
   أخطار تجزأة السيادة
  

آندية تقيم في رام اهللا، شغلت منصب مستشارة قانونية سابقة لوفد المفاوضات -ديانا بوتو، محامية فلسطينية
االخالء خالل  و،2001، بما في ذلك خالل جولة مفاوضات طابا عام 2005 و 2000الفلسطيني بين العام 

  .2005االسرائيلي االحادي الجانب لقطاع غزة عام 
  

ال سيادة :  ثابتًا منذ صياغتة األولى في السبعيناتًانسبيان الموقف اإلسرائيلي تجاه قضية السيادة الفلسطينية ظل 
فعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء المنتهية واليته من . على األرض ولكن سيطرة محدودة على السكان فعلية

الحكم "الفلسطينيين الى أجل غير مسمى، اال انه قد تبنى فكرة على "  السيطرة"بان اسرائيل ال ترغب في  حين آلخر
   .1967 بعض المناطق، ولكن ليس على آلها، على األراضي المحتلة عام فيالفلسطيني ولكن غير المستقل " الذاتي

  
على وآما أشار آميل منصور في ورقته التي تطرح موقفه من قضية السيادة، بان عناصر السيادة تستلزم السيطرة 

وفي مواجهة الضغوط الخارجية للتفاوض مع . األراض، المياه اإلقليمية، الحدود والموارد الطبيعية، والسكان
، واحتفظت معلقة ومن دون اي معالجةالفلسطينيين، هدفت استراتيجية اسرائيل الى ابقاء عناصر السيادة تلك 

، الى عّجز السلطة ًا محدودًااختصاصطة الفلسطينية منح السلمن خالل ، بالسيطرة على الفلسطينيين وعلى أراضيهم
الفلسطينية وعدم قدرتها على الدخول في التجارة أو غيرها من االتفاقات الدولية، وصوال الى الدخول في تفصيالت 

، رآزت استراتيجية اسرائيل على "رئيس دولة فلسطين"بدال من " رئيس السلطة الفلسطينية"جزئية في اشارتها الى 
  .وير خيار محدودية الحكم الذاتي فلسطينيتط
  
  

   ”The Halfway “State"  دولة"نصف 
  

" حل وسط"التفاوض بشأن وطوال فترة المفاوضات، عمل النهج اإلسرائيلي على تفكيك وتجزئة عناصر السيادة، 
ليست ) ة الدولة فلسطينيةوبالتالي في امكانية اقام( بان العناصر األساسية للسيادة  هذا النهجبينهما، ومن ثم ادعى

"  الوضع الدائم"حددت مختلف قضايا قد  اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل آانتو. موجودة
:  جزأت قضايا الوضع الدائم الستة بدقة لتغطي جميع عناصر السيادة حيث. التي تتطلب المزيد من المفاوضات

، )السيطرة على األراضي والموارد الطبيعية(من، الحدود، المستوطنات، المياه ، األ)السيطرة على الناس(الالجئين 
السالم "وقد تفاخر دنيس روس في آتابه ). والتي تتجسد في مزيج من السيطرة على األراض وعلى السكان(والقدس 
نوات المفاوضات بين بالجهود التي بذلها القناع اسرائيل باقامة دولة فلسطينية، واعترف بأن نتيجة س" المفقود

الفلسطينيين واالسرائيليين لم تكن القامة دولة وسيادة للفلسطينيين ولكن لترآيبة اخرى تتجلى ما بين األراضي 
   .المحتلة وإقامة الدولة

  
 إنشاء آيان بشكل ال يمكن تصنيفه آدولة ذات سيادة وال أرضًا -خالل التسعينات، استمرت هذه الترآيبة الوسطى 

، وخالل الجولة االخيرة من المفاوضات 2001 وبدايات العام 2000وفي أواخر العام .  في التبلور-محتلة 
خالل .  الفلسطينية، آانت إسرائيل ال تزال تتصور سيادة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة-اإلسرائيلي

 -ذار المبكر في الضفة الغربية الجوالت األخيرة للمفاوضات في طابا، طالبت إسرائيل باقامة خمس محطات لإلن
وبالتالي ضمنت بقاء . ضمن األراضي الفلسطينية التي ستكون تحت سيطرة اسرائيل من أجل مراقبة الفلسطينيين

وحصول الفلسطينون على آيان غير .  تحت سيطرتها- السيطرة على األرض-عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة 
 اسرائيل سيطرتها على الموارد الطبيعية، والحدود باالضافة الى ت حين واصلفي. مسلح، مع قدرات دفاعية محدودة

