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 الرؤية املصرية

  للحكم الذاتي الفلسطيني
١٩٨٢ ‐ ١٩٧٨   

  
  *حممد خالد األزعر

  
حتى عشية الغزو اإلسرائيلي  ١٩٧٨سبتمبر /منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد يف أيلو

، تبوأ خيار احلكم الذاتي لألراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة ١٩٨٢يونيو /حزيرانللبنان يف 
فقد نُصّ على هذا . مركز الصدارة يف اخلطاب املصري اخلاص بتسوية القضية الفلسطينية ١٩٦٧

اخليار يف صلب املعاهدة، ثم ُشغلت السياسة املصرية بنشاط سياسي مكثف لوضعه موضع 
بمداخلة  -ن أجل ذلك يف عملية تفاعل دبلوماسي مع اجلانب اإلسرائيلي التطبيق، وانخرطت م

  .استغرقت أكثر من عشر جوالت تفاوضية - أميركية ملموسة 
لقد فتح النهج املصري يف ذلك احلين جماالً واسعاً للجدل واحلوار، وأحياناً للشجار، بين 

وبعد عقد . والقضية الفلسطينية اإلسرائيلي -خمتلفة األطراف املعنية بمسار الصراع العربي 
ونيف من السنين، عاد ذلك اجلدل يف شأن احلكم الذاتي الفلسطيني سيرته األوىل، لكن من 
منطلقات خمتلفة، ألن أموراً كثيرة كانت قد استجدت، وفرضت ذاتها على اخلرائط الفكرية 

  .ه عربياً وإسرائيلياً ودولياًوالسياسية والعسكرية اخلاصة بذلك املسار، لدى كل األطراف املعنية ب
ضمن هذه املستجدات، وربما يف طليعتها، أن اجلانب الفلسطيني التزم قبول احلكم الذاتي 
صيغةً وسيطة على طريق حتقيق غايته النهائية يف االستقالل، وأصبح لزاماً عليه أن يستطلع 

 هذا السياق بات الكشف عن ويف. أفضل السبل لتطبيقها من دون اإلخالل ببرناجمه السياسي العام
ومنطق أن . ١٩٩١الرؤى السابقة لهذا اخليار من مهمات املفاوض الفلسطيني منذ نهاية سنة 

يف مقدم هذه  -يف الفترة موضع البحث  -يأتي التعرف على املفهوم املصري للحكم الذاتي 
  .العملية

لسابق للتسوية، بحسب واألمر املثير، أنه يف ظل املناخ الذي أحاك باملنهج املصري ا
فمن املالحظ أن جل، . صيغة كامب ديفيد، مل تتهيأ للكثيرين فرصة كافية للتمعن يف ذلك املفهوم

إنْ مل يكن كل، املعاجلات التي تعرضت لصيغة احلكم الذاتي كما وردت يف كامب ديفيد 
وم اإلسرائيلي لهذه اإلسرائيلية الالحقة، قد نحا التوسع يف حتليل املفه -واملفاوضات املصرية 

الصيغة، بينما أَوىل عناية حمدودة تماماً للتعامل مع املفهوم املصري املقابل، والذي يظهر أنه 
هذا إْن ُوجدت أصالً معاجلات موضوعية هادئة للمفهوم املصري  -كان مغايراً إىل حد التناقض 

  ).وربما حتى الوقت الراهن(يف ذلك احلين 
                                                            

 .باحث يف اجمللس األعلى للتربية والثقافة والعلوم يف منظمة التحرير الفلسطينية *
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وألن نصوص ما . لتحرير ذلك املفهوم يف توقيت له مغزاههذا اجلهد يمثل حماولة 
اصطُلح على تسميته الشق الفلسطيني من كامب ديفيد كانت مقتضبة، وأقرب إىل الغموض 

لذا فمن املتصور أن حماولة لتكوين . والتعميم، فإنها ال تسعى وحدها على حتقيق هذا الهدف
القراءة التفصيلية ملا ورد يف كامب صورة متكاملة للمفهوم املصري تقتضي، إىل جانب 

ديفيد،متابعة املتاح من املصادر والوثائق املصرية ذات الصلة، كاملشاريع التي طرحها 
  .املفاوض املصري خالل جوالت التفاوض واخلطابات والتصريحات والتوضيحات الرسمية

لتساؤالت من املتصور، أيضاً، أن مقاربة املوضوع تستلزم بالضرورة إثارة عدد من ا
كيف كان التصور املصري للحدود الزمنية واجلغرافية : األساسية وحماولة اإلجابة عنها، مثل

لصيغة احلكم الذاتي الفلسطيني؟ من هم األطراف الذين قدرت مصر ضرورة مشاركتهم يف التعامل 
 مع هذه الصيغة يف خمتلف مراحها؟ وما رؤيتها لطبيعة سلطات احلكم الذاتي الفلسطينية

وصالحياتها؟ وما هي وضعية القدس يف إطار هذه الصيغة؟ وما هي إجراءات الثقة التي كان 
ينبغي إلسرائيل،  من وجهة النظر املصرية، أن تشرع فيها يف غضون العملية التفاوضية بشأن 
احلكم الذاتي؟ وقبل ذلك وبعده، ما احملطة النهائية التي تصورت مصر أن تنتهي هذه الصيغة 

  إليها؟
إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تساهم يف جالء حقيقة التصور املصري للحكم الذاتي 
. بمختلف أبعاده، والقضايا العملية التي انطوى عليها، أو أثارها، هذا اخليار يف مرحلة من املراحل

  .كما أن إضاءة كهذه ال تخلو من فائدة للمفاوض الفلسطيني املشارك يف إطار التسوية الراهن
فترض هذه املعاجلة أن التقيد بمنهجية جتريدية يف مقاربة املوضوع، بمعنى التزام وت

قراءة موضوعية للخطاب املصري بشأن احلكم الذاتي يف الفترة موضوع البحث، من دون أية 
نظرات مقارنة أو إصدار تقويمات مسبقة أو الحقة، من شأنه أن يحول دون الوقوع يف حمذور 

لبعض، واملتمثل يف إسقاط عنصر الزمن وما يتضمنه حتماً من متغيرات اخلطأ الشائع عند ا
  .ومستجدات، وحماكمة صيغة للتسوية طرحت يف سياق خمتلف

  ...اإلطار الزمني : أوالً 
  مراحل احلكم الذاتي

إطار السالم املتعلق بالضفة "طبقاً للشق الفلسطيني من معاهدة كامب ديفيد، املكون من 
الوارد يف املعادة واالتفاقات واخلطابات التكميلية امللحقة بها، فقد وافقت مصر " الغربية وغزة

  .على مراحل ثالث يتحدد عبرها مصير الضفة وغزة
  مرحلة أوىل، يتم فيها االتفاق على ترتيبات جديدة لإلدارة بين كل من مصر وإسرائيل

يجب "وكل ما تم ذكره أنه ... ائق التفصيالت املتصلة بهذه اإلدارةومل توضّح الوث. واألردن
أن تعطي هذه الترتيبات اجلديدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه 

كما تم االتفاق ...". األراضي، واهتمامات األمن والشرعية لكل األطراف التي يشملها النزاع
تيبات خالل شهر من تبادل وثائق التصديق على على أن تبدأ املفاوضات بشأن التر

املعاهدة، وتنتهي خالل عام واحد، بحيث يتم إجراء االنتخابات اخلاصة بسلطة احلكم 
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وهكذا، فإن هذه املرحلة خاصة . الذاتي، وتبدأ هذه السلطة عملها خالل شهر من انتخابها
النتخابات التي تشكل باالتفاق على صيغة احلكم الذاتي وصالحيات هيئاته، وإجراء ا

  .سلطته
  مرحلة ثانية انتقالية مدتها خمسة أعوام، وتبدأ عندما تقوم سلطة احلكم الذاتي التي

لن تتأخر "ويفترض أن هذه االنتخابات . جترى انتخابات تشكيلها يف املرحلة السابقة
 ."عن العام الثالث من بداية هذه املرحلة

