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اجلرباوي*

�إ�رسائيل و''احلكم الذاتي'' لفل�سطني:
املفهوم و�صالحية النموذج
بعد مرور قرن على �صدور وعد بلفور ،و�سبعين عام ًا على �إقامة دولة �إ�سرائيل ،ون�صف
قرن على احتالل �إ�سرائيل ما تب ّقى من فل�سطين :القد�س ال�شرقية وال�ضفة وقطاع غزة،
واندالع العديد من الحروب المتتالية ،ف�إن ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ال يزال
محتدم ًا وبحاجة �إلى حل ينهيه ،ال �إلى ت�سوية �سيا�سية ت�ستهدف مجرد �إدارته من
حين �إلى حين .ويتمحور الحل المن�شود حول �ضرورة التو�صل �إلى اتفاق ناجز ب�ش�أن
الحقوق والمطالب المتعار�ضة لكل من الفل�سطينيين والإ�سرائيليين اليهود ب�ش�أن
فل�سطين�/إ�سرائيل ،فكال الطرفين ينطلق �أ�سا�س ًا من القناعة ب�أحقيته المطلقة في
كامل �أر�ض الإقليم :فل�سطين للفل�سطينيين ،و�أر�ض ــ �إ�سرائيل لليهود الإ�سرائيليين.

ُقبيل

الحرب العالمية الأولى
وخاللها� ,أعطت بريطانيا
العرب واليهود وعوداً مت�ضاربة ب�ش�أن
م�ستقبل الم�شرق العربي ،بما في ذلك
م�صير فل�سطين :مرا�سالت ال�شريف ح�سين ــ
مكماهون ،واتفاقية �سايك�س ــ بيكو بين
بريطانيا وفرن�سا ،ووعد بلفور للحركة
ال�صهيونية .وت�ضمنت هذه الوعود تباينات
في موقف بريطانيا التي احتلت فل�سطين في
�سنة  ،1917وب�سطت عليها �إدارة مدنية في
حولتها في �سنة � 1922إلى
�سنة ّ ،1920
انتداب م�شفوع بموافقة ع�صبة الأمم التي

كانت تخ�ضع لهيمنة الإرادة البريطانية1.

ولم ي�شكل تحقيق حق تقرير الم�صير
للفل�سطينيين منطلق ال�سيا�سة االنتدابية
البريطانية على فل�سطين ،و�إنما تمحور هذا
المنطلق حول ''ت�أ�سي�س وطن قومي لل�شعب
اليهودي في فل�سطين'' ،لكن من دون
االنتقا�ص من ''[ ]....الحقوق المدنية والدينية
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة
الآن فيها ''.وهذا الأمر ي�شير �إلى �أن الر�ؤية
* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية في معهد
�إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،في جامعة بير زيت.
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البريطانية �آنذاك �إلى فل�سطين ،والتي ُح ّددت
�شرق ًا بنهر الأردن ووادي عربة في الكتاب
الأبي�ض ال�صادر في �سنة  1922عن وين�ستون
ت�شر�شل ،وزير الم�ستعمرات في الحكومة
البريطانية في ذلك الوقت ،هي �أن تبقى
فل�سطين �إقليم ًا واحداً موحداً ،من دون التطرق
�إلى ما �سي�ؤول �إليه م�ستقبلها ال�سيا�سي.
�إذاً ،لم يكن تق�سيم فل�سطين �إلى ق�سمين،
واحد للفل�سطينيين العرب و�آخر لليهود
ال�صهيونيين ،وارداً في الفكر ال�سيا�سي
البريطاني عند �إ�صدار وعد بلفور� ،أو حتى
خالل المرحلة الأولى من االنتداب البريطاني
عليها .لكن نظراً �إلى المعار�ضة ال�شاملة من
طرف �أهل البلد الفل�سطينيين لم�شروع �إقامة
الوطن القومي اليهودي في بلدهم،
ومواجهتهم له بجميع الو�سائل المتاحة ،بما
الهبات المتوا�صلة خالل الع�شرينيات،
في ذلك ّ
والثورة ال�شاملة التي اندلعت في �سنة ،1936
ف�إن مو�ضوع تق�سيم فل�سطين بد�أ يطفو على
ال�سطح .وكان تقرير لجنة بيل البريطانية التي
�أُر�سلت لتق�صي الحقائق في فل�سطين ُبعيد
اندالع الثورة ،وال�صادر في �سنة  ،1937هو
�أول وثيقة تو�صي بتق�سيم البلد �إلى دولتين2.
لكن الحكومات البريطانية لم ت�أخذ بهذه
التو�صية ،و�أبقت على �سيا�سة فل�سطين
الموحدة ،حتى انق�ضاء الحرب العالمية
الثانية ،حين �أحالت �إلى منظمة الأمم المتحدة
البت بم�صير البلد.
الحديثة التكوين م�س�ألة ّ
وبعد ت�شكيل لجنة دولية ،والمداوالت
بتو�صياتها� ،صدر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة القرار رقم  181القا�ضي بتق�سيم
فل�سطين �إلى دولتين عربية ويهودية،
وبالتالي ،ح�صل تق�سيم البلد على ال�صبغة
الدولية.

