
049 مقاالت

الحرب العالمية الأولى ُقبيل 

وخاللها, اأعطت بريطانيا 

العرب واليهود وعوداً مت�شاربة ب�شاأن 

م�شتقبل الم�شرق العربي, بما في ذلك

م�شير فل�شطين: مرا�شالت ال�شريف ح�شين ــ 

مكماهون, واتفاقية �شايك�س ــ بيكو بين 

بريطانيا وفرن�شا, ووعد بلفور للحركة 

ال�شهيونية. وت�شمنت هذه الوعود تباينات 

في موقف بريطانيا التي احتلت فل�شطين في 

�شنة 1917, وب�شطت عليها اإدارة مدنية في 

لتها في �شنة 1922 اإلى 
ّ
�شنة 1920, حو

انتداب م�شفوع بموافقة ع�شبة الأمم التي 

كانت تخ�شع لهيمنة الإرادة البريطانية.1

ولم ي�شكل تحقيق حق تقرير الم�شير 

للفل�شطينيين منطلق ال�شيا�شة النتدابية 

البريطانية على فل�شطين, واإنما تمحور هذا 

المنطلق حول ''تاأ�شي�س وطن قومي لل�شعب 

اليهودي في فل�شطين'', لكن من دون 

النتقا�س من '']....[ الحقوق المدنية والدينية 

التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة 

الآن فيها.'' وهذا الأمر ي�شير اإلى اأن الروؤية 

علي اجلرباوي*

 اإ�رسائيل و''احلكم الذاتي'' لفل�سطني:

املفهوم و�سالحية النموذج

بعد مرور قرن على �شدور وعد بلفور, و�شبعين عامًا على اإقامة دولة اإ�شرائيل, ون�شف 

قرن على احتالل اإ�شرائيل ما تبّقى من فل�شطين: القد�س ال�شرقية وال�شفة وقطاع غزة, 

واندلع العديد من الحروب المتتالية, فاإن ال�شراع الفل�شطيني ــ الإ�شرائيلي ل يزال 

اإدارته من  ت�شتهدف مجرد  �شيا�شية  ت�شوية  اإلى  اإلى حل ينهيه, ل  محتدمًا وبحاجة 

حين اإلى حين. ويتمحور الحل المن�شود حول �شرورة التو�شل اإلى اتفاق ناجز ب�شاأن 

ب�شاأن  اليهود  والإ�شرائيليين  الفل�شطينيين  من  لكل  المتعار�شة  والمطالب  الحقوق 

في  المطلقة  باأحقيته  القناعة  من  اأ�شا�شًا  ينطلق  الطرفين  فكال  فل�شطين/اإ�شرائيل, 

كامل اأر�س الإقليم: فل�شطين للفل�شطينيين, واأر�س ــ اإ�شرائيل لليهود الإ�شرائيليين.

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية والعالقات الدولية في معهد 
اإبراهيم اأبو لغد للدرا�شات الدولية, في جامعة بير زيت.
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بعد رف�س العرب قرار التق�شيم المجحف 

بحق الأغلبية الفل�شطينية لم�شلحة الأقلية 

اليهودية, ووقوع حرب 1948, اأُقيمت دولة 

ا كان 
ّ
اإ�شرائيل على م�شاحة اأكبر كثيراً مم

مخ�ش�شًا لها في قرار التق�شيم. واأُ�شيب 

الفل�شطينيون بنكبة خ�شارتهم لجّل وطنهم 

وتهجير اأغلبيتهم منه, ف�شاًل عن فقدانهم 

تحقيق ال�شيادة وال�شتقالل على ما تبّقى لهم 

من هذا الوطن. وكان في ذلك م�شتوى ثاٍن 

متقدم من الإجحاف بحقهم في تقرير 

م�شيرهم.

بعد قرابة عقدين من الزمن, �شّنت اإ�شرائيل 

في �شنة 1967, حربًا ا�شتباقية على ثالث 

دول عربية, وللده�شة, جاءت تلك الحرب 

خاطفة و�شريعة انتهت بانت�شار ع�شكري كبير 

لإ�شرائيل, وباحتاللها البقية المتبقية من 

فل�شطين, عالوة على اأرا�ٍس عربية اأُخرى. وفي 

اأعقاب الحرب مبا�شرة ا�شتقر الراأي الدولي 

على عدم جواز احتالل اأر�س الغير بالقوة, 

محافظًا بذلك على الو�شعية ال�شابقة لتق�شيم 

ق�شري لفل�شطين, وذلك باإ�شدار مجل�س الأمن 

الدولي القرار 242, والذي اأُعيد تاأكيد 

م�شمونه في القرار 338 ال�شادر عن المجل�س 

ذاته بعد حرب 1973.

لم تلتزم اإ�شرائيل تنفيذ الإرادة الدولية في 

�شنة 1967, فقد اأغراها فوزها الع�شكري 

ال�شريع, واحتاللها ال�شهل لالأرا�شي العربية, 

وخ�شو�شًا بقية فل�شطين, بانتهاز الفر�شة 

وال�شتمرار في ال�شتحواذ عليها تحقيقًا 

للـهدف ال�شهيوني المتمثل في اإقامة الدولة 

اليهودية على كامل ''اأر�س اإ�شرائيل''. ولذلك, 

قامت الحكومة الإ�شرائيلية �شريعًا باتخاذ 

قرار ب�شلخ مدينة القد�س ال�شرقية عن ال�شفة, 

وتو�شيع حدود بلديتها, و�شمها اإلى اإ�شرائيل, 

ّددت 
ُ

البريطانية اآنذاك اإلى فل�شطين, والتي ح

�شرقًا بنهر الأردن ووادي عربة في الكتاب 

الأبي�س ال�شادر في �شنة 1922 عن وين�شتون 

ت�شر�شل, وزير الم�شتعمرات في الحكومة 

البريطانية في ذلك الوقت, هي اأن تبقى 

فل�شطين اإقليمًا واحداً موحداً, من دون التطرق 

اإلى ما �شيوؤول اإليه م�شتقبلها ال�شيا�شي.

اإذاً, لم يكن تق�شيم فل�شطين اإلى ق�شمين, 

واحد للفل�شطينيين العرب واآخر لليهود 

ال�شهيونيين, وارداً في الفكر ال�شيا�شي 

البريطاني عند اإ�شدار وعد بلفور, اأو حتى 

خالل المرحلة الأولى من النتداب البريطاني 

عليها. لكن نظراً اإلى المعار�شة ال�شاملة من 

طرف اأهل البلد الفل�شطينيين لم�شروع اإقامة 

الوطن القومي اليهودي في بلدهم, 

ومواجهتهم له بجميع الو�شائل المتاحة, بما 

ات المتوا�شلة خالل الع�شرينيات, 
ّ
في ذلك الهب

والثورة ال�شاملة التي اندلعت في �شنة 1936, 

فاإن مو�شوع تق�شيم فل�شطين بداأ يطفو على 

ال�شطح. وكان تقرير لجنة بيل البريطانية التي 

عيد 
ُ
اأُر�شلت لتق�شي الحقائق في فل�شطين ب

اندلع الثورة, وال�شادر في �شنة 1937, هو 

اأول وثيقة تو�شي بتق�شيم البلد اإلى دولتين.2 

لكن الحكومات البريطانية لم تاأخذ بهذه 

التو�شية, واأبقت على �شيا�شة فل�شطين 

الموحدة, حتى انق�شاء الحرب العالمية 

الثانية, حين اأحالت اإلى منظمة الأمم المتحدة 

 بم�شير البلد. 
ّ
الحديثة التكوين م�شاألة البت

وبعد ت�شكيل لجنة دولية, والمداولت 

بتو�شياتها, �شدر عن الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة القرار رقم 181 القا�شي بتق�شيم 

فل�شطين اإلى دولتين عربية ويهودية, 

وبالتالي, ح�شل تق�شيم البلد على ال�شبغة 

الدولية.
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فل�شطين اإلى دولتين, كما ورد في قرار 

التق�شيم في �شنة 1947, لكن بم�شاحات 

مختلفة. واأ�شبح هذا الم�شار يحمل العنوان 

ال�شهير بـ ''حل الدولتين''.

وكلما كان التعثر يواجه هذا الم�شعى 

ب�شبب تعّنت اإ�شرائيل و�شيا�شاتها التو�شعية, 

كانت تطفو على ال�شطح دعوات اإلى ترك م�شار 

''حل الدولتين'' الفا�شل, وال�شتعا�شة عنه بحل 

اآخر ل يقوم على التق�شيم, واإنما على التجميع 

طرح في هذا 
ُ
في ''حل الدولة الواحدة''. وي

ال�شياق العديد من نماذج الدولة الواحدة, من 

دولة لكل مواطنيها, اإلى دولة ثنائية القومية, 

وحتى دولة اأبارتهايد.

