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صدق اهلل العظيم

إهــــــداء
إلى روح أبي وأمي رحمهما هللا.
إلى عائلتي الكريمة :أبو جاسر وزيادة وأبو عيطة.
إلى إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأحفادي.
إلى زوجتي تقدي اًر وتعبي اًر عن شكري وامتناني.
إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في إتمام هذا العمل.
إلى روح الشهيد القائد الرمز أبو عمار رحمه هللا.
إلى األسرى والشهداء الذين سطروا أسمى معاني الفداء.
إليهم جميعاً ،ولشعبنا الفلسطيني ،أُهدي هذا الجهد المتواضع.
الباحث
مروان ناجي أبو جاسر

ت

شـكـر وتـقـديـر
الشكككر أ أو ً وأخي ك اًر ،علككى إعانتككه لككي فككي إكمككال هككذا الجهككد المتواضككع ،وم ككدا اً لقككول
رسولنا الكريم محمد ( لى هللا عليه وسلم)" :من

يشكر الناس

يشكر هللا" ،لذا فإنني أود أن

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى:


أستاذي العالم الدكتور /رياض محمود األسطل ،الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسكالة،
فبفضكل هللا عككز وجككل ،هككم بجهككده المتوا ككل وتوجيهاتككه السككديدة ،ورحابككة

ككدره ،تككم إنجككاز

هذه الرسالة ،فله مني كل الشكر والتقدير.


كمككا أتقككدم بالشكككر والتقككدير ل سككتاذ العككالم الككدكتور /ريــاض علــي العيلــة (منا شكاً داخليكاً)،
واألسككتاذ العككالم الككدكتور /عبــد السناصــر محمــد ســرور (منا ش كاً خارجي كاً) ،لتفضككلهما بقبككول
منا شككة هككذه الرسككالة ولككدورهما الكبيككر فككي إهرائهككا وتحسككينها ،سككائنً المككولى عككز وجككل أن
يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً.



كمككا أتقككدم بالشكككر ل ك  /العزيككز /ياســر إســماعيل الش ـرافي ،علككى جهككده ال ارئككع الككذي بذلككه
معي طوال فترة البحث.



و يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى األ /المترجم /زهير عكاشة.

والشكر مو ول لكل من شجعني على إتمام هذه الرسالة ،فجزاهم هللا عني خير الجزاء.

ث

ملخص الدراسة
تناولت الدراسة موضوعاً مهماً تعاظم الحديث عنه منذ و ية الرئيس األمريكي جورج بوش

ا بن األولى ،وهو رؤية حل الدولتين وأهرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

واستعرضت الدراسة الجذور التاريخية لرؤية حل الدولتين ،حيث بدأت من فكرة تقسيم

فلسطين والتي جاءت في تو يات لجنة بيل ال ادرة في  7يوليو  ،1727وسلطت الضوء على
العوامل المؤهرة في المو ف األمريكي من رؤية حل الدولتين ،وعلى فشل مساعي التسوية

األمريكية.

وهدفت الدراسة إلى توضيح األبعاد الجيوسياسية لرؤية حل الدولتين وأهرها على مستقبل

القدس وأهر استمرار سياسة ا ستيطان على هذه الرؤية ،وا شتراطات ا سرائيلية إل امة الدولة
الفلسطينية.

كما هدفت الدراسة إلى إبراز األبعاد الديمغرافية لرؤية حل الدولتين ،وأهرها على ضية

النجئين الفلسطينيين وعلى فلسطينيي عام .1791

وأوضحت الدراسة موا ف األطراف المعنية إ ليمياً ودولياً من رؤية حل الدولتين،

وخا ة الموا ف الفلسطينية واإلسرائيلية منها.

كما استعرضت الدراسة بالتحليل رؤية حل الدولتين ومستقبل إمكانية تحقيقها ،في ظل

سياسة فرض األمر الوا ع والتعنت اإلسرائيلي في مفاوضات التسوية السياسية ،واإلجراءات

أحادية الجانب.

وسلطت الدراسة الضوء على البديل الممكن لحل القضية الفلسطينية في ضوء تعهر رؤية

حل الدولتين ،والمتمهلة في حل الدولة الواحدة.

وخلصت الدراسة إلى عدد من السنتائج ،أهمها  -تراجع التسوية السياسية القائمة على رؤية

حل الدولتين وعدم إمكانية تطبيقها بسبب استمرار تعنت حكومة نتنياهو وعدم توفر القدرة
والرغبة لديها في المضي في تسوية تؤدي إلى يام دولة فلسطينية مستقلة عا متها القدس

الشر ية ،وسعت إسرائيل

ستخدام المفاوضات كور ة لتغطية موا لة فرض رؤيتها بقوة

ا ستيطان والتهويد.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إعادة تفعيل اررات الشرعية الدولية الخا ة بالقضية

الفلسطينية ،وعدم القبول بأي حلول

تستند إلى الشرعية الدولية إل امة الدولة الفلسطينية

وعا متها القدس ،والتأكيد على و ف ا ستيطان كشرط أساسي ستئناف عملية التسوية.

ج

Abstract
This study is an analysis to an important topic because talk about it has
grown since the first term of U.S. president George W. Bush. It is the two-state
solution and its impact on the political settlement of the Palestinian issue. The
study examines the historical roots of the two-state solution. First, it started
with the idea of Partition of Palestine that has been included in the Peel
Commission recommendations in July 7, 1937. In addition, it addresses the
factors affected the U.S. position towards the two-state solution and the failure
of the U.S efforts.
One of this study's main objectives is to make clear the impact of the
geopolitical dimensions of the two-state solution and their impact on the future
of Jerusalem and the effect of the continuation of the settlement policy on this
vision and the Israeli preconditions to create the Palestinian state. In addition,
the study aimed at illustrating the demographic dimensions of the two-state
solution and their impact on the Palestinian refugees and the 48 Palestinians.
The study pointed to the regional and international relevant parties' positions
towards the two-state solution especially the Israeli and the Palestinian ones
The study discusses in length this topic and the prospect of realizing the
two-state solution vision under of the fait accompli policy and Israel
intransigence in negotiating a final political settlement and unilateral actions.
It also talked about the possible option to resolve the Palestinian issue
in light of the faltering two-state solution vision represented by the one-state
solution.
A number of outcomes have been concluded in the study. Most
importantly the decline of political settlement based on the two-state solution
and inability to apply it because of the ongoing intransigence of the Netanyahu
government and it's unwillingness to move forward in a settlement leading to
an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital as well as Israel's
pursuit to use negotiations as a cover to impose by force its policy of
settlements and judaization.
Finally, the study recommends the need to reactivate the resolutions of
the international legitimacy relevant to the Palestinian cause and disagree on
any solutions not based on the international legitimacy and the Palestinian
demands and insisting instead on stopping settlements as a prerequisite to
resume the settlement process.
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المقدمة
لم تكن فكرة تقسكيم فلسكطين وا امكة دولتكين فيهكا وليكدة السكاعة ،وانمكا كانكت ذات خلفيكات

تاريخيككة ظهككرت مككن خككنل ت كريح بلفككور الككذي أ ككدره وزيككر خارجيككة بريطانيككا آرهككر بلفككور فككي

الهككاني مككن نككوفمبر  1717وتضككمن عطف كاً بريطاني كاً علككى أمككاني ال ككهيونية بإ امككة وطككن ككومي
للشككعب اليهككودي فككي فلسككطين ،وتككم تككريس ت كريح بلفككور مككن خككنل إد ارجككه فككي

ككك ا نتككداب

ال ادر عن ع بة األمم في عام  ،1733والذي يعترف بحق اليهود في دولة لهم في فلسطين،
ولكن أول مكا نشكأت فككرة التقسكيم لفلسكطين جكاءت فكي تو كيات لجنكة بيكل ال كادرة فكي  7يوليكو

 1727تحت مزاعم عدم إمكانية عيش الشعبين اليهودي والعربي معكاً فكي فلسكطين ،والمكد ق فكي
تو يات لجنة بيل يتبين له مدى ا نحياز للجانب ال هيوني ،ودعوة اللجنة للجانب العربي إلى

القبول بفككرة التنكازل مكن خكنل تقسكيم فلسكطين ،وعكادت فككرة تقسكيم فلسكطين إلكى الظهكور مجكدداً

بعد أن حولكت بريطانيكا القضكية إلكى أرو كة األمكم المتحكدة والتكي كانكت خاضكعة للتكأهير األمريككي
بشكل واضح ،الذي تعزز بالم اد ة علكى مشكرو تقسكيم فلسكطين وا امكة دولتكين يهوديكة وعربيكة

الككذي نككي عليككه القكرار ر ككم  111وال ككادر عككن الجمعيككة العامككة ل مككم المتحككدة فككي  37نككوفمبر
.1797

وتعتبر المشاريع والخطط التي ُدمت لحل ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي منذ عام
 1797بداية النهاية لفكرة "ارض إسرائيل الكبرى" ا انه عملياً ظهر ا ستعداد لدى ادة إسرائيل

ا نسحاب إلى حدود تُوفر األمن وتقضي على الخطر الديمغرافي ،وفي المقابل ظهر ا ستعداد
لدى الطرف الفلسطيني با عتراف بدولة إسرائيل على أساس راري مجلس األمن  393و،221
وفي ظل تلك الظروف وا ستعداد الضمني لدى الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بدأت

مفاوضات أوسلو ،وتم التو ل إلى اتفاق إعنن المبادئ في  12ديسمبر  1772والذي مهل

منعطفاً تاريخياً لدى الطرفين ،إ أنها لم تحل المسائل الجوهرية مهل الحدود والنجئين والقدس

التي ظلت مفتوحة ،وبعد نحو عقدين من المفاوضات وعدم درة الجانبين للو ول إلى تسوية
تقود إلى إعنن الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ،فهل يمكن اعتبار خيار رؤية حل

الدولتين د سقط من الخيارات المتاحة لتسوية ال ار ؟ وهل ترى إسرائيل به خيا اًر وا عياً متاحاً

يحقق لها األمن وا ستقرار؟ أم أن عر لة تنفيذ هذا الخيار يأتي ضمن المخططات ال هيونية
لفرض و ائع جديدة على األرض تُؤخذ بعين ا عتبار في ظل أي تسوية ادمة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين؟
بع ك ك ككد ان ك ك ككد

انتفاض ك ك ككة األ

ك ك ككى ع ك ك ككام  3333واحت ك ك ككدام ال ك ك ك ك ار ب ك ك ككين الفلس ك ك ككطينيين

واإلسرائيليين ،والتي على أهرها انهكارت عمليكة التسكوية بكين الجكانبين وعكادت األوضكا إلكى أسكوأ
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ممككا كانككت عليككه بككل اتفككاق أوسككلو عككام  ،1772التككي كككان له كا بككالا األهككر فككي التككداعيات علككى
السككاحة الدوليككة وهككو مككا دفككع الو يككات المتحككدة األمريكيككة إلككى طككرح فك كرة أن يكككون هنككاك مبككادرة

دولية جديدة ادرة على إحياء عملية التسوية بين الجانبين ،حيث أعلن الرئيس األمريكي السابق

جــورج بــوب االبــن ،فــي  42يوسنيــو 4004م ،عككن رؤيتككه للتسككوية فككي منطقككة الشككرق األوسككط
والمتضمنة إ امة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ،وكانت رؤية بوش هي محاولة الحل بطريقة

الرزم ككة الواح ككدة ،الت ككي تض ككمنت مساسك كاً ب ككبعض الهواب ككت الوطنيك كة الفلس ككطينية ،وم ككن هن ككا وج ككدت

المشكلة ،وهو ما استوجب الدراسة المعمقة لإلفادة من هذه التجربة السياسية في المستقبل.

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى معالجتها لعدة ضايا منها:

 .1تنا ش موضوعاً مهماً يتعلق برؤية حل الدولتين وأهرها على عملية التسوية ،وتتناول
موضوعاً زال ائماً ويطرح نفسه باستمرار لحل القضية الفلسطينية.

 .3توضح الجذور التاريخية لرؤية حل الدولتين.

 .2تبرز العوامل المؤهرة في المو ف األمريكي تجاه رؤية حل الدولتين والقضية الفلسطينية.
 .9توضح أهر رؤية حل الدولتين على مستقبل القدس وأهر ا ستيطان عليها.

 .5تبرز ضية الدولة الفلسطينية وحدودها بين المطالب الفلسطينية وا شتراطات ا سرائيلية.

 .3تلقككي الضككوء علككى رؤيككة حككل الككدولتين وأهرهككا علككى ضككية النجئككين الفلسككطينيين ،و ضككية
فلسطينيي عام .1791

 .7تسهم في الكشف عن موا ف األطراف المعنية من رؤية حل الدولتين.
 .1توضح مستقبل رؤية حل الدولتين والبديل الممكن لحل القضية الفلسطينية.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف ومنها:

 .1توضيح الجذور التاريخية لرؤية حل الدولتين.

 .3التع ككرف عل ككى العوام ككل الم ككؤهرة ف ككي المو ككف األمريكك كي تج ككاه رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين والقض ككية
الفلسطينية.

 .2توضيح أهر رؤية حل الدولتين على مستقبل القدس وأهر ا ستيطان عليها.
 .9ابراز ضية الدولة الفلسطينية وحدودها بين المطالب الفلسطينية وا شتراطات ا سرائيلية.

 .5إلقككاء الضككوء علككى رؤيككة حككل الككدولتين وأهرهككا علككى ضككية النجئككين الفلسككطينيين ،و ضككية
فلسطينيي عام .1791
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 .3اإلسهام في معرفة موا ف األطراف المعنية من رؤية حل الدولتين.

 .7توضيح مستقبل رؤية حل الدولتين والبديل الممكن لحل القضية الفلسطينية.

مشكلة الدراسة:
تكمككن مشكككلة الد ارسككة فككي أن ج كل مشككاريع ومحككاو ت تسككوية القضككية الفلسككطينية اسككتندت
إلككى مشككاريع التقسككيم ومقترحككات إ امككة دولتككين ،ومككع ذلككك لككم تحككظ تلككك المشككاريع ،باسككتهناء كرار

التقسيم ر م  ،111بما حظيت به رؤية الرئيس األمريكي بوش ا بن للحل على أساس الكدولتين،
حيث تم عرضها شفهياً في إحدى خطاباته ،دون أن يقدم ن كاً مكتوبكاً ومعتمكداً لطرفكي ال ك ار ،
واألمككر األكهككر خطككورة هككو أن هككذا المقتككرح أ ككبح جككزءاً مككن األجنككدة األمريكيككة فككي عهككد الكرئيس

أوبامككا ،وأ ككبح مطلبكاً رئيسكاً لككدى الطككرف الفلسككطيني دون أن تككتم د ارسككة أبعككاده ومعرفككة تأهي ارتككه
المختلفة على الهوابت الوطنية الفلسطينية ،ودون أن تتم دراسة البكدائل الممكنكة فكي حالكة و كول

هذه الرؤية إلى نفس الطريق الذي و لت إليكه المبكادرات األخكرى ،وهكو أمكر محتمكل الو كو إلكى
حد بعيد ،ومن هنا انطلقت مشكلة البحث واكتسب أهميته الخا ة.

تساؤالت الدراسة:

تكمككن مشكككلة الد ارسككة فككي س كؤال رئككيس هككو :مككا أهككر رؤيككة حككل الككدولتين علككى التسككوية السياسككية

للقضية الفلسطينية؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي التساؤالت اآلتية:
 .1ما الجذور التاريخية لرؤية حل الدولتين؟
 .3ما العوامل المؤهرة في المو ف األمريكي تجاه رؤية حل الدولتين والقضية الفلسطينية؟
 .2ما أهر رؤية حل الدولتين على مستقبل القدس وأهر ا ستيطان عليها؟

 .9م ككا المطال ككب الفلس ككطينية وا ش ككتراطات ا سك كرائيلية الم ككؤهرة عل ككى ض ككية الدول ككة الفلس ككطينية
وحدودها؟

 .5م ككا أه ككر رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين عل ككى ض ككية النجئ ككين الفلس ككطينيين ،و ض ككية فلس ككطينيي ع ككام
.1791

 .3ما موا ف األطراف المعنية من رؤية حل الدولتين؟
 .7ما مستقبل رؤية حل الدولتين والبديل الممكن لحل القضية الفلسطينية؟
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فرضيات الدراسة:

تتمثل فرضيات الدراسة في اال تي:

 .1يوجد أهر ذو د لة سلبية بين رؤية حل الدولتين والتسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
 .2تؤهر رؤية حل الدولتين تأهي اًر سلبياً على مستقبل القدس.

 .3يوجد أهر ذو د لة سلبية بين ا ستيطان ورؤية حل الدولتين.
 .4يوجد أهر ذو د لة سلبية بين ا شتراطات ا سرائيلية و يام الدولة الفلسطينية.

 .5يوجد أهر ذو د لة سلبية بين رؤية حل الدولتين و ضية النجئين الفلسطينيين و ضية
فلسطينيي عام .1441

حدود الدراسة:

تتركككز الد ارسككة فككي حككدودها المكانيككة فككي نطككاق فلسككطين التاريخيككة ،أمككا الحككدود الزمانيككة

فهي تبدأ من فترتي إدارة الرئيس بوش ا بن ،وتمتد إلدارة الرئيس باراك أوباما.

مسنهج الدراسة:
بنككاء علكى طبيعككة الد ارسككة ،فككإن الباحككث اسككتخدم المــسنهج الوصــفي التحليل ـي والمتضككمن

طريقــة تحليــل المضــمون لتحليككل رؤيككة حككل الككدولتين وبيككان تفا ككيلها ،وفككي تحليككل المعلومككات
والو ك ككائع ،كمك ككا اعتمكككدت الد ارسك ككة علــــى المــــسنهج التــــاريخي ،لتوظيك ككف الوهك ككائق وضكككبط تسلسك ككل
األحككداث ،ومعرفككة الموا ككف حسككب التطككور الزمنككي ،وفككي التككد يق بم ككادر المعلومككات وبشكككل

نظر ألهمية البعد التاريخي للدراسة والبعد السياسي المعا ر لها.
تكاملي بين المنهجين اً

مصطلحات الدراسة:
-

البيوريتاسنيون:

البيوريتككانيون نسككبةً إلككى البيوريتانيككة وهككي حرككة دينيككة ن كرانية يقككوم فكرهككا علككى التزمككت

والتشدد ،نشأت في بريطانيا فكي القكرنين السكادس عشكر والسكابع عشكر ،و كد انطلقكت هكذه الحرككة

من رحكم البروتسكتانتية ،ولككن أهكر األدبيكات العبريكة ككان بالغكاً فكي البيوريتانيكة أو حرككة التطهكر،
والتطهككر عنككد هككؤ ء جككاء مككن عملهككم ستئ ككال مككا تبقككى مككن آهككار كاهوليكيككة فككي بريطانيككا ،و ككد
غالى البيوريتانيون في إجنل الكتاب المقدس مع اعطاء األولوية للعهد القديم ،و د نادت الحركة

بالحد من دور القساوسة ،توز البيوريتانيون في بريطانيا هم توجه سم منهم إلكى أميرككا الشكمالية
وأس ككس للكنيس ككة المعمداني ككة ولل ككهيونية المس ككيحية ،و س ككم رح ككل إل ككى هولن ككدا وأسسك كوا مس ككتعمرة

بليمككوث التككي تعككرف حالي كاً باسككم ماساشككويتس وكككان ذلككك عككام 1333م ،وانتقككل سككم إلككى جزي كرة
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روول حيث تحولوا إلى معمدانيين ،و د انتشر البيوريتانيون بشكل أ وى بعكد العكام 1333م حيكث

كككان ككد اسككتلم عككرش بريطانيككا تشككارلز الهككاني ،والبيوريتككانيون هككم أول مككن أطلقككت علككيهم تسككمية
األ كوليين وكانكت الكلمكة بمنحنككى سكلبي حيكث رمكزت إلككى التع كب والتزمكت وا نغكنق الككديني،
إن الدعوة إلى التغيير التي حملها البيوريتانيون جاءت ممزوجة مع مبدأ التوجه المسبق المتوارث

ف ككي الم ككذهب البروتس ككتانتي القائ ككل ب ككأن الخك ككني يك ككون بنعم ككة هللا

باألعم ككال ،لع ككب مك ككذهب

"البيوريت ك ككان" دو اًر أساس ك ككياً من ك ككذ بداي ك ككة الهجك ك كرة إل ك ككى الو ي ك ككات المتح ك ككدة األمريكي ك ككة ف ك ككي التأس ك ككيس

لل هيونية ،ويشكل هؤ ء و يزالون ركيزة مؤهرة في مسار الحركة ال هيونية(.)1
-

حل الدولة الواحدة:
ه ككو عب ككارة ع ككن تس ككوية لل ك ك ار تق ككوم عل ككى أس ككاس إيج ككاد نظ ككام سياس ككي واح ككد للش ككعبين

الفلسطيني واليهودي-اإلسرائيلي على كامل أرض فلسطين التاريخية ،ويحمكل هكذا الطكرح عمومكاً
نموذجين مختلفين يقكوم األول علكى أسكاس فككرة الدولكة الديمقراطيكة فيمكا يقكوم الهكاني علكى أسكاس

فكك كرة الدول ككة هنائي ككة القومي ككة ،ورغ ككم ع ككدم وج ككود تعري ككف مح ككدد متف ككق علي ككه لح ككل الدول ككة الواح ككدة،
وخا ة الدولة هنائية القومية ،في سيا ات ال ار اإلسرائيلي الفلسطيني خا ة ،فكإن الكهيكر مكن

المحكددات كانككت كد اسككتنبطت مككن تجكارب أخككرى مطبقكة حككول العككالم (كسويسك ار وبلجيكككا وجنككوب

أفريقيككا) ،و ككد يكككون التعريككف األ ككرب إلككى الدولككة هنائيككة القوميككة بكونككه مفهككوم سياسككي لقيككام نظككام

حكومي يشترك فيه شعبان في النظرة إلى الدعائم األساسية التي تكون الدولة ،تكون لكل جماعة
من الجماعتين القوميتين هويتها المنف لة التي تتمتع فيها بلغتها وهقافتها القومية وتراهها الديني،
وأهم ما يميز نظام الدولة هنائية القومية هو الح ول على نظام توافقي بين الجماعتين القوميتين

يتجنككب سككيطرة األغلبيككة علككى األ ليككة ،لككذا

بككد مككن وجككود عنا ككر أساسككية مهككل تقسككيم السككلطة،

ونظككام تعككدد األحكزاب ،وحككق األ ليككة فككي ا عتكراض ،والمشككاركة فككي السككلطة التنفيذيككة ،أمككا الدولككة

الديمقراطيككة ،فعككادة مككا ينظككر إليهككا علككى أنهككا نظككام مسككاواة المكواطنين أمككام القككانون ونظككام الدولككة

المتفق عليه(.)2
-

حل الدولتين:
ه ككو أح ككد المقترح ككات لح ككل ال ك ك ار العرب ككي اإلسك كرائيلي ،يق ككوم عل ككى أس ككاس دولت ككين ف ككي

فلسككطين التاريخيككة تعيشككان جنب كاً إلككى جنككب ،و ككد تككم إ ك ارره فككي مجلككس األمككن بمككا يعككرف بق كرار
( )1أديان ومعتقدات ،مو ع شبكة الفي ل نتhttp://www.fesal.net/articles- ،3312/31/35 ،
.action-show-id-2561.htm

( )2المركز الفلسطيني لم ادر حقوق المواطنة والنجئين(بديل) ،حل الدولتين ،حل الدولة الواحدة وحقوق
النجئين ،رام هللا ،3335 ،ي.13
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" "393بعككد حككرب  1737وسككيطرة ا حككتنل اإلس كرائيلي علككى بككا ي أ ارضككي فلسككطين التاريخيككة،
كمككا نككادى بككه المجلككس الككوطني الفلسككطيني عككام  1779كحككل مرحلككي ،وعارضككته بشككدة الف ككائل
الفلسطينية و تها ،وشكلت ما يعرف بك "جبهة الرفض" ،وأعادت طرحكه اإلدارة األمريكيكة فكي عهكد

جورج بوش ا بن(.)1

وهو م طلح عام يدل على تسوية لل ار اإلسرائيلي-الفلسطيني على أساس التقسيم

اإل ليمي لمساحة فلسطين التاريخية بين دولتين ،إسرائيل وفلسطين ،يقوم في

يغته السياسية

المسو ة حالياً على أساس إ امة دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو عام ( 1967أي
مناطق الضفة الغربية بما تشمل القدس الشر ية و طا غزة والتي تشكل  %33من مساحة

فلسطين التاريخية) ،على أساس ا عتراف المتبادل مع دولة إسرائيل القائمة أ نً منذ

العام (1948على نحو  %71من مساحة فلسطين التاريخية) ،وعادة ما يتم ربط التسوية الواردة
بإضافة جملة مبهمة حول إيجاد حل "عادل" لقضية النجئين الفلسطينيين ،وترتبط هذه التسوية

عادةً بقراري مجلس األمن ر م  242و.)2(338
-

الدولة ثسنائية القومية:
"الدول ككة هنائي ككة القومي ككة" :بتعريفه ككا الع ككام ه ككي ش كككل م ككن أش كككال التع ككايش ب ككين جم ككاعتين

ككوميتين بدول ككة واح ككدة ،ف ككي إط ككار م ككن ا عتك كراف والتواف ككق المتب ككادل ،تض ككمن تقاس ككم الس ككلطات

والهروات وا عتكراف بحقكوق اآلخكر ،ففكي الحالكة الفلسكطينيةإ فكإن خيكار الدولكة "الهنائيكة القوميكة"،

طرحتهككا أط كراف فككي السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية ،تنطككوي علككى ا عت كراف الفلسككطيني بإس كرائيل،
والتعامككل مككع الوجككود اليهككودي فككي فلسككطين وكأنككه نتيجككة هج كرة طبيعيككة ،األمككر الككذي يجعككل مككن

أمر وا عاً ابنً للتعايش معه(.)3
إسرائيل اً

وتك ككم ط ك ككرح فككك كرة إ ام ك ككة "الدولك ككة هنائي ك ككة القومي ك ككة" فك ك كي فلسك ككطين ،تض ك ككم اليه ك ككود والع ك ككرب

الفلس ككطينيين مكككن بك ككل ع ككدد مكككن المهقفكككين اليه ككود مكككن أن ككار ال ككهيونية الهقافيك ككة ،المطكككالبين
با عتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني ،والتي دعت إلى إ امة دولكة هنائيكة القوميكة ،و أرى
هؤ ء المهقفون في إ امة الدولة الهنائية القومية ما يحقكق األسكاس الشكرعي إلسكرائيل حيكث

كرح

( )1الم طلحات والمفاهيم السياسية الفلسطينية ،مو ع دس برس انترناشيونال ل نباء،3313/37/23 ،
http://www.qudspress.com/?p=131518
( )2المركز الفلسطيني لم ادر حقوق المواطنة والنجئين(بديل) ،مرجع سابق ،ي .1

( )3الم طلحات والمفاهيم السياسية الفلسطينية ،مو ع دس برس انترناشيونال ل نباء،3313/37/13 ،
http://www.qudspress.com/?p=130951
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الحاخككام بنيككامين ،ككائنً" :حتككى لككو أ ككبحنا (أي اليهككود) نشكككل نسككبة مائككة فككي المائككة مككن سكككان
فلسطين ،فإن هذا البلد سيظل جزيرة
-

عملية التسوية:

غيرة وسط محيط عربي"(.)1

يشير مفهوم التسوية السياسية إلى حكل ال كراعات الدوليكة بكالطرق السكلمية ،دون اللجكوء

إل ككى الق ككوة أو الح ككرب ،ويق ككوم مض ككمون التس ككوية السياس ككية عل ككى ف ككل الق ككيم السياس ككية المطلق ككة

(الحقككوق التاريخيككة أو القانونيككة) عككن حقككائق الوا ككع النسككبية ،بمعنككى أن هككذا المضككمون ينطككوي
بالضرورة على مفهوم التوفيق والمساومة ،ويرتبط بدرجة أساسية بموازين القوى(.)2
-

المحافظون الجدد:

يعمككل المحككافظون الجككدد علككى تجميككع اليهككود فككي فلسككطين ،والمسككاعدة فككي كككل مككا ُيمكككن

دول ككة إسك كرائيل م ككن ذل ككك ،وي ككرون ف ككي بق ككاء إسك كرائيل وي ككة و ككادرة عل ككى جم ككع يه ككود الع ككالم مقدم ككة

ضككرورية زمككة للمجككيء الهككاني للمسككيح ،فككإنهم يفعلككون كككل مككا بوسككعهم مككن أجككل دعككم إس كرائيل
ومساندتها وتقويتها ،وتعمكل اإلدارة األمريكيكة علكى مسكاندة إسكرائيل فكي كافكة المجكا ت ،ولكم تعكد

هذه الرؤية س اًر يعمل التيار المحافظ على كتمانه ،بكل أن رمكوز التيكار تُجكاهر بكه ،وسكبق للكهيكر
منهم أن زاروا إسرائيل وعبروا عن الدعم المفتوح للدولة اليهودية(.)3
ويؤمن المحافظون الجدد بعقيدة هرمجدون ،حيث يؤمنكون بكأن مكن واجكبهم تسكهيل عكودة المسكيح

الهانية إلى األرض من خنل إ امة دولة لليهود في فلسطين ،وبناء الهيككل علكى أنقكاض المسكجد

األ

ى ،والقضاء على الشر المتمهكل بالمسكلمين ،وهكي نبكوءة توراتيكة مكن الكتكاب المقكدس العهكد

القديم التي يسعون إلى تحقيقها(.)4

ويؤمن ككون أن الق ككوة العس كككرية ه ككي أداة أساس ككية ف ككي العن ككات الدولي ككة ،وذل ككك للت ككدي

للتحككديات التككي تواجككه الو يككات المتحككدة ،وأنهككا تسككتطيع تحقيككق السككنم الحقيقككي فقككط بعككد تحقيككق

الن ر في الحرب ،ويرى المحافظون الجدد أن الو يات المتحدة هكي حتمكاً القائكد للعكالم ،فسكيطرة
الو يات المتحدة وسياستها المطلقة على العالم هي م در ا ستقرار ،وأن أمام الو يكات المتحكدة
فر ة غير مسبو ة إلعادة

ياغة النظكام العكالمي بعكد انهيكار ا تحكاد السكوفيتي ،وتحكول العكالم

( )1سامي يوسف أحمد ،الموا ف السياسية الفلسطينية المتباينة وأهرها على مشاريع الدولة الفلسطينية ،مجلة
جامعة األزهر ،العدد  ،1المجلد  ،12غزة ،3311 ،ي .1311

( )2عماد الدين أبو رحمة :أهر عملية التسوية السياسية على الهوية الفلسطينية ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،
جامعة األزهر ،غزة ،3311 ،ي.7
( )3عماد جاد ،مدى نجاح سياسة تطوير العن ات مع إسرائيل منفذاً للتأهير في السياسة األمريكية ،مجلة
شؤون عربية ،العدد  ،131القاهرة ،3333 ،ي .95

)(4

Stephen Sniegoski, The Transparent Cabal, Enigma Editions, Virginia, 2008, PP 324-325
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إلى نظام القطب الواحد ،وتعتقد الو يات المتحكدة أن كدرها أن تنفكرد بقيكادة العكالم وأنهكا يجكب أن
تحكم العالم بقوتها الخيرة(.)1

الدراسات السابقة:
.7

جميل هالل ،إلى أين اآلن من أجل فلسطين؟ موت حل الدولتين ،لسندن ،سنيويورك ،زيد

بوكس.4001 ،

يهككدف الكتككاب وكمككا يقككول المحككرر إلككى تبيككان كيككف ولمككاذا انه كارت عمليككة أوسككلو ،والككى
ضكرورة إيجكاد حلكول بديلكة عكن حكل الكدولتين ،الككذي وكمكا يكراه مكات وانتهكى ،ويقكول المحكرر فيمككا
يتعلق بحل الدولتين أن الحركة ال هيونية كانت بكل سكنة  1791تؤيكد تقسكيم البلكد إلكى دولتكين،
بينما ظلت الحركات الوطنية الفلسطينية بل النكبة وبعدها تدعو إلى دولة واحكدة لجميكع السككان

دون تميي ككز ،واس ككتمر ذل ككك حت ككى س ككنة  1711عن ككدما أعلن ككت تبن ككي ح ككل ال ككدولتين كاس ككتراتيجية،
ويتح ككدث المح ككرر ع ككن اتف ككاق أوس ككلو ونتائج ككه الس ككلبية عل ككى الفلس ككطينيين وخ و ك كاً فلس ككطينيي

الشكتات ،فكي حكين اسكتمرت إسكرائيل فكي ا سكتينء علكى األ ارضكي ،وا امكة المسكتوطنات ،وتككدمير
ا ت اد ،وغير ذلك من اإلجراءات في الضفة والقطا  ،وهذا وض إمكانية يام دولة فلسطينية
ابلة للحياة فيهما ،وأمام هذا الوا ع ،يرى المحرر أن الحركة الوطنية الفلسطينية أ بحت بحاجة

إلككى توسككيع خياراتهككا والعككودة إلككى فك كرة الدولككة الواحككدة س كواء أكانككت هنائيككة القوميككة أم ديمقراطيككة

علمانية.

.4

سنصير حسن عاروري ،أمريكا الخصم والحكم دراسة توثيقية في "عملية السالم"

ومسناورات واشسنطن مسنذ 7661م ،ترجمة مسنير العكب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،

.4001

هذا الكتاب دراسة لعملية السنم الخائبة التي ترعاها الو يات المتحدة وتتنعب بها منذ

1737م ،حيث يركز على العن ة الشاذة بين الو يات المتحدة وطرفي ال ار الفلسطينيين

واإلسرائيليين ،وبعد حرب  1737تحولت العن ة بين الو يات المتحدة واسرائيل من عن ة
متميزة إلى حليف استراتيجي ،وهذا وحده ينسف كل أمل في الوساطة األمريكية ،والتي ساعدت

إسرائيل بالمال والسنح والدعم السياسي ،وحمتها من كل نقد دولي ،ورفعتها فوق كل انون
وأخنق وشرعية دولية ،وهندست لها ما أعانها على التفاوض الننهائي العقيم ،وما مكنها من
إيجاد حقائق يومية على األرض ،إن غياب الحوار الحقيقي حول الشرق األوسط في األوساط

( )1حسام عبد الفتاح أبو نحل ،المحافظون الجدد وتأهيرهم على السياسة الخارجية األمريكية في الشرق
األوسط :مشرو نشر الديمقراطية نموذجاً  ،3331-3331رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر،
غزة ،3311 ،ي .23
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السياسية األمريكية يطيل من أمد التعتيم على حقائق ال ار  ،وان من األسباب الموجبة لهذا
الكيل بمكيالين هو اعتبار إسرائيل حليفاً للحكومة األمريكية ،وا عتقاد بأنها تخدم الم الح

الوطنية ،وبما أن معظم األمريكيين يعتبرون إسرائيل ضحية فإنهم يرفعونها فوق النقد ،ولهذا
فإنهم

يهتمون بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين ،و يرون هؤ ء الضحايا التي سلبت إسرائيل

بندهم وأخضعتهم لنظام احتنل عن ري ،وشردت غالبيتهم جديرين بالعطف ،إن كل ما تفعله
الو يات المتحدة في الشرق األوسط يوفر الشروط النزمة ألن تكون إسرائيل وة مهيمنة تقضي

وتمضي في المنطقة تحت المظلة األمريكية.
.3

أحمد جواد الوادية ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطيسنية -4007

 ،4002رسالة ماجستير غير مسنشورة ،جامعة األزهر ،غزة.4006 ،

تناولت الدراسة السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد الرئيس

جورج بوش ا بن  ،3331-3331وكذلك التطور التاريخي لهذه السياسة منذ ،3333 –1717

والمبادرات األمريكية لحل القضية الفلسطينية بعد أحداث  11أيلول/سبتمبر  ،3331والتدخل

األمريكي في النظام السياسي الفلسطيني ،واستحداث من ب رئاسة الوزراء ،كما نا شت الدراسة

المو ف األمريكي من انتخابات محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية ،والمو ف األمريكي من
نجاح حركة حماس في ا نتخابات التشريعية ،كما تناولت الدراسة مؤتمر أنابوليس ود

ت عقد

المؤتمر في تلك الفترة خا ة بعد ا نقسام الفلسطيني ،باإلضافة إلى منا شة دور الو يات

المتحدة في مفاوضات الحل النهائي.
.2

جميل هالل ،فلسطين  ..إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين ،ترجمة وتقديم أحمد حسسني

البشاوي ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة.4070 ،
تناول هذا الكتاب تاريخ القضية الفلسطينية وأبعاد حل الدولتين من وجهات نظر
مختلفة ،فلسطينية واسرائيلية وأوروبية ،ويتكون هذا الكتاب من إحدى عشرة دراسة ،بأ نم

شخ يات متعددة ،تناولت رؤية حل الدولتين منذ أن تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية عام

 ،1711وحتى تو يع اتفا يات أوسلو والتي اعتبرها معظم الباحهين أنها همشت دور منظمة
التحرير الفلسطينية واهتمت بفلسطين من الداخل "الضفة وغزة" ،على حساب فلسطين من

الخارج "الشتات".

وتبنى معظم الباحهين فكرة حل الدولة الواحدة بأشكال مختلفة ،منهم من يرى دولة هنائية

القومية أو دولة علمانية لكل مواطنيها.
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.5

زياد كولت ،لن يكون هسناك دولة فلسطيسنية :يوميات مفاوض في فلسطين ،ترجمة

رسندة حيدر ،باريس.4070،

اشتمل هذا الكتاب على انتقادات اسية لعمل المفاوضين الفلسطينيين ،األمر الذي أوجد

ورة اتمة وسلبية للمفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية ،حيث إن هذا الكتاب عبارة عن شهادة
شخ ية للتجربة التي عاشها الكاتب كعضو مشارك في الطا م الفلسطيني للمفاوضات ،ومن

الذين يعتقدون أنه

أمل بنشوء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ،وأن الحل ليس حل

الدولتين بل هو الدولة هنائية القومية ،ولعل الكاتب

ادق في ذلك ،فالكتاب همرة تجربة عمل

ميدانية مؤلمة أكهر مما هو تحليل لمعطيات تاريخية أو استنتاجات عقننية ونقاش نظري ،أما

بالنسبة لملف النجئين فيقول الكاتب أن الهدف األساسي لإلسرائيليين هو التو ل مع
الفلسطينيين إلى تفاهمات هنائية عامة وغير ملزمة ،ويظهر أيضاً مدى إ رار اإلسرائيليين على

التمسك بدور الو يات المتحدة في هذا الموضو وليس األمم المتحدة ،كما يبرز بوضوح الرفض

األمريكي ألي دور أوروبي في مسألة المفاوضات ،إن هذا الكتاب يضاعف اليأس في تحقيق
األمل بحل الدولتين ،ونشوء دولة فلسطينية في المدى المنظور.
.6

محمد سنوفل راضي ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه إقامة الدولة الفلسطيسنية

( ،)4002-4007رسالة ماجستير غير مسنشورة ،جامعة األزهر ،غزة.4070 ،

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسة الخارجية األمريكية تجاه إ امة الدولة
الفلسطينية في الفترة  3331-3331و ية الرئيس بوش ا بن ،حيث استعرضت السياسة

الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية من عام  3333-1717كمدخل تاريخي ،هم
عرضت المبادرات ومشاريع التسوية التي طرحتها الو يات المتحدة األمريكية وكما تناولت

بالتحليل سياسة الو يات المتحدة الخارجية تجاه إ امة الدولة الفلسطينية ،ورعايتها عملية السنم

العربية اإلسرائيل ية من خنل المفاوضات الهنائية والمنف لة بين الوفود العربية والوفود
اإلسرائيلية ،وكذلك المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها في مؤتمر مدريد للسنم

 1771وحتى أنابوليس  ،3337وتقديمها بعض المقترحات والمبادرات ولكن بما يخدم الم الح

الحيوية األمريكية.
.1

سنادية سعد الدين ،حق عودة الالجئين الفلسطيسنيين :بين حل الدولتين ويهودية

الدولة ،مركز الزيتوسنة للدراسات واالستشارات ،بيروت.4077 ،

يحاول هذا الكتاب البحث في مدى إمكانية تحقيق عودة النجئين الفلسطينيين من

خنل ما يعرف بحل الدولتين ،في حين يشترط الجانب اإلسرائيلي عند أي اتفاق فلسطيني -

إسرائيلي ا عتراف بيهودية دولة إسرائيل ،كما وينا ش الكتاب مجموعة من التساؤ ت
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واإلشكاليات المرتبطة بم ير ضية النجئين في إطار هذا الحل ،محذ اًر من مدى خطورة الحل
وأهره في إسقاط حق العودة ،كذلك يربط بين (حل الدولتين) و(يهودية إسرائيل) باعتبارها البديل

عن (الوضع النهائي) ،وأنها تضفي الشرعية على الكيان اإلسرائيلي ،وهو يحاول أيضاً فهم

وتحليل الداخل اإلسرائيلي والخريطة السياسية القائمة والمو ف من يام الدولة الفلسطينية ومن
الحقوق الوطنية الفلسطينية ،واألفكار ال هيونية السائدة والمتنا ضة مع مشرو التسوية

السلمية.
.2

هاسني أحمد فارس ،حل الدولة الواحدة للصراع العربي السرائيلي بلد واحد لكل

مواطسنيه ،ترجمة سعد محيو ،وآخرون ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.4074 ،
يهدف هذا الكتاب إلى استكشاف منطق حل الدولة الواحدة في بلد واحد ،يتقاسمه

شعبان ،والطريق إلى تحقيق هذا الهدف ،حيث دم مجموعة من كبار المخت ين من فلسطين

أفكار ووجهات نظر كلها تبحث في السبل الكفيلة
واسرائيل والو يات المتحدة وكندا وأوروبا
اً
بإنهاء ال ار بشكل دائم ،ومن أهم الموضوعات التي تمحورت حولها ف ول هذا الكتاب ،هل

حل الدولتين والذي شكل أساس اإلجما

الدولي حول الح يلة المرتجاة لعملية السنم منذ

اتفا يات أوسلو ،ما يزال ممكناً؟ كما ركز على معتقدات كل من الفلسطينيين واليهود في سبيل

التب ر بالمبادئ األساسي ة التي د تقود إلى التسوية السياسية ،وا ستراتيجيات لبناء بلد واحد،
ونظ اًر إلى تعقيدات هذا ال ار والحاجة الملحة إلى استكشاف حل منئم له ،فإن هذا الكتاب

هو مساهمة في تحقيق هذا الهدف ،فحل الدولة الواحدة ُيرضي التطلعات العميقة لكهير من
الفلسطينيين واإلسرائيليين للعيش وا زدهار في فلسطين موحدة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
إن أهم ما يميز الدراسات السابقة أنها ركزت على عدة نقاط ،من أبرزها أنها:
.1

أكككدت علككى ضككرورة إيجككاد حلككول بديلككة عككن حككل الككدولتين ،فالحركككة الوطنيككة الفلسككطينية

.2

أظهرت ا نحيكاز األمريككي إلسكرائيل ،فمعظكم األمكريكيين يعتبكرون إسكرائيل ضكحية ،ولهكذا

.3
.4
.5

أ بحت بحاجة إلى توسيع خياراتها والعودة إلى فكرة الدولة الواحدة.

فإنهم

يهتمون بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين.

أب ككرزت الت ككدخل األمريكك كي ف ككي النظ ككام السياس ككي الفلس ككطيني ،واس ككتحداث من ككب رئاس ككة
الوزراء ،باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه الو يات المتحدة في مفاوضات الحل النهائي.
بينت أبعاد حل الدولتين من وجهات نظر مختلفة ،فلسطينية واسرائيلية وأوروبية.

أوضحت الرفض األمريكي ألي دور أوروبي في مسألة المفاوضات ،مما يضاعف اليكأس
في تحقيق األمل بحل الدولتين ،ونشوء دولة فلسطينية في المدى المنظور.
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.6

عرضت المبادرات ومشاريع التسوية التي طرحتها الو يات المتحدة األمريكية ،كما تناولكت

.7

بحهككت فككي م كدى إمكانيككة تحقيككق عككودة النجئككين الفلسككطينيين مككن خككنل مككا يعككرف بحككل

.8

بالتحليل سياسة الو يات المتحدة الخارجية تجاه إ امة الدولة الفلسطينية.

الككدولتين ،وفهككم وتحليككل الككداخل اإلس كرائيلي والخريطككة السياسككية القائمككة والمو ككف مككن يككام
الدولة الفلسطينية.

طرحك ككت أفكك ككار ووجهك ككات نظك ككر مجموعك ككة مك ككن كبك ككار المخت ك ككين مك ككن فلسك ككطين واس ك كرائيل
والو يات المتحدة وكندا وأوروبا للبحث في السبل الكفيلة بإنهاء ال ار بشكل دائم.

ومن هنا يتضح أن الدراسات السابقة لم تتناول موضو رؤية حل الدولتين وأهرها على
التسوية السياسة للقضية الفلسطينية ،وأنها لم تتناول الموا ف الفلسطينية واإلسرائيلية واإل ليمية
والدولية من رؤية حل الدولتين ،كما أنها لم تتناول الع ار يل اإلسرائيلية لتحقيق رؤية حل

الدولتين ،ولهذا فإن هذه الدراسة ستقوم بتسليط الضوء على هذه الموضوعات األساسية ،وتتفرد
بها عما سواها من دراسات.
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الفصل األول

رؤية حل الدولتين :دراسة في الموقف األمريكي
والعوامل المؤثرة فيه
المبحث األول :الجذور التاريخية لمساعي التسوية على أساس حل الدولتين.
المبحث الثاسني :العوامل المؤثرة في الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطيسنية.
المبحث الثالث :العوامل المؤثرة على سياسة الرئيس بوب االبن تجاه القضية الفلسطيسنية.
المبحث الرابع :رؤية حل الدولتين وتطور الموقف األمريكي مسنها.
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المبحث األول :الجذور التاريخية لمساعي التسوية على أساس حل الدولتين:
جاء ا حتنل البريطكاني بعكد هزيمكة العهمكانيين فكي الحكرب العالميكة األولكى ،و كد تحكول هكذا

ا حتنل إلى حكم محمي بالشرعية الدولية من خنل

ك ا نتداب ال ادر عن ع كبة األمكم،

والمبنككي علككى اعككدة وعككد بلفككور ،ومككن هككم فككإن الشككرعية الدوليككة التككي أنشككأها الحلفككاء المنت ككرون

منحككت منككذ ذلككك الو ككت المبكككر ،الغطككاء الككدولي ،لتنفيككذ الخطككط ا سككتعمارية ولحمايككة المشككرو

ال هيوني ،ومن المنحظ أن التسوية السياسية بين الفلسطينيين والحركة ال هيونية على أساس
حل الدولتين ترجع إلى أو ات مبكرة من ال ار .

فمسككاعي التسككوية بشككقيها :السياسككي والعسكككري كانككت تنشككط فككي األو ككات التككي تحتككدم فيهككا

المقاومككة ،وغالبكاً مككا كككان البريطككانيون هككم الككذين يطرحونهككا ،ومككن المنحككظ أن تلككك المسككاعي لككم
تفلككح ولككم تتو ككف حتككى يومنككا هككذا ،علككى الككرغم مككن أن الجوانككب التككي تككدور حولهككا تلككك المسككاعي

كانككت تختلككف وتتبككدل مككن حككين إلككى آخككرإ أم كنً فككي الح ككول علككى توافككق أو بككول مشككترك مككن

طرفي ال ار  ،لقكد ككان بعكض هكذه الجوانكب هابتكاً ،فكي حكين شكهد بعضكها تبكد ً أو تحكوي اًر ،رغكم

ذكك كره ف ككي أكه ككر م ككن مش ككرو  ،ومنه ككا مش ككرو تقس ككيم فلس ككطين ،الق ككائم عل ككى رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين:
اليهودي ككة والعربي ككة ،ومم ككا

ش ككك في ككه أن ك ككل مش ككرو م ككن مش ككاريع التس ككوية ك ككان يخض ككع دائمك كاً

لمتغيرات ميزان القوى والمعطيات القائمة على األرض( .)1ومهما يكن من أمر فكإن مكن الضكرورة
بمكككان أن يككتم عككرض التطككور التككاريخي لمشككاريع التسككوية علككى أسككاس حككل الككدولتين وذلككك علككى

النحو التالي:

مقترح حل الدولتين في تقرير اللجسنة الملكية البريطاسنية "لجسنة بيل":
فككي المرحلككة األولككى مككن ال ك ار العربككي اإلس كرائيلي فككي فت كرة ا نتككداب البريطككاني ،كككان

ال ار محتدماً بين مجموعتين إهنيتين ،إحداهما أ يلة وذات أغلبية مطلقة والهانية طارئكة وذات
أهداف استيطانية واستعمارية بالغة الخطورة ،حيث كانكت الحرككة ال كهيونية تعمكل باسكتماته مكن

أجل تأسيس بنيتها السياسية وتوسيع حدود سكيطرتها ،ومضكاعفة حجكم وجودهكا ا سكتيطاني ،فكي
حين كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تناضل من أجل وضع حد للمشرو ال هيوني والح ول

على حق تقرير الم ير وا امة الدولة ،و في ظل هكذه الظكروف و عكت سلسكلة مكن ا ضكطرابات
والممارس ككات النض ككالية الفلس ككطينية المتعا ب ككة ،و ككو ً إل ككى ه ككورة ع ككام 1723م ،فقام ككت بريطاني ككا

بإرسككال لجنككة تحقيككق ملكيككة برئاسككة وليككام بيككل فككي أغسككطس 1723م مككن أجككل تقيككيم األوضككا

وبلككورة سياسككة محككدودة تجاههككا ووضككع تو ككياتها ،و امككت اللجنككة بمنا شككة المو ككف السياسككي فككي
فلسطين مكن خكنل ف كل كامكل ،اعترفكت مكن خنلكه أنكه

يمككن تنفيكذ ن كوي

كك ا نتكداب

( )1ناهض الريس ،التطور التاريخي لمشاريع التسوية ،مجلة األفق ،العدد ( ،)2غزة ،3331 ،ي.193
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والككذي تضككمن ت كريح بلفككور إ بككالقوة ،وهككذا غيككر مضككمون التحقيككق ،وذلككك لوجككود نك از

الحل بين شعبين مختلفي القومية يعيشان ضمن حدود بلد واحد

غير(.)1

ككعب

وفكي يوليككو 1727م تو كلت اللجنككة إلككى أن التعكايش بككين اإلهنيتكين مسككتحيل( .)2و ككدمت

اللجن ككة تقريره ككا إل ككى الحكوم ككة البريطاني ككة وال ككذي ك ككان بمهاب ككة أول وهيق ككة رس ككمية بريطاني ككة تط ككرح

إمكانية يام (دولتين في فلسطين) ،واحدة عربية وأخرى يهودية ،وعلى أساس مبدأ التقسيم(.)3
َّ
ولخصت اللجسنة أسباب الثورة الفلسطيسنية الكبرى بما يلي:
 .1رغبة العرب في الح ول على ا ستقنل.

 .3الخوف من إ امة وطن ومي لليهود في بندهم.
 .2ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وسياسة م ادرة األراضي.
 .9عدم هقة العرب في إخني بريطانيا.

 .5عدم وضوح مقا د ا نتداب في فلسطين(.)4
ـــمن التقريــــر مشــــروعاً لتقســــيم فلســــطين إلــــى دولتــــين ،علــــى أن تكــــون القــــدس تحــــت
تضـ َّ

الوصاية البريطاسنية وفق األسس اآلتية:

 .1دولــة يهوديــة :وتضككم القسككم الشككمالي والغربككي مككن فلسككطين ،وتمتككد علككى السككاحل مككن حككدود
لبنان إلى جنوب يافا ،وتشمل عكا وحيفا و فد وطبريا والنا رة وتل أبيب ،وترتبط بمعاهدة
دا ة وتحالف مع بريطانيا(.)5

 .3دولــة عربيــة :وتشككمل غككرب نهككر األردن وغكزة وبئككر السككبع و ككحراء النقككب والخليككل ونككابلس
والجزء الشر ي من طولكرم وجنين وبيسان ويافا.

( )1أكرم عدوان ،مشرو تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية البريطانية 1727م ،مجلة الجامعة
اإلسنمية ،العدد ،1غزة ،3333 ،ي.17
( )2إفرايم عنبار ،ترجمات الزيتونة ،93

عود وأفول فكرة الحل القائم على إنشاء دولتين ،مركز الزيتونة

للدراسات وا ستشارات ،بيروت ،3337 ،ي.2

( )3ع ام سخنيني ،فلسطين الدولة-جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير
الفلسطينية ،بيروت ،1715 ،ي.117
(Palestine: royal commission report, Presented by the secretary of state for the colonis to )4
parliament by command of his Myiesty, July-1937, cmd-5479, P-24.

( )5إلياس شوفاني ،الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة  ،)1797مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت ،ط ،1771 ،3ي.973
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 .2القــدس :وتضككم القككدس وبيككت لحككم والنا كرة وشكواطأ طبريككا علككى أن تكككون مرتبطككة بسككاحل
البحكر المتوسككط عككن طريككق ممككر يكربط بككين القككدس ويافككا ويشككمل ككنً مككن اللككد والرملككة وتبقككى
هذه المنطقة تحت ا نتداب البريطاني(.)1

ومما تقدم يتضح أن تقرير لجنة بيل شكل منعطفاً خطي اًر على القضية الفلسطينية ،فهذه

هككي المكرة األولككى التككي تككدعو فيهككا بريطانيككا وبشكككل رسككمي إلككى إ امككة دولككة يهوديككة ،والككى تهجيككر
نسككبة كبيكرة مككن السكككان العككرب مككن األ ارضككي المقترحككة لهككذه الدولككة اليهوديككة ،ويضككاف إلككى ذلككك

دعوتهككا إلككى ضككم المنككاطق العربيككة الفلسككطينية إلككى شككرق األردن ،وهككو مككا يعنككي تككذويب الهويككة
الفلسطينية والحيلولة دون تجسيدها السياسي في دولة مستقلة(.)2

موقف األطراف المعسنية من توصيات لجسنة بيل بتقسيم فلسطين إلى دولتين:

أوالً :الموقف الفلسطيسني والعربي:

رفض العرب والفلسطينيون مشرو التقسيم وتو يات لجنة بيل ،و د أدى ذلك إلى زيادة

اشتعال الهورة في فلسطين ،فقد كانت الهورة ،بل تو يات اللجنة الملكيكة ،ضكد ا سكتبداد والظلكم

وا ضككطهاد البريطككاني ،أمككا بعككدها ،فأسككباب الكرفض كهيكرة ومتعككددة :منهككا أسككباب وطنيكة و وميكة
وتراهيكة وتاريخيكة ،ومنهككا مككا هككو متعلككق بحيككاة النككاس وأمنكهككم وم ككادر رز هككم ،وسككر ة بندهككم،
واستعباد حوالي  953ألف عربي مكنهم ،بوضكعهم تحكت حككم اليهكود أو طكردهم مكن الكبند بكالقوة

إلى مكان أخر(.)3

لقد أكد العرب والفلسطيسنيون رفضهم لمقترحات اللجسنة ،حيث اجتمعوا في مؤتمر ُعقد فـي
توصلوا إلى الق اررات التالية:
بلودان بسوريا في العاشر من سبتمبر لعام 7631م ،و ّ

 .1أن فلسطين جزء

يتج أز من الوطن العربي.

 .3رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية فيها.
 .2اإل رار على طلب إلغاء ا نتداب ووعد بلفور.

 .9تأييككد طلككب و ككف الهجكرة اليهوديككة عككاجنً ،وا ككدار تش كريع يمنككع انتقككال األرض مككن العككرب
إلى اليهود.

( )1علي كاشف الغطاء ،المحاو ت ال هيونية إلنشاء الدولة اليهودية في فلسطين والموا ف الدولية منها
( ،)1797-1177دار الشؤون الهقافية العامة ،بغداد ،3333 ،ي.97
( )2وليد الخالدي ،ال هيونية في مئة عام – من البكاء على األطنل إلى الهيمنة على المشرق العربي ،دار
النهار للنشر ،بيروت ،ط ،3333 ،3ي.39-32

( )3عزت طنوس ،الفلسطينيون ماضي مجيد ومستقبل باهر ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية،
بيروت ،1713 ،ي.111
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 .5أعلككن الم ككؤتمر أن اسككتمرار ال ككدا ة ب ككين بريطانيككا والع ككرب متو ككف علككى تحقي ككق المطال ككب
السابقة الذكر.

