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االقتصاد السياسي ألوسلو وإعادة تشكيل الحركة الوطنية
سالم الشريف *
ت� �ت ��زام ��ن ال� ��ذك� ��رى ال� �ع� �ش ��رون ل �ت��وق �ي��ع ات �ف��اق
أوسلو مع تبلور جملة من املتغيرات العاملية
واإلقليمية ،التي تفرض ايقاعها على القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .ف � ��إذا ك� ��ان ال �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��ي
ل �ت��وق �ي��ع ات� �ف ��اق أوس� �ل ��و ه ��و ت ��راج ��ع ال �ح��رك��ة
الثورية العاملية وحركات التحرر ،األم��ر الذي
اس �ت �خ��دم �ت��ه ال� �ق� �ي ��ادة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا
ّ
كشماعة لدخولها م�س��ار أوس �ل��و ،ف��إن السمة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�م�ش�ه��د ال �ي��وم ،ه��ي ن�ه��اي��ة ت�ف��رد
أميركا ،وبزوغ قوى عاملية واقليمية متناقضة
معها ،وع��ودة الجماهير إل��ى الشارع كظاهرة
َ
يترجم
عاملية تشمل منطقتنا .األم��ر ال��ذي بدأ
ب �ت �ح��ول ب �ع��ض ال �ح��رك��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة،
ون �ت �ي �ج��ة ل� �ت ��راك ��م وع� �ي� �ه ��ا إل � ��ى رق � ��م ي�ص�ع��ب
ترويضه من القوى الخارجية واملحلية ،التي
ت�س�ع��ى إل ��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ق��ائ��م وإج �ه��اض
الجديد.
إن ه��ذا ال��واق��ع ال�ج��دي��د يخلق ه��ام��ش م�ن��اورة
ك�ب�ي�رًا ،وف��رص��ة حقيقية ل�ل�ت�ق��دم ،ف �ـ«م �ب��ررات»
م �س��ار أوس �ل ��و ال �ت �ف��ري �ط��ي ت �ب �خ��رت ت��اري�خ�ي��ًا.
ف �ل �م��اذا ت�س�ت�م��ر ال�س�ل�ط��ة ف��ي م �س��ار ال�ت�ف��ري��ط؟
وه � ��ل م� ��ا زال � � ��ت ق� � �ي � ��ادات ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ت �ع� ّ�د ج � ��زءًا م ��ن ح��رك��ة ال �ت �ح��رر
الفلسطينية؟ ماذا بقي من «استقاللية» القرار
الوطني الفلسطيني؟ ألم يتغير طابع النضال
الفلسطيني كنتيجة ل�ل��وق��ائ��ع ال �ت��ي خلقتها
أوسلو؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ال بد من سبر بعض
الجوانب األساسية ملنظومة أوسلو ،املتمثلة
ف��ي ش��روط �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��ام��ة ،ال�ت�م��وي��ل
ال��دول��ي وامل�ن�ظ�م��ات غير الحكومية ،وطبقتي
الرأسمال والبيروقرط الفلسطينيتني.

الشروط االقتصادية العامة
ي �ن �ظ��م ال �ج��ان��ب االق� �ت� �ص ��ادي امل �ل �ح��ق امل�س�م��ى
ب � ��روت � ��وك � ��ول ب � ��اري � ��س ك � ��إط � ��ار ي � �ع� ��رف ع�ل�اق��ة
االق �ت �ص��اد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب��االس��رئ �ي �ل��ي وع �ب��ره
باالقتصاد العاملي من جهة ،ونطاق مسؤولية
كل من اسرائيل والسلطة في إدارة االقتصاد
الفلسطيني من جهة ثانية .عمومًا ،فإن جميع
تفاصيل هذا البروتوكول تعد قوننة وتعميقًا
ل�ل�أم��ر ال� ��واق� ��ع ،ال � ��ذي ف��رض �ت��ه إس ��رائ �ي ��ل م�ن��ذ
َ
أراضي الـ.٦٧
احتاللها
ف �ع �ل��ى ص �ع �ي��د ق� �ط ��اع ��ات اإلن � �ت� ��اج ال �ح �ق �ي �ق��ي،
ك � ّ�رس ��ت إس ��رائ� �ي ��ل س �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى م��دخ�ل�ات
اإلن �ت��اج ال ��زراع ��ي األس��اس �ي��ة ،األرض وامل �ي��اه،
وأح �ك �م��ت ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى أخ �ص ��ب األراض � ��ي
الزراعية والحوض املائي بالضفة الغربية عبر
االس�ت�ي�ط��ان وال �ج��دار ال �ع��ازل ،ف�ف��ي ع��ام ٢٠٠٤
بلغت نسبة األراض��ي املزروعة  ٪٨٦من جملة
مما
األراض ��ي امل �ص��ادرة ب�ه��دف إق��ام��ة ال �ج��دارً .
أدى إلى توقف التوسع األفقي للزراعة ،إضافة
إل� ��ى م �ح��دودي ��ة ال �ت��وس��ع ال �ع �م ��ودي كنتيجة
إلع��اق��ة دخ��ول امل �ع��دات زراع �ي��ة واألس �م��دة .أم��ا
اإلن�ت��اج الصناعي ،فقد تسرعت عملية تآكله
نتيجة االنفتاح على االقتصاد العاملي .إذ ذكر