لقد اأثبتت وقائع التفاو�س وال�شيا�شات 

المّتبعة في الأر�س المحتلة خالل العقود 

الما�شية اأن اإ�شرائيل ل تريد حل الدولتين مع 

اأنه يخل�شها من الماأزق الديموغرافي, لأنه 

�شيرغمها على التخلي عن اأرا�ٍس ل ترغب في 

التنازل عنها, وهي في الوقت نف�شه ل تقبل 

بحل الدولة الواحدة مع اأنه ي�شمن لها 

ال�شتحواذ على كل الأر�س, لأنه �شيفر�س 

عليها القبول بالوجود الفل�شطيني المكثف 

داخل الدولة الواحدة, وبالتالي الوقوع تحت 

وطاأة الماأزق الديموغرافي. وبين الرف�شين, 

ومع اّتباع �شيا�شة الت�شويف والمماطلة في 

تحقيق الحل في اأحد التجاهين, تركزت 

م�شاعي اإ�شرائيل على هند�شة ت�شوية مالئمة 

تحقق لها ال�شتحواذ على اأكبر كمية من 

الأر�س المحتلة منذ �شنة 1967, مع التخل�س 

من عبء الم�شوؤولية عن اأكبر عدد من 

الفل�شطينيين في هذه الأر�س بعد قطع الطريق 

هم لها.4
ّ
على اإمكان �شم

الت�شوية ال�شيا�شية المف�شلة لإ�شرائيل, 

والتي ما فتئت حتى الآن ت�شعى جاهدة 

كما راحت تّتبع �شيا�شة ظلت م�شتمرة, وتكثفت 

لحقًا, اأجازت بموجبها اإقامة م�شتعمرات 

يهودية في اأنحاء مختلفة من ال�شفة وقطاع 

غزة )تم اإخالء م�شتعمرات القطاع في �شنة 

.)2005

لكن ال�شتحواذ وال�شتيطان لتحقيق 

الهدف ال�شهيوني القائم على اأ�شطورة ''�شعب 

بال اأر�س لأر�س بال �شعب'', كان يوؤرقهما 

بالن�شبة اإلى اإ�شرائيل وجود للفل�شطينيين ما 

زال يتكثف في فل�شطين. فكون حرب 1967 

كانت خاطفة, لم يف�شح المجال اأمام اإ�شرائيل 

لتكرار عملية طردها الممنهج للفل�شطينيين 

في �شنة 1948, وكانت النتيجة اأن بقيت 

اأغلبية فل�شطينيي الأر�س المحتلة منذ �شنة 

1967 في البلد, عالوة على الفل�شطينيين 

الذين بقوا في الداخل بعد قيام اإ�شرائيل في 

�شنة 1948. وبداأت اإ�شرائيل تواجه ماأزقها: 

فهي من ناحية تريد كل الأر�س لها, لكنها 

ن عليها من 
َ
من ناحية اأُخرى ل تريد زيادة م

الفل�شطينيين, لأن وجودهم وازديادهم يوؤثران 

في المعادلة الديموغرافية التي تتقل�س فيها 

الأغلبية اليهودية لت�شبح بمرور الوقت اأقلية 

في مقابل اأغلبية فل�شطينية.3

هذا الماأزق الإ�شرائيلي, م�شافًا اإليه 

المقاومة الفل�شطينية الم�شتمرة لالحتالل من 

جهة, وما يوؤدي اإليه عدم اإيجاد حل للق�شية 

الفل�شطينية من توتر في كامل الإقليم من 

جهة اأُخرى, اأمور دفعت المجتمع الدولي اإلى 

ت 
ّ
البحث الم�شتمر عن ت�شوية لل�شراع. وان�شب

الم�شاعي الدولية على مدار الخم�شين عامًا 

الما�شية على اإيجاد �شيغة تقوم على تحقيق 

ان�شحاب اإ�شرائيلي من الأر�س المحتلة منذ 

�شنة 1967, واإقامة دولة فل�شطينية اإلى جانب 

دولة اإ�شرائيل, وذلك تحقيقًا لمبداأ تق�شيم 
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ال�شيطرة العليا لها, ممثلة فيما اأطلقت عليه 

ا�شم ''الإدارة المدنية'' لقوات احتاللها.6

باخت�شار, هذه الت�شوية الإ�شرائيلية 

النتقائية ل تمنح الفل�شطينيين خال�شًا من 

الحتالل, وا�شتقالًل في دولة خا�شة بهم, كما 

ل توؤدي اإلى ان�شوائهم داخل دولة واحدة 

ن, 
ْ
ي
َ
ن ب

ْ
ي
َ
موحدة, بل هي تبقيهم في حالة ما ب

وتعطيهم في اأف�شل الأحوال طيفًا من اأطياف 

الحكم الذاتي.

ت�سوية ''احلكم الذاتي''

�شعت ال�شفة وقطاع 
ُ
منذ احتالل 1967 و

غزة اللتان اأطلق عليهما في الأعوام الأولى 

لالحتالل ا�شم ''المناطق المدارة'', تحت حكم 

ع�شكري مبا�شر, ومن �شمن م�شوؤولية وزارة 

الدفاع الإ�شرائيلية. ولمدة عقد من الزمن 

كانت الأو�شاط ال�شيا�شية الإ�شرائيلية تبحث 

في اإمكانات التو�شل اإلى ال�شالم مع محيطها 

العربي, وتتباحث فيما بينها في الحتمالت 

ال�شيا�شية المتعددة لم�شتقبل الأر�س المحتلة. 

لقد تمت ال�شيطرة على مختلف جوانب الحياة 

الفل�شطينية من طرف جهاز ع�شكري 

بيروقراطي اأُن�شىء لهذا الهدف, واأ�شبح يعمل 

تحت اإ�شراف مجموعة من الحكام الع�شكريين 

المنت�شرين داخل التق�شيمات الإدارية في 

ال�شفة والقطاع, واأُنيطت الم�شوؤولية المبا�شرة 

عن مختلف قطاعات الحياة, كال�شحة 

والتعليم وال�شوؤون الجتماعية والزراعة, اإلى 

�شباط اإ�شرائيليين.

بعد حرب 1973, واتفاقيات فك الرتباط 

بين م�شر واإ�شرائيل, و�شورية واإ�شرائيل, جرى 

تحريك البحث عن ت�شوية بين م�شر واإ�شرائيل 

برعاية اأميركية, وُترجم هذا الم�شعى بزيارة 

قام بها الرئي�س الم�شري اأنور ال�شادات 

لفر�شها على الفل�شطينيين وتحاول تح�شيل 

قبولهم بها, هي ت�شوية انتقائية ت�شتهدف 

اأ�شا�شًا تحقيق م�شالحها على ح�شاب الحقوق 

الفل�شطينية. واأ�شا�س هذه الت�شوية ادعاء 

اإ�شرائيل اأن الأر�س التي ا�شتحوذت عليها في 

�شنة 1967 لم تكن تخ�شع قبل ذلك ل�شيادة 

معترف بها, الأمر الذي يعني اأنه ل يمكن 

اعتبارها محتلة من اإ�شرائيل, واإنما هي اأر�س 

متنازع عليها, اأي اأن لإ�شرائيل الحق في 

ني هذا الت�شرف على 
ُ
الت�شرف فيها. وقد ب

قاعدة عدم التعامل مع هذه الأر�س كوحدة 

جغرافية واحدة, بل تفتيتها اإلى ثالثة اأق�شام 

لكل واحد منها روؤية ومعاملة اإ�شرائيلية 

خا�شة به.5

هكذا, �شمت اإ�شرائيل القد�س ال�شرقية ق�شراً, 

ا قطاع غزة 
ّ
وعملت على ا�شتيعاب �شكانها, اأم

ال�شغير الم�شاحة والكثير الفل�شطينيين, والذي 

ل تريده اإ�شرائيل, فانتهى الأمر بها اإلى 

الن�شحاب من داخله وفر�س ح�شار خارجي 

عليه, مع اإعطاء اإ�شارات با�شتعدادها للتخلي 

ا ال�شفة, وهي الأكبر م�شاحة 
ّ
الكامل عنه. اأم

في الأر�س المحتلة, فكان التوجه الإ�شرائيلي 

مة ال�شيادة, 
ّ
ب�شددها يقوم على بقائها معو

ت�شتاأثر اإ�شرائيل ب�شيطرة الأمر الواقع على 

اأو�شع ما ت�شتطيع من اأر�شها باّتباع �شيا�شة 

ا�شتيطانية ممنهجة, لكن من دون ال�شطرار 

اء ذلك. ولتحقيق 
ّ
اإلى �شم الفل�شطينيين لها جر

ذلك ا�شتهدفت اإ�شرائيل ح�شر الفل�شطينيين في 

اأ�شغر بقع جغرافية منف�شل بع�شها عن بع�س 

داخل ال�شفة, وحولت هذه البقع مع مرور 

الوقت اإلى معازل, واأعطت الفل�شطينيين 

كينونة قانونية خا�شة ومنف�شلة عنها, 

وا�شتعدت لمنحهم �شالحيات الت�شرف في 

�شوؤون حياتهم داخل هذه المعازل, لكن تحت 
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''ال�شفة الغربية وغزة'' فقط, من دون ورود اأي 

ذكر للقد�س في الن�س على الإطالق, اأي اأن 

القد�س اقُتطعت ولم تعد م�شمولة في م�شعى 

حل الق�شية الفل�شطينية. لي�س هذا فح�شب, بل 

اإن هذا الحل �شار يتطلب ك�شرط م�شبق, 

�شرورة اإن�شحاب اإ�شرائيل من ال�شفة والقطاع, 

وقد نجحت اإ�شرائيل في فر�س اأجندتها بجعل 

الحل المتوقع ي�شتند اإلى ترتيبات انتقالية 

مرحلية, من دون اأي التزام بتحديد الناتج 

النهائي الذي ُترك م�شيره مفتوحًا يتحدد 

بالمفاو�شات.

