
  
  
  

 
 
 
 
  
  

  
   توقيع االتفاق يطلق الحكم الذاتي الفلسطيني:١٩٩٤ ايار ٤

 بناء الدولة ال النظام:  تحدي العائدين

  
ي      نطن، ف اق واش ع اتف د توقي ع، عن د توّق د ق ان اح ول الماضي،١٢اذا آ ؤدي المفاوضات  ايل  ان ت

م                       ين التصورات المتناقضة التي تعطى للحك ى التقريب ب ر ال التفصيلية بين اسرائيل ومنظمة التحري
ا،    فبعد ثمانية اشهر من المفاوضات الصعب     . الذاتي الفلسطيني، فقد خاب امله بالتأآيد      ة والمتعثرة احيان

سطينيا                     ذاتي، فل م ال وم الحك ا زال مفه وعلى رغم ان عددا من الخطوات الرمزية والعملية تخللتها، فم
صيغة             : وعربيا، على ما هو عليه، اسير تصورين متباعدين        ذاتي ب م ال أن الحك ول ب  –غزة   "واحد يق

سطينية الم            " اريحا اوال  ة الفل اء الدول سطينيا         يضع اللبنة االولى في بن ا فل ه الحاق رى في ستقلة، وآخر ي
  .تمنح فيه الضحية للجالد الشرعية الكبرى التي ظل يفتقدها لخمسة عقود

  
يم دل عق ه ج ي    . ان تقر امس ف ا اس نطن، وآم لو وواش ي اوس ّر ف ا اق ذاتي آم م ال ط ألن الحك يس فق ل

ا ألن                د، انم و من التعقي ا     القاهرة، يحتمل تالوين آثيرة ويفتح مرحلة ال تخل يتناول به ة التي س الطريق
ى تغليب احد التصورين                    ة، ستؤدي ال ذه المرحل . الفلسطينيون والعرب عموما الحكم الذاتي، خالل ه

ضا                 ولما آان يفترض ان يشترك المعارضون والمؤيدون في آرههم لالحتمال الثاني، فإنه يفترض اي
ى العمل من اجل تحقيق      ان يكّف الجميع عن اطالق احكام القيمة، سلبية آانت ام ايجابي  ة، لينكبوا عل

ه                       . االحتمال االول  ا ينص علي القوة في م الين، اي االلحاق واالستقالل، موجود ب ذلك ان آال االحتم
  .تحقق بالفعلياالتفاق، وسيكون على ممارسة الحكم الذاتي ان تعين ايًا منهما س

  
سأل          ة  ليست الوحدة الوطنية الفلسطينية المطلوبة في هذا الظرف م ان         . ة اخالقي ا في صميم اي ره انه

تقالال   ذاتي اس م ال ل الحك ى تحوي ي لل. عل الموقف العمل رت   مف ي اق ة الت ادة التاريخي ن القي عارضة م
اه                    ادة تج ذه القي ي له ة، والموقف العمل ا هو دون الدول د طول رفض لكل م ذاتي، بع م ال بمفهوم الحك

ه             : لسطينيالمعارضة، هما العنصران اللذان سيحددان الكيان الف       ى دونيت ع، ال ة او نظام هش يجم دول
 لذلك، فإن نوعية العمل السياسي في اطار          حيال اسرائيل، ما علمنا وذقنا من طبائع االنظمة العربية؟        

ه      ة وقيادت ره التنظيمي سطيني واط شعب الفل ام ال ر ام دي الكبي ي التح ذاتي ه م ال ذا . الحك نعكس ه وي
ة التي سيرس       ى الطريق ا         التحدي باألخص عل ذاتي، هم م ال ين من ادوات الحك ا التعامل مع اثن و عليه

  .الفلسطينية والقانون االنتخابي" الشرطة"
  