تقرير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
حول االقتصاد الفلسطيني أن «قطاعي الزراعة
والصناعة قد انهارا بعد إنشاء سلطة أوسلو،
إذ هبطت نسبة إسهامهما في الناتج املحلي
من  ٪٣١عام  ١٩٩٤إلى  ٪١٥عام .»٢٠١١
أما على صعيد التبادل ،فقد ّ
كرس بروتوكول
ب ��اري ��س االت � �ح ��اد ال �ج �م��رك��ي ك ��إط ��ار ل�ل�ع�لاق��ة
ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ط��رف�ي�ين ،وال ��ذي يعني عمليًا
ف ��رض ال�س�ي��اس��ة ال�ت�ج��اري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
ال� �ج ��ان ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� ��ن ح� �ي ��ث ال� �ج� �م ��ارك
وال �ت �ع��اري��ف م ��ع ال �س �م��اح ب �ه��وام��ش اخ �ت�لاف
م� � �ح � ��دودة ل� �ع ��دد ق �ل �ي��ل م� ��ن ال� �ب� �ض ��ائ ��ع .ع�ل��ى
أن إس ��رائ �ي ��ل ه ��ي امل �خ��ول��ة ب �ج �م��ع ال �ج �م��ارك،
وال� �ت� �ع ��اري ��ف ع� �ل ��ى ال� � � � � ��واردات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ومختلف أنواع الرسوم نيابة عن السلطة .هذا
وت��زام��ن توقيع ب��روت��وك��ول ب��اري��س م��ع توقيع
إس��رائ �ي��ل ات �ف��اق��ات ال�ت�ح��ري��ر مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ج��ارة
ال ��دول �ي ��ة ع� ��ام  ،١٩٩٤م �م��ا ي �ع �ن��ي أن االت �ح��اد
ال �ج �م��رك��ي ت� �ح ��ول ان �ف �ت��اح��ًا ك �ل �ي��ًا ل�لاق �ت �ص��اد
الفلسطيني على االقتصاد العاملي ،حتى دون
إم �ك��ان ت�ط�ب�ي��ق االس �ت �ث �ن��اءات ال�ح�م��ائ�ي��ة ،وإن
كانت هامشية ،التي تتيحها اتفاقية منظمة
ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ل�لاق�ت�ص��ادات ذات متوسط
املنخفض جدًا .فاالتحاد الجمركي
دخل الفرد
ّ
م ��ع إس ��رائ �ي ��ل م��ث��ل ت �ح��ري �رًا ت �ج��اري��ًا ل�ل�س��وق
الفلسطينية يتجاوز بحدته حتى الوصفات
النيوليبرالية.
ك� ��ذاك ف ��رض ال �ب��روت��وك��ول ح � ��دودًا ك�م�ي��ة على
جزء من الصادرات الفلسطينية الزراعية نحو
إس��رائ �ي��ل ،ب�س�ب��ب م�ن��اف�س�ت�ه��ا مل�ن�ت�ج��ات�ه��ا مع
اس �ت �م��رار ال��دع��م اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�ح�ك��وم��ي لهذه
امل�ن�ت�ج��ات .أم��ا تقسيم األراض� ��ي الفلسطينية
إل ��ى ث�ل�اث م�ن��اط��ق أ ،ب ،ج ،ون �ق��اط التفتيش
داخ�ل�ه��ا ال�ت��ي ت��زي��د على خمسمئة ،ف��أدى إلى
ت�ف�ت�ي��ت ال �س��وق الفلسطينية ال �ص �غ �ي��رة ،مما
ً
زاد في محدودية حركة البضائع .ه��ذا فضال
ع��ن س �ي��اس��ات اإلغ�ل��اق ال�ك�ل��ي وال �ج��زئ��ي ال�ت��ي
ت�ف��رض�ه��ا إس��رائ �ي��ل ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال أورد
�اس ( )١٩٩٧أن ع� ��دد أي ��ام
ت �ق��ري��ر مل��ؤس �س��ة م� � ُ
اإلغ� �ل��اق ال �ك �ل��ي ال �ت��ي ف ��رض ��ت ع �ل��ى األراض � ��ي
الفلسطينية ب�ين عامي  1993ـ  1996بلغ ٣٤٢
في غزة و ٢٩١في الضفة.
كذلك تخضع العالقة التجارية الفلسطينية مع
طرف ثالث ملحددات نوعية وكمية ّ
تعرف حسب
«ح��اج��ة ال �س��وق الفلسطينية» ال�ت��ي تحددها
إسرائيل وحدها ،األمر الذي يراد منه إعاقة كل
محاولة لتخفيف التبعية التجارية إلسرائيل
ع �ب��ر ال �ب �ح��ث ع ��ن ش ��رك ��اء ت� �ج ��اري�ي�ن آخ ��ري ��ن.
وتواجه الواردات والصادرات الفلسطينية من
وإلى طرف ثالث جملة من الحواجز الجمركية
غير املباشرة ،تحت حجة التحقق من مطابقة
املعايير األمنية والصحية والبيئية ،وهو الذي
يؤدي في كثير من األحيان إلى تلف الصادرات
ال �ت��ي ي�غ�ل��ب عليها ال�ط��اب��ع ال ��زراع ��ي ،وع��رق�ل��ة
اإلنتاج نتيجة تأخر وصول مدخالته.
بلغت التبعية التجارية إلسرائيل مستويات
ق �ي��اس �ي��ة ،ف�ت�ب�ع��ًا ل�ل�أرق ��ام ال��رس �م �ي��ة للسلطة
 ٪٨٦م��ن ال �ص��ادرات الفلسطينية ذه�ب��ت إل��ى