في ''اإطار �شالم'' كامب ديفيد تم تحديد 

فترة خم�شة اأعوام للتو�شل اإلى ''حل الم�شكلة 

الفل�شطينية'' وفق المبادىء والمراحل التالية. 

اأوًل, ي�شتند الحل المتوقع اإلى ترتيبات 

انتقالية لمدة ل تتجاوز خم�شة اأعوام, ويقوم 

على اأ�شا�س '']....[ توفير حكم ذاتي كامل 

ل�شكان ال�شفة الغربية وغزة ]....[''؛ ثانيًا, يتم 

التو�شل اإلى اتفاق ب�شاأن اإقامة �شلطة الحكم 

الذاتي بين م�شر واإ�شرائيل والأردن, وتجري 

انتخابات حرة لختيار ممثلي �شكان هذه 

المنطقة, وعندما يتم ذلك تعيد القوات 

الع�شكرية الإ�شرائيلية انت�شارها داخل ال�شفة 

وغزة من اأجل تمكين �شلطة الحكم الذاتي 

المنتخبة من ممار�شة �شالحياتها؛ ثالثًا, بعد 

قيام �شلطة الحكم الذاتي, وذلك خالل فترة ل 

تتجاوز ثالثة اأعوام على بداية المرحلة 

النتقالية, تبداأ المفاو�شات حتى نهاية 

المرحلة النتقالية ''لتحديد الو�شع النهائي 

لل�شفة والقطاع وعالقاتها مع جيرانها.'' 

وي�شترك في هذه المفاو�شات م�شر واإ�شرائيل 

وممثلو �شلطة الحكم الذاتي. وقد اأ�شار ''اإطار 

�شالم'' كامب ديفيد, لكن ب�شكل مبهم, اإلى 

�شرورة '']....[ اأن يعترف الحل الناتج عن 

للقد�س, في 1977/11/20. وجرى بعد ذلك 

عقد اتفاقية كامب ديفيد بين الطرفين في 

1978/9/17, وانتهى الأمر بعقد معاهدة 

ال�شالم الم�شرية ــ الإ�شرائيلية في 

.1979/3/26

كان لـ ''اإطار ال�شالم'' الذي تم التفاق عليه 

في كامب ديفيد بين م�شر واإ�شرائيل اأهمية 

ودللة خا�شة, كونه اأورد, لأول مرة, مفهوم 

الحكم الذاتي كمنطلق لحل الق�شية 

الفل�شطينية. ولم يكن هذه المفهوم وارداً في 

فكر ال�شادات عندما ذهب اإلى القد�س, ففي 

خطابه في الكني�شت اأكد اأنه لم ياأِت ليعقد 

'']....[ اتفاقًا منفرداً بين م�شر واإ�شرائيل ]....['', 

لأن ذلك لن يجلب ال�شالم ال�شامل للمنطقة, بل 

اإنه جاء, مع اأن اأحداً من القادة العرب اأو 

 على اأمرين 
ّ
الفل�شطينيين لم يكّلفه بذلك, لي�شر

اأ�شا�شيين و�شروريين لتحقيق هذا ال�شالم بين 

العرب واإ�شرائيل: الأول, الإ�شرار على 

الن�شحاب الكامل من الأر�س العربية المحتلة 

منذ �شنة 1967, '']....[ بما فيها القد�س 

العربية.'' وقد اعتبر ال�شادات اأن هذا '']....[ اأمر 

بديهي, ل نقبل فيه الجدل, ول رجاء فيه لأحد 

من اأحد.'' وبما اأن ''ال�شالم ل يمكن اأن يتحقق 

بغير الفل�شطينيين ]....['', فاإن الأمر الثاني 

المطلوب هو '']....[ تحقيق الحقوق الأ�شا�شية 

لل�شعب الفل�شطيني, وحقه في تقرير الم�شير, 

بما في ذلك حقه في اإقامة دولته.''7

لم يت�شمن ''اإطار ال�شالم'' الذي وّقعه اأنور 

ال�شادات ومناحم بيغن, برعاية الرئي�س 

الأميركي جيمي كارتر, بعد اأقل من عام على 

خطاب الرئي�س الم�شري في الكني�شت, اأي 

اإ�شارة اإلى ال�شرطين اللذين اأوردهما ال�شادات 

في خطابه في القد�س. ففيما يتعلق بالق�شية 

الفل�شطينية, فقد تمت معالجتها تحت عنوان 
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اإ�شرائيل بعد ذلك, ومن جانب واحد, جاء في 

�شنة 1981, حين ف�شلت وزارة الدفاع 

الإ�شرائيلية, الم�شوؤولة المبا�شرة عن �شوؤون 

الأر�س المحتلة, الجانب المدني عن الأمني 

من م�شوؤوليتها )الجانب الأمني بقي يتبع لها 

من خالل القيادة الو�شطى للجي�س 

الإ�شرائيلي(, وقامت با�شتحداث هيئة تابعة 

لها با�شم ''مكتب تن�شيق الحكومة في 

المناطق'' ليتولى الإ�شراف على ال�شوؤون 

المدنية للفل�شطينيين )ولي�س للم�شتوطنين 

ق عليهم القانون الإ�شرائيلي( في 
ّ
الذين يطب

ال�شفة والقطاع. وتم في هذا ال�شياق اإن�شاء ما 

ي�شمى ''الإدارة المدنية'' لكل من ال�شفة وقطاع 

غزة, والتي اأ�شبحت من خالل م�شوؤوليها, وهم 

�شباط اإ�شرائيليون, تدير العالقة مع اأهل 

ال�شفة والقطاع.9 وتبّنت الحكومة الإ�شرائيلية 

ر�شميًا اإطالق الت�شمية العبرية ''يهودا 

وال�شامرة'' على ال�شفة, واأ�شبحت الإدارة 

المدنية الإ�شرائيلية عليها ت�شمى ''الإدارة 

المدنية ليهودا وال�شامرة''.