بعد رف�ض العرب قرار التق�سيم المجحف
بحق الأغلبية الفل�سطينية لم�صلحة الأقلية
اليهودية ،ووقوع حرب � ،1948أُقيمت دولة
مما كان
�إ�سرائيل على م�ساحة �أكبر كثيراً ّ
مخ�ص�ص ًا لها في قرار التق�سيم .و�أُ�صيب
الفل�سطينيون بنكبة خ�سارتهم لج ّل وطنهم
وتهجير �أغلبيتهم منه ،ف�ض ًال عن فقدانهم
تحقيق ال�سيادة واال�ستقالل على ما تب ّقى لهم
من هذا الوطن .وكان في ذلك م�ستوى ثانٍ
متقدم من الإجحاف بحقهم في تقرير
م�صيرهم.
بعد قرابة عقدين من الزمن� ،ش ّنت �إ�سرائيل
في �سنة  ،1967حرب ًا ا�ستباقية على ثالث
دول عربية ،وللده�شة ،جاءت تلك الحرب
خاطفة و�سريعة انتهت بانت�صار ع�سكري كبير
لإ�سرائيل ،وباحتاللها البقية المتبقية من
أرا�ض عربية �أُخرى .وفي
فل�سطين ،عالوة على � ٍ
�أعقاب الحرب مبا�شرة ا�ستقر الر�أي الدولي
على عدم جواز احتالل �أر�ض الغير بالقوة،
محافظ ًا بذلك على الو�ضعية ال�سابقة لتق�سيم
ق�سري لفل�سطين ،وذلك ب�إ�صدار مجل�س الأمن
الدولي القرار  ،242والذي �أُعيد ت�أكيد
م�ضمونه في القرار  338ال�صادر عن المجل�س
ذاته بعد حرب .1973
لم تلتزم �إ�سرائيل تنفيذ الإرادة الدولية في
�سنة  ،1967فقد �أغراها فوزها الع�سكري
ال�سريع ،واحتاللها ال�سهل للأرا�ضي العربية،
وخ�صو�ص ًا بقية فل�سطين ،بانتهاز الفر�صة
واال�ستمرار في اال�ستحواذ عليها تحقيق ًا
للـهدف ال�صهيوني المتمثل في �إقامة الدولة
اليهودية على كامل ''�أر�ض �إ�سرائيل'' .ولذلك،
قامت الحكومة الإ�سرائيلية �سريع ًا باتخاذ
قرار ب�سلخ مدينة القد�س ال�شرقية عن ال�ضفة،
وتو�سيع حدود بلديتها ،و�ضمها �إلى �إ�سرائيل،
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كما راحت ت ّتبع �سيا�سة ظلت م�ستمرة ،وتكثفت
الحق ًا� ،أجازت بموجبها �إقامة م�ستعمرات
يهودية في �أنحاء مختلفة من ال�ضفة وقطاع
غزة (تم �إخالء م�ستعمرات القطاع في �سنة
.)2005
لكن اال�ستحواذ واال�ستيطان لتحقيق
الهدف ال�صهيوني القائم على �أ�سطورة ''�شعب
بال �أر�ض لأر�ض بال �شعب'' ،كان ي�ؤرقهما
بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل وجود للفل�سطينيين ما
زال يتكثف في فل�سطين .فكون حرب 1967
كانت خاطفة ،لم يف�سح المجال �أمام �إ�سرائيل
لتكرار عملية طردها الممنهج للفل�سطينيين
في �سنة  ،1948وكانت النتيجة �أن بقيت
�أغلبية فل�سطينيي الأر�ض المحتلة منذ �سنة
 1967في البلد ،عالوة على الفل�سطينيين
الذين بقوا في الداخل بعد قيام �إ�سرائيل في
�سنة  .1948وبد�أت �إ�سرائيل تواجه م�أزقها:
فهي من ناحية تريد كل الأر�ض لها ،لكنها
من ناحية �أُخرى ال تريد زيادة َمن عليها من
الفل�سطينيين ،لأن وجودهم وازديادهم ي�ؤثران
في المعادلة الديموغرافية التي تتقل�ص فيها
الأغلبية اليهودية لت�صبح بمرور الوقت �أقلية
في مقابل �أغلبية فل�سطينية3.
هذا الم�أزق الإ�سرائيلي ،م�ضاف ًا �إليه
المقاومة الفل�سطينية الم�ستمرة لالحتالل من
جهة ،وما ي�ؤدي �إليه عدم �إيجاد حل للق�ضية
الفل�سطينية من توتر في كامل الإقليم من
جهة �أُخرى� ،أمور دفعت المجتمع الدولي �إلى
وان�صبت
البحث الم�ستمر عن ت�سوية لل�صراع.
ّ
الم�ساعي الدولية على مدار الخم�سين عام ًا
الما�ضية على �إيجاد �صيغة تقوم على تحقيق
ان�سحاب �إ�سرائيلي من الأر�ض المحتلة منذ
�سنة  ،1967و�إقامة دولة فل�سطينية �إلى جانب
دولة �إ�سرائيل ،وذلك تحقيق ًا لمبد�أ تق�سيم
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فل�سطين �إلى دولتين ،كما ورد في قرار
التق�سيم في �سنة  ،1947لكن بم�ساحات
مختلفة .و�أ�صبح هذا الم�سار يحمل العنوان
ال�شهير بـ ''حل الدولتين''.
وكلما كان التعثر يواجه هذا الم�سعى
ب�سبب تع ّنت �إ�سرائيل و�سيا�ساتها التو�سعية،
كانت تطفو على ال�سطح دعوات �إلى ترك م�سار
''حل الدولتين'' الفا�شل ،واال�ستعا�ضة عنه بحل
�آخر ال يقوم على التق�سيم ،و�إنما على التجميع
ويطرح في هذا
في ''حل الدولة الواحدة''ُ .
ال�سياق العديد من نماذج الدولة الواحدة ،من
دولة لكل مواطنيها� ،إلى دولة ثنائية القومية،
وحتى دولة �أبارتهايد.
لقد �أثبتت وقائع التفاو�ض وال�سيا�سات
الم ّتبعة في الأر�ض المحتلة خالل العقود
الما�ضية �أن �إ�سرائيل ال تريد حل الدولتين مع
�أنه يخل�صها من الم�أزق الديموغرافي ،لأنه
أرا�ض ال ترغب في
�سيرغمها على التخلي عن � ٍ
التنازل عنها ،وهي في الوقت نف�سه ال تقبل
بحل الدولة الواحدة مع �أنه ي�ضمن لها
اال�ستحواذ على كل الأر�ض ،لأنه �سيفر�ض
عليها القبول بالوجود الفل�سطيني المكثف
داخل الدولة الواحدة ،وبالتالي الوقوع تحت
وط�أة الم�أزق الديموغرافي .وبين الرف�ضين،
ومع ا ّتباع �سيا�سة الت�سويف والمماطلة في
تحقيق الحل في �أحد االتجاهين ،تركزت
م�ساعي �إ�سرائيل على هند�سة ت�سوية مالئمة
تحقق لها اال�ستحواذ على �أكبر كمية من
الأر�ض المحتلة منذ �سنة  ،1967مع التخل�ص
من عبء الم�س�ؤولية عن �أكبر عدد من
الفل�سطينيين في هذه الأر�ض بعد قطع الطريق
على �إمكان �ضمهم لها4.
ّ
الت�سوية ال�سيا�سية المف�ضلة لإ�سرائيل،
والتي ما فتئت حتى الآن ت�سعى جاهدة
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لفر�ضها على الفل�سطينيين وتحاول تح�صيل
قبولهم بها ،هي ت�سوية انتقائية ت�ستهدف
�أ�سا�س ًا تحقيق م�صالحها على ح�ساب الحقوق
الفل�سطينية .و�أ�سا�س هذه الت�سوية ادعاء
�إ�سرائيل �أن الأر�ض التي ا�ستحوذت عليها في
�سنة  1967لم تكن تخ�ضع قبل ذلك ل�سيادة
معترف بها ،الأمر الذي يعني �أنه ال يمكن
اعتبارها محتلة من �إ�سرائيل ،و�إنما هي �أر�ض
متنازع عليها� ،أي �أن لإ�سرائيل الحق في
الت�صرف فيها .وقد ُبني هذا الت�صرف على
قاعدة عدم التعامل مع هذه الأر�ض كوحدة
جغرافية واحدة ،بل تفتيتها �إلى ثالثة �أق�سام
لكل واحد منها ر�ؤية ومعاملة �إ�سرائيلية
خا�صة به5.
هكذا� ،ضمت �إ�سرائيل القد�س ال�شرقية ق�سراً،
وعملت على ا�ستيعاب �سكانهاّ � ،أما قطاع غزة
ال�صغير الم�ساحة والكثير الفل�سطينيين ،والذي
ال تريده �إ�سرائيل ،فانتهى الأمر بها �إلى
االن�سحاب من داخله وفر�ض ح�صار خارجي
عليه ،مع �إعطاء �إ�شارات با�ستعدادها للتخلي
الكامل عنهّ � .أما ال�ضفة ،وهي الأكبر م�ساحة
في الأر�ض المحتلة ،فكان التوجه الإ�سرائيلي
معومة ال�سيادة،
ب�صددها يقوم على بقائها ّ
ت�ست�أثر �إ�سرائيل ب�سيطرة الأمر الواقع على
�أو�سع ما ت�ستطيع من �أر�ضها با ّتباع �سيا�سة
ا�ستيطانية ممنهجة ،لكن من دون اال�ضطرار
جراء ذلك .ولتحقيق
�إلى �ضم الفل�سطينيين لها ّ
ذلك ا�ستهدفت �إ�سرائيل ح�شر الفل�سطينيين في
�أ�صغر بقع جغرافية منف�صل بع�ضها عن بع�ض
داخل ال�ضفة ،وحولت هذه البقع مع مرور
الوقت �إلى معازل ،و�أعطت الفل�سطينيين
كينونة قانونية خا�صة ومنف�صلة عنها،
وا�ستعدت لمنحهم �صالحيات الت�صرف في
�ش�ؤون حياتهم داخل هذه المعازل ،لكن تحت

ال�سيطرة العليا لها ،ممثلة فيما �أطلقت عليه
ا�سم ''الإدارة المدنية'' لقوات احتاللها6.
باخت�صار ،هذه الت�سوية الإ�سرائيلية
االنتقائية ال تمنح الفل�سطينيين خال�ص ًا من
االحتالل ،وا�ستقال ًال في دولة خا�صة بهم ،كما
ال ت�ؤدي �إلى ان�ضوائهم داخل دولة واحدة
موحدة ،بل هي تبقيهم في حالة ما َب ْين َب ْين،
وتعطيهم في �أف�ضل الأحوال طيف ًا من �أطياف
الحكم الذاتي.

