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ربع قرن على ا ّتفاق أوسلو:
مهد مسار ّ
التنازالت لمساعي تصفية
كيف ّ
الفلسطينية؟
القضية
ّ
ّ
مقدمة
ّ
يف  ،1993/9/13و ّقع يف واشنطن
اتفاق أوسلو بني دولة االحتالل
ّ
ومنظمة ال ّتحرير الفلسطين ّية،1
وسبقه يف  1993/9/9تبادل
رسائل بني عرفات ورئيس حكومة
االحتالل إسحاق رابني .ش ّكل
اتفاق أوسلو والرسائل املتبادلة
منعط ًفا يف الصراع العربي
اإلسرائيلي ،وانقال ًبا على الثوابت
الفلسطينية ،حيث اعرتفت
املنظمة بدولة االحتالل على
 % 78من فلسطني التارخيية،
وحب ّقها يف العيش بسالم وأمان،
والتزامها باملفاوضات ّ
حلل كل
القضايا األساس ّية املتع ّلقة
باألوضاع الدّائمة ،وإدانة استخدام اإلرهاب
وأعمال العنف األخرى (اقرأ :املقاومة
ض ّد االحتالل)ّ ،
وأن بنود امليثاق الوطين
 1لالطالع على مضمون اتفاق أوسلوhttp://cutt.us/x6Fu4 :؛
والخطابات المتبادلة بين عرفات ورابين في :1993/9/9
http://cutt.us/hmBy8

الفلسطيين اليت تنكر حق إسرائيل يف الوجود
مل تعد سارية ،فيما قررت “إسرائيل” ،وفق
رسالة رابني إىل عرفات“ ،االعرتاف مبنظمة
التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلة للشعب
الفلسطيين وأن تبدأ املفاوضات مع منظمة
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التحرير يف إطار عملية السالم يف الشرق

املقاومة ،وجتنيد السلطة الفلسطينية اليت

يف نيسان/أبريل  ،1996اجتمع اجمللس

والقضاء على ّ
أي حت ّرك ض ّد االحتالل.

األوسط”.

الوطين يف غزة يف الدورة الـ ،21بعد انقطاع

 5سنوات ،وأق ّر ما اتفق عليه يف أوسلو،
وأكدت ديباجة القرار “التزامات ّ
ّ
منظمة
ال ّتحرير الواردة يف اتفاق أوسلو ،واال ّتفاق
املو ّقع يف القاهرة ،ورسائل االعرتاف املتبادلة

املوقعة يف أيلول/سبتمرب  ،1993واالتفاقية

اإلسرائيلية الفلسطينية املرحل ّية حول
الضفة الغربية وقطاع غ ّزة املوقعة يف واشنطن

أيلول/سبتمرب  .”1995وبالنتيجة ،قرر

اجمللس تعديل بنود امليثاق الوطين املتعارضة
وصل إليه يف أوسلو ،وك ّلف
مع ما جرى ال ّت ّ

اللجنة القانونية إعادة صياغة امليثاق ليكون
مظ ّلة للنهج الذي ستسلكه السلطة على

مدى السنوات الالحقة.

ج ّزأ اتفاق أوسلو القضية الفلسطينية
مسمى قضايا
إىل مل ّفات أو قضايا ،حتت
ّ
ّ
احلل النهائي ،ومنها القدس والالجئون

واملستوطنات ،وأسوأ من ذلك ّ
أن االتفاق طرح
هذه القضايا كموضوع لل ّتفاوض ،ما يعين

إمكانية إخضاعها للمساومة وال ّتنازل من
اجلانب الفلسطيين ،ال س ّيما ّ
أن نهج أوسلو
قائم على إضعاف الفلسطينيني عرب استعداء

نشأت العام الالحق من أجل حماربة املقاومة،

استفردت دولة االحتالل بقضايا الوضع
ال ّنهائي ،وعملت مبا ميهّد لتصفيتها عرب
سياسة فرض احلقائق على األرض وتكريسها

كأمر واقع يسهل فرضه على الفلسطين ّيني

يف إطار اإلمالءات اليت ميكن متريرها حتت
عنوان ال ّتوصل إىل ا ّتفاق سالم.
بعد ربع قرن من توقيع اتفاق أوسلو ،ال

السالم حتقق ،وبات الشعب
الدولة قامت وال ّ
الفلسطيين رهينة لالحتالل وداعميه،
فيما تعمل الواليات املتحدة على تصفية