إس��رائ�ي��ل ،و ٪٧٠م��ن ال� ��واردات أت��ت منها عام
 ،٢٠١١أما العجز التجاري الفلسطيني لنفس
ال �ع��ام ،فقد بلغ  ٪٤٥م��ن ال��دخ��ل امل�ح�ل��ي ،على
أن  ٪٨٤م�ن��ه ن��ات��ج ع��ن ال�ع�لاق��ة ال�ت�ج��اري��ة مع
إسرائيل ،فالسوق الفلسطينية هي ثاني أكبر
وجهة للمنتجات اإلسرائيلية!
إذًا ،تسيطر إسرائيل على كل أقنية االقتصاد
ُ
الفلسطيني وتخضع سياساتها بإغالقها أو
ح�ل�ه��ا مل�س�ت��وى رض ��وخ امل�ج�ت�م��ع الفلسطيني
والسلطة لشروطها السياسية .وه��و م��ا دفع
أح��د االقتصاديني اإلسرائيليني إل��ى التعليق
«ب� � � ��أن خ� � �س � ��ارة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ف � ��ي أوس� �ل ��و
وبروتوكول باريس ال تقل عن خسارتهم عام
  .»١٩٤٨

«املساعدات» الدولية
ك �ن �ت �ي �ج ��ة مل � ��ا ت � � �ق � ��دم ،ف � � ��إن م � � �ص � ��ادر ال� ��دخ� ��ل
الفلسطينية ال��ذات�ي��ة التوليد شحيحة وغير
ك��اف �ي��ة ل �ت �غ �ط �ي��ة ح ��اج ��ات امل �ج �ت �م��ع ون �ف �ق��ات
السلطة ،مما خلق فجوة بنيوية يجري ملؤها
عبر ّ التمويل الدولي املشروط سياسيًا ،الذي
ي �م��ث��ل ح �ل �ق��ة ت �ق �ب��ض ب�ج�ن�ب��ات�ه��ا ع �ل��ى ال �ق��رار
ً
ال �س �ي��اس��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ،م� �ث � ِّ�م ��رة ب ��ذل ��ك ال�ت�ب�ع�ي��ة
االقتصادية الفلسطينية إلس��رائ�ي��ل .تضطلع
املساعدات املالية بجملة من األدوار:
ـ� �ـ ت�غ�ط�ي��ة ت �ك��ال �ي��ف إن� �ش ��اء واس� �ت� �م ��رار أج �ه��زة
السلطة لقيامها بدورها الوظيفي املتمثل في

االتحاد الجمركي مع
مثل تحريرًا تجاريًا
إسرائيل ّ
يتجاوز بحدته الوصفات
النيوليبرالية
قمع ال�ح��رك��ة الوطنية الفلسطينية ،إذ بلغت
نسبة امل�س��اع��دات إل��ى اإلن�ف��اق الحكومي ٪٩٩
عام  ٢٠٠٨حسب تقرير ملؤسسة ماس.
ـ�ـ تثبيت وج��ود السلطة م��ن خ�لال العمل على