ا فيما يتعلق بالعرب الذين اأغ�شبهم 
ّ
اأم

تحرك ال�شادات وعقد اتفاقية �شالم م�شرية ــ 

ل 
ّ
اإ�شرائيلية, فقد بداأت تحركاتهم نحو تقب

وجود اإ�شرائيل باإعالن م�شروع �شالم عربي 

)م�شروع الأمير فهد( وافقت عليه القمة العربية 

قدت في مدينة فا�س المغربية في �شنة 
ُ
التي ع

1982. وقد دعا هذا الم�شروع, وفقًا لمعادلة 

''الأر�س في مقابل ال�شالم'', اإلى ان�شحاب 

اإ�شرائيلي من جميع الأرا�شي المحتلة منذ �شنة 

1967, واإقامة دولة فل�شطينية, والعتراف 

بالحقوق ال�شرعية لل�شعب الفل�شطيني, في 

مقابل العتراف العربي باإ�شرائيل.10 وفي 

�شنة 1988, وخالل عقد المجل�س الوطني 

الفل�شطيني دورته التا�شعة ع�شرة في الجزائر, 

المفاو�شات بالحقوق الم�شروعة لل�شعب 

الفل�شطيني ومتطلباته العادلة'', واعتبر اأنه من 

خالل هذه المفاو�شات '']....[ �شي�شارك 

الفل�شطينيون في تقرير م�شتقبلهم ]....['' الذي 

تقل�س لي�شبح فقط التو�شل اإلى اتفاق '']....[ 

على الو�شع النهائي لل�شفة الغربية وغزة 

والم�شائل البارزة الأُخرى بحلول نهاية الفترة 

النتقالية.''8

�شتخل�س من هذا التفاق الم�شري ــ 
ُ
ما ي

الإ�شرائيلي, والذي تم من دون م�شاركة اأو 

موافقة فل�شطينية, اأن الق�شية الفل�شطينية هي 

''م�شكلة'' تنح�شر في ال�شفة وقطاع غزة, من 

دون القد�س ال�شرقية, واأن م�شيرها مفتوح 

للتفاو�س الذي �شت�شارك فيه اإ�شرائيل, لي�س 

بال�شرورة لكونها قوة محتلة, اإذ لم يرد في 

الوثيقة ذكر لالحتالل ول لمرة واحدة, بل لأن 

لديها, كغيرها, ادعاء في هذه المنطقة. والأمر 

الوحيد الذي وافقت عليه اإ�شرائيل في هذا 

ْنح الفل�شطينيين في ال�شفة 
َ
التفاق هو م

والقطاع حكمًا ذاتيًا لفترة انتقالية, اإلى حين 

ْنح 
َ
تحديد م�شير هذه المنطقة. وكان الم

الإ�شرائيلي لحكم ذاتي فل�شطيني في ال�شفة 

وغزة يعني اأنها تمثل المرجعية �شاحبة 

ْنح, واأن 
َ
لها هذا الم

ّ
ال�شالحية العليا التي تخو

هذا الحكم الذاتي ياأتي داخل ال�شيطرة 

ْنح.
َ
الإ�شرائيلية على المنطقة الم�شمولة بالم

لقد اقت�شر اتفاق ''اإطار �شالم'' كامب ديفيد 

على توقيع م�شر واإ�شرائيل اتفاقية �شالم في 

اآذار/مار�س 1979, وب�شبب انفراد م�شر 

بتطبيع عالقاتها مع اإ�شرائيل, فاإنها اأُخرجت 

من ال�شف العربي, ولم يتم تو�شيع ال�شالم 

وفقًا للروؤية الواردة في ذلك التفاق, اأو 

تطبيق م�شمونه فيما يتعلق بحل الق�شية 

الفل�شطينية. والأمر الوحيد الذي قامت به 
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انتخابات ديمقراطية حرة بين العرب 

الفل�شطينيين �شكان يهودا وال�شامرة وقطاع 

غزة ]....['', من اأجل '']....[ اختيار هيئة 

تمثيلية لإجراء مفاو�شات في �شاأن فترة 

انتقالية من الحكم الذاتي.'' وتدوم هذه الفترة 

خم�شة اأعوام, وتبداأ بعد التفاق على م�شمون 

الحكم الذاتي والترتيبات المتعلقة بتطبيقه. 

وفي موعد ل يتجاوز العام الثالث من هذه 

م 
َ
الفترة تبداأ مفاو�شات الو�شع النهائي, وُتبر

في نهايتها معاهدة �شالم بين الأردن 

واإ�شرائيل. ومن خالل الفترة النتقالية يتم 

ْنح فل�شطينيي ال�شفة والقطاع '']....[ حكمًا 
َ
م

ذاتيًا يديرون فيه باأنف�شهم �شوؤون حياتهم 

اليومية, وتظل اإ�شرائيل م�شوؤولة عن الأمن 

والعالقات الخارجية, وعن كل ما يتعلق 

بمواطني اإ�شرائيل في يهودا وال�شامرة وقطاع 

ا الأكثر غرابة في هذه الخطة فهو 
ّ
غزة.'' اأم

تاأكيدها ال�شريح اأنه '']....[ خالل فترة 

المفاو�شات باأكملها وحتى توقيع اتفاق الحل 

الدائم, ي�شتمر الحكم الذاتي �شاري المفعول 

كما تحدد في المفاو�شات ب�شاأن التفاق 

المرحلي'',13 الأمر الذي يعني اأن فترة الحكم 

الذاتي �شتكون مفتوحة المدة, ومرهونة 

بالتو�شل اإلى اتفاق مع اإ�شرائيل, اأي بقبول 

الروؤية وال�شروط الإ�شرائيلية. لذلك, من 

المفروغ منه توّقع اأن يدوم الحكم الذاتي 

للفل�شطينيين في ال�شفة والقطاع لفترة مديدة, 

اإن لم يكن لالأبد.

لم ُتحدث خطة الحكومة الإ�شرائيلية, ول 

المواقف العربية والفل�شطينية الجديدة, 

الختراق المطلوب لتفعيل م�شيرة الت�شوية 

ال�شيا�شية, واإنما تطّلب ذلك تحركًا دوليًا 

بمبادرة من اإدارة بو�س الأب الأميركية, عقب 

حرب الخليج الثانية في �شنة 1991, اأف�شى 

اأعلنت منظمة التحرير الفل�شطينية مبادرة 

�شت�شّف منها ال�شتعداد لقبول 
ُ
للت�شوية ي

خذ القرار خالل  العتراف باإ�شرائيل. فقد اتُّ

هذه الدورة باإعالن قيام دولة فل�شطين, في 

مقابل الموافقة على قرار مجل�س الأمن الدولي 

رقم 242, والذي يت�شمن العتراف باإ�شرائيل.

وفي �شنة 1989, ومن اأجل كبح جماح 

النتفا�شة الفل�شطينية التي اندلعت في �شنة 

1987, وا�شتعادة ال�شيطرة على الأر�س 

ت الحكومة الإ�شرائيلية خطة 
ّ
المحتلة, اأقر

للت�شوية ال�شيا�شية, واأعلنت اأن هدفها '']....[ 

ا�شتمرار م�شار ال�شالم؛ واإنهاء حالة الحرب مع 

الدول العربية؛ والحل لعرب يهودا وال�شامرة 

وقطاع غزة؛ وال�شالم مع الأردن؛ وحل م�شكلة 

�شكان مخيمات الالجئين في يهودا وال�شامرة 

وقطاع غزة.''11 ومن الالفت لالنتباه اأن 

اأحداث وتطورات اأكثر من عقد من الزمن منذ 

ر قيد 
ّ
طرح ''اإطار �شالم'' كامب ديفيد لم تغي

اأُنملة تفكير الحكومة الإ�شرائيلية, فجاءت 

خطتها متطابقة تمامًا مع الطرح الوارد في 

ذلك ''الإطار'', مع اإ�شافة تاأكيدات مهمة ب�شاأن 

النيات الإ�شرائيلية اإزاء الت�شوية ال�شيا�شية 

الدائمة.

ولّخ�شت الحكومة الإ�شرائيلية هذه النيات 

كالآتي:

'')1( تعار�س اإ�شرائيل اإقامة دولة 

فل�شطينية اإ�شافية في قطاع غزة والمنطقة 

الواقعة بين اإ�شرائيل والأردن.

'')2( لن تتفاو�س اإ�شرائيل مع م. ت. ف.

'')3( لن يطراأ تغيير على و�شع يهودا 

وال�شامرة وقطاع غزة, اإّل بما ين�شجم 

والخطوط الأ�شا�شية للحكومة.'' 12

ا الترتيبات التي طرحتها الخطة 
ّ
اأم

الجديدة/القديمة فتقوم على اإجراء '']....[ 
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ل�شنة 1989: خم�شة اأعوام كمرحلة انتقالية, 

تقوم فيها '']....[ �شلطة حكومة ذاتية انتقالية 

فل�شطينية'', من خالل اإجراء انتخابات '']....[ 

في مدة ل تتجاوز الت�شعة اأ�شهر من دخول 

اإعالن المبادىء هذا حيز التنفيذ'', وتجري 

خاللها مفاو�شات ب�شاأن الو�شع الدائم, في 

موعد ل يتجاوز ال�شنة الثالثة, '']....[ �شتوؤدي 

ي مجل�س الأمن 242 و338.'' 
َ
اإلى تطبيق قرار

بعد اإجراء النتخابات �شيتم البدء بالتدريج 

بنقل ال�شالحيات والم�شوؤوليات من '']....[ 

الحكومة الع�شكرية الإ�شرائيلية واإدارتها 

المدنية'' اإلى ''ال�شلطة الفل�شطينية'' )ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية(, با�شتثناء الق�شايا 

الموؤجلة للتباحث ب�شاأنها في مفاو�شات 

الو�شع الدائم, وهي: ''القد�س والالجئون 

والم�شتوطنات والترتيبات الأمنية والحدود 

والعالقات والتعاون مع جيران اآخرين, 

وم�شائل اأُخرى ذات الهتمام الم�شترك.'' 

ولتمكين ''ال�شلطة الفل�شطينية'' من ممار�شة 

�شالحياتها وم�شوؤولياتها, �شيتم منذ ع�شية 

اإجراء النتخابات, على اأبعد تقدير, '']....[ 

اإعادة تمو�شع القوات الع�شكرية الإ�شرائيلية 

في ال�شفة الغربية وقطاع غزة.''15

ن الن�س في ''اإعالن المبادىء'' 
ّ
لقد ت�شم

هذا, اإ�شارات وا�شحة اإلى ال�شعب الفل�شطيني 

عو�شًا عن �شكان ال�شفة والقطاع, بدًل من 

''يهودا وال�شامرة'', لكنه, مع هذه الإ�شارات, لم 

يت�شمن التزامًا اإ�شرائيليًا باإنهاء الحتالل, اأو 

الموافقة على اإقامة دولة فل�شطينية, واإنما 

ُتركت هذه الأمور الجوهرية لمفاو�شات الحل 

الدائم التي كان هناك التزام اإ�شرائيلي بموعد 

بدايتها, لكن لي�س بموعد نهايتها. ومع ذلك, 

ح�شلت اإ�شرائيل, ولأول مرة, على الموافقة 

الفل�شطينية على اإقامة حكم ذاتي فل�شطيني 

اإلى عقد موؤتمر دولي لل�شالم في مدريد في 

نهاية ت�شرين الأول/اأكتوبر من تلك ال�شنة. 