زة   اق غ ى التف ام االول ذ االي تحوذت –من ا، اس شرطة" اريح ن  " ال ر م سط االآب ى الق سطينية عل الفل
ادة، وفي       .  وهذا امر طبيعي   .اهتمام وسائل االعالم العالمي    دول،     فإلى آون الشرطة تعتبر ع ع ال  جمي

ذي فرضه                   اطع ال سطينية من جراء التق ا في الحال الفل د ازدادت اهميته سيادة، فق الم ال واحدا من مع
  ".العودة"تشكيلها مع مفهوم طالما حّرك الجسم السياسي الفلسطيني، اي مفهوم 

  
از ا           ر من الجه لعسكري  ترى، من يخدع نفسه؟ االسرائيليون الذين لم يقبلوا مضطرين بعودة قسم آبي

نفس                    ّزون ال ذين يع سطينيون ال لمنظمة التحرير الفلسطينية، اال اذا لبس العسكري بزة شرطي؟ ام الفل



  
  
  

ى ان       د عل شروطة بالتأآي سيادة م ول ب ن القب شرطة"ع دا    " ال ستعار للف م م ر اس ست غي او (ئيين لي
سياسي                    )اوالدهم ة االمن والقمع ال ين حماي ذي يفصل ب ن    . ؟ الجواب يكون حصرا في الخط ال ذلك ل ل

شرطة "تكون مهمة    ا في                       " ال ى توريطه سعى باستمرار ال ع من اسرائيل ان ت ه يتوق يما ان سهلة، الس
الي     وتزيد من صعوبة المهمة الحساسيات التي تثيرها بعد فترة عودة هؤالء العسكر            . القمع يين مع اه
  .الداخل

  
ة ة المرتقب ة االنتخابي ي العملي ضا ف د تظهر اي ك الحساسيات ق ات . تل اذ ال يخفى ان حصول االنتخاب

ة سياسية خاصة باالراضي               ا طبق ك     سيمّثل تتويجا لمسيرة طويلة تشكلت خالله ة، وان تكن تل  المحتل
ذ   . الطبقة على ارتباط عضوي دائم بمنظمة التحرير       سياسية مع من سيعود           آيف ستتأقلم ه ة ال ه الطبق

  من قيادة المنظمة؟ وآيف ستنظر القيادة الى وجود آوادر سياسية مترسخة؟
  

وغني عن القول ان وجود جناح سياسي لم يعد يعترف بوحدانية           . الجواب يكون في القانون االنتخابي    
صعوبة تأقلم الشعب   ويزيد من ال  . ، يزيد من صعوبة االمر    "حماس"تمثيل منظمة التحرير، اي حرآة      

يكية               . الفلسطيني بأسره مع التحّول الجذري الذي يعيشه نضاله عندما يصير اقرب الى السياسة الكالس
ايير  ق مع سطينية وف ساحة الفل ّف عن التالعب بال ذا التحول فتك ة ه درك االطراف العربي ى ان ت يبق

  .البارحة
  

ى   ه، بمعن دا ل ضع ح ضال ال ي ة الن ي طبيع ول ف ر ان التح سطينية غي ضية الفل ل الق ه ال يقف ى .  ان عل
ا                          سطينية، اي م م عناصر القضية الفل د من النضال معالجة اه نمط الجدي العكس، سيكون على هذا ال

 االسرائيلي الذي اقّر في      –فإذا آان مؤآدا ان التداخل الفلسطيني       ". القضية االسرائيلية "يمكن تسميته   
ؤ        فإندة النسبية المعطاة الى الفلسطينيين،      اتفاق الحكم الذاتي يحّد آثيرا من السيا       ستطيع التنب دا ال ي  اح

ع مع العرب                              أثيرات التطبي ة ت ع بدق ا ال يمكن ألحد ان يتوق د الطرف اآلخر، آم بما سيؤدي اليه عن
ا       . عموما على المجتمع االسرائيلي    جّل ما يمكن قوله اليوم ان هذه التأثيرات لن تكون بالضرورة آله

  .ايجابية
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