ت��أم�ين ال�ح��د األدن ��ى ال �ض��روري م��ن االس�ت�ق��رار
االج �ت �م��اع��ي ل �ت �ج �ن��ب االن � �ف � �ج ��ارات ال�ش�ع�ب�ي��ة
واالنتفاضات ضد السلطة واملحتل ،في مجتمع
بلغت نسبة البطالة فيه  ٪٢٧لعام  ٢٠١٢ورزح
 ٪٢٦م�ن��ه ت�ح��ت خ��ط ال�ف�ق��ر ع ��ام  ٢٠١١حسب
األرق � ��ام ال��رس�م�ي��ة ل�ل�س�ل�ط��ة ،ت �ق��وم امل �س��اع��دات
بتمويل خلق الوظائف في مؤسسات السلطة،
إذ وظ �ف��ت ال�س�ل�ط��ة م��ا ي �ق��ارب  ٪٢٢م��ن ال�ق��وة
العاملة الفلسطينية عام .٢٠١٢
ــ تغطية تكاليف االحتالل عبر التكفل بعملية
إعادة اإلعمار والتأهيل بهدف تأمني استقرار
منظومة أوس�ل��و م��ن االن�ف�ج��ارات االجتماعية
ع�ل��ى ض��وء االع �ت ��داءات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وه��و ما
يعني نقل تكاليف االحتالل وأعماله العدوانية
إلى «املجتمع ال��دول��ي» .فعلى سبيل املثال في
ع��ام��ي  ٢٠٠١ـ�ـ�ـ�ـ  ٢٠٠٢إث ��ر االن �ت �ف��اض��ة ،شهدت
امل�س��اع��دات الدولية ارتفاعًا ق��دره  ٪٨٥لتصل

نسبتها إلى اإلنفاق الحكومي  ٪١٦٣عام .٢٠٠٢
أكثر من ذلك ،أظهرت إحدى الدراسات أن ٪٧١
م��ن امل �س��اع��دات ال��دول �ي��ة ص�ب��ت ف��ي االق�ت�ص��اد
اإلسرئيلي في الفترة الواقعة بني  ٢٠٠٠ــــ ،٢٠٠٨
ع��دا أن ازدي ��اد امل�س��اع��دات ال��دول�ي��ة يترافق مع
ازدياد العجز التجاري مقابل إسرائيل.
ـ� �ـ ت �م��وي��ل ع�م�ل �ي��ة ت �م �ي �ي��ع ال �ف �ض��اء ال �س �ي��اس��ي
الفلسطيني عبر ما يدعى منظمات «املجتمع
امل��دن��ي» ،وت�ح��دي�دًا املنظمات غير الحكومية،
ال� �ت ��ي ت �ل �ق��ت م� ��ا م �ت��وس �ط��ه  ٪١٠م� ��ن م�ج�م��ل
امل � �س� ��اع� ��دات ال ��دول� �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�أراض ��ي
الفلسطينية ب�ي�ن ع��ام��ي  ١٩٩٩ـ  ٢٠٠٨حسب
تقرير ملؤسسة ماس.