ت�سوية ''احلكم الذاتي''
منذ احتالل ُ 1967و�ضعت ال�ضفة وقطاع
غزة اللتان �أطلق عليهما في الأعوام الأولى
لالحتالل ا�سم ''المناطق المدارة'' ،تحت حكم
ع�سكري مبا�شر ،ومن �ضمن م�س�ؤولية وزارة
الدفاع الإ�سرائيلية .ولمدة عقد من الزمن
كانت الأو�ساط ال�سيا�سية الإ�سرائيلية تبحث
في �إمكانات التو�صل �إلى ال�سالم مع محيطها
العربي ،وتتباحث فيما بينها في االحتماالت
ال�سيا�سية المتعددة لم�ستقبل الأر�ض المحتلة.
لقد تمت ال�سيطرة على مختلف جوانب الحياة
الفل�سطينية من طرف جهاز ع�سكري
بيروقراطي �أُن�شىء لهذا الهدف ،و�أ�صبح يعمل
تحت �إ�شراف مجموعة من الحكام الع�سكريين
المنت�شرين داخل التق�سيمات الإدارية في
ال�ضفة والقطاع ،و�أُنيطت الم�س�ؤولية المبا�شرة
عن مختلف قطاعات الحياة ،كال�صحة
والتعليم وال�ش�ؤون االجتماعية والزراعة� ،إلى
�ضباط �إ�سرائيليين.
بعد حرب  ،1973واتفاقيات فك االرتباط
بين م�صر و�إ�سرائيل ،و�سورية و�إ�سرائيل ،جرى
تحريك البحث عن ت�سوية بين م�صر و�إ�سرائيل
برعاية �أميركية ،و ُترجم هذا الم�سعى بزيارة
قام بها الرئي�س الم�صري �أنور ال�سادات
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للقد�س ،في  .1977/11/20وجرى بعد ذلك
عقد اتفاقية كامب ديفيد بين الطرفين في
 ،1978/9/17وانتهى الأمر بعقد معاهدة
ال�سالم الم�صرية ــ الإ�سرائيلية في
.1979/3/26
كان لـ ''�إطار ال�سالم'' الذي تم االتفاق عليه
في كامب ديفيد بين م�صر و�إ�سرائيل �أهمية
وداللة خا�صة ،كونه �أورد ،لأول مرة ،مفهوم
الحكم الذاتي كمنطلق لحل الق�ضية
الفل�سطينية .ولم يكن هذه المفهوم وارداً في
فكر ال�سادات عندما ذهب �إلى القد�س ،ففي
خطابه في الكني�ست �أكد �أنه لم ي� ِأت ليعقد
''[ ]....اتفاق ًا منفرداً بين م�صر و�إ�سرائيل [،'']....
لأن ذلك لن يجلب ال�سالم ال�شامل للمنطقة ،بل
�إنه جاء ،مع �أن �أحداً من القادة العرب �أو
لي�صر على �أمرين
الفل�سطينيين لم يك ّلفه بذلك،
ّ
�أ�سا�سيين و�ضروريين لتحقيق هذا ال�سالم بين
العرب و�إ�سرائيل :الأول ،الإ�صرار على
االن�سحاب الكامل من الأر�ض العربية المحتلة
منذ �سنة  ]....['' ،1967بما فيها القد�س
العربية ''.وقد اعتبر ال�سادات �أن هذا ''[� ]....أمر
بديهي ،ال نقبل فيه الجدل ،وال رجاء فيه لأحد
من �أحد ''.وبما �أن ''ال�سالم ال يمكن �أن يتحقق
بغير الفل�سطينيين [ ،'']....ف�إن الأمر الثاني
المطلوب هو ''[ ]....تحقيق الحقوق الأ�سا�سية
لل�شعب الفل�سطيني ،وحقه في تقرير الم�صير،
بما في ذلك حقه في �إقامة دولته7''.
لم يت�ضمن ''�إطار ال�سالم'' الذي و ّقعه �أنور
ال�سادات ومناحم بيغن ،برعاية الرئي�س
الأميركي جيمي كارتر ،بعد �أقل من عام على
خطاب الرئي�س الم�صري في الكني�ست� ،أي
�إ�شارة �إلى ال�شرطين اللذين �أوردهما ال�سادات
في خطابه في القد�س .ففيما يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية ،فقد تمت معالجتها تحت عنوان

مقاالت

053

''ال�ضفة الغربية وغزة'' فقط ،من دون ورود �أي
ذكر للقد�س في الن�ص على الإطالق� ،أي �أن
القد�س اق ُتطعت ولم تعد م�شمولة في م�سعى
حل الق�ضية الفل�سطينية .لي�س هذا فح�سب ،بل
�إن هذا الحل �صار يتطلب ك�شرط م�سبق،
�ضرورة �إن�سحاب �إ�سرائيل من ال�ضفة والقطاع،
وقد نجحت �إ�سرائيل في فر�ض �أجندتها بجعل
الحل المتوقع ي�ستند �إلى ترتيبات انتقالية
مرحلية ،من دون �أي التزام بتحديد الناتج
النهائي الذي ُترك م�صيره مفتوح ًا يتحدد
بالمفاو�ضات.
في ''�إطار �سالم'' كامب ديفيد تم تحديد
فترة خم�سة �أعوام للتو�صل �إلى ''حل الم�شكلة
الفل�سطينية'' وفق المبادىء والمراحل التالية.
�أو ًال ،ي�ستند الحل المتوقع �إلى ترتيبات
انتقالية لمدة ال تتجاوز خم�سة �أعوام ،ويقوم
على �أ�سا�س ''[ ]....توفير حكم ذاتي كامل
ل�سكان ال�ضفة الغربية وغزة ['']....؛ ثاني ًا ،يتم
التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أن �إقامة �سلطة الحكم
الذاتي بين م�صر و�إ�سرائيل والأردن ،وتجري
انتخابات حرة الختيار ممثلي �سكان هذه
المنطقة ،وعندما يتم ذلك تعيد القوات
الع�سكرية الإ�سرائيلية انت�شارها داخل ال�ضفة
وغزة من �أجل تمكين �سلطة الحكم الذاتي
المنتخبة من ممار�سة �صالحياتها؛ ثالث ًا ،بعد
قيام �سلطة الحكم الذاتي ،وذلك خالل فترة ال
تتجاوز ثالثة �أعوام على بداية المرحلة
االنتقالية ،تبد�أ المفاو�ضات حتى نهاية
المرحلة االنتقالية ''لتحديد الو�ضع النهائي
لل�ضفة والقطاع وعالقاتها مع جيرانها''.
وي�شترك في هذه المفاو�ضات م�صر و�إ�سرائيل
وممثلو �سلطة الحكم الذاتي .وقد �أ�شار ''�إطار
�سالم'' كامب ديفيد ،لكن ب�شكل مبهم� ،إلى
�ضرورة ''[� ]....أن يعترف الحل الناتج عن
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المفاو�ضات بالحقوق الم�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني ومتطلباته العادلة'' ،واعتبر �أنه من
خالل هذه المفاو�ضات ''[� ]....سي�شارك
الفل�سطينيون في تقرير م�ستقبلهم [ '']....الذي
تقل�ص لي�صبح فقط التو�صل �إلى اتفاق ''[]....
على الو�ضع النهائي لل�ضفة الغربية وغزة
والم�سائل البارزة الأُخرى بحلول نهاية الفترة
االنتقالية8''.
ما ُي�ستخل�ص من هذا االتفاق الم�صري ــ
الإ�سرائيلي ،والذي تم من دون م�شاركة �أو
موافقة فل�سطينية� ،أن الق�ضية الفل�سطينية هي
''م�شكلة'' تنح�صر في ال�ضفة وقطاع غزة ،من
دون القد�س ال�شرقية ،و�أن م�صيرها مفتوح
للتفاو�ض الذي �ست�شارك فيه �إ�سرائيل ،لي�س
بال�ضرورة لكونها قوة محتلة� ،إذ لم يرد في
الوثيقة ذكر لالحتالل وال لمرة واحدة ،بل لأن
لديها ،كغيرها ،ادعاء في هذه المنطقة .والأمر
الوحيد الذي وافقت عليه �إ�سرائيل في هذا
االتفاق هو َم ْنح الفل�سطينيين في ال�ضفة
والقطاع حكم ًا ذاتي ًا لفترة انتقالية� ،إلى حين
الم ْنح
تحديد م�صير هذه المنطقة .وكان َ
الإ�سرائيلي لحكم ذاتي فل�سطيني في ال�ضفة
وغزة يعني �أنها تمثل المرجعية �صاحبة
الم ْنح ،و�أن
تخولها هذا َ
ال�صالحية العليا التي ّ
هذا الحكم الذاتي ي�أتي داخل ال�سيطرة
بالم ْنح.
الإ�سرائيلية على المنطقة الم�شمولة َ
لقد اقت�صر اتفاق ''�إطار �سالم'' كامب ديفيد
على توقيع م�صر و�إ�سرائيل اتفاقية �سالم في
�آذار/مار�س  ،1979وب�سبب انفراد م�صر
بتطبيع عالقاتها مع �إ�سرائيل ،ف�إنها �أُخرجت
من ال�صف العربي ،ولم يتم تو�سيع ال�سالم
وفق ًا للر�ؤية الواردة في ذلك االتفاق� ،أو
تطبيق م�ضمونه فيما يتعلق بحل الق�ضية
الفل�سطينية .والأمر الوحيد الذي قامت به