  .العالقات االقتصادية والدبلوماسية مع الدول األجنبية
  



على الرغم من أن إسرائيل قد اشارت في طابا الى انها ستتخلى عن السيطرة على قطاع غزة، اال انها ما زالت و
بين الضفة " الممر اآلمن"آما ان ". األمن"والمياه اإلقليمية تحت ذريعة تفرض سيطرتها على المجال الجوي 

الغربية وقطاع غزة والذي من المقرر ان يكون تحت سيطرة واشراف اسرائيل، اقتطع من حيث النسب المئوية من 
ضية الالجئين وفي حين أن القليل من التقدم قد تم إحرازه حول ق. األراضي المخصصة للكيان الفلسطيني المستقبلي

في . بالدخول الى الكيان الفلسطيني المستقبلي/ لمهاجرينالفلسطينيين، رفضت إسرائيل السماح لعدد غير محدد من ا
  .آان أمرًا رفض المفاوضون اإلسرائيليين الجهر بها" الدولة"المجمل، فإن آلمة 

  
   دروس غّزة

بوضوح في الفترة التي أعقبت عملية االخالء االحادي ان النهج اإلسرائيلي تجاه قضية السيادة الفلسطينية ظهر 
آما تجلى ذلك النهج آذلك خالل المفاوضات الثنائية، احتفظت إسرائيل بالعناصر األساسية . الجانب لقطاع غزة

 بل  الكيان الذي لم يعد يعتبر آيانًا محتًالغطيلتللسيادة بعد انسحابها، بحجة أن هناك معايير دولية جديدة قد طّورت 
في جنوب افريقيا، حكومة التمييز " البانتوستانس"االمر الذي يشبه إلى حد ما (آيانًا يفتقر إلى عناصر السيادة الكاملة 

  )     العنصري الوحيدة في جنوب أفريقيا المعترف بها آدولة
  

على ) غير المباشرة(ان االخالء اإلسرائيلي االحادي الجانب لمستوطناتها في قطاع غزة رافقه استمرار السيطرة 
هذا البند األخير آان له . الحدود الفلسطينية، الصادرات والواردات، المياه االقليمية، المجال الجوي، وتسجيل السكان

أهمية خاصة آونه يتيح السرائيل االستمرار في تحديد من هو مؤهل للدخول، او الخروج، او البقاء في األراضي 
 بان تّدعيرغم من استمرار السيطرة اإلإسرائيلية على قطاع غزة، اال انها ال تزال وعلى ال. الفلسطينية المحتلة

وآانت المحكمة العليا االسرائيلية قد قررت ايضًا بان المنطقة لم تعد محتلة بموجب القانون . المنطقة لم تعد المحتلة
ومع ذلك، . لغرض لم تنجح حتى اآلنالدولي، ولكن محاوالت اسرائيل لتمرير قرار يصدر عن االمم المتحدة لهذا ا

بدال من دولة ذات " دويلة "اذا قررت منظمة التحرير الفلسطينية، تحت ضغط المفاوضات الثنائية، القبول بتشكيل 
   .سيادة فمن المرجح أن المجتمع الدولي ان يقبل ذلك أيضا

  
 وأرضهم، اال انه يجب آذلك أن تنتقد على الرغم من ان اسرائيل ترغب في االستمرار بالسيطرة على الفلسطينيين

منظمة التحرير الفلسطينية لوقوعها في فخ نهج المفاوضات المجزأة والتمسك بالقضايا الست المحددة دون النظر في 
وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على نهج . اآلثار األوسع نطاقًا الستراتيجية اسرائيل التي ُتجزأ عناصر السيادة

بشأن العناصر األساسية " تسوية"ت هذا، فان هذا يعني ان منظمة التحرير الفلسطينية يمكن ان تتوصل الى المفاوضا
آذلك فانه يجب توجيه االنتقاد الشديد الى المفاوضين الفلسطينيين لموافقتهم واستمرارهم في التمسك في . للسيادة

ان التجربة التي اعقبت عقب .  من دون سيادة حقيقيةعملية فاشلة تسعى إلى منح الفلسطينيين أقل بكثير من دويلة
. االخالء االسرائيلي االحادي الجانب لقطاع غزة تسلط الضوء على خطط اسرائيل المستقبلية في الضفة الغربية

يؤمل ان يستفيد المفاوضين الفلسطينيين من تجربة المفاوضات مع إسرائيل، وان يدرآوا ان التفاوض المجزأ ال 
  .الكاملا ان يكون أآبر من التفاوض يمكن أبد

 