القضية الفلسطينية ،وكانت فاحتة هذه
ال ّتصفية إعالن ترمب القدس عاصمة لدولة

االحتالل يف  ،2017/12/6وتصرحيه الح ًقا
بأن القدس ،املوضوع ّ
ّ
الشائك واملع ّقد يف

الصراع الفلسطيين-اإلسرائيلي ،أزيلت عن
طاولة املفاوضات ،ليتبع ذلك بال ّتصويب
على قض ّية الالجئني مع ّ
تكشف االجتاه إىل
تصفية األونروا وإصدار أعداد جديدة حول
الالجئني يقصرهم على ّ
أقل من مليون
متهيدًا لل ّتوطني.

أسس اتفاق أوسلو حملاربة املقاومة حتت
ّ

عنوان نبذ اإلرهاب وأشكال العنف األخرى
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التّ نسيق األمني ومحاربة المقاومة
املوجه إىل
وف ًقا ملا تعهّد به عرفات يف خطابه ّ
رئيس حكومة االحتالل عش ّية توقيع االتفاق.
والكلمة املفتاح ّية هنا هي “التنسيق األمين”
بني أجهزة األمن الفلسطينية وسلطات
االحتالل من أجل “حقبة خالية من العنف”.
لذلك ،باتت السلطة الفلسطينية اليت
نشأت على أثر اتفاق أوسلو شرط ًيا يدافع
ورسخ
عن أمن “إسرائيل” ومستوطنيهاّ ،
التنسيق األمين مع االحتالل سياسة حماربة
املقاومة والقضاء عليها .وقال حاييم رامون،
العضو السابق يف “الكنيست” ،يف مقال
نشرته صحيفة “ماكور ريشون” العربية ّ
إن
“التنسيق األمين بيننا وبني الفلسطينيني
ً
وحتديدا بني 1995
خالل مرحلة أوسلو،
و ،2000أدّى إىل إحباط معظم حماوالت
محاس لتنفيذ عمل ّيات مسلحة دامية ،حتى
ّ
أن البنادق اليت س ّلمتها إسرائيل لقوات

الصراعات
األمن الفلسطينية استخدمت يف ّ
الدّاخلية الفلسطينية ،واحلرب ضد محاس
بالتعاون مع اجليش اإلسرائيلي” .1وأورد

أرقاما لوزارة اخلارجية اإلسرائيل ّية
رامون
ً
تفيد أ ّنه بني عامي  1987و 1993بلغ عد
 1مقال حاييم رامون في ماكور ريشون2018 /8/31 ،
/https://www.makorrishon.co.il/opinion/73749
مترجم في عربي https://arb.im/1119875 .2018/9/2 ،21

القتلى اإلسرائيليني  ،200و 288بني عامي
 1993و ،2000أي حقبة أوسلو .لكن منذ عام
 ،1997مع تو ّثق التنسيق األمين ،تراجع عدد
القتلى اإلسرائيليني بالعمليات الفلسطينية
بصورة الفتة حتى بلغ  9بني عامي 1999
أما العمليات الفلسطينية ض ّد
وّ .2000
االحتالل فكانت مبتوسط  289عملية شهر ًيا
بني عامي  1987و ،1993وتراجعت إىل 111
بني عامي  1997و.2000

السنوات

القتلى اإلسرائيليون
بعمليات فلسطينية

1993 -1987

200

2000-1993

288

2000-1997

50

2000-1999

9
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ووفق رامونّ ،
فإن وثيقة أرسلها له جيش
االحتالل يف شباط/فرباير  2000عن
العمليات املن ّفذة ما بني عامي  1990و1999
يف الضفة الغربية وقطاع غزة تبني تراجع
العمليات يف السنوات اليت تلت توقيع االتفاق
وتو ّثق فيها التنسيق األمين:

ّ
تفاخر من رئيس
حمل
 ،2015وكان
ٍ
ّ
وحمط ثنا ٍء من
السلطة الفلسطينية،
األجهزة األمنية اإلسرائيل ّية .ففي مقابلة
مع القناة الثانية العرب ّية يف آذار/مارس
 2016كشف عباس عن حجم التنسيق
ريا إىل تفتيش احلقائب املدرسية
األمين مش ً
لطالب املدارس ومصادرة سكاكني منهم،