�إ�سرائيل بعد ذلك ،ومن جانب واحد ،جاء في
�سنة  ،1981حين ف�صلت وزارة الدفاع
الإ�سرائيلية ،الم�س�ؤولة المبا�شرة عن �ش�ؤون
الأر�ض المحتلة ،الجانب المدني عن الأمني
من م�س�ؤوليتها (الجانب الأمني بقي يتبع لها
من خالل القيادة الو�سطى للجي�ش
الإ�سرائيلي) ،وقامت با�ستحداث هيئة تابعة
لها با�سم ''مكتب تن�سيق الحكومة في
المناطق'' ليتولى الإ�شراف على ال�ش�ؤون
المدنية للفل�سطينيين (ولي�س للم�ستوطنين
يطبق عليهم القانون الإ�سرائيلي) في
الذين ّ
ال�ضفة والقطاع .وتم في هذا ال�سياق �إن�شاء ما
ي�سمى ''الإدارة المدنية'' لكل من ال�ضفة وقطاع
غزة ،والتي �أ�صبحت من خالل م�س�ؤوليها ،وهم
�ضباط �إ�سرائيليون ،تدير العالقة مع �أهل
ال�ضفة والقطاع 9.وتب ّنت الحكومة الإ�سرائيلية
ر�سمي ًا �إطالق الت�سمية العبرية ''يهودا
وال�سامرة'' على ال�ضفة ،و�أ�صبحت الإدارة
المدنية الإ�سرائيلية عليها ت�سمى ''الإدارة
المدنية ليهودا وال�سامرة''.
� ّأما فيما يتعلق بالعرب الذين �أغ�ضبهم
تحرك ال�سادات وعقد اتفاقية �سالم م�صرية ــ
تقبل
�إ�سرائيلية ،فقد بد�أت تحركاتهم نحو ّ
وجود �إ�سرائيل ب�إعالن م�شروع �سالم عربي
(م�شروع الأمير فهد) وافقت عليه القمة العربية
التي ُعقدت في مدينة فا�س المغربية في �سنة
 .1982وقد دعا هذا الم�شروع ،وفق ًا لمعادلة
''الأر�ض في مقابل ال�سالم''� ،إلى ان�سحاب
�إ�سرائيلي من جميع الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة
 ،1967و�إقامة دولة فل�سطينية ،واالعتراف
بالحقوق ال�شرعية لل�شعب الفل�سطيني ،في
مقابل االعتراف العربي ب�إ�سرائيل 10.وفي
�سنة  ،1988وخالل عقد المجل�س الوطني
الفل�سطيني دورته التا�سعة ع�شرة في الجزائر،
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�أعلنت منظمة التحرير الفل�سطينية مبادرة
�ست�شف منها اال�ستعداد لقبول
للت�سوية ُي
ّ
االعتراف ب�إ�سرائيل .فقد ا ُّتخذ القرار خالل
هذه الدورة ب�إعالن قيام دولة فل�سطين ،في
مقابل الموافقة على قرار مجل�س الأمن الدولي
رقم  ،242والذي يت�ضمن االعتراف ب�إ�سرائيل.
وفي �سنة  ،1989ومن �أجل كبح جماح
االنتفا�ضة الفل�سطينية التي اندلعت في �سنة
 ،1987وا�ستعادة ال�سيطرة على الأر�ض
أقرت الحكومة الإ�سرائيلية خطة
المحتلةّ � ،
للت�سوية ال�سيا�سية ،و�أعلنت �أن هدفها ''[]....
ا�ستمرار م�سار ال�سالم؛ و�إنهاء حالة الحرب مع
الدول العربية؛ والحل لعرب يهودا وال�سامرة
وقطاع غزة؛ وال�سالم مع الأردن؛ وحل م�شكلة
�سكان مخيمات الالجئين في يهودا وال�سامرة
وقطاع غزة 11''.ومن الالفت لالنتباه �أن
�أحداث وتطورات �أكثر من عقد من الزمن منذ
تغير قيد
طرح ''�إطار �سالم'' كامب ديفيد لم ّ
�أُنملة تفكير الحكومة الإ�سرائيلية ،فجاءت
خطتها متطابقة تمام ًا مع الطرح الوارد في
ذلك ''الإطار'' ،مع �إ�ضافة ت�أكيدات مهمة ب�ش�أن
النيات الإ�سرائيلية �إزاء الت�سوية ال�سيا�سية
الدائمة.
ولخ�صت الحكومة الإ�سرائيلية هذه النيات
ّ
كالآتي:
''( )1تعار�ض �إ�سرائيل �إقامة دولة
فل�سطينية �إ�ضافية في قطاع غزة والمنطقة
الواقعة بين �إ�سرائيل والأردن.
''( )2لن تتفاو�ض �إ�سرائيل مع م .ت .ف.
''( )3لن يطر�أ تغيير على و�ضع يهودا
وال�سامرة وقطاع غزة� ،إ ّال بما ين�سجم
والخطوط الأ�سا�سية للحكومة12 ''.
� ّأما الترتيبات التي طرحتها الخطة
الجديدة/القديمة فتقوم على �إجراء ''[]....
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انتخابات ديمقراطية حرة بين العرب
الفل�سطينيين �سكان يهودا وال�سامرة وقطاع
غزة [ ،'']....من �أجل ''[ ]....اختيار هيئة
تمثيلية لإجراء مفاو�ضات في �ش�أن فترة
انتقالية من الحكم الذاتي ''.وتدوم هذه الفترة
خم�سة �أعوام ،وتبد�أ بعد االتفاق على م�ضمون
الحكم الذاتي والترتيبات المتعلقة بتطبيقه.
وفي موعد ال يتجاوز العام الثالث من هذه
برم
الفترة تبد�أ مفاو�ضات الو�ضع النهائي ،و ُت َ
في نهايتها معاهدة �سالم بين الأردن
و�إ�سرائيل .ومن خالل الفترة االنتقالية يتم
َم ْنح فل�سطينيي ال�ضفة والقطاع ''[ ]....حكم ًا
ذاتي ًا يديرون فيه ب�أنف�سهم �ش�ؤون حياتهم
اليومية ،وتظل �إ�سرائيل م�س�ؤولة عن الأمن
والعالقات الخارجية ،وعن كل ما يتعلق
بمواطني �إ�سرائيل في يهودا وال�سامرة وقطاع
غزةّ � ''.أما الأكثر غرابة في هذه الخطة فهو
ت�أكيدها ال�صريح �أنه ''[ ]....خالل فترة
المفاو�ضات ب�أكملها وحتى توقيع اتفاق الحل
الدائم ،ي�ستمر الحكم الذاتي �ساري المفعول
كما تحدد في المفاو�ضات ب�ش�أن االتفاق
المرحلي'' 13،الأمر الذي يعني �أن فترة الحكم
الذاتي �ستكون مفتوحة المدة ،ومرهونة
بالتو�صل �إلى اتفاق مع �إ�سرائيل� ،أي بقبول
الر�ؤية وال�شروط الإ�سرائيلية .لذلك ،من
المفروغ منه تو ّقع �أن يدوم الحكم الذاتي
للفل�سطينيين في ال�ضفة والقطاع لفترة مديدة،
�إن لم يكن للأبد.
لم ُتحدث خطة الحكومة الإ�سرائيلية ،وال
المواقف العربية والفل�سطينية الجديدة،
االختراق المطلوب لتفعيل م�سيرة الت�سوية
ال�سيا�سية ،و�إنما تط ّلب ذلك تحرك ًا دولي ًا
بمبادرة من �إدارة بو�ش الأب الأميركية ،عقب
حرب الخليج الثانية في �سنة � ،1991أف�ضى
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�إلى عقد م�ؤتمر دولي لل�سالم في مدريد في
نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر من تلك ال�سنة.
وكان التم ُّنع الإ�سرائيلي لعقد هذا الم�ؤتمر
قوي ًا ووا�ضح ًا ،ولم يتم تح�صيل القبول
الإ�سرائيلي بالم�شاركة �إ ّال بعد �أن �أعلنت
الواليات المتحدة �أنها ال ت�ؤيد �إقامة دولة
فل�سطينية ،و�أنها تح�صر الم�شاركة الفل�سطينية
في الم�ؤتمر بممثلين من ال�ضفة والقطاع،
ولي�س من القد�س ،ومن دون ارتباط بمنظمة
التحرير الفل�سطينية ،ليكونوا �ضمن وفد
�أردني ــ فل�سطيني م�شترك.
لقد كان وا�ضح ًا �أن �إ�سرائيل التي ذهبت
مرغمة �إلى الم�ؤتمر ،تحت وط�أة �ضغط �أميركي
�شديد ،ال تريد التخلي عن الأر�ض المحتلة،
و�أنها �إن �أرادت �أن تتخلى عن �أجزاء ال ترغب
في االحتفاظ بها ف�إن ذلك �سيكون للأردن،
ومن دون �إقامة دولة فل�سطينية .ولذلك ف�شل
م�سار المفاو�ضات الالحق في وا�شنطن ،بين
الفل�سطينيين والإ�سرائيليين ،والذي ا�ستمر
عامين تم خاللهما عقد ثماني جوالت
َ
تفاو�ضية ،في التو�صل �إلى �أي نتيجة .لكن
�سري ًا موازي ًا جرى في �أو�سلو،
م�ساراً تفاو�ضي ًا ّ
بين ممثلين عن منظمة التحرير الفل�سطينية
و�إ�سرائيل ،نجح في �إنتاج ''�إعالن مبادىء
ب�ش�أن ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية''
(�إعالن المبادىء �أو اتفاق �أو�سلو) ،وتم توقيعه
في وا�شنطن بتاريخ 14 .1993/9/13
لم يخرج هذا ''الإعالن'' في جوهره قط عن
حدود الر�ؤية الإ�سرائيلية المتطرفة تجاه
الأر�ض المحتلة ،لكن الجديد ب�ش�أنه هو
الموافقة الفل�سطينية الر�سمية عليه .فترتيباته
الأ�سا�سية تتقاطع بالكامل مع الخطوط العامة
التي وردت في ''�إطار �سالم كامب ديفيد'' في
�سنة  ،1978وفي خطة الحكومة الإ�سرائيلية