إن هذا الرفض العربي والفلسطيني أدى إلى استمرار الهورة داخل فلسكطين ،سياسكياً وعسككرياً بعكد
دور تقرير اللجنة(.)1

ثاسنياً :موقف الحركة الصهيوسنية:

كان لليهود مو فان من مشكرو التقسكيم وتو كيات لجنكة بيكل :أحكدهما معلكن وهكو الرضكا

والترحيب باعتباره يضع أساساً لقيام دولة يهودية في أرض فلسكطين ،واآلخكر غيكر معلكن يخفونكه
يحقق لهم كل أطماعهم بإ امة دولة لهكم

في نفوسهم ،وُيلمحون به أحياناً ،وهو أن هذا التقسيم
فككي فلسككطين ،ألنهككم يريككدون جككزءاً مككن فلسككطين بككل يريككدونها كلهككا ،ولككذلك كككانوا يعارضككون أي
مشرو

ستقنل فلسكطين ،ألن ذلكك

يتفكق مكع مكا يسكعون إليكه ويحلُمكون بكه ،حسكب تو كيات

الرب ،وهو ما يزعمه اليهود من وعود التوراة بأرض فلسطين كلها(.)2

و د أهارت تو يات لجنة بيل نقاشاً حاداً بين القادة ال هاينة ،حيث اتسمت ردود الفعل

ال ككهيونية األوليككة بمعارضككة شككديدة ،وذلككك ألن تو ككيات اللجنككة سككمت "أرض إس كرائيل" حسككب
زعمهككم ،ومنحككت اليهككود ج ككزءاً

ككغي اًر منهككا ،إ أن هككذه المعارض ككة أخككذت فككي التضككاؤل حت ككى

تحول ككت إل ككى تأيي ككد م ككتحفظ أم ككام حقيق ككة تو ككيات اللجن ككة بط ككرد الع ككرب الفلس ككطينيين م ككن الدول ككة

اليهودية المقترحة(.)3

ثالثاً :موقف الحكومة البريطاسنية:
بعد

دور تو يات لجنة بيل ،مر مو ف الحكومة البريطانية بهنث مراحل:

المرحلــة األولــى :إ كرار التو ككية و ككد تككم ذلككك بالفعككل فككي بيككان أ ككدرته الحكومككة البريطانيككة فككي
7يوليو1727م ،أيدت فيه فكرة التقسيم ،و وت عليه مجلس العموم البريطاني بالموافقة.

المرحلــة الثاسنيــة :بدايكة التخلككي عككن تو ككية اللجنكة بعككد عككودة المقاومكة الفلسككطينية إلككى نشككاطها،
حي ككث نش ككأ اتج ككاه ف ككي الحكوم ككة البريطاني ككة يؤي ككد التف ككاهم م ككع الع ككرب ،وأن أي سياس ككة ف ككي

فلسكطين سكتنعكس أهارهكا علكى المنطقكة ،وتكؤهر كهيك اًر فكي مسكتقبل العن كات البريطانيكة مكع
وى الشرق األوسكط ،وككان هكذا بدايكة تغييكر مو كف الحكومكة البريطانيكة مكن تو كية لجنكة

بيل.

( )1أكرم عدوان ،مرجع سابق ،ي.25

( )2محمد عوض هللا ،القضية الفلسطينية دراسات وا تراحات للحل ،مكتبة دار األر م ،غزة ،3333 ،ي.17
( )3أحمد زكريا فرج وآخرون ،حرب  1791ونكبتها ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة ،3313 ،ي .597
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المرحلــة الثالثــة :التخلككي عككن تو ككية لجنككة بيككل والغائهككا ،و ككد جككاء ذلككك فككي عككام 1721م بعككد
اسككتقالة وزيككر المسككتعمرات أورمسككبي غككور الككذي كككان منحككا اًز للحركككة ال ككهيونية ،ومجككيء

اللككورد ماكدونالككد وزيك اًر للمسككتعمرات بككد ً منككه ،والككذي كرر د ارسككة الوضككع فككي فلسككطين مككن
جديد ،وأرسكل لجنكة جديكدة تسكمى لجنكة وودهيكد( .)1حيكث درسكت هكذه اللجنكة مشكرو لجنكة
بي ككل الملكي ككة لتقس ككيم فلس ككطين لع ككام  ،1727وأو ككت بع ككد انتهائه ككا م ككن د ارس ككة المش ككرو

برفضكه ،وذلككك بإجمككا أ كوات أعضككائها ،وأوضككحت بككأن تخطككيط حككدود الككدولتين العربيككة
واليهودي ك ككة ال ك ككذي أ رت ك ككه لجن ك ككة بي ك ككل ،ل ك ككم يك ك ك ار توزي ك ككع الس ك كككان أو ا عتب ك ككارات العس ك كككرية

وا ت ادية ،وأ درت تقري اًر في 37أبريل 1721م أ رت فيه بكأن التقسكيم غيكر عملكي(.)2
وفي هذا اإلطار اعتمدت الحكومة البريطانية مشروع مكدوسنالد ،وضمنته في بيان سياسي

وعك كرف باس ككم كت ككاب مكدونال ككد األب ككيض ،و ككد انطل ككق ذل ككك
ككدر ف ككي  17م ككايو ُ ،1727
المشرو من اعتبار أن إ امة دولتكين مسكتقلتين فكي فلسكطين ،واحكدة عربيكة وأخكرى يهوديكة
تعتمد كنً منهما على نفسها ،إنما هو غير عملي(.)3

ك ككان ل ككدور كت ككاب ماكدونال ككد األب ككيض ف ككي ع ككام  1727ت ككأهي اًر عل ككى مج ككرى ال ك ك ار

السياسي في فلسطين ،و د

اغت الحكومة البريطانيكة هكذا الكتكاب بهكدف إيجكاد دولكة فلسكطينية

تضم العرب واليهود ،وتنال استقنلها بعد إنشكاء عن كات وديكة بيكنهم ،بعكد انقضكاء عشكر سكنوات

علككى

ككدور هككذا الكتككاب ،وكككان مككن نتيجككة طككرح هككذا الكتككاب أن أعلنككت بريطانيككا أنككه لككيس مككن

سياسككتها إيجككاد دولككة يهوديككة ،و ككد جككاء مضككمون الكتككاب ليعككالج هككدفين رفعتهمككا الحركككة الوطنيككة

الفلسكطينية وهمكا :منكع الهجكرة اليهوديكة وايقكاف مكنح األ ارضكي لليهكود رغكم أن هكذه المعالجكة أتككت

غامض ككة إ أنه ككا ش كككلت تقيي ككداً مرحليك كاً وطارئك كاً لنش ككاط الحرك ككة ال ككهيونية ف ككي فلس ككطين ،وك ككان
سكوت الحركة ال هيونية على

دور هذا الكتاب مرتبط بظروف التوتر الكدولي وببدايكة الحكرب

العالمي ككة الهاني ككة ،وك ككان اله ككدف منك كه رغب ككة بريطاني ككا ف ككي الح ككول عل ككى تهدئ ككة للغلي ككان الش ككعبي
الفلسككطيني لكسككب المو ككف العربككي إلككى جانككب دول الحلفككاء ،و ككد ارعككت الحركككة ال ككهيونية هككذا
ا عتبككار مرغمككة ،إلككى أن اختككارت الو ككت المناسككب لهككا وأعلنككت مو فهككا مككن الكتككاب األبككيض فككي

( )1محمد عوض هللا ،مرجع سابق ،ي.73
( )2سمير حلمي سيسالم ،المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية ( ،)1777-1797رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسنمية ،غزة ،3335 ،ي .99-92

( )3ع ام سخنيني ،مرجع سابق ،ي.191-197
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مؤتمرها الذي عقدته في فندق بالتيمور في نيويورك في  1مايو  ،1793وأُعلن فكي هكذا المكؤتمر

رفض الكتاب األبيض لعام  1727باعتباره يشكل خر اً لت ريح بلفور(.)1

وكككان م ككير الكتككاب األبككيض نفككس الم ككير الككذي آلككت إليككه المحككاو ت السككابقة ،فقككد

رفضه العرب ألنه جعل تحقيق ا ستقنل مرتبطاً بوجود عن ات طيبة بين العرب واليهود األمكر
الذي يستحيل وجوده ،كما جعل إعنن ا ستقنل منوط بالظروف الدولية(.)2

وكان رد القادة ال هاينة على هذا الكتاب ،نقكل اعكدة عمليكاتهم السياسكية مكن لنكدن إلكى

واشككنطن ،مككع مضككاعفة جهككودهم للح ككول علككى الككدعم وا لت كزام السياسككي األمريك كي ،ومككن جهككة

أخرى اتجهوا إلى تقوية نشاطهم العسكري في فلسطين ،حيث أكد ديفيد بن غوريـون أول رئـيس

وزراء لســـرائيل وحس ككب ناعت ككه ب ككأن المي ككدان الرئيس ككي لجه ككود ال ككهيونية خ ككارج فلس ككطين ل ككيس
بريطانيا ،وانما الو يات المتحدة األمريكية(.)3

انتهت الحرب العالمية الهانية عكام 1795م ،وخرجكت بريطانيكا منت كرة فيهكا مكع حلفائهكا

مككن األوروبيككين واألمكريكيين ،ولكنهككا كانككت منهكككة القككوى ،وعلككى ناعككة بأنهككا لككم تعككد بحاجككة إلككى
استمرار وجودها ا ستعماري في الكهير من منكاطق العكالم ،ألن هكذه الشكعوب المسكتعمرة و كلت

إلى درجة من الوعي تمكنها من أن تحككم نفسكها بنفسكها ،وألن وضكع اليهكود فكي فلسكطين أ كبح
مطمئناً ،رغم فشل محكاو ت بريطانيكا فكي إيجكاد

كيغة تكفكل يكام دولكة يهوديكة فكي فلسكطين كمكا

كككانوا ككد خطط كوا مككن بككل ،وبعككد اشككتداد ال ك ار وا شككتباكات بككين الفر ككاء فككي أعقككاب الحككرب،
تقككدمت بريطانيككا إلككى الجمعيككة العامككة ل مككم المتحككدة ،التككي تشكككلت بعككد الحككرب بككد ً مككن ع ككبة

األمم ،ووضعت ضية فلسطين بين يديهاإ لتبت فيها وتنهي ال ار بين العرب واليهود ،وأبلغكت
األمم المتحدة بأنها سوف تنهي انتدابها على فلسطين في  15مايو 1791م(.)4

مؤتمر لسندن وتقسيم فلسطين:

ب ككدأ الم ككؤتمر أعمال ككه ف ككي س ككان-ج ككيمس وك ككان يق ككود الوف ككد الفلس ككطيني جم ككال الحس ككيني،

وضككمت الوفككود العربيككة الممهلككة :األميككر في ككل بككن عبككد العزيككز وولككي عهككد م ككر عبككد المككنعم،

( )1كمال الخالدي ،األرض في الفكر ا جتماعي ال هيوني  ،1772 -1791ا تحاد العام للكتاب وال حفيين
الفلسطينيين ،دمشق ،1719 ،ي .23
( )2عمر رشيدي ،ال هيونية وربيبتها إسرائيل ،دار القلم ،الكويت ،ط  ،1773 ،2ي .73
( )3أسامة أبو نحل ،يهودية دولة إسرائيل :جذور الم طلح وتأهيره على القضية الفلسطينية ،مجلة جامعة
القدس المفتوحة ل بحاث والدراسات ،العدد  ،32المجلد األول ،غزة ،3311 ،ي .237

( )4محمد عوض هللا ،مرجع سابق ،ي.72-73
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والوزير األول الع ار ي نوري السعيد ،واألمير حسين من اليمن ،والكوزير األول األردنكي توفيكق أبكو

الهدى(.)1

وكككان أوضككح مظهككر للتككدخل األمريك كي فككي ضككية فلسككطين ،هككو تككأليف لجنككة تحقيككق

بريطانية أمريكية مشكتركةإ إلعكادة النظكر فكي القضكية الفلسكطينية ،ولككن بكل و كول هكذه اللجنكة
إلككى فلسككطين كانككت بريطانيككا ككد ككررت السككماح بككالهجرة اليهوديككة ب ككفة مؤ تككة بمعككدل 1533

مهكاجر شككهرياً ،وبهكذا نقضككت

كراحة عهككدها الككذي أخذتكه علككى نفسكها فككي كتابهكا األبككيض لسككنة

 ،1727وكان الغرض من إشراك الو يات المتحدة في موضو فلسطين ،هكو أنهكا جكاءت إل كرار

سياسة مرسومة لتأييد المطالب ال هيونية تأييداً عملياً ،حيث أو ت فكي تقريرهكا بالسكماح لمائكة

ألف يهودي بالدخول إلى فلسطين فكي الحكال ،وا كدار بيكان

كريح بأنكه لكن تتككون فكي فلسكطين

دولة عربية أو يهودية ،وأن تبقى حكومة فلسطين ائمة تحت نظام ا نتداب وفقاً ل ك ا نتداب
إلى أن يتسنى عقد اتفاق توضع بموجبه فلسطين تحت و اية األمم المتحكدة ،واعتبكر العكرب أن

ما جاء في هذا التقرير يعتبكر نقضكاً لقك اررات لجنكة التحقيكق وتأكيكداً لتحيزهكا الظكاهر ،واعتبكروا أن
ارراتها خطوة عدائية ضد الحكومات العربية ،وأنها تهدف للقضاء على عروبة فلسطين ،وطالب

العرب بمفاوضات فورية مع بريطانيا إلنهكاء الوضكع القكائم فكي فلسكطين علكى أسكس ميهكاق األمكم
المتحدة ،ووافقكت بريطانيكا علكى مبكدأ المفاوضكات لحكل ضكية فلسكطين ،وحكددت يكوم العاشكر مكن
سبتمبر  ،1793موعداً نعقاد المؤتمر في لندن.

مشروع موريسون وتقسيم فلسطين:

ويهدف هذا المشرو إلى تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق إدارية هي:

 .1المنطقة اليهودية وتشمل معظم األراضي التي حل فيها اليهود حتى ذلك الحين.
 .3القدس وتشمل القدس وبيت لحم واألراضي القريبة منها.
 .2النقب.

 .9المنطقة العربية وتشمل ما تبقى من فلسطين.

علككى أن تقككوم فككي كككل منطقككة مككن المنطقتككين العربيككة واليهوديككة حكومككة محليككة ،وأن تقككوم

حكومة مركزية مختلطكة شكاملة للمنطقتكين ،علكى أن يظكل أمكر الهجكرة فكي يكد الحكومكة المركزيكة،
و د رفض العرب هذا المشرو و رروا عكدم

كنحه ليككون أساسكاً لحكل ضكية فلسكطين ،وتقكدموا

( )1بشارة خضر ،أوروبا وفلسطين من الحروب ال ليبية حتى اليوم ،ترجمة من ور القاضي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،3332 ،ي .333
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بمشرو مضاد ،و كد رفضكت بريطانيكا هكذا المشكرو  ،و كررت أن مشكرو موريسكون هكو خيكر حكل

لقضية فلسطين ،وهكذا أخفق مؤتمر لندن(.)1

رؤية حل الدولتين في لجسنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة اال سنسكوب:
ا ترحت بريطانيا على األمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لد ارسكة الوضكع فكي فلسكطين و كد

تم تشكيل اللجنة من أحد عشر عضواً مكن منكدوبي الكدول التاليكة :السكويد ،كنكدا ،تشيكوسكلوفاكيا،
غواتيمككا  ،األورغ كواي ،هولنككدا ،البيككرو ،الهنككد ،إي كران ،يوغسككنفيا ،أسككتراليا ،وتككم تعيككين القاضككي

ساندوستروم وهو سويدي الجنسية رئيساً للجنة والتي عرفكت باسكم (انسككوب) ،و كد درسكت اللجنكة

الوضككع ،ووضككعت تو ككياتها فككي تقريككر دمتككه إلككى األمككم المتحككدة فككي  21أغسككطس 1797م(،)2
و د اشتمل التقرير على إحدى عشر تو ية منها التو ية بتقسيم فلسطين إلى دولتكين :إحكداهما

عربي ككة ،واألخ ككرى يهودي ككة ،وض ككمان حري ككة الو ككول إل ككى األم ككاكن المقدس ككة ،كم ككا ككدمت اللجن ككة

وع ككرف اله ككاني
مش ككروعين لل ككدولتين المفترض ككتين ف ككي فلس ككطينُ ،ع ككرف األول بمش ككرو األغلبي ككةُ ،
بمشرو األ لية(.)3
مشروع األغلبية :ويهدف لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية.
أ.

الدولة العربية :وتتألف من مناطق الجليل الغربي ونابلس والسهل الساحلي من أسدود وحتى
الحدود الم رية.

ب .الدولة اليهودية :وتتألف من الجليل الشر ي وسهل مرج بن عكامر والقسكم األكبكر مكن السكهل
الساحلي ومنطقة بئر السبع والنقب.

ج .منطقة القدس وضواحيها :وتوضع تحت نظام الو اية الدولية(.)4

مشروع األقلية :ويقترح يام حككومتين إحكداهما عربيكة واألخكرى يهوديكة مسكتقلتين اسكتقن ً ذاتيكاً،
وتتألف منهما دولة اتحادية باسم دولة فلسطين(.)5

ينحككظ بككأن ك كنً مككن المشككروعين اتفقككا علككى تقسككيم فلسككطين إلككى دولتككين إحككداهما عربيككة

واألخككرى يهوديككة ولكككن الخككنف كككان علككى تحديككد العن ككة بككين الككدولتين ،ولقككد عبككر اليهككود عككن

ارتياحهم لقرار األغلبية ،وكانوا في مة ا غتباط ألنهكم أخكذوا دولكة بموافقكة دوليكة ،رغكم تظكاهرهم

( )1عمر رشيدي ،مرجع سابق ،ي .77 -75
( )2حسني أدهم جرار ،نكبة فلسطين عام (1791-1797مؤامرات وتضحيات) ،دار الفر ان للنشر والتوزيع،
عمان ،1775 ،ي.3
( )3سعيد تيم ،النظام السياسي اإلسرائيلي ،دار الجيل ،بيروت ،1717 ،ي.53
( )4عمر رشيدي ،مرجع سابق ،ي.71
()5

نح العقاد ،المشرق العربي المعا ر ،مكتبة األنجلو الم رية ،القاهرة ،1717 ،ي.251
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با عتراض على القرار ،ألنه

يعطيهم فلسطين كلها ،كما كانوا يطمعون ،أما العرب فقد عبكروا

عن رفضهم وسخطهم ومخاوفهم(.)1

قرار تقسيم فلسطين رقم  727لعام :7621

بريطانيككا هككي مككن وضككع اللبنككة األولككى لبنككاء الككوطن القككومي اليهككودي ،وذلككك مككن خككنل

إ ككدار ت كريح بلفككور عككام 1717م ،هككم مككن خككنل

ككك ا نتككداب وتطبيقاتككه ،هككم عبككر تقريككر

اللجنة الملكية لجنة بيل عام 1727م ،ورغم أن هذا التقرير لم يأخذ ال فة الدولية ،إ أنه يبقكى

بناء على منواله كرار تقسكيم فلسكطين ر كم  111لعكام 1797م ،والكذي يكني
األساس الذي يا ً
على تقسيم فلسطين إلكى دولتكين :إحكداهما عربيكة ،واألخكرى يهوديكة ،ورغكم مكا فيكه مكن ظلكم بحكق

الفلس ككطينيين أ ككحاب األرض األ ككليين( .)2وك ككان ه ككذا القك كرار المس ككمى رس ككمياً "بقك كرار الجمعي ككة

العامة ر م  "111من أول المحاو ت لحل ال ار العربي اإلسرائيلي على أرض فلسطين(.)3

لقككد سككنحت الفر ككة للو يككات المتحككدة لككدعم المشككرو ال ككهيوني وا امككة الدولككة اليهوديكة،

بقك كرار م ككن الهيئ ككة الدولي ككة ،عن ككدما طُرح ككت ض ككية فلس ككطين عل ككى األم ككم المتح ككدة ،حي ككث تُحق ككق
ال هيونية أهدافها تحكت غطكاء الشكرعية الدوليكة ،ولمكانكة الو يكات المتحكدة وتأهيرهكا ونفوذهكا فكي
العالم ،عمل الرئيس ترومان على تمرير الق اررات النزمة لتجسيد المشرو ال كهيوني وا عتكراف

به دولياً(.)4

فقككد توجككه حككاييم وايزمككان إلككى واشككنطن ،فككي  17نككوفمبر  ،1797واجتمككع مككع ال كرئيس

ترومككان ،وطالبككه بككأن تكككون منطقككة النقككب والعقبككة مككن ن ككيب الدولككة اليهودي كة لزيككادة مسككاحتها،

فأ ك ككدر ال ك كرئيس ترومك ككان تعليماتك ككه للوفك ككد األمريك ك كي لجعك ككل النقك ككب والعقب ك كة مك ككن ن ك ككيب الدولك ككة
اليهوديككة( .)5فاشككتد النقككاش فككي أرو كة األمككم المتحككدة ،كمككا دخلككت المحككاو ت السياسككية فككي نشككاط
مكه ككف كانك كت الو ي ككات المتح ككدة المح ككرك الرئيس ككي ل ككه ،حي ككث تول ككت تخط ككيط المن ككاورات وتجني ككد
األ وات لدعم رار التقسيم ،بشتى الوسائل ،من اإلغراء والرشاوي إلى التهديد(.)6

( )1شفيق الرشيدات ،فلسطين ،تاريخاً ،وعبرة ،وم ي اًر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،1771 ،
ي.153

( )2أسامة أبو نحل ،مرجع سابق ،ي .213
( )3سهى علي رجب ،النكبة وحقيقة ن ف الدولة ،شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ،3337 ،ي .12
( )4إلياس شوفاني ،مرجع سابق ،ي.533-535
( )5جبر الهلول ،المواهيق والعهود في ممارسة اليهود ،راءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي
المعا ر ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،3339 ،ي.221-223

( )6إلياس شوفاني ،مرجع سابق ،ي.537
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طلككب ترومككان مككن أعضككاء الوفككد األمريككي ل مككم المتحككدة ،أن يمارسكوا نفككوذهم مككن أجككل

إ نا الحكومات األخرى بالت ويت على التقسيم ،وأن يحشدوا كل طا اتهم من أجل ممارسة كل
أنك كوا الض ككغط المباش ككر وغي ككر المباش ككر عل ككى الحكوم ككات ،خ ككارج الع ككالم اإلس ككنمي والت ككي كان ككت
متشككة في التقسيم أو معارضة له(.)1

بذل زعماء الحركة ال هيونية جهوداً كبيرة إل نا

الدول المترددة ،واستعانوا

بالدبلوماسيين الداعمين للخطة داخل األمم المتحدة ،وذلك من أجل تأجيل الت ويت من  33إلى

 37نوفمبر  ،1797مما أتاح لهم الفر ة إل نا كنً من ليبيريا والفلبين وهاييتي بالت ويت مع
مؤيدي الخطة ،لتأمين دعم هلهي الدول األعضاء ،وحاولت الدول العربية منع التأجيل ،لكن

البعهة األمريكية أ رت على تأجيل جلسة الت ويت إلى ما بعد عيد الشكر األمريكي ،والذي
ي ادف  37نوفمبر(.)2

لقد مارست الو يات المتحدة الضغط على عدد من الدول إلجبارها على الت ويت إلى

جانب رار التقسيم ،ولو هذا الضغط وتحول هذه الدول من الرفض إلى الموافقة لفشل ا تراح
تقسيم فلسطين(.)3

وتعليقاً على هذا الموضو  ،ال وزير الدفا

األمريكي آنذاك جيمس فروستول في

مذكراته" :إن الطريقة المستخدمة للضغط وإلكراه األمم األخرى في نطاق األمم المتحدة ،كانت

فضيحة"( .)4أما رئيس مجلس الوزراء البريطاني األسبق (أتلي) فيشهد في مذكراته على "أن
سياسة الو يات المتحدة في فلسطين كانت توجهها أ وات الناخبين اليهود والمعونات المالية

التي تقدمها عدة شركات يهودية كبيرة" ،كما أن الرئيس األمريكي ترومان اعترف أمام فريق من

الدبلوماسيين بو ائع الضغط الموجه من اللوبي ال هيوني فيقول" :أنا آسف يا سادة ولكن علي
أن ألبي رغبات مئات آ ف األشخاي الذين ينتظرون نجاح ال هيونية ،وهذه األلوف من

الناخبين األمريكيين ليسوا عرباً" (.)5

( )1ريجينا الشريف ،ال هيونية غير اليهودية جذورها ونفوذها في التاريخ الغربي ،ترجمة أحمد عبد هللا عبد
العزيز ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،3313 ،ي.193

( )2سهى علي رجب ،مرجع سابق ،ي .17
( )3نا ر بن محمد الزمل ،لماذا يكرهوننا ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،3339 ،ي.122
( )4عزت طنوس ،مرجع سابق ،ي.295

( )5روجيه جارودي ،فلسطين أرض الرسا ت السماوية ،ترجمة
للدراسات والترجمة والنشر ،دمشق ،1771،ي.332

- 24 -

ي أتامين-مشيل واكيم ،دار طنس

وطُرح مشرو التقسيم للت ويت في مساء  37نوفمبر  ،1797فكان هنهة وهنهون

وتاً إلى جانب التقسيم ،وهنهة عشر

ويتلخص قرار التقسيم في السنقاط التالية:

وتاً ضده ،وامتنعت عشر دول عن الت ويت(.)1

أ-إقامة الدولة اليهودية :وتشمل الجليل الشر ي ( فد وطبريا وبيسان) وحيفا و راها ،وتل
أبيب ،و طا يافا باستهناء مدينة يافا ،والجزء المحاذي من البحر الميت من طا الخليل

ومنطقة النقب حتى العقبة.

ب-اقتراح إقامة الدولة العربية أو ضمها لدولة عربية :وتشمل حسب خطة التقسيم على كل
من الجليل الغربي (عكا والنا رة) نابلس وجنين وطولكرم و طا

القدس (عدا مدينة

القدس) وبيت لحم والخليل ويافا واللد والرملة ،والسهل الساحلي الجنوبي أي غزة،

والمجدل وخانيونس وبئر السبع ،والعوجا – الحفير.

ت -تدويل مسنطقة القدس :وتشمل من الشرق أبوديس ومن الغرب عين كارم ومن الشمال

شعفاط ومن الجنوب بيت لحم ( .)2و د أو ي رار التقسيم على أن تبلا مساحة الدولة

اليهودية ( )%53من مساحة فلسطين ،ولم يكن اليهود يملكون خمس هذه المنطقة ،وما
تبقى من فلسطين ( )%92تقوم فيه دولة عربية ،أما القدس وما حولها فك(.)3()%1

لق ككد ن ككي ك كرار التقس ككيم عل ككى تقس ككيم فلس ككطين إل ككى دولت ككين مس ككتقلتين ،تق ككوم بينهم ككا وح ككدة

ا ت ادية مشتركة وذلك تأسيساً على رار لجنة األغلبية ومشروعها ،وما ط أر عليه من تعكدينت
من خنل اللجنة الخا ة المؤلفة لدراسة الوضع ا ت ادي وتطويره ،والتكي أ كرت ف كل جنكوب
يافا وبئر السبع وضمها إلى الدولة العربية(.)4

وكككان مشككرو التقسككيم ظالمكاً علككى ال ككعيد الجيوسياسككيإ ألن  %73مككن أ ارضككي الدولككة

اليهوديككة المقترحككة يملكهككا العككرب ،باإلضككافة إلككى الخلككل ا ت ككادي الككذي تسككبب بجعككل عش كرات
المككدن ال ككغيرة والق ككرى العربي ككة ،أو جع ككل عمقهككا ا س ككتراتيجي ،خ ككارج المنطقك كة المقترح ككة للقس ككم

العربككي ،فالسككهل السككاحلي الككذي ينككتج برتقككال يافككا الشككهير ،يملككك أكهككر مككن ن ككفه فلسككطينيون

يعيشككون فككي الدولككة اليهوديككة المقترحككة ،ومدينككة يافككا ،وهككي أوضككح مهكال علككى ذلككك ،أُخرجككت مككن
)Charles D. Smith: Palestine and The Arab Israeli Conflict, Second Edition, Martin press, (1
New York, 1992, P 144.

( )2تيسير جبارة ،تاريخ فلسطين ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،1771 ،ي.312
()3

إسماعيل أحمد ياغي ،الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية ،دار المريخ للنشر ،الرياض،1712 ،
ي.139

( )4إسنم جودت مقدادي ،العن ات ال هيونية البريطانية في فلسطين  ،1791 -1723رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسنمية ،غزة ،3337 ،ي .133
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الدولة اليهودية ،لكن بيارات البرتقال الواسعة التابعة لها بقيت ضمن الدولكة اليهوديكة ،ولهكذا ككان

بيارتهم فكي الدولكة اليهوديكة
 13ألف من أهل يافا سيعيشون في الدولة العربية ،بينما كانت أكهر ا
المقترحة ،وبما أنه

وجود لحواجز طبيعية بين الدولتين المقتكرحتين ،فكإن الحكدود كانكت خطكوط

وهمي ككة ،وعل ككى أي ككة ح ككال رف ككض س كككان فلس ككطين مش ككرو التقس ككيم ألن الدول ككة اليهودي ككة المقترح ككة
تضككمنت السككهل السككاحلي الخ كب علككى شككاطأ البحككر األبككيض المتوسككط واأل ارضككي الوا عككة فككي

سككهل طبريككة والحولككة ،فيمككا تضككمنت الدولككة العربيككة المنككاطق الجككرداء الجبليككة والمسككاحات التككي
ي عب زراعتها(.)1

ردود الفعل على قرار التقسيم :727

كان لهذا القرار أهر بالا علكى جميكع الفلسكطينيين دون اسكتهناء ألنهكم أدرككوا أنهكم تحولكوا

وبسرعة شديدة ،هم ووطنهم ،إلى ضحية ،وأدركوا أن كنً من األوروبيين واألمريكيين يسعون إلى

حل مشكلة اليهود بعد انتهاء الحرب العالمية الهانية ،على أن يكون هذا الحل بعيكداً عكن أوروبكا،
وهنككا تن ككت الم ككالح فككي هككذا الق كرار ،فهككو يسككتجيب لمطككامع ال ككهيونية والتطلعككات البريطانيككة

واألمريكيككة ،و ككد تجلككى مو ككف الفلسككطينيين فككي مظككاهرات واضكراب شككامل وعككام ،فككي كافككة أنحككاء

فلسككطين ،وكمككا تجلككى فيمككا حككدث مككن مواجهككات بككين الفلسككطينيين واإلنجليككز وبككين الفلسككطينيين
واليهود في الفترة الوا عة بين

دور القرار وبين إعنن بكن غوريكون عكن إ امكة دولكة إسكرائيل فكي

الخككامس عشككر مككن مككايو  ،1791وفككي هككذه األهنككاء بككدأ الفلسككطينيون فككي تسككليح أنفسككهم والشككرو
بتنظيم

فوفهم لمواجهة المخاطر التي تقف في طكريقهم للحيلولكة دون ضكيا وطكنهم ،و كد أهكار

رار التقسيم هائرة الشعوب العربية ،وعمت موجكة مكن الغضكب والسكخط والمظكاهرات واإلضكرابات

الشك ككاملة فك ككي الك ككوطن العربك ككي ،وعقك ككدت اللجنكككة السياسك ككية للجامعك ككة العربيك ككة فكككي ديسك ككمبر 1797
اجتماعككات فككي القككاهرة ،و ككررت العمككل علككى إحبككاط مشككرو التقسككيم والحيلولككة دون يككام الدولككة

اليهودية ،أمكا علكى

كعيد الحرككة ال كهيونية ،فقكد رحبكت بكالقرار وأ امكت احتفكا ت جماعيكة فكي

شوار نيويورك وتل أبيب ،وبدأت تستعد إلعنن دولتها(.)2

فككي حككين امتنعككت بريطانيككا عككن الت ككويت علككى مشككرو كرار التقسككيم ،وكككان هككذا مو ف كاً

مخادعاً ألنها التي تتحمل المسؤولية الكبرى في خلق الوطن القومي اليهودي ،وفيما أ كاب أهكل
فلسطين من بنء ومحن ،هم أعلنت في  11ديسكمبر  1797موعكد إنهكاء ا نتكداب فكي  15مكايو

 1791وموعد جنء آخر فر كة مكن فر هكا ،حيكث سكار اليهكود إلكى اإلعكنن عكن دولكتهم فكي 15
( )1عزت طنوس ،مرجع سابق ،ي .293

( )2جوني من ور ،رار التقسيم ( -)111فرض أجندة استعمارية على فلسطين ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد
 ،31رام هللا ،3337 ،ي.13-11
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مايو  1791وبعد د ائق ككان الكرئيس األمريككي هكاري ترومكان يعتكرف بالدولكة اليهوديكة الجديكدة،
وبعد ذلك بد ائق أعلنت روسيا اعترافها بإسرائيل(.)1

مشروعية قرار التقسيم في القاسنون الدولي:
رغم

دور رار التقسيم عن هيئة عليا في هيئة األمم المتحدة ،إ أنه يتعكارض مكع أحككام

القانون الدولي ل سباب التالية:

 .1لم يأخذ رأي سكان فلسطين بالحسبان ،ولم يسأل الفلسطينيين عن حق تقرير م يرهم.
.3

يعتمككد كرار التقسككيم علككى أي أسككاس ككانوني و يحككق لبريطانيككا إحالككة القضككية الفلسككطينية

إلككى األم ككم المتحككدة ألن وجوده ككا فككي فلس ككطين كدولككة منتدب ككة ككد انته ككى بق كرار إنه ككاء وج ككود
ع بة األمم ،وبالتالي فإن نظام ا نتداب د انتهى في  11أبريل .1793

.2

يوجد في ميهاق األمم المتحدة ما يمنح الجمعيكة العموميكة أو هيئكة األمكم

.9

يمتلكك كرار التقسككيم شكيئاً مككن العدالكة أو المسككاواة حكين مككنح األ ليكة اليهوديككة فكي فلسككطين

إ ليم محدد دولياً خنفاً لرغبة سكانه.

كنحية تقسكيم

نسبة أكبر من األرض الفلسطينية الخ بة ،والتي تتوفر فيها مكوارد مائيكة وظكروف معيشكية
أفضل.

 .5أن كرار التقسككيم فككي القككانون ال كدولي غيككر ملككزم مككن حيككث مضككمونه وشكككله وطككرق تنفيككذه،
ولهككذا

يمكككن اعتبككار عككدم بولككه ينككتقي مككن حككق الشككعب الفلسككطيني فككي المطالبككة بكامككل

حقو ه.

 .3بطكنن كرار التقسكيم لكونكه ُنفكذ بكالقوة علكى يكد إسكرائيل ،ودون وجكود لجنكة الو كاية التكي تككم
اإلشارة إليها في القرار(.)2
ختام كاً ،إن تقسككيم فلسككطين الككذي جككرى عككام  ،1797و يككام إس كرائيل باطككل مككن أساسككه،

لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني

احب األرض ،و احب الحق في تقرير الم ير ،وله حقكه

الطبيعي في وطنه ،وذلك حسب المادة  17من الميهاق الوطني الفلسطيني ،والكذي أ رتكه منظمكة

التحريككر الفلسككطينية فككي يونيككو  ،1731ومككع أن الفلسككطينيين لككم يعترفكوا بقكرار التقسككيم فككإن وهيقككة
إعككنن ا سككتقنل التككي أعلنتهككا منظمككة التحريككر الفلسككطينية فككي نككوفمبر  1711ككد تضككمنت نوعكاً
مككن ا عت كراف المككتحفظ بشككرعية هككذا الق كرار ،ومككع الظلككم التككاريخي الككذي لحككق بالشككعب العربككي

( )1ع ام ارشيدات وآخرون ،دراسات في القضية الفلسطينية ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،عمان،1773 ،
ي .92-93

( )2عايد زعتر ،فلسطين ساحة ال راعات الدولية ومحور القضايا العالمية العالقة ا ت ادياً وسياسياً واجتماعياً
وعسكرياً ،د.ن ،.نابلس ،3313 ،ي .537
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الفلس ككطيني ،بتشك كريده وحرمان ككه م ككن ح ككق تقري ككر الم ككير ،ف ككإن ه ككذا القك كرار م ككازال ي ككوفر ش ككروطاً
للشرعية الدولية ،تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة وا ستقنل الوطني(.)1

ويـــرى الباحـــث أن إسك كرائيل اس ككتغلت رف ككض الع ككرب والفلس ككطينيين لقككرار التقس ككيم ()111

واعتبرته ذريعة لطمس معالم الدولة العربية المقترحة ،علماً بكأن الدبلوماسكية األمريكيكة لعبكت دو اًر

خطي اًر في دفع األمم المتحدة تخاذ القرار ،علكى عككس العكرب والفلسكطينيين الكذين لكم يسكتطيعوا
أن يستخدموا رار التقسيم أساساً عتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية.

( )1سهى علي رجب ،مرجع سابق ،ي .33
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المبحث الثاسني :العوامل المؤثرة في الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطيسنية:
هنككاك العديككد مككن العوامككل المككؤهرة فككي

ككناعة السياسككة الخارجيككة األمريكيككة تجككاه الشككرق

األوسط بشكل عام وعملية التسوية السياسية للقضكية الفلسكطينية بشككل خكاي ،هكذه العوامكل لهكا

بالا التأهير في السياسكة الخارجيكة األمريكيكة إ أن ضكية الكدين تعكد واحكدة مكن أهكم القضكايا فكي

المجتمع األمريكي عبر مختلف مراحل تطوره ،وأهم هذه العوامل ما يلي:

 .1جماعات الضغط:
وهي مجموعة كبيرة من الجماعات والمنظمات والجمعيات التي تعمل جميعها كجماعات
ضككغط للتككأهير علككى

ككنع السياسككة الخارجيككة األمريكيككة بمككا يتناسككب مككع مطالبهككا وأهككدافها ،ومككن

أهمه ككا الل ككوبي ال ككهيوني ،ويعتب ككر األكه ككر اهتمامك كاً بتوجي ككه سياسك كتها تج ككاه دع ككم م ككالح وأم ككن
إسك كرائيل ،وتتك ككون ش ككبكة الل ككوبي ال ككهيوني م ككن أكه ككر م ككن  533منظم ككة وجمعي ككة ،وتلق ككى ه ككذه
المنظمات مساندة اليهود األمكريكيين وأن كار المسكيحية ال كهيونية( ،)1وتضكم فكي

وشخ كيات وحرككات

كفوفها أفكراداً

تنح ككر فقكط فكي الطوائككف والمنظمكات اليهوديكة ،بككل تأهيرهكا القكوي كككان

بفضككل المسككيحية ال ككهيونية ،وبفضككل هككذا التككأهير يمكككن الحككديث عككن لككوبي

ككهيوني يككؤهر فككي

السياسكة الدوليككة( ،)2وتعتبككر منظمككات اللككوبي ال ككهيوني مكن أهككم وأبككرز القككوى المككؤهرة فككي سياسككة
الو يككات المتحككدة تجككاه عملي كة التسككوية فككي الشككرق األوسككط ،وذلككك مككن خككنل تأهيرهككا فككي
وتوجيه السياسة الخارجية للو يات المتحدة األمريكية(.)3

ككنع

 .2وسائل االعالم:
يفتككرض فككي وسككائل اإلعككنم أن تتعامككل بموضككوعية مككع األحككداث ،ولكككن نجككد أن أغلككب
وسككائل اإلعككنم األمريكيككة تتعامككل نقككيض ذلكككإ نتيجككة النفككوذ اإلعنمككي ال ككهيوني عليهككا ،حيككث

ورت وسائل اإلعنم ا مريكية ضية ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي ،علكى أن اإلسكرائيليين هكم

الض ككحايا وأنه ككم محب ككين للس ككنم ،وأن الكراهي ككة تمك ك

ل ككوب الع ككرب والفلس ككطينيين تج ككاه إسك كرائيل،

وبخ وي موضو إ امة الدولة الفلسطينية فإن وسكائل اإلعكنم ا مريكيكة تتبنكى رؤيكة الحكومكة
( )1حسام عبد الفتاح أبو نحل ،مرجع سابق ،ي .37-31
( )2يوسف العا ي الطويل ،البعد الديني لعن ة أمريكا باليهود واسرائيل وأهره على القضية الفلسطينية خنل
الفترة ( ،)3337-1791رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،3311 ،ي .33

( )3أحمد جواد الوادية ،مرجع سابق ،ي .35
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ا س كرائيلية ،وتعمككل علككى تشكككيل رأي عككام مسككاند للرؤيككة اإلس كرائيلية ،إليجككاد مبككرر كككي

الحكومة األمريكية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ استحقاق يام الدولة الفلسطينية(.)1

تقككوم

 .3الكوسنجرس:
يمككارس تككأهيره بشكككل واضككح علككى السياسككة الخارجيككة تجككاه ال ك ار العربككي اإلس كرائيلي،
حيكث يكدعم إسكرائيل ماليكاً وعسككرياً ،فضكنً عككن فكرض يككود علكى السككلطة التنفيذيكة فككي تحركاتهككا
الخارجية في هذا الشأن ،ويرجع هذا الدعم ل سباب اآلتية:
 -يام إسرائيل بالحفاظ على الم الح األمريكية.

 األ وات اليهودية في انتخابات الكونجرس والمساهمات المالية في الحمنت ا نتخابية. -جهود الضغط المباشر من جانب جماعة الم الح(.)2

 .4البعد الديسني:
لقد تغيرت الفككرة المسكيحية األوروبيكة السكائدة فكي القكرون الوسكطى عكن اليهكود ،ب كفتهم
شعباً غريباً ينبغي تجنبكه واضكطهاده ،تغيك اًر جكذرياً بعكد حرككة اإل كنح الكديني وتأسكيس الكنكائس

والحركات البروتستانتية ،ففي حين كان ُينظر إلى فلسطين سابقاً على أنها أرض مقدسة مسيحية
بد من تحريرها من السيطرة اإلسنمية ،ار ُينظر إليها اآلن كوطن ومي لليهود(.)3
وكانككت الطوائككف البيوريتانيككة تمهككل أكهككر أشكككال البروتسككتانتية تطرف كاً ،حيككث غالككت فككي

اإلعطككاء واإلجككنل للعهككد القككديم ،وآمنككت بككأن اليهككود هككم خلفككاء للعب كرانيين القككدامى ،وحملككت فككي
أعما هككا الحككب والخيككر لليهوديككة ،ويرجككع ذلككك التعككاطف لمككا عككانوه مككن اضككطهاد كككاهوليكي ككاس،
وما وجدوه في العهكد القكديم مكن حيكاة يهوديكة تنطبكق علكيهم ،فأخكذوا يستشكهدون بكه لكدعم أفككارهم

السياسية(.)4

( )1محمد نوفل راضي ،مرجع سابق ،ي.79-73
( )2أ شرف عبد هللا ياسين ،السياسة األمريكية وتطور عملية التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي ( ،)3331-3331مجلة النهضة ،العدد  ،9القاهرة ،3337 ،ي .21-23

( )3ميخائيل سليمان ،فلسطين والفلسطينيون في العقل األمريكي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،332مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1773 ،ي .33
( )4يوسف الحسن ،جذور ا نحياز :دراسة في تأهير األ ولية المسيحية في السياسة األمريكية تجاه القضية

الفلسطينية ،سلسلة محاضرات اإلمارات  ،51مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجية ،أبو ظبي،

 ،3333ي.37
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واعتبككر البيوريت ككانيون أنفس ككهم العبك كرانيين الحقيقيك كين ،و ككارت فكككرة تن ككير اليه ككود عل ككى

درجة كبيرة من األهمية في عقيدتهم ألن "العودة الهانية للمسيح لن تتم دون حكدوث ذلكك" ،وهككذا
ككار المس ككتوطنون البيوريت ككانيون ،النم ككوذج الروح ككي للعه ككد الت ككوراتي الق ككديم ،و ككد أس ككموا أنفس ككهم

"أطفال إسرائيل – في طريقهم إلى العودة" واحتفلوا بيوم السبت يكوم ارحكة لهكم ،و كد بلكا بهكم الحكد
إلى أن أحد ادة البروتستانتية واسمه ووردر غريسون تحول في الن كف األول مكن القكرن التاسكع
عشكر ،إلككى الديانككة اليهوديككة وهكاجر إلككى فلسككطين وأ ككبح مستشكا اًر غيككر رسككمي للو يككات المتحككدة

األمريكيككة فككي القككدس ،هككم ن كنً لهككا عككام  ،1153وأ ككبح نشككاطه من ككباً علككى إعككادة تأسككيس
وطن ومي لليهود في فلسطين ،حيث أنشكأ مسكتوطنة زراعيكة يهوديكة لتكدريب اليهكود علكى شكؤون

الزراعة واإلنتاج الزراعي(.)1

لق ككد كان ككت فكك كرة إع ككادة اليه ككود إل ككى فلس ككطين فكك كرة ش ككائعة خ ككنل فتك كرة الت ككاريخ األوروب ككي

الحديث ،وكانت ماهلة باستمرار في الهقافكة الغربيكة الحديهكة ،و بخا كة فكي المجكال الروحكي أو ً،
هم في المجال السياسي الدنيوي بعد ذلك ،وكانت هذه الفكرة موجودة دائماً وتعزز المو ف الفكري
السائد الذي يربط بين اليهود وفلسطين ،وأ بحت الهقافة الغربية تنظر لفلسطين على أنهكا أرض

األجككداد التاريخي كة التككي وهبهككا هللا لليهككود أساس كاً ،وذلككك بككل أن يقرهككا هيككودور هيرتككزل والمككؤتمر
ال هيوني األول ،بزمن بعيد ،ومنكذ أن بكرزت األسكطورة القائلكة" :إن فلسكطين وطكن األجكداد لككل
اليهود" في خيال معظم المسيحيين منذ أوائل القرن التاسع عشر ،وهي المقولة التكي تتجلكى اليكوم

في تأييد ودعم الغرب لسياسة إسرائيل(.)2

ولعككل أبككرز نمككاذج أوائككل الحركككة ال ككهيونية المسككيحية فككي الو يككات المتحككدة األمريكيككة

ورموزها المبشر البروتستانتي وليام بنكستون ،الذي دم طلباً للكرئيس األمريككي هاريسكون يطلكب

منككه تككدخل أمريككا إلعككادة اليهككود إلككى فلسككطين ،وهككو مككن اتخككذ مو فكاً متشككدداً مككن هيرتككزل عنككدما

ا تككرح إ امككة وطككن ككومي لليهككود فككي بككري أو أوغنككدا ،وأرسككل لككه نسككخة مككن التككوراة بعككد أن علككم
علكى

كفحات منهكا مشكي اًر إلكى الفقكرات التككي تكدعو إلكى اتخكاذ فلسكطين وطنكاً لشكعب هللا المختككار

أي اليهكود ،يتضككح مككن ذلككك أن ا تجكاه ال ككهيوني ل مكريكيين يسككري فكي هككوت وهقافككة الشككعب

األمريك كي ،الككذي أظهككر حماسككة فككور اإلعككنن عككن وعككد بلفككور ،وكككذلك عنككد ا نتككداب البريطككاني

( )1يوسف الحسن ،البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه ال ار العربي-ال هيوني ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،1773 ،ي.27-21

( )2ريجينا الشريف ،مرجع سابق ،ي .117
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على فلسطين ،وزادت الحماسة عند اإلعنن عن يام دولة إسرائيل ،والمطالبكة الفوريكة بحمايتهكا،

وتوفير األمن لها وضمان تفو ها العسكري على جميع شعوب المنطقة(.)1

وُنقكل عككن أحككد حاخامككات اليهككود األمكريكيين ت كريح أدلككى بككه مككن علككى منبككر كنككيس فككي
الو يات المتحدة األمريكية يقول فيه :إن الدولة األمريكية أ بحت بسلطاتها األربع تتكأهر بكالنفوذ
اليهككودي بشكككل أو بك خر ،وان مسككألة النفككوذ هككذه تعكككس مككدى انسككجام أ ككحاب الم ككالح الماليككة
فككي الو يككات المتحككدة مككع هككذا النفككوذ المت ككاعد مهمككا تعككددت انتمككاءاتهم الدينيككة ،وعلككى ال ككعيد

الككديني تغلككب الفكككر ال ككهيوني علككى األفكككار اإل ككنحية ،ويتأكككد ذلككك مككن وجككود مككا يزيككد علككى
مئتي منظمة وميكة يهوديكة تنتشكر فكي أبكرز المكدن األمريكيكة لتشكمل أنشكطتها مختلكف المجكا ت

السياسية وا ت ادية واإلعنمية وا جتماعية والدينية ،مما يمكنهكا مكن تشككيل كوة ضكاغطة لهكا
نفوذهككا فككي السياسككة واإلعككنم والتجككارة والكنيسككة ،واتخككذت األنشككطة ال ككهيونية اتجككاهين :يركككز
األول على ضرورة يام وة ضغط ذاتية فاعلة على الق ارر األمريكي لخدمكة المشكاريع ال كهيونية

الداخلية الهادفة لترويج أعمالها وتعزيكز أرباحهكا ومكانتهكا السياسكية ،والهكاني يكمكن بكدعم إسكرائيل
في فلسطين مادياً وسياسياً ومعنوياً من بل الجاليات اليهودية وغير اليهودية ومن بل الدولة في
الو يات المتحدة والعالم(.)2

ويبككرز دور العامككل الككديني وكيفيككة توظيفككه عنككدما بككدأ اإلعككداد لوضككع المشككرو ال ككهيوني

موضع التنفيذ استناداً إلى خروج الو يات المتحدة األمريكية من الحرب العالمية الهانية ،وهي في

اء ،واألكهكر نفكوذاً فكي الغكرب وفكي العكالم تقريبكاً ،ومنكذ ذلكك الحكين
وضع القكوة األعظكم ،واألشكد هكر ً
ظهرت تحركات دينية كبرى على الساحة األمريكية يمكن إيجازها فيما يلي:
 .1تككدهور المكانككة ا جتماعيككة والسككطوة الدينيككة للمؤسسككة الدينيككة التقليديككة ،س كواء فككي جناحهككا
البروتستانتي أو جناحها الكاهوليكي.

 .3نفوذ ديني متعاظم ومكانة اجتماعية أ وى للتيار اإلنجيلي.

 .2انخراط وي وملحوظ لإلنجيليين األ وليين في الساحة السياسة.
 .9حركة إحياء ومية لليهودية األمريكية.

 .5اتجاه وي إلى ا ئتنف هم إلى التحالف بين المسيحية واليهودية(.)3

( )1أحمد لطفي عبد السنم ،ا نحياز األمريكي إلسرائيل دوافعه التاريخية وا جتماعية والسياسية ،مكتبة
النافذة ،القاهرة ،3335 ،ي .39-32

( )2نبيل خليل خليل ،أمريكا بين الهنود والعرب ،دار الفارابي ،بيروت ،3332 ،ي.333-317
( )3خلف الجراد ،أبعاد ا ستهداف األميركي ،دار الفكر ،دمشق ،3339 ،ي.31
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ولكي نفهم حقيقة المو ف الغربي ،علينا أن نوضكح أن هنكاك شكبه "عبكادة" إلسكرائيل خرجكت

من نطاق الممارسات الدينية ،فتشربت بها األنشكطة والموا كف العاديكة اليوميكة فكي الحيكاة العامكة،
وفي الوا ع فإن التبعية الروحية لمسيحيي الو يات المتحدة األمريكية أدت إلكى تشكبع كامكل للكروح

األمريكية بنو جديد من التدين ان ب ل الح إسرائيل ،وترتبت عليه آهار بالغة العمق والخطورة
على مستويات المجتمع األمريكي كله ،والمنحظ أن ا نتماء ال كهيوني سكرى فكي طريقكة الحيكاة

األمريكية ،وتخلل نسيجها بل عقود من ظهور مكا يعكرف باسكم "اللكوبي ال كهيوني" ويف كح عكن

مككدى ذلككك التغلغككل مككا أظه كره الجمهككور األمريك كي الع كريض مككن تحمككس بككالا لننتككداب البريطككاني
على فلسطين ،ولت ريح بلفور ،ناهيك عن إعنن يام إسرائيل في عام .)1(1791

ترتك ككز األ ككولية المس ككيحية ،عل ككى التفس ككير الحرف ككي للت ككوراة والحض ككور الح ككي للمس ككيح،

ويؤمنون بأن التوراة توفر أجوبة واضكحة و كريحة و اطعكة لجميكع األسكئلة والمشككنت اإلنسكانية
وأنها

الحة لكل زمان ومكان ،وأ بح اإلنجيليون المسيحيون أو اليمين المسكيحي الجديكد جكزءاً

ممككا يعككرف بككاليمين الجديككد الككديني والسياسككي ،أو مككا يعككرف بالمحككافظين الجككدد الككذين رافق كوا نمككو

حركة األ وليين الجديدة وشجعوها واستغلوها سياسياً(.)2

إن الكنيسككة األمريكيككة نظككام شككمولي فككي أغ ارضككه وأنشككطته وعن اتككه ،وأن البروتسككتانتية

تمهل األكهرية الغالبة للشعب األمريكي ،وتكمن فيها م ادر النفوذ السياسي ،بسبب كهرة عددها،
ولكونهككا طبقككة الكنيسككة العليككا ،ومككع التوسككع فككي التعلككيم الككديني س كواء مككن حيككث عككدد المؤسسككات

التعليمية أو عدد التنميذ ،فضنً عن انتخاب رئيسين يؤمنان بأهميكة الكدين وبكدوره فكي المجتمكع،

الكرئيس جيمكي ككارتر الكذي أعلكن عكن عقيدتككه واعتنا كه شكعار (الكو دة الهانيكة) كمسكيحي أ ككولي،
وجسد ما في هذه العقيدة من اتجاهات

هيونية نظرياً وعملياً ،والرئيس رونالد ريغان الذي عبكر

عككن ذلككك ومارسككه عملي كاً ،واعتبككر أن للككدين دو اًر أساسككياً فككي الحيككاة السياسككية للو يككات المتحككدة

األمريكية(.)3

( )1خلف الجراد ،المرجع السابق ،ي .33-32
( )2حسني عايش ،أمريكا اإلسرائيلية واسرائيل األمريكية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،3333 ،
ي.33-32

( )3يوسف الحسن ،البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه ال ار العربي – ال هيوني ،مرجع سابق،
ي.117-111
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وألن البروتسكتانتية األمريكيكة ا ككطبغت ب كبغة يهوديكة "مسككيحية

كهيونية" ،فقكد سككبقت

ال ككهيونية المسككيحية ال ككهيونية اليهوديككة فككي المطالبككة بككوطن ككومي لليهككود فككي فلسككطين ،و بككل

عقد المؤتمر ال هيوني اليهودي األول في بازل عام 1177م بسنوات طويلة(.)1

وسكككاهمت حك ككرب يونيكككو عك ككام  1737وا نت ك ككار العسك كككري إلس ك كرائيل فيهك ككا ،فكككي إحيك ككاء

ككهيونية المس ككيحية األ ككولية األمريكي ككة وتوهي ككق عن ككات التع ككاون ب ككين منظماته ككا والمنظم ككات

ال ككهيونية اليهوديككة ودولككة إس كرائيل ،فالمسككيحية ال ككهيونية األمريكيككة ،اعتبككرت أن يككام إس كرائيل

عككام  1791تأكيككد لنبككوءات التككوراة ح كول نهايككة العككالم واحككنل مملكككة جديككدة مككع المجككيء الهككاني
للمسكيح بعككد عككودة اليهكود الككى األرض المقدسككة ،وبالتكالي كككان انت ككار إسكرائيل فككي تلككك الحككرب،
واحتنلها لبقيكة أ ارضكي فلسكطين وبخا كة القكدس ،إضكافة الكى أ ارضكي عربيكة أخكرى ،تأكيكد علكى

أن خطة الرب تكتمل وأن النبوءات التوراتية تتحقق وأن نهاية التاريخ أ بحت ريبة(.)2

إن األ ككوليين المس ككيحيين ب ككرزوا ف ككي نهاي ككة الق ككرن العشك كرين كق ككوة مخيف ككة ف ككي المش ككهد

السياسي األمريكي ،وأنه

يمكن ألي حزب سياسي سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً ،أن يحكرز

تقككدماً مهمكاً فككي ا نتخابككات دون الح ككول علككى مكوافقتهم( .)3وغالبيككة األمكريكيين سكواء كككانوا مككن
ككنا القك كرار السياس ككي أم ل ككم يكونك كوا ،يعتب ككرون ض ككية إسك كرائيل مس ككألة أخن ي ككة وديني ككة تحظ ككى

باهتم ككام شخ ككي عمي ككق ،وه ككم يعتق ككدون أن إسك كرائيل ينبغ ككي أ تحي ككا فحس ككب ،ب ككل تحي ككا كدول ككة

يهودية(.)4

وتتجلى العالقة الخاصة والمميزة بين إسرائيل والواليات المتحدة في أشكال عدة وهي:
 .1التعاطي المكهف على المستويين الحكومي والشعبي بينهما.
 .3التعاون الحميم ،و سيما التعاون ا ستراتيجي.

 .2الدعم األمريكي السخي إلسرائيل وفي مختلف المجا ت العسكرية وا ت ادية والدبلوماسية
والتكنولوجية.

 .9ا نحيككاز األمريك كي التككام إلس كرائيل فككي المو ككف مككن القضككية الفلسككطينية وال ك ار العربككي –
ال هيوني.