 هائي للضفة وغزة والعالقات باجليران وإبرام مرحلة ثالثة، هدفها حتديد الوضع الن
معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن، وذلك بحلول نهاية الفترة االنتقالية احملددة بخمسة 

    )١(.أعوام

بتحديد اجلهات ) ٢٥/٢/١٩٧٩ـ  ٢١(وكانت مصر قد طالبت يف مؤتمر كامب ديفيد الثاين 
، وموعد بدء هذه املباحثات، واقترحت نهاية سنة املشاركة يف املباحثات اخلاصة باحلكم الذاتي

موعداً إلجراء االنتخابات يف الضفة وغزة، كما طالبت بإقامة احلكم الذاتي الكامل يف  ١٩٧٩
الضفة وغزة خالل عام من توقيعها معاهدة السالم مع إسرائيل؛ وإنْ مل يكن ذلك ممكناً، فيجب 

اع غزة أوالً، واقترحت افتتاح مكتب يف غزة يديره على األقل إقامة نموذج للحكم الذاتي يف قط
وليس ثمة ما يشير إىل أن هذه    )٢(.ضباط ارتباط مصريون، إىل أن ينفذ املشروع يف الضفة

فقد بدأت املفاوضات املصرية ـ اإلسرائيلية، بعد . املقترحات قد أخذت طريقها إىل حيز التنفيذ
، أي بعد شهر من تبادل وثائق ٢٦/٥/١٩٧٩، يف ذلك، على قاعدة املراحل الثالث املذكورة

وكان يُفترض أن يتم . ٢٥/٤/١٩٧٩اإلسرائيلية يف  -التصديق على معاهدة السالم املصرية 
، األمر الذي مل ٢٦/٥/١٩٨٠االنتهاء من التفاوض بشأن املرحلة األوىل اخلاصة بالترتيبات يف 

يف كل من بئر السبع واإلسكندرية  يحدث على الرغم من عقد أكثر من عشر جوالت تفاوضية
مع ذلك فقد استمرت مصر يف التفاوض بعد ذلك املوعد، . وهيرتسليا واجليزة وحيفا ولندن

: واعتبرت أن عدم التوصل إىل اتفاق يف التاريخ احملدد قد وضع السياسة املصرية أمام خيارين
نتة، وهذا أمر كان يعني، على اخليار األول هو قطع التفاوض بسبب املواقف اإلسرائيلية املتع

. الرغم من قيمته الدعائية، حتقيق أهداف إسرائيل يف توقيف أي جهد عملية لتسوية قضية فلسطين
وهو أسلوب جلب النكسات على األهداف الوطنية والقومية، وأدى إىل انفراد إسرائيل بمزاولة قمعها 

ن هذا خيار مصر، ألنها ترفض السلبية أو وكا. وإرهابها للشعب الفلسطيني، أهم من التواريخ كلها
لكن تصميم مصر على متابعة املفاوضات مل يحل دون    )٣(.أن تسهل على إسرائيل حتقيق أهدافها

وغالباً ما كانت مصر تعبِّر . تعليق التفاوض من جانبها أكثر من مرة، وإنْ مل يتم ذلك بقرار رسمي

                                                            

دار نهضة : القاهرة" (معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية، دراسة تأصيلية وحتليلية" جعفر عبد السالم،. د  )١(
 .١٩٣ـ  ١٩٠، ص )١٩٨٠مصر، 

 .٢٠٢، ص )١٩٨٤مركز األهرام للترجمة والنشر، : القاهرة" (حماربون ومفاوضون"كمال حسن علي،   )٢(
: ، يف١٦/٦/١٩٨٠صري، أمام جملس الشعب، بيان كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية امل  )٣(
مركز الوثائق : مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي: بيروت" (١٩٨٠الوثائق الفلسطينية العربية لعام "

 .٢١٠ـ  ٢٠٩، ص )١٩٨١والدراسات، 
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معينة يف الضفة وغزة أو القدس، يف أثناء  بذلك عن موقف احتجاجي من سياسات إسرائيلية
 .التفاوض

ومثلما عّلقت مصر املفاوضات مراراً من دون إعالن رسمي، فإنه بحلول صيف سنة   
كانت مصر قد جمدت املفاوضات جتميداً كامالً من دون ضجة، وأوحت لكل من يهمه األمر  ١٩٨٢

وتضّل تبني خيارات أخرى . مب ديفيدبأنها مل تعد متحمسة للتعامل مع الشق الفلسطيني من كا
الفرنسي املشترك، وتشجيع التحرك األردين ـ الفلسطيني املشترك،  -للتسوية، كاملشروع املصري 

على أن من أكثر اإلشارات املصرية . وإحياء الدعوة إىل عقد مؤتمر دويل للسالم يف الشرق األوسط
امب ديفيد، ما جاء على لسان الرئيس مبارك يف تعبيراً عن العزوف عن خيار احلكم الذاتي طبقاً لك

إن مصر جمدت بالفعل الشق الفلسطيني من كامب ديفيد : ".. حين قال ١/٥/١٩٨٧خطاب له يوم 
     )٤(..".١٩٨١] كانون األول[منذ ديسمبر 

بمداخالت أميركية ملموسة  -وهكذا، فإنه باستثناء املفاوضات غير اجملدية مع إسرائيل   
، بشأن املرحلة األوىل اخلاصة بالترتيبات ١٩٨١ديسمبر /وكانون األول ١٩٧٩مايو /اياربين  -

االنتقالية، فإن السياسة املصرية مل تخض حماولة تطبيق صيغة احلكم الذاتي كما وردت يف 
وكان ذلك أمراً طبيعياً، ألن عدم االتفاق على الترتيبات حال دون االنتقال . معاهدة كامب ديفيد

  .ملراحل التالية بحسب التسلسل الوارد يف املعاهدةإىل ا
يتصل بهذه الناحية قضية تطور التصور املصري للربط بين مواقيت تطبيق الشق 

وهنا يالحظ أن السياسة . اإلسرائيلية -الفلسطيني من كامب ديفيد وتطبيع العالقات املصرية 
ن ذلك أن جملس الوزراء املصري وم. املصرية كانت تربط يف مرحلة من املراحل بين األمرين

جاء فيه أن مصر تتمسك بما أعربت عنه دائماً من أن السالم يف  ٣/١/١٩٧٩اصدر بياناً يف 
ويف سبيل ذلك، فإن مصر ترى أنه يجب أن . الشرق األوسط يجب أن يكون دائماً وشامالً وعادالً

ذاتي الفلسطيني بتوقيع االتفاق يرتبط االتفاق اخلاص بأسلوب إجراء االنتخابات وإقامة احلكم ال
طالبت مصر بموعد ) ٢٥/٢/١٩٧٩ -  ٢١(ويف اجتماع كامب ديفيد الثاين  )٥(.بين مصر وإسرائيل

حمدد لتنفيذ احلكم الذاتي بمراحله كافة، على أن تؤجل مسألة تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل 
أبريل /صري للشؤون اخلارجية، يف نيسانكما أعلن وزير الدولة امل )٦(.إىل موعد بداية احلكم الذاتي

، أن جو العالقات بين مصر وإسرائيل يرتبط أساساً بمدى حدوث تقدم وجناح يف مباحثات ١٩٧٩
، حين بدأت عملية ١٩٨٠فبراير /لكن هذا االجتاه تغير منذ شباط )٧(.احلكم الذاتي الفلسطيني

وقد بررت السياسة . ملصري ـ اإلسرائيليالفصل بين مسار ومفاوضات احلكم الذاتي وبين التطبيع ا
                                                            

 .٢/٥/١٩٨٧، )القاهرة" (األهرام"، يف ١/٥/١٩٨٧خطاب الرئيس حسني مبارك بمناسبة عيد العمال،   )٤(
: بيروت" (١٩٧٩الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف٣/١/١٩٧٩بيان صادر عن جملس الوزراء املصري،  )٥(