ل�سنة  :1989خم�سة �أعوام كمرحلة انتقالية،
تقوم فيها ''[� ]....سلطة حكومة ذاتية انتقالية
فل�سطينية'' ،من خالل �إجراء انتخابات ''[]....
في مدة ال تتجاوز الت�سعة �أ�شهر من دخول
�إعالن المبادىء هذا حيز التنفيذ'' ،وتجري
خاللها مفاو�ضات ب�ش�أن الو�ضع الدائم ،في
موعد ال يتجاوز ال�سنة الثالثة� ]....['' ،ست�ؤدي
قراري مجل�س الأمن  242و''.338
�إلى تطبيق َ
بعد �إجراء االنتخابات �سيتم البدء بالتدريج
بنقل ال�صالحيات والم�س�ؤوليات من ''[]....
الحكومة الع�سكرية الإ�سرائيلية و�إدارتها
المدنية'' �إلى ''ال�سلطة الفل�سطينية'' (ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية) ،با�ستثناء الق�ضايا
الم�ؤجلة للتباحث ب�ش�أنها في مفاو�ضات
الو�ضع الدائم ،وهي'' :القد�س والالجئون
والم�ستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود
والعالقات والتعاون مع جيران �آخرين،
وم�سائل �أُخرى ذات االهتمام الم�شترك''.
ولتمكين ''ال�سلطة الفل�سطينية'' من ممار�سة
�صالحياتها وم�س�ؤولياتها� ،سيتم منذ ع�شية
�إجراء االنتخابات ،على �أبعد تقدير]....['' ،
�إعادة تمو�ضع القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة15''.
ت�ضمن الن�ص في ''�إعالن المبادىء''
لقد ّ
هذا� ،إ�شارات وا�ضحة �إلى ال�شعب الفل�سطيني
عو�ض ًا عن �سكان ال�ضفة والقطاع ،بد ًال من
''يهودا وال�سامرة'' ،لكنه ،مع هذه الإ�شارات ،لم
يت�ضمن التزام ًا �إ�سرائيلي ًا ب�إنهاء االحتالل� ،أو
الموافقة على �إقامة دولة فل�سطينية ،و�إنما
ُتركت هذه الأمور الجوهرية لمفاو�ضات الحل
الدائم التي كان هناك التزام �إ�سرائيلي بموعد
بدايتها ،لكن لي�س بموعد نهايتها .ومع ذلك،
ح�صلت �إ�سرائيل ،ولأول مرة ،على الموافقة
الفل�سطينية على �إقامة حكم ذاتي فل�سطيني

إسرائيل و''احلكم الذاتي'' لفلسطين :املفهوم وصالحية النموذج

في ال�ضفة والقطاع� ،ضمن نطاق ال�سيطرة
الإ�سرائيلية الإجمالية ،في مقابل االعتراف
الفل�سطيني الم�سبق بدولة �إ�سرائيل.
في ُ ،1994/5/4و ّقع في القاهرة �أول
اتفاق ناجم عن ''�إعالن المبادىء'' ،وهو
''اتفاق ب�ش�أن قطاع غزة ومنطقة �أريحا'' ،كي
ينظم انتقال م�س�ؤوليات و�صالحيات من
ّ
الحكم الع�سكري الإ�سرائيلي و�إدارته المدنية،
�إلى ال�سلطة الفل�سطينية 16.ويالحظ من هذا
االتفاق �أن �إ�سرائيل احتفظت لنف�سها بامتالك
''[ ]....ال�سلطات والم�س�ؤوليات الت�شريعية
وبينت المجاالت
والق�ضائية والتنفيذية''ّ ،
والحدود لنقل جزء من هذه ال�سلطات
والم�س�ؤوليات �إلى الجانب الفل�سطيني المحدد
بالقيود الواردة في هذا االتفاق ،و�أهمها عدم
الوالية الفل�سطينية على الم�ستعمرات،
والمن�ش�آت الع�سكرية الإ�سرائيلية،
والإ�سرائيليين ،والعالقات الخارجية ،والأمن
الخارجي ،والأمن الداخلي العام.
ِ
تكتف �إ�سرائيل في الإعالنات
ولم
واالتفاقات ال�سابقة كلها ،بالحفاظ على
جميع القيود على �صالحيات وم�س�ؤوليات
�سلطة الحكم الذاتي الفل�سطينية ،و�إنما قامت
بتمتين ذلك ب�إ�ضافة تقييد مكاني/جغرافي
جديد في ''االتفاقية الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية
المرحلية حول ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ــ
االتفاقية االنتقالية'' ،والتي و ّقعها الطرفان
في  17.1995/9/28و ُتعتبر هذه االتفاقية
الأ�سا�س الذي ُبنيت عليه العالقة بين �إ�سرائيل
وال�سلطة الفل�سطينية الحق ًا.
حددت ''االتفاقية االنتقالية'' مجاالت
ومراحل وخطوات انتقال مختلف الم�س�ؤوليات
وال�صالحيات من الحكم الع�سكري الإ�سرائيلي
�إلى ال�سلطة الفل�سطينية ،وكما هو متوقع ،ف�إن
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�إ�سرائيل احتفظت لنف�سها بال�سيطرة العليا
والقول الف�صل وحق النق�ض على حدود �سيطرة
هذه ال�سلطة في المجاالت كافة .لكن ،ف�ض ًال
عن ذلك ،وهنا تكمن �أهمية هذه االتفاقية،
جرى تق�سيم ال�ضفة �إلى ثالث مناطق (''�أ''؛
وح ّدد
''ب''؛ ''ج'') ،بح�سب الكثافة ال�سكانيةُ ،
مقدار الحكم الذاتي لل�سلطة الفل�سطينية وفق ًا
للمنطقة.
ففي المنطقة ''�أ'' ،وهي غير مت�صلة جغرافياً،
وتتكون من المدن الرئي�سية ومحيطها ،الأمر
الذي يعني �أنها ت�ضم �أكبر كثافة �سكانية
فل�سطينية في ال�ضفة� ،أُعطيت ال�سلطة
الفل�سطينية �سيطرة مدنية و�أمنية كاملة.
وفي المنطقة ''ب'' ،وهي �أي�ض ًا غير مت�صلة
جغرافي ًا ،وت�شمل مناطق العديد من البلدات
والقرى الفل�سطينية ،و ُتعتبر المنطقة الثانية
من حيث الكثافة ال�سكانية ،فقد �أعطيت ال�سلطة
الفل�سطينية �سيطرة مدنية عليها ،بينما بقيت
ال�سيطرة الأمنية م�شتركة بين الجانبين
الفل�سطيني والإ�سرائيلي.
� ّأما في المنطقة ''ج'' ،وهي الأكبر م�ساحة
(ثل َثي م�ساحة ال�ضفة تقريب ًا) ،والأقل كثافة
�سكانية فل�سطينية ،فقد احتفظت �إ�سرائيل
لنف�سها بال�سيطرة المدنية والأمنية الكاملة
عليها ،ما عدا على ال�سكان الفل�سطينيين فيها
الذين �أُلحقت �ش�ؤونهم المدنية بال�سلطة
الفل�سطينية .وبالتالي ،تقل�ص الحكم الذاتي
لل�سلطة الفل�سطينية ،وتبعثر �أي�ض ًا مكاني ًا،
داخل ال�ضفة.
لم يكن الجانب الفل�سطيني �ساذج ًا غير
مدرك لما تحاول �إ�سرائيل �أن تقوم به من
تفريغ حتى للحكم الذاتي من م�ضمونه ،لكن
ما دفع الفل�سطينيين �إلى القبول بهذا التق�سيم
لل�ضفة هو االعتقاد �أن االتفاقية �سيجري
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تنفيذها ،و�أنها تت�ضمن دحرجة تراكمية
لم�س�ؤوليات و�صالحيات ال�سلطة على مراحل
ثالث ،كل �ستة �أ�شهر ،ت�صبح في نهايتها
ال�ضفة جميعها ،با�ستثناء الم�ستعمرات ،تحت
ال�سيطرة الفل�سطينية .كما كان هناك تفا�ؤل
فل�سطيني ب�أنه مع نهاية المرحلة االنتقالية،
�أي في �سنة � ،1999سينتهي االحتالل وتقوم
الدولة الفل�سطينية ،لكن ذلك لم يحدث.
عو�ض ًا عن ذلك ،تدحرجت الأمور في اتجاه
معاك�س لما هو م�أمول فل�سطيني ًا� ،إذ انتهت
الفترة االنتقالية المفتر�ضة في �أيلول�/سبتمبر
 1999من دون التو�صل �إلى اتفاق نهائي
ودائم .وبد ًال من �أن يعلن الفل�سطينيون انتهاء
''اتفاق �أو�سلو'' مع تداعياته كلها� ،أو التو�صل
مع �إ�سرائيل �إلى اتفاق على تمديد جديد له
بمراحل زمنية محددة ،جرى فتح المرحلة
االنتقالية ان�سيابي ًا من دون تحديد �سقف
زمني جديد النتهائها ،ف�أ�صبحت ك�أنها
مرحلة نهائية دائمة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ،و�إنما قامت
�إ�سرائيل في �أعقاب عملية تفجير في تل �أبيب،
في �سنة  ،2002باجتياح ع�سكري �شامل
لمناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،م�ستعيدة ال�سيطرة
الأمنية الكاملة على �أرجاء ال�ضفة كافة.
وبالتالي ،عو�ض ًا عن تمدد م�س�ؤوليات ال�سلطة
و�صالحياتها تباع ًا من منطقة �إلى �أُخرى
داخل ال�ضفة ،جاء التمدد عك�سي ًا� ،إذ قامت
�إ�سرائيل بتقلي�ص �صالحيات هذه ال�سلطة،
وجعلتها مقت�صرة على الجانب المدني فقط.
وفي ال�سنة نف�سها بد�أت �إ�سرائيل بناء الجدار
العازل داخل ال�ضفة كي يف�صلها عنها ،وي�ضم
�إليها (�إ�سرائيل) فع ًال م�ساحات وا�سعة من
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
المهم في الأمر� ،أنه في الوقت الذي كانت

