
 دبابات في الحكم الذاتي
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
سألني أحد طالبي األجانب في إحدى الجامعات الفلسطينية ذات يوم علنا عما سمعه فـي               
وسائل اإلعالم عن صد الدبابات الصهيونية عن مدينة جنين وإرغام القـوات الصـهيونية علـى                

قوات دولية تحمي الشعب الفلسطيني مـن       التراجع واالندحار وكذلك عن طلب السلطة الفلسطينية ل       
سؤاله كان ببساطة أنه لماذا يتم طلب قوات حماية إذا كانت هناك قدرة على              . الهجمات الصهيونية 

دحر العدو؟ الجواب ببساطة أن الفلسطينيين والعرب بحاجة ماسة إلى عقل علمي للتعامـل مـع                
ة والموضوعية ويطـور مـن القـدرات        مختلف األمور ألن في ذلك ما يقلل من التناقضات الذاتي         

المشهد يتكرر مع كل مرة تقرر فيه إسرائيل دخـول          . المختلفة نحو تحقيق األهداف أو بعض منها      
 . ردود الفعل هي ذاتها والتصريحات تبقى أسيرة لذات الكلمات. مناطق سلمتها للسلطة الفلسطينية

قوية على اعتبار أنه إرهابي     على مدى عدة أشهر والحملة ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي          
كلمـا  . ويعمل على عرقلة مسيرة السالم وال يقبل بالطروحات السلمية التي أصبحت مقبولة عالميا        

تقدمت الدبابات اإلسرائيلية نحو المناطق المحكومة ذاتيا من قبل السلطة تعالت أصوات الشـجب              
أي شيء جديـد، وكـان شـارون        واالستنكار ونشطت التحليالت المكررة والمعادة والخالية من        

وعلى الرغم من أن شارون يستحق اللعنات والتشـهير إال أن األرضـية           . محورا للعنات والشتائم  
فشارون ليس هـو    . الفكرية النطالقها يعبر عن خلل في النظرة إلى الصراع تكتيكيا واستراتيجيا          

ارون هو أحد المجرمين    ش. صانع اإلرهاب الصهيوني وال هو أب العدوان على الشعب الفلسطيني         
الذي ربما يتميز ببعض األعمال اإلجرامية لكنه ال يمتاز في مالحقته للشعب الفلسطيني عن غيره               

يعطي التركيز عليه انطباعا بأن غيره من القادة قد يتميزون في اعتـدال             . من القيادات الصهيونية  
لقـد جـرب الشـعب      . سـية في القمع ورغبة في التعاطي مع األحداث بنوع من المرونـة السيا           

بمعنى . الفلسطيني قادة صهاينة متنوعين وال أظن أن حصادهم قد اختلف عما حصدوه من شارون             
أنه من الخطأ السياسي والتاريخي أن يتم التعامل مع العدوان الصهيوني علـى أسـس شخصـية                 

طق الحكم  هذا علما أن القرار الصهيوني بدخول منا      . وتقليص اإلجرام الصهيوني في شخص واحد     
الذاتي في هذا الوقت بالذات ليس قرارا خاصا برئيس الوزراء وإنما عبارة عن قـرار مؤسسـي                 

 .يشترك فيه حزب العمل وآخرون
لكن المشكلة األعمق في التعاطي مع أبعاد شخصية ترتبط بمسألة تاريخية متعلقة برغبـة              

ـ           ن الشـخص اإلسـرائيلي أو      القيادة الفلسطينية بالوصول إلى حل سلمي مع إسرائيل والبحث ع
على مدى أكثر من عشـرين عامـا والقيـادة          . الحزب المناسب الذي يمكن أن يحقق هذه الرغبة       

الفلسطينية تظن أن في إسرائيل حمائم يمكن أن يوافقوا علـى الحـد األدنـى مـن المتطلبـات                   
 48/ين المحتلة الفلسطينية، ودفعت بما أمكنها من قوة في مواسم االنتخابات لحمل العرب في فلسط            