 .٤، ص )١٩٨١مركز الوثائق والدراسات، : مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي
، العدد "عربيةشؤون : "، يف"حممد قاسم القريوتي، مشروع احلكم الذاتي يف الضفة الغربية وقطاع غزة. د )٦(

 .٢٤٨، ص ١٩٨٣ديسمبر /، نوفمبر٣٣/٣٤
الوثائق : "، يف٢٧/٤/١٩٧٩مؤتمر صحايف للدكتور بطرس غايل، وزير الدولة املصري للشؤون اخلارجية،  )٧(

 .٢٢٠، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٧٩الفلسطينية العربية لعام 
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جتميد مفاوضات احلكم الذاتي أدى إىل جتميد التطبيع، األمر الذي "املصرية االجتاه اجلديد بأن 
جنمت عنه أزمة ثقة عند الرأي العام اإلسرائيلي، وقد رأت مصر أن هذا الوضع قد يودي بعملية 

بسبب إمكانية وقف االنسحاب اإلسرائيلي من وهذا ليس من مصلحة مصر، وبخاصة .. السالم كلها
ومن هنا اجتهت مصر ملزيد من التطبيع بهدف التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي والدويل . سيناء

والتأثير على املنظمات الدولية، إلظهار أن إسرائيل ال تريد السالم فقط ولكن تريد السالم وتريد 
     )٨(..".األرض

  

  

  غرايف للحكم الذاتياإلطار اجل: ثانياً 

حتدثت معاهدة كامب ديفيد عن الضفة الغربية وقطاع غزة كمناطق لتطبيق احلكم الذاتي 
الكامل، ومل يرد فيها أية إشارة إىل القدس، أو إىل وضع املستوطنات، أو إىل طبيعة التغييرات أو 

شأن ترتيبات التعديالت التي قد تطرأ على حدود الضفة وغزة والقدس من جراء التفاوض ب
غير أن السياسة املصرية عرضت رؤيتها يف . املراحل االنتقالية، أو الوضع النهائي لهذه املناطق

فقد جاء يف املشروع املصري للحكم الذاتي، الذي . هذا الصدد عبر أكثر من وسيلة يف أوقات الحقة
إىل جميع املناطق  ، أن سلطة احلكم الذاتي تمتد١٩٨٠فبراير /نشر بصورة غير رسمية يف شباط

 ١٩٤٩، والتي حددتها اتفاقات الهدنة سنة ١٩٦٧يونيو /حزيران ٥الفلسطينية التي احتلت بعد 
بين مصر واألردن من جانب وإسرائيل من جانب آخر، بما يف ذلك القدس الشرقية، وأن هذه 

. ن إقليماً واحداًالسلطة تمتد إىل كل السكان واألرض يف الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين سيعتبرا
ويف هذا اإلطار، فإن كل التغييرات يف الطبيعة اجلغرافية أو التكوين البشري أو الوضع القانوين يف 
الضفة والقطاع، كلياً أو جزئياً، تعد باطلة ويجب إلغاؤها، نظراً إىل أنها تعرقل حتقيق احلقوق 

كذلك تعتبر املستوطنات  . املشروعة للشعب الفلسطيني، كما حدتها معاهدة كامب ديفيد
. اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانونية ويجب إزالتها يف إطار التسوية النهائية

كما يجب وضع حد لبناء أية مستوطنات جديدة أو توسيع املستوطنات القائمة خالل الفترة 
. ة خالل الفترة االنتقاليةوعندما تقوم سلطة احلكم الذاتي فإن املستوطنات القائم. االنتقالية

كما أنه . وعندما تقوم سلطة احلكم الذاتي فإن املستوطنات واملستوطنين سيكونون حتت سلطاتها
وكانت هذه  )٩(.يجب إنشاء خط بري بين الضفة والقطاع، واالتفاق على ترتيبات النقل بينهما

، مضافاً إليها ٢٥/٦/١٩٧٩ األفكار قد وردت يف التصور الذي قدمه املفاوض املصري رسمياً يف
أن التوصل إىل اتفاق بشأن الربط البري واجلوي بين الضفة وغزة، يتم من خالل مفاوضات بين "

                                                            

، ١٩٨١، أبريل ٦٤، العدد "السياسة الدولية: ، يفبطرس غايل، وزير الدولة املصري للشؤون اخلارجية. حوار مع د )٨(
 .٨٩ص 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف١٩٨٠فبراير /، شباط"املشروع املصري للحكم الذاتي الفلسطيني" )٩(
 .٥٠ـ  ٤٦، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠
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كذلك  )١٠(."سلطة احلكم الذاتي واحلكومة اإلسرائيلية، كما أن القدس هي مقر سلطة احلكم الذاتي
غة احلكم الذاتي أو الوضع اعتبرت مصر أن التعديالت احلدودية التي قد تنجم عن تطبيق صي

األول عدم املساس باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني :النهائي، يجب أن يحكمها عامالن
  )١١(.ومطالبه العادلة؛ والثاين طبيعة ترتيبات األمن املتبادلة

ويف سياق التحديدات اجلغرافية، اعتبرت مصر أن حماولة إسرائيل الفصل بين السكان 
احلكم الذاتي االنتقالية، أو عند التسوية النهائية، أمر غير جائز قانونيا واألرض يف صيغة 

فتقر ير املصير يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي يمارس هذا احلق "وسياسيا ومنطقيا؛ 
ثم إنه من غير املتصور أن يقوم الشعب بتقرير . على أرضه، ألن األرض يف حد ذاتها ال إرادة لها

اغ، وعلى هذا، فإن هناك تالحما بين السكان واإلقليم الذي تمارس عليه مصيره يف فر
  )١٢(..".اإلرادة

ويف السياق نفسه، طرحت مصر توضيحات مستفيضة فيما يتعلق بموقفها من قضية 
االستيطان، وموقعها وتأثيرها احلايل واملستقبلي يف مسار احلكم الذاتي وتسوية القضية 

هذا الشأن بما ورد يف مشاريعها التفصيلية للحكم الذاتي، بل رأت يف ومل تكتف يف . الفلسطينية
رسائل خاصة أن إطار كامب ديفيد، وإنْ مل يأت بنص صريح بشأن مصير املستوطنات، فإنه 

وهذا القرار ينص على عدم مشروعية االستيالء على األرض  - ٢٤٢يستند أساساً إىل القرار رقم 
ستيالء إسرائيل على جزء من األراضي احملتلة باالستيطان، هو وهكذا، فإن ا. عن طريق احلرب

إن مزيداً من االستيطان يؤدي إىل تصعيد التوتر وعدم . خرق ملبادىء قرار جملس األمن ونصوصه
نحاول "االستقرار يف املنطقة، ويولد مزيداً من املرارة والشك بين الفلسطينيين املعتدلين الذين 

كما أن سياسة االستيطان تمثل عنصراً أساسياً لتردد الدول العربية . جذبهم إىل عملية السالم
، وتزيد يف صعوبة التوصل إىل نتائج إيجابية يف "واإلسالمية جتاه التعاون مع اجلهود السلمية

احملادثات اجلارية إلقامة احلكم الذاتي يف الضفة وغزة، وتعرقل إجراءات بناء الثقة األمر الذي 
فرص جناح تطبيق إطار السالم اخلاص بكامب ديفيد، وبالتايل فإنها تؤثر بصورة يؤثر سلباً يف 

  )١٣(.عكسية يف فرص حتقيق السالم اإلقليمي والعاملي
ومثلما كان للسياسة املصرية تصورها اخلاص فيما يتعلق بقضية االستيطان يف إطار 

اجلغرايف لسلطة احلكم الذاتي، فقد كان لها أيضاً تصورها بشأن موقع القدس يف حتديدها النطاق 

                                                            

، العدد "السياسة الدولية: "صرية، يف، تقرير وثائقي من إعداد وزارة اخلارجية امل"مصر والقضية الفلسطينية" )١٠(
 .٢٧٠، ص ١٩٨٠، أبريل ٦٠