�إ�سرائيل تق ّل�ص م�س�ؤوليات ال�سلطة الفل�سطينية
و�صالحياتها ،تب ّنى م�ؤتمر القمة العربية الذي
ُعقد في بيروت ''مبادرة ال�سالم العربية'' التي
�أطلقها الأمير عبد اللـه بن عبد العزيز ،ولي
العهد ال�سعودي في حينه .وتقوم هذه المبادرة
على �أ�سا�س معادلة ''الأر�ض في مقابل
ال�سالم'' ،والتي تق�ضي بان�سحاب �إ�سرائيل من
الأرا�ضي العربية المحتلة ،وقبولها �إقامة دولة
فل�سطينية على حدود �سنة  ،1967و�إيجاد حل
لق�ضية الالجئين ا�ستناداً �إلى قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم  ،181في مقابل
اعتراف الدول العربية ب�إ�سرائيل ،وتطبيع
العالقات معها18.
في �سنة  2005قررت الحكومة الإ�سرائيلية
�إخالء قطاع غزة من طرف واحد ،ففككت
الم�ستعمرات ،و�سحبت قواتها الع�سكرية �إلى
حدود �سنة  ،1967من دون �إنهاء االحتالل
ر�سمي ًا ،وقامت منذ ذلك الحين بفر�ض ح�صار
م�شدد على الفل�سطينيين هناكّ � .أما داللة ذلك
تو�صل �إ�سرائيل �إلى االقتناع بعدم جدوى
فهي ّ
االحتفاظ بالقطاع ،و�إر�سال ر�سالة فحواها
ا�ستعدادها ،عندما يحين الوقت وتن�ضج
ال�شروط والظروف المواتية لها ،للتخلي عنه
ر�سمي ًا .وفي المقابل� ،أعادت �إ�سرائيل في �سنة
 2006تفعيل الإدارة المدنية لحكمها
الع�سكري في ال�ضفة ،الأمر الذي يعني تركيز
اهتمامها على �إعادة �إحكام ال�سيطرة عليها،
وتهمي�ش دور ال�سلطة الفل�سطينية المقل�ص
�أ�ص ًال فيها.
ومع �أن المفاو�ضات بين الجانبين
الفل�سطيني والإ�سرائيلي ا�ستمرت حتى �سنة
 ،2014حين انهارت وتوقفت� ،إ ّال �إنها لم
تنجح في تحقيق نتائج �إيجابية؛ بل �إن
�إ�سرائيل انهمكت في تو�سيع وقائعها
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اال�ستيطانية داخل ال�ضفة ،بينما توالى انح�سار
والية ال�سلطة الفل�سطينية لت�صبح مقت�صرة في
الأ�سا�س على متابعة ال�ش�ؤون الإدارية والمدنية
لفل�سطينيي ال�ضفة داخل مناطق التجمعات
ال�سكانية الكثيفة .وهكذا ا�ستطاعت �إ�سرائيل
عبر �سل�سلة من القرارات وال�سيا�سات
والإجراءات تحويل ال�سلطة الفل�سطينية من
م�شروع للتحرر وتحقيق اال�ستقالل� ،إلى �سلطة
حكم ذاتي مقل�ص تحت االحتالل.

ال�س�ؤال الأهم
منذ �أن ت�س ّلم بنيامين نتنياهو رئا�سة
الحكومة الإ�سرائيلية اليمينية مجدداً في
نهاية �آذار/مار�س  ،2009حتى الآن ،وهو ال
يزال يراوغ في مو�ضوع الت�سوية ال�سيا�سية.
فعلى غرار يت�سحاق �شمير ،رئي�س حكومة
�إ�سرائيل في �أثناء عقد م�ؤتمر مدريد لل�سالم،
والذي طرح في حينه على العرب معادلة
''ال�سالم في مقابل ال�سالم'' ،عو�ض ًا عن معادلة
''الأر�ض في مقابل ال�سالم'' المتب ّناة من
طرفهم ،يريد نتنياهو تحقيق ال�سالم ،لكن من
دون التخلي عن الأر�ض ،وتحديداً عن القد�س
�ضم فل�سطينيي
ال�شرقية وال�ضفة ،ومن دون ّ
ال�ضفة �إلى �إ�سرائيل ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
خلخلة معادلتها الديموغرافية الدقيقة.
وعندما جرى ال�ضغط عليه مبا�شرة بعد
ت�س ّلمه المن�صب ،من جانب الإدارة الأميركية
في عهد �أوباما ،ومطالبته بالإقرار بحل
الدولتين ،ا�ضطر نتنياهو �إلى �إلقاء خطاب في
جامعة بار ــ �إيالن ،ذكر فيه على م�ض�ض
تعبير ''دولة فل�سطينية'' 19.لكن ذلك التعبير
جاء مكب ًال بكثير من ال�شروط التي تفرغه في
واقع الحال من م�ضمونه ،ففي هذا الخطاب
قال نتنياهو'' :ب ّلغت الرئي�س �أوباما عندما
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كنت في وا�شنطن �أن الم�صطلحات لن ت�شكل
�أي م�شكلة �إذا ما اتفقنا على الجوهر'' ،وب�أننا
''�سنكون م�ستعدين ،من �ضمن ت�سوية �سلمية
م�ستقبلية ،للتو�صل �إلى حل يقوم على وجود
دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح �إلى جانب
الدولة اليهودية''.
لم يكن نزع �سالح الدولة الفل�سطينية ،في
مفهوم نتنياهو ،هو �شرطه الوحيد على
الفل�سطينيين ،بل كان مجرد واحد من ال�شروط.
فالقد�س بالن�سبة �إليه ،خارج نطاق البحث،
ويجب �أن تبقى موحدة وعا�صمة �أبدية
لإ�سرائيل التي لن تقبل بالعودة �إلى حدود
 ،1967بل �إن ال�سيطرة الأمنية من النهر �إلى
البحر يجب �أن تبقى لها (�إ�سرائيل) ،مع
االحتفاظ ب�سيطرتها على كامل المجال
الجوي ،ف�ض ًال عن �ضرورة اعتراف
الفل�سطينيين ر�سمي ًا بيهودية �إ�سرائيل ،والإقرار
بعدم المطالبة بعودة الالجئين الفل�سطينيين
�إليها.
ومع مرور الوقت بد�أ نتنياهو الذي دخل
في حالة جفاء مع �إدارة �أوباما ،يتراجع عن
قبوله ب�إقامة دولة فل�سطينية ،حتى مع
ال�شروط التي و�ضعها ،وراح يطرح ت�سوية
يح�صل فيها الفل�سطينيون على ''كيان'' �أطلق
عليه تعبير ''�أقل من دولة'' ،من دون �أن يف�سر
يف�صل مدلول ذلك .لكن في خطاب متلفز
�أو ّ
لأع�ضاء حزب االتحاد القومي الإ�سرائيلي
اليميني ،في �أيلول�/سبتمبر  ،2017ذكر
نتنياهو �أنه ''قبل �سنوات قليلة كانت هذه
الأر�ض مهجورة ،ومنذ عودتنا �إليها بعد
�سنوات طويلة و�أجيال عا�شت في المنفى،
عادت �أر�ض �إ�سرائيل لتزدهر'' ،و�أكد ''نحن
نبني الأر�ض ون�ستوطنها على الجبل وفي
الوادي والجليل والنقب ويهودا وال�سامرة ،لأن
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هذه الأر�ض �أر�ضنا ،ولدينا الحق في العي�ش

بها ،هنا �إ�سرائيل ،نعي�ش ونموت من �أجلها20''.