املنظمات غير الحكومية
شهدت األراضي الفلسطينية خالل سبعينيات
وثمانينيات القرن املنصرم نشوء العديد من
املنظمات األهلية الشعبية املرتبطة بشكل أو
بآخر بمنظمة التحرير .نجحت تلك املنظمات
ب �ت��أم�ين ش�ب�ك��ة خ ��دم ��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وص�ح�ي��ة
وت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��دي �ل��ة ع��ن م�ث�ي�ل�ت�ه��ا اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ول� ��و ع �ل��ى ن �ح��و ج��زئ��ي واض �ط �ل �ع��ت بتنظيم
م �ق��اوم��ة االح� �ت�ل�ال ،األم� ��ر ال� ��ذي ت ��وج ب��إط�لاق
االن�ت�ف��اض��ة األول� ��ى .ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق انفتحت
بوابة التمويل األجنبي على مصراعيها على
امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ب��االس �ت �ف��ادة م��ن أزم��ة
الحركة الوطنية املنضوية تحت مظلة منظمة
التحرير ،ومن قمع االحتالل العنيف للمجتمع
الفلسطيني وتنظيماته األهلية والسياسية،
ف � ��أدت أم� � ��وال امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة دور ال �ق��وة
«ال �ن��اع �م��ة» ال �ت��ي أك �م �ل��ت دور ال �ق��وة «ال �ف �ظ��ة»
ل�ل�اح� �ت�ل�ال ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة اس �ت �ي �ع ��اب وإع� � ��ادة
إنتاج هذه التنظيمات بطريقة ِّ
تؤرض أخطار
ال �ح��راك ال�س�ي��اس��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي األص �ي��ل على
ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي .ب�ل��غ ع��دد امل�ن�ظ�م��ات غير
الحكومية العاملة في أراض��ي ال �ـ ٦٧ما يقارب
 ٢١٣٠منظمة ع��ام ( ٢٠٠٨تقرير م��اس.)٢٠٠٩ ،
تعمل معظمها تحت الفتات تشجيع املشاركة
امل��دن�ي��ة والسياسية وح�ق��وق اإلن �س��ان وامل ��رأة،
تعزيز الديمقراطية ،الحوكمة السليمة ،قضايا
البيئة ،الخدمات االجتماعية ...إلخ.
إن وظ �ي �ف��ة ه � ��ذه امل �ن �ظ �م��ات ض �م��ن م�ن�ظ��وم��ة
أوس� �ل ��و ال ت�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي �رًا ع ��ن وظ �ي �ف �ت �ه��ا ف��ي
املشهد العاملي ،إال أن لها نكهة محاولة تأبيد
االحتالل:
ـ � �ـ ال ��وظ �ي �ف ��ة األخ � �ط� ��ر ه� ��ي م� �ح ��اول ��ة ت ��روي ��ض
واس �ت �ب ��دال ال �ت �م �ث �ي�لات ال �س �ي��اس �ي��ة واأله �ل �ي��ة
األصيلة والعضوية ،املعبرة ع��ن التناقضات
األس� ��اس � �ي� ��ة وامل � �ش� ��اك� ��ل ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �ش �ع��ب
الفلسطيني ،بأخرى مستجلبة وغير عضوية،
ب �م �ع �ن��ى ت �ع �ب �ي��ره��ا ع ��ن ق �ض��اي��ا ه ��ي ب��أح�س��ن
األح��وال ثانوية إن ل��م نقل وهمية .مما يعني
بامللموس محاولة استبدال الفضاء السياسي
التقليدي ،بمجموعة م��ن منظمات «املجتمع
امل��دن��ي» تعمل وف��ق أج �ن��دة وش ��روط الجهات
امل��ان �ح��ة ب��ال �ت��واف��ق وإط� ��ار أوس �ل��و ال�س�ي��اس��ي.
ه��ذا ال�س�ع��ي ي �ج��ري بشكله امل�ب��اش��ر ع�ب��ر دف��ع
العاملني في هذه املؤسسات إلى االبتعاد عن