السياسة :"، يف"كامب ديفيد بداية عملية السالم"، )السفير املصري يف الواليات املتحدة(أشرف غربال . د  )١١(
 .٢١٦، ص ١٩٧٩، يناير ٥٥، العدد "الدولية

، يناير ٥٩، العدد "السياسة الدولية: "، يف"رير املصيرالضفة وغزة بين احلكم الذاتي وتق"نبيل أحمد حلمي، . د  )١٢(
 .١١٩، ص ١٩٨٠

مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري إىل وزير اخلارجية األميركي حول سياسة . رسالة د  )١٣(
ق ذكره، ، مصدر سب"١٩٨٠الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "ن يف١٩٨٠فبراير /االستيطان اإلسرائيلية، شباط

 .٧٣ـ  ٧٢ص 
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 - كما سبقت اإلشارة  -والواقع أن معاهدة كامب ديفيد مل تتعرض ملستقبل القدس . ذلك اإلطار
وإنما وردت هذه املسألة يف رسائل توضيح خاصة من الرئيس السادات ورئيس احلكومة 

كل (إىل الرئيس األميركي كارتر، ومن األخير إىل السادات وبيغن ) ى حدةكل عل(اإلسرائيلية بيغن 
وقد تلخص املوقف املصري يف أن القدس العربية جزء ال يتجزأ من الضفة ). على حدة أيضاً

الغربية ويتعين احترام احلقوق العربية التاريخية والقانونية يف املدينة واستردادها بحيث تكون 
ة، ويتعين للسكان الفلسطينيين فيها ممارسة حقوقهم الوطنية املشروعة حتت السيادة العربي

 ٢٤٢باعتبارهم جزءاً من الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية، وينطبق عليها قرار جملس األمن 
مما يعني أن التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضعها الغية وباطلة، ويجب أن يكون . ٢٦٧و

، وأن يتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وبحق ‘الوصول إىل املدين لكافة الشعوب حرية
ويجوز وضع األماكن املقدسة لكل . الزيارة والعبور إىل األماكن املقدسة بدون أي تفرقة أو تمييز

ويتعين عدم تقسيم الوظائف . دين من األديان الثالثة حتت إدارة وإشراف ممثلين لهذا الدين
دينة ويمكن أن يشرف عليها جملس بلدي مشترك يتكون من عدد متساوٍ من الضرورية يف امل

وضمن التفسيرات )  ١٤(.؟..األعضاء العرب واإلسرائيليين، وبهذه الطريقة، فإنه لن يتم تقسيم املدينة
إمكانية وضع األماكن املقدسة حتت إدارة ممثل "املستمرة لهذا التصور، ذكر الرئيس السادات 

ثة، أي أن توضع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية حتت اإلدارة العربية، كما األديان الثال
كانت من قبل، ويوضع حائط املبكى حتت إدارة إسرائيل، بينما تكون هنالك إدارة إسرائيلية 
مسؤولة عن اجلزء اإلسرائيلي، وإدارة مسؤولة عن اجلزء العربي، وإدارة بلدية مشتركة مسؤولة عن 

اجمللس البلدي املشترك يضم فلسطينيين وأردنيين "ورأى الرئيس السادات أن ." بأكملهااملدينة 
على أن تكون رئاسة اجمللس مداورة بين العرب واإلسرائيليين، مرة عربي ومرة  ) ١٥(،"وإسرائيليين

سالمية ينبغي أن يتم التعبير عن السيطرة العربية واإل"وقد اعتبر الرئيس السادات أنه  )١٦(.إسرائيلي
  )١٧(..".على األماكن املقدسة اإلسالمية بشكل بارز كرفع األعالم مثالً

ومما يسترعي االنتباه أن السياسة املصرية مل تعتبر أن إسقاط القدس من وثائق كامب 
ديفيد يحول دون احلديث عنها يف سياق اإلطار اجلغرايف للحكم الذاتي، بل إنه ال يتعارض مع 

تكون القدس مقراً للسلطة الفلسطينية املزمعة، وذلك بالنظر إىل أن النظام  االقتراح املصري أن
. االنتقايل يف الضفة وغزة يتناول الضفة الغربية وهذا يشمل القدس بأي معيار جغرايف أو سياسي

وألن القدس تعتبر حتماً جزءاً من الضفة، فإن ممثلي إسرائيل يف مفاوضات احلكم الذاتي قبلوا أن 
مع املفاوضين املصريين يف مسائل مثل حق الفلسطينيين املقيمين يف القدس الشرقية يف يبحثوا 

                                                            

، ص ١٩٨١، أبريل ٦٤، العدد "السياسة الدولية: "، يف١٧/٩/١٩٧٨رسالة الرئيس السادات إىل الرئيس كارتر،   )١٤(
١٤٦. 

، ص )١٩٧٩مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، : القاهرة" (مؤتمر كامب ديفيد، دراسة توثيقية" )١٥(
 .١١٢ـ  ١١

الوثائق الفلسطينية العربي : "، يف٤/٦/١٩٨١تصريح صحايف للرئيس السادات بمناسبة لقائه مناحم بيغن،   )١٦(
 .٢٥٢ـ  ٢٥١، ص )١٩٨٢مركز الوثائق والدراسات، : مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبي: بيروت" (١٩٨١لعام 

 .٢٩٨، ص )١٩٨٤دار اجليلن " انعم(، ترجمة غازي السعدي "احلرب من أجل السالم"عيزر وايزمن،   )١٧(
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ينطبق تلقائياً على القدس  ٢٤٢التصويت يف انتخابات سلطة احلكم الذاتي، ثم إن القرار رقم 
  )١٨(.وهذه وجهة نظر اجملتمع الدويل بأسره/ الشرقية

شرقية جزء من الضفة الغربية التي تمتد بصورة عامة، رأت السياسة املصرية أن القدس ال
إليها سلطة احلكم الذاتي وصالحياتها، وأنها تُعتبر دائرة انتخابية تشارك أيضاً يف إفراز هذه 

هذا على الرغم من أن مصير القدس كمدينة موحدة، بشقيها العربي واإلسرائيلي،    )١٩(.السلطة
  .سيخضع لنظام خاص

  

  أطراف التفاوض: ثالثاً 

معاهدة كامب ديفيد مصر واألردن وإسرائيل االتفاق على وسائل إقامة احلكم  خولت
من " ممثلين فلسطينيين"ثم أشارت إىل مشاركة . الذاتي يف املرحلة األوىل اخلاصة بالترتيبات

طبقاً ملا يتفق عليه، إىل جانب مصر واألردن وإسرائيل، " فلسطينيين آخرين"الضفة وغزة و 
ت إقامة سلطة احلكم الذاتي املنتخبة والتفاوض بشأن حتديد مسؤوليات هذه لالتفاق على تفصيال

أما بالنسبة إىل املفاوضات  )٢٠(.السلطة وترتيبات تأكيد األمن الداخلي واخلارجي والنظام العام
اخلاصة بتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة وعالقاتهما باجليران، فقد نصت املعاهدة على 

اللجنة األوىل تتألف من ممثلي مصر واألردن وإسرائيل واملمثلين : نتينعقدها يف إطار جل
املنتخبين من الضفة وغزة، ومهمتها املوافقة على الوضع النهائي للضفة وغزة وعالقاتهما 
باجليران؛ واللجنة الثانية تتألف من ممثلي األردن وإسرائيل واملمثلين املنتخبين من الضفة وغزة 

واضعة يف تقديرها االتفاق الذي تم "دة السالم بين إسرائيل واألردن، للتفاوض بشأن معاه
  ."التوصل إليه بشأن الوضع النهائي للضفة وغزة

وثمة نص يف االتفاقية يحدد ممثلي مصر واألردن وإسرائيل وسلطة احلكم الذاتي 
الذين نزحوا يف شأن إجراءات السماح بعودة  - خالل الفترة االنتقالية  - كأطراف جلنة للتفاوض 