وفي كلمة له في معهد ''ت�شتهام هاو�س'' في
لندن ،في ت�شرين الثاني/نوفمبر الما�ضي،
جاءت على هام�ش احتفالية رئي�سة حكومة
بريطانيا بمئوية وعد بلفور ،تمادى نتنياهو
في المو�ضوع حين ذكر �أنه ''يتوجب التفكير
في نماذج جديدة لل�سيادة الفل�سطينية على
الأر�ض بما فيها الحدود المفتوحة'' ،كما
''يتوجب القيام بحل �سلمي ي�ضمن بقاء
الم�ستوطنين في بيوتهم21''.
لقد ازدادت قدرة نتنياهو واليمين
بحرية كبيرة عن
الإ�سرائيلي على التعبير ّ
الغاية المراد تحقيقها من الت�سوية ال�سيا�سية،
بو�صول دونالد ترامب الموالي ب�شدة لإ�سرائيل
�سدة الرئا�سة في الواليات المتحدة
�إلى ّ
الأميركية� ،إذ توقف ال�ضغط الذي مار�سته
الإدارة الأميركية ال�سابقة على الحكومة
الإ�سرائيلية ،بل �إن الموقف الأميركي انقلب
في اتجاه م�ساندة كاملة لإ�سرائيل .فالرئي�س
الأميركي الجديد لم يعد يطالب �إ�سرائيل
بت�سوية تقوم على �أ�سا�س ''حل الدولتين''� ،أو
بوقف اال�ستيطان� ،أو حتى بخف�ض وتيرته،
و�إنما وعد بنقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س،
وهو ما �أعلنه في  ،2017/12/6وطالب
الفل�سطينيين باالعتراف بيهودية �إ�سرائيل.
� ّأما ما فاق ذلك فكان تب ّني ترامب وجهة
عبر عنها
نظر اليمين الإ�سرائيلي ،والتي ّ
نتنياهو با�ستمرار ،وهي �أن ال�سالم المن�شود
في المنطقة بين العرب و�إ�سرائيل لي�س من
ال�ضروري �أن يمر �أو ًال ،عبر بوابة حل الق�ضية
الفل�سطينية كي يتحقق ،بل على العك�س من
ذلك ،تدفع وجهة النظر هذه في اتجاه �أن
االنطالق من العرب لتحقيق ال�سالم،

وخ�صو�ص ًا الدول الخليجية� ،سيكون له الأثر
الإيجابي الأهم في التو�صل ب�سهولة �أكبر� ،إلى
ت�سوية هذه الق�ضية .ومن هذا المنطلق بد�أت
م�ساعي الرئي�س الأميركي لعقد ما �أطلق عليه
تعبير ''�صفقة الع�صر'' ،والتي ت�ستهدف �أ�سا�س ًا
تطبيع العالقات بين �إ�سرائيل ودول عربية
خليجية ،وت�شتمل على �إيجاد ت�سوية
فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية22.
الجلي �أن الهدف الإ�سرائيلي الذي تب ّناه
من
ّ
ترامب ي�ستهدف �إ�ضعاف الموقف الفل�سطيني
في الت�سوية المرتقبة� ،إذ �إن �إخراج العرب
الم�سبق من دائرة ترابط الت�سوية الفل�سطينية/
العربية ــ الإ�سرائيلية �سيقل�ص القدرة
الفل�سطينية على مواجهة ال�ضغوط الإ�سرائيلية
التي �ستتعزز ،لي�س فقط عبر �إفقاد
أم�س الحاجة
الفل�سطينيين دعم ًا عربي ًا هم في � ّ
جراء قلب هذا الدعم
�إليه ،بل ،وفي الأ�سا�سّ ،
يمار�س عليهم للقبول بت�سوية وفق
�إلى �ضغط َ
ال�شروط الإ�سرائيلية .عندئذ� ،سيتمكن اليمين
الإ�سرائيلي من تحقيق غايته الأ�سا�سية في
الإجهاز على حل الدولتين ،ومنع �إقامة الدولة
الفل�سطينية الم�ستقلة وال�سيادية على الأر�ض
المحتلة منذ �سنة  ،1967وا�ستبدال ذلك بنوع
من الحكم الذاتي لفل�سطينيي ال�ضفة تحديداً
(تحت �أي م�سمى مالئم) ،الأمر الذي يتيح
الفر�صة �أمام �إ�سرائيل ال�ستمرار ال�سيطرة على
الأر�ض ،والتخل�ص من العبء القانوني
المترتب على وجود الفل�سطينيين فيها ،وذلك
من خالل �إيجاد ارتباط محتمل مع الأردن� ،أو
حتى مع �إ�سرائيل ذاتها.

''احلكم الذاتي'' :املفهوم والتطبيق
الحكم الذاتي هو ترتيب �سيا�سي داخل
الدولة الموحدة ذات الحكم المركزي يقوم على
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�أ�سا�س نقل ،ولي�س مجرد تفوي�ض� ،سلطات
وم�س�ؤوليات و�صالحيات من ال�سلطة المركزية
العليا �إلى مكون (�أو مكونات) داخل الدولة،
تت�شكل بالعادة من �أقلية �أو �أقليات ،وذلك
بهدف منح الفر�صة لهذا المكون (�أو تلك
المكونات) ''[ ]....ليقرر ،با�ستقاللية عن تلك
ال�سلطة العليا ،في �ش�ؤون محددة منحته �إياها
تلك ال�سلطة العليا ،من �أجل تحقيق الم�صلحة
العامة لمن هم تحت نطاق م�س�ؤوليته23''.
َ
وهذا الأمر يعني �أن الحكم الذاتي هو اعتراف
بقدر من اال�ستقاللية وال�سيادة الداخلية لأقلية
ما داخل نطاق الدولة ،و�أن الترتيب ب�ش�أنه
يجب �أن يتم بالتوافق والترا�ضي بين الطرفين،
الناقل والمنقول له .فالحكم الذاتي ال ُيفر�ض
عنوة �أو ُينتزع بالقوة ،و�إنما يتم باالتفاق،
ر�سم � ّإما في الد�ستور ،و� ّإما في قانون �أو
ُ
وي ّ
ت�شريع خا�ص ،و� ّإما حتى في �إطار اتفاقية
دولية ،وقد يتم بمجرد العرف الم ّتبع والتقاليد
المرعية24.
من خالل عر�ض مفهوم الحكم الذاتي
يت�ضح �أن �إ�سرائيل ،و�أي ًا من الأطراف الإقليمية
والدولية ،ال يمتلكان الحق في طرحه� ،أو
التداول ب�ش�أنه� ،أو فر�ضه� ،أ�سا�س ًا لت�سوية
الق�ضية الفل�سطينية .فالحكم الذاتي نموذج ال
ينطبق بتات ًا على الو�ضعية الفل�سطينية ،وال
يمكن لأي �صيغة من �صيغه �أن تكون كفيلة،
�أو كافية ،لحل ال�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي.
تعر�ض لنكبة التفتت
الفل�سطينيون �شعب ّ
جراء �إن�شاء �إ�سرائيل في �سنة ،1948
والتهجير ّ
وهم لي�سوا �أقلية قومية �إ ّال الجزء الذي بقي
منهم داخل وطنهم بعد قيام �إ�سرائيل في تلك
ال�سنة .وال�صراع القائم منذ ذلك الوقت حتى
الآن ،يدور حول �إحقاق الحقوق الوطنية
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ال�شرعية لهذا ال�شعب الذي ي�سعى لنيل الحرية
واال�ستقالل .وال ينفع في هذا ال�سياق ،حتى لو
اعترفت �إ�سرائيل بحقيقة وواقع ا�ستعمارها
لفل�سطين ،طرح نموذج الحكم الذاتي على
ال�شعب الفل�سطيني لأن ع�صر اال�ستعمار انتهى،
ِ
الم�ستعمر
ولم يعد مقبو ًال تنظيم العالقة بين
والم�ستعمر بحكم ذاتي دائم كانت �صيغته
َ
مطروحة �أ�ص ًال لإي�صال الم�ستعمرات �إلى
الو�ضعية التي يمكنها فيها ممار�سة حق
تقرير م�صيرها وتح�صيل حريتها ،وتحقيق
ا�ستقاللها.
في �سنة  1948ت�أ�س�ست �إ�سرائيل على
الجزء الأكبر من �أر�ض فل�سطين ،وفي �سنة
 ،1967احتلت القد�س ال�شرقية وال�ضفة وقطاع
غزة ،م�ستكملة �سيطرتها على كل فل�سطين.
هذه المناطق من فل�سطين التي اح ُتلت في �سنة
 ،1967هي �أر�ض محتلة ،وفق ًا لأحكام
القانون الدولي ،والقرارات المتعاقبة للأمم
المتحدة بهيئاتها المتعددة ،وفي ُعرف العالم
�أجمع ،و�إقرار المجتمع الدولي ب�أطرافه
ومكوناته كافة .ولالعتبارات الدولية ،من
جهة ،والديموغرافية ،من جهة �أُخرى ،لم تقم
ب�ضم غير
�إ�سرائيل منذ �سنة � 1967سوى ٍّ
معترف به دولي ًا ،للقد�س ال�شرقية ،الأمر الذي
�أدى ،من وجهة النظر الإ�سرائيلية� ،إلى �إدخالها
تحت ال�سيادة الإ�سرائيليةّ � .أما بالن�سبة �إلى
ال�ضفة وقطاع غزة ،فحتى مع االدعاء
الإ�سرائيلي �أنهما منطقة متنازع عليها ،ف�إن
�إ�سرائيل لم تفر�ض �سيادتها عليها ،وبالتالي
لم ُتدخلها داخل نطاق الدولة .ونتيجة ذلك،
ف�إن فل�سطينيي هذه الأر�ض المحتلة،
با�ستثناءات قليلة من القد�س ال�شرقية ،ال
يحملون الجن�سية الإ�سرائيلية ،ولي�سوا م�ؤهلين
�أ�ص ًال ،من وجهة قانونية �إ�سرائيلية ،للح�صول
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عليها ،حتى �إن �أرادوا ذلك .وبالتالي ،هم
لي�سوا مواطنين �إ�سرائيليين ،بل يحملون
الجن�سية الفل�سطينية ،ويتبعون قانوني ًا ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،الأمر الذي يعني �أن
الأر�ض المحتلة منذ �سنة  ،1967بمواطنيها،
ال ت�شكل جزءاً من �إ�سرائيل ،و�أنها لي�ست �إقليم ًا
من �أقاليمها ،بل �إن �إ�سرائيل ال تريدها �أن
ت�صبح كذلك .فكيف يمكن لدولة محتلة �أن
تفر�ض على منطقة تحتلها حكم ًا ذاتي ًا دائم ًا،
وهذه المنطقة لي�ست جزءاً �أ�صي ًال منها،
و�سكان هذه المنطقة لي�سوا مواطنين فيها؟
لي�س هذا فح�سب ،بل �إن �إ�سرائيل تريد �أي�ض ًا
فر�ض هذا الحكم الذاتي عنوة على
الفل�سطينيين من دون االكتراث بتح�صيل
ر�ضاهم وقبولهم بذلك ،وهو �أمر يخرج عن
نطاق الترا�ضي المطلوب بين �أي طرفين
لتطبيق الحكم الذاتي.
الحكم الذاتي هو ترتيب وقائي في �أغلب
الأحيان ،يتم اللجوء �إليه لمنع انف�صال ق�سم
من مواطني الدولة ،وجزء من �أرا�ضيها ،عنها.
� ّأما الم�سعى الإ�سرائيلي لفر�ض الحكم الذاتي
على �أهل الأر�ض المحتلة ،وفي جزء منها،
وخ�صو�ص ًا في ال�ضفة ،فالهدف منه �إق�صائي،
ولي�س ا�ستيعابي ًا .فهم� ،أ�سا�س ًا ،لي�سوا جزءاً من
نظام �سيا�سي ديمقراطي ،و�إنما خا�ضعون
بحرية وعلى قدم
لالحتالل ،وال ي�شاركون ّ
الم�ساواة مع غيرهم في العملية ال�سيا�سية
داخل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي.
المق�صود من فر�ض الحكم الذاتي على
الفل�سطينيين لي�س تح�صين م�شاركتهم
الديمقراطية على م�ستوى الحكم المركزي من
خالل منحهم �سلطات و�صالحيات
وم�س�ؤوليات �إ�ضافية ووا�سعة في مجال تنظيم
�ش�ؤونهم الذاتية ،كي يتم ا�ستر�ضا�ؤهم

