
  مداخلة نبيل عمرو

  .االسباب والمضاعفات والبدائل... انهيار اوسلو

  

انطوت اتفاقات اوسلو على مزايا وقيود ، وبعد الفشل صارت القيود هي المتحكم المباشر في االوضاع 
  .الفلسطينية في الضفة وغزة

دة مستقلة الى حد جواز سفر معترف به ، ادارات في مجاالت متعد... المزايا كانت واعدة بدولة مستقلة
ما، مع مئات االلوف من الفلسطينيين عادوا وما كان ألحد منهم ان يعود دون اوسلو ، وباالمكان اضافة 

  .كذلك بأنه ولدت نواة دولة فلسطينية من خالل نظام سياسي برلماني 

  

  .اسباب االنهيار في عناويين

  .اوال عدم جاهزية المجتمعين للسالم المفاجئ

الوعي الفلسطيني لكيفية صنع القرار في اسرائيل وتأثير الوضع الداخلي االسرائيلي  ضعف.. ثانيا 
  .بصورة حاسمة على القرارات السياسية 

  لي للتجربة وقدراته على االسهام في انجاحها، و المبالغة في الرهان على الدعم الد... ثالثا

ما أدى الى انتكاسة عند ينيون اعتبروه سياسيًا  اسرائيل رأته اتفاقا امنيا والفلسط،رابعا اساءة فهم متبادل
  .الطرفين 

الخالصة االن تطور النفوذ االسرائيلي بصورة غير مسبوقة على الوضع الفلسطيني ، وعدم وجود حلفاء 
  .للفلسطينيين يمتلكون قدرة التأثير على اسرائيل لمصلحة الفلسطينيين وسعيهم للحرية واالستقالل

  ..االحتماالت

بما في ذلك .. ما زال وسيبقى هو الهدف المفضل للفلسطينيين والعرب والعالم.. حل الدولتين. ..أوال
  .الواليات المتحدة 

اسرائيل وافقت على العنوان اال ان المعضلة في هذا االحتمال هو التناقض في فهم خصائص كل دولة ، 
دولة وهذا من وجهة نظر الفلسطينيين فاالسرائيليون يريدون اعترافا صريحا من الفلسطينيين بيهودية ال

  .يمس بمكانة ومصالح ما يقرب من المليوني فلسطيني ممن يحملون الجنسية االسرائيلية



واالسرائيليون كذلك يريدون دولة فلسطينية منزوعة السالح ومسيطر عليها بالمطلق امنيا واقتصاديا بما 
في ذلك اقتطاع اراٍض منها في منطقة االغوار التي تشكل االحتياطي الزراعي الرئيسي للفلسطينيين ، 

ا كان عليه عشية حرب وفي مناطق التجمعات االستيطانية المفترضة مع وضع للقدس يختلف كليًا عن م
، اما الفلسطينيون فيرون دولتهم خالية من المستوطنات ومترابطة جغرافيا ومستقلة االرادة 1967حزيران 

السياسية الداخلية والخارجية مع تمتعهم بتأسيس نظام اقتصادي وسياسي غير مسيطر عليه من جانب 
  .االسرائيليين ، 

وبعد ان يتم تحديد حدودها سوف  كون القدس الشرقية عاصمة لها التي البد وان ت ودولة فلسطين العتيدة
  .تواصل التفاوض حول ما يتبقى من قضايا  وابرزها الالجئون 

هذا االختالف في المفاهيم يحتاج الى جهد دولي اقوى بكثير من الجهود التي بذلت النجاز اوسلو 
  وتطبيقه ومحاوالت انقاذه 

تئناف الجهد االمريكي المنفرد او عبر اللجنة الرباعية الدولية الدارة يتلخص في اس. االحتمال الثاني 
العالقات المتدنية بين الفلسطينيين واالسرائيليين بهدف منع االنهيارات واالنفجارات ، غير ان هذا 

لى المدى القريب والمتوسط اال انه يراكم خطرا سيكون من الصعب تفاديه عاالحتمال وان كان مرجحا 
  .ال اسبابه واستئص

كيري ، فهل هنالك فرصة لترتيبات  - ونحن في ذكرى سايكس بيكو نستحضر الفروف . الخيار الثالث
اقليمية يكون من ضمنها الملف الفلسطيني االسرائيلي، هذا االحتمال الغامض ربما يكون ممكنا اذا ما تم 

ط بصورة عامة على رسم خريطة التفاهم بين الالعبين الرئيسيين في سورية بصفة خاصة والشرق االوس
  .جديدة تحددها خالصات الحرب الدائرة االن