يجوز لهذه اللجنة أن تعالج األمور األخرى ذات "، ويذكر أنه ١٩٦٧عن الضفة وغزة منذ سنة 
 -  ١٩٨٠فبراير /ويف املشروع املصري للحكم الذاتي املعروض يف شباط." االهتمام املشترك

كًال رأت مصر أنه يمكن أن يناط بهذه اللجنة حل جميع املسائل التي تهم  -بصورة غير رسمية 
  )٢١(.من إسرائيل وسلطة احلكم الذاتي، وتفترض حلوالً مشتركة

                                                            

الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "ن يف١٥/٨/١٩٨٠رد الرئيس السادات على رسالة من مناحم بيغن،   )١٨(
 .٢٨٦، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠

الدراسات السياسية مركز : القاهرة" (احلكم الذاتي واألراضي الفلسطينية احملتلة"عبد العليم حممد،   )١٩(
 .١٠٢، ٩٨، ص )١٩٨٠واالستراتيجية باألهرام، 

 .٢٠٧عبد السالم، مصدر سبق ذكرهن ص . د  )٢٠(
 .٥٠مصدر سبق ذكره، ص ..." املشروع املصري"  )٢١(



  ٥٢ص  ،)١٩٩٣ ربيع( ١٤، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

٩ 

 

أن "، ١٧/٩/١٩٧٨وقد جاء يف رسالة وجّهها الرئيس السادات إىل الرئيس كارتر يف 
مصر ستكون على استعداد لالضطالع بالدور العربي، وذلك بعد التشاور مع األردن وممثلي الشعب 

أن األردن طبقاً ملعاهدة كامب ديفيد، معني "ت يف وقت الحق ، ثم أكد الرئيس السادا.."الفلسطيني
بدور يف الضفة الغربية، فإذا تردد امللك حسين يف هذا األمر فسوف تتناول مصر كل شيء وسوف 

     )٢٢(..".يطبق على الضفة ما يطبق على غزة تماماً
لتي ارتضتها على هذا النحو، يظهر أول وهلة أن النصوص احلرفية لوثائق كامب ديفيد ا

مصر، استبعدت منظمة التحرير الفلسطينية من مراحل التسوية كافة، وهذا ما الحظته اللجنة 
البرملانية املصرية اخلاصة بالبحث يف ما ورد يف خطاب الرئيس السادات املتعلق باملعاهدة يف 

ن حق مصر عند حتديد الوضع النهائي للضفة وغزة، سيكون م"لكن اللجنة رأت أنه . ٢/١٠/١٩٧٨
أو األردن ضم فلسطينيين آخرين لوفديهما كما ورد باملعاهدة، ومن املمكن أن يكونوا من عناصر 

وقد كان وزير الدولة املصري للشؤون اخلارجية أكثر حتديداً يف    )٢٣(."ملتزمة من منظمة التحرير
صحيحاً أن اتفاقات إنه وإنْ كان : "، حين قال"فلسطينيين آخرين"هذا الصدد، ويف تفسير عبارة 

كامب ديفيد مل تذكر منظمة التحرير الفلسطينية باحلرف الواحد، لكنها ذكرت أن فلسطينيين 
وقد رأت مصر أن هناك . وهذا بال شك موجه إىل املنظمة.. آخرين يمكن أن يشاركوا يف املفاوضات

عها، وأنه يمكن حتقيق جموداً يف املوقف اإلسرائيلي جتاه املنظمة، يحول دون التفاوض املباشر م
ذلك بطريق غير مباشر كالتفاوض مع أهايل الضفة وغزة الذين يمثلون املنظمة، والذيـن لـن 

غير أن تصريحات أخرى للرئيس السادات،  )٢٤(..".يشـاركوا فـي أيـة مفاوضـات إال بموافقـة املنظمـة
، كانت تختلف مع هذا الفهم، اإلسرائيلي يف شأن احلكم الذاتي - واكبت مرحلة التفاوض املصري 

إذ أعرب الرئيس السادات فيها عن رفضه اشتراك منظمة التحرير يف املباحثات اخلاصة بالشق 
، معتبراً أن لديه حتفظات جتاه كون املنظمة املمثل الوحيد "إىل حين"الفلسطيني من كامب ديفيد 

ت االحتالل يف الضفة الغربية ماذا عن أولئك الذين يرزحون حت: للشعب الفلسطيني، ومتسائالً
وقد مضى الرئيس السادات يف تلك  )٢٥(.إن املنظمة تتفق على شيء ثم ترفضه. ‘وقطاع غز

وبعد ذلك . حتى نتفق على احلكم الذاتي الكامل"التصريحات إىل أنه ال ينصح بانضمام املنظمة 
الحتالل حسب ما يختار الفلسطينيون وفدًا من املنظمة ومن أولئك الذين يرزحون حتت ا

                                                            

 .١٠٩، مصدر سبق ذكره، ص ..."مؤتمر كامب ديفيد"  )٢٢(
  .١٦٠املصدر نفسه، ص   )٢٣(
، أبريل ٦٤، العدد "السياسة الدولية: "زير الدولة املصري للشؤون اخلارجية يفبطرس غايل، و. حوار مع د  )٢٤(

 .٩٥، ص ١٩٨١
 

الوثائق : "حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول املوقف املصري من منظمة التحرير الفلسطينية، يف  )٢٥(
 .٢٣١، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠الفلسطينية العربية لعام 
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لقد ظل الرئيس السادات على اعترافه باملنظمة، لكنه مل يعتبرها الطرف الوحيد املمثل  )٢٦(."يرغبون
  )٢٧(.للشعب الفلسطيني

مهما يكن من أمر، فقد خاضت السياسة املصرية وحدها غمار التفاوض يف شأن احلكم 
أن مصر ال تتحدث باسم الشعب الذاتي، ويف الوقت نفسه كانت حريصة على التذكير دوماً ب

تنهض بمسؤولياتها "وإنما هي يف واقع األمر )   ٢٨(،"فليس لها أي حق تدعيه للتحدث باسم هذا الشعب"الفلسطيني، 

عربية، ذات أعرق تقاليد يف الدفاع عن القضايا واحلقوق العربية، وتتحمل مسؤولية كأكبر دولة 
كذلك رأت مصر أن  )٢٩(..".ممارسة حق تقرير املصير مساعدة الفلسطينيين للتوصل إىل هدفهم يف

 -إذا رغب يف ذلك  -دورها مبني على مسؤولياتها جتاه قطاع غزة، تماماً كما أن دور األردن 
مبني على دوره جتاه الضفة الغربية، وفقاً التفاقات الهدنة املتصلة بهما واملعقودة مع إسرائيل 

  )٣٠(.١٩٤٩منذ سنة 

املصرية بهذا التصور منذ اجللسة االفتتاحية ملفاوضات احلكم الذاتي،  سةوقد تقيدت السيا
فالفلسطينيون وحدهم هم . فاعتبرت أن املفاوضات ال تهدف إىل حتديد مستقبل الشعب الفلسطيني

وإن مهمة . الذين يستطيعون اتخاذ هذا القرار، إذ إن تقرير املصير هو حق أصيل منحه اللهم لهم
ى حتديد صالحيات سلطة احلكم الذاتي الكامل والترتيبات اخلاصة بانتخاب هذه الوفود تقتصر عل

السلطة والتوصل إىل اتفاق بشأن اخلطوات الالزمة لنقل السلطة من احلكومة العسكرية اإلسرائيلية 
  )٣١(.وإدارتها املدنية إىل احلكومة الفلسطينية

أن احلكم الذاتي كانت، طبقًا يفهم من ذلك كله، أن األطراف املشاركة يف التفاوض بش
للتصور املصري، تختلف باختالف املراحل التي يفترض أن تمر هذه الصيغة بها، وبحسب طبيعة 

  :املسائل املطروحة يف كل مرحلة، حيث
يف شأن ترتيبات احلكم  -إنْ رغبت  -تتفاوض كل من مصر وإسرائيل واألردن  - 

  .الذاتي

                                                            

 .٢٣٢ـ  ٢٣١ املصدر نفسه، ص  )٢٦(
، مصدر "١٩٨١الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف٢٦/٨/١٩٨١حديث صحايف للرئيس أنور السادات،   )٢٧(