والحملة على شارون تحمل في طياتها هذا الظن الذي ثبت          . على انتخاب حزب العمل أو من أيده      
 .    عبر السنوات أنه مجرد ظن ال يرتقي إلى يقين

ومن المالحظ أنه في كل مرة تدخل الدبابات اإلسرائيلية منـاطق الحكـم الـذاتي تعلـو                 
لى تقويض السلطة الفلسطينية وتجاوز العمليـة السـلمية         األصوات التي تقول أن إسرائيل تسعى إ      

هذا ال يعكس الحقيقـة بـل       . 67/لصالح مخطط خاص بها لترتيب األوضاع في األرض المحتلة        
إسرائيل ال تدخل بدباباتها لتقويض السلطة أو مالحقة رموزها وإنمـا لمالحقـة             . يتجاوزها كثيرا 

مسؤولون إسرائيليون يجتمعون مع رمـوز      . يهمالمناضلين والمجاهدين ومحاصرتهم والقضاء عل    



في السلطة الفلسطينية، وحرية حركة هذه الرموز ليست مسـلوبة وال هـي مضـطرة لالختبـاء                 
والتخفي من المالحقات الصهيونية، ولم تكن يوما مطلوبة لألمن اإلسرائيلي ال قبل االنتفاضة وال              

 .الحقين كأفراد وليس بصفتهم سلطةهذا باستثناء عناصر أو موظفين في السلطة م. خاللها
 عبارة  67/إذا عدنا إلى الجذور نجد أن إقامة حكم ذاتي عربي على بعض األرض المحتلة             

تم عرض الجزء األكبر من هـذه األرض علـى الحكـم            . 1967عن مطلب صهيوني منذ العام      
 عـرض   ثم.  وتكرر العرض على أرضية مشروع ألون وما تفرع عنه         1968الهاشمي منذ العام    
.  ورفضه الفلسطينيون باستمرار على أنـه خيانـة        1981 و   1977 و   1973الحكم الذاتي أعوام    

لكنه فشل في حينه بسبب  .  والذي أنشأ من أجله روابط القرى      1981شارون هو بطل مشروع عام      
هدف اإلسرائيليون من هذه المشاريع إلى تسليم شؤون الناس اليومية          . وقوف منظمة التحرير ضده   

اإلخالء من مسؤولية إدارة شؤون السـكان اليوميـة، إزالـة           : ى سلطة عربية تحقق لهم التالي     إل
تتخلص إسـرائيل بهـذا مـن       . صورة الدولة المحتلة عن إسرائيل، وممارسة االحتالل بالتخويل       

االنشغال بإدارة شؤون السكان مع االستمرار في السيطرة على األرض والتصرف بهـا حسـب               
ه المكاسب كانت إسرائيل حريصة على قضية أساسية وجوهرية بالنسـبة لهـا             ومع هذ . مصالحها

بمعنى أن على القائم على الحكم الذاتي أن يلبي المتطلبات األمنية اإلسـرائيلية وإال              . وهي األمن 
 .فإن العقد يعتبر منتهيا

فضـل  لم تصل منظمة التحرير الفلسطينية إلى موقع السلطة الفلسطينية بنضاالتها وإنما ب           
وأصال إقامة سلطة فلسطينية باتفاق مع األعداء لم يكـن  . الموافقة على تلبية المتطلبات اإلسرائيلية 

ما تم وفق أوسـلو     . 1974يوما مشروعا فلسطينيا، ولم يكن مشموال بمبادرة منظمة التحرير لعام           
ـ            إن تحويـل   يتمشى مع الطرح اإلسرائيلي واألمريكي وليس مع المشروع الفلسطيني، وبالتالي ف

المالحقات اإلسرائيلية للمناضلين والمجاهدين على أنها مالحقات لتقـويض السـلطة الفلسـطينية             
 .خارج عن المنطقين التاريخي والسياسي اللذين أفرزا السلطة