الفرتة ال ّزمنية

عمليات املقاومة املن ّفذة ضد
االحتالل يف الضفة وغزة

وقال“ :أنا متمسك بالتنسيق األمين ،ألنين

1990-1993

9323

لو تركته ستكون هناك فوضى ،وسيكون

1993-1999

4216

هناك سالح ومتفجرات ومسلحون سيأتون

التنسيق األمين استم ّر بق ّوة بعد اندالع
انتفاضة القدس يف تشرين أول/أكتوبر

من كل مكان ليدخلوا إىل إسرائيل ،أنا أضع
يدي عليهم ،ولو مل يكن هناك تعاون أمين
فلسطيين إسرائيلي ستكون هناك انتفاضة
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دامية” .1وكشفت القناة الثانية العربية يف
أيلول/سبتمرب ّ 2018
أن عباس قال ألعضاء
يف “الكنيست” إ ّ
ن ال ّتنسيق األمين يسري
ّ
أما
بتفاهم ثنائي بنسبة
تتخطى الـ ّ .2 % 99
تهديداته املتك ّررة بوقف ال ّتنسيق األمين فلم
تكن من باب احلرص على الفلسطينيني أو
دعم املقاومة واالنتصار بها وهلا ،بل ّ
للضغط
على االحتالل للتجاوب مع مطالبه.
إ ًذا ،حتول التنسيق األمين إىل عقيدة ثابتة
ّ
ينفك رئيس
لدى أجهزة أمن السلطة ،وال
السلطة يهدّد بوقفه للضغط على االحتالل
وحماولة احملافظة على املكتسبات الضيقة
اليت ح ّققها التنسيق للقائمني عليه ،لعلمه

اليوم يف الضفة الغربية ما يقارب  600ألف
مستوطن ،منهم حوالي  200ألف مستوطن
يف شرق القدس .ويبلغ عدد املستوطنات يف
الضفة الغربية املنشأة من قبل احلكومة (أي
أنها قانونية من املنظور اإلسرائيلي) 129
مستوطنة (من دون شرق القدس) ،فيما
عدد البؤر االستيطانية  101أنشئت منذ
التسعينيات من دون مصادقة احلكومة ،أي
أ ّنها غري شرعية وفق القوانني اإلسرائيل ّية.3
ولكن املعمول به يف الغالب هو إسباغ الشرعية
على هذه البؤر وحتويلها إىل مستوطنات،

مبا يعنيه هذا التنسيق من ضمان ألمن دولة
االحتالل .وقد أسهم ال ّتنسيق يف تكبيل يد
املقاومة يف الضفة الغربية احملت ّلة ،عرب ّ
شن
محالت اعتقال ض ّد الفلسطينيني الرافضني
لالحتالل ،والقضاء على ّ
أي حت ّرك حياول
التخ ّلص من سيطرته وسطوته.
االستيطان
الصهيون ّية،
االستيطان جزء من العقيدة ّ
وسابق على اتفاق أوسلو ،الذي ص ّنفه ضمن
قضايا ّ
احلل ال ّنهائي .ويبلغ عدد املستوطنني
 1العربي الجديدhttps://goo.gl/6MFrmI .2016/4/1 ،
 2فلسطين اليومhttp://cutt.us/pcDa3 .2018/9/2 ،

 3الســام اآلنhttp://peacenow.org.il/en/settlements- .
watch/settlements-data/population
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فقد شرعنت سلطات االحتالل  11بؤرة ،فيما تعمل على شرعنة  35بؤرة أخرى وأخليت بؤرتان
هما “ميجرون” و“عمونا”.
أما يف شرق القدس فيبلغ عدد املستوطنات  ،12باإلضافة إىل  13مستوطنة يف قلب األحياء
ّ
الفلسطينية ،وتو ّزع عدد العطاءات االستيطانية يف شرق القدس ما بني عامي  2003و2017
على ال ّنحو اآلتي ،وفق أرقام منظمة السالم اآلن:1