( )1رضا هنل ،المسيح اليهودي ونهاية العالم – المسيحية السياسية واأل ولية في أمريكا ،مكتبة الشروق،
القاهرة ،ط ،3331 ،3ي .77-71
( )2رضا هنل ،المرجع السابق ،ي.115
( )3محمد عارف زكاء هللا ،الدين والسياسة في أمريكا
للدراسات وا ستشارات ،بيروت ،3337 ،ي .121

( )4ريجينا الشريف ،مرجع سابق ،ي .173
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عود المسيحيين اإلنجيليين وأهرهم ،مركز الزيتونة

ويمكن تفسير هذه العالقة بما يلي:
 .1إسرائيل ذخر استراتيجي للو يات المتحدة في الشرق األوسط.
 .3إسرائيل تعتبر اعدة أمريكية في المنطقة.

 .2هناك تقاطع للم الح ا ستراتيجية بين إسرائيل والو يات المتحدة في المنطقة.
 .9تشعر الو يات المتحدة با لتزام الديني واألخن ي تجاه الدولة اليهودية.

 .5اللوبي اليهودي األمريكي وي جداً لدرجة تجعله ُيملي السياسة األمريكية الشرق أوسطية(.)1
ويــرى الباحــث أن الدسككتور األمريكككي والتعككدينت المختلفككة التككي أُدخلككت عليككه تؤكككد علكى
العلمانية وف ل الدين عن الدولة ،رغم ذلك فكإن الكدين ككان و زال عن ك اًر أساسكياً مكن عنا كر
خ و ية المجتمع األمريكي ،وأنه ينبغي أن

يغيب عن البال أن اليمين المسيحي،

مككن حيككث المضككمون عككن الحركككة ال ككهيونية ،وهككي الحركككة العلمانيككة التككي

يختلف

عن ككة لهككا بالككدين

اليهودي إ بقدر ما يحققه لها من م الح سياسية ،بدليل أن أغلب مؤسسيها كانوا غير متدينين
بككل ملحككدين مككن األسككاس ،ولكنهككا وجككدت فككي الور ككة الدينيككة أفضككل السككبل لتحقيككق مشككروعها فككي
ا حتنل والعدوان.

( )1هيهم مزاحم ،مجلة شؤون األوسط ،العدد  ،113مركز الدراسات ا ستراتيجية ،بيروت ،3332 ،ي.111
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المبحث الثالث :مساعي الدارة األمريكية لتسوية القضية الفلسطيسنية:
أوالً :فشل مساعي التسوية األمريكية قبيل اسنتفاضة األقصى:
ك ككان م ككن ب ككين أه ككم األس ككباب المباشك كرة ف ككي نش ككوب انتفاض ككة األ

ككى و ككول المس ككار

الفلسككطيني اإلس كرائيلي بشككأن ضككايا الوضككع النهككائي إلككى طريككق مسككدود فككي المفاوضككات الت ككي

أج ارهككا الطرفككان فككي كامككب ديفيككد فككي شككهر يوليككو  ،3333و ككد تمكنككت ا نتفاضككة أن ترفككع سككقف
المطالب الفلسطينية في جولة المفاوضات التي تمت في أواخر عهد ايهود باراك(.)1

أما من ناحية تأهير ا نتفاضة علكى ال كعيد الكداخلي اإلسكرائيلي ،فقكد نجكح الفلسكطينيون

فككي زعزعككة أمككن إس كرائيل وخلخلككة اسككتقرارها السياسككي ،وجعككل المسككتوطنات عبئ كاً سياسككياً وأمني كاً
وا ت ككادياً عليه ككا ،وانس ككحاب ح ككزب العم ككل م ككن حكوم ككة ش ككارون ف ككي أكت ككوبر  ،3333أم ككا عل ككى

ال ككعيد ال ككدولي ،فض ككحت ا نتفاض ككة مج ككدداً الط ككابع ا س ككتعماري والعن ككري واإلره ككابي لدول ككة

إس كرائيل ،وبينككت

ككعوبة السككيطرة علككى شككعب آخككر وباتككت ضككية ا سككتقنل والدولككة الفلسككطينية

على رأس األجندة الدولية برغم كل التعقيدات المحيطة بها(.)2

ومككن الجككدير بالككذكر أن وسككائل اإلعككنم الغربيككة انتهجككت سياسككة منا كرة إلسكرائيل حتككى

أنها اتهمت الفلسطينيين بمعادات السنم ،لمطالبتهم بحقكو هم المشكروعة ،وكانكت وسكائل اإلعكنم
هككذه تنشككر تقييمككات ووجهككات نظككر عككن أن إسكرائيل أعطككت فلسككطين فر ككة الح ككول علككى دولككة
وأن الفلسطينيين يرفضون هذه الفر ة دون اكتراث ،ولكن الحقائق لم تكن مهلما عكستها وسكائل

اإلعنم الغربية(.)3

مككن الناحيككة السياسككية ككد تمسككك الفلسككطينيون با نتفاضككة باعتبارهككا وسككيلة للضككغط علككى

إسرائيل ،إلجبارها على و ف ا سكتيطان وتنفيكذ ا سكتحقا ات المطلوبكة منهكا فكي عمليكة التسكوية،
وتمسكت السلطة الفلسطينية بهدف دحر ا حتنل وا امة الدولة الفلسطينية معبرة عن اسكتعدادها

للعودة لطاولكة المفاوضكات فكي حكال تخلكي إسكرائيل عكن سياسكة فكرض األمكر الوا كع ،أمكا إسكرائيل
فق ككد حمل ككت القي ككادة الفلس ككطينية مس ككؤولية ا نتفاض ككة ،متهمك كةً إياه ككا بأنه ككا خر ككت ا تفا ككات الت ككي
و عتهككا ،والتككي تفتككرض حككل أي خككنف بوسككائل المفاوضككات ،كمككا اتهمتهككا بأنهككا أضككاعت فر ككة

السككنم برفضككها عككروض بككاراك "السككخية" فككي كامككب ديفيككد  ،3وأنهككا كشككفت عككن نيتهككا فككي تككدمير
( )1إبراهيم البحراوي ،مستقبل التسوية في ظل أحداث سبتمبر والمحددات اإلسرائيلية ،مجلة شؤون الشرق
األوسط ،العدد األول ،القاهرة ،3333 ،ي .91
( )2ماجد كيالي ،ا نتفاضة الفلسطينية :مح لة عامين التأهيرات واإلشكاليات السياسية وا ستراتيجية ،مجلة
شؤون عربية ،العدد  ،113القاهرة ،3333 ،ي .173-171

( )3هارون يحيى ،فلسطين حقائق و ور ،دار القبس ،دمشق ،3337 ،ي .319
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إسرائيل بتمسكها بحق العودة لنجئين الفلسطينيين ،وجاء

عود شارون إلى السلطة متزامنكاً مكع

عككودة حركتككي حمككاس والجهككاد اإلسككنمي علككى خككط العمليككات ا ستشككهادية ،التككي سككهلت علككى

شككارون تككرويج رؤيتككه لل ك ار مككع الفلسككطينيين باعتبككاره حرب كاً علككى الوجككود ،كمككا بككررت لككه تنفيككذ

خططككه المبيتكة حككتنل األ ارضككي الفلسككطينية وتقكويض عمليككة التسككوية ،واضككعاف السككلطة ،و ككد
نجح ككت إسك كرائيل ف ككي توظي ككف ه ككذه العملي ككات دوليك كاً ،لتظه ككر
الفلسطينيين(.)1

ككورتها بو ككفها ض ككحية إلره ككاب

أما حول أهر ا نتفاضة الفلسطينية في إسرائيل كدولة وكمجتمع ،فإنها كبيرة للغاية،

فا ت ادياً تو ف النمو ا ت ادي وركدت السياحة اإلسرائيلية ،وأ بح ا ت اد اإلسرائيلي
عب ،تم ولدت ا نتفاضة حالة من الخوف في نفسية المجتمع اإلسرائيلي،

بالفعل في مو ف

وأ يب بحالة عامة من ا كتئاب ،هم انخفضت معد ت الهجرة إلى إسرائيل ،وذلك للخوف

الذي تولد لدى يهود العالم من أن إسرائيل لم ت ُعد مكاناً آمناً في مقابل زيادة الهجرة المعاكسة
من إسرائيل إلى خارجها ،كما أظهرت ا نتفاضة بأن المشكلة يمكن حلها عسكرياً ،بل إن
يأتي إ

الو ول إلى حل

عن طريق المفاوضات والسنم ،ألن شارون كان يت ور أنه

باستخدام القوة المسلحة يمكن أن يحقق األمن الشخ ي لإلسرائيليين ،وهبت عكس ذلك(.)2

تمثلت أبرز مساعي التسوية األمريكية قبيل اسنتفاضة األقصى في قمـة كامـب ديفيـد ،4

فقككد وافككق ال كرئيس عرفككات مككن حيككث المبككدأ علككى مقترحككات ال كرئيس األمريكككي بيككل كلينتككون كإطككار
للتسوية ،لكنكه أبكدى تحفظكات هامكة عليهكا ،وفكي اليكوم التكالي رفكض اإلعكنن بوضكوح عكن موافقتكه
على المقترحات حيث

يسمح المشرو لمنيين النجئين بالعودة إلى أراضيهم لعكام  ،1791كمكا

يحدد بوضوح الحدود المقترحة للدولة الفلسطينية ،و د و ف البعض المقترحات األمريكية بأنها

مقترحككات إسك كرائيلية به ككوب أمريك كي ،ورغ ككم أن اإلسك كرائيليين وافقك كوا مبككدئياً عل ككى ا ت ارح ككات كإط ككار
للتسوية إ أنهم أبدوا من جهتهم بعض التحفظات ،ورفض باراك سيادة الفلسكطينيين علكى المسكجد

األ

ى ،وفشلت محادهات كامب ديفيد  ،3وانتهت و ية كلينتون دون التو ل إلى اتفاق(.)3

وبعككد إخفككاق مفاوض كات كامككب ديفيككد فككي يوليككو عككام  ،3333وبعككد حملككة القمككع الدمويككة

التي شنها الجيش اإلسرائيلي على التظاهرات السكلمية النعنفيكة التكي أعقبكت زيكارة شكارون للحكرم
( )1ماجد كيالي ،مرجع سابق ،ي.173-175
( )2نادية محمود م طفى وآخرون ،ماذا بعد انهيار عملية التسوية السلمية؟ ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،3339 ،ي .997-993

( )3محسن محمد

الح ،فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،مركز اإلعنم العربي ،القاهرة،

 ،3332ي .971
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القدسك ككي الش ك كريف فك ككي سك ككبتمبر  ،3333وج ك كدت القيك ككادة الفلسك ككطينية نفسك ككها فكككي وضك ككع محفك ككوف
بالتنا ضككات المنزم ككة لهويته ككا المزدوج ككة باعتباره ككا بني ككة لدول ككة وحرك ككة تحري ككر وطني ككة ،ف ككي ذات

الو ت(.)1

وحاولت إدارة بيل كلينتون بعكد فشكل مفاوضكات كامكب ديفيكد كسكر الجمكود الكذي و كلت

إليككه عمليككة التسككوية ،حيككث تقككدم كلينتككون شخ ككياً بمقترحككات جديككدة ،بأمككل أن تككتمكن إدارتككه مككن
تحقيق رؤيته للسكنم فكي الشكرق األوسكط ،وفكي حقيقكة األمكر فكإن كلينتكون يتحمكل جكزءاً كبيك اًر مكن

مسككؤولية مككا حككدث ،مككن ت ككاعد العنككف المتبككادل فككي أعقككاب فشككل مفاوضككات كامككب ديفيككد ،فقككد
افتقكرت خطكوات السكنم األمريكيككة إلكى ا لتكزام بككالق اررات الدوليكة ،وحاولككت وضكع مرجعيككة خا ككة
لعمليككة التسككوية ،بككد ً مككن ك اررات األمككم المتحككدة ،وتن ككلت مككن الموا ككف التقليديككة المعلنككة حككول
القدس والمستوطنات والنجئين(.)2

لقــد تكثفــت المســاعي األمريكيــة للتســوية فــي ظــل اسنتفاضــة األقصــى ،فــي جملــة مــن

المساعي ومسنها:

أ .لجسنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق (تقرير ميتشل):
تشكلت لجنة تق ي الحقكائق برئاسكة جكورج ميتشكل فكي أواخكر عهكد الكرئيس األمريككي بيكل

كلينتون في نوفمبر  ،3333وذلك على أهر مة شرم الشيخ والتي ُعقدت فكي  13أكتكوبر ،3333
بحضور كنً من الرئيس كلينتون والكرئيس حسكني مبكارك ،علكى أن تقكدم تقريرهكا النهكائي فكي أبريكل

 ،3331وهو التقرير الكذي دفكع الكرئيس جكورج بكوش ا بكن الكذي حكل محكل الكرئيس كلنتكون ،لتقكديم

ت ككور لكيفي ككة الخ ككروج م ككن األزم ككة ،عب ككر و ككف ف ككوري إلط ككنق الن ككار ،وال ككدعوة إل ككى نب ككذ العن ككف
واإلرهكاب ،والتكزام إسكرائيل بتجميككد كككل النشككاطات ا سككتيطانية بمككا فيهككا ا سككتيطان المخ ككي لمككا
سمي بالنمو الطبيعي للمستوطنات) .(3وبالتالي تحدث تقرير ميتشـل عـن ثالثـة مراحـل هـي و كف

العنكف ،واعككادة بنكاء الهقككة ،واسككتئناف المفاوضكات ،التككي تقكع مسككؤوليتها علككى ككل مككن الفلسككطينيين
واإلسرائيليين على السواء ،ولكنه لم ينجح في تحقيق ا ختراق السياسي المطلوب.

( )1كميل من ور ،أحداث  11أيلول /سبتمبر  3331والمواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،97بيروت ،3333 ،ي.33

( )2يوسف العا ي الطويل ،مرجع سابق ،ي .157-151
( )3أحمد ريع ،مرجع سابق ،ي .73-75
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ب .وثيقة تيسنت:
فكي محاولكة لو ككف إطكنق النككار وتهدئكة األوضكا أرسككلت اإلدارة األمريكيكة جــورج تيسنـت

رئـــيس وكالـــة المخـــابرات األمريكيـــة ف ككي يونيككو  ،3331وعق ككب محاده ككات مكهفككة ب ككين الج ككانبين
الفلسككطيني واإلس كرائيلي ،تككم اتفككاق غيككر رسككمي ُسككمي بوهيقككة تينككت ،أو تطبيككق خطككة عمككل أمنيككة
فلسطينية إسرائيلية لو ف إطنق النكار بكين الجكانبين الفلسكطيني واإلسكرائيلي ،وتكدعو هكذه الوهيقكة

إل ككى عقكككد اجتم ككا للجنكككة األمني ككة الفلسك ككطينية اإلسك كرائيلية المشك ككتركة بمش ككاركة مس ككئولين أمنيكككين
أم كريكيين خككنل أسككبو  ،مككن أجككل وضككع جككدول زمنككي لرفككع اإلغككنق المفككروض علككى األ ارضككي
الفلسككطينية ،واعككادة األوضككا إلككى مككا كانككت عليككه بككل ا نتفاضككة عككام  3333وسككحب الق كوات

اإلسك كرائيلية م ككن الموا ككع الت ككي س ككيطرت عليه ككا بع ككد ا نتفاض ككة ،وا متن ككا ع ككن مهاجم ككة إسك كرائيل
ألهككداف تابعككة للسككلطة الوطنيككة الفلسككطينية ،وامتنككا إسكرائيل عككن القيككام بككأي إجكراءات اسككتف اززية

ضد المدنيين ،وذلك بهدف اإلبقاء على إعنن و ف إطنق النار ائماً ،كما تُلزم الوهيقة إسرائيل
باإلفراج عن كافكة الفلسكطينيين الكذين اعتقلكتهم أهنكاء مهاجمتهكا لموا كع فلسكطينية ،وأعلكن الجكانبين

اإلس كرائيلي والفلسككطيني بولهمككا لخطككة و ككف إطككنق النككار ،وعلككى الككرغم مككن ذلككك لككم تطبككق هككذه
الخطة نتيجة سياسة الحكومة اإلسرائيلية برئاسة شارون(.)1

جـ  .محاوالت المبعوث األمريكي أسنتوسني زيسني:
أكد الجنرال أنتوني زيني الذي انتدبته اإلدارة األمريكية إلى المنطقة فكي نكوفمبر ،3331

فككي محاولككة سككتعادة الهككدوء بككين الجككانبين الفلسككطيني واإلس كرائيلي ،أن مهمتككه

تقت ككر علككى

الناحية األمنية فقط ،بل هي في األساس سياسكية ،تتعلكق بو كف إطكنق النكار وتنفيكذ خطكة تينكت
وتو يات ميتشل ،للتو ل إلى مفاوضات تؤدي في النهاية إلى إ امة الدولة الفلسطينية ،ونتيجة

لت ك ككردي األوض ك ككا ب ك ككين الج ك ككانبين الفلس ك ككطيني واإلسك ك كرائيلي ،عل ك ككى ال ك ككرغم م ك ككن تع ك ككدد اللق ك ككاءات
وا جتماعات ،وبسبب التعنت اإلسرائيلي الدائم ،طلبت اإلدارة األمريكية فكي ديسكمبر  3331مكن

مبعوههككا أنتككوني زينككي العككودة إلككى واشككنطن مؤ ت كاً وعلككى الككرغم مككن ذلككك عككاد زينككي للمنطقككة م كرة
هانية ،وفشلت مهمة الجنرال زيني الهانية نتيجة استمرار الممارسات العنيفة التي تقوم بها إسرائيل

ضككد الشككعب الفلسككطيني وسككلطته الوطنيككة ،وفككي ظككل الت ككعيد اإلس كرائيلي و

ككف مقككر ال كرئيس

ياسكر عرفكات ومحا كرته ،وتمهيكداً لقكدوم زينككي إلكى المنطقككة للمكرة الهالهكة وسككعياً إلنجكاح مهمتككه،

دعا وزير الخارجية األمريكية ككولن بكاول إسكرائيل إلكى عكدم عر لكة الجهكود األمريكيكة الهادفكة إلكى

التو ككل إلككى اتفككاق لو ككف إطككنق النككار ،وفككي لقككاء الجككانبين الفلسككطيني واإلس كرائيلي فككي مككارس
( )1أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي.91-93
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 ،3333ككدم المبعككوث األمريك كي أنتككوني زينككي ،ور ككة رسككمية تتضككمن الرؤيككة التف ككيلية للو يككات

المتحك ككدة األمريكيك ككة لتفاهمك ككات تينك ككت ،وازاء تعقك ككد األمك ككور ورفك ككض إس ك كرائيل ا سك ككتجابة للمطالك ككب
الفلسككطينية ،و يامهككا بتطبيككق خطككة السككور ال كوا ي ،غككادر زينككي المنطقككة فككي أبريككل  3333دون
التو ل وللمرة الهالهة لو ف إطنق النار ،وتحركت إدارة الرئيس بوش ا بن و ررت إرسال وزيكر
الخارجية كولن باول إلى منطقة الشرق األوسط ،في محاولة للتو ل إلى و ف إطنق النار بين
الجانبين وتنفيذ راري مجلس األمن  1277و  ،1933الداعيين إلكى انسكحاب القكوات اإلسكرائيلية
مككن أ ارضككي السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية ،ولكككن لككم يسككتطع كككولن بككاول إح كراز تقككدم يككذكر نحككو

تحقيق األهداف التي حددها مسبقاً لجولته في الشرق األوسط(.)1

د .خطة خارطة الطريق:
لقك ككد جك ككاءت خطك ككة الطريك ككق مغك ككايرة لمك ككا سك ككبقها مك ككن طروحك ككات ورؤى لحك ككل ال ك ك ار الفلسك ككطيني

اإلسرائيلي ،حيث تم التركيز فيها على التوازي في التعامل وليس التتابع ،وكذلك بالنسبة للتو يكت
الزمنككي حيككث كككان محككدداً ،ونهايككة الخطككة هككو إ امككة دولككة فلسكطينية ابلككة للحيككاة ،ومــن األســباب

التي أدت لطرح هذه الخطة:

 .1الحككرب علككى الع كراق ،فمككن المعككروف أن أي حككدث تقككوم بككه الو يككات المتحككدة فككي المنطقككة
يس ككجل ف ككي عقلي ككة الجم ككاهير عل ككى أن ككه ح ككدث بالوكال ككة ولم ككلحة إسككرائيل ،وه ككي ف ككي ه ككذه

المرحلككة تريككد أن تضككمن دعم كاً دولي كاً يشككمل دو ً عربيككة واسككنمية لتعطككي لحربهككا الشككرعية

الدولية.

 .3التطورات على الساحة الفلسطينية ،حيث جاءت خارطكة الطريكق بعكد سلسكلة مكن المحكاو ت
األمريكية ،كتقرير ميتشكل وتفاهمكات تينكت وزيكارات زينكي ،حيكث كانكت كحكل شكامل لل ك ار
الفلسطيني – اإلسرائيلي.

 .2إش كراك ا تحككاد األوروبككي وروسككيا واألمككم المتحككدة فككي هككذه الخطككة مجاملككة بإدراجهككا راعيككة
لعملية السنم ،ويعتبر ذلك تنازل شكلي عن الدور األمريكي المتفرد في هذه القضية).(2

حملت خارطة الطريق عنواناً رئيسياً هكو "خارطكة الطريكق إلكى حكل الكدولتين الكدائم لل ك ار

اإلس كرائيلي -الفلسككطيني" ،و ككد تضككمنت هنهككة م ارحككل رئيسككة ،إضككافة إلككى مقدمككة أعطككت تو ككيفاً
عاماً للمبادئ التي تقوم عليها الخطة مع التركيز على المبادئ التالية:

( )1أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي.99-92
( )2محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي لسنة  ،3335مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات،

بيروت ،3333 ،ي .193-127
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 تحقيق التقدم يستند إلى خطوات تبادلية من بل الطرفين في كافة المجا ت.

 الو ككول إلككى تسككوية نهائيككة وشككاملة لل ك ار اإلس كرائيلي – الفلسككطيني بحلككول العككام ،3335
وانهاء ا حتنل الذي بدأ في عام  1737وا امة دولة فلسطينية مستقلة.

 أساس التسوية ائم على عملية التفاوض المقترنة بضرورة إنهاء العنف واإلرهاب(.)1
 المرجعيككة التككي تسككتند إليهككا الخطككة هككي مككؤتمر مدريككد ،ومبككدأ األرض مقابككل السككنم ،و ك اررات
األمك ككم المتحك ككدة  393و  221و  ،1277وا تفا ي ك ككات التك ككي ت ك ككم التو ك ككل إليه ك ككا سك ككابقاً ب ك ككين

الطرفين ،ومبكادرة ولكي العهكد السكعودي األميكر عبكد هللا ،التكي تبنتهكا القمكة العربيكة فكي بيكروت

والتي تكدعو إلكى بكول إسكرائيل كجكار يعكيش بسكنم وأمكن ضكمن تسكوية شكاملة ،ومكن هكم فهكي

عن ر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سنم شكامل علكى جميكع المسكارات ،وسكتعقد
المجموعككة الرباعيككة اجتماعككات منتظمككة علككى مسككتوى رفيككع لتقيككيم أداء الط كرفين فيمككا يتعلككق
بالتطبيق( .)2وخارطة الطريكق تعككس الت كور اإلسكرائيلي األمريككي لحكل القضكية الفلسكطينية،

أكهككر مككن تمهيلهككا للت ككور الفلسككطيني والعربككي للحككل ،و ككد عمككدت الخارطككة إلككى الت كدخل فككي
الشككأن الككداخلي الفلسككطيني ،وذلككك مككن خككنل المطالبككة بإ ككنحات داخليككة ،ممككا يعنككي فككرض
نو من الو اية على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية(.)3

كك ككان لخطك ككاب بك ككوش ا بك ككن الك ككذي ألقك ككاه األهك ككر فك ككي انطك ككنق سلسك ككلة طويلك ككة مك ككن المشك ككاورات
والمنا شكات الدوليككة ،أدت إلككى تشككيل مككا أ ككبح يعكرف ب ك ك "اللجنككة الرباعيككة" والتكي ضككمت ككنً مككن

الو يات المتحدة واألمكم المتحكدة وا تحكاد األوروبكي وروسكيا ،وهكي التكي ترجمكت األفككار األمريكيكة

إلككى خطككة متكاملككة للتسككوية ،عرفككت باسككم "خارطككة الطريككق" ،والتككي

في 15أكتوبر .)4(3333

ككدرت المسككودة األولككى لهككا

تحت اإللحاح الفلسطيني والعربي أوفدت واشنطن في أكتوبر  3333المبعوث وليم بيرنز إلى

الككدول العربيككة والسككلطة الفلسككطينية واس كرائيل ومعككه مككا عككرف بخارطككة أو خطككة الطريككق للتسككوية

الفلسككطينية اإلس كرائيلية ،حيككث يككل فككي حينككه إن هككذه الخارطككة تتضككمن ا سككتجابة للتفا ككيل التككي
( )1جمال البابا ،خارطة الطريق بين الرؤية األمريكية والتحفظات ا سرائيلي ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني،
العدد  ،13-7غزة ،3332 ،ي .93

( )2خارطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للن از اإلسرائيلي الفلسطيني ترتكز على األداء ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،55بيروت ،3332 ،ي .157-151
( )3أحمد سعيد نوفل ،تأهير خارطة الطريق وجدار الف ل على التسوية السياسية في الشرق األوسط ،أبحاث
اليرموك ،العدد  ،2عمان ،3335 ،ي .597

( )4سنفة حجاوي ،خلفيات وتطورات خارطة الطريق ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد التاسع والعاشر،
رام هللا ،3332 ،ي.1-7
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أراده ككا كك كنً م ككن الفلس ككطينيين واإلسك كرائيليين لرؤي ككة الك كرئيس ب ككوش ا ب ككن م ككن حي ككث ا س ككتحقا ات

المطلوبككة مككن الجككانبين الفلسككطيني واإلسكرائيلي والجككداول الزمنيككة لتنفيككذ هككذه ا سككتحقا ات ،و ككو ً
إلى الدولة الفلسطينية والتسوية النهائية بحلول عام  ،3335وانها تف كل ال كيغة األوليكة للخارطكة

التي لم تف بالمطلوب فلسطينياً ،حيث كانت مجرد خطوط عامة ُكتبت في

فحتين اهنتين(.)1

ولمككا كككان هنككاك اعت ارضككات مككن الجككانبين الفلسككطيني واإلس كرائيلي علككى الخطككة ،أ ككدرت

اإلدارة األمريكيكة مككن خكنل اللجنككة الرباعيكة مسككودة هانيكة فككي  33ديسكمبر  ،3333بعككد أن أخككذت
ببعض المنحظات ورفضت بعضها اآلخر ،ومع ذلك أعلنت الو يات المتحدة عن تأجيلها إلى مكا

بعككد ا نتخابككات اإلس كرائيلية الجديككدة فككي فب اريككر  ،3332وكككان السككبب األهككم هككو الق كرار األمريك كي
بشن الحرب على العراق ،تلك الحرب التكي بكدأت فكي  33مكارس  ،3332والرغبكة فكي إجكراء مزيكد
من المشاورات السرية ،وممارسة مزيد من الضغوط على األطراف المعنية ،ومن هنكا لكم يكتم تسكليم

النسخة الهالهة من خارطة الطريق لكل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إ في األول من مكايو
وبناء على التعدينت والمتغيرات اإل ليميكة ،أعلكن الجانكب
 ،3332وكانت مطابقة للمسودة الهانية،
ً
الفلسطيني رسمياً عن موافقته علكى الخطكة فكي  3مكايو  ،3332بينمكا تلككأ الجانكب اإلسكرائيلي فكي
اإلعنن عن موافقته إلى  33مايو  ،3332وينحظ عند المقارنة بين المسودة األولى ال ادرة في

 15أكتككوبر  ،3333والمسككودة الهالهككة التككي سككلمت فككي األول مككن مككايو  ،3332أنككه ككد ط ك أر علككى

الخطة عدة تعدينت ،وأن أهم التعديالت كاسنت على السنحو التالي(:)2

 المسككودة الهاله ككة توسككعت ف ككي تف ككيل ا لت ازم ككات األمنيككة المطلوب ككة مككن الجان ككب الفلس ككطيني،

لتش ككمل و فك كاً فوريك كاً وغي ككر مش ككروط إلط ككنق الن ككار ،وجم ككع الس ككنح غي ككر الم ككرخي ،والقي ككام
با عتق ككا ت ،ومواجه ككة مطلق ككي الن ككار والجماع ككات المخطط ككة ل ككذلك ،وت ككدمير البني ككة التحتي ككة

للف ائل "ا رهابية".

 طالبت إسرائيل بو ف العنف ضد الفلسطينيين ،وهو ما لم تطالب به المسودة األولى.
 أشكارت إلككى ا نتخابككات الفلسككطينية دون تحديككدها ،كمككا فككي المسككودة األولككى التككي أشككارت إلككى
ضرورة أن تكون تشريعية فقط.

 أكدت المسودة الهالهة أن يام الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤ تة مرتبط بأن يككون للشكعب
الفلسككطيني يككادة تعمككل ضككد اإلرهككاب ،وتكككون لككديها الرغبككة والقككدرة لبنككاء ديمقراطيككة ،وهككذا لككم

تتضمنه المسودة األولى.

 تطبيق اتفا ات سابقة تشمل خطوات تتعلق با ستيطان.
( )1محمد خالد األزعر ،احتنل العراق -التسوية الفلسطينية وخارطة الطريق :المسار والم ير ،شؤون عربية،
العدد  ،119القاهرة ،3332 ،ي.53-97

( )2سنفة حجاوي ،خلفيات وتطورات خارطة الطريق ،مرجع سابق ،ي.9-1
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يقبككل التأويككل ،تؤكككد التزامهككا برؤيككة الككدولتين وبدولككة

 علككى القيككادة اإلس كرائيلية إ ككدار بيككان

فلسطينية مستقلة و ابلة لحياة ذات سيادة.

 أضافت أساساً جديداً لحل مشكلة النجئين ،ووجوب كونه وا عياً وعاد ً ومتفقاً عليه.

 أك ككدت عل ككى أن ا لتك كزام اإلسك كرائيلي بتجمي ككد ا س ككتيطان ي ككأتي ف ككي المرحل ككة األول ككى ب ككد ً م ككن
المرحلة الهانية.

 بالنسكبة لككدور اللجنككة الرباعيككة ،أكككدت علككى ضككرورة القيككام بإنشككاء آليككة م ار بككة علككى التنفيككذ فككي
المرحلة األولى وليس في المرحلة الهانية.

 أدخلت تعدينً على رار الحكم على أداء األطراف ،حيكث أككدت أنكه سكيكون بإجمكا أعضكاء
اللجنة الرباعية ،وهو ما لم يكن مذكو اًر في المسودة األولى.

 أضككافت دو اًر جديككداً لككبعض أعضككاء الرباعيككة ،وهككو الككدعوة عتكراف دولككي بالدولككة الفلسككطينية
ذات الحدود المؤ تة(.)1

ومهمككا يكككن مككن أمككر ،ففككي ظككل التأييككد األمريك كي الكامككل إلس كرائيل ،وأهنككاء زيككارة شككارون
للو يات المتحدة األمريكية في  13إبريل  ،3339أوفت اإلدارة األمريكية بتعهكدها لشكارون بشكأن
منحظاتك ككه حك ككول خارطك ككة الطريك ككق ،حيك ككث أعلك ككن ال ك كرئيس بك ككوش عك ككن تقك ككديم ضك ككمانات لشك ككارون
بخ وي النجئين والمستوطنات و ضايا الوضع النهائي ،وأهم ما جاء في هذه الضماسنات:
-

الموافقككة األمريكيككة علككى احتفككاظ إس كرائيل بموا ككع عسكككرية فككي طككا غ كزة ،واعطككاء إس كرائيل
الحق في ا تحام القطا بدعوى الدفا عن أمن إسرائيل.

-

إ ك كرار إلغ ككاء ح ككق ع ككودة النجئ ككين الفلس ككطينيين إل ككى دي ككارهم داخ ككل إسك كرائيل ،حي ككث س ككتكون
عودتهم إلى الدولة الفلسطينية الوليدة.

-

اإل كرار بوجككود م اركككز سكككانية إسكرائيلية فككي الضككفة الغربيككة ،األمككر الككذي يفككرض تعككدينً فككي

الحدود ،وبالتكالي مكن حكق إسكرائيل ضكم مسكتوطنات فكي الضكفة الغربيكة وعكدم وا عيكة العكودة
لحدود عام .1737

وكانككت هككذه الوعككود والضككمانات األمريكيككة تخككالف ك اررات الجمعيككة العامككة ومجلككس األمككن،

كم ككا تخ ككالف ن ككي خارط ككة الطري ككق حي ككث إن ه ككذه الض ككمانات تتعل ككق بقض ككايا تق ككرر حس ككمها ف ككي
مفاوضات الوضع النهائي(.)2

وتعتبر رسالة الضمانات غير مسكبو ة فكي تكاريخ عن كات الو يكات المتحكدة بإسكرائيل ،حيكث

لككم تكككن إسكرائيل تحلككم بمهلهككا ،وهككو مككا دفككع بعككض الساسككة إلككى تسككميتها ب ك "وعككد بككوش – بلفككور"،
( )1جمال البابا ،خارطة الطريق بين الرؤية األمريكية والتحفظات اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ي .97-93
( )2أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي.53-97
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للد لة على أنها تشبه وعد بلفور بإعطائه فلسكطين لليهكود وطنكاً وميكاًإ ألن الكرئيس جكورج بكوش

ا بن يعكد إسكرائيل بكأ يجبرهكا أحكد علكى إلغكاء ا سكتيطان فكي الضكفة الغربيكة ،وأن النجئكين لكن
يعودوا إلى إسرائيل ولكن إلكى الدولكة الفلسكطينية الموعكودة ،فضكنً عكن أنكه يقكدم الت ازمكاً ويكاً غيكر

مسككبوق بككأمن إس كرائيل واعطائهككا حككق الككدفا عككن نفسككها ضككد أي تهديككد ،باإلضككافة إلككى مباركتككه

للجدار العازل الكذي أ امتكه حكومكة شكارون فكي الضكفة الغربيكة للكدواعي األمنيكة( .)1ومكن هنكا فكإن
كل ضمان من هكذه الضكمانات ككان أخطكر وأسكوأ مكن اآلخكر ،و كد حكذر أحمكد ريكع رئكيس وزراء
السلطة الفلسطينية آنذاك من إعطكاء إسكرائيل مهكل هكذه التعهكدات ومكع ذلكك بكدأت عمليكة التسكوية
بداية خاطئة ،وبأفكار خاطئكة ،وبوضكع  %77مكن أوراق اللعبكة السياسكية فكي يكدي أمريككا ،وهكي

ت ككلح أ كنً ألن تكككون وسككيطاً نزيه كاً فككي هككذه العمليككة ،بسككبب انحيازهككا الككذي ت ازيككد فككي عهككد

بوش ا بن(.)2

ومما أدى إلى فشل خارطة الطريق ،مو ف إسكرائيل والكذي رفكض التعكاطي السياسكي مكع

خارط ككة الطري ككق بحج ككة أنه ككا مليئ ككة ب ككالهغرات األمني ككة المه ككددة ألم ككن إسككرائيل ،وأنه ككا تك ككرر نف ككس
اإلشكاليات التي وردت في اتفا ية أوسلو ،حيث إنها تدعو إلى دولة فلسطينية مؤ تة غير محددة

المساحة والحدود والسيادة ،هذا باإلضافة إلى أنها أرجأت التفاوض حكول ضكايا الوضكع النهكائي
إلى نهايكة م ارحكل خارطكة الطريكق ،إن هكذه المنحظكات تشكير بوضكوح إلكى فشكل خارطكة الطريكق

فككي ظككل اسككتمرار التعنككت اإلس كرائيلي وممارسككة إس كرائيل أل
والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين(.)3

ككى أن كوا القمككع والتككدمير والح ككار

إلكى جانككب أن خطككة خارطكة الطريككق كككان يشكوبها الغمككوض والتنككا ض وعكدم التكوازن فككي

ا لتزامات ويعوزها ا لتزام بجدول زمني محدد(.)4

ختامك كاً ،إن الف ككرق ب ككين خارط ككة الطري ككق ومباحه ككات كام ككب ديفي ككد الهاني ككة ف ككي يولي ككو ع ككام

 3333ومباحهات طابا يناير عام  3331كان كبي اًر ،ففي كامب ديفيد الهانية وطابا كانت تبحث
موضوعات الحل النهائي بالتف كيل ،فقكد كانكت تلكك الموضكوعات علكى طاولكة المفاوضكات ألول

( )1عبد العال البا وري ،وعد بوش  ..بلفور الجديد الح اد المر للساداتية ،مكتب مدبولي ،القاهرة،3335 ،
ي .129-123

( )2عبد العال البا وري ،المرجع السابق ،ي .37-37
( )3محمد خالد األزعر ،خارطة الطريق األمريكية إل امة دولة فلسطينية ،مجلة شؤون الشرق األوسط ،العدد ،1
القاهرة ،3332 ،ي .197

( )4أحمد سيد أحمد ،خريطة الطريق  -إعادة

ياغة السياسة األمريكية في الشرق األوسط ،مجلة السياسة

الدولية ،العدد  ،151القاهرة ،3332 ،ي .122
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مرة ،حيث عبر كل طرف عن وجهكة نظكره للحكل ،أمكا بالنسكبة إلكى خارطكة الطريكق فكن يوجكد أي
إشارة لكيفية الحل النهائي(.)1

ويــرى الباحــث أن فشككل مسككاعي التسككوية األمريكيككة نتيجككة افتقارهككا إلككى ا لتكزام بالشككرعية

الدولية ،ومحاولتها وضع مرجعيكة خا كة لعمليكة التسكوية ،بكد ً مكن ك اررات األمكم المتحكدة ،وعكدم

ممارسككة ضككغوط حقيقيككة مككن جانبهككا علككى إسكرائيل تككدفعها إلككى تطبيككق خارطككة الطريككق ،وارجائهككا

التفاوض حول ضايا الوضع النهائي إلى نهاية مراحلها ،وذلك باإلضافة إلكى التعنكت اإلسكرائيلي

الككدائم ،واسككتمرار سياس كة العنككف ،وممارسككة القمككع والمنحقككات األمنيككة وا عتقككا ت غيككر المبككررة

التي كانت إسرائيل تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.

ثاسنياً :العوامل المؤثرة على سياسة الرئيس بوب االبن تجاه القضية الفلسطيسنية:

هنككاك العديككد مككن العوامككل التككي أهككرت علككى سياسككة الكرئيس بككوش ا بككن تجككاه القضككية الفلسككطينية

كان من أهمها ما يلي:

 .7شخصــية الــرئيس بــوب االبــن :إن هقافككة وتكككوين شخ ككية بككوش ترجككع لو يككة تكسككاس إحككدى
و يككات الجنككوب والتككي تجمككع بككين التشككدد الككديني والنزعككة إلككى العنككف وا تجككاه إلككى المشككروعات

الرأسمالية الكبيرة ،ولذلك تنتمي القاعدة المساندة للرئيس بوش ا بن في ا نتخابات إلى مجتمع
رجال األعمال والتيار الديني المتشدد ،ولذلك منذ تسلم بوش ا بن مسؤوليته تبنى مجموعة من

السياسات التي تعكس في مجملها رؤية دينية محافظة تجاه القضايا التي تتعامل معها الو يات

المتحدة األمريكية داخلياً وخارجياً ،ويتضح ذلك من ت ريحاته حول الشر والخير واإليمان(.)2
و ككد و ككلت إدارة الكرئيس األمريككي بككوش ا بككن بمسككتوى العن ككة مككع إسكرائيل إلككى درجككة

غير مسبو ة ،ولم يكن ذلك التحول مرتبطاً بأحداث  11سبتمبر ،كما يحلو للبعض أن يروج،

فدافع سياسكات اإلدارة األمريكيكة فكي عهكد بكوش ا بكن والمحكافظين ،هكي القناعكات ا يدلوجيكة

والنهوتي ككة ،والت ككي جعل ككت م ككن م ككلحة إسك كرائيل أولوي ككة متعاظم ككة ،تُس ككهم بش كككل رئ ككيس ف ككي
ياغة السياسة األمريكية(.)3
 .4موقف المحافظين الجدد من إسرائيل :لقد بدأ المحافظون الجدد كحركة فكرية يقودهكا عكدد مكن
المهقفين الليبراليين وأغلبهم من يهود نيويورك ،ومن أبرز خصائص فكرهم ما يلي:

( )1نادية محمود م طفى وآخرون ،مرجع سابق ،ي.993
( )2أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي .23

( )3عنء حسن ،و ية بوش الهانية والقضية الفلسطينية ،مجلة القدس ،العدد  ،73القاهرة ،3339 ،ي.73
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المهك ككل والق ككيم األمريكيك ككة كالديمقراطيكككة واحت ك كرام
 يؤمنكككون باسكككتخدام القك ككوة األمريكيك ككة لفك ككرض ُالحريات.
 -يؤمنون بالحرب الو ائية لتحقيق النتائج المطلوبة(.)1

 يطالبون بإعادة رسم خارطة الشرق األوسط وهم على استعداد ستخدام القوة لتحقيق ذلك. -يساندون إسرائيل بشكل غير مشروط ولديهم تحالف وهيق بحزب الليكود اإلسرائيلي(.)2

وموا ككف تيككارات المحككافظين الجككدد تقككوم علككى دعككم القكوانين والقك اررات الخا ككة بالشككرق

األوسككط ،والتككي تككدعم إس كرائيل حتمكاً وتسككاندها فككي جميككع المحافككل والموا ككف الدوليككة ،وتمككارس
ضغط داخل اإلدارات األمريكية على

انعي القرار في م لحة إسرائيل(.)3

تزال موا ف التيارات األمريكية تجاه إسرائيل داعماً لها ،سواء كانت اإلدارة ديمقراطية أو

جمهورية ،ولكن في فترة إدارة الرئيس جورج بوش ا بن والتي كان المحافظون الجدد بمشكاركة
اليمين المسيحي يوجهون سياسكتها الخارجيكة ،حظيكت إسكرائيل بكدعم غيكر مسكبوق فكي تاريخهكا

سياسككياً وعسكككرياً وأمني كاً وأيككديولوجياً ،لدرجككة بلغككت وضككع خطككط جديككدة إلعككادة رسككم خارطككة
الشرق األوسط بما يتناسب مع أمن إسرائيل وم الحها وم الح الو يات المتحدة(.)4

 .3التأثير السياسي لليمـين المسـيحي المتطـرف :لقكد لعكب اليمكين المسكيحي المتطكرف دو اًر مكؤه اًر
فككي إدارة الكرئيس بككوش ا بككن فلككم يعككد تككأهيره يقت ككر علككى السياسككة الداخليككة بككل أ ككبح لككه دور

مؤهر في السياسة الخارجية األمريكية ،حيث تمكارس أكهكر مكن  353منظمكة مسكيحية أ كولية،
أنشطة متنوعة تأييداً إلسرائيل ،فقد تخ ي بعضها في تنظيم المسيرات التضكامنية ،وبعضكها
اآلخككر تخ ككي فككي تنظككيم السككياحة والنشككر والككدعم النهككوتي ،وأخككرى تباشككر العمككل السياسككي
بتشكيل جماعات ضغط أو بواسطة الحمكنت الدعائيكة واإلعنميكة المختلفكة ،والعمكل علكى نقكل

السككفارة األمريكيككة مككن تككل أبيككب إلككى القككدس ،واكتسككاب اعت ارفككات الشككرعية الدوليككة بهككا كعا ككمة
إلسرائيل(.)5

( )1أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي .23
( )2حسام عبد الفتاح أبو نحل ،مرجع سابق ،ي .21

( )3شاهر إسماعيل الشاهر ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول  ،3331منشورات
الهيئة العامة للكتاب ،و ازرة الهقافة ،دمشق ،3337 ،ي .33-33
( )4وليد شميط ،إمبراطورية المحافظين الجدد – التضليل اإلعنمي وحرب العراق ،دار السا ي ،بيروت،
 ،3335ي.23

( )5يوسف الحسن ،البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه ال ار العربي – ال هيوني ،مرجع سابق،
ي.173
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ويذهب أحد الباحهين إلى أن جماعات الم الح والضغط في الو يات المتحدة في عهد

بوش ا بن كانت تذهب ل الح المنظمكات المسكيحية البروتسكتانتية ،وأن دعكم الو يكات المتحكدة
إلسرائيل مكون هابت

يتغير في السياسة األمريكية بتغير الرئيس أو الحزب الحكاكم ،بكل يزيكد

ويككنقي بحسككب الظككروف التككي تمككر بهككا الو يككات المتحككدة ،ورؤيتهككا لم ككالحها الخارجيككة مككع

حلفائهككا الككدوليين ،وأن أح كزاب اليمككين المسككيحي فككي الو يككات المتحككدة األمريكيككة عمل كوا خككنل
السنوات الماضية علكى إ امكة تحالفكات متعكددة مكن أجكل دعكم إسكرائيل وضكمان اسكتمرار تمتعهكا

بالن ك ككيب األوفك ككر م ك كن الك ككدعم الرسك ككمي وغيك ككر الرسك ككمي مك ككن الو يك ككات المتحك ككدة ،انسك ككجاماً مك ككع

المعتقدات الدينية لليمين المسيحي الذي يرى في إسرائيل الدولة الحاضنة لعكودة المسكيح تمهيكداً

إلنقكاذ البشكرية مكن الهكنك ،وعكودة المسككيحية إلكى السكيطرة علكى العكالم ،وأن تحكالف مجموعككات
اليمين المسيحي مع مجموعكة أيبكاك اليهوديكة األمريكيكة المعروفكة بكدعمها إلسكرائيل ،يضكغطون

دائم كاً علككى الحكومككة األمريكيككة لتبنككي نهج كاً داعم كاً إلس كرائيل خ و كاً علككى ال ككعيد المككالي،
وتنشككيط السككياحة الدينيككة إلسكرائيل بهككدف زيككادة نسككبة العوائككد الماليككة ،حيككث أظهككرت األر ككام أن

إسرائيل كسبت مليار دو ر في عام  3337فقط جراء هذه السياسة(.)1

ومن األمثلة التي توضح تأثير اليمين المسيحي على إدارة بوب االبـن تجـاه الصـراع العربـي

السرائيلي ما يلي:

 اعتراضهم على إ رار إدارة بوش ا بن على و ف إسرائيل اجتياحها للضفة الغربيكةفي عام  ،3333مما جعل بوش ا بن يدافع عن المو ف اإلسرائيلي.

 اعت ارض ك ككهم عل ك ككى دع ك ككم ب ك ككوش ا ب ك ككن لخارط ك ككة الطري ك ككق الت ك ككي تس ك ككمح بقي ك ككام دول ك ككةفلسطينية(.)2

 .2األثر المباشر ألحداث الحادي عشر من سبتمبر :4007
ادت السياسة ا نفرادية التي انتهجها بوش ا بن في بداية ُحكمه إلى نفور دولي واسع
النط ككاق ،ومعارض ككة مت ككاعدة عل ككى ككعيد دول الع ككالم للسياس ككة األمريكي ككة الجدي ككدة ،وك ككان
المو ككف ال ككدولي عل ككى

ككعيد القض ككية الفلس ككطينية وعل ككى خلفي ككة انتفاض ككة األ

ككى ككد تط ككور

إيجاباً ،و ار المو فان اإلسرائيلي واألمريكي موحدين ومكشوفين على السكاحة الدوليكة ،وعلكى

عيد السياسة األمريكية الشرق أوسطية ،أخذ ا خت ارق األمريكي األوروبي عدة أشكال :أولها

يخكي القضككية الفلسككطينية ،ففكي الو ككت الككذي يكرى فيككه ا تحككاد األوروبكي ا حككتنل اإلسكرائيلي
( )1محمد أفندي

الح ،محاضرة بعنوان "دور اليمين المسيحي في السياسة الخارجية األمريكية" ،مركز

الدراسات السياسية والتنموية ،غزة.3312/1/33 ،

( )2أشرف عبد هللا ياسين ،مرجع سابق ،ي .29
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أساس المشكلة ،ويرى غياب حل عكادل كائم علكى دولكة فلسكطينية مسكتقلة حقكاً ،مكع ا سكتجابة

للحقككوق الفلسككطينية المشككروعة األخككرى ،فككإن الو يككات المتحككدة تتبنككى رؤيككة القيككادة اإلس كرائيلية
التككي تقككوم علككى عن ككر واحككد وهككو اسككتمرار الحمككنت العسكككرية ضككد الفلسككطينيين لتحقيككق مككا
يسمى ب ك "أمن إسرائيل" ،دون السعي لتحقيق أي أفكق سياسكي حقيقكي ،وفكي الو كت الكذي كانكت

فيككه واشككنطن تتحككدث عككن اشككتراطات تعجيزيككة لمجككرد بككول الفلسككطينيين كطككرف علككى مائككدة

المفاوضات ،وتطرح أشكا ً غامضة مهل "الدولكة المؤ تكة" و"اإل كنح" و "تغييكر القيكادة" ،فكإن
ا تحاد األوروبي كان واضكحاً فكي المطالبكة بدولكة فلسكطينية مسكتقلة تككون هكي الحكل النهكائي،
وتكون هي أفق أي مفاوضات حالية ،ومن دون أي اشتراطات تدخلية في السياسة الفلسكطينية

الداخليك ككة ،وفك ككي حك ككين ترتكك ككز واشكككنطن ،كمك ككا ترتكك ككز تك ككل أبي ككب ،علك ككى ضك ككرورة تغييك ككر القيك ككادة
الفلسككطينية عنككد الو ككول إلككى طريككق مسككدود ،فككإن مككا ت كراه أوروبككا هككو أن تغييككر القيككادة شككأن

فلسطيني داخلي ،و ينبغي التدخل فيه(.)1

وكان ألحداث الحكادي عشكر مكن سكبتمبر عظكيم األهكر علكى السياسكة األمريكيكة الخارجيكة

بخ وي الشرق األوسط بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاي( .)2والتي هزت الساحة

األمريكية والعالم أجمع ،دفعت بالرئيس بوش ا بن إلكى التفكيكر جكدياً فكي طكرح "رؤيكة جديكدة"
لل ار الفلسطيني – اإلسرائيلي ،والذي أ بح يعكرف فكي الغكرب باسكم أزمكة الشكرق األوسكط،
والت دي لكذلك ال ك ار الكذي طكال عليكه الكزمن ،وخا كة بعكد أن تبكين أن غالبيكة منفكذي هكذا

الحدث كانوا عرباً من الشرق األوسط حيث لم يعد هناك مفر لإلدارة األمريكيكة مكن ا عتكراف
ب ككأن هن ككاك ظل ككم

مهي ككل ل ككه تع ككرض ل ككه الفلس ككطينيون عل ككى م ككدى ككرن م ككن الزم ككان عل ككى ي ككد

المشرو ال هيوني،

بد من حل له ،إذا أرادت الو يات المتحدة الحفاظ على م الحها في

الشككرق األوسككط ،وبعككد مككرور شككهرين علككى وا عككة  11سككبتمبر ،ألقككى الكرئيس األمريكككي جككورج

بوش ا بن فكي  13نكوفمبر  3331خطابكاً مهمكاً أمكام الجمعيكة العامكة ل مكم المتحكدة ،تحكدث

فيككه عككن الت كزام الو يككات المتحككدة تحقيككق سككنم عككادل وشككامل فككي الشككرق األوسككط تعككيش فيككه
دولتككان :إس كرائيل وفلسككطين ،بسككنم مع كاً ضككمن حككدود آمنككة ومعتككرف بهككا ،وفككي  13م ككارس
 3333أ ككدر مجلككس األمككن الق كرار  1277الككذي أكككد علككى يككام دولتككين ،إس كرائيل وفلسككطين
جنبكاً إلككى جنككب ضككمن حككدود آمنككة ومعتككرف بهككا ،ولقككد كانككت هككذه أول مكرة يككدعو فيهككا رئككيس

( )1خالد الحروب ،الو يات المتحدة وأوروبا بعد  11سبتمبر تعزيز ا نفرادية األمريكية والتهميش األوروبي،
مجلة شؤون عربية ،العدد  ،111القاهرة ،3333 ،ي.97-93

( )2فؤاد المغربي ،سياسة الو يات المتحدة األمريكية الخارجية والقضية الفلسطينية ،معهد إبراهيم أبو لغد
للدراسات الدولية ،رام هللا ،3333 ،ي .13-7
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أمريكككي ،إلككى يككام دولككة فلسككطينية ،وهككي سككابقة كانككت محككل ترحيككب فلسككطيني وعربككي ودولككي

واسع).(1

ويــرى الباحــث أن ال كرئيس بككوش ا بككن منككذ تسككلمه الحكككم تبنككى مجموعككة مككن السياسككات
تعكككس فككي مجملهككا رؤيككة دينيككة ،وأن موا ككف اإلدارات األمريكيككة تجككاه إس كرائيل داعمككة لهككا ،س كواء
كان ككت اإلدارة ديمقراطي ككة أو جمهوري ككة ،وفك كي فتك كرة إدارة الك كرئيس ج ككورج ب ككوش ا ب ككن والت ككي ك ككان
المحكافظون الجككدد بمشكاركة اليمككين المسكيحي يوجهككون سياسكتها الخارجيككة ،حظيكت إسكرائيل بككدعم

غيكر مسكبوق فكي تاريخهككا سياسكياً وعسككرياً وأمنيكاً وأيكديولوجياً ،وككان ألحككداث الحكادي عشكر مككن

سبتمبر  3331أهرها البالا على السياسة األمريكية الخارجية بخ وي القضية الفلسطينية ،مما
دف ككع ب ككالرئيس ب ككوش ا ب ككن إل ككى التفكي ككر جك ككدياً ف ككي ط ككرح "رؤي ككة جدي ككدة" لل ك ك ار الفلسك ككطيني –

اإلسرائيلي ،توجكت برؤيكة حكل الكدولتين ،تعكيش فيكه دولكة فلسكطين ودولكة إسكرائيل جنبكاً إلكى جنكب
ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

( )1أحمد ريع ،الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خريطة الطريق ( )2الطريق إلى خريطة
الطريق  ،3333-3333مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،ط ،3311 ،3ي .171
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المبحث الرابع :رؤية حل الدولتين وتطور الموقف األمريكي مسنها:
ب ك ك ك ككذلت الو ي ك ك ك ككات المتح ك ك ك ككدة األمريكي ك ك ك ككة جه ك ك ك ككوداً حهيه ك ك ك ككة إلنه ك ك ك ككاء ال ك ك ك ك ك ار الفلس ك ك ك ككطيني

اإلسك كرائيلي ،متمهلك كةً ف ككي طرحه ككا لرؤي ككة ح ككل ال ككدولتين ،والت ككي طُرح ككت ف ككي عه ككد الك كرئيس ب ككوش
ا بك ك ككن ،واسك ك ككتمر العمك ك ككل إلنجاحهك ك ككا ،حيك ك ككث يظهك ك ككر ذلك ك ككك مك ك ككن خك ك ككنل الت ك ك كريحات المتعا بك ك ككة
للمسك ك ككؤولين األم ك ك كريكيين التك ك ككي تك ك ككدعو إلك ك ككى اسك ك ككتئناف مفاوضك ك ككات عمليك ك ككة التسك ك ككوية مك ك ككن أجك ك ككل
تحقيق السنم في الشرق األوسط والتو ل إلى إ امة دولتين تعيشان بأمن وسنم.

و ك ككد عب ك ككر الـــــرئيس األمريكـــــي جـــــورج بـــــوب االبـــــن ف ك ككي خط ك ككاب ل ك ككه ح ك ككول الش ك ككرق
األوس ك ك ككط بت ك ك ككاريخ  39يوني ك ك ككو  ،3333ع ك ك ككن رؤيت ك ك ككه المعدل ك ك ككة للتس ك ك ككوية بقول ك ك ككه" :رؤي ك ك ككاي ه ك ك ككي

لكككدولتين تعيشك ككان جنب ك كاً إلك ككى جنك ككب فك ككي سك ككنم وأمك ككن" ،وأن الو يك ككات المتح ككدة األمريكيكككة سك ككتدعم

إنشك ككاء دول ك ككة فلس ك ككطينية تك ك ككون ح ك ككدودها وبع ك ككض ن ك كواحي س ك ككيادتها مؤ ت ك ككة إل ك ككى أن تُح ك ككل كج ك ككزء
مك ك ككن تسك ك ككوية نهائيك ك ككة فك ك ككي الشك ك ككرق األوسك ك ككط ،وأن ا حك ك ككتنل اإلس ك ك كرائيلي الك ك ككذي بك ك ككدأ فك ك ككي عك ك ككام
 1737سكككينتهي مكككن خك ككنل تسكككوية يك ككتم التو ك ككل إليهكككا بالتفك ككاوض ب ككين الط ك كرفين علك ككى أسك ككاس
ك ك كراري مجل ك ككس األم ك ككن ال ك ككدولي ر ك ككم  393و  ،221م ك ككع انس ك ككحاب إسك ك كرائيل إل ك ككى ح ك ككدود آمن ك ككة

معتك ككرف بهك ككا ،ويتوج ك ككب علينك ككا أيض ك كاً أن نح ك ككل المسك ككائل المتعلقك ككة بالق ك ككدس ،ومعانك ككاة ومس ك ككتقبل
النجئين الفلسطينيين(.)1

ويمكن تحديد أبعاد رؤية بوب االبن لحل الدولتين في عدة سنقاط ،هي:
 أن أساس حل الدولتين هو تمايز الشعبين وانحياز كل شعب لدولته بحيث يحقق النقاءالقومي إلسرائيل على أساس يهودية الدولة.