وكان التمنُّع الإ�شرائيلي لعقد هذا الموؤتمر 

قويًا ووا�شحًا, ولم يتم تح�شيل القبول 

الإ�شرائيلي بالم�شاركة اإّل بعد اأن اأعلنت 

الوليات المتحدة اأنها ل توؤيد اإقامة دولة 

فل�شطينية, واأنها تح�شر الم�شاركة الفل�شطينية 

في الموؤتمر بممثلين من ال�شفة والقطاع, 

ولي�س من القد�س, ومن دون ارتباط بمنظمة 

التحرير الفل�شطينية, ليكونوا �شمن وفد 

اأردني ــ فل�شطيني م�شترك.

لقد كان وا�شحًا اأن اإ�شرائيل التي ذهبت 

مرغمة اإلى الموؤتمر, تحت وطاأة �شغط اأميركي 

�شديد, ل تريد التخلي عن الأر�س المحتلة, 

واأنها اإن اأرادت اأن تتخلى عن اأجزاء ل ترغب 

في الحتفاظ بها فاإن ذلك �شيكون لالأردن, 

ومن دون اإقامة دولة فل�شطينية. ولذلك ف�شل 

م�شار المفاو�شات الالحق في وا�شنطن, بين 

الفل�شطينيين والإ�شرائيليين, والذي ا�شتمر 

ين تم خاللهما عقد ثماني جولت 
َ
عام

تفاو�شية, في التو�شل اإلى اأي نتيجة. لكن 

يًا موازيًا جرى في اأو�شلو, 
ّ
م�شاراً تفاو�شيًا �شر

بين ممثلين عن منظمة التحرير الفل�شطينية 

واإ�شرائيل, نجح في اإنتاج ''اإعالن مبادىء 

ب�شاأن ترتيبات الحكومة الذاتية النتقالية'' 

)اإعالن المبادىء اأو اتفاق اأو�شلو(, وتم توقيعه 

في وا�شنطن بتاريخ 1993/9/13. 14

لم يخرج هذا ''الإعالن'' في جوهره قط عن 

حدود الروؤية الإ�شرائيلية المتطرفة تجاه 

الأر�س المحتلة, لكن الجديد ب�شاأنه هو 

الموافقة الفل�شطينية الر�شمية عليه. فترتيباته 

الأ�شا�شية تتقاطع بالكامل مع الخطوط العامة 

التي وردت في ''اإطار �شالم كامب ديفيد'' في 

�شنة 1978, وفي خطة الحكومة الإ�شرائيلية 
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اإ�شرائيل احتفظت لنف�شها بال�شيطرة العليا 

والقول الف�شل وحق النق�س على حدود �شيطرة 

هذه ال�شلطة في المجالت كافة. لكن, ف�شاًل 

عن ذلك, وهنا تكمن اأهمية هذه التفاقية, 

جرى تق�شيم ال�شفة اإلى ثالث مناطق )''اأ''؛ 

ّدد 
ُ

''ب''؛ ''ج''(, بح�شب الكثافة ال�شكانية, وح

مقدار الحكم الذاتي لل�شلطة الفل�شطينية وفقًا 

للمنطقة.

ففي المنطقة ''اأ'', وهي غير مت�شلة جغرافيًا, 

وتتكون من المدن الرئي�شية ومحيطها, الأمر 

الذي يعني اأنها ت�شم اأكبر كثافة �شكانية 

فل�شطينية في ال�شفة, اأُعطيت ال�شلطة 

الفل�شطينية �شيطرة مدنية واأمنية كاملة.

وفي المنطقة ''ب'', وهي اأي�شًا غير مت�شلة 

جغرافيًا, وت�شمل مناطق العديد من البلدات 

والقرى الفل�شطينية, وُتعتبر المنطقة الثانية 

من حيث الكثافة ال�شكانية, فقد اأعطيت ال�شلطة 

الفل�شطينية �شيطرة مدنية عليها, بينما بقيت 

ال�شيطرة الأمنية م�شتركة بين الجانبين 

الفل�شطيني والإ�شرائيلي.

ا في المنطقة ''ج'', وهي الأكبر م�شاحة 
ّ
اأم

)ثلَثي م�شاحة ال�شفة تقريبًا(, والأقل كثافة 

�شكانية فل�شطينية, فقد احتفظت اإ�شرائيل 

لنف�شها بال�شيطرة المدنية والأمنية الكاملة 

عليها, ما عدا على ال�شكان الفل�شطينيين فيها 

الذين اأُلحقت �شوؤونهم المدنية بال�شلطة 

الفل�شطينية. وبالتالي, تقل�س الحكم الذاتي 

لل�شلطة الفل�شطينية, وتبعثر اأي�شًا مكانيًا, 

داخل ال�شفة.

لم يكن الجانب الفل�شطيني �شاذجًا غير 

مدرك لما تحاول اإ�شرائيل اأن تقوم به من 

تفريغ حتى للحكم الذاتي من م�شمونه, لكن 

ما دفع الفل�شطينيين اإلى القبول بهذا التق�شيم 

لل�شفة هو العتقاد اأن التفاقية �شيجري 

في ال�شفة والقطاع, �شمن نطاق ال�شيطرة 

الإ�شرائيلية الإجمالية, في مقابل العتراف 

الفل�شطيني الم�شبق بدولة اإ�شرائيل.

ّقع في القاهرة اأول 
ُ
في 1994/5/4, و

اتفاق ناجم عن ''اإعالن المبادىء'', وهو 

''اتفاق ب�شاأن قطاع غزة ومنطقة اأريحا'', كي 

ينّظم انتقال م�شوؤوليات و�شالحيات من 

الحكم الع�شكري الإ�شرائيلي واإدارته المدنية, 

اإلى ال�شلطة الفل�شطينية.16 ويالحظ من هذا 

التفاق اأن اإ�شرائيل احتفظت لنف�شها بامتالك 

'']....[ ال�شلطات والم�شوؤوليات الت�شريعية 

نت المجالت 
ّ
والق�شائية والتنفيذية'', وبي

والحدود لنقل جزء من هذه ال�شلطات 

والم�شوؤوليات اإلى الجانب الفل�شطيني المحدد 

بالقيود الواردة في هذا التفاق, واأهمها عدم 

الولية الفل�شطينية على الم�شتعمرات, 

والمن�شاآت الع�شكرية الإ�شرائيلية, 

والإ�شرائيليين, والعالقات الخارجية, والأمن 

الخارجي, والأمن الداخلي العام.

ولم تكتِف اإ�شرائيل في الإعالنات 

والتفاقات ال�شابقة كلها, بالحفاظ على 

جميع القيود على �شالحيات وم�شوؤوليات 

�شلطة الحكم الذاتي الفل�شطينية, واإنما قامت 

بتمتين ذلك باإ�شافة تقييد مكاني/جغرافي 

جديد في ''التفاقية الإ�شرائيلية ــ الفل�شطينية 

المرحلية حول ال�شفة الغربية وقطاع غزة ــ 

التفاقية النتقالية'', والتي وّقعها الطرفان 

في 17.1995/9/28 وُتعتبر هذه التفاقية 

نيت عليه العالقة بين اإ�شرائيل 
ُ
الأ�شا�س الذي ب

وال�شلطة الفل�شطينية لحقًا.

حددت ''التفاقية النتقالية'' مجالت 

ومراحل وخطوات انتقال مختلف الم�شوؤوليات 

وال�شالحيات من الحكم الع�شكري الإ�شرائيلي 

اإلى ال�شلطة الفل�شطينية, وكما هو متوقع, فاإن 
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اإ�شرائيل تقّل�س م�شوؤوليات ال�شلطة الفل�شطينية 

و�شالحياتها, تبّنى موؤتمر القمة العربية الذي 

قد في بيروت ''مبادرة ال�شالم العربية'' التي 
ُ
ع

اأطلقها الأمير عبد اللـه بن عبد العزيز, ولي 

العهد ال�شعودي في حينه. وتقوم هذه المبادرة 

على اأ�شا�س معادلة ''الأر�س في مقابل 

ال�شالم'', والتي تق�شي بان�شحاب اإ�شرائيل من 

الأرا�شي العربية المحتلة, وقبولها اإقامة دولة 

فل�شطينية على حدود �شنة 1967, واإيجاد حل 

لق�شية الالجئين ا�شتناداً اإلى قرار الجمعية 

العامة لالأمم المتحدة رقم 181, في مقابل 

اعتراف الدول العربية باإ�شرائيل, وتطبيع 

العالقات معها.18

في �شنة 2005 قررت الحكومة الإ�شرائيلية 

اإخالء قطاع غزة من طرف واحد, ففككت 

الم�شتعمرات, و�شحبت قواتها الع�شكرية اإلى 

حدود �شنة 1967, من دون اإنهاء الحتالل 

ر�شميًا, وقامت منذ ذلك الحين بفر�س ح�شار 

ا دللة ذلك 
ّ
م�شدد على الفل�شطينيين هناك. اأم

ل اإ�شرائيل اإلى القتناع بعدم جدوى 
ّ

فهي تو�ش

الحتفاظ بالقطاع, واإر�شال ر�شالة فحواها 

ا�شتعدادها, عندما يحين الوقت وتن�شج 

ال�شروط والظروف المواتية لها, للتخلي عنه 

ر�شميًا. وفي المقابل, اأعادت اإ�شرائيل في �شنة 

2006 تفعيل الإدارة المدنية لحكمها 

الع�شكري في ال�شفة, الأمر الذي يعني تركيز 

اهتمامها على اإعادة اإحكام ال�شيطرة عليها, 

وتهمي�س دور ال�شلطة الفل�شطينية المقل�س 

اأ�شاًل فيها.