 1السالم اآلنhttp://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem ،
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مل يبدأ االستيطان بعد ا ّتفاق أوسلو ،ولك ّنه
حكما مل يتو ّقف بعده بل ميكن القول إ ّنه
ً
شهد قفزات كبرية يف السنوات اليت تلت
توقيعه .وبدت سلطات االحتالل وكأنها
تسابق الزمن يف ترسيخ وقائع استيطان ّية
وصل إىل
حت ّوهلا إىل حقائق يف حال ال ّت ّ
ا ّتفاق ،ال س ّيما الكتل االستيطان ّية الكربى
يف الض ّفة الغرب ّية احملت ّلة اليت حتيط
ضمها إىل املدينة احملت ّلة
بالقدس ويسعى إىل ّ
ليكون املستوطنون أغلبية كربى يف امليزان
الدميغرايف يف القدس.
ناعما حيال
أظهرت إدارة ترمب موق ًفا
ً
االستيطان يف الضفة الغربية احملتلة،
فاملستوطنات املقامة ال تش ّكل عائ ًقا أمام
السالم ،فيما املستوطنات اليت تقام حدي ًثا
ميكن أن تكون غري مساعدة ،وهو موقف ال
يرتقي حتى إىل مستوى اإلدانة اللفظية الذي
السابقة واليت
درجت عليها اإلدارات األمريك ّية ّ
كانت تداري بها احنيازها إىل “إسرائيل”.
القدس
مبوجب اتفاق أوسلو ،ولدت السلطة
الفلسطينية عام  1994ميتة يف القدس،
إذ ممنوع وجودها يف املدينة احملت ّلة ،ومل
املؤسسات
تلبث سلطات االحتالل أن أغلقت ّ

الفلسطينية يف القدس ،ومنها بيت الشرق،
والغرفة التجارية ،واجمللس األعلى للسياحة،
واملركز الفلسطيين للدراسات ،ونادي األسري
الفلسطيين ،ومكتب الدّراسات االجتماعية
واإلحصائية ،وال تزال جتدد أوامر اإلغالق
عاما بعد عام استنادًا إىل قانون إسرائيلي
ً
صادر عام  1994مينع السلطة الفلسطينية

من فتح مكاتب متثيل هلا أو ممارسة نشاطات
داخل مناطق إسرائيل ّية ،باإلضافة إىل
إمكانية منع هذه النشاطات.
حاولت السلطة سرت غيابها عن القدس
والتعويض عن غياب قيادة وطنية فيها
مبناصب رمز ّية ،فظهر مسؤولون مللف
القدس يف حركة فتح ،ويف السلطة ،ويف
ديوان الرئاسة الفلسطين ّية ،باإلضافة إىل
وزارة شؤون القدس ،وهي عناوين رمز ّية أكثر

من كونها مرجعية قيادية قادرة على دعم
املقدسيني أو التحرك السياسي يف القدس.
ويف املقابل ،ضاعف االحتالل جهوده لتهويد
املدينة ،ال س ّيما ّ
الشطر الشرقي منها ،ليفرض
مشروعه التهويدي كأمر واقع ميكن أن
يفرض خمرجاته على الفلسطين ّيني يف
حال ال ّتفاوض معهم على ا ّتفاق نهائي .وال
ميكن اإلحاطة ّ
بكل جوانب ال ّتهويد اليت
فرضها االحتالل يف القدس ولكن ميكن
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اإلشارة إىل اجلدار العازل ،وسحب اهلويات

ّ
بأن جهات عرب ّية تضغط على الفلسطينيني
للقبول بـها عاصمة فلسطينية.1

املسجد األقصى ،وال ّتهويد يف قطاع التعليم،

ث ّم جاء ترمب ليعلن اعرتاف إدارته بالقدس
عاصمة لدولة االحتالل يف  ،2017/12/6ومن
بعد ذلك توالت تصرحياته اليت ّ
أكد فيها
ّ
أن القدس أزيلت عن طاولة املفاوضاتّ ،2
وأن
ذلك يفتح اجملال أمام التقدّم يف املفاوضات
طاملا ّ
أن املوضوع األصعب واألكثر تعقيدًا مل
يعد عقبة ميكن الفلسطينيني التذ ّرع بها.

من املقدسيني ،والتهويد الذي يتعرض له
واالستيطان ،ومصادرة األراضي لتنفيذ
مشاريع استيطانية ،وهدم املنازل بذريعة عدم

ّ
التخيص.