 أن الو يات المتحدة تدعم يام دولة فلسطينية ابلة للحياة ولكنها غير محددة المعالم ،ويتركبيان تفا يلها للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ،وهو ما أعطى الجانب اإلسرائيلي حق

التفاوض على أدق التفا يل المرتبطة بالدولة الفلسطينية المقترحة ،وعلى نحو يقوض حق
الفلسطينيين في تقرير م يرهم.

 أن الدولة الفلسطينية ستكون ذات حدود مؤ تة يتم التوافق عليها بين الطرفين وفي حدودبول إسرائيل بانسحابات أولية أو جزئية تعبي اًر عن حسن النوايا تجاه الطرف الفلسطيني،

ولم تكن الو يات المتحدة تمانع من التفاوض بين الطرفين حول تلك الحدود المؤ تة.

( )1مجلككة مركككز التخطككيط الفلسككطيني ،نككي خطككاب ال كرئيس األمريكككي جككورج بككوش ا بككن حككول الشككرق األوسككط
بتاريخ  ،3333/3/39العدد  ،1-7غزة ،3333 ،ي.131-133
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بناء على تعدينت
 أن الحدود النهائية للدولة الفلسطينية ليست حدود  ،1667ولكنها ستقوم ًتوافقية تلبي مطالب األمن اإلسرائيلية ،وتضمن ضم الكتلة الرئيسة للمستوطنات لحدود دولة
إسرائيل.

 وأن ا حتنل اإلسرائيلي الذي بدأ في عام  1737لن ينتهي با نسحاب اإلسرائيلي اآللي،على أساس راري مجلس األمن الدولي ر م  393و  ،221وانما من خنل التفاوض بين
الطرفين على هذين الق اررين بحيث يتم التوافق على حدود ا نسحاب وعلى طبيعة الحدود،

وعلى المطالب األمنية اإلسرائيلية في الحدود محل التفاوض وفي عمق الدولة الفلسطينية،
وحتى في حدودها الشر ية.

 أن من حق إسرائيل أن تح ل على حدود آمنة ومعترف بها ،فلسطينياً وعربياً ودولياً وهذايرتب على الفلسطينيين جملة من ا لتزامات السياسية والدبلوماسية التي لم يتم التطرق إليها.

 أن ضية القدس تشكل ملفاً مستقنً وأرضها ليست جزءاً من األراضي المحتلة وغيرمشمولة بقراري مجلس األمن  242و ،338ومن هم فقضيتها ستخضع لتوافقات خا ة
يحددها الطرفان ،بمساعدة الو يات المتحدة وأطراف دولية أخرى تقبل بها إسرائيل.

 أن تسوية ضية النجئين الفلسطينيين لن تتم على أساس حقو ي تضمنه القوانين الدولية،و على أساس سياسي ،تضمنه اررات الشرعية الدولية ذات ال لة ،و حتى على أساس

العودة الرمزيةإ ألن رؤية بوش اختزلت هذه القضية في "حل معاناة ومستقبل النجئين

الفلسطينيين" ،وهو ما يعني الحل التوافقي على أساس إنساني ،وكما اتضح ،فيما بعد ،وفي
مقترحات أمريكية سابقة ،في القيام بعمليات واسعة للتوطين والتعويض ،مع ح ر حق

العودة في العودة للدولة الفلسطينية المقترحة التي ستكون حاضنة للشعب الفلسطيني و ائمة
على أساس وميته المغايرة والمنف لة عن القومية اليهودية لدولة إسرائيل(.)1

وم ككن الج ككدير بال ككذكر أن ه ككذه الرؤي ككة ككد ظل ككت مرتكك ك اًز أساس ككياً للسياس ككة األمريكي ككة ،وأنه ككا

حاولككت أن تككدعم تلككك الرؤيككة السياسككية للتس كاوق مككع المو ككف اإلس كرائيلي ،فقككد أكككدت مستشـــارة

الرئيس األمريكي لألمن القومي السابقة كوسندالي از رايس في مؤتمر

كحفي فكي واشكنطن بتكاريخ

 9مايو  3339أن طرح هذه الخطكة كد جكاء ألن "ككل المفاوضكات التكي أجريناهكا طكوال األعكوام
الماضككية وكككل المبعككوهين الخا ككين الككذين أرسككلناهم ،لككم يتو ككلوا إلككى و ككف بنككاء المسككتوطنات

أرضكي للفلسكطينيين" هكم أهنكت علكى مقتكرح ا نسكحاب األحكادي
اإلسرائيلية ،ولم تتمكن من إعكادة ا
الجزئي حيث الت" :واليوم وفي سابقة تاريخيكة ،يقتكرح رئكيس الكوزراء اإلسكرائيلي انسكحاباً أحكادي

( )1ري ككاض األس ككطل :ح ككل ال ككدولتين أم الم ككدخل الس ككحري لنلتف ككاف عل ككى الحق ككوق الوطني ككة الفلس ككطينية ،ري ككاض
األسطل ،المو ع الشخ ي www.riyadweb.net/eassy/index.1327.html ،2112/12/23
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الجانكب مكن غكزة وأربكع مسكتوطنات مكن الضكفة الغربيكة ،علكى اعتبكار أن هكذا يشككل تقكدماً حقيقيكاً
على طريق التسوية وعلى طريق رؤية بوش ،وفي هذا اإلطار و ف الرئيس بكوش تلكك الخطكوة

بالفر ة المهمة لبث الحيكاة فكي عمليكة السكنم فكي الشكرق األوسكط ،وهكو

يكزال ملتزمكاً بخارطكة

الطريككق وبحككل دولتككين تعيشككان جنبكاً إلككى جنككب ،وبضككرورة وجككود دولككة فلسككطينية ابلككة لنسككتمرار
وتتمتع بوحدة أراضيها وامتدادها الجغ ارفكي ،بجانكب دولكة يهوديكة يتكوافر لهكا األمكن والسكنم ،ومكع
ذلك فإنه د رمى الكرة في ملعب األطراف المعنية حين ال إنه " يرى إمكان تحقيق رؤيته من

دون استعداد األطراف للتحرك"(.)1

و ك ككد أك ك ككدت وزيـــــرة الخارجيـــــة األمريكيـــــة الســـــابقة ،هـــــيالري كليسنتـــــون ،ف ك ككي مقابل ك ككة
بتكك ككاريخ  1مك ك ككارس  ،3337علك ك ككى تسكك ككوية ال ك ك ك ار الفلسك ك ككطيني اإلس ك ك كرائيلي علك ك ككى أسك ك ككاس حك ك ككل

الك ككدولتين فقالك ككت" :أعتقك ككد أننك ككي أحك ككرز خب ك كرة واسك ككعة ،إذ كك ككان لك ككي شك ككرف تك ككولي تلك ككك المنا ك ككب

ف ككي بلك ككدي والعم ككل مكككع زوجك ككي بي ككل كلينتكككون ،الك ككذي ك ككان كمك ككا تعلم ككون ،ملتزمك كاً بتحقيك ككق الحك ككل
الخ ك ككاي بال ك ككدولتين م ك ككع الش ك ككعبين الفلس ك ككطيني واإلسك ك كرائيلي ،واآلن ينبغ ك ككي أن تح ك ككدث تغييك ك كرات،

والو يكك ككات المتحكك ككدة ملتزمكك ككة بالحك ك ككل القكك ككائم علكك ككى حكك ككل ال ك ككدولتين ،و ابل ك ككت الق ك ككادة اإلس ك ك كرائيليين
والفلسك ككطينيين وبلغك ككت الرسك ككالة ذاتهك ككا لك ك كنً مك ككنهم ،وهك ككي أننك ككا ملتزمك ككون بالعمك ككل فك ككي سك ككبيل حك ككل

الدولتين"(.)2

وأعلن سنائب الـرئيس األمريكـي السـابق ،جـو بايـدن ،فكي جامعكة تكل أبيكب حيكث كال" :إن

بناء السنم واألمن بين إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وبين دولة فلسطينية مستقلة ابلة للحياة
ي كب عمليكاً فكي م كلحة إسكرائيل ،وي كب ب كورة أساسكية فكي م كلحة األمكن القكومي للو يكات
المتحدة األمريكية" ،وأضاف ائنً" :ليس سك اًر أن الحقكائق الديمغرافيكة تجعكل مكن ال كعب ب كورة

متزايدة إلسرائيل أن تبقى وطناً يهودياً ودولة ديمقراطية في غيكاب دولكة فلسكطينية ،مكن المطلكوب

أيضاً اتخاذ خطوات حقيقية تجاه حكل الكدولتين ،بالنسكبة إلسكرائيل ،يتعلكق األمكر بالمحافظكة علكى
هويتكم وتحقيق األمن الذي تستحقونه(.)3

وأوضككح عيـران ليرمــان ،سنائــب رئــيس مجلــس األمــن القــومي السـرائيلي والككذي شككغل فككي

السابق من ب مدير مكتب إسرائيل والشرق األوسكط فكي المجلكس اليهكودي األمريككي ،أن اإلدارة
( )1حديث

حافي لمستشارة الرئيس األمريكي ل من القومي كوندالي از رايس تتطرق فيه إلى خطة فك ا رتباط،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،51رام هللا ،3339 ،ي .175
( )2مقابلكة متلفكزة مككع وزيكرة الخارجيككة األمريكيككة هككينري كلينتككون بشككأن تسككوية النك از الفلسككطيني اإلسكرائيلي علككى
أساس حل الدولتين ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا ،3337 ،ي .113

( )3خطاب لنائب الرئيس األمريكي جو بايدن فكي جامعكة تكل أبيكب ،مجلكة الد ارسكات الفلسكطينية ،العكدد  ،13رام
هللا ،3313 ،ي .117
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األمريكيك ككة "ملتزمك ككة تمام ك كاً بهويك ككة إس ك كرائيل كدولك ككة يهوديك ككة" ،وأن مو فهك ككا إزاء اإلطك ككار السياسك ككي
للمفاوضككات بشككأن التسككوية النهائيككة يسككتند علككى هككذا ا لتكزام فككي كككل مككا يتعلككق بتفسككير م ككطلح

"دولتككين لشككعبين" ،كمككا أشككار ليرمككان إلككى مككا يلككي :أن خطككاب ال كرئيس بككوش فككي مككة العقبككة فككي
يونيو  ،3332ورسالة الضمانات األمريكية إلى شارون في أبريل  ،3339وت كريحات المبعكوث
األمريكي الخاي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في أهناء جو ته المكوكية ،وخا ة ت ريحه

بعد لقائه بوزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في  15أبريل  3313والذي شدد فيكه علكى

أن الو يككات المتحككدة تؤيككد ح كنً "تُقككام فككي إطككاره دولككة فلسككطينية تعككيش بسككنم إلككى جانككب دولككة
إس ك كرائيل اليهوديك ككة" ،لكك ككن ليرمك ككان أكك ككد أن اإلدارة األمريكيك ككة تنك ككوي أن تفك ككرض علك ككى الجانك ككب

الفلس ك ك ككطيني مطل ك ك ككب ا عتك ك ك كراف بإسك ك ك كرائيل دول ك ك ككة يهودي ك ك ككة باعتب ك ك ككاره ش ك ك ككرطاً مس ك ك ككبقاً س ك ك ككتئناف
المفاوضات(.)1

وكك ككذلك أعلك ككن الــــرئيس األمريكــــي بــــاراك أوبامــــا فك ككي خطك ككاب لك ككه فك ككي واشك ككنطن بتك ككاريخ

33مايو ،3313عن ت ور واشنطن للتسوية السياسية ،حيث كال" :إن أسكس المفاوضكات يجكب

أن تكككون واضككحة :دولتككين ،فلسككطين ابلككة للحيككاة ،واس كرائيل آمنككة ...علككى المفاوضككات أن تككأتي
بك ككدولتين وبحك ككدود فلسك ككطينية دائمك ككة مك ككع إس ك كرائيل واألردن وم ك ككر وحك ككدود دائمك ككة إلس ك كرائيل مك ككع

فلسطين" ،أما بالنسبة للحدود ،فقال أوباما "إنهكا يجكب أن تسكتند إلكى خطكوط  1737مكع اتفا كات
متبادلك ككة ل ارضك ككي ،وللفلسك ككطينيين الحك ككق بحكك ككم أنفسك ككهم والو ك ككول إلك ككى دولك ككة متعاضك ككدة وذات

سيادة(.)2

ومككع ذلككك يمكككن القككول إن التغييككر الككذي أحدهككه ال كرئيس األمريكككي بككاراك أوبامككا فككي بدايككة

عه ككده ،حي ككث أعط ككى لقض ككية الس ككنم ف ككي الش ككرق األوس ككط ب ككورة عام ككة ،ومس ككألة المفاوض ككات

الفلس ككطينية ب ككورة خا ككة أولوي ككة م ككن خ ككنل تعي ككين ج ككورج ميتش ككل مبعوهك كاً خا ك كاً للس ككنم ف ككي

المنطقككة ،لككم يككؤد للو ككول بككاألطراف المعنيككة إلككى طاولككة المفاوضككات ،فقككد جككاء تعيككين هككينري
كلينتككون المعروفككة ب ككدا تها الممي كزة إلس كرائيل ،وتعيككين عككدد مككن المستشككارين المحسككوبين علككى

اللككوبي األمريكككي المؤيككد إلسكرائيل ،وعلككى أرسككهم ديككنس روس ،والتأكيككد علككى أولويككة أمككن إسكرائيل
والتحالف ا ستراتيجي معها ،في ا تجاه المعاكس لما وعد به عند بدايكة توليكه الرئاسكة ،فهكو فكي

ظككل طا مككه السياسككي المشككار إليككه ،يريككد أن يحقككق السككنم فككي الشككرق األوسككط ،ولكنككه

يريككد أن

يمككارس الضككغط الككنزم علككى إس كرائيل ،وانمككا يريككد أن يقنعهككا باختي كار طريككق السككنم عبككر تقككديم

الحوافز ،ومن خنل ا عتماد على أن إ امة الدولة الفلسطينية أ بح يشكل م لحة أمنية ومية
( )1هنيككدة غككانم وآخككرون ،فككي معنككى الدولككة اليهوديككة ،المركككز الفلسككطيني للد ارسككات اإلس كرائيلية مككدار ،رام هللا،
 ،3311ي .157-153

( )2ني خطاب أوباما ملخي ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة ،3311 ،ي .353
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أمريكية ،لقد أعطى أوباما اهتماماً ملحوظاً وتركي اًز خا اً للعملية السياسية ،كما ظهر مكن خكنل
جو ت مبعوهه للسنم جورج ميتشل ،وزيارات وزيكرة خارجيتكه هكينري كلينتكون ،ومجمكل خطاباتكه

وت كريحاته ،خ و كاً خطابككه التككاريخي فككي جامعككة القككاهرة ،الككذي أكككد فيككه علككى ضككرورة فككتح
فحة جديدة بين الو يات المتحدة األمريكية والعكالم اإلسكنمي ،كمكا أعلكن الت ازمكه بالتو كل إلكى

السنم وطالب بو ف حقيقي لنستيطان ،وبذلت إدارة أوباما جهوداً حهيهكة إل نكا إسكرائيل بتكوفير

متطلب ككات اس ككتئناف ونج ككاح عملي ككة التس ككوية ،وا ككطدمت الجه ككود األمريكي ككة بالتعن ككت اإلسك كرائيلي
وخ و اً بعد نجاح اليمكين فكي ا نتخابكات اإلسكرائيلية وتشككيل حكومكة برئاسكة بنيكامين نتنيكاهو

عام  ،3337وهي حكومة تعد من أكهر الحكومات تطرفاً وعدوانية وعن رية في تاريخ إسرائيل،
وأعطت األولوية ل من والتوسع والسنم ا ت ادي(.)1

ومككؤخ اًر أعككرب المتحــدث باســم البيــت األبــيض جــاي كــارسني عككن تأييككده لحككل الككدولتين فككي

الملف اإلسكرائيلي الفلسكطيني ،وأن الو يكات المتحكدة

تكزال ملتزمكة بالعمكل فكي سكبيل هكدف حكل

ككائم علككى دولتككين إس كرائيلية وفلسككطينية ،هككذا األمككر لككم ولككن يتغيككر( .)2كمككا ككال وزيــر الخارجيــة

األمريكي جون كيـري ،خكنل جلسكة اسكتما عقكدتها لجنكة العن كات الخارجيكة فكي مجلكس النكواب
األمريكككي ،أن نافككذة الفككري المفتوحككة أمككام حككل الككدولتين أُغلقككت ولككم يتبككق أمككام تنفيككذ هككذا الحككل
سككوى عككام أو عككامين فقككط ،وأضككاف أنككه ح ككل لديككه ا نطبككا خككنل زيارتككه األخي كرة للمنطقككة،

بجدية الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في تحقيق السنم(.)3

يرى الباحـث أن المو كف األمريككي يو كي بضكرورة تطبيكق رؤيكة حكل الكدولتين الكذي يقكوم
علككى أسككاس دولتككين :فلسككطين ابلككة للحيككاة ،واس كرائيل آمنككة ،ومككن الواضككح أن الجانككب األمريك كي
يدير ال ار و يسعى لحله ،فهو

يمكارس الضكغط الكنزم علكى إسكرائيل ،وانمكا يريكد أن يقنعهكا

باختي كار طريككق السككنم عبككر تقككديم الح كوافز ،وهككذه الجهككود األمريكيككة عككادةً مككا ت ككطدم بالتعنككت

اإلسرائيلي.

( )1محس ككن محم ككد

ككالح وآخ ككرون ،التقري ككر ا س ككتراتيجي الفلس ككطيني لس ككنة  ،3337مرك ككز الزيتون ككة للد ارس ككات

وا ستشارات ،بيروت ،3313 ،ي .111-117
( )2تقككدم حككزب وسككطي يعقككد مهمككة نتنيككاهو بتشكككيل الحكومككة المقبلككة،

ككحيفة فلسككطين ،العككدد  ،3327غ كزة،

 ،3312/1/32ي.15

( )3كيككري ،بككا ي ع كامين فقككط لتحقيككق حككل الككدولتين بعككدها سككتغلق نواف ككذ الف ككري ،مو ككع وكالككة فلسككطين بككرس
ل نباء.http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=587189 ،3312/9/17 ،
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الفصل الثاسني

األبعاد الجيوسياسية لرؤية حل الدولتين
المبحث األول :رؤية حل الدولتين وأثرها على قضية القدس.
المبحث الثاسني :قضية االستيطان في ظل رؤية حل الدولتين.
المبحث الثالث :قضية الدولة الفلسطيسنية وحدودها بين المطالب الفلسطيسنية واالشتراطات
السرائيلية.
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المبحث األول :رؤية حل الدولتين وأثرها على مستقبل القدس:
بعككد أن احتلككت إس كرائيل مدينككة القككدس عككام  ،1737شككرعت فككي ترجمككة مخططاتهككا إلككى

وا ع مرير تعيشه مدينة القدس ،حيث تبنت الحكومات اإلسرائيلية المتعا بكة سياسكة منهجيكة هابتكة

إزاء ه ككذه المدين ككة ،لت ككدعيم س ككيطرتها عل ككى المدين ككة ومحيطه ككا وتع ككزز م ككن وح ككدتها للحيلول ككة دون
تقسككيمها فككي سككبيل تهويككدها وطمككس طابعهككا العربككي واإلسككنمي إلككى األبككد ،وعلككى مككدى احككتنل

إسرائيل للمدينة تسابقت الحكومات اإلسرائيلية باتجاهاتها السياسية المختلفكة سكبا اً مكع الكزمن مكن
أجككل فككرض األمككر الوا ككع وتغييككر الوا ككع الككديمغرافي والجغ ارفككي للمدينككة المقدسككة ضككاربةً بككالمواهيق
واألعراف الدولية بعرض الحائط.

مكاسنة القدس في الفكر اليهودي:
شكلت مكانة القدس الدينيكة لكدى اليهكود ،وادعكائهم بكالحق التكاريخي فيهكا ،حسكب التعكاليم
الدينيككة اليهوديككة المبنيككة علككى مقولككة الوعككد اليهككودي اإللهككي فككي القككدس خا ككة وفلسككطين عامككة،
األسككاس الفكككري للحركككة ال ككهيونية وزعمائهككا الككذين عملكوا علككى تحويككل هككذه المقولككة إلككى حقيقككة
وا عة بسعيهم المستمر لحمل اليهود والعالم المسيحي على مجا ارة أهدافهم السياسكية وا سكتعمارية

في فلسطين ،بالتركيز على ما يدعى بالعن ة التاريخية بين مقولة "شعب هللا المختار" أي اليهود
ومقولككة "أرض الميعككاد" أي فلسككطين ،وحسككب ادعككائهم فككي الفكككر اليهككودي شكككلت هككذه األسككطورة

األمنية األيديولوجية التي يستخدم منها اليهود أسس نقكائهم وبعكههم خالقكة وهمكاً اسكتطا مخاطبكة

الوجدان الديني لليهود ،وشدهم للتعلق بالقدس(.)1

ويتمسك اليهود بوحدة المدينة وبقائها تحت السيادة اليهودية للشكعب اليهكودي ،فالمشكاريع

التي تتعلق بمستقبل المدينة تعددت وتشعبت ولكنها لم تخرج عن هذا المفهوم السيادي اليهودي،

حيث ال موشيه دايان ،عندما و ف عند حائط الب ارق" :لقكد كام جكيش الكدفا اإلسكرائيلي بتحريكر
القككدس ،وحككدنا القككدس عا ككمة إسكرائيل المشككطورة مككن جديككد ..رجعنككا إلككى ككدس ..أ داسكنا ،عككدنا
إليها ولن نتركها إلى أبد اآلبدين"(.)2

وتُمهل القدس في ا ستراتيجية اإلسرائيلية مرك اًز دينياً وسياسياً فكي آن واحكد ،ولهكذا سكعى
ادة إس ارئيل إلى تكريس ما أطلق عليه آبكائهم فكي الحرككة ال كهيونية "الهكدف األعظكم" ،المتمهكل

فكي جعكل القككدس عا كمة موحككدة لدولكة إسكرائيل ،ولتنفيككذ ذلكك دعككا هيكودور هيرتكزل الككذي كال فككي

( )1محمد رشيد عناب ،ا ستيطان ال هيوني في القدس  ،1772 -1737بيت المقدس للنشر والتوزيع،
القدس ،3331 ،ي .27

( )2محمد عوض الهزايمة ،القدس في ال ار العربي اإلسرائيلي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،3311 ،
ي .971
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مككؤتمر بككال ع ككام " ،1177إذا ح ككلنا علككى الق ككدس وكنككت

أزال حي كاً و ككاد اًر علككى القيككام ب ككأي

شيء ،فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها ،وسوف أدمر اآلهار التكي مكرت عليهكا
القرون" ،أمكا ديفيكد بكن غوريكون فيقكول " :معنكى إلسكرائيل بكدون القكدس ،و معنكى للقكدس بكدون

هيكل" ،لقد شكل الهيكل ذريعة فكي اسكتراتيجية إسكرائيل حكتنل المدينكة والسكيطرة عليهكا ،وتجلكى
ذلك في كل الموا ف السياسية الرسمية والشكعبية فكي إسكرائيل ،وتكم تعزيكز شكعار "القكدس عا كمة
موحككدة وأبديككة لدول ككة إس كرائيل" باعتبككاره غي ككر خاضككع ألي منا شككة أو مس ككاومة فككي أي مك ككان أو

زمان"(.)1

وت ككرى أح ككدث الد ارس ككات اإلسك كرائيلية ع ككن الق ككدس أنه ككا المرك ككز السياس ككي ال ككديني للش ككعب

اليهككودي علككى مككر التككاريخ ،وان اشككتقاق اسككم الحركككة ال ككهيونية (التككي تعنككي فككي هككذه الد ارسككات
ككهيون ،وهككو اسككم آخكر للقككدس فككي الم ارجككع الدينيككة

"تجديكد ا نبعككاث القككومي" لهككذا الشكعب) مككن

اليهودية ،لكم يككن مكن بيكل الم كادفة ،وانمكا ترجكع ل هميكة الدينيكة للقكدس فكي نظكر اليهكود ،تلكك

األهمية التي تتمثل فيما يلي:
.1
.3

أن مكان الحرم القدسي الشريف ،الذي تطلق عليكه هكذه الد ارسكات اسكم "جبكل الهيككل" ،هكو
المو ع اليهودي األكهر داسة في القدس في نظر اليهود.

أن ال ككلة اليهوديككة بالقككدس ليسككت مقت كرة علككى "جبككل الهيكككل" ،وانمككا تنطبككق أيضكاً علككى

المدينة القديمة برمتها(.)2

و ككد ورد فككي التككو ارة" ،إن نسككيتك يككا أورشككليم تنسككاني يمينككي" ،وهنككاك بعككض األدعيككة التككي

يقرؤونها ومنها" :سنعود إلى عهد سليمان بن داود ونبني الهيكل المقدس ،ونق أر فيه التلمود وننفكذ
كل ما جاء في الو ايا والعهود ،وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل ككل الجهكود" ،إذن ،هنكاك إجمكا

حول أهمية مدينة القكدس ومكا تحتلكه مكن مكانكة فكي ا سكتراتيجية ال كهيونية ،وعلكى ضكرورة بقكاء

المسككتوطنات اليهوديككة فيهككا ،وضككم المحيطككة بهككا إليهككا ،وبخا ككة تلككك المحاذيككة للخككط األخضككر
الذي يف ل بين الضكفة واسكرائيل ،وهكو مكا جعكل الحكومكة اإلسكرائيلية" ت كر علكى إخكراج القكدس
من دائرة المفاوضات في المرحلة النهائية(.)3

( )1عادل محمد العضايلة ،القدس بوابة الشرق األوسط للسنم ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،3337 ،
ي .75
( )2أنطوان شلحت ،ف ول في دليل ا ستمنك ال هيوني للقدس وفلسطين ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد-27
 ،21رام هللا ،3313 ،ي .139

( )3رضوان عاشور ومحمد أبو جاموس ،ا ستيطان ال هيوني "الفكر والممارسة" ،مؤتمر القدس الخامس،
مؤسسة القدس الدولية ،غزة ،3311 ،ي .177
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كاء عل ككى ه ككذه التوجه ككات تع ككزز التي ككار المتط ككرف ف ككي إسك كرائيل ،و ككدرت ع ككدة فت ككاوى
وبن ك ً
حاخاميككة تحككرض علككى الفلسككطينيين ،وتككدعو لطككردهم مككن القككدس أو اسككتبعادهم منهككا ،ومككن ذلككك

فتككوى لحاخككام رمككات غككان "موسنســي زسنــون أشــبيزاي" يقككول فيهككا" :إن الشككريعة اليهوديككة تؤكككد أن
الذين يسكنون أرض كنعان يجب أن يكونوا عبيداً إلسرائيل" ،أما فتوى الحاخام مئيكر كاهكان عكام

 1771يقول فيها" :إن العرب في إسرائيل يمهلون امتهاناً سم هللا ،وابعادهم ليس عملية سياسية

فحسب ،بل عملية دينية ،فلنطرد العرب منها حتى نح ل على الخني"(. (1

و د جاءت ت ريحات الحاخام عوفاديا يوسف ،الزعيم الروحي لحزب شاس الديني ،حيكث

دع كا للتطهيككر العر ككي للفلسككطينيين ،حتككى يقككيم اليهككود هككيكلهم مكككان المسككجد األ

ككى المبككارك،

وذلك عكن طريكق طمأنكة أتباعكه مكن اليهكود إ أن مخكاوفهم مكن ردة الفعكل العربيكة واإلسكنمية

مبككرر لهككا ،فالمشككيخ سيت ككدى لهككم جميع كاً ،ويقككول جيرشككون سككالومون ،زعككيم جماعككة مككا يسككمى

"أمنكاء جبكل الهيكككل"" :جبكل الهيكككل هكو سكبب وجككود اليهكود ،وفككي اللحظكة التكي يتخلككون فيهكا عككن
جبل الهيكل

تعود هناك دولة يهوديكة" ،وأضكاف كائنً" :إن وضكع حجكر األسكاس للهيككل يمهكل

بداية حقبة تاريخية جديدة ،نريد أن نبدأ عهداً جديداً للخني اليهودي"(.)2

تخطيط إسرائيل المتواصل لتهويد القدس:
دعا ديفيد بن غوريون علناً إلى هدم مدينة القدس بن تردد بعد احتنلها مباشكرة فكي عكام

المه ككل واأله ككداف
 1737و ككد ج ككاء عل ككى لس ككان ب ككن غوري ككون ول ككه" :إن أفض ككل وس ككيلة لتحقي ككق ُ
ال هيونية هي هدم أورشليم (القدس) ب كورتها الحاليكة بكن تكردد ،دون الحاجكة إلكى إضكافة مبكان
ومنش ك ت جديككدة تُقككام عليهككا ،وعليككه فأنككا أ تككرح التعجيككل بهككدم سككور البلككدة القديمككة ،ألننككا نريككدها
أورشككليم واحككدة اهنتككين ..فهككذه المدينككة مككن ككنع أحككد السككنطين العهمككانيين بناهككا فككي القككرن

السادس عشر"(.)3

وفي مجال عملية التهويد على نحو يكفل كل األبعاد المرسكومة لهكا واألهكداف المتوخكاة مكن

تنفيككذها مسككتقبنً ،لجككأت إسكرائيل إلككى سلسككلة مككن الممارسككات والخطكوات الراميككة إلككى خلككق حقككائق

جديدة في المدينة بحيث تمنع تلك الحقائق المستحدهة تقسيم المدينة مرة أخرى وتضمن إلسرائيل

( )1علي حسن طه ،العن رية ال هيونية اليهودية والبعد األيديولوجي الديني ،دار الهادي ،بيروت،3333 ،
ي.73
( )2محمود عواد ،إ امة الهيكل المزعوم إعنن الحرب الدينية ،منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس ،عمان،
 ،3339ي .15-19

( )3إبراهيم أبو جابر وآخرون ،ضية القدس ومستقبلها في القرن الحادي والعشرين ،مركز دراسات الشرق
األوسط ،عمان ،ط  ،3333 ،2ي .131-137
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تطبيقاً عملياً لسياسة تهويد القدس وتأمين أغلبية يهودية فيها ،وقد سنتج عن إجراءات التهويـد مـا

يلي:

 .1هدم أحياء عربية في القدس مهل حي المغاربة وحي الشرف.

 .3عزل أحياء عربية كاملة في القدس نتيجة لترسيم حدود جديدة لبلدية القدس.
 .2طرد آ ف الفلسطينيين خارج البلدة القديمة ،وهي السياسة المستمرة إلى اآلن.

 .9م ككادرة مئككات العقككارات لم ككلحة المسككتوطنين اليهككود ممككا جعككل الميكزان السكككاني يككرجح
لم لحة اليهود.

 .5تركيز أغلبية يهودية مطلقة في القدس لتكون عامنً حاسماً في أي اتفكاق مسكتقبلي حكول
المدينة.

 .3عزل القدس عن بقية مناطق الضفة الغربية ،وا امة كتل استيطانية ضخمة(.)1

ترى إسرائيل أن الفلسطينيين يمكن أن ي بحوا أغلبية في المدينة فكي المسكتقبل ،لكذا سكارعت

إسرائيل إلى خلق هدف إسرائيلي يتمهل في تهديد التوازن الديمغرافي بين العرب واليهود ،وبالتالي
إحكككام السككيطرة علككى شككرق المدينككة ،حتككى
المستقبل ،وحتى

يكككون هنككاك احتمككال لف ككل الشككرق عككن الغككرب فككي

تقوم ائمة القدس الشر ية كعا مة للدولة الفلسطينية أو بكدون الجكزء الغربكي

في أي حل سياسي ادم(.)2

لككم تكتككف إس كرائيل بكككل إج كراءات التهويككد ،بككل امتككدت محاو تهككا إلككى القضككاء علككى الت كراهين

اإلسنمي والمسيحي في المدينة ،والقضاء على ما تمهله األماكن المقدسة من ارتباطات إسنمية
ومسيحية ،و د تجلت هذه ا عتداءات على األماكن المقدسكة بمجموعكة مكن األعمكال علكى النحكو

التالي:

 .1مجموعككة الحفريككات التككي امككت بهككا حككول المسككجد األ
تدعي.

 .3إحك كراق المس ككجد األ

ككى وتحتككه للعهككور علككى الهيكككل كمككا

ككى الت ككي ام ككت ب ككه س ككلطات ا ح ككتنل اإلسك كرائيلي ف ككي  31أغس ككطس

 1737على يد الحاخام المتع ب مئير كاهانا عام .1713

 .2ا عتداء على األماكن المقدسكة المسكيحية واإلسكنمية ،حيكث امكت بسكر ة محتويكات كنيسكة
القيامككة واسككتمنك األ ارضككي التابعككة لككبعض األدي كرة المسككيحية فككي القككدس ،وا عتككداء علككى

المقابر اإلسنمية ،ومحاولة إ امة ال لوات اليهودية في ساحات األ

ى(.)3

( )1ردينة جميل عبد المجيد ،القدس تاريخ وحضارة ،دار حنين للنشر والتوزيع ،عمان ،3339 ،ي .157
( )2إبراهيم شعبان ،القدس في اررات األمم المتحدة ،جمعية الدراسات العربية ،القدس ،3311 ،ي .133

( )3جاسر علي العناني ،القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقوانين الدولية ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،3333 ،ي .77-71

- 54 -

ولخ ككي وزيـــر الجـــيب الســــرائيلي األســـبق موشـــيه دايــــان ،ف ككي الع ككام  ،1731المو ككف
اإلسرائيلي من ضية القدس في هنث نقاط هي:
.1

القدس لن تعود مجزأة.

.3

توفير حرية الو ول ل ماكن المقدسة لجميع األديان.

تحكم كل ديانة أماكنها المقدسة(.)1

.2

وأصـــدر الكسنيســـت فـــي  30يوليـــو  ،7620قـــراره والـــذي ُعـــرف باســـم "قـــاسنون القـــدس
األساسي" وسنظ ارً ألهميته سنشير إلى أهم سنصوصه:
مادة  :7أن القدس الكاملة والموحدة هي عا مة إلسرائيل.

مادة  :4القدس هي مقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا.

مــادة  :3تُحمككى األمككاكن المقدسككة مككن أي تككدنيس أو أي مسككاس بهككا ،أو أي شككيء مككن شككأنه أن
يمس حرية و ول أبناء كافة الطوائف إلى األماكن المقدسة.
مادة  :2تحري الحكومة على تنمية القدس وازدهارها وتوفير الرخاء لسكانها.

وتنبككع أهميككة هككذا القككانون مككن حقيقككة أن أي اتفككاق سياسككي حككول القككدس يلككزم تعديلككه أو
استبداله بقانون على نفكس المسكتوى ،أي بقكانون أساسكي آخكر ،و كد حكاول اليمكين اإلسكرائيلي مكن

أجككل تحويلككه إلككى ككانون مح ككن أن يحتككاج إلككى موافقككة هلهككي أعضككاء الكنيسككت لتعككديل أي نككي
فيه(.)2

وحري أيهود أولمرت ،عندما كان رئيساً لبلدية القدس على تعزيز التهويد وتسريع وتيرته،

و د ال حول هكذه السياسكة" :إن المجلكس البلكدي كد وضكع نفسكه فكي سكباق مكع الكزمن السياسكي،
وذلك على اعدة طع الشك باليقين ،على أن وحدة القدس ،والسيادة أبديكة لدولكة إسكرائيل عليهكا،

أما أيهود بكاراك فقكد أككد فكي انتخابكات الكنيسكت عكام " ،1777بكأن الحكزب سكيحافظ علكى القكدس
موحدة إلى األبد ،وأنه لن يوافق أبداً على العودة إلى حدود عام  ،"1737كما أكد أيهكود أولمكرت

فكي  1أكتككوبر  ،3337حككين كككان رئيسكاً للككوزراء "إن القككدس عا ككمة موحككدة وغيككر مقسككمة ،وهككي
عا مة إسكرائيل إلكى األبكد ،ولكيس مكن كوة كادرة علكى تغييكر هكذا الوا كع" ،إن رؤيكة أولمكرت تقكوم

علككى إبقككاء القككدس موحككدة ،وعلككى أن تكككون بلككدة أبككو ديككس القريبككة مككن القككدس ،عا ككمة الدولككة

الفلسطينية الموعودة(.)3

( )1عبد القادر ياسين ،مرجع سابق ،ي .715
( )2ناجي

ادق شراب ،القدس في ضوء الخطاب السياسي اإلسرائيلي ومشاريع التسوية اإلسرائيلية ،مجلة

شؤون عربية ،العدد  ،113القاهرة ،3332 ،ي .132-133

( )3عبد القادر ياسين ،مرجع سابق ،ي .713
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وفي ف ل جديد من ف ول السياسة ا ستيطانية اإلسرائيلية فكي القكدس ،تكم الكشكف فكي

سككبتمبر  3331عككن مخطككط إ لككيم القككدس ،الككذي يؤكككد تحقيككق الحلككم ال ككهيوني بدولككة إس كرائيلية
يهوديككة وعا ك كمتها الق ككدس الكب ككرى ،وه ككذا ينطبككق عل ككى و ككف ع ككالم الجغرافي ككا اإلسككرائيلي أورن
يافتيخائيككل عككام  3335لهككذه الممارسككات بأنهككا

السياسة عبارة عن زحف ف ل عن ري(.)1

تقككيم وزن كاً لحككل الدولككة أو الككدولتين ،وأن هككذه

الموقف الرسمي السرائيلي من قضية القدس في ظل حل الدولتين:
يمك ككن الو ككوف عل ككى أبع ككاد المو ككف الرس ككمي اإلسك كرائيلي م ككن ض ككية الق ككدس م ككن خ ككنل

اإلرها كات التككي بينتهككا ال كفحات السككابقة ،وهككو مو كف يقككوم علككى رفكض تقسككيم المدينككة ورفككض
التخلككي عككن أي جككزء منهككا وعككدم القبككول بإ امككة عا ككمة فلسككطينية علككى الجككزء الشككر ي للمدينككة،

وترى إسرائيل في التقسيم نسفاً لجوهر التطلعات ال هيونية وإلجما الرأي العام اإلسرائيلي ،كمكا

تعتبر أن تخليها عن القدس القديمة ،سيؤدي إلى بروز تساؤ ت حقيقية عن مدى شرعية إسرائيل

كدولككة يهوديككة ،والككى تفس كخ نسككيج المجتمككع اإلس كرائيلي ،وحككدوث انقسككامات داخليككة وخنفككات مككع
يهود العالم يؤهر على المستقبل السياسي إلسرائيل(.)2

ومن هنا وا لت إسرائيل سياسة التهويد في ظل رؤية حل الدولتين ،و د ذكرت

كحيفة

هك ك رتس اإلسك كرائيلية أن تدش ككين طري ككق اس ككتيطاني جدي ككد ف ككي الق ككدس يقض ككي عل ككى ح ككل ال ككدولتين
المطروح لحل ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي سيما فيما يتعلق بمستقبل المدينة ،فإن أعمال شكق
الطكرق فككي القككدس ككد تحككول دون تطبيككق حككل الككدولتين ،مشككيرة إلككى أنهككا تف ككل األحيككاء اليهوديككة

عككن العربيككة فككي القككدس ،وأن شككار ر ككم  33شككمال القككدس الككذي دشككنه رئككيس الككوزراء اإلس كرائيلي
بنيككامين نتنيككاهو ورئككيس بلديككة القككدس نيككر بركككات ،ككد يكككون بمهابككة القشككة التككي تقس كم ظهككر حككل

الدولتين القائم على تقسيم السيادة في المدينة ،وان الشار الجديد الذي يربط حي "بسغات زئيف"
و"نفيككه يعقككوب" اليهككوديين بطريككق  992مككرو اًر بحككي بيككت حنينككا يتجككاوز مبككدأ التوا ككل الجغ ارفككي
ل حياء اليهودية والعربية في القدس وعدم تقاطع بعضهما البعض(.)3

و ككد بنككت إس كرائيل سياسككتها تجككاه القككدس علككى المماطلككة وتككأخير بحككث مسككألة القككدس أو

تجاهلهككا م ككا أمك ككن ذل ككك ،فق ككد ككال ح ككاييم ارم ككون نائ ككب رئ ككيس ال ككوزراء اإلسككرائيلي األس ككبق أيه ككود
( )1ع ام ن ار ،القدس تاريخ المستقبل ،دراسات في حاضر وماضي مدينة القدس ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،رام هللا ،3313 ،ي .233
( )2وليد المدلل ،ا حتنل اإلسرائيلي للقدس ومستقبل عملية التسوية ،مجلة دراسات باحث ،العدد  ،13بيروت،
 ،3335ي 17-13

( )3ه رتس :تدشين طريق استيطاني في القدس يقضي على حل الدولتين،
غزة ،3312/5/11 ،ي.3
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حيفة فلسطين ،العدد ،3197

أولمك ككرت فك ككي ت ك كريحات لك ككه يك ككوم  9أبريك ككل  ،3331إن المفاوضك ككات التك ككي تجك ككري مك ككع السك ككلطة
الفلسطينية السرية منها والعلنية ،لم تتطكرق علكى اإلطكنق إلكى الحكرم القدسكي أو القكدس القديمكة،
وأضاف ..الجميع يعرف مو ف الحكومة الحقيقي فيما يتعلق بالحوض المقدس وأورشليم اليهودية

نعتزم التفاوض حولها مطلقاً ،وعكزز شـاؤول موفـاز رئـيس األركـان السـرائيلي السـابق

والتي

هذا التوجه حين ال ،في اجتما لمجلس الوزراء اإلسرائيلي فكي  17سكبتمبر " :3331لكيس مكن
حق أحد فينا التفريط في هذه المدينة ،فهي أ كدس أ كداس اليهكود ،و كد حررناهكا بكهمن بكاهض مكن

دماء اليهود ،و نسمح ألحد بأن يترك هذه الدماء هد اًر ،"..فالوا ع وطبيعة إسرائيل يجزمان بأنها
لككن تسككمح للفلسككطينيين بدولككة ،وأن إس كرائيل لككن تتنككازل عككن جككزء مككن القككدس ،و يمكككن أن تقبككل
بكيكان سياسككي حقيقككي للفلسكطينيين ،و يمكككن لهككا بكأي حككال أن تتنككازل عكن المدينككة ،التككي يسككتمد

المش ككرو ال ككهيوني مش ككروعيته الديني ككة منه ككا ،وال ككهيونية الديني ككة الت ككي تمه ككل ركنك كاً م ككن أرك ككان
المشككرو ال ككهيوني،

تسككتطيع التخلككي عككن حلككم جبككل الهيكككل الككذي يدشككن بنككاؤه تحقيككق الوعككد

التوراتي ،ونبوءات العهد القديم ،وان يام إسرائيل باحتنلها للمقدسات الدينية في المدينة ورعايتها
لتلككك المقدسككات ،يمهككل مكسككباً معنويكاً كبيك اًر

يمكككن إلسكرائيل التخلككي عككن اختيككاره بككأي حككال مككن

األحوال ،ناهيكك عكن المكاسكب ا ت كادية مكن السكياحة الدينيكة التكي تتكدفق علكى المدينكة ،ولهكذه
األسكباب مجتمعككة ،ي ككعب أن نتخيككل أن يتنككازل المشكرو ال ككهيوني عككن القككدس ،أو يقبككل بقيككام
دولة فلسطين تتخذها عا مة لهكا ،مهمكا تكردد مكن أ كوال الساسكة والمحللكين ال كهاينة ،وحتكى لكو
ككدق الساس ككة و بلك كوا بتقس ككيم الق ككدس ،ف ككأن الش ككار اإلسك كرائيلي ف ككي أغلبيت ككه ض ككد فكك كرة التقس ككيم،

واستطنعات الرأي تؤكد ذلك(.)1

أم ككا أيه ككود أولم ككرت فق ككد و ككف عل ككى منب ككر جامع ككة ش ككيكاغو األمريكي ككة بت ككاريخ  13أكت ككوبر

 ،3337ب فته من الشخ يات المؤهرة في العكالم ،فقكال" :إن القكدس مكن شكر ها إلكى غربهكا هكي

ملككك لليهككود ،و يحككق ألح كد مككن غيككر اليهككود السكككن فككي القككدس" ،أمككا رئككيس الككوزراء اإلس كرائيلي
بنيامين نتنياهو فقد أعلن يوم  3نوفمبر  3337ائنً إن سكيادة إسكرائيل علكى القكدس ضكية غيكر
ابلة للنقاش ،وفي ت ريح آخر له بتاريخ  32مارس  3313اعتبكر أن القكدس ليسكت مسكتوطنة،

وانما هي عا مة إسرائيل ،ونرفض و ف ا ستيطان فيها ،ويقكول أنكه يتبكع سياسكة أسكنفه بشكأن

البناء في القدس(.)2

( )1عبد القادر ياسين ،القدس معرفة في سبيل التحرير ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،3313 ،ي -721
.723

( )2نع يم سلمان بارود ،القدس في ضايا الحل النهائي ،منتدى غزة للدراسات السياسية وا ستراتيجية الرابع،
مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة ،3311 ،ي .152-153
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ومما

شك فيكه أن مهكل هكذه الموا كف هكي التكي تشككل الكرأي العكام اإلسكرائيلي الكذي ككان

وسيبقى األساس في رسم وتحديد موا ف حكومكات إسكرائيل والمؤسسكات األخكرى وسياسكاتها تجكاه

القضككية الفلسككطينية وتفرعاتهككا مهككل الدولككة الفلسككطينية و ضككية القككدس ،وكانككت غالبيككة الكرأي العككام
اإلسرائيلي تبدي مرونة بشأن ا نسحاب الجزئي مكن الضكفة الغربيكة ،وهكذه المرونكة تككاد تتنشكى

فيما يخي ا نسحاب من القدس ،إذ عبر  %19ممن شملتهم العينكة عكن معارضكة كليكة لتقسكيم
القدس بما في ذلك الجزء الشر ي منها(.)1

ومن هنا جاءت بكرامج ا نتخابكات لمختلكف األحكزاب اإلسكرائيلية ،لتؤككد أن القكدس الكاملكة

الموحدة هي عا مة إسرائيل وأنها غير ابلكة للتفكاوض بشكأنها ،ب كفتها عا كمة دولكة إسكرائيل،

و يجككرؤ أي سياس ككي الت ك كريح بإع ككادة الق ككدس الش ككر ية للفلس ككطينيين ،فالك ككل متف ككق عل ككى توحي ككد

الق ككدس تح ككت اري ككة إسك كرائيل وه ككي العا ككمة األبدي ككة له ككم ،والمتطرف ككون م ككن اليه ككود يعمل ككون بك ككل
السبل لنستينء على الحرم القدسي ،وبناء الهيكل مكان المسجد األ
الوسائل و ُ

ى(.)2

ومهمــا يكــن مــن أمــر ف سنــه يمكــن إجمــال وجهــة سنظــر الحركــة الصــهيوسنية حــول مســتقبل

القدس فيما يلي:
.1

مهمككا تعككددت وجه كات النظككر اإلس كرائيلية بش كأن المدينككة المقدسككة تبقككى هنككاك وجهككة نظككر

.3

أن اليهود

يقبلون إ مشاركة هامشية لغيرهم في إدارة المدينكة وخا كة فكي األمكور ذات

.2

أن فككرة تقسككيم المدينككة إلككى أحيككاء ومنككاطق ،مككا هككي إ محاولككة إلضككفاء الشككرعية للسككيادة

.9

واحدة ،وهي ا حتفاظ بالقدس موحدة عا مة لدولتهم.

الطابع اإلداري فقط.

اليهودية عليها.

تعككدد ال ككيا اليهوديككة المقترحككة للحلككول ،ولكنهككا تتفككق فككي جوهرهككا علككى جعلهككا العا ككمة

األبدية إلسرائيل(.)3

( )1جاسر علي العناني ،القدس ...سيناريوهات مستقبلية ،المكتبة الوطنية ،عمان ،3339 ،ي .13
( )2نرمين يوسف غوانمة ،حزب الليكود ودوره في السياسة اإلسرائيلية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
عمان ،3333 ،ي .311 -377

( )3محمد عوض الهزايمة ،مرجع سابق ،ي .911
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ويمكــن للباحــث بيــان أســباب تمســك إسـرائيل بالســيادة علــى القــدس الشــرقية علــى السنحــو

التالي:

 .1أن األطما ال هيونية الخا ة بمدينة القكدس ،لكم تُف كح عكن أيكة نوايكا حسكنة تجكاه حقكوق
العككرب فككي مدينككة القككدس ،أو القبككول باسككتعادة القككدس الشككر ية ،وهككذا مككا تعككززه اسككتطنعات
الرأي الشعبي والحزبي وت ريحات ادة السياسة في إسرائيل.

 .3أن ظ ككروف الدول ككة ت ك كب ل ككالح السياس ككات والمخطط ككات اإلسك كرائيلية لمدين ككة الق ككدس من ككذ
احتنلها عام .1737

 .2أن المفاوض العربي

يستند إلى أية وة ،ياساً بالقوة التي يستند إليها المفاوض اليهكودي،

عند الدخول في مفاوضات الوضع النهائي.

الممك كزق يس ككهم إس ككهاماً كبيك ك اًر ف ككي تش ككجيع إسك كرائيل ،لف ككرض
 .9أن الوض ككع العرب ككي والفلس ككطيني ُ
كر با سكتحواذ علكى مدينكة القكدس
النظام الذي تريده لمدينة القدس ،والذي يحقق لها حلماً كبي اً
ب بغة يهودية خال ة

ينازعهم عليها كائن من كان.

 .5إن لعامل الو ت أهمية كبيرة ،فقد كان ستمرار التأجيل في معالجة ضكية القكدس منكذ عكام
 ،1737سبب في تعقيد القضية حيث إن أي حل كان يتمتكع بفر كة النجكاح فكي الماضكي،
أ بح يفتقد هكذه الفر كة فكي ضكوء التغيكرات المتنحقكة علكى المدينكة ،إضكافة إلكى أن عكدداً

كبي اًر من السكان في إسكرائيل ،هكم مكن أبنكاء الجيكل الهكاني والكذين يعتقكدون اعتقكاداً ارسكخاً
يتزعز بأن المدينة المقدسة هي العا مة األبدية إلسرائيل(.)1
وسنخلص من ذلك إلى القول:
.1

إن إسرائيل تعتبر القدس ضية مركزية لكل عمل تقوم به ،علكى أسكاس أنهكا عامكل جكاذب

.3

إن إسكرائيل ككد حسككمت مو فهككا فككي مككا يتعلككق بمسككألة السككيادة علككى القككدس بشكككل

رجعككة

.2

إن إس كرائيل عازمككة علككى عككدم التخلككي عككن طموحهككا السياسككي الهككادف إلككى اتخككاذ القككدس

.9

وموحد لكل الجهود التي تقوم بها جميع القوى السياسية داخل الدولة(.)2
فيه ،وأنها غير مستعدة للتنازل عن وحدة القدس.
الموحدة عا مة أبدية لها.

إن إسكرائيل علككى اسككتعداد بقبككول تقاسككم وظيفككي محككدود

يمككنح الفلسككطينيين سككوى بعككض

الحقوق المدنية والدينية.

( )1محمد عوض الهزايمة ،مرجع سابق.975-979 ،
( )2جاسر علي العناني ،القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقوانين الدولية ،مرجع سابق ،ي .395
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.5

إن جميع الحكومكات اإلسكرائيلية المتعا بكة لكم تككن علكى اسكتعداد للتحكاور حكول القكدس مكن
منطلق الحقوق القانونية أو اررات الشرعية الدولية(.)1

ومن الواضح تماماً أن ما تقوم بكه إسكرائيل فكي القكدس يحمكل أكهكر مكن رسكالة ،أهمهكا أن

مدينة القدس خارج كل الحسابات التفاوضية ،ويحق إلسرائيل أن تفعل داخلهكا مكا تشكاء مكن دون

ر يككب أو حسككيب ،ولككم يعككد السكككوت مقبككو ً و معقككو ً ،والقككدس تتعككرض ألبشككع اسككتيطان عرفككه
التكاريخ ،وان إ كرار إسكرائيل علككى تهويكد القككدس وا تسكام المسككجد األ

كى ،وا كرارهم علكى عككدم

إ امة الدولة الفلسطينية المستقلة ،يكشف زيفهم بعدم استعدادهم للسنم ،لقد آن األوان أن يتحكرك

العالم العربي واإلسنمي دفاعاً عن القدس ،وأن ما يحتاجه األ

ى خطوات جريئة عملية فاعلة

إلنقككاذه مككن الخطككر المحككدق ،فالمسككألة فككي غايككة الخطككورة لككذا يجككب أن تتحككول ن كرة القككدس إلككى
أولوية يومية يمارسها جميع الغيورين على أولى القبلتين في المعركة السياسية والحضارية القائمة

اآلن(.)2

ويـــرى الباحـــث أن رغب ككة إسك كرائيل ف ككي تعزي ككز ادعائه ككا أن الق ككدس ه ككي العا ككمة األبدي ككة

والموحككدة للشككعب اليهككودي ،بحسككب الشككعار الرسككمي إلسكرائيل ،فككإن عمليككة تهبيككت يهوديككة القككدس

تستهني أي حق فلسطيني فكي المدينكة ،وتضكع حكداً إلمكانيكة تقاسكم المدينكة بالتسكاوي بكين دولتكين

منف لتين ،مما أدى إلى جعل يام الدولكة الفلسكطينية المسكتقلة وتقاسكم القكدس أمك اًر مسكتحينً ممكا
يقككوض فككري نجككاح حككل الككدولتين ،وان التعطيككل اإلس كرائيلي لمسككارات التفككاوض المختلفككة هدفككه
كسب الو ت إلنهاء ضية القدس بل الدخول في المفاوضات الخا ة بهكا ،ممكا يعيكق أن تككون

القدس عا مة للدولة الفلسطينية.

( )1رياض محمود األسطل ،ضايا فلسطينية معا رة  -القدس – المستوطنات – الحدود ،جامعة األزهر،
غزة ،3331 ،ي .51

( )2خالد وليد محمود ،هل يدرك العرب خطورة ما يجري في القدس؟،
 ،3312/5/13ي.19
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حيفة فلسطين ،العدد  ،3193غزة،

المبحث الثاسني  :قضية االستيطان في ظل رؤية حل الدولتين:
عملت إسرائيل في الضفة الغربية بشكل حهيكث علكى الو كول إلكى حالكة تمنكع يكام دولكة

فلسككطينية ،ومككن هككم فككرض الرؤيككة التككي تريككدها للتسككوية مككع الفلسككطينيين ،فاسككتمرت فككي فككرض

الحقككائق علككى األرض مككن خككنل سياسككة ا سككتيطان والتهويككد ،والحقككائق القائمككة تجعككل مككن يككام
دولة فلسطينية علكى أرض الضكفة الغربيكة أمك اًر شكديد ال كعوبة مكن الناحيكة الجغرافيكة ،لكهكرة عكدد
المستوطنات ،وجدار الف ل العن كري العكازل والكذي عمكل علكى تقطيكع أو كال الضكفة الغربيكة،

فقد واجه المفاوض الفلسطيني تعنت الجانب اإلسرائيلي ،الرافض لو ف مشكاريع ا سكتيطان ،ممكا

أدى إلك ككى انغكككنق مسك ككار عمليكككة التسك ككوية السياسكككية ،وته ككدف إس ك كرائيل م ككن بنك ككاء جكككدار الف ك ككل
العن ري إلى تحقيق عدة أهداف سياسية وا ت ادية وأمنيكة واجتماعيكة ،يكأتي فكي مقكدمتها نسكف

القاعككدة الماديككة لقيككام دولككة فلسككطينية ابلككة للحيككاة ،وتمزيككق نسككيج الشككعب الفلسككطيني وسككجنه فككي

مع ككازل منف ككلة ع ككن بعض ككها بعضك كاً وم ككادرة األ ارض ككي ونه ككب م ككادر المي ككاه لت ككدمير البني ككة
ا ت ادية ومنع التوا ل بين مقومات الحياة الفلسطينية.