ينطبق هذا أيضا على العويل على السيادة الفلسطينية والذي يتواكب مع دخول الـدبابات              
. ببساطة، من يحرص على السيادة ال يوقـع اتفـاق أوسـلو           . لذاتيالصهيونية إلى مناطق الحكم ا    

أوسلو ال يقيم سيادة وال يحرص عليها، والحكم الذاتي بحد ذاته ينفي السيادة ويجيرها لصالح مـن                 
صاحب السيادة يفوض ويخول، وصاحب الحكم الذاتي يبقى بدون أصالة          . يقوم في ظله هذا الحكم    

هذا علما  .يعرف مسبقا أنه ال يتمتع بحق التصرف بأمره كيفما يشاء         ومن يقبل حكما ذاتيا     . سيادية
أن هناك نصوصا في االتفاقيات تفتح المجال أمام الصهاينة ليدخلوا المناطق التي يـتم إخالؤهـا                

فمثال تنص إحدى مواد اتفاق أوسلو على أن األمن اإلجمـالي يبقـى بيـد               . لصالح الحكم الذاتي  
وتنص إحدى فقرات الملحـق الثـاني       . مسؤولة عن أمن اإلسرائيليين   إسرائيل وأنها وحدها هي ال    

وقد أعطت هـذه    . على التنسيق األمني، وتلزم اتفاقيات طابا السلطة بمالحقة اإلرهابيين واعتقالهم         
النصوص جميعها إسرائيل حجة للتدخل المباشر ودخول مناطق الحكم الذاتي وفقا لتقديراتها بـأن              

لقد دخلت القوات اإلسـرائيلية     .  ملحا بالنسبة لما تعتبره مصالحها األمنية      تدخلها المباشر قد أصبح   
مناطق السلطة الفلسطينية مرارا منذ توقيع االتفاقيات، والسلطة الفلسطينية تـدرك تمامـا أن مـا                

 .وقعته من اتفاقيات ال يحصن مناطق السلطة وال يقر بوجود سيادة
متحدة إلى تقويض السلطة وال مصلحة ألي منهما        ولهذا لن تسعى إسرائيل وال الواليات ال      

لن يتكون هكذا توجه لدى     . بعودة دائمة للقوات اإلسرائيلية إلى مناطق التجمع السكاني الفلسطيني        
الصهاينة أو الواليات المتحدة إال إذا قررت السلطة الفلسطينية إدارة ظهرها نهائيا لالتفاقيات مـع               

حتى في هذه الحالة لن يكون من السـهل         . بات األمنية اإلسرائيلية  الصهاينة وعدم االلتزام بالمتطل   



على إسرائيل القضاء على السلطة قبل أن تجد البديل الذي يقوم بما قامت به السلطة من إجراءات                 
فوجود سلطة في التجمعات السكانية الفلسطينية أفضل بالنسبة إلسرائيل مـن           . أمنية عبر السنوات  

على األقل من الممكن أن تحافظ السلطة مهما        . م بمتطلبات األمن اإلسرائيلية   غيابها حتى لو لم تلتز    
 .كان نوعها على النظام الداخلي الذي ينعكس بالتأكيد على أمن مناطق الجوار

لكن السلطة الفلسطينية لم تتمرد على االتفاقيات وهي تردد باستمرار رغبتها في استمرار             
وهي لم تتخل عـن مبـدأ اعتقـال    . بمبادرتي ميتشيل وتينيتالعملية السلمية وتصر على تمسكها  

 .فلسطينيين وما زالت النفس تراودها بالعودة إلى العادة القديمة نية وعمال
وهنا يطرأ السؤال عن سبب هجوم القوات اإلسـرائيلية علـى مراكـز تابعـة للسـلطة                 