ومع اأن المفاو�شات بين الجانبين 

الفل�شطيني والإ�شرائيلي ا�شتمرت حتى �شنة 

2014, حين انهارت وتوقفت, اإّل اإنها لم 

تنجح في تحقيق نتائج اإيجابية؛ بل اإن 

اإ�شرائيل انهمكت في تو�شيع وقائعها 

تنفيذها, واأنها تت�شمن دحرجة تراكمية 

لم�شوؤوليات و�شالحيات ال�شلطة على مراحل 

ثالث, كل �شتة اأ�شهر, ت�شبح في نهايتها 

ال�شفة جميعها, با�شتثناء الم�شتعمرات, تحت 

ال�شيطرة الفل�شطينية. كما كان هناك تفاوؤل 

فل�شطيني باأنه مع نهاية المرحلة النتقالية, 

اأي في �شنة 1999, �شينتهي الحتالل وتقوم 

الدولة الفل�شطينية, لكن ذلك لم يحدث.

عو�شًا عن ذلك, تدحرجت الأمور في اتجاه 

معاك�س لما هو ماأمول فل�شطينيًا, اإذ انتهت 

الفترة النتقالية المفتر�شة في اأيلول/�شبتمبر 

1999 من دون التو�شل اإلى اتفاق نهائي 

ودائم. وبدًل من اأن يعلن الفل�شطينيون انتهاء 

''اتفاق اأو�شلو'' مع تداعياته كلها, اأو التو�شل 

مع اإ�شرائيل اإلى اتفاق على تمديد جديد له 

بمراحل زمنية محددة, جرى فتح المرحلة 

النتقالية ان�شيابيًا من دون تحديد �شقف 

زمني جديد لنتهائها, فاأ�شبحت كاأنها 

مرحلة نهائية دائمة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, واإنما قامت 

اإ�شرائيل في اأعقاب عملية تفجير في تل اأبيب, 

في �شنة 2002, باجتياح ع�شكري �شامل 

لمناطق ال�شلطة الفل�شطينية, م�شتعيدة ال�شيطرة 

الأمنية الكاملة على اأرجاء ال�شفة كافة. 

وبالتالي, عو�شًا عن تمدد م�شوؤوليات ال�شلطة 

و�شالحياتها تباعًا من منطقة اإلى اأُخرى 

داخل ال�شفة, جاء التمدد عك�شيًا, اإذ قامت 

اإ�شرائيل بتقلي�س �شالحيات هذه ال�شلطة, 

وجعلتها مقت�شرة على الجانب المدني فقط. 

وفي ال�شنة نف�شها بداأت اإ�شرائيل بناء الجدار 

العازل داخل ال�شفة كي يف�شلها عنها, وي�شم 

اإليها )اإ�شرائيل( فعاًل م�شاحات وا�شعة من 

الأر�س الفل�شطينية المحتلة.

المهم في الأمر, اأنه في الوقت الذي كانت 
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كنت في وا�شنطن اأن الم�شطلحات لن ت�شكل 

اأي م�شكلة اإذا ما اتفقنا على الجوهر'', وباأننا 

''�شنكون م�شتعدين, من �شمن ت�شوية �شلمية 

م�شتقبلية, للتو�شل اإلى حل يقوم على وجود 

دولة فل�شطينية منزوعة ال�شالح اإلى جانب 

الدولة اليهودية.''

لم يكن نزع �شالح الدولة الفل�شطينية, في 

مفهوم نتنياهو, هو �شرطه الوحيد على 

الفل�شطينيين, بل كان مجرد واحد من ال�شروط. 

فالقد�س بالن�شبة اإليه, خارج نطاق البحث, 

ويجب اأن تبقى موحدة وعا�شمة اأبدية 

لإ�شرائيل التي لن تقبل بالعودة اإلى حدود 

1967, بل اإن ال�شيطرة الأمنية من النهر اإلى 

البحر يجب اأن تبقى لها )اإ�شرائيل(, مع 

الحتفاظ ب�شيطرتها على كامل المجال 

الجوي, ف�شاًل عن �شرورة اعتراف 

الفل�شطينيين ر�شميًا بيهودية اإ�شرائيل, والإقرار 

بعدم المطالبة بعودة الالجئين الفل�شطينيين 

اإليها.

ومع مرور الوقت بداأ نتنياهو الذي دخل 

في حالة جفاء مع اإدارة اأوباما, يتراجع عن 

قبوله باإقامة دولة فل�شطينية, حتى مع 

ال�شروط التي و�شعها, وراح يطرح ت�شوية 

يح�شل فيها الفل�شطينيون على ''كيان'' اأطلق 

عليه تعبير ''اأقل من دولة'', من دون اأن يف�شر 

ل مدلول ذلك. لكن في خطاب متلفز 
ّ

اأو يف�ش

لأع�شاء حزب التحاد القومي الإ�شرائيلي 

اليميني, في اأيلول/�شبتمبر 2017, ذكر 

نتنياهو اأنه ''قبل �شنوات قليلة كانت هذه 

الأر�س مهجورة, ومنذ عودتنا اإليها بعد 

�شنوات طويلة واأجيال عا�شت في المنفى, 

عادت اأر�س اإ�شرائيل لتزدهر'', واأكد ''نحن 

نبني الأر�س ون�شتوطنها على الجبل وفي 

الوادي والجليل والنقب ويهودا وال�شامرة, لأن 

ال�شتيطانية داخل ال�شفة, بينما توالى انح�شار 

ولية ال�شلطة الفل�شطينية لت�شبح مقت�شرة في 

الأ�شا�س على متابعة ال�شوؤون الإدارية والمدنية 

لفل�شطينيي ال�شفة داخل مناطق التجمعات 

ال�شكانية الكثيفة. وهكذا ا�شتطاعت اإ�شرائيل 

عبر �شل�شلة من القرارات وال�شيا�شات 

والإجراءات تحويل ال�شلطة الفل�شطينية من 

م�شروع للتحرر وتحقيق ال�شتقالل, اإلى �شلطة 

حكم ذاتي مقل�س تحت الحتالل.

ال�سوؤال الأهم

منذ اأن ت�شّلم بنيامين نتنياهو رئا�شة 

الحكومة الإ�شرائيلية اليمينية مجدداً في 

نهاية اآذار/مار�س 2009, حتى الآن, وهو ل 

يزال يراوغ في مو�شوع الت�شوية ال�شيا�شية. 

فعلى غرار يت�شحاق �شمير, رئي�س حكومة 

اإ�شرائيل في اأثناء عقد موؤتمر مدريد لل�شالم, 

والذي طرح في حينه على العرب معادلة 

''ال�شالم في مقابل ال�شالم'', عو�شًا عن معادلة 

''الأر�س في مقابل ال�شالم'' المتبّناة من 

طرفهم, يريد نتنياهو تحقيق ال�شالم, لكن من 

دون التخلي عن الأر�س, وتحديداً عن القد�س 

 فل�شطينيي 
ّ
ال�شرقية وال�شفة, ومن دون �شم

ال�شفة اإلى اإ�شرائيل, الأمر الذي يوؤدي اإلى 

خلخلة معادلتها الديموغرافية الدقيقة.