التوسع االستيطاسني السرائيلي:
تنبككع األهميككة ا سككتراتيجية لنسككتيطان ال ككهيوني فككي فلس كطين ،مككن خككنل كونككه يشكككل

العمككود الفقككري والتطبيككق العملككي لل ككهيونية ،واللبنككة األولككى إلنشككاء دولككة إس كرائيل فككي فلسككطين،
فإس كرائيل كدولككة مككا هككي فككي الحقيقككة إ مسككتوطنة كبي كرة امككت علككى أسككاس غككزو األرض وطككرد
سكككانها العككرب وانشككاء كيككان غريككب فككي المنطقككة العربيككة ،مككن خككنل جلككب المهككاجرين اليهككود مككن
جميع أنحاء العالم واستيطانهم فيها(.)1

لقككد استشككرى ا سككتيطان اإلس كرائيلي فككي الضككفة الغربيككة بشكككل غيككر مسككبوق ،منككذ بككدء

عمليككة التسككوية فككي عككام  ،1772حيككث تضككاعفت عككدد المسككتوطنات والمسككتوطنين لي ككل عككام
 3337إلك ككى  177مسك ككتوطنة ،ومك ككا يزيك ككد عك ككن  513ألك ككف مسك ككتوطن إس ك كرائيلي ،فقك ككد تضك ككاعفت
مساحات البناء ا ستيطاني من  37كم 3إلى  117كم ،3حيث تغطكي مسكاحات المسكتوطنات مكا

يزيد عن  %93من مساحة الضفة الغربية ،ويقطن تلكك المسكتوطنات كوى يمينيكة متطرفكة بنسكبة
تزيد عن  ،%53إن تنكامي هكذه القكوى وت كاعدها يكؤهر بشكدة علكى المشكرو ا سكتيطاني ،حيكث

أ ككبحت تو ككف بأنهككا "دولككة داخككل الدولككة" ،و ككد تحككول المسككتوطنون المتككدينون إلككى مجموعككة
مسككتقلة ككادرة علككى تغييككر واعككد التفككاوض علككى السككاحة السياسككية ،ممككا جعككل عمليككة ا نسككحاب

اإلسك كرائيلي م ككن الض ككفة الغربي ككة وف ككق أي تس ككوية ادم ككة أم ككر ف ككي غاي ككة ال ككعوبة ،كم ككا ش ككهدت
( )1نظام بركات واخرون ،ا ستيطان في الفكر ال هيوني ديماً وحديهاً ،القضية الفلسطينية في ن ف رن،
منشورات فلسطين المسلمة ،لندن ،1777 ،ي .199

- 66 -

المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية نشاطاً غير مسبوق خنل األعوام (،)3337-3333
حيث تزايدت وتيرة البناء في المستوطنات اإلسرائيلية بالرغم من التحذيرات المتعددة التي وجهتهكا

اإلدارة األمريكية إلسرائيل بو ف األعمال ا ستيطانية في الضفة الغربية(.)1

منككذ و ككول نتنيككاهو إلككى سككدة الحكككم فككي إس كرائيل عككام  ،3337أ ككر بنككاء مككا يزيككد عككن
( )17133وحككدة سكككنية ،يقككع  %11منهككا فككي مدينككة القككدس والبككا ي فككي مسككتوطنات أخككرى فككي
الضفة الغربية ،كما ررت إسرائيل توسيع ر عة "تجمع نيريت" فكي داخكل أ ارضكي الضكفة الغربيكة،
وذلك من خنل بناء حي سكني جديد أُطلق عليه اسم نوف هشارون ،وسكعت إسكرائيل إلكى تنفيكذ

مخططاتهككا بغككض النظككر عككن مسككار التسككوية السياسككية ،حيككث إنهككا اعتبككرت أن مككا تقككوم بككه مككن
تنككاز ت فككي الضككفة الغربيككة هككو بمهابككة تنككازل عككن "حقو هككا الشككرعية" فككي فلسككطين التاريخيككة ،و ككد

انتهجكت إسكرائيل بالفعككل خطكوات أحاديككة الجانكب منككذ بكدأت عمليككة التسكوية مككع الفلسكطينيين عككام
 ،1772حيككث اسككتمرت بالبنككاء ا سككتيطاني فككي الضككفة الغربيككة والقككدس ،وتعمككدت فككرض حككدود
سياسككية جديككدة مككن خككنل جككدار العككزل العن ككري ،وأدى ذلككك إلككى ا تطككا مسككاحات شاسككعة مككن

أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية لتكون تحت سيطرتها(.)2

ومن المنحظ أنه عند تو يع اتفا ية أوسلو عام  1772لم يتجكاوز عكدد المسكتوطنين فكي
الضككفة الغربيككة  135ألككف مسككتوطن ،وفككي نهايككة عككام  3313بلككا عككدد المسككتوطنين فككي الضككفة

الغربيككة نحككو  215ألككف مسككتوطن ،أي بزيككادة تتجككاوز مائككة فككي المائككة ،واذا أضككيفت إلككيهم 331
ألككف مسككتوطن يعيشككون فككي  15حككي اسككتيطاني فككي القككدس الشككر ية وبككذلك يرتفككع إجمككالي عككدد
المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى  513ألف مستوطن ،أي أن نسبة المستوطنين

إلككى الفلسككطينيين فككي الضككفة الغربيككة بككدون القككدس ح كوالي  31مسككتوطن مقابككل  133فلسككطيني،
وهككي نسككبة فككي غايككة الخطككورة وتككزداد خطككورة هككذه النسككبة بككالنظر إلككى الطريقككة التككي تنتشككر فيهككا

المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية وتقطع أو الها(.)3

ويعترف الجميع بأن الو ائع والممارسات ا سكتيطانية ال كهيونية فكي األرض الفلسكطينية
المحتلة عام  ،1737أ بحت من أهم العقبات لتحقيق أي تسكوية سياسكية مكع الفلسكطينيين ،وان
إزاحتها بالكامل ربما

( )1محسن

تكون البديل الوحيد المطروح في التسوية النهائية ،رغم عدم شرعيتها ،و

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي .213-213

( )2المرجع السابق ،ي .215

( )3جمال البابا ،ا ستيطان في ظل حكومة نتنياهو تجميد إعنمي وت عيد ميداني ،مجلة مركز التخطيط
الفلسطيني ،العدد  ،37غزة ،3311 ،ي .57-53
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يمكككن إ كرار أي تسككوية مككع بقككاء وضككعية المسككتوطنات ائمككة ،ومــن الحلــول المطروحــة لقضــية

المستوطسنات:

 .1اإلزالة الكاملة للمستوطنات من داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
 .3بقاء المستوطنات كلياً أو جزئياً داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
 .2ضم المستوطنات كلياً أو جزئياً إلى داخل إسرائيل مع تحريك حدود عام .)1(1737
االستيطان ورؤية حل الدولتين:
يدرك نتنياهو القيمة الكبرى التي يوليها الفلسطينيون لتجميد ا سكتيطان ،ومكع ذلكك دخكل

نتنياهو لعبة ا ستيطان وفق ذات الحساسية التي يوليها له الفلسطينيون ،فا ستيطان ليس مجرد
وحكدات سككنية بكل هكو فككرة لتحقيككق السياسكة التوسكعية وتنفيكذاً لقك اررات المكؤتمر ال ككهيوني األول

عام  ،1177هكذا يفهم نتنياهو أهميكة المسكتوطنات ،وهكو ذات الفهكم المعكاكس الكذي ينطلكق منكه
الفلسطينيون في رغبتهم إلبطال هكذا ا دعكاء ،إن ككل منكاورات نتنيكاهو حكول المسكتوطنات كانكت
تدور حول "تجميد" أو "تعليق" ولكن ليس بشكل نهائي بل لفترات محدودة ،فتجميد ا سكتيطان

يمكن له أن يلغي "حق" إسرائيل في ا ستيطان ذاته ،وعليه فإن المنا شكات حكول ا سكتيطان مكع
البيككت األبككيض لككم تشككمل تجميككداً كككامنً لكافككة النشككاطات ا سككتيطانية ،فبجانككب البنككاء فككي القككدس

الشكر ية الكذي

تعتبكره إسكرائيل نشكاطات اسكتيطانية ،واألسككاس فكي ذلكك هكو عكدم التسكليم بتحديككد

م ير المستوطنات وم ير البناء في الضفة الغربية بل الف ل في م ير هكذه المنكاطق فهكي

متناز عليها رغم كل شيء(.)2

وفككي المقابككل تمسككك الفلسككطينيون علككى مككو فهم مككن موضككو تجميككد ا سككتيطان كشككرط
للتفكاوض ،ووضكعوا هنهككة شكروط إلطككنق المفاوضكات المباشكرة مكرة أخككرى :الشكرط األول فككي أن
يكككون التفككاوض علككى أسككاس حككدود يونيككو  1737مككع تبككادل أ ارضككي بحككدود ضككيقة يتفككق عليهككا

الطرفان ،أما الشكرط الهكاني فتمهكل فكي وضكع جكدول زمنكي محكدد للمفاوضكات ،وفكي هكذا المطلكب

أدرك الفلسكطينيون أن نتنيككاهو ككد يرجككأ المفاوضككات إلككى أجككل غيككر مسككمى ،أمككا المطلككب الهالككث

فكان ا ستمرار بتجميكد ا سكتيطان ،ويمككن القكول إن ُجكل النقكاش حكول المفاوضكات خكنل العكام
 3313تمرككز حككول الجهككود األمريكيكة لتجميككد ا سككتيطان بكل الشككرو فككي أي مفاوضككات ،ورأى

الفلسطينيون أن المسكتوطنات تشككل عائقكاً ماديكاً أمكام يكام الدولكة الفلسكطينية ،ولكيس مكن الحكمكة
( )1محمد خالد األزعر ،التسوية الفلسطينية و ضية المستوطنات الحلول البديلة واإلشكاليات المتو عة ،مجلة
شؤون عربية ،العدد  ،111القاهرة ،3333 ،ي .177

( )2هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا،
 ،3311ي .29
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ا ستمرار فكي التفكاوض حكول هكذه الدولكة فيمكا بنكاء المسكتوطنات يكنهش جسكد هكذه الدولكة ،وعليكه

ذهب الفلسطينيون مرغمين للمفاوضات مقابل تعهد أمريكي بتمديد تجميد ا ستيطان وهو التمديد
الذي فشكلت أمريككا فكي الح كول عليكه مكن نتنيكاهو رغكم ككل المغريكات التكي كدمت لكه ،لكذلك كام

رئيس الوزراء ا سرائيلي نتنياهو عملياً بإفشال المفاوضات بل سار إلى البناء في المستوطنات،

كما أن إسرائيل أعدت ميزانيكة العكامين  ،3313-3311وشكملت دعمكاً للمسكتوطنات ،وخ و كاً

ف ككي الق ككدس بقيم ككة ملي ككاري ش ككيكل (حك كوالي  333ملي ككون دو ر) ،وحس ككب الميزاني ككة الجدي ككدة ف ككإن
إسكرائيل سككتقوم بتسككويق  333وحككدة اسككتيطانية فككي معاليككه أدومككيم كمككا تككم تخ ككيي  51مليككون
شيكل لتطوير المستوطنة باإلضافة إلى  21مليوناً للهدف نفسه في العام  ،3313كما يظهر أن

الدولة تخطط لتسويق  533وحدة سكنية في جبل أبو غنيم ،وتستهمر في هذا الحي  311مليون
شيكل للتطوير وخ

ت و ازرة المالية اإلسرائيلية مبلا  113مليون شكيكل لشكار ر كم  33الكذي

يربط بسغات زئيف مع شار ر م  95باتجكاه مكوديعن وتكل أبيكب ،ويعتبكر هكذا الشكار عائقكاً أمكام

كل حل نهائي ألنه يقسم أحياء من المفروض ان تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية(.)1

وأفاد تقرير إسرائيلي بأن ا ستيطان في الضفة الغربية تجعل من حل الدولتين أم اًر غيكر

وا عككي ،وشككبه مسككتحيل ،مككع ظهككور إح ككائيات أكككدت وجككود أكهككر مككن ن ككف مليككون مسككتوطن
يعيشون ضمن الدولة الفلسطينية التي اعترفكت بهكا األمكم المتحكدة فكي  37نكوفمبر  ،3313وجكاء

التقرير في و ت يبذل فيه جون كيري وزير الخارجية األمريكية جهوداً مكهفكة إلطكنق مفاوضكات

حك ككل الك ككدولتين ،ويعتبك ككر شك ككعار حك ككل الك ككدولتين جك ككزءاً هابت ك كاً فك ككي الخطك ككابين السياسك ككي اإلس ك كرائيلي
والفلسطيني ،لكن الو ائع على األرض تقول عكس ذلك(.)2

وكشكف مركككز اإلح كاء اإلسكرائيلي عكن وهيقككة تفيكد بارتفككا وتيكرة البنككاء ا سكتيطاني فككي
أراضي الضفة الغربية بنسبة  ،%173وفي هذا اإلطار اعتبر أسكتاذ العلكوم السياسكية فكي جامعكة
النجاح الوطنية رائد نعيرات ،أن السياسكات ا سكتيطانية لحكومكة اسكرائيل منكذ تو يكع اتفكاق أوسكلو

عك ككام  1772تبك ككين أنهك ككا تجك ككاوزت للمفك ككاهيم األمنيك ككة والسياسك ككية مك ككن أجك ككل اعك ككادة تشك كككيل البنيك ككة
الديمغرافيكة للضكفة الغربيكة التكي مكن المفتكرض أن تككون بنيكة الدولكة الفلسكطينية المسكتقبلية ،مبينكاً
عدم رغبة اسرائيل في انجاح الجهود السياسية فكي المنطقكة ،ومشكدداً علكى ضكرورة اتخكاذ الجانكب
الفلسككطيني خطكوات عمليككة للحيلولككة دون اسككتفراد اسكرائيل باأل ارضككي الفلسككطينية ،ممككا يتضككح أن

ُمضي إسرائيل دماً في مشرو التوسع ا ستيطاني ،يجعل من عمليكة اسكتئناف المفاوضكات أمك اًر
( )1هنيدة غانم وآخرون ،مرجع سابق ،ي .93-21

( )2تقرير :ن ف مليون مستوطن في الضفة يجعلون حلم حل الدولتين غير وا عي،
 ،3173غزة ،3312/3/2 ،ي .15
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حيفة فلسطين ،العدد

ونقل عن
مستحينً ويعطل جهود اإلدارة األمريكية بتسوية ال ار بين الفلسطينيين وا س ارئيليينُ ،
النككاطق باسككم و ازرة الخارجيككة األمريكيككة "جككان سككاكي" لككق جككون كيككري وزيككر الخارجيككة ا مريكككي
معتبر استمرار ا ستيطان
الشديد من عزم إسرائيل بناء ألف وحدة استيطانية في القدس الشر ية،
اً
يمس بشكل كبير الجهود المبذولة لتحريك عملية التسوية في المنطقة(.)1

ويــرى الباحــث بككأن رؤيككة حككل الككدولتين تتعككرض لخطككر ا نهيككار تحككت وطككأة ا سككتيطان

وا رار إسرائيل على استم ارره ،وعلى إسرائيل أن تكدرك مخكاطر هكذه السياسكة التكي تهكدد بانهيكار
فر ككة حككل الككدولتين ،وأن عككدد المسككتوطنات والمسككتوطنين المقيمككين فككي داخككل أ ارضككي الضككفة

الغربي ككة مقارن ككة بع ككدد الس كككان الفلس ككطينيين تمه ككل خطك ك اًر حقيقيك كاً عل ككى إمكاني ككة تحقي ككق رؤي ككة ح ككل
الدولتين وا امة الدولكة الفلسكطينية فكي المسكتقبل القريكب ،وأن حكومكة إسكرائيل مسكتمرة فكي التوسكع
ا ستيطاني لخلق و ائق ديمغرافية جديدة على األرض ،فن يمكن ا ستمرار فكي المفاوضكات فكي

ظل ما تقوم به إس ارئيل من تكهيف لبناء المستوطنات وتطويرها.

أثر جدار الفصل السرائيلي على رؤية حل الدولتين:
يمكككن و ككف هككذا الجككدار بالعككازل أو بأنككه جككدار ف ككل عن ككري لحمايككة المسككتوطنات

وتهبيتهككا ،وهككو و ككف مخفككف لمككا ترتكبكه بحككق الشككعب الفلسككطيني ،فالجككدار يككدمر حيككاة اإلنسككان

الفلسككطيني وينهككب أرضككه ومككاءه ،وتعكككس عمليككة إنشككاء هككذا الجككدار ،والككذي تقككوم إسكرائيل ببنائككه

جانبكاً مككن العقليككة ا نعزاليككة ال ككهيونية ،النابعككة مككن الهككاجس األمنكي والخككوف مككن الفلسككطينيين،
وتهدف إسرائيل من هذا الجدار فرض الت ور اإلسرائيلي للتسكوية النهائيكة مكع الفلسكطينيين وفكي

الترسيم األحادي الجانب للحدود ،وفي الضم الفعلي لك رض وفكرض حقكائق عليهكا ،بشككل يجعكل

من إنشاء دولة فلسطينية حقيقية أم اًر مستحينً ،ويفتح المجال لفرض سياسات التهويد وخ و اً

في القدس(.)2

إن فك كرة جككدار الف ككل العن ككري هككي مككن أفكككار شككارون ،حيككث ككام بطككرح هككذه الفك كرة

عندما كان يشغل من ب وزير الدفا  ،ويهدف شارون من خنل بناء الجدار إلى

ياغة الوا ع

الحاضك ككر للتسك ككوية فك ككي المنظك ككور النهك ككائي ،فالجك ككدار الك ككذي يقضك ككم األ ارضك ككي الفلسك ككطينية شك ككديدة

الكتككل الديمغرافيككة الفلسككطينية ويحككول الض ككفة
الخ ككوبة ويسككتولي علككى الم كوارد المائيككة ،ويفت ككت ُ
الغربيككة إلككى كانتونككات ،هككذه التككداعيات يكراد بهككا رسككم وهندسككة الحلككول النهائيككة للتسككوية واذا كانككت
وعود الرئيس األمريكي بوش ا بن د ن ت على الحل عبر اإل رار بدولتين فن مناي وفق مكا
( )1ا سككتيطان يقطككع الطريككق علككى كيككري ويبككدد أمككل السككلطة فككي العككودة للمفاوضككات،
 ،1133غزة ،3312/3/12 ،ي .2

( )2محسن محمد

ككحيفة الرسككالة ،العككدد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3335مرجع سابق ،ي .33-35
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يعتقد شارون من تحضير األجواء التي تحدد منمح هذه الدولة ،ومكن هكم فكإن مبكدأ التفكاوض لكن

يك ككون عب ككر القك ك اررات األممي ككة وانم ككا يتح ككدد بمح ككددات الج ككدار ،وم ككن ه ككم ف ككإن الدول ككة الفلس ككطينية
الموعككودة سككتجد نفسككها أمككام مككا هككو ككائم علككى األرض ،فككإن إس كرائيل بككذلك تعمككل علككى شككطب

اإلمكانك كات الموض ككوعية لقي ككام الدول ككة الفلس ككطينية ،و ككو ً إل ككى إرغ ككام الفلس ككطينيين عل ككى القب ككول
بالطروحككات اإلس كرائيلية لماهيككة وحككدود هككذه الدولككة ،و ككد

ككرح أكهككر مككن مسككئول فلسككطيني بككأن

ا س ككتمرار ف ككي بن ككاء الج ككدار يعن ككي نس ككف خارط ككة الطري ككق ،وأن ككه ل ككيس هم ككة أم ككل ف ككي ي ككام دول ككة
فلسطينية ،و رح الرئيس بكوش ا بكن بأنكه

أمكل فكي يكام دولكة فلسكطينية فكي ظكل ذلكك الجكدار

الذي يتلوى كاألفعى في عمق األراضي الفلسطينية(.)1

و ررت محكمة العدل الدولية في شهر يوليكو مكن العكام  3339أن إنشكاء إسكرائيل لجكدار

الف ل العن ري في الضفة الغربية المحتلة عمنً غير انوني(.)2
وعلككى الككرغم مككن

ككدور كرار محكمككة العككدل الدوليككة مككن جهككة ،كمككا لككم يكككن للقككاءات

السياسككية بككين الطكرفين اإلسكرائيلي والفلسككطيني أي أهميككة فككي منككع إسكرائيل با سككتمرار بإجراءاتهككا
بشكل منفرد من جهة هانية ،حيث ُكشف النقاب في شهر سبتمبر  3337عن تعدينت كانت كد
أُ رت في شهر إبريل من العام نفسه على مسكار الجكدار الفا كل ،بخكنف مكا تكم إ ك ارره فكي شكهر
إبريككل عككام  ،3333حيككث أظهككرت التغييكرات الجديككدة زيككادة فككي مسككاحة األ ارضككي المعزولككة خلككف

الجككدار ،لت ككبح  722ألككف دونككم أي بزيككادة ككدرها  171( %23.1ألككف دونككم) علككى مككا كانككت
عليككه فككي عككام  ،3333كمككا بككين المسككار الجديككد للجككدار العككازل زيككادة فككي طككول الجككدار لي ككبح
 773كم أي بزيادة درها  37كم ( )%7.5على ما كانت عليه في عام .)3(3333

ويرى الكاتب األمريكي جوناهان كوك أن بناء الجدار يكؤدي بالنتيجكة إلكى منكع يكام دولكة
فلسك ككطينية ابلك ككة للحيك ككاة ،حيك ككث إن الجك ككدار سك ككيؤدي إلك ككى ضك ككم  %33مك ككن مسك ككاحة األ ارضك ككي
الفلسطينية لتضم إلكى إسكرائيل ،واعتبكار أكهكر مكن ربكع مليكون فلسكطيني مكن الكذين يعيشكون هنكاك
ويمنعون من التنقكل بكين كراهم ومكدنهم التكي تقكدر بالعشكرات داخكل هكذه المنطقكة و يسكمح
غرباء ُ
له ككم بالحرك ككة إ بع ككد الح ككول عل ككى ت ككاريح مس ككبقة ،وم ككن أه ككم أه ككداف الج ككدار ه ككو توس ككيع
ا س ككتيطان اليه ككودي عل ككى حس ككاب األ ارض ككي الفلس ككطينية ،وحماي ككة المس ككتوطنات وزي ككادة ع ككددها،

فالجدار هو استمرار للمشرو ا ستيطاني وهو الكذ ار اآلخكر لكه ،فالمسكتوطنات أُ يمكت فكي عمكق
( )1عنء حسن ،الجدار العازل ومستقبل التسوية ،مجلة القدس ،العدد  ،33القاهرة ،3332 ،ي .71-73
( )2جيمي كارتر ،فلسطين السنم
 ،3337ي .131

( )3محسن محمد

التمييز العن ري ،ترجمة محمد التوبة ،مكتبة العبيكان للنشر ،الرياض،

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي .231
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األ ارض ككي الفلس ككطينية ،والج ككدار يق ككوم األن ليض ككم أكب ككر ع ككدد ممك ككن منه ككا داخل ككه ويقض ككمها م ككن

األ ارض ككي الفلس ككطينية ،فالج ككدار ل ككيس فق ككط يحم ككي المس ككتوطنات ،ب ككل ي ككادر األ ارض ككي العربي ككة
ل الحها ،كما أنه يحكيط التجمعكات الفلسكطينية بمنكاطق اسكتيطانية إسكرائيلية ،ليمنكع توا كل هكذه

التجمعات ببعضها البعض ،وسكيعمل علكى الف كل الكلكي للمدينكة عكن بكا ي الضكفة الغربيكة ،فهكو
يجعكل الككدخول إليهككا يكتم بمشككقة فائقككة ،ممككا يمنكع يككام الدولككة الفلسككطينية ،ومدينكة القككدس هككي مككن

أهم أهداف بناء الجدار (.)1
ود

رح إيهود أولمرت بأن كل من يسكن خارج الجدار هو خارج دولة إسرائيل ،األمكر

الذي يؤكد بكأن هكذا الجكدار لكم يككن أمنيكاً بمقكدار مكا هكو ديمغ ارفكي سياسكي ،وعليكه بكدأت إسكرائيل
بالف ل في التعامل مع سكان هذه المناطق ،على أساس أنهم يسكنون خارج دولكة إسكرائيل ،ممكا

أضر في عملية تقديم الخدمات في هذه المناطق(.)2

ومنككذ عككام  1772سككيطرت سياسككة الف ككل الداعيككة إليجككاد كيككانين سياسككيين منف ككلين

لشككعبين ،بواسككطة المفاوضككات أو بخط كوات أحاديككة الجانككب ،وهنككاك مككن يطالككب بس كريان الف ككل

على جزء من فلسطينيي عام .)3(1791

ويرى الباحث أن الجدار ليس مجرد جدار أمنكي لمنكع اإلرهكاب كمكا تكدعي إسكرائيل ،فهكو

المككدن الفلس كطينية عككن بعضككها الككبعض ،وي ككادر األ ارضككي ،ويعيككق حركككة الفلسككطينيين،
يعككزل ُ
ويطلق العنان للمستوطنات اإلسرائيلية بالتوسع ،وبهذا يكون الجدار عبارة عن ترسيم حدودي من
ط ككرف واح ككد ينط ككوي عل ككى اس ككتمرار لسياس ككة تجاه ككل الح ككق الفلس ككطيني ،وذل ككك لمن ككع ي ككام دول ككة

فلسطينية ابلة للحياة ضمن رؤية حل الدولتين.

أثر حل الدولتين على قضية المياه:
سعت إسرائيل منذ عام  1737إلى إحكام بضتها على الم ادر المائية في األراضي
الفلسطينية المحتلة ،فأ امت المستوطنات فوق األحواض المائية في الضفة الغربية و طا غزة،

كما عملت على استنزاف م ادر المياه الفلسطينية في حوض نهر األردن ،ووضعت يوداً
شديدة على حفر آبار جديدة ،وبحسب اإلح اءات ال ادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية،

فإن  %73من المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية تقع فوق الجبل الشر ي ،والذي ُيعتبر
( )1وليم نجيب و جورج ن ار ،مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،3331 ،ي .359-353
( )2شاؤول أريئيلي وميخائيل سفارد ،الجدار الفا ل أمن أم جشع ،ترجمة عليان الهندي ،دار الماجد للنشر
والتوزيع ،د.م ،3313 ،ي .25

( )3محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3335مرجع سابق ،ي .351
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الخزان المائي الرئيسي في األراضي المحتلة ،حيث تستهلك هذه المستوطنات أكهر من %13

من مياه هذا الحوض(.)1

المفهوم السرائيلي لقضية المياه:
تتعاطى إسرائيل مع ضية المياه كإحدى القضايا ذات األهمية ا ستراتيجية ،وتعطيها

دو اًر مركزياً في ال ار العربي اإلسرائيلي ،وكذلك المفاوضات حول الدولة الفلسطينية المقترحة،
باعتبارها ليست أ ل أهمية من أكبر وأكهر ا هتمامات األمنية التقليدية اإلسرائيلية ،ويقولون بأن

 %33من مياه إسرائيل تأتي من أحواض تقع إما في الضفة الغربية أو مت لة بها ،فا ت ال

بين م ادر المياه الفلسطينية واإلسرائيلية متداخل ،واألحواض في السهل الساحلي اإلسرائيلي
تتأهر مباشرة بالحفر والتلوث بالضفة الغربية ،وي ر اإلسرائيليون على السيطرة والر ابة على

م ادر المياه في الضفة الغربية و طا

غزة ،وهنا حددت المادة األربعون من ا تفا ية

اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية و طا

غزة "أوسلو ،"3كمية المياه التي

يجب أن يستهلكها الفلسطينيون ،وتم تقديرها حسب ا تفاق ب ك  13-73مليون متر مكعب في

السنة ،ونرى هنا حالة إجحاف كبيرة بحق الفلسطينيين ،فاإلسرائيلي لديه الوفرة في المياه النظيفة
بينما الفلسطينيين يعانون نق اً بالمياه ،إذ يتمتع اإلسرائيليون في مستوطنات الضفة الغربية
بأربعة أضعاف كمية المياه التي يح ل عليها الفلسطينيون ،ومن المنحظ أنه حينما تتفاوض

إسرائيل حول حدود الضفة الغربية تستهني البحر الميت من المفاوضات ،بغرض السيطرة على
ذلك الجزء من البحر الميت الوا ع ضمن األراضي الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من ن يبهم

في الم ادر الطبيعية(.)2

المفهوم الفلسطيسني لقضية المياه:
ترتبط ضية المياه عند الفلسطينيين بحقهم في تقرير الم ير دون تدخل خارجي،

وحقهم في ا ستقنل والسيادة الوطنية ضمن حدود دولتهم المستقلة ،ويرون إنه

ينبغي

إلسرائيل سحب المياه من م ادر المياه في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل استنزافي لهذه

الم ادر ،مما د يسبب ضر اًر كبي اًر بالدولة الفلسطينية المستقبلية ،ويجب أن يأخذ الفلسطينيون

في الحسبان إمكانية تطور دولتهم وحاجاتهم الماسة للمياه ،فمطالبهم المستقبلية للمياه ستزداد مع
زيادة عدد السكان وامكانيات التطور الزراعي وال ناعي ،لذلك يجب أن ترفع إسرائيل سيطرتها

( )1مجدي حماد ،السنم اإلسرائيلي :استراتيجية التسوية ،مركز باحث للدراسات الفلسطينية وا ستراتيجية،
بيروت ،3311 ،ي .572

( )2عمر عاشور ،راءات استراتيجية – حل ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي تعارض المفاهيم – الحلول البديلة،
مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد السادس ،غزة ،3313 ،ي.79-73
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عن المياه الجوفية وعدم استنزافها ،ويشدد الفلسطينيون بحقهم في مياه حوض نهر األردن،

وعلى حقهم في الم ادر الطبيعية والمياه الموجودة في البحر الميت ألن الجزء المطل على
الضفة الغربية هو جزء من األراضي المحتلة وهو حق

يجب التفاوض عليه(.)1

ويرى الباحث أن الدولة الفلسطينية المقترحة ضمن رؤية حل الدولتين

تستطيع أن

تكون ابلة للحياة والتطور بدون سيطرتها على مواردها الطبيعية وخا ة المياه الجوفية،

وح تها من مياه وادي نهر األردن ،وسيطرتها على شواطأ البحر الميت.

( )1عمر عاشور ،راءات استراتيجية – حل ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي تعارض المفاهيم – الحلول البديلة،
المرجع السابق ،ي.77-73
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المبحـــث الثالـــث :قضـــية الدولـــة الفلســـطيسنية وحـــدودها بـــين المطالـــب الفلســـطيسنية

واالشتراطات السرائيلية:

يقوم المو ف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية علكى أسكاس ا عتبكارات الدينيكة والتاريخيكة
وا سككتراتيجية وا ت ككادية واألمنيككة والسياسككية ،فمختلككف التيككارات السياسككية اإلس كرائيلية تككرى بككأن

فلسطين جزءاً من أرض إسرائيل ،وعلى هذه الخلفيكة يتبلكور اإلجمكا اإلسكرائيلي الكذي يكدعو إلكى
عككدم الع ككودة لح ككدود ال ارب ككع م ككن يوني ككو  ،1737والق ككدس عا ككمة موح ككدة إلسككرائيل ،وبق ككاء الكت ككل

ا ستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة اإلسرائيلية ،وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات

سيادة.

رؤية إسرائيل للدولة الفلسطيسنية:
ككال مستشــار وزيــر الجــيب للبسنيــة التحتيــة "حقــاي ألــون" فككي حككديث ل ككحيفة هك رتس
اإلسكرائيلية بتككاريخ  33مككايو " :3337إن الجكيش اإلسكرائيلي يعمككل لخدمكة المسككتوطنين فككي تنفيككذ

سياسة عن رية ،تجعل من إمكانية يام دولة فلسطينية أم اًر مستحينً" ،أما عن موا فات الدولة

الفلسطينية المعلنة – لكو أ يمكت – مكن وجهكة نظكرهم ،فهكي "دولكة مؤ تكة فكي طكا غكزة" ،و"دولكة

علككى مسككاحة  %93مككن مسككاحة الضككفة الغربيككة" ،أمككا حسككب رأي "آفـــي شـــاليم" ،وهـــو اســـتاذ
العالقات الدوليـة فـي جامعـة أكسـفورد ،فهكي عبكارة عكن "كيكان فلسكطيني عكاجز ومنكزو السكنح
يق ككام عل ككى أ ككل م ككن ن ككف الض ككفة الغربي ككة م ككع س ككيطرة إسككرائيلية عل ككى الح ككدود والمج ككال الج ككوي

والموارد المائية الفلسطينية وهذه و فة "لغيتو فلسطيني" وليس لدولة فلسطين الحرة(.)1

إن هناك ازدياد ملحوظ في نسبة التأييد إل امة الدولة الفلسكطينية فكي موا كف الك أري العكام

اليهودي ،و د أظهر "مؤشر العن ات بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل" عام  ،3339أن

 %73مككن السكككان اليهككود يؤيككدون فك كرة "دولتككين لشككعبين" وعلككى الككرغم مككن ذلككك فككإن غككالبيتهم
ككارت تؤي ككد دول ككة فلس ككطينية إل ككى جان ككب الدول ككة اليهوديككة ،وم ككع ذل ككك ف ككإن حض ككور فكككرة الدول ككة

الفلس ككطينية ككد ارت ككبط بفكك كرة "الحف ككاظ عل ككى الدول ككة اليهودي ككة" ،م ككن جه ككة وبفكك كرة ا نف ككال ع ككن
الفلسطينيين لخدمة غاية تح ين أسوار الدولة اليهودية من جهة أخرى ،ويمكن القول بأن التأييد

اإلسرائيلي إل امة الدولة الفلسطينية

يمكن أن يذر الرماد في عيون المتطلعين إلى إ امة الدولة

الفلسطينية المستقلة ،وفق المبادئ التي ن ت عليها اررات الشرعية الدولية(.)2

( )1نواف الزور ،بل أن ت بح الدولة الفلسطينية مستحيلة ،مجلة القدس ،العدد  ،132القاهرة ،3337 ،ي
.75

( )2أنطوان شلحت ،اليمين اإلسرائيلي :الدولة اليهودية ،التسوية السياسية ومستقبل المواطنين الفلسطينيين في
إسرائيل ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،23-21رام هللا ،3331 ،ي .55-59
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ولككن الدولككة التكي ي ارهككا نتنيكاهو للفلسككطينيين

تلبككي الحكد األدنككى مكن طموحككاتهم ،ألنهككا

دولة منزوعة السنح و تقوم على كامل أراضي الضفة الغربية ،ومقدرتها على ممارسكة سكيادتها
على منافذها محدودة ،ويرى نتنياهو أن السيادة لهذه الدولكة يجكب أن تكتم عبكر فتكرة زمنيكة طويلكة
تحك ككددها ا حتياجك ككات والتطك ككورات األمنيك ككة علك ككى األرض ،وأن ضك ككمان نك ككز السك ككنح عك ككن الدولك ككة
الفلسطينية يجكب أن يكتم تحكت إشكراف كوات األمكن اإلسكرائيلي ولكيس مكن خكنل مك ار بين دوليكين،

وعلى هذا فإن هذه الدولة ليست إ هروباً إلى األمام من ا ستحقاق التاريخي للفلسطينيين بدولة
مس ككتقلة ،وف ككرض حل ككول مرحلي ككة تعفي ككه م ككن هق ككل ا س ككتحقاق النه ككائي ،وتجع ككل موض ككو الدول ككة

الفلسطينية

عبة التحقيق(.)1

و ككد كش ككف اس ككتطن للك كرأي اإلسك كرائيلي ف ككي ع ككام  3313أن هله ككي اليه ككود ف ككي إسك كرائيل

يعارضككون إ امككة دولككة فلسككطينية منزوعككة السككنح فككي الضككفة الغربيككة وأظهككر ا سككتطن الككذي
نشككرت نتائجككه

ككحيفة "معككاريف" اإلس كرائيلية ،أن %33

يككدعمون إ امككة دولككة فلسككطينية ،وأن

 %51يدعمون بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة  E1الحساسكة فكي الضكفة الغربيكة بكين
الق ككدس الش ككر ية ومس ككتوطنة معالي ككه أدوم ككيم ،وأي ككد  %71إعط ككاء اليه ككود ح ككق ال ككنة ف ككي الح ككرم
القدسي ،تؤكد نتيجة ا ستطن هذه حقيقة مفادها أن إسرائيل

تريد سنماً ط،

واإلرادة والق ككد ،و تريككده بالفعككل والسككلوك والممارسككة ،هككذه المعطيككات تؤكككد بمككا

تريكده بالنيكة
يككد مجككا ً

للشك أن المجتمع اليهودي يتمدد يميناً ويزداد تطرفاً ،ويرفض الدولكة الفلسكطينية ،هكذه المعطيكات
تدعو الفلسطينيين دون أدنى شك ،وتفرض عليهم مراجعة استراتيجياتهم النضالية باتجاه إكسابهم

الزخم الذي يكفل إحباط مخططات ال هيونية ضد حقو هم الشرعية(.)2

التصور الفلسطيسني لشكل الدولة الفلسطيسنية:
يرى الجانب الفلسطيني أن دولته ينبغي أن تكون خالية من الوجكود اإلسكرائيلي العسككري

و"ا سككتيطاني" ،وأن تكككون دولككة متوا ككلة ،وأن تشكككل الدولككة ككدرة دفككا ذاتككي تتكككون مككن أجه كزة
أمني ككة مبني ككة عل ككى أس ككاس مهن ككي وبعي ككدة ع ككن التجاذب ككات السياس ككية والحزبي ككة وخاض ككعة للر اب ككة

التشريعية ،وكذلك أن يكون للدولة جيش للدفا عنها وعن حدودها(.)3

( )1هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .27
( )2خالد وليد محمود ،هلها اليهود ليسوا مع إ امة دولة فلسطينية ..فما الحل؟،
غزة ،3313/13/33 ،ي.31

حيفة فلسطين ،العدد ،3311

( )3عمر عاشور ،المفاهيم وا هتمامات األمنية عند اإلسرائيليين والفلسطينيين ،منتدى غزة للدراسات السياسية
وا ستراتيجية ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة ،3313 ،ي .52-53
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واألهككم هككو أن مككن شككأن الدولككة الفلسككطينية أن تحقككق طموحككات الفلسككطينيين وتضككع حككداً

لعيشككهم بككن أمككن و وطككن ،بمككا تقدمككه لهككم مككن أمككل وانجككاز ،فهككي سترضككي الفلسككطينيين داخككل
األ ارضككي المحتلككة ،وأولئككك الككذين فككي الشككتات ،فأمكا الككذين لككن يرغبكوا فككي العككودة فسككوف يمنحككون

الجنسية الفلسطينية والتعويض(.)1

فالحكديث عككن الدولككة الفلسككطينية دون تحديككد مضككمون هككذه الدولككة أ ككبح شككيء

معنككى

له ،ولكن هذه الدولة في المنظور اإلسرائيلي هي دولة وهمية ليس لها حقوق وليس لها سكيادة أو

سياسككة خارجيككة ،ولككيس لهككا سكيطرة علككى األرض ولككيس لهككا جككيش ،بمعنككى أنهككا دولككة سككيكون لهككا
نشيد وطني ورئيس وعلم وفر ة مطافأ واسعاف ،لكنهكا بكن أظكافر أو أنيكاب و أي مقكدرة للكدفا
عن نفسها وعن سيادتها ،ومهل هذه الدولة شكل مكن أشككال الكانتونكات ،ومكن هكم

بكد أن يككون

الحككديث عككن دولككة لهككا مضككمون ،فالقض كية ليسككت ضككية دولككة وانمككا هككي ضككية اسككتعادة الشككعب
الفلسطيني لحقو ه كاملة كما استعادت الشعوب المستعمرة األخرى حقو ها(.)2

قضية الحدود في ظل رؤية حل الدولتين:
إن ترسكيم حكدود متفكق عليهكا أمككر فكي غايكة األهميكة للو كول إلككى حكل كائم علكى أسككاس

حككل الككدولتين ،لكككن إسكرائيل تسككتمر فككي محاولتهككا الراميككة إلككى إعككادة ترسككيم الحككدود بككين األ ارضككي
الفلس ككطينية المحتل ككة واسك كرائيل بخطك كوات أحادي ككة الجان ككب م ككن خ ككنل ف ككرض و ككائع جدي ككدة عل ككى

األرض ،مهل بناء جدار الف ل ،وتنفيذ المشاريع ا ستيطانية ،وكنهما ينتهكان القانون الكدولي،
علماً بأن حدود عام  1737والتي تف ل بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلكة هكي الحكدود

المعترف بها دولياً ،وتحظى هذه الحدود باعتراف المجتمع الدولي ودعمه بموجب القانون الكدولي
الذي يمنع ا ستينء على األراضي بكالقوة ،حيكث

يعتكرف المجتمكع الكدولي بالسكيادة اإلسكرائيلية

على أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس.

يوجد توافق بين الفلسكطينيين واإلسكرائيليين علكى مسكألة الحكدودإ فالحكدود ليسكت مهمكة

إ بنسكبة مككا تحققككه مكن حقككوق الفكريقين المتنكازعين ،و بككد مككن اإلشكارة إلككى أن المجلككس الككوطني

الفلسككطيني ككد أجمككع فككي اجتمككا الج ازئككر عككام  1711علككى ا عت كراف بق كرار األمككم المتحككدة ر ككم

 111ال ك ك ككادر فك ك ككي نك ك ككوفمبر  ،1797وهك ك ككذا دليك ك ككل علك ك ككى الت ك ك كزام الفلسك ك ككطينيين بحك ك ككل الك ك ككدولتين،

()1الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية وغربية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،1773 ،ي .257

( )2سوزان حرفي ،ال هيونية واليهودية( ،حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري) ،دار الفكر ،دمشق،
 ،3337ي .175

- 77 -

فالفلسككطينيين ككد أ ككروا بحككق إس كرائيل فككي الوجككود ،وأبككدوا اسككتعداد للتفككاوض ضككمن إطككار حككدود

إسرائيل بل عام .)1(1737

وف ككي المقاب ككل تطال ككب الحكوم ككات اإلسك كرائيلية المتعا ب ككة بموا ككلة احتف ككاظ إسك كرائيل ب ككأجزاء

واسككعة مككن أ ارضككي القككدس والضككفة الغربيككة وغككور األردن ،غيككر أن المنككاطق التككي تريككد إس كرائيل
السككيطرة عليهككا ككد تككم التعبيككر عنهككا فككي معظككم خطككط التسككوية السياسككية ،فمككهنً أُ تككرح أن تقككوم

إس كرائيل بضككم كتككل اسككتيطانية مقابككل أ ارضككي إس كرائيلية (علككى امتككداد الخ كط األخضككر) تُنقككل إلككى
الدولة الفلسكطينية ،و كد وجكدت هكذه الفككرة تعبيك اًر لهكا فكي ا تكراح رئكيس الحكومكة إيهكود بكاراك عكام
 ،3333وفي خطة أولمرت للسنم في  17ديسمبر  ،3337وتضمسنت تلك المقترحات:
.1

ضم ُكتل استيطانية كبيرة إلى إسرائيل مقابل أراضي النقب.

.3

ضككم هككنث كتككل اسككتيطانية كبيكرة إلككى إسكرائيل ،وهككي :كتلككة غككوش عتسككيون وكتلككة معاليككه
أدومككيم وكتلككة أريئيككل وضكواحيها ،مقابككل نقككل منككاطق مأهولككة بفلسككطينيين مككن داخككل حككدود

عكام  ،1791تقككع علككى تخككوم الخككط األخضككر علككى مقربككة مككن شككمال الضككفة الغربيككة ،إلككى

الدولة الفلسطينية ،وهي خطة "أم الفحم أو ً" التي ا ترحها إفرايم سنيه مكن حكزب العمكل هكم

تبناها حزب "إسرائيل بيتنكا" برئاسكة ليبرمكان ،وا امكة ممك اًر آمكن بكين الضكفة والقطكا  ،وككان
هدف هذه الخطة تقليي عدد السكان العرب في إسرائيل(.)2

وك ككان م ككن أب ككرز المش ككاريع اإلسك كرائيلية الداعي ككة إل ككى تب ككادل أ ارض ككي م ككع الس ككلطة الوطني ككة
الفلسطينية ،خطة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس التي ن ت على يام الدولة الفلسطينية علكى
األ ارضككي التككي أحتلككت عككام  ،1737ولكككن مككع تبككادل مسككاحات مككن تلككك األ ارضككي ،بحيككث تكككون
مساحة التبادل  %5من مساحة الضفة وشر ي القدس ،هم جاءت وهيقكة المبكادئ الخا كة بحكاييم
ارمكون نائككب رئكيس الحكومككة اإلسكرائيلية مطلككع سكبتمبر  ،3337وجككاء فكي ن ككها "إن إسكرائيل ككد
ررت حدودها في الضفة الغربيكة مكن اللحظكة التكي أ امكت فيهكا الجكدار الفا كل" ،وهكذا يعنكي أن

ما بين  %1-2من أراضي الضفة سيلحق بإسرائيل ،بما في ذلك المستوطنات ،التكي أ يمكت فكي

سيعوضون عن األراضي التي سيفقدونها في الضفة
شرق القدس ،وطرح رامون بأن الفلسطينيون
ُ
بمساحة مماهلة داخل الخط األخضر(.)3

( )1الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية وعربية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مرجع سابق ،ي .237
( )2وليد المدلل ،استحقاق وحدود الدولة الفلسطينية ،منتدى غزة الرابع للدراسات السياسية وا ستراتيجية ،مركز
التخطيط الفلسطيني ،غزة.332-331 ،3311 ،

( )3الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية وعربية ،المرجع السابق ،ي .337-333

- 71 -

ومن الجدير بالقول إن الموقف السرائيلي من قضية الحدود يستسند على ما يأتي:
.1

تفسيره الخاي للقرار  393والذي يني في أ له اإلنجليزي على ا نسحاب مكن "أراض"

ولككيس "األراض" حيككث يمضككي الق كرار ليككذكر حككدود آمنككة وأضككاف األمريكيككون حككدود آمنككة
"يمكن الدفا عنها".

.3

أن حككدود عككام  1737هككي حككدود هدنككة وليسككت حككدود دوليككة حيككث مككن السككهل التغييككر فككي
حككدود الهدنككة ألنهككا مؤ تككة ،ويكمككن الخطككأ الفلسككطيني مككن البدايككة فككي عككدم التفككاوض علككى

حدود الدولة حسب رار التقسم.
.2

ربط إسرائيل بين الحدود الدائمة والم الح الحيويكة األساسكية مكن األرض والميكاه والحقكوق
التاريخيككة ،وحقككوق مسككتوطنيها فككي الضككفة الغربيككة ،ممككا يسككتلزم التعككديل فككي الحككدود وذلككك

حسب رؤيتها(.)1

إن غالبيككة اإلس كرائيليين مسككتعدون لقبككول دولتككين لشككعبين ،وهككم مسككتعدون لقبككول أن تكككون حككدود
فلس ك ككطين هك ك كي ح ك ككدود الع ك ككام  ،1737م ك ككع بع ك ككض التع ك ككدينت ،أي بمعن ك ككى أن إسك ك كرائيل ستض ك ككم
مسككتوطنات الضككفة الغربيككة الكبككرى والتككي تشكككل أ ككل مككن  %5مككن األرض ،وبالمقابككل سككتبادل

أ ارضككي فككي أج كزاء أخككرى مككن إسكرائيل ،بحيككث يح ككل الفلسككطينيون علككى  %133مككن األ ارضككي

التي فقدوها عام .)2(1737

ويرى الباحث بأن المو ف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية يقوم على أسكاس ا عتبكارات
الدينية والتاريخية واألمنية والسياسية ،وان مزاعم إسرائيل بقبولهكا إ امكة دولكة فلسكطينية مكا هكو إ
التفاف على الضكغوط الدوليكة التكي تمكارس عليهكا لقبولهكا برؤيكة حكل الكدولتين ،ولككي تظهكر أمكام

األسرة الدولية بأنها غير معارضة لمبدأ إ امة الدولة الفلسطينية ،والتي تريد لهذه الدولكة أن تككون
ضمن الموا فات اإلسرائيلية ،أمكا علكى

كعيد الحكدود المسكتقبلية للدولكة الفلسكطينية فالمسكألة مكا

ازلك كت مرهونك كة بم ككا تق ككرره إسك كرائيل عل ككى األرض ،فق ككد عمل ككت إسك كرائيل عل ككى ترس ككيم ح ككدود الدول ككة
الفلسطينية من جانب واحد ،فجدار الف ل العن ري عمل على ضم مساحات كبيرة مكن أ ارضكي
الض ككفة الغربي ككة ،وه ككدفت إسك كرائيل م ككن إ ام ككة الج ككدار إل ككى ف ككرض و ككائع جغرافي ككة وسياس ككية عل ككى

األرض ،ممككا يعنككي أن إسكرائيل ككد ضككت فعليكاً علككى مقومككات بنككاء الدولككة الفلسككطينية المسككتقبلية

في ظل رؤية حل الدولتين.

( )1عمر عاشور ،راءات استراتيجية حول ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي تعارض المفاهيم -الحلول البديلة،
مرجع سابق ،ي .39-32

( )2دانيال أبراهام ،تقديم بيل كلينتون ،السنم ممكن (حوارات مت لة مع ادة عرب واسرائيليين) ،المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا ،3337 ،ي .191
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الفصل الثالث

األبعاد الديمغرافية لرؤية حل الدولتين
المبحث األول :رؤية حل الدولتين وأثرها على قضية الالجئين الفلسطيسنيين.
المبحث الثاسني :رؤية حل الدولتين وأثرها على قضية فلسطيسني عام .7622
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المبحث األول :رؤية حل الدولتين وأثرها على قضية الالجئين الفلسطيسنيين:
أفرزت حرب عام  1791ما عرف باسم النكبة ،حيكث تكم ا كتن أكهكر مكن هلهكي الشكعب

الفلسككطيني ،مككن بيككوتهم وأمنكهككم و كراهم ،ومككن وطككنهم ،و ككذف بهككم فككي الشككتات ،وأحككدهت عمليككة

التطهيككر هككذه تغيكرات عميقككة فككي أوضككا الشككعب الفلسككطيني ا جتماعيككة ،والحياتيككة ،والسياسككية،
والتنظيمية ،حيث اُعتبرت ضية النجئين الفلسطينيين من أكهر وأكبر القضايا تعقيداً فكي عالمنكا

المعا ر ،وظلت بن حل منذ و وعها حتى تاريخه ،وتعتبر ضية النجئين من أهم ضايا الحل
النهائي ،ألنها مرتبطة مباشرة بجوهر ال ار العربي اإلسرائيلي.

جذور الموقف السرائيلي من قضية الالجئين:
يتمهل الحلم ال هيوني منذ البداية فكي دولكة لليهكود فقكط ،حتكى بكل إعكنن دولكة إسكرائيل

و يامهككا ،وكككان الخطككاب ال ككهيوني منككذ مطلككع القككرن العش كرين يتضككمن هككذه الفك كرة التككي مهلككت
اعككدة أساسككية للمو ككف اإلسكرائيلي مككن ضككية النجئككين الفلسككطينيين بعككد يككام دولككة إسككرائيل ،فقككد

اعتبككر ديفيككد بككن غوريككون ،الككذي ظككل يعمككل طيلككة حياتككه السياسككية إلنجككاز هككدف طككرد العككرب مككن

فلسطين ،في جلسكة إدارة الوكالكة اليهوديكة التكي ُعقكدت فكي يونيكو  1721أن "نقطكة ا نطكنق أو
المخرج لحكل مسكألة العكرب فكي الدولكة اليهوديكة تكمكن فكي التو يكع علكى اتفا يكة مكع الكدول العربيكة
تمهد الطريق إلخراج العرب من الدولة اليهودية إلى الدول العربية"(.)1

ومككن هنككا جككاء المو ككف اإلس كرائيلي القككائم علككى التعنككت وال كرفض لمككا جككاءت بككه الق ك اررات

الدولية الداعية إلى عودة النجئين ،رغم كل النداءات التي وجهت إليها من األسرة الدولية ،والتي

طالبتها بتنفيذ ما جكاء بكالقرار  179ال كادر عكن الجمعيكة العامكة ل مكم المتحكدة ،وذلكك باسكتهناء
ما أبداه بن غوريون عام  1797عندما كان رئيساً لحكومة إسكرائيل ،مكن القبكول بعكودة مائكة ألكف

جأ إلى ديارهم ،هذا مكع العلكم أن كرار بكول إسكرائيل كعضكو فكي األمكم المتحكدة ككان مشكروطاً

بقبولهككا بككالقرار  179والقاضككي بعككودة النجئككين إلككى ديككارهم ،وتنطلككق إس كرائيل فككي ذلككك مككن عككدم

اعترافهككا بالمسككؤولية عككن تهجيككرهم ،وخشككيتها مككن التغييككر الككديمغرافي الككذي سيح ككل إذا مككا ُككدر
لهؤ ء النجئين العودة إلى ديارهم(.)2

( )1جمال البابا ،المو ف اإلسرائيلي من ضية النجئين ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد الهالث والرابع،
غزة ،3331 ،ي .53

( )2إبراهيم الجندي ،النجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين ،دار الشرق للنشر والتوزيع ،عمان،3331 ،
ي .57
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و د تأسس مو ف بن غوريون على أساس" :أن إسرائيل ليست مسكتعدة لقبكول أيكة تسكوية

يمكن أن تمس بأمنها واسكتقنلها" ،وأضكاف" :إن أيكة عكودة لنجئكين الفلسكطينيين ستشككل كارهكة،

لن نستطيع السماح بعودة من يكرهنا ويحقد علينا ،حتى لو فُرضت علينا عقوبات"(.)1
ويتميز المو ف اإلسرائيلي تجاه مشكلة النجئين الفلسطينيين ،إجما ً ،بالت كلب ورفكض
التعامكل مكع القضكية علكى أسكاس القكانون الكدولي والوفكاء بكالحقوق الفرديكة والجماعيكة ،متمهلكة فككي

حق العودة وحق التعويض ،حيث طرحت إسرائيل بد ً من ذلك رؤية خا كة تتمهكل فكي التكوطين
والتعويض ،على أساس تبادلي بين الفلسطينيين واليهود(.)2

إن اإلسك كرائيليين وف ككي مجم ككل اتجاه ككات النش ككاط السياس ككي واألي ككديولوجي ل ككديهم،

ازلك كوا

يرفضون ا عتراف بق اررات الشرعية الدولية المتعلقكة بقضكية النجئكين الفلسكطينيين ،ألنكه اعتكراف
بمسك ككؤوليتهم التاريخيك ككة عك ككن هك ككذه المأسك ككاة ،لك ككذلك نجك ككد أن مجك ككرد التفكيك ككر بحك ككق العك ككودة ي ك ككيب

اإلس ك كرائيليين باإلحسك ككاس بالك ككذنب ،كمك ككا أن حك ككق العك ككودة يتنك ككا ض أساس ك كاً مك ككع طبيعك ككة المشك ككرو

ا ستيطاني في فلسطين والرامي إلى إ امة كيان لكل يهود العالم على حساب الحقكوق المشكروعة

للشعب الفلسطيني(.)3

روج ككت الحرك ككة ال ككهيونية واسك كرائيل أس ككطورة ت ككزعم فيه ككا ب ككأن الفلس ككطينيين تركك كوا ك كراهم

وأمنكهكم وبيككوتهم مكن تلقككاء أنفسكهم ،أو اسككتجابة لنكداءات الزعمككاء العكرب ،وإلفسككاح المجكال أمككام
حركككة الجيككوش العربيككة ،وأن ف كرار الفلسككطينيين مككرده انعككدام وجككود روابككط لهككم بككأرض فلسككطين،

للتككدليل علككى أن

جككذور ضككاربة لهككم فككي هككذه األرض( .)4كمككا روجككت إلككى "أن أسككاس مشكككلة

النجئككين الفلسككطينيين ،كككان ل كرفض العككرب كرار التقسككيم الككذي أ ككدرته األمككم المتحككدة ،والحككرب

التي شنوها على دولة إسرائيل في اليوم الذي تلى إعكنن و دتهكا ،إذاً فكإن المسكؤولية تقكع علكيهم،

فلو بل العرب بالقرار ،لما كان هناك مشكلة جئين"( .)5ولكن الحقيقة أهبتت الكذب المتعمد في
الروايككة ال ككهيونية ،وفنككدت ادعاءاتهككا وبين كت األسككباب التككي أدت إلككى هج كرة الفلسككطينيين ،ومككن

( )1عبد المجيد حمدان ،إطنلة ( )3على القضية الفلسطينية ،المركز الفلسطيني لقضايا السنم والديمقراطية،
رام هللا ،3337 ،ي .937

(Don Peretz, Palestinian Refugee Compensation, Center for Policy Analysis on )2
Palestine, Washington D.C., May 1995, p. 11.

( )3أنور بدر ،النجئون الفلسطينيون في المنظور اإلسرائيلي ،مجلة رؤية ،العدد  ،32غزة ،3332 ،ي .23
( )4عبد المجيد حمدان ،إطنله ( ،)3مرجع سابق ،ي .913

( )5رمضان بابا دجي وآخرون ،حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بيروت ،ط ،1777 ،3ي .129
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أبرز هذه الدراسات ،دراسة المؤر /اإلسرائيلي بني موريس ،التي أظهكرت أن أهكم األسكباب لرحيكل
العرب هو العمليات العسكرية للهاغناه على المدن والقرى الفلسطينية(.)1

ومهمـــا يكـــن ف سنـــه يمكـــن تلخـــيص الموقـــف الســـرائيلي الرســـمي مـــن قضـــية الالجئـــين
الفلسطيسنيين في السنقاط التالية:
.1

يمكككن القبككول بعككودة جماعيككة لنجئككين الفلسككطينيين إلككى داخككل إس كرائيل ألن ذلككك يشكككل

خط اًر على أمنها ووجودها وطابعها اليهودي.

