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وربما هذا ليس آخر أنين، واألنات آتية ما دمنا . قلقيلية تئن ويسقط فيها فلسطينيون بأيد فلسطينية
نحن في الضفة والقطاع نستنزف عاطفيا ومعنويا . ال نريد أن نتوقف ونضع رؤوسنا بين أيدينا

دم . ول إلى كيديين متناسين همومنا وتطلعاتنا نحو الحرية واالستقاللوماديا ووطنيا وإنسانيا، ونتح
 وسياسيو فلسطين صامدون في مواقعهم زعماء وقادة ظانين بأن مستقبل األجيال قلقيلية ينزف

 .سينهار لو أنهم غربوا عن وجوهنا

وصفة  ال بأن اتفاق أوسلو هو1993توقع عام لم يكن من العسير على صاحب فطنة قليلة أن ي
األمثل لالقتتال الفلسطيني الفلسطيني، ولخراب ديار الفلسطينيين وتفتيت نسيجهم االجتماعي، 

ع الفلسطيني في مواجهة المأساة أن االتفاق وض. ييرهم األخالقيةاوتدمير جزء كبير من مع
لقد نص االتفاق بوضوح على التنسيق .  مقابل شيء غامض قد يتبلور في المستقبلالفلسطيني

 ليضع 1995ثم جاء اتفاق طابا عام . مني وعلى ضرورة مالحقة اإلرهاب واإلرهابييناأل
وال تنفك القوى . التفاصيل ويلزم السلطة المنبثقة عن أوسلو بكثير من الضوابط والمتطلبات األمنية

رهاب نسيق األمني، ومزيد من مالحقة اإلالخارجية وإسرائيل تضغط من أجل مزيد من الت
 .ن، أي الذين يريدون مقاومة إسرائيل بطريقة أو بأخرىواإلرهابيي

منذ البدء، كان رأي الكثيرين واضحا وقاطعا وهو أن اتفاق أوسلو سيؤدي إلى فتنة داخلية، وغدا 
وغدا ستتحول القضية . ستسيل دماء الفلسطينيين في الشوارع بأيد فلسطينية إن تم تبني هذا االتفاق

ي فلسطيني، وستقف إسرائيل هناك سعيدة تغذي هذا النزاع بكافة الفلسطينية إلى نزاع فلسطين
ما الذي يمكن أن نحصل عليه من اتفاق أوسلو مقابل التضحية : والسؤال الذي كان. األشكال

وقد كان لي رأي بأنه إذا كان ثمن االقتتال الفلسطيني الداخلي إقامة . بالوحدة الوطنية الفلسطينية
لم الداخلي أهم بكثير من الدولة، وإذا كان ثمن الدولة ريد هذه الدولة ألن السدولة فلسطينية فأنا ال أ

 أو احتراما التفاقيات مع العدو لسطيني دفاعا عن األمن اإلسرائيلأن يقوم فلسطيني باعتقال ف
الدولة ال تشكل حصنا لي، بينما الوحدة الوطنية تشكل دائما . الصهيوني فأنا ال أريد هذه الدولة

 وفي عن أمن الفلسطينيين فإنني أجده أوال في وحدتهم الوطنية، المنيع، وإذا كنت أبحث الحصن
 .تفهم ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة مختلف التحدياتاتك

لكن اآلن وبعد مرور هذه السنوات الطويلة على اتفاق أوسلو، من المفروض . أخذتنا العزة باإلثم
منذ .  لمراجعة الذات والوقوف مليا عند األخطاء التي ارتكبناهاأننا اتعظنا أو أصبح لدينا االستعداد

 حتى اآلن وأوضاعنا الداخلية تتدهور، وما هو أسوأ فيها أن األجنبي الغربي الذي 1993عام 
صنع إسرائيل قد بات يتحكم بلقمة خبزنا ويهددنا باستمرار بأن هذه اللقمة ستتوقف فيما إذا لم 



وطه، وشروطه باألساس هي االلتزام بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية، ولكي يبرر رنلتزم بش
إن علينا أن نبذل المزيد من بأننا ال نعمل بما فيه الكفاية وسوداويته وساديته، يستمر في القول لنا 

الجهود في مالحقة اإلرهابيين، والمزيد في تربية الناس بطريقة يتقبلون فيها خدمة أهداف 
 .ئيلإسرا

 حتى اآلن لم نحصل على اي من حقوقنا الوطنية الثابتة، بل أن االحتالل 1993منذ عام 
ق علينا ضيجراءات التي يفرضها علينا وتُياتنا إلى مزيد من الجحيم بسبب اإلاإلسرائيلي حول ح

ادة ومنذ ئذ ونحن مشغولون بالمناكفات واالتهامات واالتهامات المض. حياتنا في مختلف المجاالت
 .والصراعات الحادة والقاتلة

.  بالنا بالمزيد ويرتفع في صدورنا مخزون البغضاء والكراهية واألحقادمع شروق كل شمس، يغتم
يوميا هناك أعمال بغيضة نقوم بها تمزق نسيجنا وتهدم معنوياتنا وتفتت عائالتنا وتقتل فينا روح 

ظهورنا هموم شعبنا، ومستقبل أطفالنا، نحن نتحول إلى كيديين نلقي من خلف . التحدي والوفاء
ونفرط بكل ما هو غال ونفيس لصالح مصالح شخصية وتطلعات ذاتية ال تخدم في النهاية غير 

تزداد أوضاعنا الداخلية تدهورا وبؤسا وشقاء وتمزيقا، ونحن . األعداء الجاثمين على صدورنا
 .نهيم في غي ليس بعده غي، وفي غباء ليس بعده غباء

الوقت حان منذ زمن بعيد لكي نعود . لينا أن نتوقف، ويجب أن يتوقف هذا النزيف األرعنكفى، ع
يثاق واضح يلتزم به ى مإلى أنفسنا، ونبدأ مسيرة جديدة تقوم على وحدة وطنية حقيقية مستندة عل

م وإذا كانت الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية غير قادرة على تحقيق الهدوء والسل. الجميع
الداخليين فإنه عليها أن تتوجه إلى األكاديميين والمثقفين والمفكرين لكي يبحثوا لنا عن حل لما 

 .نحن فيه

في النهاية، نحن فوق إسرائيل، والبالد بالدنا، والديار ديارنا؛ ونحن فوق أوسلو وفوق كل 
تفاق إلى الجحيم، ولتذهب إذا كان اتفاقنا مع إسرائيل سيذهب بريحنا ويمزقنا فليذهب اال. االتفاقيات

شئنا ام أبينا، درنا يمينا أو درنا شماال نحن مختلفون حول إسرائيل، وإذا كنا نبحث . معه إسرائيل
ل في الصباح والمساء، وفي لعنة اهللا على إسرائي. عن وحدة، فلندر ظهورنا جميعا إلسرائيل

م طفلة فلسطينية تمأل ابتسامتها كل وعود إسرائيل تحت قد.  العشاء، واليوم وغدا وبعد غدالغدي
 .األرض ريحانا، وكلها ال تساوي ظفر طفل فلسطيني يقلمه لكي يستنشق بوسامته طيب الصباح

أوسلو يجب أن يجد طريقه إلى مزبلة التاريخ، وعلينا أن نطوي صفحات مؤلمة ال يتشرف بها 
 .تاريخ فلسطين