عشرون عامًا فوق درب الهوى
حسين قاسم *
ٌ
«ال محبة إال بعد عداوة» مثل ينطبق على عالقة
القيادة الفلسطينية بإسرائيل .لقد وقعت هذه
القيادة ف��ي ه��وى ال�س�لام م��ع ع� ّ
�دوه��ا التاريخي

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

بعدما ج� ّ�رب��ت على م��دى م��ا ي�ق��ارب ثالثة عقود
ع��راك السالح معه .وبعد أناشيد «ط��ل سالحي
من جراحي» و«طالعلك يا عدوي طالع» صارت
ُ
القيادة تتغنى بالسالم ،وتعلن وفاءها له على
الرغم من خيانة الشريك وعمق ج��راح طعناته
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املتكررة .صارت العالقة أشبه بالحب من طرف
واح � � ��د .اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ون ي �ج �ت��اح��ون وي ��دم ��رون
وي �ق �ت �ل��ون وي ��رت �ك �ب ��ون امل � �ج� ��ازر ب �ح��ق ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ،فيما ت�ص��ر ال�ق�ي��ادة الفلسطينية
على وفائها املطلق للسالم معه.
اختارت القيادة الفلسطينية أن تحتفل بالذكرى
العشرين لتوقيع إعالن املبادئ (اتفاق أوسلو)
ب�ين منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية وال�ح�ك��وم��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بعودتها إل��ى ط��اول��ة امل�ف��اوض��ات،
تعبيرًا عن إخالصها للمسار السلمي الذي شقه
ً
هذا اإلعالن ،ونزوال عند رغبة الراعي األميركي،
ال ��ذي ي�ص� ُ�ع��ب أن ي ��رد ل��ه ط �ل��ب .س �ن �ج��اري ه��ذه
ال �ق �ي��ادة وس �ن �ف �ت��رض أن م ��ا ق��ام��ت ب ��ه ف ��ي ذل��ك
ال��وق��ت ك ��ان م �ب ��ررًا ،وأن �ه��ا ك��ان��ت ت��ري��د بحسب
م��ا ج ��اء ف��ي م �ق��دم��ة اإلع �ل��ان ال �ت� ّ
�وص��ل «إلن �ه��اء
عقود من املواجهة وال�ن��زاع واالع�ت��راف املتبادل
ب�ح�ق��وق�ه�م��ا ال �ش��رع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،وال �س �ع��ي
إل��ى العيش ف��ي «ظ��ل» تعايش سلمي وبكرامة
وأمن متبادلني ،ولتحقيق تسوية سلمية عادلة
ودائ�م��ة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل

ً
وبناء على
العملية السياسية املتفق عليها».
ذلك ،يحق لنا أن نسأل القيادة الفلسطينية :ألم
يحن الوقت للتراجع عن مسار أثبتت التجربة
فشله؟
ب �ع ��د ع �ش ��ري ��ن ع ��ام ��ًا ن �س �ت �ط �ي��ع أن ن� �ج ��زم ب ��أن
سكة التسوية ال�ت��ي انطلق قطارها م��ن محطة
أوسلو لم تكن سالكة أو آمنة ،وال يمكن نعتها
بالسلمية ،بدليل أن عدد ضحاياها قد فاق عدد
ّ
ض�ح��اي��ا ال �ن��زاع امل�س��ل��ح ،إذ س�ق��ط ع �ش��رات آالف
الضحايا الفلسطينيني ،معظمهم من املدنيني،
م ��ن ج � ��راء االع� � �ت � ��داءات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ت �ك��ررة،
وب ��ال ��ذات أث �ن ��اء ان �ت �ف��اض��ة األق �ص ��ى وع�م�ل� ّ�ي�ت��ي
ال��رص��اص امل �ص �ب��وب وع �م��ود ال �س �ح��اب ،اللتني
نفذهما الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة .أما
عن الكرامةّ ،
فحدث بال ح��رج ،فالحط من كرامة
الفلسطيني عمل يومي يرتكبه اإلسرائيليون
على جميع املستويات ،ويشمل البشر والحجر
والشجر ،وال يسلم م��ن ذل��ك رأس سلطة الحكم
ال ��ذات ��ي ،ال� ��ذي ال ي�ت�م�ت��ع ح �ت��ى ب �ح��ري��ة ال�ح��رك��ة
والتنقل بدون اذن من االحتاللّ .
ثم ،عن أي كرامة