ال شـك أن السـلطة      . الفلسطينية جنبا إلى جنب هجومها على المقاومين من مختلـف الفصـائل           
الفلسطينية ترى في االنتفاضة أحيانا أداة لتحسين ظروف التفاوض سواء على المستوى األمريكي             
أو اإلسرائيلي، وتجد نفسها أحيانا في تناقض أو تنازع ذاتي بين الوفاء بمتطلبات االتفاقيات وبين                

عتقـاالت تشـمل المناضـلين      الوضع الشعبي والفصائلي ال يقبل با     . االلتزام بمتطلبات االنتفاضة  
من يريد العودة إلـى     . والمجاهدين بينما تضغط كل من أمريكا وإسرائيل من أجل التنسيق األمني          

طاولة المفاوضات ال مفر له إال االلتزام بما تم االتفاق عليه خاصة إذا كان هو الطرف األضعف،                 
 يقِدم على اعتقـاالت لصـالح       ومن يريد أن يبقى ولو ظاهريا في صف المزاج الشعبي المقاوم ال           

ومن هنا يأتي الضغط على السلطة الفلسطينية وبطريقة ال يمس رموزها بشكل            . األمن الصهيوني 
إنه لرفع حدة التنازع الذاتي الذي تأمل إسرائيل والواليات المتحدة أن يتم حسمه لصـالح               . خطير

لف الصهاينة واألمريكيون حـول حـدة       وكما هو بين يخت   . االلتزام بالمتطلبات األمنية اإلسرائيلية   
 .الضغط المطلوبة على الرغم من اتفاقهما على المبدأ

في ظل هذا الوضع، يبقى المطلوب مـن السـلطة الفلسـطينية أال تسـتجيب للضـغوط                 
صحيح أن حبل المناورة محدود لكنه من المهـم         . الصهيونية واألمريكية، وأمامها مجال للمناورة    

وطنية أهم بكثير من أي فوائد يمكن أن تجنيها السلطة مـن اتفاقيـات مـع                اإلدراك أن الوحدة ال   
اإلقدام على اعتقال فلسطينيين عبارة عن ضربة قاسية للشعب الفلسطيني ومن الممكـن             . إسرائيل

ولنا أيضا من تاريخ الصراع عبرة وهي       . أن تنقل الصراع داخليا بدل أن يبقى في مواجهة العدو         
إسرائيل لم تجن فوائد من     . هيونية ولدت مقاومة فلسطينية أكثر شدة وإتقانا      أن شدة اإلجراءات الص   

إسرائيل تصنع بإجراءاتهـا    . أعمال قمعها تفوق قيمتها في الميزان قيمة الثمن األمني الذي دفعته          
 . القمعية مزيدا من الراغبين في المقاومة وتصعيد حدتها

 مـن الممكـن تحسـين أداء        فضال عن ضرورة الصمود في وجه الضغوط العسـكرية،        
ما زال هناك فلسطينيون يظنون أنه باإلمكان مواجهة القـوات النظاميـة            . المقاومين الفلسطينيين 

يتكبد الفلسطينيون خسائر   . اإلسرائيلية بالوسائل القتالية المتوفرة لديهم اآلن مما يكلف الشعب غاليا         
لسليم أن يفكروا بوسائل وأساليب يمكن      جسيمة مع كل مواجهة من هذا القبيل ومن الفن العسكري ا          

وبـدل التلهـي بالتصـريحات      . أن تكون ذات فاعلية وتردع الصهاينة عن استعمال عضـالتهم         
الصحافية عن دحر القوات اإلسرائيلية في ذات الوقت الذي تُطلب فيه النجدة يؤدي تطوير الوسائل               

جارب مريرة تجبرهم على االندحار حيثما      القتالية إلى تحويل النشاطات العسكرية اإلسرائيلية إلى ت       
وربما ينطلق تعريف المصلحة الوطنية الفلسطينية من هذا التوجه وليس من           . يظنون أنها السالمة  

 .باب الضغوط اإلسرائيلية والصهيونية
  

       
 



 