وعندما جرى ال�شغط عليه مبا�شرة بعد 

ت�شّلمه المن�شب, من جانب الإدارة الأميركية 

في عهد اأوباما, ومطالبته بالإقرار بحل 

الدولتين, ا�شطر نتنياهو اإلى اإلقاء خطاب في 

جامعة بار ــ اإيالن, ذكر فيه على م�ش�س 

تعبير ''دولة فل�شطينية''.19 لكن ذلك التعبير 

جاء مكباًل بكثير من ال�شروط التي تفرغه في 

واقع الحال من م�شمونه, ففي هذا الخطاب 

قال نتنياهو: ''بّلغت الرئي�س اأوباما عندما 
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وخ�شو�شًا الدول الخليجية, �شيكون له الأثر 

الإيجابي الأهم في التو�شل ب�شهولة اأكبر, اإلى 

ت�شوية هذه الق�شية. ومن هذا المنطلق بداأت 

م�شاعي الرئي�س الأميركي لعقد ما اأطلق عليه 

تعبير ''�شفقة الع�شر'', والتي ت�شتهدف اأ�شا�شًا 

تطبيع العالقات بين اإ�شرائيل ودول عربية 

خليجية, وت�شتمل على اإيجاد ت�شوية 

فل�شطينية ــ اإ�شرائيلية.22

 اأن الهدف الإ�شرائيلي الذي تبّناه 
ّ
من الجلي

ترامب ي�شتهدف اإ�شعاف الموقف الفل�شطيني 

في الت�شوية المرتقبة, اإذ اإن اإخراج العرب 

الم�شبق من دائرة ترابط الت�شوية الفل�شطينية/

العربية ــ الإ�شرائيلية �شيقل�س القدرة 

الفل�شطينية على مواجهة ال�شغوط الإ�شرائيلية 

التي �شتتعزز, لي�س فقط عبر اإفقاد 

 الحاجة 
ّ

الفل�شطينيين دعمًا عربيًا هم في اأم�س

اء قلب هذا الدعم 
ّ
اإليه, بل, وفي الأ�شا�س, جر

�س عليهم للقبول بت�شوية وفق 
َ
اإلى �شغط يمار

ال�شروط الإ�شرائيلية. عندئذ, �شيتمكن اليمين 

الإ�شرائيلي من تحقيق غايته الأ�شا�شية في 

الإجهاز على حل الدولتين, ومنع اإقامة الدولة 

الفل�شطينية الم�شتقلة وال�شيادية على الأر�س 

المحتلة منذ �شنة 1967, وا�شتبدال ذلك بنوع 

من الحكم الذاتي لفل�شطينيي ال�شفة تحديداً 

)تحت اأي م�شمى مالئم(, الأمر الذي يتيح 

الفر�شة اأمام اإ�شرائيل ل�شتمرار ال�شيطرة على 

الأر�س, والتخل�س من العبء القانوني 

المترتب على وجود الفل�شطينيين فيها, وذلك 

من خالل اإيجاد ارتباط محتمل مع الأردن, اأو 

حتى مع اإ�شرائيل ذاتها.

''احلكم الذاتي'': املفهوم والتطبيق

الحكم الذاتي هو ترتيب �شيا�شي داخل 

الدولة الموحدة ذات الحكم المركزي يقوم على 

هذه الأر�س اأر�شنا, ولدينا الحق في العي�س 

بها, هنا اإ�شرائيل, نعي�س ونموت من اأجلها.''20 

وفي كلمة له في معهد ''ت�شتهام هاو�س'' في 

لندن, في ت�شرين الثاني/نوفمبر الما�شي, 

جاءت على هام�س احتفالية رئي�شة حكومة 

بريطانيا بمئوية وعد بلفور, تمادى نتنياهو 

في المو�شوع حين ذكر اأنه ''يتوجب التفكير 

في نماذج جديدة لل�شيادة الفل�شطينية على 

الأر�س بما فيها الحدود المفتوحة'', كما 

''يتوجب القيام بحل �شلمي ي�شمن بقاء 

الم�شتوطنين في بيوتهم.''21

لقد ازدادت قدرة نتنياهو واليمين 

ية كبيرة عن 
ّ
الإ�شرائيلي على التعبير بحر

الغاية المراد تحقيقها من الت�شوية ال�شيا�شية, 

بو�شول دونالد ترامب الموالي ب�شدة لإ�شرائيل 

اإلى �شّدة الرئا�شة في الوليات المتحدة 

الأميركية, اإذ توقف ال�شغط الذي مار�شته 

الإدارة الأميركية ال�شابقة على الحكومة 

الإ�شرائيلية, بل اإن الموقف الأميركي انقلب 

في اتجاه م�شاندة كاملة لإ�شرائيل. فالرئي�س 

الأميركي الجديد لم يعد يطالب اإ�شرائيل 

بت�شوية تقوم على اأ�شا�س ''حل الدولتين'', اأو 

بوقف ال�شتيطان, اأو حتى بخف�س وتيرته, 

واإنما وعد بنقل ال�شفارة الأميركية اإلى القد�س, 

وهو ما اأعلنه في 2017/12/6, وطالب 

الفل�شطينيين بالعتراف بيهودية اإ�شرائيل.

ا ما فاق ذلك فكان تبّني ترامب وجهة 
ّ
اأم

ر عنها 
ّ
نظر اليمين الإ�شرائيلي, والتي عب

نتنياهو با�شتمرار, وهي اأن ال�شالم المن�شود 

في المنطقة بين العرب واإ�شرائيل لي�س من 

ال�شروري اأن يمر اأوًل, عبر بوابة حل الق�شية 

الفل�شطينية كي يتحقق, بل على العك�س من 

ذلك, تدفع وجهة النظر هذه في اتجاه اأن 

النطالق من العرب لتحقيق ال�شالم, 
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ال�شرعية لهذا ال�شعب الذي ي�شعى لنيل الحرية 

وال�شتقالل. ول ينفع في هذا ال�شياق, حتى لو 

اعترفت اإ�شرائيل بحقيقة وواقع ا�شتعمارها 

لفل�شطين, طرح نموذج الحكم الذاتي على 

ال�شعب الفل�شطيني لأن ع�شر ال�شتعمار انتهى, 

ولم يعد مقبوًل تنظيم العالقة بين الم�شتعِمر 

ر بحكم ذاتي دائم كانت �شيغته 
َ
والم�شتعم

مطروحة اأ�شاًل لإي�شال الم�شتعمرات اإلى 

الو�شعية التي يمكنها فيها ممار�شة حق 

تقرير م�شيرها وتح�شيل حريتها, وتحقيق 

ا�شتقاللها.

في �شنة 1948 تاأ�ش�شت اإ�شرائيل على 

الجزء الأكبر من اأر�س فل�شطين, وفي �شنة 

1967, احتلت القد�س ال�شرقية وال�شفة وقطاع 

غزة, م�شتكملة �شيطرتها على كل فل�شطين. 

هذه المناطق من فل�شطين التي احُتلت في �شنة 

1967, هي اأر�س محتلة, وفقًا لأحكام 

القانون الدولي, والقرارات المتعاقبة لالأمم 

رف العالم 
ُ
المتحدة بهيئاتها المتعددة, وفي ع

اأجمع, واإقرار المجتمع الدولي باأطرافه 

ومكوناته كافة. ولالعتبارات الدولية, من 

جهة, والديموغرافية, من جهة اأُخرى, لم تقم 

 غير 
ٍّ
اإ�شرائيل منذ �شنة 1967 �شوى ب�شم

معترف به دوليًا, للقد�س ال�شرقية, الأمر الذي 

اأدى, من وجهة النظر الإ�شرائيلية, اإلى اإدخالها 

ا بالن�شبة اإلى 
ّ
تحت ال�شيادة الإ�شرائيلية. اأم

ال�شفة وقطاع غزة, فحتى مع الدعاء 

الإ�شرائيلي اأنهما منطقة متنازع عليها, فاإن 

اإ�شرائيل لم تفر�س �شيادتها عليها, وبالتالي 

لم ُتدخلها داخل نطاق الدولة. ونتيجة ذلك, 

فاإن فل�شطينيي هذه الأر�س المحتلة, 

با�شتثناءات قليلة من القد�س ال�شرقية, ل 

يحملون الجن�شية الإ�شرائيلية, ولي�شوا موؤهلين 

اأ�شاًل, من وجهة قانونية اإ�شرائيلية, للح�شول 

اأ�شا�س نقل, ولي�س مجرد تفوي�س, �شلطات 

وم�شوؤوليات و�شالحيات من ال�شلطة المركزية 

العليا اإلى مكون )اأو مكونات( داخل الدولة, 

تت�شكل بالعادة من اأقلية اأو اأقليات, وذلك 

بهدف منح الفر�شة لهذا المكون )اأو تلك 

المكونات( '']....[ ليقرر, با�شتقاللية عن تلك 

ال�شلطة العليا, في �شوؤون محددة منحته اإياها 

تلك ال�شلطة العليا, من اأجل تحقيق الم�شلحة 

ن هم تحت نطاق م�شوؤوليته.''23 
َ
العامة لم

وهذا الأمر يعني اأن الحكم الذاتي هو اعتراف 

بقدر من ال�شتقاللية وال�شيادة الداخلية لأقلية 

ما داخل نطاق الدولة, واأن الترتيب ب�شاأنه 

يجب اأن يتم بالتوافق والترا�شي بين الطرفين, 

فر�س 
ُ
الناقل والمنقول له. فالحكم الذاتي ل ي

نتزع بالقوة, واإنما يتم بالتفاق, 
ُ
عنوة اأو ي

ا في قانون اأو 
ّ
ا في الد�شتور, واإم

ّ
م اإم

ّ
ر�ش

ُ
وي

ا حتى في اإطار اتفاقية 
ّ
ت�شريع خا�س, واإم

دولية, وقد يتم بمجرد العرف المّتبع والتقاليد 

المرعية.24

من خالل عر�س مفهوم الحكم الذاتي 

يت�شح اأن اإ�شرائيل, واأيًا من الأطراف الإقليمية 

والدولية, ل يمتلكان الحق في طرحه, اأو 

التداول ب�شاأنه, اأو فر�شه, اأ�شا�شًا لت�شوية 

الق�شية الفل�شطينية. فالحكم الذاتي نموذج ل 

ينطبق بتاتًا على الو�شعية الفل�شطينية, ول 

يمكن لأي �شيغة من �شيغه اأن تكون كفيلة, 

اأو كافية, لحل ال�شراع الفل�شطيني ــ 

الإ�شرائيلي.