و�إبقا�ؤهم جزءاً ال يتجز�أ من ن�سيج الدولة .بل
على العك�س تمام ًا ،ف�إن الهدف من هذا
الم�سعى الإ�سرائيلي يتلخ�ص برغبة �إ�سرائيل
في االحتفاظ بالأر�ض المحتلة ،ك�أمر واقع،
ومنع الفل�سطينيين من العبور ،كنتيجة لذلك،
�إلى داخل النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي.
و�إ�سرائيل التي تريد �أن تكون يهودية فقط
تخ�شى من �أن هذا العبور �سي�ؤدي ،ومن خالل
ا ّتباع و�سائل العمل ال�سيا�سي الديمقراطي� ،إلى
تغيير لي�س فقط نظامها ال�سيا�سي ،بل طبيعة
الدولة التي ترغب فيها ،وتعمل كي تكون
بال�شكل الذي تريده.
�إذاً ،ومن �أجل تحقيق هدفها ،تحاول
�إ�سرائيل �أن تخترع نموذج ًا جديداً للحكم
الذاتي لم يعرفه العالم من قبل ،وهو ''الحكم
الذاتي خارج النطاق الإقليمي''( (�extra-territo
 :)rialحكم ذاتي لدولة على منطقة خارج
نطاق �سيادتها ،وعلى �أنا�س لي�سوا مواطنين
فيها .هذا النموذج غير المعروف �أو الموجود
لمن لي�س له حق،
�أ�ص ًال يراد به �أن يعطي الحق َ
في �أن يقرر م�صير َمن له الحق في تقرير
الم�صير .وحتى لو تم االفترا�ض �أن �إ�سرائيل
تريد �أن تفر�ض هذا النموذج فر�ض ًا على
الفل�سطينيين في الأر�ض المحتلة منذ �سنة
 ،1967ف�إن عليها �أن تقوم� ،أو ًال ،ب�ضم هذه
الأر�ض لت�صبح جزءاً من الدولة ،وبمنح
الفل�سطينيين فيها الجن�سية الإ�سرائيلية
وحقوق المواطنة في الم�شاركة ال�سيا�سية
الكاملة في النظام ال�سيا�سي ،لتكون بعدها
م�ؤهلة للتفاو�ض معهم ب�ش�أن منحهم الحكم
الذاتي .ومن نافل القول �أن نموذج الحكم
الذاتي الذي ال ينطبق على الأر�ض المحتلة
وفل�سطينييها ،يمكن �أن ينطبق الآن على
الفل�سطينيين من مواطني �إ�سرائيل ،والذين

إسرائيل و''احلكم الذاتي'' لفلسطين :املفهوم وصالحية النموذج
ي�شكلون �أقلية قومية حالي ًا داخلها25.

اخلال�صة
بعد هذا العر�ض ،ن�س�أل :لماذا َقبِل
الفل�سطينيون في اتفاق �أو�سلو ،بحكم ذاتي،
عبر ممثلهم ال�شرعي والوحيد ،منظمة التحرير
الفل�سطينية؟ والجواب هو �أن هذا القبول جاء
على �أ�سا�س �أن الحكم الذاتي هو مجرد مرحلة
انتقالية ،ولي�س نهائية� ،ضمن عملية �سيا�سية
تت�شكل من رزمة متتابعة ومتكاملة ،تنتج بعد
مرور خم�سة �أعوام دولة فل�سطينية م�ستقلة
و�سيادية على حدود �سنة .1967
فالفل�سطينيون لم يقبلوا في اتفاق �أو�سلو ،وال
في جميع المفاو�ضات التي جرت بعد ذلك� ،أن
يقت�صر تحقيق حقوقهم الوطنية ال�شرعية على
�إقامة حكم ذاتي في مناطق داخل الأر�ض
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المحتلة منذ �سنة .1967
لن ي�شكل نموذج الحكم الذاتي ،مهما تكن
الإجراءات الإ�سرائيلية ،ح ًال مقبو ًال لل�شعب
الفل�سطيني .الحل المقبول يتلخ�ص با ّتباع
�أحد م�سارين :الأول� ،إنهاء �إ�سرائيل الحتاللها،
و�إقامة الدولة الفل�سطينية على حدود �سنة
 ،1967وفق ًا لمعادلة ''حل الدولتين'' ،وتبع ًا
لمفاو�ضات ت�ستهدف تحديد كيفية تحقيق
هذه الغايةّ � .أما الم�سار الثاني فهو م�سار ''حل
الدولة الواحدة'' ،والذي يتم ب�ضم الأر�ض
المحتلة وفل�سطينييها �إلى �إ�سرائيل ،و�إيجاد
دولة واحدةّ � ،إما �أن تكون في نهاية المطاف
ب�صيغة دولة لكل مواطنيها ،و� ّإما ب�صيغة
دولة ثنائية القومية يمكن �أن تقوم على
�أ�سا�س فيدرالي� ،أو بتق�سيمها �إلى مناطق حكم
ذاتي.

املصادر
1
2
3
4
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