بعد اتفاق أوسلو و ّقعت وثيقة عباس-بيلني عام
نصت على أن تكون أبو ديس ،بعد
 ،1995اليت ّ
توسعتها لتشمل أحياء مقدسة جماورة ،هي
القدس الفلسطين ّية .يف عام  2017عادت أبو
ّ
لتطل برأسها يف تقرير لنيويورك تاميز
ديس
يف  2017/12/3نقل عن حممود عباس قوله

 1نيويورك تايمزhttp://cutt.us/Kzq1y .2017/12/3 ،
 2انظر:
تصريحات ترمب في منتدى دافوس االقتصادي :هآرتس،
http://cutt.us/xbyFJ.2018/1/25
مقابلة مع إسرائيل اليومhttp://cutt.us/YDeLQ .2018/2/9 ،
خطابه في لقاء انتخابي في مدينة تشارلستون األمريكية :واي نت،
http://cutt.us/rwr7M .2018/8/22
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الالﺟﺌﻮن

بعدما أعلنه ترمب من موقف حيال القدس،
جاء دور قضية الالجئني ،وهي فصل آخر
ّ
احلل النهائي اليت تسعى دولة
من قضايا
االحتالل إىل التخ ّلص منها نهائ ًيا عرب
ّ
حل يشمل إنكار ّ
حق العودة على الالجئني

هجرتهم من أرضهم عام
الفلسطينيني الذين ّ
ّ
واحلل األمريكي جاء بصيغة تصفية
.1948
متهيدا إلنهاء ّ
ً
حق العودة وتوطني
األونروا
الالجئني الفلسطينيني يف دول اللجوء .وقد
كشفت جملة فورين بوليسي األمريكية عن
مراسالت إلكرتونية سرية من جاريد كوشنر،
صهر الرئيس ترمب وكبري مستشاريه ،إىل
عدد من املسؤولني األمريكيني يقول فيها ّ
إن
األونروا ّ
منظمة فاسدة ،وغري ف ّعالة ،وإ ّنها

تلد األمر الواقع ،وال تساعد يف صنع السالم
يف املنطقة .1باإلضافة إىل احلديث عن سعي

أعضاء يف الكونغرس إىل بلورة مشروع قانون
يق ّلص الدّعم األمريكي املقدّم لـلوكالة
بشكل كبري عرب االعرتاف بعدد ضئيل جد�ا
من الالجئني ال يتجاوز  40ألف الج� ،2ما
يعين إسقاط ّ
حق العودة عن أكثر من 5
ماليني الج� فلسطيين .3وبالفعل ،أعلنت
اخلارجية األمريكية يف  2018/8/31عن
وقف الدعم املالي ل�ونروا ،وكانت الواليات
 1فورين بوليسيhttp://cutt.us/sBOTB .2018/8/3 ،
 2الجزيرة مباشرhttp://cutt.us/rSapa .2018/7/30 ،
 3تعــرف األونــروا الالجــﺊ الفلســطيني بالشــخص الــذي »كانــت فلســطين
مــكان إقامتــه الطبيعــي خــالل الفتــرة مــا بيــن  1حزيران/يونيــو 1946
وحتــى  15أيار/مايــو  1948والــذي فقــد منزلــه ومــورد رزقــه نتيجــة
الصــراع الــذي دار عــام  .«1948و»أن الجئــي فلســطين هــم األشــخاص
الذيــن ينطبــﻖ عليﮭــم التعريــف أعــاله وأولئــك المنحــدرون مــن صلــب
اآلبــاء الذيــن ينطبــﻖ عليﮭــم ذلــك التعريــف«

 12ربع قرن على اتّفاق أوسلو:
مهد مسار التّ نازالت لمساعي
كيف ّ
الفلسطينية؟
القضية
تصفية
ّ
ّ

املتحدة قدّمت حوالي  300مليون دوالر لدعم
موازنة األونروا عام .1 2017

يف الوضع اإلنساني يف القطاع يؤدّي إىل
االنفجار.

وكان موقع أكسيوس األمريكي كشف يف
 ،2018/9/3نق ً
ال عن مسؤولني إسرائيليني،
ّ
أن نتنياهو أرسل رسالة خاصة إىل البيت
األبيض ّ
أكد فيها ّ
أن “موقف إسرائيل حيال
تغي ،وهي تدعم وق ًفا نهائ ًيا للدعم
األونروا ّ
األمريكي للوكالة” ،وقد ّ
اتذ نتنياهو هذا

كذلك ،تعهّد نري بركات ،رئيس بلد ّية
االحتالل يف القدس ،يف  ،2018/9/3بطرد
األونروا من القدس احملتلة ،قائ ً
ال ّ
إن اخلطوة
من شأنها أن تع ّزز سيادة إسرائيل على القدس
ووحدة املدينة .وقال بركات إن األونروا
تدير عددًا من املدارس يف شرق القدس اليت
حت ّرض ضد إسرائيل عرب منهجها التعليمي.
وقال إ ّننا سنغلق هذه املدارس ونستعيض
عن خدماتهم الفاشلة خبطتنا (اقرأ :أسرلة
التعليم) .وكتب على حسابه يف موقع تويرت
إن األونروا ليست ّ
ّ
احلل ،إذ إ ّنها تع ّزز من ظهور
الفلسطينيني مبظهر ّ
الضح ّية.