 .٣٧٦ـ  ٣٧٤سبق ذكره، ص 
الوثائق الفلسطينية العربية : "، يف٢/١٠/١٩٧٩بطرس غايل أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، . خطاب د  )٢٨(

 .٤٤٧ ـ ٤٤٥ذكره، ص ، مصدر سبق "١٩٧٩لعام 
 .٢٧١، مصدر سبق ذكره، ص "مصر والقضية الفلسطينية"  )٢٩(
، ص ١٩٨٠، أبريل ٦٠، العدد "السياسة الدولية: "، يف"٢٥/٦/١٩٧٩التصور املصري للحكم الذاتي املقدم يف "  )٣٠(

٢٧٠. 
رية ـ اإلسرائيلية حول احلكم كلمة كما حسن علي، وزير الدفاع املصري ورئيس وفد مصر إىل املفاوضات املص  )٣١(

 .٢٩٤، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٧٩الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف٢٥/٥/١٩٧٩الذاتي، يف بئر السبع، 
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يون آخرون، يمكن أن يكونوا من املعتدلين يشارك ممثلون عن الضفة وغزة وفلسطين - 
يف منظمة التحرير الفلسطينية، إىل جانب ممثلي مصر واألردن وإسرائيل، فيما يتعلق 

 .بتفصيالت صالحيات سلطة احلكم الذاتي واألمور املتصلة بالفترة االنتقالية
يشارك ممثلون عن مصر واألردن وإسرائيل، وممثلون عن سلطة احلكم الذاتي  - 

كما أن . نتخبة، لالتفاق على الوضع النهائي للضفة وغزة عالقاتهما بجيرانهماامل
هؤالء األطراف خمولون تأليف جلنة دائمة لالتفاق على إجراءات عودة النازحين منذ 

١٩٦٧. 
يشارك ممثلون عن األردن وإسرائيل إىل جانب ممثلين عن سلطة احلكم الذاتي  - 

 .ة سالم بين إسرائيل واألردنالفلسطيني، يف التفاوض بشأن معاهد
تقوم مصر وإسرائيل مع األطراف األخرى املهتمة بوضع إجراءات حلل مشكلة  - 

 .١٩٤٨الالجئين منذ سنة 
ستحل مصر حمل األطراف العربية التي ستتخلف عن املشاركة يف التفاوض بحسب  - 

 .معاهدة كامب ديفيد

 

 هيكل سلطة: رابعاً 
  احلكم الذاتي وانتخابها

  
سلطة احلكم الذاتي؛ املمثلين : تضمن الشق الفلسطيني من كامب ديفيد تعبيرات مثل  

إال إنه مل يأت بأية . املنتخبين عن سكان الضفة وغزة؛ تشكيل قوة قوية من الشرطة احمللية
تفصيالت حمددة عن هيكل السلطة، أو كيفية إجراء انتخابها، ومن يحق له املشاركة فيها 

يت، أو كيف تنشأ قوة الشرطة احمللية، وعالقة املستوطنين اإلسرائيليين يف بالترشيح أو التصو
ويف هذا الصدد، رأت مصر أن سلطة احلكم الذاتي يجب أن . الضفة وغزة بهذه النواحي جميعا

يضم اجمللس . ، وجملس تنفيذي، ونظام للقضاء، ونظام لألمن)نيابي(تتشكل من جملس تشريعي 
عضو يتم انتخابهم بشكل حر من جانب الشعب الفلسطيني  ١٠٠و  ٨٠بين التشريعي عدداً يتراوح 

يف الضفة وغزة، ويكون هؤالء ممثلين لهذا الشعب، ويكون لهذا اجمللس رئيس ونائب رئيس أو 
ويتوىل . ويقرر اجمللس نظامه الداخلي بنفسه، كما يقرر عدد جلانه الداخلية وطريقة تأليفها. أكثر

ومة العسكرية اإلسرائيلية، ويحل حملها يف سن القوانين واللوائح ورسم هذا اجمللس سلطة احلك
  ).ونحو ذلك من السلطات التشريعية(السياسات وطريقة تنفيذها وإقرار امليزانية وفرض الضرائب 

عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء اجمللس  ١٥ - ١٠أما اجمللس التنفيذي فيتألف من 
الفعلية للضفة وغزة، وتنفيذ السياسات التي رسمها اجمللس التشريعي التشريعي، ويتوىل اإلدارة 

ويُنشىء اجمللس التنفيذي إدارته وأقسامه بحسب ما يرى ضرورياً حلسن . يف خمتلف اجملاالت
أداء مهمته، ويحدد عدد الدوائر وتنظيماتها الداخلية وأجهزة التنسيق بينها بما يتفق ومقتضيات 

ويمكن، يف هذا الصدد، طلب االستعانة باخلبرة . ر فعالية لتحقيق أنشطتهااإلدارة األفضل واألكث
  .من جانب األطراف األُخرى
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وحماكم االستئناف ) األولية(وبالنسبة إىل النظام القضائي فإنه يتحقق بقيام احملاكم 
عتبرت وقد ا )٣٢(.واحملكمة العليا، مع توفير الضمانات الكاملة الستقالله وحسن حتقيقه للعدالة

أو بعدها، يحق  ١٩٦٧مصر أن جميع مواطني لضفة وغزة، الذين كانوا مقيمين فيهما قبل سنة 
 - لهم املشاركة يف انتخابات سلطة احلكم الذاتي، بمن يف ذلك سكان القدس الشرقية التي ستكون 

لة أو يف أما املستوطنون، فإن ال حقوق لهم يف هذه العم. مقراً لهذه السلطة -كما سبقت اإلشارة 
غيرها مما يتعلق باحلكم الذاتي، وذلك بسبب أن وجودهم يف الضفة وغزة والقدس الشرقية غير 

خاصة قد ألّفت جلنة فنية ) على املستوى الوزاري(اإلسرائيلية يف شأن احلكم الذاتي  -وكانت اللجنة العامة للمفاوضات املصرية )  ٣٣(.شرعي
ويف هذا   )٣٤(.١٩٧٩ديسمبر /االنتخابات يف الضفة وغزة، وأتمت عملها يف كانون األولبإجراء 

 ٢٦و  ٢٥اإلطار، تم االتفاق على ما طرحه املفاوض املصري يف اجتماع تم يف لندن يومي 
أن ال يكون للحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها "، من ضرورة ١٩٧٩أكتوبر /تشرين األول
ر يف االنتخابات، التي سيقوم بتنظيمها وإجرائها واإلشراف عليها عرب فلسطينيون املدنية أي دو

حمليون، وموظفون مدنيون إسرائيليون معتمدون باالشتراك مع مدنيين وأفراد من مؤسسات أخرى 
." وفقاً ملا يتم االتفاق عليه بعد ذلك، وتكون حرية وصول وسائل اإلعالم الدولية واخلبراء مكفولة

التفاق على تأليف جلنة مركزية لالنتخابات، لها سلطة واختصاصات تشمل تنظيم وتم ا
كما اتفق على تعيين جلان تسجيل يف الدوائر االنتخابية، وعلى . االنتخابات وإدارتها ومراقبتها

  )٣٥(.إجراءات التسجيل والطعن، وقيام هيئات قضائية يف الدوائر االنتخابية للنظر يف أية شكوى
النظر إىل أنه كان من رأي مصر أن إجراء االنتخابات، وطمأنة أبناء الشعب ويُلَفت 

الفلسطيني، وحثهم عموماً على املشاركة يف عملية السالم، تقتضي مبادرة إسرائيل إىل اتخاذ 
ويف مذكرة يف هذا الشأن طالبت مصر بأن تقوم إسرائيل ". بناء الثقة"بعض التدابير املؤدية إىل 

  :بالتايل
د إقامة املستوطنات يف الضفة وغزة خالل الفترة االنتقالية التي تمتد خمسة جتمي - 