�س لنكبة التفتت 
ّ
الفل�شطينيون �شعب تعر

اء اإن�شاء اإ�شرائيل في �شنة 1948, 
ّ
والتهجير جر

وهم لي�شوا اأقلية قومية اإّل الجزء الذي بقي 

منهم داخل وطنهم بعد قيام اإ�شرائيل في تلك 

ال�شنة. وال�شراع القائم منذ ذلك الوقت حتى 

الآن, يدور حول اإحقاق الحقوق الوطنية 
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واإبقاوؤهم جزءاً ل يتجزاأ من ن�شيج الدولة. بل 

على العك�س تمامًا, فاإن الهدف من هذا 

الم�شعى الإ�شرائيلي يتلخ�س برغبة اإ�شرائيل 

في الحتفاظ بالأر�س المحتلة, كاأمر واقع, 

ومنع الفل�شطينيين من العبور, كنتيجة لذلك, 

اإلى داخل النظام ال�شيا�شي الإ�شرائيلي. 

واإ�شرائيل التي تريد اأن تكون يهودية فقط 

تخ�شى من اأن هذا العبور �شيوؤدي, ومن خالل 

اّتباع و�شائل العمل ال�شيا�شي الديمقراطي, اإلى 

تغيير لي�س فقط نظامها ال�شيا�شي, بل طبيعة 

الدولة التي ترغب فيها, وتعمل كي تكون 

بال�شكل الذي تريده.

اإذاً, ومن اأجل تحقيق هدفها, تحاول 

اإ�شرائيل اأن تخترع نموذجًا جديداً للحكم 

الذاتي لم يعرفه العالم من قبل, وهو ''الحكم 

extra-territo- )الذاتي خارج النطاق الإقليمي'' 

rial(: حكم ذاتي لدولة على منطقة خارج 
نطاق �شيادتها, وعلى اأنا�س لي�شوا مواطنين 

فيها. هذا النموذج غير المعروف اأو الموجود 

ن لي�س له حق, 
َ
اأ�شاًل يراد به اأن يعطي الحق لم

ن له الحق في تقرير 
َ
في اأن يقرر م�شير م

الم�شير. وحتى لو تم الفترا�س اأن اإ�شرائيل 

تريد اأن تفر�س هذا النموذج فر�شًا على 

الفل�شطينيين في الأر�س المحتلة منذ �شنة 

1967, فاإن عليها اأن تقوم, اأوًل, ب�شم هذه 

الأر�س لت�شبح جزءاً من الدولة, وبمنح 

الفل�شطينيين فيها الجن�شية الإ�شرائيلية 

وحقوق المواطنة في الم�شاركة ال�شيا�شية 

الكاملة في النظام ال�شيا�شي, لتكون بعدها 

موؤهلة للتفاو�س معهم ب�شاأن منحهم الحكم 

الذاتي. ومن نافل القول اأن نموذج الحكم 

الذاتي الذي ل ينطبق على الأر�س المحتلة 

وفل�شطينييها, يمكن اأن ينطبق الآن على 

الفل�شطينيين من مواطني اإ�شرائيل, والذين 

عليها, حتى اإن اأرادوا ذلك. وبالتالي, هم 

لي�شوا مواطنين اإ�شرائيليين, بل يحملون 

الجن�شية الفل�شطينية, ويتبعون قانونيًا ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية, الأمر الذي يعني اأن 

الأر�س المحتلة منذ �شنة 1967, بمواطنيها, 

ل ت�شكل جزءاً من اإ�شرائيل, واأنها لي�شت اإقليمًا 

من اأقاليمها, بل اإن اإ�شرائيل ل تريدها اأن 

ت�شبح كذلك. فكيف يمكن لدولة محتلة اأن 

تفر�س على منطقة تحتلها حكمًا ذاتيًا دائمًا, 

وهذه المنطقة لي�شت جزءاً اأ�شياًل منها, 

و�شكان هذه المنطقة لي�شوا مواطنين فيها؟ 

لي�س هذا فح�شب, بل اإن اإ�شرائيل تريد اأي�شًا 

فر�س هذا الحكم الذاتي عنوة على 

الفل�شطينيين من دون الكتراث بتح�شيل 

ر�شاهم وقبولهم بذلك, وهو اأمر يخرج عن 

نطاق الترا�شي المطلوب بين اأي طرفين 

لتطبيق الحكم الذاتي.

الحكم الذاتي هو ترتيب وقائي في اأغلب 

الأحيان, يتم اللجوء اإليه لمنع انف�شال ق�شم 

من مواطني الدولة, وجزء من اأرا�شيها, عنها. 

ا الم�شعى الإ�شرائيلي لفر�س الحكم الذاتي 
ّ
اأم

على اأهل الأر�س المحتلة, وفي جزء منها, 

وخ�شو�شًا في ال�شفة, فالهدف منه اإق�شائي, 

ولي�س ا�شتيعابيًا. فهم, اأ�شا�شًا, لي�شوا جزءاً من 

نظام �شيا�شي ديمقراطي, واإنما خا�شعون 

ية وعلى قدم 
ّ
لالحتالل, ول ي�شاركون بحر

الم�شاواة مع غيرهم في العملية ال�شيا�شية 

داخل النظام ال�شيا�شي الإ�شرائيلي.

المق�شود من فر�س الحكم الذاتي على 

الفل�شطينيين لي�س تح�شين م�شاركتهم 

الديمقراطية على م�شتوى الحكم المركزي من 

خالل منحهم �شلطات و�شالحيات 

وم�شوؤوليات اإ�شافية ووا�شعة في مجال تنظيم 

�شوؤونهم الذاتية, كي يتم ا�شتر�شاوؤهم 
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المحتلة منذ �شنة 1967.

لن ي�شكل نموذج الحكم الذاتي, مهما تكن 

الإجراءات الإ�شرائيلية, حاًل مقبوًل لل�شعب 

الفل�شطيني. الحل المقبول يتلخ�س باّتباع 

اأحد م�شارين: الأول, اإنهاء اإ�شرائيل لحتاللها, 

واإقامة الدولة الفل�شطينية على حدود �شنة 

1967, وفقًا لمعادلة ''حل الدولتين'', وتبعًا 

لمفاو�شات ت�شتهدف تحديد كيفية تحقيق 

ا الم�شار الثاني فهو م�شار ''حل 
ّ
هذه الغاية. اأم

الدولة الواحدة'', والذي يتم ب�شم الأر�س 

المحتلة وفل�شطينييها اإلى اإ�شرائيل, واإيجاد 

ا اأن تكون في نهاية المطاف 
ّ
دولة واحدة, اإم

ا ب�شيغة 
ّ
ب�شيغة دولة لكل مواطنيها, واإم

دولة ثنائية القومية يمكن اأن تقوم على 

اأ�شا�س فيدرالي, اأو بتق�شيمها اإلى مناطق حكم 

ذاتي.  

ي�شكلون اأقلية قومية حاليًا داخلها.25

اخلال�سة

بعد هذا العر�س, ن�شاأل: لماذا َقِبل 

الفل�شطينيون في اتفاق اأو�شلو, بحكم ذاتي, 

عبر ممثلهم ال�شرعي والوحيد, منظمة التحرير 

الفل�شطينية؟ والجواب هو اأن هذا القبول جاء 

على اأ�شا�س اأن الحكم الذاتي هو مجرد مرحلة 

انتقالية, ولي�س نهائية, �شمن عملية �شيا�شية 

تت�شكل من رزمة متتابعة ومتكاملة, تنتج بعد 

مرور خم�شة اأعوام دولة فل�شطينية م�شتقلة 

و�شيادية على حدود �شنة 1967. 

فالفل�شطينيون لم يقبلوا في اتفاق اأو�شلو, ول 

في جميع المفاو�شات التي جرت بعد ذلك, اأن 

يقت�شر تحقيق حقوقهم الوطنية ال�شرعية على 

اإقامة حكم ذاتي في مناطق داخل الأر�س 
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