 .3تسعى إسرائيل من خنل مفاوضاتها مع الدول العربية إلكى تكوطين النجئكين فيهكا ،وأن حكق
العودة في حال يام دولة فلسطينية هي للضفة الغربية و طا غزة فقط.

 .2تنظر إسرائيل إلى حق العودة على أنه تدمير إلسرائيل من الداخل ألسباب متعددة منها:
 -خطره على الطابع الديمغرافي إلسرائيل.

 تسببه في خطر أمني جدي لها في حال عودة النجئين. منازل العرب التي غادروها عام  1791سكنها اليهود ،لذايريدون العودة(.)2

يمكن إعادة النجئين الذين

 .9ال كرفض المطلككق لتحمككل تبعككات ا ككتن الفلسككطينيين مككن أ ارضككيهم والقككاء اللككوم علككى الككدول
العربية التي حرضتهم على الخروج من فلسطين ورفضت عملية إدماجهم وتوطينهم.

 .5السككعي لتفكيككك المخيمككات والغككاء المكانككة القانونيككة والسياسككية والمعنويككة لنجككأ بمككا فككي ذلككك
إلغاء وكالة غوث وتشغيل النجئين (األونروا).

 .3العمل على توطين النجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وبعض الدول األجنبية(.)3
و د أوردت "وهيقة ا ستقنل" اإلسرائيلية اعتبارات أيديولوجية فحواها أن "شكعب إسكرائيل نشكأ

فككي أرض إس كرائيل هككم ُشككرد منهككا" وبالتككالي فككإن فلسككطين هككي لهككم كحككق تككاريخي ،ولككم يكككن أبككداً
للفلسككطينيين الككذين لككم ُيقيم كوا فيهككا دولككة باسككم "الدولككة الفلسككطينية" فككي يككوم مككن األيككام ،فيمككا أ ككام

( )1إبراهيم عبد الكريم ،النجئون الفلسطينيون في الفكر ال هيوني ،المجلة البحهية لقضايا النجئين ،العدد
الرابع ،مركز دراسات وأبحاث النجئين ،عمان ،3337 ،ي .13
( )2وليد سالم ،حق العودة البدائل الفلسطينية ،المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع ،رام هللا،
 ،1777ي .53-53

( )3عيسى ار ع ،ضية النجئين الفلسطينيين ..الت ورات والحلول المطروحة ،مجلة العودة ،العدد ،127
لندن ،3332 ،ي.33
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اإلسرائيليون دولتي يهودا واسرائيل ،في سنوات ما بل الميند ،هم ُشردوا ليعودوا "ألرض إسك ارئيل
في القرن العشرين"(.)1

ومن الجدير بالذكر أن الموقف السرائيلي من قضية الالجئين الفلسطيسنيين في ظل عملية

التسوية ،قد شهد ،وعلى استحياء ،تطو ارً جزئياً بالغ المحدودية ،وذلك على السنحو التالي:

 .1تطور المو ف اإلسكرائيلي مكن ضكية النجئكين الفلسكطينيين بعكد عكام  1791إلكى مو كف
م ككؤداه اعتك كراف إسك كرائيل بمس ككؤولية جزئي ككة عم ككا ج ككرى ،م ككع تحمي ككل الع ككرب المس ككؤوليات
األخرى عن تلك األحداث.

 .3استعداد إسرائيل لنسيان موضو المقارنة بين النجئين الفلسكطينيين ومكن تسكميهم اليهكود
الذين ُهجروا من البند العربية إلى إسرائيل.

 .2تطك ككوير المو ك ككف اإلس ك كرائيلي الرسك ككمي القك ككديم بالمسك ككاهمة رمزي ك كاً ل ك ككندوق التعويضك ككات
وبالتع ككاون م ككع المجتم ككع ال ككدولي لض ككمان أكب ككر مبل ككا ممك ككن لتع ككويض الفلس ككطينيين ع ككن

أمنكهم وتعويضاتهم ،وكذلك تعويض الدول العربية المضيفة لنجئين(.)2

 .9تسعى إسرائيل إلغنق ملف النجئين بشكل نهائي لتحقيق أهدافها المتمهلة في اآلتي:
أ -أ تدفع همناً مادياً مقابل خسائر النجئين ،الذين زادت معاناتهم عن  35عاماً.

ب -عدم تحمل المسؤولية األخن ية لقضية النجئين.

ت -عدم عودة النجئين إلى بيوتهم إ بشكل رمزي فقط.
ث -إلغاء شرعية رار الجمعية العامة ر م .179
ج -إلغاء دور وكالة الغوث الدولية.

ح -تعريككف ضككية النجئككين بأنهككا ضككية كككل المنطقككة ومشككروطة بتككوطين النجئككين فككي
الدول المجاورة(.)3

و ف شمعون بيرس حق عودة النجئين الفلسطينيين بالمشكلة "غير القابلة للحل" ،وأن

لدولكة إسكرائيل طابعكاً يهوديكاً بفعكل القكرار ر كم  111ذاتكه ،إن ممارسكة حكق العكودة كد تسكمح لعككدد
كبير من الفلسطينيين بالعيش في إسرائيل ،و د يهكدد ذلكك بتعكديل التركيبكة الديمغرافيكة لهكذا البلكد،

( )1وليد سالم ،حق العودة البدائل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ي.52
( )2أسعد عبد الرحمن ،ضية النجئين الفلسطينيين :حق العودة والتعويضات ،المكتبة الوطنية ،عمان،
 .3333ي .133-77

( )3مؤتمر الخبراء الفلسطينيين حول ضايا الحل الدائم ،مؤسسة السنم السويسرية وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،رام هللا ،3333 ،ي .332
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ويمس بالتالي بطابعه اليهودي ،وما مكن حكومكة إسكرائيلية كد تقبكل بكأن يمكارس هكذا الحكق ،الكذي

يتعارض وحق إسرائيل في تقرير م يرها(.)1

إن إس كرائيل تك كرفض ح ككق عككودة النجئ ككين الفلس ككطينيين ألسككباب أيديولوجي ككة ،متمهل ككة ف ككي

إ امككة دولككة يهوديككة خال ككة ،وتككرى فككي وجككود أعككداد كبي كرة مككن الفلسككطينيين فيهككا مككا يككؤهر علككى
طابعهككا اليهككودي ،و ككد عبككر رئككيس الككوزراء اإلس كرائيلي األسككبق إسككحاق شككامير عككام  ،1773عككن

ذلك بقوله" :إن حق العودة لن يحدث في أي و ت وبأي شكل و بأي طريقة"(.)2

وأك ككد ش ككمعون بيك كريس ف ككي المحاضك كرة الت ككي ألقاه ككا ف ككي اله ككامن والعش ككرون م ككن ديس ككمبر

 ،1775أمككام مجموعككة مككن الطلبككة الجككامعيين لحككزب العمككل ،بككأن إس كرائيل لككيس لككديها أي الت كزام

بإعطككاء جئككي عككام  1791حككق العككودة ،ويتفككق معككه فككي هككذا الطككرح رئككيس الككوزراء اإلس كرائيلي
بنيامين نتنياهو الذي أشار في كتابكه "مككان تحكت الشكمس" إلكى رفضكه إلغكراق إسكرائيل بفيضكان

بشككري مككن النجئككين الفلسككطينيين ،ومككا زال المو ككف اإلسكرائيلي فككي ظككل عمليككة التسككوية مت ككلباً،

و ككد ظهككر ذلككك واضككحاً مككن خككنل الور ككة التككي تقككدم بهككا الوفككد اإلس كرائيلي للجنككة النجئككين فككي

المفاوضات المتعددة األطراف ،والتي أهار فيها مسألة المهاجرين اليهود من الدول العربية والكذين
ُكدروا بنحككو  133ألككف شككخي و ككد أ ككبحوا م كواطنين فككي إسكرائيل بينمككا لككم تبككذل الككدول العربيككة

جهداً لحل مشكلة النجئين الفلسطينيين(.)3
هككم

ككرح بنيككامين نتنيككاهو" :أن عككودة الفلسككطينيين تهككدد أمككن اإلسكرائيليين وطككابع الدولككة

اليهوديككة ...ول ككيس همككة متس ككع لمنيككين الفلس ككطينيين ،وأ ككبحت كك اررات األمككم المتح ككدة المتعلق ككة
بالنجئين ملغاة ...وعلى الدول العربية توطينهم في الدول التي يعيشون فيها"(.)4

كما كال أيهكود أولمكرت فكي كلمكة ألقاهكا أمكام مكؤتمر هرتسكيليا بتكاريخ  39ينكاير :3333

"إن وج ككود دولت ككين ككوميتين يهودي ككة وفلس ككطينية ،ه ككو الح ككل الكام ككل للتطلع ككات القومي ككة لك ككل م ككن
الشعبين ،بما في ذلك ضية النجئين الذين سيتم استيعابهم داخل الدولة الفلسكطينية فقكط ،إذ لكن

ُنتيح دخول جئين فلسطينيين إلى دولكة إسكرائيل ،هكذا مو فنكا الواضكح ،المكدعوم بمو كف أمريككي
ككاطع وجككد تعبيكره فككي رسككالة الكرئيس األمريكككي بككوش ا بككن إلككى رئككيس الككوزراء شككارون فككي شككهر

أبريككل  ،3339والسككبيل الوحيككد للتو ككل إلككى ذلككك هككو التطبيككق الكامككل لخارطككة الطريككق ورؤيككة
( )1رمضان بابا دجي ،مرجع سابق ،ي .191
( )2محمد كريم ،أوضا النجئين والنازحين الفلسطينيين وحق العودة ووكالة الغوث والمعاملة الدولية للمشكلة،
مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة ،3313 ،ي .273
( )3إبراهيم الجندي ،مرجع سابق ،ي.31

( )4أحمد طافش ،التسوية الجارية إدارة أزمة أم حل أزمة ،مركز منيف البرغوهي الهقافي ،رام هللا ،3331 ،ي
.193

- 15 -

الرئيس بوش ا بن لحل الدولتين( .)1هم أعلن أيهود أولمرت في  15سبتمبر  ،3331أنه ما يزال

من الممكن التو ل إلى سنم جزئي مع الفلسطينيين ،و ال إن المعادلة تفكاق سكنم تقكوم علكى
إع ككادة نح ككو  %133م ككن أ ارض ككي الض ككفة الغربي ككة للفلس ككطينيين ،مؤك ككداً رفض ككه ع ككودة النجئ ككين
الفلسككطينيين إلككى ديككارهم ،و ككال إن ضككية النجئككين "لككن تكككون فككي أي حككال مككن األح كوال حككق

عودة ..إسرائيل لن تقبل أبداً القرار الدولي المتعلق بالنجئين ر م  ،179ولكننكا مسكتعدون لنككون

جزء من آلية دولية تعالج حل هذه القضية في حكدود الدولكة الفلسكطينية التكي سكتكون وطنكاً وميكاً
للفلسطينيين ،وليس في حدود الوطن القومي للشعب اليهودي"(.)2

هك ككم اشك ككترط رئك ككيس الك ككوزراء اإلس ك كرائيلي بنيك ككامين نتنيك ككاهو ،فيمك ككا بعك ككد ،ضك ككرورة اعت ك كراف

الفلسككطينيين بيهوديككة الدولككة بككل الخككوض فككي أيكة مفاوضككات حككول حككل الككدولتين ،واشككتراطه هككذا
إنمككا يهككدف إلككى شككطب حككق العككودة لنجئككين الفلسككطينيين ،إذ ككال خككنل كلمككة لككه فككي الكنيسككت،
بمناسككبة ذكككرى مككيند هيرتككزل مؤسككس الحركككة ال ككهيونية" :إن مككن

ش ككعب إسك كرائيل وأرض ككه،

يحتككرم ال ككلة الوهيقككة بككين

يعت ككرف ب ككالحقوق الش ككرعية للش ككعب اليه ككودي" ،عل ككى ح ككد تعبيك كره ،ه ككم

أضككاف" :إن ا عت كراف بالطككابع اليهككودي لدولككة إس كرائيل هككو خطككوة ضككرورية إلرسككاء السككنم مككع
جيراننككا الفلسككطينيين ،ويككرى المستشككار السياسككي لنتنيككاهو عككوزي أراد ،الككذي عينككه رئيس كاً لمجلككس

األم ككن الق ككومي ،أن اعتك كراف الفلس ككطينيين بيهودي ككة إس ك كرائيل يعن ككي ف ككي الوا ككع تس ككليمهم و بكككولهم
بككاإلجراءات التككي تُقككدم عليهككا إسكرائيل لضككمان طابعهككا اليهككودي ،وضككمن ذلككك التفككوق الككديمغرافي
لليهككود فككي أرض فلسككطين ،والمتمهلككة فككي رفككض حككق العككودة لنجئككين الفلسككطينيين بشكككل مطلككق
على اعتبار أن عودتهم تعني تهديد التفوق الديموغرافي لليهود في "أرض إسرائيل"(.)3
مستقبل قضية الالجئين الفلسطيسنيين في ظل رؤية حل الدولتين:
لم يتم طرح المو ف اإلسرائيلي من ضية النجئين الفلسطينيين بشكل

ادم ومواجه إ في

مفاوضات كامب ديفيد التي انطلقت في واشنطن في يوليكو  ،3333حيكث أككد بكاراك أن إسكرائيل
تم ككانع مكككن عكككودة النجئكككين إلك ككى منك ككاطق الس ككلطة الوطني ككة الفلسك ككطينية ،مك ككع الت ك كزام إس ك كرائيلي

باستيعاب أعداداً محدودة للغاية من الفلسكطينيين فكي إسكرائيل ،ولككن لكيس بالضكرورة فكي األمكاكن

التي أبعدوا منها عام .1791

( )1كلمة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بالوكالة إيهود أولمرت أمام مؤتمر هيرتسليا  ،3333/1/39مجلة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،33رام هللا ،3333 ،ي .117
( )2محسن

الح ،الترانسفير (طرد الفلسطينيين) في الفكر والممارسات اإلسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات

وا ستشارات ،بيروت ،3337 ،ي .91

( )3المرجع السابق ،ي .51
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والمطروح هنا هو عودة رمزية فقط ،ولكبعض أفكراد الجيكل األول مكن جئكي عكام 1791

من دون أبنائهم وأحفادهم شرط موافقة مسبقة من إسرائيل ،إذ تخشى إسرائيل من أن تؤدي عودة

النجئين بكهافة إلى لب المعادلة الديمغرافية فيها التي تراها حاليكاً حرجكة بكدونهم ،ولكذا بكدأ ترديكد
مس ككألة ت ككوطينهم ف ككي الك كدول العربي ككة المض ككيفة ،ب ككل وو ككل األم ككر بمن ككاداة مجل ككس المس ككتوطنات

اليهودي ككة ف ككي الض ككفة الغربي ككة ،م ككدعوماً بنك كواب اليم ككين اإلسك كرائيلي ،إل ككى اط ككنق مش ككرو سياس ككي
ي كرفض يككام دولككة فلسككطينية إلككى الغككرب مككن نهككر األردن ،ورفككض عككودة النجئككين الفلسككطينيين

ورفض إخنء أي مستوطنة ،وأن يتم ا عتراف باألردن دولة للشعب الفلسكطيني ،أي عكودة لفككرة

الوطن البديل(.)1

ولككم يككتمكن الطرفككان الفلسككطيني واإلسكرائيلي ،فككي مفاوضككات طابككا التككي انطلقككت فككي 33

يناير  ،3331حيث تم تشكيل لجنة برئاسة كنً مكن نبيكل شكعت عكن الجانكب الفلسكطيني ويوسكي

بلككين عككن الجانككب اإلسكرائيلي ،لككم يتمكنكا مككن بحككث ضككية النجئككين ب ككورة معمقككة ،ولككم يتو ككن

إلككى تقككدم فككي هككذه القضككية ،وفككي هككذا المجككال

بككد مككن اإلشككارة إلككى األفكككار التككي طرحهككا بيككل

كلينت ككون ف ككي نهاي ككة ش ككهر ديس ككمبر ع ككام  3333المتعلق ككة بت ككور الو ي ككات المتح ككدة لح ككل ض ككية

النجئين ،إن ما جاء فكي هكذه األفككار تككاد تتطكابق مكع المو كف اإلسكرائيلي والتكي تمهلكت فكي أن
يعترف الجانبان بحق النجئكين الفلسكطينيين فكي العكودة إلكى فلسكطين التاريخيكة ،وسكيحدد ا تفكاق

تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتين واحتمـال عـودة الالجئـين

إلى خمسة أماكن هي:
 .1دولة فلسطين.

 .3مناطق في إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل األراضي.
 .2إعادة تأهيل في الدول المضيفة.
 .9إعادة توطين في دولة هالهة.

 .5اإلدخال إلى إسرائيل(.)2

أما عودة النجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار  ،179حسب الرؤية األمريكية ،فهي أمر غيكر

ممككن ،فقكد

ككرح ديـسنس روس مسنــدوب الدارة األمريكيـة السـابقة فــي الشـرق األوســط ،إلذاعككة

مونككت كككارلو "أن فك كرة عككودة النجئككين الفلسككطينيين إلككى ديككارهم فككي إس كرائيل غيككر منطقي كة وغيككر
عادلككة و يمكككن تطبيقهككا ،وأن اإلدارة األمريكيككة لككم تكككن فككي يككوم مككن األيككام لتوافككق علككى عككودة

( )1م طفى عبد العزيز مرسي ،المرجع السابق ،ي .339
( )2جمال البابا ،المو ف اإلسرائيلي من ضية النجئين ،مرجع سابق ،ي .37-33
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الفلسكطينيين إلككى أ ارضككي فلسككطين بككل العككام  ،1797وأن جميككع المفاوضككات السككابقة وخ و كاً
كامب ديفيد الهانية كانت تدور حول فكرة تعويض النجئين عن أرضهم فقط"(.)1

خنل مكة العقبكة بتكاريخ  9يونيكو  ،3332ألقكى الكرئيس األمريككي جكورج بكوش ا بكن خطابكاً

حول خريطة الطريق تضمن دعمه لما أسماه بدولة إسرائيل اليهودية ،و د أهار ذلك عكدة تكهنكات
وتساؤ ت حول ما يعنيه الرئيس األمريككي بكلمكة يهوديكة ،ومكا إذا ككان يق كد بترديكد هكذه ال كفة
اسككتبعاد عككودة النجئككين الفلسككطينيين إلككى األ ارضككي التككي كككانوا يقيمككون فيهككا ،والتككي يقككع بعضككها

حالياً ضمن أراضي دولة إسرائيل ،هكم جكاءت رسكالة الضكمانات التكي وجههكا الكرئيس جكورج بكوش
ا بن ألرئيل شارون في شهر أبريل  ،3339لتضع النقاط فوق الحروف وتجيب على العديد من

التكهنككات والتسككاؤ ت ،فقككد تضككمنت فيمككا تضككمنته" :أن الو يككات المتحككدة تلتككزم بقككوة أمككن إسكرائيل

كدولككة يهوديككة ،ويبككدو واضككحاً أن إطككا اًر لحككل تكوافقي عككادل لت ككفية ضككية النجئككين الفلسككطينيين

جكزء مكن أي اتفكاق لقضكايا الوضكع النهكائي ،يجككب التو كل إليكه مكن خكنل إ امكة دولكة فلسككطينية
وتوطين النجئين الفلسطينيين هناك بدل إسرائيل ،وعلى إسرائيل ضمن تسوية نهائية سكلمية ،أن

تح ككل عل ككى ح ككدود آمن ككة ومعت ككرف به ككا دوليك كاً ،يج ككري التو ككل إليه ككا خ ككنل المفاوض ككات ب ككين

األطراف متماشية مع راري مجلس األمن  393و .)2(221

وتجككدر اإلشككارة إلككى أن خارطككة الطريككق لككم تتضككمن أي إشككارة لعبككارة دولككة يهوديككة ،بككل

تضككمنت فقككط عبككارة إ امككة دولتككين مسككتقلتين ،وينحككظ أن إسككحاق اربككين كككان ككد حككاول خ ككنل
مفاوضككات أوسككلو أضككافة نككي يتضككمن عبككارة إس كرائيل كدولككة وميككة للشككعب اليهككودي ،ورفضككها
بشدة المفاوضون الفلسطينيون في ذلك الو ت لد لتها على الناحية الدينية والسياسية والعن رية،

وترديد بوش ا بن لعبارة يهودية الدولة فيما بعد على هذا النحو لكم يككن بعيكداً عكن خطكة التمهيكد
السياسي لفكرض إسكقاط حكق عكودة النجئكين الفلسكطينيين إلكى إسكرائيل وتكوطينهم بخارجهكا بشككل

نهككائي ،ولعككل مككا يضككاعف ا هتمككام بحككديث بككوش ا بككن ،أنككه بعككد أحككداث الحككادي عشككر م ككن

سبتمبر  3331لوحظ في الو يات المتحدة تزايد الحديث عما يسمى بإعكادة ترتيكب األوضكا فكي

الشرق األوسط(.)3

إن كافككة القككادة اإلسكرائيليين بككاتوا يتحككدهون فككي السككنوات األخيكرة عككن يهوديككة الدولككة وفككي

مقدمتهم بنيامين نتنياهو وأيهكود بكاراك وأفيغكدور ليبرمكان ،و كد بكات م كطلح يهوديكة الدولكة يمهكل
( )1محمد إبراهيم النقيبي ،المفاوضات العبهية الفلسطينية اإلسرائيلية في ظل إدارة الرئيس بيل كلينتون ،دار
الخليج لل حافة والطباعة والنشر ،الشار ة  ،3331ي .192-193
( )2م طفى عبد العزيز مرسي ،البعد الديمغرافي في الن از العربي -اإلسرائيلي وا ستقرار في منطقة الشرق
األوسط ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،131القاهرة ،3335 ،ي .333

( )3المرجع السابق ،ي .333
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جوهر الغايات األسمى واألهكداف الكبكرى إلسكرائيل ،وتحولكت مقولكة الدولكة اليهوديكة ب كورة غيكر

مسككبو ة إلككى القاسككم المشككترك بككين مختلككف التيككارات واألحكزاب وا تجاهككات السياسككية فككي إس كرائيل
علكى حككد سكواء ،وم ككطلح يهوديككة الدولككة هككو الشككعار األنجككح إلنهككاء حككق النجئككين الفلسككطينيين

فككي العككودة إل ككى وطككنهم ،وا ازح ككة األسككاس الق ككانوني لهككذا الحككق م ككن أجنككدة األم ككم المتحككدة ،وه ككذا
األس ككاس ه ككو القك كرار  179وال ككداعي إل ككى ع ككودة النجئ ككين إل ككى دي ككارهم ف ككي أ ككرب فر ككة ممكن ككة
والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم(.)1

إن حككل ضككية النجئككين الفلسككطينيين مهمككا كانككت إشكككال سككيناريوهاتها المقترحككة ،س كواء

كانككت ضككمن فك كرة حككل الككدولتين ،أو ضككمن فك كرة الدولككة الديمقراطيككة الواحككدة ،يجككب أن

ذلك ،وفي كل األحوال بأن تبقى ضية النجئين ائمة ،فقيام دولة فلسطينية

ينسككينا

يعني البتة عكودة

النجئ ككين إل ككى ه ككذه الدول ككة ،ب ككل يج ككب أن تك ككون الع ككودة إل ككى األرض األ ككلية الت ككي ط ككرد منه ككا
النجئون ،وهنا تكمن أهمية العناية بالجوانب الحقو ية والقانونية فيما يخي حق العودة(.)2

على المفاوض الفلسطيني رفض ربط يام الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلكة عكام

 1737بقضية حق عودة النجئين ،باعتبار هذه القضية

تمت ب لة إلى ضية إ امة الدولة،

خا ة وأن القرار  179يني على أن الجمعية العامة تقرر أنه ينبغي السماح بالعودة في أ كرب
و ت ممكن لنجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعكيش بسكنم مكع جيك ارنهم ،وأنكه ينبغكي دفكع

تعويضككات عككن أمككنك الككذين يقككررون عككدم العككودة إلككى ديككارهم ،وهككذا األمككر يفككرض علككى الطككرف

الفلسككطيني والعككرب عككدم ال كربط بككين القك اررين  393و  221والق كرار  ،179ألنهمككا

ي ككبان فككي

نف ككس األه ككداف ،حي ككث إن القك كرار  393يعتب ككر ك ك ار اًر خنفيك كاً م ككن حي ككث معالج ككة ض ككية النجئ ككين

معالجككة مرضككية ،وأن القكرار  179يعتبككر ك ار اًر كافيكاً مككن دون ذكككر أيككة ك اررات أخككرى تتبنككى بقككوة
حقوق النجئين الفلسطينيين ،ولككن ب كرف النظكر عكن ككل القك اررات ال كادرة عكن مجلكس األمكن

والجمعية العامكة ،وأن القكرار  179يعتبكر بحكد ذاتكه مسكتوفياً لكافكة متطلبكات حكق عكودة النجئكين

الفلسطينيين إلى ديارهم(.)3

إن إسرائيل تطالب الشعب الفلسطيني بكاعتراف تكاريخي ،أي اعتكراف بمكا حكدث منكذ عكام

 ،1791أي أن ا عتك كراف

يس ككتهدف المس ككتقبل فق ككط ،ولك ككن هن ككاك طل ككب ب ككإ رار الفلس ككطينيين

بفقدان وطنهم ،وبالتنازل عن فلسطين ،المطلوب اليوم من الفلسطينيين

أن ُيقروا تقسيم وطنهم

( )1عدنان أبو عامر ،مشرو يهودية الدولة سيشطب حق العودة ويطرد من بقي في فلسطين ،مجلة العودة،
العدد  ،139لندن ،3337 ،ي .35
( )2حسام خضر ،النكبة وديناميكية النجئين ،مجلة العودة ،العدد  ،151لندن ،3339 ،ي .17

( )3عبد الكريم محمد ،ضية النجئين الفلسطينيين غير ابلة للتذويب ،مجلة العودة ،العدد  ،191لندن،
 ،3332ي .17-11
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إلككى دولتككين ،وانمككا أن يعترف كوا بككأن فلسككطين لككم تكككن فككي أي يككوم وطن كاً لهككم ،هككذه هككي المعضككلة
الحقيقية الموجودة في المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،إن مفتاح الشرعية الحقيقية هو

ف ككي ي ككد ض ككية النجئ ككين ،ول ككم ي ككتم حت ككى اآلن ف ككي المفاوض ككات أي تن ككازل فلس ككطيني ع ككن ض ككية

النجئين(.)1

ويــرى الباحــث أن ضككية النجئككين مككن أهككم القضككايا الشككائكة فككي ملككف الوضككع النهككائي،

فالحكومات اإلسرائيلية المتعا بة تُ ر على رفض حق العودة لنجئين ،رغم رار الجمعية العامة
ل مككم المتحككدة ر ككم  ،179األمككر الككذي ت كزال إس كرائيل ترفض كه وتطالككب بضككرورة ا عت كراف بهككا

كدولككة للشككعب اليهككودي بذريعككة أن مهككل هككذا الحككل يشكككل خطك اًر علككى هويككة الدولككة ،بسككبب الخلككل

الككديمغرافي الككذي سككينجم عككن ممارسككة حككق العككودة ،فضكنً علككى أنككه يعكككر نقككاوة الدولككة اليهوديككة،

وأن تُحل ضية النجئين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق رؤية حل الدولتين ،وان كل
ما هو مطلوب فلسطينياً وعربياً ،التمسك بق اررات الشرعية الدولية.

( )1نوري الجراح ،بيت بين النهر والبحر محاورات حول الفلسطينيين والعودة ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت ،3331 ،ي .192
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المبحث الثاسني :أثر رؤية حل الدولتين على قضية فلسطيسنيي عام :1144
إن حال فلسطينيي عام  1791والذين بقوا في أراضيهم ،التي امت عليها دولة إسكرائيل

فككي العككام  ،1791والككذين يحملككون الجنسككية اإلسكرائيلية ،عاشكوا منككذ الخمسككينات حتككى السككبعينات
من القرن الماضي فكي ظكل خكوف واضكطهاد عر كي وهقكافي ونفسكي وا ت كادي كئيكب ،فعلكى إهكر
يام إسرائيل ُوضعوا تحت الحكم العسكري المباشر منذ العام  1791حتى العام  ،1733و ُحرموا

ألعكوام طويلككة مككن الوظككائف العامككة والتعلككيم والتنميككة ،و ككودر الكهيككر مككن أ ارضككيهم وممتلكككاتهم،
كمككا فككرض علككى الكهيككر مككنهم ا نتقككال الجمككاعي إلككى منككاطق سكككنية أخككرى ،وذلككك لتلبيككة دواعككي
ا ستيطان واألمن اإلسرائيلي في أراضي .1791

و شك في أن تضمين مبدأ "دولة يهودية وديمقراطية" في القوانين األساسية التكي تتعلكق

بحقوق اإلنسان يؤدي إلى انتهاك حقوق األ ليات غير اليهودية ،ويؤكد التوجه القكائم فكي تفضكيل
يهوديككة الدول ككة عل ككى ديمقراطيته ككا ،ويمكككن الج ككزم ب ككأن التقيي ككد التش كريعي والقض ككائي بش ككأن القيم ككة

اليهوديككة ،هككو خككاي بدولككة إس كرائيل ،وأنككه سككبب فككي انتهككاك حقككوق اإلنسككان ،و ككد عبككرت اللجنككة

الدوليككة للحقككوق ا ت ككادية وا جتماعيككة ،فككي تعليقاتهككا علككى التقريككر الككذي ُككدم إليهككا عككن دولككة

إسرائيل ،عن لقها من يهودية الدولة بقولها" :تُعبر اللجنة عن لقها من أن يؤدي التركيز المفرط
عل ككى ك ككون الدول ككة "دول ككة يهودي ككة" إل ككى التميي ككز ،وإلعط ككاء مكان ككه الدرج ككة الهاني ككة لمواطنيه ككا غي ككر
اليهود"(.)1

هذا وقد شهد مطلب الدولة اليهودية ثالثة تطورات جوهرية وهي:

 .1وجود ظروف دولية مواتية لفرض هذه الغاية على األجندة الدوليكة ،مكن خكنل ا سكتعانة
ب ورة رئيسة بإدارة الرئيس األمريكي جورج بوش ا بن.

 .3إ رار الطرف الفلسطيني على التمسكك بالهوابكت الوطنيكة ،وخا كة حكق عكودة النجئكين
والق ككدس والح ككدود والمس ككتوطنات ،وذل ككك عل ككى إه ككر اتس ككا التأيي ككد لمطل ككب إ ام ككة الدول ككة

الفلسطينية المستقلة.

 .2تحدي الفلسطينيين في إسرائيل لطابع دولة إسرائيل اليهودي والذي أخذ أبعاداً جديدة.
و شككك أن الهككدف العملككي الرئيسككي لمحاولككة تحويككل "الدولككة اليهوديككة" مككن تعريككف ذاتككي

إلى مفهوم في العن ات الدولية ،وفي عملية التسوية ،هو إ

كاء حكق النجئكين الفلسكطينيين فكي

العككودة واخضككا شككرعية هككذا الحككق الككدولي للمراجعككة بواسككطة وضككع آخككر يككتم ا تفككاق عليككه بككين
الفر ككاء ،هككو مبككدأ "دولتككين لشككعبين" ،فككوق مبككدأ حككق العككودة ،وتفهككم لمخككاوف إس كرائيل الديمغرافيككة

( )1كميل من ور ،إسرائيل :دليل عام  ،3339مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،3339 ،ي.11
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حتى من المواطنين العرب فيها ،ورفض دولي وعربي لمبدأ "الدولة لجميع مواطنيها" الكذي تحكدى

داخلياً مسألة يهودية الدولة ،ووضعها في تنا ض مع فكرة المساواة والديمقراطية(.)1

لقككد أ ككبحت مسككألة يهوديككة الدولككة علككى رأس أولويككات المطالككب اإلس كرائيلية مككن جهككة،

وعلى رأس أولويات الممانعة الفلسطينية من جهة أخكرى ،فقكد ربكط فلسكطينيو  1791بكين الطكابع
اليهودي للدولة ومكانتهم فيها كأ لية وطنية ،حيث ربطوا بين مسألة تغيير الطابع اليهودي للدولة
وبين مسألة األ لية الفلسطينية ،وطرحكوا مبكدأ دولكة هنائيكة القوميكة أو دولكة لجميكع مواطنيهكا كحكل

بديل ،في حين ربط ادة إسرائيل بين هذا الطابع وشكرعية حكق تقريكر الم كير لليهكود فكي الكبند،
ورأت النخ ككب اليهودي ككة إل ككى ض ككرورة تكك كريس الط ككابع اليه ككودي م ككن خ ككنل خل ككق إجم ككا يه ككودي
هيوني حول الطابع اليهودي للدولة ،وتكريس لحالة الدونية للعرب في إسرائيل(.)2

وتحككت غطككاء الديمقراطيككة والقككانون الككذي شككرعته األغلبيككة اليهوديككة ،تككم سككن عككدة كوانين

عن ك كرية ابت ككداء م ككن القك كوانين الت ككي ت ككادر حق ككوق النجئ ككين وممتلك ككاتهم ،و ككانون ح ككق الع ككودة

الخاي باليهود ،ومرو اًر بالقوانين واألنظمة التكي مكنكت الدولكة مكن م كادرة الغالبيكة السكاحقة مكن
األ ارضككي العربيككة البا يككة ،وبق كوانين التنظككيم التككي تهككدد بهككدم آ ف بيككوت العككائنت بحجككة البنككاء

الغير مرخي ،وو و ً إلكى سكحب الجنسكية اإلسكرائيلية مكن المكواطنين العكرب ،ويظهكر التنكا ض
بين الديمقراطية وبين يهودية الدولة فقط في حال فقدان اليهود ألغلبيكتهم العدديكة ،عنكدها فقكط

يمكككن المحافظككة علككى يهوديككة الدولككة إ بطككرق غيككر ديمقراطيككة ،لهككذا السككبب لككم ُيعككول مؤسسككو
الدولة على الديمقراطية وأ روا على تعريف الدولة كدولة يهودية ،ولهذا السبب أيضكاً يرتفكع بكين
الحكين واآلخككر

ككوت عن ككر يحكذر ممككا يسككمى بككالخطر الكديمغرافي ألن ت ازيككد المكواطنين العككرب

يهدد هذا ا نسجام القائم بين الديمقراطية واليهودية(.)3

لق ككد تأسس ككت "دول ككة إسك كرائيل" عل ككى أنه ككا "دول ككة الش ككعب اليه ككودي" ،و ككد ورد ف ككي وهيق ككة

ا سككتقنل الككني علككى "دولككة يهوديككة فككي أرض إس كرائيل" ،هككم تجسككد هككذا المفهككوم بفعككل الق كوانين

اإلس كرائيلية ،كمككا أن اسككم الدولككة وعلمهككا وشككعارها ونشككيدها ولغتهككا الرسككمية األولككى رسككخت هككذه
ال بغة ،لهذا لم تطور إسرائيل هوية مدنية شاملة يمكن أن تضم جميع مواطنيها من دون تمييز
على أساس ا نتماء القومي أو الديني ،إن ا نتماء المدني لغير اليهود

يمكن أن يكون كامنً،

( )1أنطوان شلحت ،اليمين اإلسرائيلي :الدولة اليهودية ،التسوية السياسية ومستقبل المواطنين الفلسطينيين في
إسرائيل ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العد  ،23-21رام هللا  ،3331ي .91-97
( )2خليل نخلة ،مستقبل األ لية الفلسطينية في إسرائيل ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا،
 ،3331ي .91

( )3مروان دويري ،الديمقراطية ويهودية الدولة :أين التنا ض؟ ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد العاشر ،رام هللا
 ،3332ي .13
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وان هويتهم اإلسرائيلية تبقى منقو ة ،بسكبب ا ت كار الهويكة المدنيكة الكاملكة علكى الكذين يكدينون

باليهوديككة ،وأمككا شككمل األ ليككة العربيككة باإلطككار المككدني اإلس كرائيلي ،يبقككى متنافي كاً تمام كاً مككع أسككس

األيديولوجيا ال هيونية والقيم التي امت الدولة عليها ب فتها تجسيداً لحكق الشكعب اليهكودي فكي

"أرض إسكرائيل" والتكي تعنكي أن اإلهنيكة اليهوديكة شكرط ضكروري لننتمكاء إلكى المجتمكع السياسككي،

إ أن األساس القانوني لم يضمن المواطنة الكاملة للعرب وذلك لسببين:
 .1إن

ككبغة الدولككة تحككددت كدولككة يهوديككة أو "دولككة الشككعب اليهككودي" ،وهككي تجسككيد ل هككداف

ال هيونية األساسية ،و يزال هذا المبدأ يشكل أساسكاً إلسكرائيل وتبريك اًر لوجودهكا ،ويتنكا ض
مع م الح األ لية العربية.

 .2إن "وهيقة ا سكتقنل

تعتبكر ملزمكة مكن الناحيكة القانونيكة ،إذ أنهكا لكم تحكظ بشكرعية انونيكة

بواس ككطة ك كرار م ككن الكنيس ككت ،وعل ككى ه ككذا ف ككإن الحق ككوق الت ككي ُوع ككد به ككا الع ككرب ف ككي "وهيق ككة
ا سككتقنل" غيككر مضككمونة انوني كاً ،ويمكككن إلغاؤهككا عككن طريككق سككن الق كوانين الجديككدة والتككي
تضمن امتيازات ل الح اليهود(.)1

إن دولة إسرائيل د أُ يمت لتكون دولة للشعب اليهودي ،وهي ذات طابع يهكودي

كهيوني،

أهدافها وشعاراتها وسياستها مبنية استناداً لكونها دولكة الشكعب اليهكودي وسكط التنككر لوجكود أ ليكة
ومية فلسطينية داخلها ،و د ازداد هذا الوضع حدة عقب اعتمكاد التعكديل لقكانون أسكاس الكنيسكت

من العام  ،1715الذي يني على حظر ترشكح ائمكة نتخابكات الكنيسكت ،إذا كانكت

تعتكرف

كراحة بدولككة إس كرائيل كدولككة الشككعب اليهككودي ،و يتسككبب هككذا الوضككع بإجحككاف وا

ككاء بحككق

الفلسككطينيين علككى مسككتوى الحيككاة اليوميككة فقككط ،بككل يهككدد اإلمكانيككة لتحقيككق المسككاواة بيككنهم وبككين
اليه ككود ،وه ككذا الوض ككع ُيبق ككى عمليك كاً المك كواطنين الفلس ككطينيين ف ككي إسك كرائيل م ككن الناحي ككة القانوني ككة
والرسمية من دون إطار أو كيان رسمي معرف على كون الدولة دولتهم ،ويبقيهم في وضكع غيكر
واضح أو محدد من حيث وضعيتهم ،كذلك يتعرضكون للتمييكز والغكبن علكى

كعيد الرمكوز والقكيم

المهيمنة في الدولة ومؤسساتها ،فاليهود يستخدمون رموز و يم الدولة ومؤسساتها كمكا يحلكو لهكم،

بينما المواطنين الفلسكطينيين يتنككرون لهكذه الرمكوز اليهوديكة وال كهيونية ال كرفة ،و يسكتطيعون

التماهل مع الكهير من شعارات ورموز الدولة التي ُيعتبرون مواطنين فيها(.)2

( )1عزيز حيدر ،الفلسطينيون في إسرائيل في ظل اتفا ية أوسلو ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،1777
ي.91-27

( )2أسعد غانم ،الهويات والسياسة في إسرائيل ،ترجمة عزت الغزاوي وسعيد عايش ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا ،3332 ،ي .135
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ومككع مككا سككبق،

بككد مككن اإلشككارة إلككى وجككود تبككاين داخككل التيككارات ال ككهيونية المختلفككة مككن

ض ككية األسك كرلة ،ف ككاليمين ال ككهيوني يقب ككل بوج ككود المك كواطنين الفلس ككطينيين اض ككط ار اًر ،لكن ككه غي ككر

مسككتعد إلعطككائهم حقو كاً متسككاوية ،أمككا اليسككار ال ككهيوني فيككدعو إلككى المسككاواة بككالحقوق المدنيككة،
لكككن كنهمككا

يقككبنن بتمسككك الم كواطنين العككرب بالهويككة الفلسككطينية وممارسككتها ،و يقككبنن أي

مس بالهوية اليهودية للدولة ،و يتعكامنن مكع انتمكاء فلسكطيني عكام  1791القكومي كوا كع يجكب

احت ارمككه وتقبلككه ،بككل كمشكككلة يجككب معالجتهككا إمككا بككالقمع أو بككالترويض ،وعلي كه فككيمكن توضككيح
المفهككوم ال ككهيوني ل س كرلة فككي أحسككن أحوالككه علككى أنككه اسككتيعاب األ ليككة الفلسككطينية فككي الدولككة
شريطة تنحية الهوية الفلسطينية ،و بول السياسكة والممارسكات المعاديكة للشكعب الفلسكطيني ولبقيكة

الشعوب العربية(.)1

ولكن المبادئ التي تتمسك بها كافة الحكومات اإلسرائيلية ،تتمهل في الحفاظ على وحكدة

وسككنمة "أرض إس كرائيل" ،وا امككة دولككة يهوديككة نقيككة علككى كافككة "أرض إس كرائيل" ،وأن تكككون هككذه

الدولة ديمقراطية ،ويرى المحللون السياسيون ،في إسرائيل وخارجهكا ،أن هكذا الطكرح ينطكوي علكى
تنككا ض ظككاهر ،إذ إن إ امككة "دولككة يهوديككة" فككي فلسككطين ،يسككتوجب بالتبعيككة أ تكككون هككذه الدولككة
ديمقراطيككة ،بسككبب التعككارض مككع مككا تتطلبككه هككذه الديمقراطيككة مككن مسككاواة فككي الحقككوق بككين العككرب

واليهود فكي إسكرائيل ،ألن مشكاركة العكرب فكي الحككم سكيؤدي إلكى أن ت كبح هكذه الدولكة "مزدوجكة

القومي ككة" ،وان أ ككحاب فكك كرة الحف ككاظ عل ككى الط ككابع اليه ككودي إلسك كرائيل ،يؤك ككدون أن إ ام ككة دول ككة
يهوديككة لككه األولويككة علككى مككا سكواه ،حتككى ولككو جككاء علككى حسككاب الديمقراطيككة ،لككذلك فهككم يطرحككون

فككرة "الترحيككل الجمككاعي للفلسككطينيين" خككارج أرضككهم للحككد مككن خطككورة العامككل الككديمغرافي العربككي
على يهودية الدولة اإلسرائيلية(.)2

تطور الواقع السكاسني وأثره على مستقبل رؤية حل الدولتين:
بدأ الوا ع الديمغرافي يظهر في مشاريع التبادل السكاني بشكل كبير في أعقكاب انتفاضكة
األ

ككى عككام  ،3333حيككث اسككتغل سياسككيون وأكككاديميون إس كرائيليون جككو العككداء ضككد المجتمككع

العرب ككي ف ككي الش ككار اإلسك كرائيلي لك ككي ينش ككروا تخوف ككاتهم الديمغرافي ككة م ككن الع ككرب ،ويعتبك كر باح ككث

الديمغرافيا اإلسرائيلي "أرنكون سكوفير" ،مكن رواد هكذا التيكار الكذي يعتبكر أن العكرب يشككلون خطك اًر
ديمغرافيكاً علككى الدولككة اليهوديككة ،و ككد ا تككرح سككوفير ا نف ككال عككن األ ارضككي الفلسككطينية بمككا فيهككا

( )1مأمون كيوان ،فلسطينيون في وطنهم
()2

دولتهم ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت،3313 ،

ي .219

نح عبد الرحيم محمد ،مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ،مجلة األزهر ،العدد  ،1937القاهرة،3339 ،

ي.1919-1912
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األحيككاء العربيككة فككي القككدس ،وكككذلك ا نف ككال عككن منطقككة المهلككث التككي يشكككل سكككانها ح كوالي

 %35مككن المجتمككع العربككي فككي داخككل إس كرائيل ،إن ا هتمككام بالديمغرافيككة كككان علككى رأس سككلم
أوليككات الف ككل فككي مشككرو سككوفير لدرجككة أن ريتشككارد هككاديس ،مككدير سككم التخطككيط فككي و ازرة

الخارجيككة األمريكيككة ،سككأل سككوفير ،أي نسككبة مككن مشككروعه للف ككل ترتكككز إلككى األمككن ،ومككا هككي
النسككبة التكي ترتكككز علككى الديمغرافيككة؟ فأجابككه سككوفير %133" :ديمغرافيككة" ،وكككان الككوزير السكابق
أفرايم سنيه ،من حزب العمل ،د طرح فكرة التبادل السكاني ،وا ترح تجميع المستوطنين في كتكل

اسككتيطانية مسككاحتها ( )%5-%9مككن مسككاحة الضككفة الغربيككة (غككوش عتسككيون ،معاليككه أدومككيم،
وأرائيل) ،وضمها إلى إسرائيل ،مقابل ضم منطقة المهلث إلى الدولة الفلسطينية(.)1

إن الزي ككادة الس كككانية الحقيقي ككة الت ككي تع ككود لع ككرب  1791ح ك ك اًر ،تقت ككر عل ككى ،%5.5

وتتو ككع إسكرائيل أن تهككبط نسككبة اليهككود إلككى حكوالي  %73مقابككل ارتفككا نسككبة العككرب إلككى حكوالي

 %39مككن إجمككالي السكككان عككام  ،3333أمككا التناسككب بككين العككرب واليهككود فككوق أرض فلسككطين

التاريخية ،فقد ارتفع من  13عربياً مقابل كل مائة يهودي عام  1777إلى  73عربيكاً مقابكل ككل

مائككة يهككودي عككام  ،3337ومككن هنككا يتضككح أن تسككاوي عككدد العككرب واليهككود فككوق أرض فلسككطين

التاريخية هي مسألة و ت ،يبدأ بعدها العرب بالتفوق على اليهود عددياً(.)2

ومن هنا استحوذ خطكاب الخطكر الكديمغرافي داخكل إسكرائيل علكى عقكول ووعكي الجمهكور

اإلسكرائيلي ،و ادتككه الككذين يسككتغلون الخككوف مككن هككذا الخطككر بتكزاز العككرب سياسككياً ،وشككهد العقككد
األخيككر بككروز ب كرامج سياسككية سككبقتها ت كريحات سياسككية مكهفككة حككول فك كرة التبككادل السكككاني أو

الضم بين مناطق فلسطينية في "إسرائيل" وبين كتل استيطانية في الضفة الغربية كجزء من الحل
النهككائي والتسككوية ،ويككدور الحككديث فككي العككادة عككن ضككم منككاطق مككن منطقككة المهلككث إلككى الدولككة
الفلسطينية ،وذلك للتخلي من أعداد كبيرة من العكرب فكي إطكار الخطكر الكديمغرافي الكذي أ كبح

هاجساً سياسياً في إسكرائيل ،و كد تحولكت هكذه الت كريحات إلكى بكرامج سياسكية ألحكزاب إسكرائيلية،

مهككل حككزب" إسكرائيل بيتنككا" ،و ككد
حزبه

ككرح داسنــي أيــالون ،سنائــب وزيــر الخارجيــة وعضــو الحــزب ،أن

يزال متمسكاً بفكرة نقكل المهلكث إلكى المنكاطق الفلسكطينية فكي إطكار خطكة الحكزب للف كل

بين الشعبين(.)3

( )1مهند م طفى ،ا تراحات التبادل السكاني للفلسطينيين في الداخل ..بين مفاهيم الترانسفير والضم
والسياسات المطلوبة ،مجلة سياسات ،العدد  ،15رام هللا ،3311 ،ي.29-21
( )2حسين أبو النمل ،النمو السكاني والتوازن الديمغرافي بين العرب واليهود في إسرائيل وفلسطين التاريخية،
مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،273بيروت ،ي .17

( )3إبراهيم أبو جابر وآخرون ،الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات،
بيروت ،ط ،3311 ،3ي .23-21
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و بد من مناهضة مبدأ "يهودية الدولة" ومعارضكة مشكاريع التبكادل السككاني أو نقكل منكاطق

عربية إلى الدولة الفلسطينية الموعودة وذلك لألسباب التالية:

 .1مشرو التبادل السكاني ليس مشروعاً وطنياً فلسطينياً ،بل هكو مشكرو كومي إسكرائيلي ،يكتم

التفكيككر بفرضككه علككى المجتمككع الفلسككطيني لتحقيككق أهككداف وميككة إس كرائيلية يهوديككة ،ولككيس
بهدف تحقيق حق تقرير الم ير والهوية الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني ،وكأن مفهكوم حكق

تقرير الم ير في الداخل ينح ر في ا نضمام إلى الدولة الفلسطينية الموعودة.

 .3يهدف مشكرو التبكادل السككاني إلكى حكل مشككلة الكتكل ا سكتيطانية ،وهكي كتكل غيكر شكرعية
فككي القككانون الككدولي ،ويككتم فيككه مقايضككة غيككر أخن يككة بككين سكككان شككرعيين وأ ككليين وبككين
مستوطنين غير شرعيين ومحتلين.

 .3أن مشككاريع التبككادل السكككاني سككوف تفككا م مككن أزمككة العككرب فككي الككداخل ،فهككي سككتحل مشكككلة
"إسرائيل" ا سكتيطانية ،ولكن يكتمكن سككان المهلكث مكن العكودة إلكى كراهم المهجكرة أو اسكتعادة
أ ارضكيهم الم كادرة التكي سكتبقى داخكل الدولكة اليهوديكة وان انضكمامهم للدولكة الفلسكطينية إذا
ُنف ككذ ،فإن ككه س ككيتم تنفي ككذه ض ككمن إط ككار الح ككل النه ككائي لل ك ك ار  ،وتحدي ككد الح ككدود النهائي ككة ب ككين
الكيانين السياسيين(.)1

يامهككا،

لقككد بقككى الهككاجس الككديمغرافي يشككغل بككال اإلس كرائيليين بعككد أكهككر مككن سككتين عام كاً علككى
تزيككدت أهميتككه ألسككباب عديككدة أهمهككا ،الشككك بإمكانيككة تحقيككق حككل الككدولتين وهجكرة
بككل ا

غير اليهود المتوا لة إلى إسرائيل ،والعدد الكبير من العمال األجانب ،رغم ا تفاق بين األكهرية

العظمى من اإلسكرائيليين حكول الخطكر الكديمغ ارفي ،الكذين يكرون أن الطكابع اليهكودي للدولكة مهكدد
بسككبب هبككوط نسككبة اليهككود ،ويؤشككر السككجال الككديمغرافي بوضككوح إلككى أن إس كرائيل لككم تسككتطع أن
تككتخلي مككن المشكككلة الديمغرافيككة ،وأن ت ككعيد حككدة المشكككلة الديمغرافيككة يككؤهر علككى الموا ككف مككن

الحل ككول السياس ككية المطروح ككة ،كم ككا أن التش ككديد عل ككى يهودي ككة الدول ككة ب ككدأ يش ككغل حيك ك اًز كبيك ك اًر ف ككي

الخطاب اإلسرائيلي ،خا ة على المستوى األكاديمي واإلعنمي وفي النقاش الحاد حول دسكتور
الدول ككة و وانينه ككا ،حت ككى و ككل األم ككر إل ككى ح ككد مطالب ككة الفلس ككطينيين ب ككا عتراف بإسككرائيل كدول ككة

يهودية(.)2

تعتبكر ال ككهيونية بكأن الخطككر الكديمغرافي يحككول إسكرائيل فعليكاً إلكى "دولككة هنائيكة القوميككة"

وليست دولة لليهود فقط ،ومن هنا تطرح بعض األوساط الحزبية اإلسرائيلية حلكو ً عن كرية تقكوم
( )1إبراهيم أبو جابر وآخرون ،الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة ،المرجع السابق ،ي .22

( )2عزيز حيدر ،إسرائيل بعد  33عاماً  :أزمة اتخاذ القرار في مواجهة ضغوط األمن والديمغرافيا ،مجلة ضايا
إسرائيلية ،العدد  ،23رام هللا ،3331 ،ي .15-12
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على التخلي من الكتل السكانية في المدن العربية الفلسطينية في الجليل والنقكب ،وتكرحيلهم إلكى

أ ارضككي السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية ،فككي مقابكل ضككم أ ارضككي الكتككل ا سككتيطانية الكبككرى بالضككفة
الغربية ،وا امة شبكة حدود أمنية بين إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،وف ل البنية
التحتيككة المربوطككة منككذ عككام  1737مككن ميككاه و ككرف
إلى الرحيل إلى األردن ودول عربية مجاورة(.)1

ككحي وكهربككاء ،ودفككع الفلسككطينيين بككالقوة

ويعتبككر ككادة إسكرائيل أن فلسككطينيي عككام  ،1791يشكككلون خطك اًر ديمغرافيكاً علككى مسككتقبل

إسرائيل ،فطرحكت مسكألة انتقكالهم إلكى منكاطق السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية ،وان إسكرائيل ومنظمكة
التحريككر الفلسككطينية تعتبكران الفلسككطينيين فككي إسكرائيل ضككية تخككي إسكرائيل فقككط وغيككر خاضككعة

للمفاوضات ،وهذا يعني أن القضية الخا ة بالفلسكطينيين فكي إسكرائيل لكن يكتم التو كل إلكى حكل
بشككأنها ،وكككان واضككحاً خككنل مفاوضككات أوس كلو أن فلسككطينيي عككام  1791غيككر مشككمولين فككي

الحل ،ولكن هذا سيعقد القضية مستقبنً من النكواحي السياسكية واألمنيكة ،بمعنكى آخكر فكإن أط ارفكاً

أخرى تشترك في اللعبة السياسية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الموعودة ،وهكؤ ء هكم فلسكطينيو

إس ك كرائيل ،فهك ككل سك ككتوافق إس ك كرائيل علك ككى مك ككنح السك ككلطة الوطنيك ككة الفلسك ككطينية مو ف ك كاً لتقك ككول كلمك ككة
بخ و ككهم؟ المشكككلة المسككتقبلية أن فلسككطينيي الككداخل يطككالبون باسككتقنلية هقافيككة ،وهككذا يشكككل

خط اًر على إسرائيل ،إسرائيل تريد مكواطنين خاضكعين لهكا يعترفكون بيهوديكة الدولكة ،والفلسكطينيون

يرفضك ككون هك ككذا التوجك ككه ،فإس ك كرائيل تفكك ككر كهي ك ك اًر بالفلسك ككطينيين داخلهك ككا ،وتخطك ككط لع ك كزلهم سياسك ككياً
وا ت ك ككاديا واجتماعيك ككا وهقافي ك كاً ،وتتعامك ككل معهك ككم كأعك ككداء يحملك ككون مواطنك ككة إس ك كرائيلية ،إن الرؤيك ككة

اإلسك كرائيلية تس ككعى إل ككى رب ككط القض ككية الفلس ككطينية بع ككدة مح ككاور ،منه ككا مح ككور الفلس ككطينيين ف ككي
إسك كرائيل ،ول ككيس

ككدفة أن تُطك ككرح مش ككاريع تب ككادل س كككاني أو ضك ككم أ ارض ككي ذات أغلبي ككة عربيك ككة

فلسككطينية فككي منطقككة المهلككث إلككى منككاطق السككلطة الوطنيككة الفلسككطينية كجككزء مككن عمليككة تخفيككف

العبء الديمغرافي ،والذي تعاني منه إسرائيل جراء الزيكادة السككانية للفلسكطينيين فكي داخلهكا ،وأن

هناك مؤشرات تؤكد أنه خنل السنوات القادمة ،ستطرح مشاريع ترحيكل لفلسكطينيي عكام ،1791
وستزداد سياسات التضكييق علكيهم وسكط تغطيكة وحمايكة انونيكة ،وخيكر دليكل علكى ذلكك مكا دعكت

إليه تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة في مؤتمر أنابوليس ،إلى إمكانية انتقال فلسكطينيين مكن
ال ككداخل إل ككى من ككاطق فلس ككطينية ،وع ككدم البق ككاء ف ككي إسك كرائيل ب ككالرغم م ككن ك ككونهم يحمل ككون الجنس ككية

اإلسرائيلية(.)2

( )1أحمد هابت ،رهان المليون السابع :اليهود والهجرة ال هيونية حتى  ،3333مجلة شؤون عربية ،العدد
 ،119القاهرة ،3332 ،ي .321

( )2جوني من ور ،إسرائيل األخرى رؤية من الداخل ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،3337 ،ي .13-1
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ومككن هنككا سككعت إس كرائيل خككنل م ارحككل التفككاوض للتأكيككد علككى يهوديككة الدولككة ،وتك كريس

إسرائيل وطناً ومياً لليهود ،حيث رأت ليفني في  11نوفمبر " ،3337أن إ امة الدولة الفلسطينية

لن تكون الحل القومي فقط للعرب في غزة والضفة الغربية ،وليس فقط لنجئين الفلسطينيين ،بكل

أيض كاً لعككرب إس كرائيل ،موضككحةً أن إس كرائيل هككي دولككة يهوديككة ديمقراطيككة ،وهككذا األمككر رحككب بككه
اليم ككين المتط ككرف ،واعتب ككر ليبرم ككان ،أن ت ك كريحات ليفن ككي تعزي ككز لمطلب ككه ست ككدار ك كرار م ككن

الحكومة اإلسرائيلية إللزام الفلسطينيين با عتراف بيهودية إسرائيل( .)1هم

رحت بأن الهدف من

العمليككة السياسككية مككع الفلسككطينيين هككو "الحفككاظ علككى وجككود دولككة إس كرائيل كدولككة يهوديككة" ،وان

إسرائيل في حديهها عن الو ول إلى الحل الدائم تريد "إحداث اختنل في التوازن الديمغرافي بين
العككرب واليهككود" ،وهككذا يقتضككي التقليككل مككن نسككبة العككرب فككي إس كرائيل بواسككطة إحككداث تغيي كرات
حدودية تتمهل في ضم منكاطق ذات كهافكة سككانية عربيكة عاليكة إلكى منكاطق السكلطة الفلسكطينية،

وذل ككك مقاب ككل تن ككازل الفلس ككطينيين ف ككي الح ككل ال ككدائم ع ككن أراض ل ككالح إسك كرائيل ،ولك ككن إ ك كرار

فلسطينيي عام  1791على التمسك بهويتهم الفلسكطينية يقلكق اإلسكرائيليين ،ومكن هكم فكإن تقلكيي
الحي ككز ال ككديمغرافي اإلسك كرائيلي س ككيؤدي حتمك كاً إل ككى تقل ككيي ح ككدود النض ككال السياس ككي وا جتم ككاعي
للفلسطينيين في إسرائيل(.)2

إن التسوية التاريخية للوضع القومي الفلسطيني القائمة على نموذج "دولتين" ،تبدو اليكوم

بعيدة ،ومع أن تسوية القضية القومية على شكل حل وسط تاريخي شرط لحكل ضكية العكرب فكي

إس كرائيل ،إن البككديل الوحيككد مككن نمككوذج "الككدولتين" الككذي يمكككن بولككه واعتبككاره عككاد ً ،مككن خككنل
نموذج الدولة الهنائية القومية فقط ،لكن في مهل هذه الدولة

يمكن التحدث عن أ لية عربية في

إسرائيل ،بل عن وميتين :األولى تشمل اليهكود اإلسكرائيليين ،والهانيكة تشكمل الفلسكطينيين جميعكاً،

بمن في ذلك العرب في إسرائيل وفي الضفة الغربية و طا غكزة ،و تشككل األسكرلة التامكة خيكا اًر

فعلياً أمام العرب في إسرائيل وذاك لسببين :أو ً ألنها

تتضمن حنً للقضكية الفلسكطينية ،وهانيكاً

ألن إس كرائيل ليسككت دولككة اإلس كرائيليين وانمككا دولككة اليهككود ،لككذلك فككإن أس كرلة العككرب فككي إس كرائيل
معناهككا نبككذهم األبككدي إلككى هككامش الدولككة اليهوديككة ،األمككر الككذي يعنككي تشككويههم حضككارياً و وميكاً،

فالفلسككطينيون مواطنككو دولككة إسكرائيل ،إذاً هككم مواطنككو دولككة تعلككن نفسككها أنهككا ليسككت دولككتهم ،وهككي
في الو ت نفسه دولة أناس كهيرين ليسوا مواطنيها ،إنهم مواطنو الدولة التي امكت علكى ضكرائب

ش ككعبهم ،وانه ككم أيضك كاً ج ككزء م ككن الش ككعب ال ككذي تح ككاول ه ككذه الدول ككة أن تغل ككق ض ككيته القومي ككة ف ككي
( )1محسن

الح ،مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابوليس والقمة العربية في دمشق ،مركز

الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت ،3331 ،ي.93

( )2يوسف كامل إبراهيم ،أمام استحقا ات مؤتمر أنابوليس يطرحون "تبادل األراضي" إلسقاط حق العودة ،مجلة
العودة ،العدد الهالث ،لندن ،3337 ،ي.37-33
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المنكاطق المحتلكة ،بسكلب أرضكه وهقافتكه ،فكإن التنا ضكات العديكدة تحكيط بككل مجكال مكن مجككا ت
وجود الفلسطينيين مواطني إسرائيل(.)1

ويرى الباحث أن إسرائيل منذ تأسيسها غير راغبة مطلقاً في استيعاب فلسطينيي عام

 ،1791أو دمجهم وفق مبدأ المساواة الكاملة كمواطنين ،إنما اعتبرتهم أ لية غير يهودية ،لتزيل
عنهم ال فة القومية ،وتعمل إسرائيل على ربط عن تها معهم بال ار بينها وبين الفلسطينيين،

واسرائيل من خنل رؤية حل الدولتين تطالب بترحيل الفلسطينيين من سكان إسرائيل إلى الدولة

الفلسطينية المستقبلية وذلك لنقاء الدولة اليهودية ،ويظهر ذلك من خنل إ رارها على ا عتراف

بها كدولة يهودية للتخلي من خطرهم الديمغرافي.