املوقف من دون ال ّتشاور مع الكابينت أو مع
املسؤولني اإلسرائيليني األمنيني .2وكان
املوقف اإلسرائيلي ّ
بأن وقف ال ّتمويل جيب أن

يكون تدرجي ًيا ،ومن دون وقف متويل األونروا
يف قطاع غزة خو ًفا من مزيد من ال ّتدهور

 1واشنطن بوست،http://cutt.us/67N40 .2018/8/31 ،
سي أن أنhttp://cutt.us/FQb0j .2018/9/1 ،
 2أكسيوسhttp://cutt.us/YfEwj .2018/9/3 ،
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خالصة
أثبتت السنوات اخلمس والعشرون منذ اتفاق
أوسلو ّ
أن مسار التسوية السياسية ال ميكن
ّ
احلق الفلسطيين أو يقود
حيصن
وحده أن ّ
إىل اخلالص من االحتالل ،بل على العكس
رسخ االتفاق االحتالل وكان أقرب
من ذلك ّ
إىل إشارة تشجيع للسلطات اإلسرائيلية
قسم
لفرض سياسة احلقائق على األرضّ .
املقسم ،وج ّزأ القضية الفلسطينة
االتفاق
ّ
إىل قضايا وملفات ،وأدخل الفلسطينيني يف
حلقة مفرغة من التفاوض على ما ال يقبل
املساومة .تساوق بعض الفلسطنيني مع
االتفاق ،ال سيما منهم من وجد يف أوسلو
كن ًزا من املكاسب الض ّيقة ،وجنح التنسيق
األمين يف تقييد يد املقاومة يف الضفة
الغربية احملت ّلة .إال أن انتفاضة األقصى عام
 ،2000وانتفاضة القدس عام  ،2015وه ّبة
باب األسباط  2017كانت ك ّلها حمطات
ّ
تؤكد موقف الشارع الفلسطيين من اتفاق
أما يف غزة فأجربت
أوسلو ومن االحتاللّ ،
املقاومة االحتالل على االنسحاب وتفكيك
ّ
ليتأكد بذلك
املستوطنات عام ،2005
مسك مبسار املقاومة ،واحتضانه
وجوب ال ّت ّ
ّ
احلل السياسي
كعنصر ق ّوة ميكن أن يرفد
يتمسكون به.
ملن
ّ

السقف الرمسي
خفض اتفاق أوسلو
ّ
الفلسطيين مع التخ ّلي عن املقاومة ،ويف
ّ
كل جولة من املفاوضات كانت السلطة
الفلسطينية تنج ّر إىل مزيد من التنازالت
إلرضاء اإلسرائيلي ،ومن خلفه راعيه
األمريكي ،لك ّنها خلصت إىل مشهد تنازلت
حتصل من الرضا ولو
فيه عن الكثري ومل
ّ
قليله .لقد ساعد سياق أوسلو وارتضاء
ال ّتفاوض على القدس والالجئني على
ال ّتمهيد لطروحات تهدف إىل تصفية
القضية الفلسطينية؛ وميكن القول ّ
إن احلل
الذي يقدّمه ترمب وإدارته مل يكن ممك ًنا من
دون مسار التنازالت املمت ّد على مدى 25

عاما من األداء السياسي الباهت .ويف ضوء
ً
السلوك اإلسرائيلي املعروف سل ًفا واملوقف
األمريكي الذي ّ
يتوضح أكثر ،يبقى من امله ّم
متسكوا مبسار أوسلو مراجعة خياراتهم،
ملن ّ
والنظر يف ما ج ّرته سنوات أوسلو من خسائر
على الفلسطينيني يف وقت يبدو اإلسرائيلي
هو الرابح األوحد من مسرح ّية بناء السالم
املزعوم.