  .أعوام
تأكيد قبول إسرائيل للتفاوض مع أية جمموعة فلسطينية تعلن قبولها بقرار جملس  - 

 .٢٤٢األمن رقم 
إعطاء تأكيدات أن املستوطنين اإلسرائيليين يف الضفة وغزة لن يكون لهم حق  - 

 .يف انتخابات إقامة السلطة الفلسطينيةاالشتراك يف التصويت 
االعتراف بأن عرب القدس الشرقية يعتبرون جزءاً من الشعب الفلسطيني، وأن لهم حق  - 

 .التصويت على إقامة السلطة الفلسطينية
                                                            

 .٤٩، مصدر سبق ذكره، ص ..."املشروع املصري"  )٣٢(
 .١٩٢، ص )١٩٨٤عربية، مركز دراسات الوحدة ال: بيروت" (مصر والصراع العربي اإلسرائيلي"حسن نافعه، . د  )٣٣(
الوثائق : "، يف٢٣/١٢/١٩٧٩حديث للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري،   )٣٤(

 .٥١١، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٧٩الفلسطينية العربية لعام 

 .٢٧٠، مصدر سبق ذكره، ص "مصر والقضية الفلسطينية"  )٣٥(
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 .إعادة األمالك واألراضي املصادرة يف الضفة وغزة إىل السلطة الفلسطينية - 
وأنشطتها التجارية يف الضفة وغزة،  السماح باستئناف أعمال املصارف العربية - 

 .وإعادة الودائع املصادرة أو اجملمدة
رفع احلظر املفوض على االجتماعات السياسية، والسماح بحرية الرأي يف الضفة  - 

 .وغزة
وقف أية ممارسات أو سياسات يمكن أن تسبب توتراً، أو تزيد يف صعوبة تطبيق  - 

 .لطة الفلسطينيةنصوص إطار كامب ديفيد املتعلق بإقامة الس
 .إلغاء كل القيود على حرية سكان الضفة وغزة يف احلركة والتنقل - 
 .العفو عن املسجونين السياسيين الفلسطينيين - 
 .وقف املناورات العسكرية يف الضفة وغزة - 
التئام شمل العائالت الفلسطينية باملساح بعودة الذين اضطروا إىل الفرار من منازلهم  - 

 .١٩٦٧وقراهم سنة 
 .السماح لعدد من األشخاص املرحّلين بالعودة إىل الضفة وغزة - 
 .‘إلغاء القيود على استعمال املياه ألغراض الري يف مزارع قطاع غز - 
 .االمتناع من فرض أية قيود على منتجي املوالح العرب - 

ة وأضافت مصر، يف مذكرتها هذه، أن على إسرائيل أن تنبذ كل اإلجراءات التي تعمّق انعدام الثق
واحلقد، كطرد العُمَد واالعتقاالت اجلماعية ونسف املنازل وفرض العقوبات اجلماعية وانتهاك 

 )٣٦(.حقوق امللكية وإنكار احلريات

وعندما تساءل مناحم بيغن، يف إحدى رسائله إىل السادات، عما إذا كانت مصر تستطيع   
ذاتي، رد الرئيس السادات أن تأتي بالفلسطينيين إىل طاولة املفاوضات اخلاصة باحلكم ال

بالتساؤل عما فعلته إسرائيل لتشجيع الفلسطينيين على املشاركة، وأشار إىل أن اإلجراءات 
والتصريحات اإلسرائيلية، وسياسة االستيطان، وتصعيد أعمال القمع، وفرض حظر التجول، 

تشكل أي حافز حتى وإبعاد العُمَد، وإغالق اجلامعات واملؤسسات التعليمية، كل هذه األمور ال 
  )٣٧(.ألكثر العناصر اعتداالً من الفلسطينيين

  صالحيات سلطة احلكم الذاتي: خامساً 

تتلخص رؤية مصر، فيما يتعلق بهذا اجلانب، يف أن سلطة احلكم الذاتي يجب أن تنتقل 
حاء إليها جميع الصالحيات التي يمارسها احلكم العسكري اإلسرائيلي وإدارته املدنية يف سائر أن

                                                            

، يوليو ٦٩، العدد "السياسة الدولية: "، يف"سياسة مصر اخلارجية يف مرحلة ما بعد السادات"بطرس غايل، . د  )٣٦(
 .٨١، ص ١٩٨٢

الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف١٥/٨/١٩٨٠رد الرئيس أنور السادات على رسالة من مناحم بيغن،   )٣٧(
 .٢٨٨، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠
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الضفة وغزة، وأن هذه الصالحيات تمتد إىل السكان واألرض على حد سواء، بما يف ذلك األراضي 
  )٣٨(.العامة ومصادر املياه واملرافق

اهتماماً بحصر صالحيات احلكم العسكري، تمهيداً لنقلها إىل سلطة  وقد أولت مصر يف املفاوضات 
وفب  )٣٩(.تفرعت من اللجنة العامة للمفاوضاتالتي " جلنة الصالحيات"احلكم الذاتي وذلك عبر 

، تقدمت مصر بورقة تتضمن طرحًا متكامالً لصالحيات سلطة احلكم الذاتي ٢٥/٦/١٩٧٩
الفلسطينية، وذكرت فيها أن على هذه السلطة أن تتمتع بصالحيات تشريعية وتنفيذية وسياسية 

  :على النحو التايل
 سلطة الفلسطينية تشريع القوانين وسنها، يدخل يف اختصاص ال: يف اجلانب التشريعي

على حفظ النظام  -ضمن أشياء أُخرى  -والنظم الضريبية وتقرير الضرائب واإلشراف 
العام وعلى قوة الشرطة احمللية وحركة األشخاص والسلع من الضفة وغزة وإليهما، 

حملاكم، للسكان، ومباشرة العدالة، وإدارة ا) حتقيق الشخصية(وإصدار وثائق الهوية 
واإلشراف على حرية العبادة والوصول إىل أماكنها، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، وضمان حرية التعبير السياسي وحرية تشكيل األحزاب السياسية، وملكية 
األراضي العامة وممتلكات احلكومة، ومصادر املياه والطاقة، والتصديق على سياسات 

صاد، ومصادر املياه والطاقة، والتصديق على سياسات التعليم التعليم والصحة واالقت
والصحة واالقتصاد، واحلياة االجتماعية والثقافية والسياسات األُخرى املتصلة بذلك، 

  .والتوصل إىل حقوق الشعب ورفاهيته
 يكون من مهمات اجمللس التنفيذي مباشرة جميع البنود املشار : يف اجلانب التنفيذي

وتكون قوة الشرطة احمللية . ويكون اجمللس مسؤوالً أمام اجمللس التشريعي .إليها أعاله
 .حتت السلطة املباشرة للمجلس التنفيذي، وهو املسؤول عن تشكيلها

 تشترك سلطة احلكم الذاتي، يف أثناء الفترة االنتقالية، يف جميع : يف اجلانب السياسي
ومن واجب . طينية بجوانبها كافةمراحل املفاوضات التي تهدف إىل حل املشكلة الفلس

هذه السلطة التعرف على وجهات نظر الشعب الفلسطيني يف جميع األمور املرتبطة بحل 
 )٤٠(.املشكلة الفلسطينية

وفيما يتعلق باالختصاصات األمنية، فقد كانت وجهة النظر املصرية أنه فور قيام سلطة 
يتم سحب القوة املسلحة اإلسرائيلية، وإعادة توزيع القوات املتبقية يف مواقع أمن احلكم الذاتي 

كما . حمددة، وأن أي حترك للقوات اإلسرائيلية إىل الضفة وغزة أو عبرهما يتطلب احلصول على إذن
أن مسؤولية األمن والنظام العام تتقرر باالتفاق بين الفلسطينيين واألردنيين إنْ شاركوا إىل 

نب املصريين واإلسرائيليين، وسيتم تشكيل قوة بوليس حملية قوية من أهايل الضفة وغزة، جا
                                                            