( )1عزمي بشارة ،األ لية الفلسطينية في إسرائيل مشرو رؤية جديدة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،11
بيروت ،1773 ،ي.11-17
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الفصل الرابع

مواقف األطراف المعسنية (إقليمياً ودولياً) من رؤية حل
الدولتين

المبحث األول :تفاعالت رؤية حل الدولتين لدى القوى السياسية في إسرائيل.
المبحث الثاسني :تفاعالت رؤية حل الدولتين على الساحة الفلسطيسنية.
المبحث الثالث :موقف السنظام القليمي العربي من رؤية حل الدولتين.
المبحث الرابع :المواقف الدولية من رؤية حل الدولتين.
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المبحث األول :تفاعالت رؤية حل الدولتين لدى القوى السياسية في إسرائيل:
تعككود جككذور القبككول اإلس كرائيلي لرؤيككة حككل الككدولتين إلككى القلككق الككديمغرافي مككن انخفككاض

عدد اليهود علكى أرض فلسكطين ،مقابكل الكهافكة السككانية الفلسكطينية سكواء داخكل الخكط األخضكر

أم في الضفة الغربية و طا غزة ،مما يعني أن إ امة دولة فلسطينية خا كة بالفلسكطينيين يمككن
أن ُيعفي إسرائيل من مسألة النجئين عبر تحميل الدولة الجديدة مسؤولية توطين جئيها.
إن غياب يكام دولكة فلسكطينية سكيعني أن هكؤ ء النجئكين سكيظلون يتطلعكون للعكودة إلكى
داخل إسرائيل بو فه حقاً لهم ،فقط مع إ امة الدولة الفلسطينية فإن هكذا الحكق سي كبح مشككوكاً
فيككه ،إذ إن األ ككل وف ككق الفهككم ال ككدولي أن يع ككود المككرء إل ككى الدول ككة التككي س ككيحمل جنس ككيتها وه ككو

م كواطن طبيعككي فيهككا ،وعليككه سيسككهل علككى إس كرائيل تسككويق هككذه األفكككار دولي كاً لتحويككل الضككغط
الخكارجي علككى الدولكة الجديككدة فكي تحمككل مسكؤولياتها تجككاه النجئكين ،حتككى إن حكل الككدولتين ذاتككه
لن يتم دون ترتيبات نهائية تنهي ملف النجئين ،أمكا ككل الحلكول األخكرى فلكن تحكل هكذه القضكية

الشائكة(.)1

موقف قادة إسرائيل من رؤية حل الدولتين:
ألقى أولمرت في  19سبتمبر  ،3331خطاباً ُو ف بأنه تاريخي ،وأعلن أن حلم اليمين
اإلس ك كرائيلي "أرض إس ك كرائيل الكبك ككرى لليهك ككود" ك ككد انتهك ككى ،ودعك ككا إلك ككى إ امك ككة السك ككنم الكامك ككل مك ككع
الفلسطينيين ،و ال أولمرت" :نحن نبتد الحجكج والكذرائع لتبريكر سياسكتنا فكي التقكاعس عكن القيكام
بككأي خطككوة للسككنم مككع الفلسككطينيين ،علككى أسككاس "دولتككين لشككعبين" ولككم تكككن سياسككتنا هككذه فككي

م ككلحة إس كرائيل ،إن البككديل عككن الككدولتين يعنككي أن تكككون هنككاك دولككة واحككدة للشككعبين ،و ككد بككدأ
الكهير من الفلسطينيين التفكير في حل الدولة الواحكدة ،وبكات العديكد مكن النكاس فكي الغكرب ،بمكن

فككي ذلككك أ ككد اء لنككا هنككاك وحتككى فككي الو يككات المتحككدة يتحككدهون عككن هككذا الحككل ،وتو ككلت إلككى
القناعة بأن علينا أن نتقاسم األرض مع مكن فيهكا ،و نريكد دولكة واحكدة لشكعبين ،ونقكول ب كراحة

تامككة ،أن حككل الككدولتين لككن يو ككف الخطككر تمام كاً ،ولككن يضككع حككداً نهائي كاً للتهديككدات التككي تواجككه

إسرائيل من الطرف الفلسطيني(.)2

( )1هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .53
( )2محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3331مركز الزيتونة للدراسات

وا ستشارات ،بيروت ،3337 ،ي .113-115
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أمككا بالنسككبة لتســـيبي لفسنـــي خليفـــة إيهـــود أولمـــرت فـــي رئاســـة حـــزب كاديمـــا ،ووزيـــرة

الخارجيــة السـرائيلية الســابقة ،فتقككول" :فيمككا يتعلككق بككالنجئين

شككك فككي أن الدولككة الفلسككطينية

هككي الحككل الكامككل والتككام لهككم حيهمككا تواجككدوا ،أي أن إسكرائيل ليسككت خيككا اًر فككي إطككار الحككل" ،وهككذا
المبدأ هو المبدأ الوحيد المنئم للحل ،مبدأ دولتين وميتين ،وا فن نكون نتحدث بمفاهيم دولتين
وميتين ،و د كانت النتيجة في رسالة الرئيس بوش والتي تتحكدث عكن أن الحكل يككون مكن خكنل

إ امككة دولككة فلسككطينية ،ولككذلك فككإن هككذا المبككدأ هككو مككن أسككباب موافقتنككا ورغبتنككا فككي عمليككة حككل
الدولتين بغية حل هذه المشكلة ،أما فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ككررت ليفنكي

مو فهكا مكنهم ،وذلكك مككن خكنل لقائهكا مككع طُكنب مدرسكة هانويككة فكي مدينكة تككل أبيكب فكي يككوم 11

ديسمبر  ،3331حيث الكت :إن إ امكة دولكة فلسكطينية سكتوفر حكنً للتطلعكات القوميكة للمكواطنين
العرب في إسرائيل ،وأضافت "بعد أن تقام دولة فلسكطينية سكيكون فكي اإلمككان التوجكه إلكى عكرب

إس كرائيل والقككول لهككم :أنككتم سكككان تتمتعككون بحقككوق متسككاوية مككع اليهككود فككي إس كرائيل ،لكككن الحككل
القومي بالنسبة لكم هو في مكان آخر ،إن المبدأ هو يام دولتين للشعبين وهذه هي طريقي نحكو

دولة ديمقراطية(.)1

وفي خطاب نيل الهقة من الكنيست فكي عكام  ،3337أوضكح رئـيس الـوزراء السـرائيلي

بسنيــامين سنتسنيــاهو أنككه مسككتعد لتجديككد التفككاوض بخ ككوي التسككوية مككع الفلسككطينيين فككي مجككا ت

ا ت ككاد واألمككن وا سككتقرار ،دون أن يككذكر الدولككة الفلسككطينية ،وذلككك خوفكاً مككن معارضككة حزبككي

إسرائيل بيتنا وشاس ،الرافضين لفككرة وجكود دولكة فلسكطينية إلكى جانكب دولكة إسكرائيل ،وعلكى هكذه

الخلفيككة جعككل بنيككامين نتنيككاهو اإل كرار الفلسككطيني بيهوديككة إس كرائيل شككرطاً للتفككاوض ،معتب ك اًر أنككه

شرط للو ول إلى اتفاق ،أو للحل النهكائي لل ك ار  ،وفكق رؤيتكه اليمينيكة الخا كة المتمهلكة بدولكة
فلسككطينية فارغككة مككن أي مضككمون ،وفككي اسككتطن لل كرأي فككي إس كرائيل ،اعتبككر المسككتطلعون أن
نتنيككاهو سككيء مهككل أولمككرت ،كمككا أيككد  %57مككنهم حككل الككدولتين ،إ أنككه بككالرغم مككن تككدني نسككبة

مؤيدي سياسة حكومة نتنياهو ،فإن خطابكه فكي جامعكة بكار إيكنن أعكاد التأييكد ولكو مؤ تكاً لموا فكه
على ال عيدين الداخلي والعالمي(.)2

مككن أبككرز تكتيكككات نتنيككاهو خككنل  ،3313هككو إعطككاء ا نطبككا بأنككه مهككتم جككداً بعمليككة

السنم ،وأنه مستعد للشرو في مفاوضات جدية مع الفلسكطينيين حكول ذلكك فكي حكال رغبكوا دون

شروط مسكبقة ،ولككن المهكم أن

تبكدو إسكرائيل غيكر مهتمكة ،ومكن المهكم أكهكر أن يكنجح نتنيكاهو

فككي إعطككاء هككذا ا هتمككام الجككدي بالسككنم ،إن دعككاوى نتنيككاهو للفلسككطينيين للجلككوس معهككم حككول
( )1هنيدة غانم وآخرون ،في معنى الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ي .199-193
( )2محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي.12
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طاولككة المفاوضككات مهلهككا مهككل إ ك ارره بمبككدأ حككل الككدولتينُ ،يفهككم منهككا إذا مككا كككان حق كاً مسككتعد
لمنا شة القضايا الجوهرية أم  ،المهم له أن يبدو مؤيداً للسنم(.)1
وأعلككن نتنيككاهو فككي خطككاب أمككام الكككونجرس األمريك كي فككي  39مككايو " ،3311أنككه منككذ

سنتين التزمت بحل على أساس دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وأنا اليوم أ كول إننكي مسكتعد لتقكديم
تنككاز ت مؤلمككة مككن أجككل تحقيككق ه كذا السككنم التككاريخي ،واننككي أعككرف أن السككنم الحقيقككي سككوف
يتطلككب أن نتخلككى عككن بعككض مككن وطننككا التككاريخي ،وعلينككا أن نفهككم أن الشككعب اليهككودي ليس كوا

محتل ك ككين أجان ك ككب ،وه ك ككذه أرض أج ك ككدادنا ،وم ك ككا م ك ككن تش ك ككويه للت ك ككاريخ هن ك ككا ،وهن ك ككاك حقيق ك ككة أخ ك ككرى

فالفلسطينيين تقاسموا هذه األرض ال غيرة معنا"(.)2

وأعلن شيمعون بيرس رئيس الدولة السرائيلية أنه يرحب بالمباحهات غير المباشرة بين
إس كرائيل والفلسككطينيين ،وأن المحادهككات وعمليككة التفككاوض السياسككية بككين الط كرفين ،هككي بككل كككل
شككيء م ككلحة وحاجككة إسكرائيلية واضككحة ،وأشككار إلككى أنككه همككة اسككتعداد فككي إسكرائيل للتغلككب علككى

العهرات التي تعترض طريق المفاوضات السياسية ،مضيفاً أن الفجوات في الموا ف بين الطرفين
هي فجوات

غيرة ،وأن إسكرائيل معنيكة بإ امكة دولكة فلسكطينية مسكتقلة إلكى جانكب دولكة إسكرائيل،

لقككد تبنككت إس كرائيل مبككدأ حككل الككدولتين للشككعبين ،ومككن منطلككق ذلككك نحككن نمككد يككدينا لسككنم
وحقيقي مع جيراننا(.)3

ككادق

ومن جهته اعتبر وزير الجيب السـرائيلي موشـيه يعـالون ،أن مسكاعي وزيكر الخارجيكة
ا مريكي جون كيري ستئناف المفاوضات الفلسطينية ا سرائيلية د فشلت ،و ال" :الككل يعكرف
أن الوزير كيري يحاول اعادة الحياة للمفاوضكات المباشكرة غيكر المشكروطة ولككن لكيس هنكاك أفكق

لذلك بسبب عناد الفلسطينيين الذين ي رون على شروط مسبقة" ،كما أعكرب يعكالون عكن رفضكه
لمبككادرة السككنم العربيككة ،كونهككا تطالككب اسكرائيل بالتنككازل عككن األرض ومككن هككم يفكككر العككرب بإ امككة

عن ات معها ،وعبر عن تشاؤمه بإمكانية نجاح مهمة كيكري فكي المسكتقبل( .)4وأضكاف كائنً أنكا

( )1هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .22

( )2الني الكامل لخطاب "نتنياهو" أمام الكونجرس األمريكي ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد -23
 ،21غزة ،3311 ،ي .353
( )3ت كريح

كحافي لشككمعون بيكرس يؤككد فيككه أن إسكرائيل معنيكة بإ امككة دولكة فلسكطينية مسككتقرة ومسكتقلة ،مجلككة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،12رام هللا ،3313 ،ي .315

( )4يعالون :جهود كيري ستئناف المفاوضات فشكلت بسكبب عنكاد الفلسكطينيين،
رام هللا ،3312/3/15 ،ي .31
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كحيفة األيكام ،العكدد ،3332

غير متفائل بما يخي التقدم فكي مسكيرة السكنم ويجكب ا سكتعداد إلدارة ال ك ار وأن لكب ال ك ار
هو عدم جدية الفلسطينيين با عتراف بحقنا بأن نكون الدولة القومية للشعب اليهودي(.)1

ال وزير االقتصاد االسرائيلي "سنفتالي بيسنت" رئيس حزب البيت اليهودي أن فكرة ا امكة

دولككة فلسككطينية فككي أرض "اس كرائيل" ككد عفككا عليهككا الككزمن وأ ككبحت فككي خبككر كككان ،وأنككه يجككب
ا نتقال من مرحلة البحث عن الحل الى مرحلة التعايش مع المشكلة(.)2

وعبر عن اعتقكاده أن يكام دولكة فلسكطينية غكرب نهكر األردن سكوف يجلكب علكى إسكرائيل

 133عام من ال ار غير المنتهي ،واغراق إسرائيل بمنيكين النجئكين الفلسكطينيين ،فضكنً عكن
اتسا العزلة الدولية ،وأضاف أن حل الدولتين الذي التزم به نتنياهو في خطاب بكار إيكنن غيكر
ابل للتطبيق(.)3

و ال يوسي سريد وزير التعليم السرائيلي األسبق ورئيس حركة ميرتس سـابقا ،خكنل
مقابلة مع مجلة مدار اإلسرائيلية" :يتزايد عكدد الكذين يتحكدهون عكن دولكة واحكدة للشكعبين بكد ً مكن

دولتككين للشككعبين ،لكككن يبككدو لككي أن هككذه الفككرة سككيئة جككداً ،فككي الظككاهر تبككدو فككرة الدولككة الواحككدة
للشعبين رائعة ،لكننا

نعيش في وا ع يتيح إمكان تحقيقها ،وب أريكي نمكوذج الدولكة الواحكدة ،وهكي

ليست دولة ومية ،وانما دولة هنائية القومية ولن ت مد ،هذه و فة لكوارث ،وحتى في المناطق
التككي تككم تطبيككق نمككوذج كهككذا فإنككه تفكككك ،وهنككاك أمككاكن مككا زال هككذا النمككوذج ككائم فيهككا ويريككدون

تفكيك ككه ،أن ككا أدرك أن ح ككل الدول ككة الواح ككدة ه ككو ح ككل ن ككابع م ككن الي ككأس ،وأن ككا أتفه ككم أولئ ككك ال ككذين

يطرحونككه،

يوجككد أي احتمككال لحككل فككي الو ككت الكراهن ،غيككر أنككه بطبيعككة الحككال يوجككد حككل لكككن

ليس هنكاك مكن يمكنكه تطبيقكه ،توجكد علكى الطاولكة مبكادرة السكنم لجامعكة الكدول العربيكة المدرجكة

منذ أكهر من عشر سنوات ،وهذه أفضل مبادرة وتتضمن كل ما حلمت به إسرائيل طوال األعكوام
الماضية ،لكن إسرائيل لم تتطرق إليها بشكل جدي ،ولككن إذا اتفكق الجانبكان علكى حكل أو تسكوية
على أساس حدود العام  1737مع تقسيم القدس ،فسيكون هذا هو األساس للمفاوضات(.)4

وفكي حكوار أجكراه فكراس خطيككب مككع عــامي أيلــون ،الــرئيس الســابق لجهــاز األمــن العــام

السرائيلي (الشاباك) ،ال" :إن على إسرائيل أن تفعل كل ما تستطيع فعله مكن أجكل إ امكة دولكة
( )1يعالون" :مبادرة السنم العربية خدعة"،

حيفة فلسطين ،العدد  ،3119غزة ،3312/3/17 ،ي .151

( )2وزي ككر إسك كرائيلي :ح ككل ال ككدولتين "فكككي خب ككر ك ككان" ،مو ككع وكال ككة فلسكككطين  39اإلخباري ككة،3312/33/17 ،
.http://www.pal24.net/ViewNews.aspx?ID=6495
( )3بينت" :يام دولة فلسطينية سكيجلب علكى إسكرائيل  133عكام مكن ال ك ار ،

كحيفة فلسكطين ،العكدد ،3171

غزة ،3312/33/39 ،ي.15

( )4يوسي سريد:

بديل عن تسوية وفق حدود  1737وتقسيم القدس كأساس للمفاوضات ،مقابلة أجراها معه

أنطوان شلحت وبنل ضاهر ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،93رام هللا ،3313 ،ي .57-51
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فلسكطينية وأ ككول اليككوم إن يكام دولككة فلسككطينية هكي حاجككة حيويككة مكن أجككل إعطككاء تعبيككر واضككح
و كريح للفلسككطينيين فككي الككداخل مككن أجككل بككدء النقككاش حككول ضككيتهم ،فأنككا

أ بككل وجككود دولككة

فلسطينية تكون لكل مواطنيها و دولة يهودية تكون لكل مواطنيها ،أنا مع التقسيم للشعبين(.)1
والت كريحات ا س كرائيلية فككي هككذا ا تجككاه

تتو ككف ،وعلينككا ا نتبككاه بككأن تلككك الموا ككف

المتشككددة تككأتي فككي و ككت يحككاول فيككه وزيككر خارجيككة الو يككات المتحككدة جككون كيككري إحيككاء عمليككة
التفككاوض بككين الجككانبين الفلسككطيني وا س كرائيلي ،وفككي ظككل تمسككك الجانككب الفلسككطيني بشككروطه

للتفاوض ،والشخ يات ا كهر تطرفا في القيادة ا سرائيلية

يعبرون عن موا ف شخ ية وانما

هككي أدوار يككتم توزيعهككا للمنككاورة مككع الجانككب الفلسككطيني ،فالهككدف مككن اظهككار رفككض حككل الككدولتين

والتمسككك بالقككدس عا ككمة لدولككة اسكرائيل هككو الضككغط علككى القيككادة الفلسككطينية حتككى تخفكض مككن
سككقفها وتلغككي شككروطها ،و ننسككى أن المنككاورات ا س كرائيلية تتعلككق باسككتئناف عمليككة تفككاوض
غي ككر ،أم ككا مت ككى وكي ككف تك ككون الحل ككول النهائي ككة ف ككذلك

المفاوض ا سرائيلي

ككعب إن ل ككم يك ككن مس ككتحينً تق ككديره ،ألن

يشكعر بقكوى ضكاغطة سكواء عربيكة أو أجنبيكة إلل ازمكه با تفا يكات السكابقة

مع منظمة التحرير الفلسطينية(.)2

أمــا موقــف المجلــس الــوزاري المصــغر مككن عمليككة التسككوية علككى أسككاس حككل الككدولتين،
فيتض ككح ف ككي أن غالبي ككة أعض ككائه يعارض ككون التوجكككه للحل ككول الدائم ككة ،ويك كرفض غالبي ككة أعضك ككاء

المجلس الوزاري الم غر تجميد ا ستيطان بأي شكل من األشككال ،وخ و كاً فكي القكدس ،وأن
غككالبيتهم

يوافقككون علككى تقسككيم القككدس بككل يطككالبون بإبقائهككا عا ككمة لدولككة إسكرائيل ،والمهككم أن

أعضككاء هككذا المجلككس يتعككاملون مككع هككذه الملفككات بمنتهككى ال كراحة بعيككداً عككن الدبلوماسككية األمككر
ال ككذي يؤك ككد أهمي ككة ع ككرض مك كوا فهم الت ككي م ككن خنله ككا يؤك ككدون التك كزامهم السياس ككي واألي ككديولوجي

لجمهورهم العريض(.)3

موقف األحزاب السرائيلية من رؤية حل الدولتين:
تطككرح األحكزاب اإلسكرائيلية فككي برامجهككا السياسككية مجموعككة مككن المواضككيع السياسككية بككل
إجراء أي دورة انتخابية جديدة ،وفكي مقكدمتها كيفيكة إدارة عمليكة التسكوية السكلمية ،ورؤيتهكا للدولكة
الفلسككطينية المقترحككة ،و ض كية ا سككتيطان والمسككتوطنات ،وحككدود دولككة إس كرائيل ،و ضككية القككدس

( )1عامي أيلون:

أ بل دولة فلسطينية لكل مواطنيها و دولة يهودية لكل مواطنيها ،مجلة ضايا اإلسرائيلية،

العدد  ،17رام هللا ،3335 ،ي .99-91
( )2ع ك ككام ش ك ككاور ،لم ك ككاذا ي ك ككرفض ا سك ك كرائيليون ح ك ككل ال ك ككدولتين؟،
 ،3312/3/11ي .7

ك ككحيفة فلس ك ككطين ،الع ك ككدد  ،3115غك ك كزة،

( )3هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .92-93
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كعا مة لهذه الدولة ،والسياسة الخارجية اإلسرائيلية ،ومسألة يهودية الدولة وسنلقي الضكوء علكى

األحزاب اإلسرائيلية والتي ح لت على أعلى نسبة من األ وات في انتخابكات الكنيسكت األخيكرة
لعام  ،3312وموا فها من رؤية حل الدولتين.
جرت انتخابات الكنيست التاسعة عشرة ،في  33يناير  ،3312وشاركت فيها  29ائمة
انتخابية ،فاز منها  13ائمة بمقاعد الكنيست ،أما القكوائم البا يكة فلكم تح كل علكى مكا يكفكي مكن
األ وات لتجاوز نسبة الحسم (وهي منكذ عكام  %3 – 3339مكن مجمكو األ كوات ال كالحة)،

وكانككت هككذه النتككائج ألهككم القكوائم علككى النحككو التككالي :الليكككود بيتنككا ح ككل علككى  21مقعككداً ،ويليككه

حزب "يوجد مستقبل" ح ل على  17مقعد ،وحزب العمل ح ل علكى  15مقعكد ،وحكزب البيكت
اليهودي ح ل على  13مقعد ،وحزب شاس ح ل على  11مقعد(.)1
 -7موقف حزبا الليكود واسرائيل بيتسنا:
تجدر اإلشارة إلى أن حزب الليكود امتنع عن إ دار برنامجكه ا نتخكابي ،كالعكادة ،لهكذه
ا نتخابات ألن ذلك غير ضروري ،كما أسقط اإلشارة إلى خطاب نتنياهو فكي جامعكة بكار إيكنن

عككام  ،3337الككذي أعلككن فيككه موافقتككه المبدئيككة علككى حككل الككدولتين ،ألن هنككاك أمككور أكهككر إلحاحكاً
من ذلك على حد تعبير أحد وزراء الليكود ،وكان حزبا الليكود واسرائيل بيتنا د ر ار ُبيل معرككة
ا نتخابات األخيرة ،توحيد واهما في هذه ا نتخابات وخوضها في ائمة موحدة تجمعهما ا هنين
سوية ،و يل في حينه أن ليبرمان كان يمهد للسيطرة علكى الليككود بكاملكه ،ومكن هكم احكتنل مو كع

الزعيم األكبر في إسكرائيل ،إ أن هكذا التخطكيط ،إن وجكد سكرعان مكا تبخكر بعكد أن امكت النيابكة
العامة في إسرائيل ،إلى تقديم ئحة اتهام ضد ليبرمان إلى المحكمة رتكابه أعمكال غكش وسكوء
ائتمان ،خكنل عملكه ككوزير للخارجيكة ،ممكا دفعكه لنسكتقالة الفوريكة مكن من كبه ،وفكي حالكة إدانكة
ليبرمان بأي من هذه التهم سي عب عليه العودة إلى الحكم هانية(.)2
أ -موقف حزب الليكود:
يخفي حكزب الليككود مكن برامجكه ا نتخابيكة مسكألة رؤيتكه لدولكة فلسكطينية مسكتقبلية وذلكك
ألسباب عقائدية تقليدية ،ولضمان نيله تأييداً في الرأي العام داخل إسرائيل ،ولكن في وا ع األمر

فإن عكدداً مكن يكاديي الليككود طرحكوا فكي الماضكي مسكألة رؤيكتهم للدولكة الفلسكطينية ولككن بخجكل
كبيككر ،وهنككاك تيككارات فككي

ككفوف الليكككود تكرفض وجككود فككرة دولككة فلسككطينية ،وفككي مجمككل األمككر

()1

بري جريس ،انتخابات مجلس الكنيست التاسع عشر ( )3312والدوران في الدائرة المغلقة ،مجلة شؤون

()2

بري جريس ،المرجع السابق ،ي.111

فلسطينية ،العدد  ،351رام هللا ،3312 ،ي.177-177
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فإن الليكود يتطلع إلى إسرائيل كدولة يهودية دون عن ة مع مستقبل دولة فلسطينية د تقوم بكأي
ورة كانت(.)1

شكل أو

و د أعرب بنيامين نتنياهو عن استحالة يام دولة فلسطينية تتمتع بككل حقكوق الدولكة،

في ظل ياسر عرفات ،و في ظل أي يادة أخرى

اليوم و غداً ،كما أن رار اللجنة المركزيكة

لحزب الليكود ُسيلزم بالفعل أي ائد لليككود فكي المسكتقبل بقك ارره بكرفض يكام دولكة فلسكطينية كحكل
للقضككية الفلسككطينية ،وأن حككزب الليكككود لككم ولككن يقبككل يوم كاً بقيككام دولككة فلسككطينية ،وأن أ ككى مككا
سيقدمه هو حكم ذاتي بدون سيادة للفلسطينيين ،وبالرغم من أن كرار حكزب الليككود يعكارض يكام

دولة فلسطينية ،كونهكا تهكدد أمكن إسكرائيل ،إ أن بعكض أعضكاء حكزب الليككود اعتبكروا يكام دولكة

فلسطينية حسب ت وراتهم الخا ة ،بشكل محدد ،وبمساحة معينة للدولكة الفلسكطينية ،يعكد إنقكاذاً
إلسرائيل كدولة يهودية(.)2

و ككال سنائـــب وزيـــر الجـــيب الســـرائيلي القطبـــي الليكـــودي داسنـــي داسنـــون" :إن الحكومككة
اإلسكرائيلية تُعككارض حككل الككدولتين لشككعبين" ،وأنككه لككم يجككر أبككداً أي نقككاش حككول هككذه المسككألة ،واذا
طُرحككت للنقككاش سككتلقى معارضككة معظككم وزراء الليكككود وحككزب البيككت اليهككودي ،كمككا تحككدث دانككون
عن البناء ا ستيطاني في القدس المحتلة ائنً" :إن الحكومة تستطيع البناء بحسكب مكا تكراه وفكي
كل مكان ترغب فيه ،والمجتمع الدولي يستطيع أن يقول ما يشاء ،ولكننا نفعل ما نريد"(.)3

وأعلن دان مريدور وهـو أحـد أبـرز وجـوه حـزب الليكـود واليمـين السـرائيلي الكذي يمهلكه
هذا الحزب ،خنل مقابلة معه أن اليمين الكذي يمهلكه ويشكمل ب أريكه رئكيس الحكومكة نتنيكاهو ،يؤيكد
التقسيم أو ما يسميه حل الدولتين ،ولكنه حري علكى أن ينكوه أن سكبب تأييكده هنكا يعكود بكل أي

ش ككيء إل ككى أن ككه "مه ككتم بنفس ككه وم ككلحته" وأك ككد أن الرؤي ككة المتعلق ككة بتنفي ككذ ه ككذا الح ككل تفتق ككر إل ككى
التناسب المطلوب بين سياسة السنم وا امة دولة فلسطينية وبين سياسكة ا سكتيطان ،وشكدد علكى
أنه في هذا الشأن يتحدث باسمه فقط
عبة(.)4

باسم الحكومة ،وعلى أن إخنء المستوطنات هو مسكألة

( )1انتخابات الكنيست الهامن عشر :البرامج السياسية ل حزاب إسرائيلية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد
 ،77رام هللا ،3337 ،ي .153

( )2يوسف عبد هللا أبو جزر ،مو ف حزب الليكود من الدولة الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
القدس ،فلسطين ،3337 ،ي .191-197
( )3نائك ك ك ككب إسك ك ك ك كرائيلي :حكوم ك ك ك ككة نتني ك ك ك ككاهو تع ك ك ك ككارض "ح ك ك ك ككل ال ك ك ك ككدولتين"،
غزة ،3312/33/37،ي.15

ك ك ك ككحيفة فلس ك ك ك ككطين ،الع ك ك ك ككدد ،3173

( )4الوزير دان مريدور :أؤيد حل الدولتين ألنني مهتم بم لحتي ،مقابلة أجراها رائف زريق وبنل ضاهر،
مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،97رام هللا ،3313 ،ي .52
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ب -موقف حزب إسرائيل بيتسنا:
إن هذا الحزب يؤيد نقل مناطق عربية في إسرائيل إلكى السكلطة الوطنيكة الفلسكطينية مهكل

أم الفحككم والمهلككث مقابككل ضككم منككاطق ا سككتيطان اإلس كرائيلي فككي الضككفة الغربيككة لدولككة إس كرائيل،
وبوضوح تام يدعو هذا الحزب في برنامجه إلى تطبيق ف ل كلي بين المناطق الفلسطينية وبكين

إسرائيل ،وأن ضم مناطق عربية إلى السلطة الفلسطينية هو تخفيف مكن الكهافكة السككانية العربيكة
في إسرائيل ،وبالتالي تخفيف من حدة شبح الديمغرافيا الذي ينحق اإلسكرائيليين ويقكض مضكاجع
السياسيين واألكاديميين على حد سواء ،و يشير هذا الحزب إلى تطور

ورة أو كينونة السكلطة

الوطنية الفلسطينية لتكون دولة ،وانما يوافق على مهل هذه السلطة تحت إشراف أمني مطلق من
بل إسرائيل(.)1

وأ

ويتميككز هككذا الحككزب بأيديولوجيتككه المتطرفككة جككداً ،ويعككارض بشككدة إ امككة دولككة فلسككطينية،

ى ما سيح ل عليه الفلسطينيون في تسوية سلمية هو الحكم الذاتي في أماكن سكناهم(.)2

وأن المطالبة بإ امكة دولكة فلسكطينية وككذلك بحكق العكودة ،إنمكا تهكدفان إلكى تمويكه الهكدف

الحقيقي ،أ وهو إزالة دولة إسرائيل كدولة يهودية و
ومهمك ككا يكك ككن فقك ككد رأت

هيونية(.)3

ك ككحيفة ه ك ك رتس اإلس ك كرائيلية أن القائمك ككة المشك ككتركة بك ككين الليكك ككود

واسرائيل بيتنا والتي تم اإلعنن عنها بين الحزبين لم تطرح البرنكامج السياسكي للقائمكة المشكتركة،
وخا ككة م ككا إذا ك ككان ه ككذا البرن ككامج سيش ككمل خط ككاب نتني ككاهو ف ككي جامع ككة ب ككار إي ككنن بش ككان ح ككل
الدولتين ،وأنه تم إرجاء طرح هذا البرنامج ألن األمر متعلق بقضية إشكالية للغاية ،وأن البرنامج
مبرر له ،فقد حكم الليكود في السنوات األربكع الماضكية وبالتكالي فكإن إنجا ازتكه وسياسكته خكنل

الو ية األخيرة هي البرنامج ا نتخابي للحزب ،وعلى الجمهور أن يحكم على الليكود وي وت له

وفقاً لهذه اإلنجازات ،فالبرنامج ا نتخابي لليكود لم يعترف يوماً بإ امة دولة فلسكطينية ،والبرنكامج
الجديككد يجككب أن يتطككرق إلككى خطككاب نتنيككاهو فككي بككار إيككنن واعتمككاد "حككل الككدولتين" لكككن حككزب

إس كرائيل بيتنككا بقيككادة ليبرمككان يعككارض خيككار إ امككة دولككة فلسككطينية إلككى جانككب إس كرائيل( .)4وفككي
المقابل فإن حزب الليكود على استعداد لتقديم تناز ت في مقابل السنم ،على غرار التنازل الكذي

( )1جوني من ور ،األحزاب اإلسرائيلية عشية انتخابات الكنيست ال  ،17المرجع السابق ،ي .53
( )2أسعد غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3335المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا،
 ،3335ي .77
( )3انتخابات الكنيست الهامن عشر ،مرجع سابق ،ي .152

( )4تخبط في الليكود حول إدراج خطاب "بار إينن" في برنامج الليكود ا نتخابي،
 ،3313غزة ،3313/13/35 ،ي .31
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حيفة فلسطين ،العدد

دمه مناحم بيغن في فترة اتفاق السنم مع الرئيس الم ري أنور السادات ،تنازل في ظل تسوية

سلمية حقيقية وموهوق بها(.)1
 -4حزب يوجد مستقبل:
الت

حيفة ه رتس اإلسرائيلية أن "يائير لبيد" زعيم حزب "يوجد مستقبل" ،في كلمة

له ألقاها في "كريات موتسكين" ،حول وجهة نظره فيما يتعلق بالموضو السياسي واألمني مع

الفلسطينيين ،حيث ال إنه "يجب ا نف ال نهائياً عن الفلسطينيين ،وأن نقيم جدا اًر بيننا وبينهم"
وأضاف لبيد" :لن يكون هناك شرق أوسط جديد ،ولكن لن يكون هناك هنهة منيين فلسطيني

داخل حدود دولة إسرائيل" ،وحسب رأيه" :

توجد هناك خريطة إلسرائيل بدون مستوطنة

أريئيل" ،مضيفاً أن "على إسرائيل العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين" ،وعرض لبيد وجهة نظره
حول الحل المستقبلي بقوله" :يعرف كل إنسان عا ل ومنطقي كيف سينتهي األمر ،ستكون هناك

دولة فلسطينية ،والتجمعات ا ستيطانية ستكون جزءاً من إسرائيل" ،وأضاف" :شارون تحدث عن
تناز ت مؤلمة ،وجميعنا يعرف عما تحدث ،كما أن أولمرت تحدث عن ذلك ونتنياهو أيضاً،
جميعهم تحدهوا عن خيار الدولتين لشعبين ،ولكن الذي

نعرفه كم من الو ت يجب أن يمر

لتحقيق ذلك ،وكم من األشخاي سيموتون لكي ن ل إلى ذلك(.")2

رغم انتقادات يائير لبيد المتكررة لنتنياهو وسياسته ،باعتبار أنها تسببت في تجميد

مسيرة التفاوض مع إسرائيل ،إ أنه ُيحمل الفلسطينيين أيضاً جانباً من المسؤولية ،مع تأييده
لنستيطان في الضفة الغربية المحتلة عام  ،1467وهو المعضلة الرئيسية أمام السلطة
الفلسطينية ستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ،ويؤيد ليبيد أيضاً حل الدولتين ،لكنه
يعارض أن تكون القدس الشر ية عا مة للدولة الفلسطينية المرتقبة(.)3
 -3موقف حزب العمل:
 يؤمن حزب العمل أن الطريق الذي يمكن من خنله درء الخطر الكذي يتهكدد وجكود دولكةإسرائيل عبر تحويلها إلى دولة هنائية القومية بدون أكهرية يهودية ،يكمن في إ امكة دولكة
فلسطينية ،منزوعة السنح إلى جانب دولة إسرائيل.

( )1جوني من ور ،األحزاب اإلسرائيلية عشية انتخابات الكنيست ال  :17مراوحة بين األيديولوجية وال راعات
اإلهنية ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،33رام هللا ،3333 ،ي .51-53
( )2يائير لبيد :يجب ا نف ال نهائيا عن الفلسطينيين ،و خريطة إلسرائيل دون "أريئيل" ،مو ع عرب ،91
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=95301 ،3313/13/31
( )3يائير لبيد"..ملك إسرائيل المتوج"! ،مجلة القدس ،العدد  ،171القاهرة ،3312 ،ي.32
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 يعتب ككر ح ككزب العم ككل إنه ككاء الس ككيطرة عل ككى الش ككعب الفلس ككطيني اس ككتنتاجاً أخن يك كاً للت ككاريخاليهودي ،ولم لحة دولة إسرائيل السياسية و األمنية.

 يمكن تحقيق هذه األمور فقط من خنل ا تفاق على الف ل بين الشعبين برضا تام(.)1وينادي الحزب بدولتين وميتين للشعبين تعيشان جنباً إلى جنب بسنم ،وسكتقرر الحكدود

بين الدولتين في المفاوضات بين الطرفين ،وان الكتل ا سكتيطانية التكي يوجكد فيهكا كهافكة سككانية
يهودية عالية ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية(.)2

وفككي هككذا الشككأن ،لككيس هنككاك أي مغككزى عملككي للشككعار اإلعنمككي الككذي يرفعككه الحككزب

"دولتين لشعبين" ،ألن ما يطرحه الحزب بالنسبة للفلسطينيين أبعد ما يككون عكن الدولكة ،أو حتكى

عن الكيان القابل للبقاء(.)3

ويط ككرح ح ككزب العم ككل ف ككي برنامج ككه السياس ككي موافقت ككه عل ككى دول ككة فلس ككطينية دون ط ككرح

ح ككدودها أو موا عه ككا س ككوى اإلش ككارة الواض ككحة إل ككى ض ككم الكت ككل ا س ككتيطانية ،وه ككذا معن ككاه تقطي ككع
التوا كل الجغ ارفككي للدولكة الفلسككطينية المقترحكة وتحويلهككا إلكى دويككنت

على العيش وا ستمرار(.)4
وأفككاد مو ككع

كغيرة دون شكككل أو ككدرة

ككحيفة ه ك رتس اإلس كرائيلية ،أن حككزب العمككل يككدعو فككي برنامجككه ا نتخككابي

الجدي ككد إل ككى اس ككتئناف عملي ككة الس ككنم م ككع الس ككلطة الفلس ككطينية ،وأش ككار المو ككع أن وهيق ككة المو ككف

السياسي األمني التي نشرها حزب العمل تقر بأن الحاجة لبلورة تسوية مع الفلسطينيين نابعة من
الخككوف بككأن تتحككول إس ك ارئيل إلككى دولككة هنائيككة القوميككة ،وأن التسككوية السياسككية هككي األداة الوحيككدة
القادرة على منع تحول إسرائيل إلى دولة لشكعبين ،ففكي حكال لكم يكتم التو كل لتسكوية سياسكية فقكد

تكون في إسرائيل أغلبية غير يهودية ،مما يعني نهاية الحلم ال هيوني ،وأن ت بح إسرائيل رغم

أنفهككا دولككة أبرتهايككد ،وبالتككالي تفقككد شككرعيتها فككي نظككر العككالم كلككه كدولككة للشككعب اليهككودي وقالــت
شيلي يحيموفيتب رئيسة حزب العمل الجديدة أن طرحنا واضح ومطروح على الطاولكة ،دولتكان

( )1انتخابات الكنيست الهامن عشر :البرامج السياسية ل حزاب اإلسرائيلية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مرجع
سابق ،ي .155

( )2رؤية وزير الخارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس للطريق العملية للحل السلمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،53رام هللا ،3333 ،ي .317
( )3سمير

راي ،و ائع انقنب حزب العمل على اتفاق أوسلو ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،52رام

هللا ،3332 ،ي .57

( )4جوني من ور ،األحزاب اإلسرائيلية عشية انتخابات الكنيست ال ،17مرجع سابق ،ي .53
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لشككعبين مقابككل دولككة هنائيككة القوميككة ونسككعى لتحقيككق السككنم ،والحاجككة لككدولتين لككن تكككون مرهونككة
بخطاب الكراهية ضد المستوطنين(.)1
 -2موقف حزب البيت اليهودي:
يتمسك الحزب بالمبدأ الذي وجه ال هيونية الدينية منذ بداية طريقها ،بأن أرض إسرائيل

ملك للشعب اليهودي بحسب التوراة ،وتسعى لتجسيده كامنً ،ويؤمن الحزب بالمفاوضات السلمية
كاء علكى أن المنطقكة الممتكدة بكين نهكر
المباشرة مع الدول العربية كلها ومع السلطة الفلسطينية ،بن ً
األردن والبحككر المتوسككط ،لككن تقككوم فيهككا سككوى دولككة إسكرائيل ،ولككن يقككام فيهككا دولككة فلسككطينية ،وأن

األردن هو الدولة الفلسطينية ،ويجب أن يجد عرب الضفة الغربيكة وغكزة فيكه التعبيكر عكن هكويتهم

القومي ككة ،ويعتب ككر الح ككزب اتف ككاق أوس ككلو وخط ككة خارط ككة الطري ككق ملغي ككين نظريك كاً ،وس ككيعمل عل ككى
إلغاؤهما عملياً بواسطة رار إسرائيلي رسمي(.)2

ويقككوم البرنككامج ا نتخككابي للحككزب علككى أسككس األحكزاب الدينيككة ويتبنككى إيديولوجيككة يمينيككة
ككهيونية ،ويؤكككد علككى فك كرة أرض إس كرائيل الكاملككة وا سككتيطان ،وتعزيككز الهويككة اليهوديككة لدولككة

إسرائيل(.)3

و رح رئيس حزب البيت اليهودي الوزير "سنفتالي بيسنت" بأنه وأعضاء حزبه يعارضون
أي مبادرة سياسية مبنية علي مبدأ تبادل األراضي وا امة دولة فلسطينية وتقسيم القدس ،وجاء

ت ريح الوزير بينت هذا في إطار مراسم أ يمت في المعهد الديني مركاز ه ارڤ بمناسبة ذكرى

توحيد شطري أورشليم القدس(.)4
 -5موقف حزب شاس:

تكشكف عكن ت كوراتها وموا فهكا

ُيعتبر حزب شكاس أحكد أهكم األحكزاب اإلسكرائيلية التكي
م ككن عمليك ككة السك ككنم جهك ك اًر وبشك كككل واضك ككح ،ت ككرى شك ككاس أن الجانك ككب ا جتم ككاعي ،والك ككذي يشك ككمل
موضككوعي الككدين واإلهنيككة ،هككو الموضككو األساسككي ،أمككا موضككو السككنم فهككو هككانوي ،ولككم تتخككذ

( )1برنامج حزب العمل" ..دولة يهودية ديمقراطية أو دولة أبرتهايد"،

حيفة فلسطين ،العدد  ،3313غزة،

 ،3313/13/35ي .31

( )2انتخابات الكنيست الهامن عشر :البرامج السياسية ل حزاب اإلسرائيلية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مرجع
سابق ،ي .157-153
( )3غازي السعدي ،النظام ا نتخابي اإلسرائيلي ،انتخابات الكنيست  3337األحزاب اإلسرائيلية وتشكيل
الحكومة وبرامجها السياسية ،دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية ،عمان ،3337 ،ي .27

( )4رئيس حزب البيت اليهودي :نعارض أي مبادرة سياسية مبنية علي تبادل األراضي ،مو ع بوابة األسبو ،
،3312/35/31

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=7814&vnum=elaosboa&page=internationalnews
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ش ككاس توجهك كاً معينك كاً وواض ككحاً نح ككو عملي ككة الس ككنم وخا ككة م ككن موض ككو التن ككازل ع ككن ج ككزء م ككن

األ ارضككي والدولككة الفلسككطينية ومككا إلككى ذلككك ،فككإن جمهككور نككاخبي شككاس هككو يمينككي مككن الناحيككة
السياس ككية بك ككل معن ككى الكلم ككة ،واح ككدى المعطي ككات تفي ككد أن أغل ككب جمه ككور ش ككاس يعتق ككد أن دول ككة

إسرائيل

تستطيع أن تعيش إلى جانب دولة فلسطينية(.)1

وينحظ أن المد اليميني في حزب شاس ،يشكدد علكى أنكه

و بوجكوده فكي الضككفة الغربيكة و طكا غكزة ،كمكا

يعتكرف بالشكعب الفلسكطيني

يعتككرف بوجكود أ ليكة فلسككطينية أو عربيكة بككين

ظهراني الدولة ،وانما يرى أنهم أ ليات دينية يتوجب التسامح معهم(.)2

مواقف الرأي العام السرائيلي من رؤية حل الدولتين:
أهبت بحث معمق أجراه معهد دراسات األمن القومي في شهر مكارس  ،3337أن %32
مككن السكككان اليهككود البككالغين فككي إس كرائيل يؤيككدون حككل "دولتككين لشككعبين" ،لكككن مككا دامككت القيككادة

الفلسطينية تكرفض ا عتكراف ب كورة واضكحة بدولكة إسكرائيل باعتبارهكا دولكة للشكعب اليهكودي فلكن
يكون هناك حل لل ار  ،وان إعنن إسرائيل ب ورة واضحة ،تأييكد إ امكة دولكة فلسكطينية مسكتقلة
يجكوز للشكعب اليهكودي أن يقكدم علكى

وذات سيادة ُيعتبر تنازل تكاريخي مهكم وذو د لكة ،ولككن
هككذا التنككازل إذا لككم يت ارفككق مككع إعككنن فلسككطيني واضككح غيككر ابككل للتأويككل أن دولككة إس كرائيل هككي
الدولة القومية للشعب اليهودي ،وأن بول

يغة "دولتين لشعبين" ينطوي أيضاً على حل لقضكية

حق العودة لنجئين الفلسطينيين ،إذ إنه ليس في وسع الفلسطينيين أن يتنازلوا عن هذا الحق في

الظروف الراهنة(.)3

إن بككول نتنيككاهو "مبككدأ الككدولتين" يعكككس تسككاو اً مككع مو ككف األغلبيككة فككي

ككفوف ال كرأي

العام اإلسرائيلي ،حيث أظهرت نتائج استطن للرأي العام اإلسرائيلي أجراه "معهد دراسات األمن
القككومي" فككي جامعككة تككل أبيككب مطلككع  ،3337أن اسككتعداد الجمهككور اليهككودي للموافقككة فككي إطككار

تسوية دائمة ،على إ امة دولة فلسطينية في الضفة الغربية و طكا غكزة ازداد بشككل مطكرد خكنل

العقككدين األخيكرين ،إذ ارتفعككت نسككبة المكوافقين مككن  %31فككي العككام  1717إلككى  %31فككي العككام

 ،3333هم هبطت إلى  %55فكي العكام  ،3337وانخفضكت إلكى  %53فكي العكام  ،3337ومكع
ذلككك فككإن نسككبة المؤيككدين لحككل "دولتككين لشككعبين" مككا ازلككت مرتفعككة ومسككتقرة ،إذ أيككد هككذا الحككل فككي

( )1نبيه بشير ،جدلية الدين السياسي في إسرائيل (حركة شاس كحالة دراسية ) المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية ،رام هللا ،3333 ،ي .75-72
( )2جوني من ور وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3337المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا،
 ،3337ي .173

( )3هنيدة غانم وآخرون ،في معنى الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ي .193
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العككام  3337مككا نسككبته  %32مككن الجمهككور اليهككودي ،وفككي العككام  3337بلغككت نسككبة المؤيككدين

 %39و ككد فسككر ُمعك تدو ا سككتطن أن سككبب الفكوارق يكمككن فككي أن م ككطلح "دولككة فلسككطينية" مككا
زال يرعب فئكات معينكة مكن المجتمكع اإلسكرائيلي ،بينمكا تبكدو كيغة حكل "دولتكين لشكعبين" مقبولكة
لدى أغلبية من الجمهور اليهودي باعتبارها الحل الوا عي الوحيد لل ار (.)1

كتكب "بن درور يميسني" الذي يتولى مسنصب محـرر صـفحة الـرأي فـي صـحيفة معـاريف

السرائيلية ،حيث ال" :سيكون مؤتمر أنابوليس حلبكة

ك ار علكى شكرعية إسكرائيل ،ولكذا يتوجكب

علككى إس كرائيل أن تقككول نعككم لو ككف ا حككتنل ونعككم لدولككة فلسككطينية ونعككم لحككل مشكككلة النجئككين
ب ككورة عادلككة ،الفلسككطينيون يقولككون

منككذ اآلن ،فقككد أوضككحوا أنهككم يعارضككون

ككيغة "دولتككين

لشعبين" وأنهم مستعدون ل يغة "دولتين" فقط ،أي دولة فلسكطينية مباشكرة اآلن ،ودولكة فلسكطينية

أخرى بعد تطبيق حق العودة" ،أما يهودا بن مئيـر ،الباحـث فـي "معهـد دراسـات األمـن القـومي"
فــي جامعــة تــل أبيــب فكتككب مككا يلككي" :تقككول تقككارير

ككحافية إن الفلسككطينيين يعارضككون

"دولتين لشعبين" في أية تسوية مسكتقبلية مكع إسكرائيل وي كرون علكى تأييكد

يدور الحديث هنا على لب ال ار
موضو

ككيغة

كيغة "دولتكين" فقكط،

على منا شة تتعلق بال ياغة أو بالكلمات ،إذا ككان هنكاك

يجوز إلسرائيل أن تتنازل فيه أو حتى أن تتنا ش في شأنه ،تحت أي ظرف وفي أية

حال ،ألنه يتعلق بوجودنا الحقيقي"(.)2

ويشككدد الــدكتور ألكســسندر يعقوبســون ،أســتاذ التــاريخ العــام فــي الجامعــة العبريــة فــي

القدس ،على أن م طلح دولة يهوديكة يسكتمد مشكروعيته الدوليكة مكن كرار التقسكيم  ،111والكذي
ني على تقسيم البند إلى دولة يهودية ودولة عربية كي يمنح اسكتقن ً للشكعبين اللكذين يعيشكان

فيهكا ،ويرى البروفسور يورام ميتال ،أستاذ الدراسات الشرق أوسـطية فـي جامعـة بـن غوريـون
فــي بئــر الســبع ،أن مو ككف بنيككامين نتنيككاهو الككذي يعتبككر أن ا عتكراف الفلسككطيني بإسكرائيل دولككة
ومية للشكعب اليهكودي هكو حجكر الزاويكة للسكنم ،يكشكف األسكاس األيكديولوجي لكرئيس الحكومكة،

والذي يعتقد مهل معظم اإلسرائيليين أن المعارضكة العربيكة العامكة لنعتكراف بهكذا المطلكب تشككك

في مجرد وجود دولة إسرائيلية وتعكس معارضة مبدئية لنعتراف بسيادتها ،وهذا ا عتقكاد السكائد
يعكود إلككى انعككدام التمييككز بككين مجككرد ا عتكراف بدولكة إسكرائيل وبككين ا عتكراف بهككا كدولككة يهوديككة،

وأشكار المعلـق الصــحافي جــدعون عيشـت إلكى أن الزعمككاء السياسكيين فكي إسكرائيل الكذين يتبنككون
مطلب ا عتراف بإسرائيل دولة ومية للشعب اليهودي ينقسمون إلى سمين :األول يضم الزعماء

الذين يلوحون بهذا المطلب باعتباره شرطاً للمفاوضات وهم يرغبون في عر لة التو ل إلى اتفاق

( )1أنطوان شلحت ،فلسطين في برنامج نتنياهو ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،29رام هللا ،3337 ،ي.113
( )2هنيدة غانم وآخرون ،في معنى الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ي .191
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منذ أول مرحلة من المفاوضات ،والهاني يضم الزعماء الذين يضعون هذا المطلب شرطاً لنتفاق

وهم يرغبون في عر لة ا تفاق حقاً ،ويرى المعلق الصحافي رفيف دروكر أن مطلب ا عتراف
بإس ك كرائيل دولك ككة يهوديك ككة رأى النك ككور ألول م ك كرة خك ككنل و يك ككة أرئيك ككل شك ككارون فك ككي رئاسك ككة الحكومك ككة

اإلسرائيلية ( ،)3335-3331وا تنع المسؤولون األمريكيون بذلك ،ومنذ ذلكك الو كت فكإن الكرئيس
جورج بوش ا بن ووزيرة خارجيته كوندولي از اريكس ،والكرئيس الحكالي بكاراك أوبامكا ووزيكرة خارجيتكه
هككينري كلنتككون يسككتعملون هككذا التعبيككر بككين الفينككة واألخككرى ،ويضككاف إلككى ذلككك أن ككادة إسكرائيل
كانوا معنيين بطرح شرط مسبق للمفاوضات

يمكن للفلسطينيين القبول به ،ووجدوا ضالتهم في

مطلب ا عتراف بإسرائيل دولة يهودية ،وبكلمات أخرى فإن األهميكة الكبكرى لهكذا المطلكب كامنكة
في جبهة الرأي العام اإلسرائيلي(.)1

لقككد أهككارت الككردود الرسككمية اإلس كرائيلية علككى المرونككة العربيككة حفيظككة المفكــر الس ـرائيلي

إيال مجيد الذي استهجن أن يأتي اليوم الذي يسكتجدي فيكه العكرب السكنم ويرفضكه اإلسكرائيليون،
و ككال أن إس كرائيل تحككاول فككرض شككروط مسككبقة علككى الفلسككطينيين والعككرب ألنهككا غيككر جككادة فككي

التو ل لتسوية سياسية لل ار  ،مشي اًر إلى أنه في كل مرة يستجيب العرب للشكروط اإلسكرائيلية،
يقوم

كنا القكرار فكي إسكرائيل بمحاولكة إمكنء مزيكد مكن الشكروط ،ويضكيف مجيكد أن لسكان حكال

الق ككادة اإلسك كرائيليون يق ككول للع ككرب ال ككذين يعرض ككون عل ككيهم التن ككاز ت" :اتركون ككا لحالن ككا

تزعجون ككا

بالحككديث عككن السككنم ،لككيس لنككا م ككلحة فككي السككنم ،لككيس ضككرورياً لنككا علككى اإلطككنق وهككو غيككر
ككلة بحياتنككا ،لككيس لككدينا الو ككت لنهتمككام بمككا يقولككه العككرب البائسككون الككذين يمككدون أيككاديهم

ذي

ويتسككولون" ،علككى حككد تعبيكره ،و ككال وزيــر الســكان الس ـرائيلي أوري أرئيــل ،الككذي ينتمككي لحككزب
"البيك ك ككت اليهك ك ككودي" ،إن مشك ك ككرو موازنك ك ككة الدولك ك ككة لعك ك ككام  3319سيتضك ك ككمن إضك ك ككافة المزيك ك ككد مك ك ككن
المخ

ككات لتعزيككز ا سككتيطان اليهككودي فككي جميككع أرجككاء الضككفة الغربيككة والقككدس ،وأضككاف أن

الحديث عن أي مشرو تسوية ُيطرح لحكل ال ك ار
مستوطنات الضفة الغربية(.)2

يمككن أن يكؤدي إلكى و كف وتيكرة البنكاء فكي

ودعا البروفيسور يهودا شسنهاف عالم االجتماع في جامعة تـل أبيـب ،إلكى تبنكي خيكار
الدولة الواحدة معتب اًر أن حل الدولتين أ بح غير ابل للتطبيكق بفعكل السياسكات اإلسكرائيلية ،وأن

الحل األمهل للقضية الفلسطينية هو ضمان حقوق المواطنة في ظل دولة ديمقراطية تكون لجميع
مواطنيها ،وأنه يجكب التفكيكر والنظكر للمشكهد السياسكي العكام لكامكل منطقتنكا ،بحيكث أ كبح اليكوم
( )1المرجع السابق ،ي .152-153
()2

الح النعامي ،تبادل أراضي؟ حتى اإلسرائيليين ملوا التناز ت العربية،
غزة ،3312/35/37 ،ي.13
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حيفة الرسالة ،العدد ،1373

طككرح حككل الككدولتين هككو طككرح غيككر ابككل للتطبيككق ،ويشكككل خطككورة كبي كرة علككى الفلسككطينيين فككي
إسرائيل(.)1

ويرى الباحث أن موا ف القادة واألحزاب والكرأي العكام اإلسكرائيلي مكن رؤيكة حكل الكدولتين
يقوم على عدم تطبيق هذه الرؤية ،وما يعزز ذلك اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض من توسيع

ا ستيطان وخلق حقائق جديدة وتسريع تهويد القدس وبناء الجكدار العكازل ،وهكذا مكا يعككس نفسكه

فككي ا نزيككاح الهابككت نحككو اليمككين والت ككلب فككي القضككايا الجوهريككة مهككل المو ككف مككن ا سككتيطان
والقدس.