 .١٠٤بق ذكره، ص عبد العليم حممد، مصدر س  )٣٨(
، "١٩٧٩الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف٢٣/١٢/١٩٧٩حديث صحايف للدكتور مصطفى خليل،   )٣٩(

 .٥١١مصدر سبق ذكره، ص 

 .٢٦٩، مصدر سبق ذكره، ص "مصر والقضية الفلسطينية"  )٤٠(
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ويكون من مهمات هذه القوة أن حتل حمل القوات . على أن تقوم سلطة احلكم الذاتي بإنشائها
 )٤١(.اإلسرائيلية التي ستنسحب من الضفة وغزة

  الهدف النهائي: سادساً 

ضرورة أن يعترف احلل النهائي الناجم عن التفاوض يف حتدثت معاهدة كامب ديفيد عن 
لكنها مل تتطرق . شأن املرحلة النهائية باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة

وقد رأى الرئيس السادات أن من اإلساءة إىل معاهدة كامب ديفيد القول . إىل تفصيالت هذه احلقوق
فهناك مؤشرات ال يمكن أن . تقرير املصير للشعب الفلسطيني إنها مل تتضمن كلمة واحدة عن حق

يخطئها املرء تدل على االجتاه الذي سيأخذه تقرير الوضع النهائي للضفة وغزة، ألن االتفاقية 
تنص على وجوب أن يتوافق احلل النهائي الذي ينبثق من املفاوضات مع احلقوق املشروعة 

قوق إنْ مل تتضمن حق تقرير املصير الذي هو أساس، وماذا تكون هذه احل. للشعب الفلسطيني
  )٤٢(.ويعتبره اجملتمع الدويل من القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على خمالفتها

انطالقاً من هذا التفسير، رأت السياسة املصرية أن احلكم الذاتي مرحلة انتقالية، وليس 
ة والقرائن القانونية وقواعد القانون الدويل العام، غاية يف حد ذاته، وأنه طبقًا مليثاق األمم املتحد

فإن احلكم الذاتي الكامل ال يمكن أن يخرج عن كونه مرحلة وسيطة تؤدي إىل ممارسة الشعب 
وقد عول الرئيس السادات يف تفسيره لغاية احلكم الذاتي    )٤٣(.الفلسطيني حلقه يف تقرير املصير

أن املهم هو رفع املعاناة عن الشعب "فقد اعتبر . لية وبعدهاعلى فعل الزمن خالل املرحلة االنتقا
 -حيث ستبدأ املفاوضات حول الوضع النهائي  -الفلسطيني حتت االحتالل، وبعد مرور سنتين 

ستكون هناك ظروف خمتلفة، وسوف تكون إسرائيل قد شعرت باألمن وعندئذ كل مشكلة يمكن 
سألة السالم ليست مرحلية وهكذا فإن إطار كامب فسوف يشعر اإلسرائيليون بأن م.. مناقشتها

ديفيد من شأنه أن يولد قوة دفع، يمكن أن حتقق الثقة وأن تبدد خماوف ثالثين عاماً من 
  )٤٤(..".األحقاد

أنه بعد أن يقوم الكيان الفلسطيني وأيًا كانت "ويف تقرير برملاين مصري يف هذا الشأن 
الطريقة التي يرتضيها الفلسطينيون، ككيان مستقل حدوده، فإنه يستطيع أن يفرض تطوره ب

مرتبط باألردن، أو كدولة مستقلة، وهي أمور مرهونة بالسعي والنضال املشروع واالستفادة من 
  )٤٥(..".الظروف الدولية املواتية

                                                            

 .٥٠، مصدر سبق ذكره، ص ..."املشروع املصري"  )٤١(
الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "، يف١٥/٨/١٩٨٠رد الرئيس أنور السادات على رسالة مناحم بيغن،   )٤٢(

 .٢٨٨، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠
 .١٢٠ـ ١١٩حلمي، مصدر سبق ذكره، ص . د  )٤٣(
 .١٢٢ـ  ١٢١، مصدر سبق ذكره، ص ..."مؤتمر كامب ديفيد  )٤٤(
 .١٦٠املصدر نفسه، ص   )٤٥(
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وهكذا، فإن الفترة االنتقالية املتمثلة يف احلكم الذاتي الكاملة تهدف، بحسب الرؤية 
ضمان نقل السلطة سلمياً إىل الشعب الفلسطيني يف الضفة وغزة، كما أنها تساعد املصرية، إىل 

الشعب الفلسطيني يف إقامة وتطوير مؤسساته وتنظيماته السياسية واالقتصادية والثقافية، 
وقد ركز اخلطاب  )٤٦(.والتعبير عن نفسه، وصوًال إىل حتقيق املصير، بمساعدة مصر ودعمها

أن سقف احلكم الذاتي وغايته، على قضية تغيير جمرى األحداث، وخلقت السياسي املصري يف ش
فعندما توضع األحداث يف . "اخلط املستقيم الذي سيقود الفلسطينيين يف النهاية إىل تقرير املصير

وهذا الهدف يف . االجتاه السليم، فإن قوة الدفع واإلرادة ستتجه بهذه األحداث إىل الهدف املشروع
املصرية هو السلطة الفلسطينية الكاملة والدولة الفلسطينية بعد اخلمس سنوات نظر السياسة 

  )٤٧(..".االنتقالية
وإذا كان احلكم الذاتي وسيلة لتغيير جمرى األحداث، فإن التحرك التايل سيقوم به اجلانب 

ك فإن وبذل. الفلسطيني، الذي عليه أن يبادر بنفسه إىل استغالل املناخ اجلديد كي يعالج قضيته
لقد كان عليها . مل تدخل يف التفاصيل"مصر، كما جاء على لسان وزير الدولة للشؤون اخلارجية، 

فقط أن تضع مبادىء عامة، بينما الهيئات واملؤسسات الفلسطينية هي التي ستمثل هذا الشعب 
، قيام وبالنسبة للمرحلة النهائية، هناك عدة تصورات، أولها. وهي التي ستتفاوض على التفاصيل

ويفهم من    )٤٨(..".دولة فلسطينية مستقلة، وثانيها، قيام احتاد كونفدرايل إسرائيلي فلسطيني
جملة هذا اخلطاب أن احلكم الذاتي كان، من وجهة النظر املصرية، جمرد طريق نهايته حق الشعب 

التي وردت  "احلقوق املشروعة"وقد فسّرت مصر عبارة . الفلسطيني يف تقرير املصير واالستقالل
وقد نفت . يف معاهدة كامب ديفيد، وهدف املرحلة االنتقالية، بأنهما معاً يقودان إىل ذلك الهدف

على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس " السيادة"مصر أن يكون إلسرائيل أي حق يف ادعاء 
مون على هذه ملن يقي"الشرقية، تماماً كما أن ليس ملصر واألردن هذا احلق، وإنما السيادة هي 

لكن السياسة املصرية أبرزت، يف الوقت نفسه، أهمية    )٤٩(..".األرض من أبناء الشعب الفلسطيني
استغالل اجلانب الفلسطيني لقوة الدفع التي ستلي تغير مسار القضية، بقيام سلطة احلكم الذاتي، 

رات كثيرة إىل أن والعمل على الوصول بهذا املسار نحو هدف االستقالل والسيادة، وثمة مؤش
السياسة املصرية راهنت على عامل الوقت، وعلى ما قد ينجم عن األوضاع اجلديدة من تداعيات 

  .يف السياسة اإلسرائيلية وموقفها من احلقوق الفلسطينية

                                                            

 .١٩١افعه، مصدر سبق ذكره، ص ن. د  )٤٦(
؛ كذلك، حديث صحايف للدكتور بطرس غايل حول احلكم الذاتي ٢١٦غربال، مصدر سبق ذكره، ص . د  )٤٧(

 .١٢٩، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٠الوثائق الفلسطينية العربية لعام : "الفلسطيني، يف
 .٨٦بطرس غالين مصدر سبق ذكره، ص . حوار مع د  )٤٨(
 .١٣٥، مصدر سبق ذكره، ص ..."كامب ديفيد مؤتمر"  )٤٩(
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