( )1يهودا شنهاف ،حل الدولتين بات غير ابل للتطبيق ويجب نسيانه ،مو ع سما اإلخباري،3312/35/33 ،
http://samanews.com/index.php?act=Show&id=158171
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المبحث الثاسني :تفاعالت رؤية حل الدولتين على الساحة السياسية الفلسطيسنية:
كك ككان شك ككعار "إ امك ككة الدولك ككة الفلسك ككطينية وعا ك ككمتها القك ككدس علك ككى كامك ككل الت ك كراب الك ككوطني

الفلسككطيني" هككو شككعار الهككورة الفلسككطينية منككذ انطن تهككا ،وهككذا ُم كدون فككي وهككائق منظمككة التحريككر
الفلسككطينية الممهككل الشككرعي والوحيككد للشككعب الفلسككطيني ،والت كي ككادت الهككورة وضككمت فككي إطارهككا
ف كائل المقاومككة الفلسككطينية علككى اخكتنف اتجاهاتهككا ،حيككث ارتككبط هكذا الشككعار بمقاومككة ا حككتنل

ال ككهيوني وانهائككه ،وعلككى هككذا األسككاس تمككت تعبئككة الجمككاهير الفلسككطينية والعربيككة ،والتككي ككدمت
التضحيات السخية في سبيل تحقيق هذا الهدف (تحرير فلسطين وا امة الدولة).

هم نشأت معطيات جديدة وهار الجكدل فكي السكاحة الفلسكطينية حكول تقييمهكا لحكرب أكتكوبر

 1772و رأتهكا القيكادة السياسكية الفلسكطينية بأنهكا حكرب تحريكر ،كد ُيمكنهكا مكن ا تكراب تحقيكق حلككم

الدولكة ،فطرحككت برنامجهكا المرحلككي عكام  1779والقاضككي بإ امكة الدولككة الفلسكطينية علككى أي شككبر

يككتم تحري كره كخطككوة علككى طريككق البرنككامج ا سككتراتيجي ،أدى هككذا الطككرح إلككى انشككقا ات واسككعة فككي
ككفوف تنظيمككات المقاومككة ،وو ككل حجككم ا خككتنف إلككى تخككوين الككبعض لقيككادة منظمككة التحريككر

الفلسطينية باعتبارها فرطت بحلم الدولة على كامل التكراب الكوطني الفلسكطيني ،و اطعكت عكدد مكن
الف ائل منظمة التحرير وذلك لرفضها البرنامج المرحلي ،خرجت م ر من دائرة ا جما العربي

بعد مبادرة الرئيس السادات عام  ،1777هم التحو ت على إهر حكرب الخلكيج األولكى عكام ،1713

وا جتياح العسكري اإلسرائيلي على لبنان عام  ،1713وخروج منظمة التحرير إلى بلدان الشتات،
وبداي ككة ت ارج ككع النف ككوذ ا ش ككتراكي ع ككام  ،1773مم ككا أدى ال ككى خس ككارة منظم ككة التحري ككر له ككذه الق ككوة

الداعمككة ،حيككث طرحككت منظمككة التحريككر الفلسكطينية عككام  1711مبككادرة السككنم الفلسككطينية وعبككرت
عن رغبتها في الو ول لتسوية عادلة على أساس ا عتراف بإسكرائيل مقابكل انسكحابها مكن الضكفة

الغربيككة و طككا غ كزة ،والقبككول بحككل ضككية النجئككين وفككق كرار الجمعيككة العامككة ل مككم المتحككدة ر ككم

 ،179وتم اإلعنن عن إ امة دولة فلسطين في وهيقة ا ستقنل(.)1

هم أعلن المجلس الوطني الفلسكطيني فكي  15نكوفمبر  ،1711وهكو يكوم مشكهود فكي تكاريخ

النضال الفلسطيني ،يام دولة فلسطين وعا متها القدس الشريف تكون دولة للفلسطينيين ولت بح
ج ككزءاً

يتجك ك أز م ككن األم ككة العربي ككة ،ول ككتعلن التزامه ككا بمب ككادئ األم ككم المتح ككدة وأهك كدافها ،وب ككاإلعنن

العالمي لحقوق اإلنسان ،معلنةً بذلك بداية عهد جديد(.)2

( )1زينب الغنيمي ،الدولة الفلسطينية بين الوهم والوا ع وما بينهما ،مجلة تسامح ،العدد  ،37رام هللا،3313 ،
ي .17 -13

( )2عادل محمود رياض ،الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتها وسكانها ،معهد البحوث والدراسات العربية،
القاهرة ،1771 ،ي .5
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وهككذا مكرت فككرة إ امكة الدولكة الفلسكطينية ،عبككر عكدة م ارحكل ،حيكث بكدأت المرحلكة األولككى

بإ دار الجمعية العامة ل مم المتحدة القرار ر م  111في  37نكوفمبر  ،1797والكذي نكي علكى
إمكانيككة إ امككة دولتككين ،عربيككة ويهوديككة فككي فلسككطين ،ولكككن تنفيككذ إسكرائيل لجككزء مككن القكرار وتخليهككا
عككن تطبيككق جزئككه اآلخككر جعككل كككل الت كرفات المسككتندة إلككى هككذا القكرار غيككر شككرعية و غيككة ،ألن

ا كتفككاء بإ امككة دولككة إس كرائيل فقككط مككع رفككض ا عت كراف بضككرورة إ امككة دولككة عربيككة فككي فلسككطين،
يعرض للشك شرعية يام دولة إسرائيل ،علماً بأن الطابع الشكرعي والملكزم للقكرار مهكار للجكدل ،و كد

طرحت مجموعة من القرائن التي تؤكد عدم تمتع القرار  111بالقوة القانونية اإللزامية(.)1

أوالً :موقف القيادة السياسية الفلسطيسنية:
تحككدث الــرئيس الفلســطيسني محمــود عبــاس عككن همككان نقككاط ،واعتبرهككا مرجعيككات وأسس كاً لعمليككة

السنم ،تحدد سقفاً
.1

يجوز له و ألي رئيس فلسطيني ادم أن يتجاوزها ،و د تضمنت ما يلي:

ك اررات األمككم المتحككدة بشككأن ال ك ار  ،وخارطككة الطريككق ومبككادرة السككنم العربيككة ،ورؤيككة حككل
الككدولتين علككى أسككاس ك اررات مجلككس األمككن  393و 221و ،1515مككع ا سككتفادة مككن كككل

تق تدم ح ل في المفاوضات في كامب ديفيد وطابا وأنابوليس.
.3

الحدود تستند إلى الوضع الذي كان سائداً مكا بكل ال اربكع مكن يونيكو  ،1737وامكانيكة إجكراء
تبادل ل ارضكي بالقيمكة والمهكل دون المسكاس بكالحقوق المائيكة أو التوا كل الجغ ارفكي والكربط

ما بين الضفة الغربية و طا غزة.
.2

القدس الشر ية عا مة لدولة فلسطين مع ضمان حرية الو ول إلى األماكن المقدسة.

.9

حل عادل ومتفق عليه لقضية النجئين الفلسطينيين كما ورد في مبادرة السنم العربية التكي
أ بحت جزءاً من خارطة الطريق.

.5

شرعية لبقاء المستوطنات فوق أراضي الدولة الفلسطينية.

.3

ترتيبات أمنية يقوم بها طرف هالث على الحدود ما بين دولتي فلسطين واسرائيل.

.7

حل ضية المياه حسب القانون الدولي ،وحق الدولة الفلسطينية في السيطرة علكى م كادرها

.1

إغنق ملف أسرى الحرية ،واطنق سراحهم جميعاً(.)2

المائية وعلى أجواءها وكل ما تملك فوق األرض وتحتها.

( )1حنا عيسى ،األسس القانونية لقيام الدولة الفلسطينية " "3القرار  111ما له وما عليه ،مجلة فلسطين الهورة،
العدد  ،725بيروت ،1772 ،ي .37

( )2محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي -135

.133
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وأعلكن الكرئيس عبكاس فككي خطابكه فككي األمكم المتحككدة ،عنكدما ككدم طلكب انضككمام فلسككطين

إلى األمم المتحدة في سبتمبر  ،3311حيث ال" :يشرفني باسم الشعب الفلسطيني أن أ كدم هكذا
الطلب من دولكة فلسكطين نضكمامها إلكى األمكم المتحكدة ،يقكدم طلكب ا نضكمام هكذا علكى أسكاس
الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخيكة للشكعب الفلسكطيني ويسكتند إلكى كرار الجمعيكة العامكة ل مكم

المتح ككدة ر ككم  111ال ككادر ف ككي  37ن ككوفمبر  ،1797واع ككنن اس ككتقنل دول ككة فلس ككطين ف ككي 15
نككوفمبر  ،1711واعت كراف الجمعيككة العامككة بهككذا اإلعككنن فككي الق كرار  177/92ال ككادر فككي 15

ديسمبر  ،1711وفي هذا اإلطار تعلن دولة فلسطين التزامها العمكل مكن أجكل تحقيكق حكل عكادل

ودائككم وشككامل لل ك ار اإلس كرائيلي الفلسككطيني ،يعتمككد علككى رؤيككة دولتككين تعيشككان جنب كاً إلككى جنككب
بسككنم وأمككان ،التككي وافككق عليهككا مجلككس األمككن الككدولي والجمعيككة العامككة ل مككم المتحككدة واألس كرة

الدولية ،وكل الق اررات ذات ال لة التي أ درتها األمم المتحدة"(.)1
وخككنل مقابلككة

ككحفية أجرتهككا

ككحيفة األيككام فككي رام هللا مككع الكرئيس عبككاس بتككاريخ 13

أبريككل  ،3313ككال فيهككا" :إسكرائيل تجعككل حككل الككدولتين غيككر ممكككن مككن خككنل ا سككتيطان ،وهككي
تح ككاول بك ككل وس ككائلها أن تقض ككي علي ككه ،ولك ككن بالنس ككبة لن ككا ف ككإن خيارن ككا األول واألخي ككر ه ككو ح ككل

الككدولتين ،ونعتبككر أن ا سككتيطان غيككر شككرعي وسككيبقى غيككر شككرعي ،وبالنتيجككة فإنككه مهمككا فعلككت

إسرائيل سيبقى حل الدولتين ائماً ،وكما لت فإن استيطانها يجب أن ينتهي(.)2

و ككال رامــي الحمــد ي رئــيس حكومــة تســيير االعمــال الفلســطيسنية" :إن ا حككتنل يعيككق
إمكانيكة تحقيكق النمكو ا ت كادي فكي ا رض الفلسكطينية ،ويغلكق نافكذة حكل الكدولتين ،مشكدداً فكي
ذات الو ككت عل ككى ض ككرورة توا ككل التحرك ككات السياس ككية لتحقي ككق الس ككنم ف ككي المنطق ككة ،بم ككا يت ككيح

المجال أمام المضي دماً في تعزيز عملية التنمية في دولة فلسطين"(.)3

و ككد وز الـــدكتور صـــائب عريقـــات مســـؤول ملـــف المفاوضـــات فـــي مسنظمـــة التحريـــر

الفلســــطيسنية ،الوهيق ككة الت ككي أع ككدها م ككن أج ككل ال ككذهاب إل ككى األم ككم المتح ككدة ف ككي س ككبتمبر 3311
لنعت كراف بالدول ككة الفلس ككطينية ج ككاء فيه ككا" :أن الع ككالم أجم ككع ي ككدرك الي ككوم أن الح ككل الوحي ككد القاب ككل
للتطبيككق هككو حككل الككدولتين علككى حككدود ال اربككع مككن يونيككو  1737وبالتككالي فككإن ا عت كراف بدولككة

فلسطين على حدود  1737وبعا متها القدس الشر ية ،يكؤدي إلكى الحفكاظ علكى خيكار الكدولتين،
( )1ني طلب انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة في سبتمبر  ،3311مجلة مركز التخطيط الفلسطيني،
العدد  ،21-23غزة ،3311 ،ي.372
( )2ت ريح

حافي للرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول فيه أن حل الدولتين خيار السلطة الفلسطينية األول

واألخير وان حل السلطة غير وارد ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا ،3313 ،ي.1

( )3الحمد هللا :ا حكتنل يعيكق تحقيكق النمكو ا ت كادي ويغلكق نافكذة حكل الكدولتين ،مو كع وكالكة معكاً اإلخباريكة،
.http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=609050 ،3312/33/37
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خا ككة ،وأن الحكومككة اإلس كرائيلية بقيككادة بنيككامين نتنيككاهو تسككتمر فككي سياسككة اإلمككنءات وخلككق

الحقككائق علككى األرض ،واإلجكراءات أحاديككة الجانككب ،ممككا يسككار فككي ت كككل خيككار الككدولتين ،وأمككام
هكذه السياسككة اإلسكرائيلية فككإن ا عتكراف بدولككة فلسككطينية علككى حككدود  ،1737بككات يشكككل حمايككة
لخيار الدولتين(.)1

وأكدت اللجسنة التسنفيذية لمسنظمة التحرير الفلسطيسنية في بيان لها ،عقب اجتماعها بمقر

الرئاسككة فككي مدينككة رام هللا ،أن أي بحككث فككي التبككادل المحككدود ل ارضككي بككذات القيمككة والمهككل،

يمكن أن يتم إ بعد التزام إسكرائيل با نسكحاب مكن األ ارضكي المحتلكة عكام  1737بأكملهكا ،وفكي
إطككار حككل شككامل يضككمن يككام دولككة فلسككطين فككوق جميككع أ ارضككيها المحتلككة ،وعا ككمتها القككدس

الش كريف ،كم ككا رفض ككت اللجنككة التنفيذي ككة أي تحاي ككل أو التفككاف عل ككى مطل ككب الو ككف الت ككام لجمي ككع

النشاطات ا ستيطانية ،حيكث إن ا سكتيطان بأكملكه غيكر شكرعي ،ويهكدد بتقكويض حكل الكدولتين،
أرضي دولة فلسطين وعزلها عن مدينة القدس(.)2
ويهدف إلى تمزيق وحدة وترابط ا

ثاسنياً :موقف فصائل مسنظمة التحرير الفلسطيسنية من رؤية حل الدولتين:
 -7موقف حركة التحرير الوطسني الفلسطيسني (فتح) من رؤية حل الدولتين:
أكككدت اللجسنـــة المركزيـــة العليـــا لحركـــة التحريـــر الـــوطسني الفلســـطيسني فـــتح خككنل دورة
اجتماعاتهككا فككي عمككان مككن  23يونيككو  3335وحتككى  3يوليككو  ،3335علككى الموا ككف السياسككية
الهابتككة لحركككة فككتح مككن حيككث رارهككا بخيككار السككنم كخيككار اسككتراتيجي يسككتند إلككى ك اررات الشككرعية

الدوليككة وا تفا ككات والتعهككدات المبرمككة ورؤيككة ال كرئيس بككوش ا بككن بشككأن إ امككة الدولككة الفلسككطينية
المس ككتقلة ،واعتب ككار عملي ككة ا نس ككحاب م ككن غك كزة وش ككمال الض ككفة ج ككزء م ككن خط ككة خارط ككة الطري ككق
وخط ككوة ف ككي مس ككيرة الس ككنم ،ورف ككض أي ككة موا ككف أو إجك كراءات إسك كرائيلية ككد تم ككس ه ككذا المو ككف

ا سككتراتيجي ،ممككا ُيحمككل الجانككب اإلسكرائيلي واألطكراف الدوليككة المعنيككة كامككل المسككؤولية عككن أيككة
تج ككاوزات ،والتأكي ككد عل ككى أن مس ككيرة الس ككنم تُعن ككي إنه ككاء ا ح ككتنل بش كككل كام ككل وا ام ككة الدول ككة
الفلسطينية المستقلة وعا متها القدس الشريف ،ألن تحقيق ذلك يؤدي للسنم في المنطقة(.)3

( )1ني وهيقة عريقات لنعتراف بالدولة الفلسطينية باألمم المتحدة ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد
 ،21-23غزة ،3311 ،ي .351
( )2التنفيذية :تبادل األراضي بعد ا نسحاب لحدود الك  ،37مو ع فلسطين أون

ين،3312/5/12 ،

.http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=9106

( )3بيان للجنة المركزية العليا لحركة فتح بشأن أعمال دورة اجتماعاتها ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،32
رام هللا ،3335 ،ي .177
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ورفككض القيــادي فــي حركــة فــتح األســير مــروان البرغــوثي القك اررات التككي اتخككذتها اللجنككة
المركزيككة لحركككة فككتح ومنظمككة التحريككر الفلسككطينية بقبككول مبككدأ تبككادل األ ارضككي ،و ككال" :إن أيككة

تعدينت على حدود عام  1737يعتبر مسكاً بالهوابكت الوطنيكة ،وتقكديم تنكاز ت مجانيكة لنحكتنل

اإلسك كرائيلي" ،وأضك ككاف البرغكككوتي فك ككي رس ككالة ُس ك كربت م ككن س ككجنه بمناس ككبة ال ككذكرى الكك ك 35للنكبكككة
الفلسطينية" :إن حق العودة لنجئين هو حق أ يل ومقدس و يخضع للمساومة مطلقاً ،وشعبنا
لم يفوض أحد للتنازل عن هذا الحق الذي كفلته الق اررات الدولية وبخا ة القرار .)1(179
 -4موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من رؤية حل الدولتين:
تنطلككق الجبهككة الشككعبية فككي موا فهككا مككن إ امككة الدولككة الفلسككطينية ،إلككى ك اررات الشككرعية

الدولية باعتبارها السكند القكانوني والسياسكي إل امكة الدولكة ،وتعتبكر الجبهكة الشكعبية ك اررات مجلكس
األمن  393و  221من اررات الشرعية الدولية بعد أن أشارت أدبيات الجبهة ومو ف مسؤوليها

إلك كى رف ككض واض ككح لتل ككك القك ك اررات ،ولك ككن من ككذ البرن ككامج المرحل ككي لمنظم ككة التحري ككر الفلس ككطينية
أ بحت الجبهة تؤمن بالحل المرحلي ،أي بإ امة الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو

 ،1737كما أكدت الجبهة علكى رفضكها للحلكول الجزئيكة وا نتقاليكة ومشكرو الدولكة المؤ تكة التكي

ن ككت عليهككا خارطككة الطريككق ،و ككو ً إلككى تطبيككق القك اررات الدوليككة مككن خككنل عقككد مككؤتمر دولككي

للضغط على إسرائيل حترام اررات الشرعية الدولية لقيام دولة فلسطينية وعا متها القدس(.)2
 -3موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من رؤية حل الدولتين:
يتمهل مو ف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من إ امة الدولة الفلسطينية المستقلة با تي:
-

تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية من كل األراضي الفلسطينية المحتلة.

-

إ امك ككة دولك ككة فلسك ككطين مسك ككتقلة علك ككى كامك ككل األ ارضك ككي الفلسك ككطينية المحتلك ككة لعك ككام 1667

-

ا ستناد إلى اررات الشرعية الدولية  242و 338و رار  164الخاي بعودة النجئين.

وعا متها القدس.

-

السككيادة الكاملككة لدولككة فلسككطين علككى أرضككها ومياههككا وأجوائهككا ضككمن حككدود ال اربككع مككن

-

ا عتراف بحق إسرائيل في الوجود(.)3

يونيو .1667

( )1مروان البرغوتي ،أي تعدينت على حدود " 37تناز ت مجانية" لنحتنل،

حيفة فلسطين ،العدد ،3131

غزة ،3312/5/15 ،ي.7
( )2هنادي هاني إسماعيل ،الدولة الفلسطينية نموذج بناء المؤسسات في يام الدولة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،3313 ،ي.73-17

( )3هنادي هاني إسماعيل ،المرجع السابق ،ي.71-73
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ثالثاً :موقف الفصائل الفلسطيسنية السالمية من رؤية حل الدولتين:
 -7موقف حركة المقاومة السالمية (حماس) من رؤية حل الدولتين:
ال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة مع وكالة رويترز في
دمشكق بتكاريخ  13ينككاير " :3337أنكا كفلسكطيني اليككوم أتحكدث مكع مطلككب فلسكطيني وعربكي بككأن
تكون عندي دولة على حدود ،1737

األ ارضككي الفلسككطينية ،وأنككا

كحيح أن هنكاك كيانكاً أو دولكة اسكمها إسكرائيل علكى بقيكة

أتعامككل مككع هككذا األمككر الوا ككع مككن منطلككق ا عتكراف أو اإل كرار بككه،

هذا أمر وا ع نشأ مكن ظكروف تاريخيكة ونحكن اليكوم نتحكدث عكن اسكتعداد فلسكطيني عربكي للقبكول

بدولككة علككى حككدود  ،1737وان حمككاس سككتتحدى الشككروط الغربيككة بككأن تعتككرف رسككمياً بإس كرائيل

لحين تلبية المطلب الخاي بإ امة دولة فلسطينية(.)1

و كال أيضكاً فككي كلمككة لككه فككي دمشككق بتككاريخ  35يونيككو " :3337إن البرنككامج الككذي يمهككل

الحككد األدنككى لشككعبنا و بلنككاه فككي وهيقككة الوفككاق الككوطني كبرنككامج سياسككي مشككترك لمجمككل القككوى
الفلسككطينية ،هككو يككام دولككة فلسككطينية عا ككمتها القككدس ذات سككيادة كاملككة علككى حككدود ال اربككع مككن

يونيككو عككام  ،1737بعككد انسككحاب كوات ا حككتنل وازالتككه جميككع المسككتوطنات منهككا ،وانجككاز حككق

العودة(.)2

وفككي ت كريح

ككحافي لككه عقككب لقائككه بالعاهككل األردنككي بتككاريخ  37ينككاير  3313ككال:

"إنها مناسبة أل ول لكم إن حماس حري ة على أمن األردن واستقراره وم الحه ،ونحترم أ كول
العن كة ،والعن ككات السياسكية بالت ارضككي كمككا هكي العن ككات اإلنسككانية ،ونحتكرم حككدود وسككقوف أي

عن ككة يحككددها الطرفككان" ،وأض ككاف" :نككود أن نقككول إن حركككة حم ككاس ت كرفض رفض كاً اطع كاً ك ككل
مشاريع التكوطين والكوطن البكديل ،وتُ كر علكى اسكتعادة الحقكوق الفلسكطينية غيكر منقو كة لتككون
فلسككطين هككي فلسككطين ،واألردن هككو األردن ،والدولككة الفلسككطينية هككي الدولككة الفلسككطينية ،والدولككة

األردنية كذلك بمفهومها الذي نعرفه"(.)3

ونفت حركة المقاومة السالمية حماس ،ما نشرته بعض وسائل اإلعنم من مزاعم بأن
خالد مشعل فوض العاهل األردني بإبنغ أوباما بول حماس بمبدأ حكل الكدولتين ،و الكت الحرككة
( )1حديث

حافي خاي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسنمية حماس خالد مشعل ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،37رام هللا ،3337 ،ي .171
( )2كلمة لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا،
 ،3337ي .179

( )3محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3311مركز الزيتونة للدراسات

وا ستشارات ،بيروت ،3313 ،ي .153
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في بيان

كحافي

كادر عكن مكتبهكا اإلعنمكي" :إننكا فكي حرككة حمكاس نؤككد أنكه

أسكاس مكن

ال حة لتلك المزاعم ،فلم يتم التطرق لموضو حل الدولتين ،خنل لقاء مشكعل ووفكد الحرككة مكع

العاهل األردنكي الملكك عبكد هللا الهكاني" ،وأوضكحت الحرككة أن مشكعل طكرح موا كف حرككة حمكاس
ورؤيتهككا المعروفككة حككول القضككية الفلسككطينية وحقككوق شككعبنا ،وكككذلك المو ككف والرؤيككة تجككاه الدولككة

الفلسطينية المستندة إلى الهوابت(.)1

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة السالمية حماس الدكتور موسى أبو

مرزوق ،أن

أحكد يملكك شكرعية التنكازل عكن شكبر مكن أرض فلسكطين ،و إلغكاء حكق عكودة أي

فلسطيني لوطنه ،و ال" :للمفاوضات وجهان ،وجه المفاوض الفلسطيني يشترط و ف ا ستيطان،
واإلفراج عن األسرى ،ودولة بحدود عام  ،1737والوجكه اآلخكر المفكاوض ال كهيوني،
ستئناف المفاوضات عنده ،ولكن هناك ءات معروفكة سكابقاً،

شكروط

عكودة لحكدود عكام ،1737

للتفاوض حول القدس ،و بد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولكة" ،وأضكاف" :تحرككات جكون
كيري خطيرة واستراتيجيته مدمرة للحق الفلسطيني تحت عنوان حل الدولتين" (.)2
 -4موقف حركة الجهاد السالمي في فلسطين من رؤية حل الدولتين:
أ ككدرت حركــة الجهــاد الســالمي فــي فلســطين بيانكاً ت كرفض فيككه مبككادرة السككنم العربيككة

كررات ت ككدر عككن أي مككة أو أي دولككة
بتككاريخ  31مككارس  ،3337و الككت إن أي مبككادرة أو أي ك ا

أو أي هيئككة ،تمككس بمككا أجمعككت عليككه األمككة مككن أن الكيككان ال ككهيوني كيككان اسككتيطاني غا ككب
ويحرم ا عتكراف بكه علكى أي جكزء مكن فلسكطين ،وهكي
وباطل ،شرعية و حق له في الوجودُ ،
كر ارت باطل ككة ومرفوضككة ،و تمهككل إ أش ككخاي مككن يو عككون عليه ككا ،وليسككت ُملزم ككة
مبككادرات و ك ا

لجماهير األمة التي ترفض ا عتراف بإسرائيل وتكرفض التطبيكع ،وت كر علكى إبقكاء ال ك ار حيكاً

ومفتوحاً حتى تحقيق وحدة األمة ونهوضها لتحقيق الن ر(.)3

رابعاً :موقف فلسطيسنيي أراضي الـ  1144من رؤية حل الدولتين:
بين استطنعاً للرأي أُجري عام  ،3331مرفق بدراسة تحليلية أج ارهكا البروفسور سـامي

ســموحة مــن جامعــة حيفــا ،أن  %91مككن الفلسككطينيين فككي إس كرائيل أعلن كوا عككن بككولهم بوجككود
إسك كرائيل كدول ككة يهودي ككة وديمقراطي ككة مقاب ككل  %53.3ف ككي ع ككام  ،3332وكش ككف ا س ككتطن أن
( )1بيان

حفي

ادر عن المكتب اإلعنمي لحركة المقاومة اإلسنمية حماس بتاريخ .3312/1/23

( )2أبو مرزوق :تحركات كيري لفرض حل الدولتين مدمرة للحق الفلسطيني ،مو ع المركز الفلسطيني لإلعنم،
.http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=134328 ،3312/5/3

( )3بيان لحركة الجهاد اإلسنمي في فلسطين ،ترفض فيه مبادرة السنم العربية ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،73رام هللا ،3337 ،ي .173
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تغيي اًر عميقاً في الموا ف السياسية لفلسكطينيي عكام  1791كد بكدأ يظهكر بقكوة فكي أعقكاب الحكرب

اإلسرائيلية على لبنان عام  ،3333وازداد أكهر في أعقاب الحرب على غزة ،إذ تعالت األ وات
المناديككة بحككل س كريع إل امككة دولتككين ،حيككث إن إ امككة دولككة فلسككطينية إلككى جانككب إس كرائيل أ ككبح
مطلباً ألغلبية الفلسطينيين في إسرائيل ،ليس فقكط ألن يكام مهكل هكذه الدولكة يمككن أن يكؤدي إلكى

حل مشكلة با ي أبناء الشكعب الفلسكطيني عكن طريكق إ امكة وطكن كومي لهكم ،وانمكا يعكد حكنً مكن
شأنه أن يساعد في تحسين وضع الفلسطينيين ،فالفلسطينيون في إسرائيل غير مستعدين لننتقال
إلى دولة فلسكطينية تقكام فكي الضكفة الغربيكة و طكا غكزة ،لككونهم متمسككين بانتمكائهم ال ارسكخ إلكى

أرضهم الفلسطينية التي أ يمت عليها إسرائيل عام .)1(1791

ويــــرى الشــــيخ رائــــد صــــالح أن الح ككديث ع ككن ح ككل ال ككدولتين ي ككأتي للخ ككروج م ككن ورط ككة
ا ستيطان ،واسرائيل لكم تفكاوض الفلسكطينيين كط ،بكل كانكت دائمكاً تكدير

كراعاً مكع الفلسكطينيين

والعككرب ،ومككا حككل الككدولتين إ ذر للرمككاد فككي العيككون ،وفككي التفكيككر ا سككتراتيجي يككأتي طككرح حككل

الككدولتين غيككر ابككل للتطبيككق مباش كرة مككع الحككديث عككن يهوديككة الدولككة ،وكككأن لسككان حككالهم يقككول:
العمككل علككى حككل الككدولتين يعنككي يهوديككة الدولككة ،وبالتككالي تطبيككق التهجيككر ،وعليككه فالحككديث عككن

يهوديكة الدولككة فككي ظكل ظككروف الحككل عكن الككدولتين يككأتي فكي سككياق اسككتراتيجية لدولكة يهوديككة مككن
أهم مكوناتها نقاوة العرق اليهودي ،والهدف منه ترحيلنا(.)2

و ال سنديم روحاسنا مدير المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية – مدى الكرمـل،
أن ال ككهيونية فككي إطارهككا العككام سككعت

كراحة إلككى إ امككة دولككة يهوديككة ا

ككائية فككي فلسككطين،

وبموجككب ذلككك لككم تضككم هككذه الدولككة السكككان األ ككليين فككي تعريفهككا الككوطني ،وعليككه ككد تبككدو هككذه

الخا ية في

الح حل التقسيم إلى دولتين يهودية وفلسطينية ،ولكن التو كل إلكى حكل الكدولتين

سيترك مجموعة كبيرة من الفلسكطينيين داخكل إسكرائيل يعكانون مكن عكدم المسكاواة ،و كد يكؤدي مهكل

هذا التقسكيم وفكي ظكروف معينكة إلكى مزيكد مكن التطهيكر العر كي وجكرائم الحكرب ،وفكي حكال تقسكيم

فلسطين إلى دولتين ينبغي التفاوض مكع السككان األ كليين الفلسكطينيين ،وسكيرفض الفلسكطينيون
فككي إسكرائيل التفككاوض علككى التنككازل عككن حقككو هم بالمسككاواة ،وسككتؤدي المطالبككة بهككذه الحقككوق إلككى
مطالبكة بدولككة هنائيككة القوميككة ،والتو كل إلككى حككل عككادل لمشكككلة النجئكين ،وهككو التقسككيم الككذي لككن

تقبله إسرائيل(.)3
( )1محسن محمد

الح وآخرون ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي .11-17

( )2إبراهيم أبو جابر وآخرون ،الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة ،مرجع سابق ،ي .19
( )3نديم روحانا ،الحالة الكولونيالية :هل حل التقسيم ممكن في فلسطين؟ ،رؤية بديلة حول ال ار الفلسطيني
اإلسرائيلي وسياسات الشرق األوسط ،مو ع مركز المعلومات البديلة،3311/33/31 ،

http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/2010-08-16-09-08-09/2010-08-16-09-13-25/3443-2011-06-21-22-26-23
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وفككي ور ككة معنونككة "المو ككف مككن التسككوية السككلمية وم ككن ضككية الدولككة الفلسككطينية" ككال

الدكتور جمال زحالقة  -عضو المكتب السياسي للتجمع الوطسني الديمقراطي بالكسنيست" :تتبنى
جميكع القككوى السياسككية تقريبكاً فككي الككداخل ،برنامجكاً واحككداً مككن التسكوية الدائمككة للقضككية الفلسككطينية
ويستند هذا البرنامج على الشرعية الدولية واإلجما العربي الرسمي والهوابت الوطنية الفلسطينية،

وينطلق المو ف من التسوية القائمة على حل الدولتين ودعم حق العودة(.)1

ويــــرى الباحــــث أن الفلس ككطينيون مختلف ككون ف ككي ب ككول رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين ،فالقي ككادة
الفلسككطينية وف ككائل منظمككة التحريككر الفلسككطينية تككرى أن الحككل الوحيككد القابككل للتطبيككق هككو حككل
الككدولتين القككائم علككى ا عت كراف بدولككة فلسككطين علككى حككدود  1737وعا ككمتها القككدس الشككر ية،
وا سك ككتناد إلك ككى ك ك اررات الشك ككرعية الدوليك ككة  393و 221و ك كرار  179الخك ككاي بعك ككودة النجئك ككين،
والسيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضكها ومياههكا وأجوائهكا ألن تحقيكق ذلكك يكؤدي للسكنم فكي

المنطقة ،وأن حركة حماس ترى أن هذا الحل يمهل الحد األدنكى للشكعب الفلسكطيني ،وتكرى بولكه
دون ا عتراف بإسرائيل ،في حين أن حركة الجهاد ا سكنمي ترى ن

شكرعية و حكق إلسكرائيل

فك كي الوج ككود ،وتُحك كرم ا عتك كراف بهك كا عل ككى أي ج ككزء م ككن فلس ككطين ،ويق ككوم مو ككف فلس ككطينيي ع ككام
 1791عل ككى تأيي ككد الح ككل عل ككى أس ككاس ال ككدولتين ،ولك ككنهم غي ككر مس ككتعدين للع ككيش داخ ككل الدول ككة
الفلسطينية ،وهم متمسكون بأرضهم وبحقهم بالمساواة ودعم حق عودة النجئين.

( )1استراتيجية التوا ل مع فلسطينيي ( 91ندوة) ،مجلة شؤون عربية ،العدد ،111القاهرة ،3339 ،ي.327
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المبحث الثالث :موقف السنظام القليمي العربي من رؤية حل الدولتين:
أكد أ طاب النظام اإل ليمي العربي على دعمهم لمبكدأ حكل الكدولتين ،فقكد أ كدر الـرئيس

المصري السابق حسسني مبارك ،بيكان فكي ختكام أعمكال مكة شكرم الشكيخ بتكاريخ  2يونيكو ،3332
ككال فيككه" :التقينككا اليككوم بككالرئيس جككورج بككوش لككدفع ضككية السككنم ُككدماً إلككى األمككام ،ولقككد أعطككى

الكرئيس بككوش دفعككة لعمليككة السككنم بطرحككه رؤيككة إل امكة دولتككين إسكرائيلية وفلسككطينية تعيشككان فككي

أمن وسنم ،إن هذه الرؤية تعنكي أنكه إلكى جانكب دولكة إسكرائيل القائمكة سكتقوم دولكة للفلسكطينيين،
إننا نرحب بخارطة الطريق التي انبهقت عن هذه الرؤية وتبنتها المجموعة الرباعية خ و اً أنكه
ونع كرب ب ككفة خا ككة عككن
تككم بولهككا مككن ك كنً مككن الحكومككة اإلس كرائيلية والحكومككة الفلسككطينيةُ ،
تقديرنا لتزام الرئيس بوش القوي بتطبيقها تطبيقاً تاماً(.)1
وتحككدث مبككارك ،فككي مناسككبة السككادس مككن أكتككوبر بتككاريخ  5أكتككوبر " ،3313إننككا نسككعى

إلك ككى سك ككنم عك ككادل ودائك ككم وشك ككامل ينهك ككي احكككتنل األ ارضك ككي الفلسك ككطينية والعربيك ككة ويعيكككد الحقك ككوق
أل ككحابها ،ويض ككع نهاي ككة لمعان ككاة الش ككعب الفلس ككطيني ويق ككيم دولت ككه المس ككتقلة وعا ككمتها الق ككدس
الشر ية بمسجدها األ

ى وحرمكه الشكريف ،ونحكن فكي م كر نبكذل

المفاوض ككات المباشك كرة ب ككين الفلس ككطينيين واسك كرائيل عل ككى

كارى الجهكد ككي

ككخرة المس ككتوطنات ،ولك ككي

تنهكار

تض ككيع

الفر كة الحاليككة السككانحة للسككنم ،كمكا ضككاعت فككري كهيكرة مككن بكل ،لككذلك فقككد دعونككا ألن تركككز
المفاوضككات الفلسككطينية اإلسكرائيلية المباشكرة علككى ترسككيم الحككدود الدائمككة لدولككة فلسككطين المسككتقلة
على أساس حدود  ،1737ألن ذلك من شكأنه حسكم العديكد مكن بكا ي ضكايا الوضكع النهكائي بمكا

في ذلك المستوطنات(.)2

وكذلك أعكرب وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغـيط فكي حكديث

كحافي فكي

ب ككاريس بت ككاريخ  13ن ككوفمبر  ،3313أن المس ككار الفلس ككطيني متو ككف نتيج ككة للمو ككف اإلسك كرائيلي

المتعنككت الككذي

يس كاعد اإلدارة األمريكيككة فككي مسككاعيها ،ويسككعى دائم كاً إلككى أن يضككع الجان ككب

الفلسك ككطيني فك ككي مك ككأزق متكك ككرر ،والجانك ككب اإلس ك كرائيلي حك ككظ أن الفلسك ككطينيين متمسك كككون بو ك ككف

ا سككتيطان ،فوضككع حجككر عه كرة فككي مواجهككة المفاوضككات عككن طريككق ا سككتمرار فككي ا سككتيطان،
وأشار إلى أنه طرح سؤا ً في واشنطن هل تسعى إسرائيل فعكنً إلكى سكنم متكوازن وعكادل أم إلكى

أحد شيئين :إطالة الو ت واضاعته للسماح لنفسها بمناورات ومراوغكات تكسكب بهكا عشكرين عامكاً
( )1بيان للرئيس حسني مبارك في اختتام أعمال مة شرم الشيخ ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،55رام
هللا ،3332 ،ي .133

( )2خ طاب للرئيس حسني مبارك في مناسبة السادس من أكتوبر يطالب فيه بترسيم حدود دولة فلسطين على
أساس حدود  ،1737مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،19رام هللا ،3313 ،ي .333
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أخككرى كككالتي كسككبتها منككذ مدريككد وأوسككلو ،أو تسككوية بشككروطها تخككدم أهككدافها وتمكنهككا مككن الككتحكم
بالطرف الفلسطيني في دولة

كغيرة ،وأضكاف أن الخيكارين

يمككن أن يقبلهمكا أحكد،

الطكرف

الفلس ككطيني و الع ككرب و المجتم ككع ال ككدولي خ و ك كاً أن تكك كون هن ككاك دول ككة فلس ككطينية مقطع ككة
األو ال ضعيفة تعيش في ظنل إسرائيل وحمايتها وتحت سيطرتها الكاملة(.)1

و يختلف المو ف األردني عن المو كف الم كري فقكد أعلكن الملـك عبـد ي الثـاسني ملـك

األردن ،كلمة بمناسبة إعادة إطنق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال فيها:
"السككنم حككق لكككل م كواطن فككي منطقتنككا ،وتحقيككق السككنم الفلسككطيني اإلس كرائيلي علككى أسككاس حككل
الككدولتين هككو شككرط تحقيككق األمككن وا سككتقرار لجميككع الككدول فككي الشككرق األوسككط ،ذلككك أنككه مككدخل

السنم اإل ليمي ،الذي سيؤدي إلى عن ات طبيعية بين إسرائيل و  57دولة عربية ومسكلمة تؤيكد

مبككادرة السككنم العربيككة ،والو ككول إلككى هككذا السككنم سككيكون أيضكاً خطككوة فاعلككة لتحييككد ككوى الشككر
والعنف التي تهدد شعوبنا ،ويجب أن نبذل كل جهد ممكن من أجل معالجة جميع ضايا الوضع

النهككائي ،بهككدف التو ككل إلككى حككل الككدولتين ،الحككل الوحيككد الككذي يضككمن حقككوق الط كرفين ،والحككل
الوحيد الذي سيوجد المستقبل الذي تسكتحقه منطقتنكا ،مسكتقبل يضكمن السكنم الكذي يتكيح لككل أب

أن يربي أطفاله دون خوف ،ويوفر لجيل الشباب فر ة التقدم واإلنجاز(.)2

وشككدد العاهككل األردنككي ،علككى مركزيككة القضككية الفلسككطينية التككي يشكككل عككدم ايجككاد حككل

عادل لها ،عامنً رئيسياً لعدم ا ستقرار في المنطقة ،وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق
السنم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وتمكين شعوب المنطقة من العيش بأمان وسنم ،و ال أن
ناف ككذة تحقي ككق الس ككنم ب ككدأت تض ككيق ،م ككا يس ككتدعي تنس ككيق الجه ككود م ككن جمي ككع األطك كراف الدولي ككة

واإل ليميك ككة المعنيك ككة بإحيك ككاء العمليك ككة السك ككلمية ،والمضك ككي ك ككدماً بهك ككا و ك ككو ً إلك ككى السك ككنم العك ككادل

والشامل(.)3

وجككاء المو ككف السككعودي فككي حككدود الككدعم العربككي لرؤيككة حككل الككدولتين ،ففككي كلمككة لــوزير

الخارجية السعودي سـعود الفيصـل أمكام مكؤتمر أنكابوليس بتكاريخ  37نكوفمبر  ،3337كال" :لقكد
آن األوان إلنهاء هذا ال ار وتمكين شعوب المنطقة من توجيه طا اتها نحو السنم والنماء بد ً

من الحروب والدمار ،وهذا هو السكبب األساسكي نعقكاد هكذا ا جتمكا المهكم وهكو معيكار نجاحكه
( )1حديث

حافي لوزير الخارجية الم ري أحمد أبو الغيط عن لبنان ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،15

رام هللا ،3311 ،ي .175
( )2كلمة للملك عبد هللا الهاني في مناسبة إعادة إطنق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،12رام هللا ،3313 ،ي .331

( )3الملك األردني :حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السنم ،مو ع
.http://www.manar.com/page-4-ar.html
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حيفة المنار،3312/9/32 ،

النهككائي ،و ككد عبككرت الو ي ككات المتحككدة األمريكي ككة واللجنككة الرباعي ككة الدوليككة ع ككن ا لت كزام بالعم ككل
لتحقيق تسوية نهائية لل ار العربي اإلسرائيلي ضمن إطكار زمنكي محكدد ،ونحكن سنضكع وفكاؤهم

بهذا ا لتزام على المحك ،إن مرجعية المفاوضات على كافة المسارات هي ك اررات مجلكس األمكن

 393و  221و  1277و  1515وخارط ككة الطري ككق ومب ككادرة الس ككنم العربي ككة ،وم ككن الض ككروري

أيضاً إذا أردنا لمفاوضات الوضع النهائي أن تنجح أن تطبق إسرائيل بعض الخطكوات األساسكية
مهل تجميد كافة األنشطة ا ستيطانية واإلفراج عن األسرى ،وو كف بنكاء الجكدار ،وا ازلكة الحكواجز
ورفع الح ار عن الشعب الفلسطيني ،لقد آن األوان ألن تضع إسرائيل هقتها فكي السكنم بعكد أن

راهنككت طككوينً علككى الحككرب دون نجككاح ،وعلككى إس كرائيل والعككالم إدراك أن السككنم وا سككتمرار فككي

احتنل األراضي العربية أمران متعارضان

يمكن تحقيقهما معاً(.)1

و يختلف المو ف القطري عن المو ف السعودي فقد

رح وزير الخارجية القطري

حمد بن جاسم آل ثاسني إن الدول العربية تؤمن بخيار "السنم" ا ستراتيجي ،مضيفاً إن هناك

دعماً عربياً لحل على أساس الدولتين "على حدود عام  1737مع تبادل طفيف ل راضي ومتفق
عليه" ،جاء ذلك خنل مؤتمر

حافي عقده بن جاسم ووفد الجامعة العربية في العا مة

األمريكية واشنطن ،بعد لقائه مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري لبحث أفق إحياء
مفاوضات التسوية ،وأعرب بن جاسم ،حسبما نقلت وكالة األنباء القطرية " نا" ،عن أمله بأن
يفتح هذا ا جتما إلى طريق "سنم شامل بين العرب واإلسرائيليين مبني على اتفاق عادل بين

الطرفين" ،موضحاً أن ا جتما الذي حضر نائب الرئيس األمريكي جو بايدن جانباً منه ،كان

"مهم اًر وجيداً" ،وأوضحت " نا" أن ا جتما بحث آخر مستجدات المبادرة العربية وجهود لجنة
مبادرة السنم برئاسة طر ،وتم استعراض آليات التنسيق وتكاتف الجهود لبلورة مو ف عربي
مشترك وموحد من عملية السنم المراد تفعيلها ودفعها للتو ل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة

للقضية الفلسطينية(.)2

ومككن الجككدير بالككذكر أن جملككة الموا ككف القطريككة العربيككة ككد انعكسككت علككى كرار اإلجمككا

العربككي فقككد ككال رئــيس جامعــة الــدول العربيــة سنبيــل العربــي :أن أي تبككادل ل ارضككي بككين إسكرائيل

( )1كلمة لوزير الخارجية السعودي سعود الفي ل أمام مؤتمر أنابوليس ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،73
رام هللا ،3337 ،ي .177

( )2بن جاسم :حل الدولتين مع تبادل طفيف متفق عليه ل راضي ،مو ع

حيفة السبيل األردنية،

/http://www.assabeel.net/arab-and-international/arab-news/139438 ،3312/39/23
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والسلطة الفلسطينية يجب أن يقوم على اعدة تساوي القيمة والمسكاحة وبرضكاء الطكرفين ،وأضكاف

إلى أن واشنطن تحاول منذ عشرين عاماً إدارة ال ار

حله كما تعد دائماً(.)1

وفككي هككذا اإلطككار عقككدت اللجسنـــة الوزاريـــة لمبـــادرة الســـالم العربيـــة اجتماع كاً بتككاريخ 1

أكتككوبر  ،3313فككي مدينككة سككرت برئاسككة الشككيخ حمككد بككن جاسككم بككن جبككر آل هككاني رئككيس مجلككس
الككوزراء ووزيككر الخارجيككة لدولككة طككر ،حيككث حملككت اللجنككة الو ازريككة الحكومككة اإلس كرائيلية مسككئولية

تو ككف المفاوضككات المباشكرة التككي أطلقهككا الكرئيس األمريكككي فككي واشككنطن فككي  3سككبتمبر ،3313

نتيجة ستمرارها في سياستها ا ستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة،
وال ككتأكيد عل ككى أن اس ككتئناف المفاوضككات الفلس ككطينية اإلسككرائيلية المباش كرة يتطل ككب الو ككف الكام ككل

لنستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القكدس الشكر ية ،وهمنكت اللجنكة الموا كف
الت ككي أعلنه ككا الك كرئيس أوبام ككا ف ككي خطاب ككه أم ككام الجمعي ككة العام ككة ل م ككم المتح ككدة ف ككي  32س ككبتمبر
 ،3313بشأن الحقوق الفلسطينية ،والتأكيد على اسكتعدادها الكامكل للتعكاون مكع اإلدارة األمريكيكة
لترجمككة مككا جككاء فككي هككذا الخطككاب مككن موا ككف إلككى وا ككع ملمككوس بمككا فككي ذلككك ا عت كراف بالدولككة
الفلسطينية المستقلة ،ودعكوة الو يكات المتحكدة إلكى ا عتكراف بدولكة فلسكطين علكى حكدود  9يونيكو

 1737بعا متها القدس الشر ية(.)2

وتبنى المو ف العربي الرسكمي المبكادرة العربيكة للسكنم وتكم تشككيل لجنكة لمتابعكة المبكادرة

العربيكة ،ودعككا إلككى إ امكة دولككة فلسككطينية علكى حككدود ال اربككع مكن يونيككو  1737وعا ككمتها القككدس
الشككر ية ،وايجككاد حككل عككادل ومتفككق عليككه لقضككية النجئككين ،وذلككك طبقككا لق ك اررات الشككرعية الدوليككة

ذات ال ككلة ،كمكا ككررت اللجنككة الو ازريككة لمبككادرة السككنم العربيككة التوجككه إلككى األمككم المتحككدة لككدعوة
دولهككا األعضككاء لنعتكراف بهككذه الدولككة ،وحشككد التأييككد الككدولي لهككذه الخطككوة فككي ككنً مككن الجمعيككة
العامة واألمم المتحدة(.)3

أما المو كف السكوري فقكد اختلكف لكينً عكن مو كف اإلجمكا العربكي ،وتعامكل مكع القضكية

بحككذر ،فقككد

ككرح فــاروق الشــرع وزيــر الخارجيــة الســوري الســابق فككي حككديث

ككحافي لككه فككي

بروكسل بتاريخ  7نوفمبر  ،3331فكي رده علكى السكؤال الكذي وجكه لكه ،هكل تعتبكر دعكوة الكرئيس

كر لح ككول شككيء جككدي وعملككي؟ أجككاب
جككورج بككوش ا بككن إلككى ا عت كراف بدولككة فلسككطينية مؤشك اً
( )1العربي :تبادل األراضي يجب أن يقيد بالمساحة والقيمة ورضا الطرفين،

حيفة فلسطين ،العدد ،3151

غزة ،3312/5/15 ،ي.2
( )2بيان للجنة الو ازرية لمبادرة السنم العربية بشأن تطورات المو ف في األراضي الفلسطينية المحتلة ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،15رام هللا ،3311 ،ي .179

( )3هنادي هاني إسماعيل ،مرجع سابق ،ي.71
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الشر  " :أعتقكد أنكه سكيكون هنكاك شكيء عملكي ملمكوس ،فكنحن أمكام توجكه ومؤشكر ،ولربمكا أخكذ
هذان التوجه والمؤشكر مكع المكدى الزمنكي بعكض األشككال علكى األرض ،وهكذا يتو كف فكي الدرجكة

األولى على المو ف األمريكي و درته على الضغط على إسرائيل ،وبدون الضغط عليها

سكنم

و حل و عملية سنم واذا استمر شكارون بهكذه الطريقكة فلكن يككون هنكاك أفكق حكل للحكديث عكن

عملية سنم"(.)1

وفي ذات السياق

رح الرئيس السـوري بشـار األسـد خكنل مكؤتمر

كحافي لكه بشكأن

خطككة الس كنم السككعودية فككي بيككروت بتككاريخ  31مككارس " :3333أن مبككادرة السككنم التككي طرحتهككا

السككعودية علككى مككؤتمر القمككة العربيككة تمهككل خطككوة أولككى يجككب أن تتبعهككا خط كوات ،موضككحاً أنهككا
بحاجة إلى آلية لكي ت بح مبادرة فاعلة ،نحن وافقنا على المبادرة واآلخرون أيكدوها ،وان الفكارق

بيننا وبين اآلخرين أننا نعتقد أنها خطوة أولى ومطلوب آلية عمل لتنفيذها ،وان الو يات المتحكدة

لم تكن ادرة على لعب دور الراعي ،واذا لم تكن هناك رعايكة فلكن يككون هنكاك سكنم ،وان سكوريا
اختلفت مع بعض الدول العربية وغير العربية بشأن جهود السنم فكي المنطقكة ،وأن الو كت أهبكت
حة مو ف بنده"(.)2

ويرى الباحث أن الموا ف اإل ليمية ترى في تحقيق السنم الفلسطيني اإلسرائيلي على
أسككاس حككل الككدولتين شككرط لتحقيككق األمككن وا سككتقرار لجميككع الككدول فككي الشككرق األوسككط ،ذلككك أنككه

مدخل السنم اإل ليمي ،ومن الضكروري أيضكاً إذا أردنكا لمفاوضكات الوضكع النهكائي أن تكنجح أن
تنس ككحب إسك كرائيل إل ككى ح ككدود ع ككام  ،1737وا عتك كراف بالدول ككة الفلس ككطينية ،وعا ككمتها الق ككدس

الشريف.

( )1حديث

حافي لوزير الخارجية السوري فاروق الشر بشأن البحث في موضو اإلرهاب في مؤتمر الشراكة

األوروبي المتوسطي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،97رام هللا ،3333 ،ي .157

( )2مؤتمر

حافي للرئيس بشار األسد بشأن خطة السنم السعودية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،51

رام هللا ،3333 ،ي .111
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المبحث ال اربع :المواقف الدولية من رؤية حل الدولتين:
دعا سكرتير األمم المتحدة السابق كـوفي عسنـان ،حكين مشكاركته فكي جلسكة مجلكس األمكن
حككول الشككرق األوسككط إلككى حككل "يحتككرم حقككوق النجئككين الفلسككطينيين ويتسككاوق مككع حككل الككدولتين
وطككابع الدولككة فككي المنطقككة"( .)1واعتبــر روبــرت ســيري ،مبعــوث األمــم المتحــدة فــي القــدس أن

استمرار إسرائيل في بنكاء المسكتوطنات "يقكوض احتمكال اسكتئناف المفاوضكات والتو كل إلكى حكل
الككدولتين ف ككي ال ك ك ار " ،وذلككك بع ككد أن أعلن ككت الحكومككة اإلسككرائيلية بع ككد خطككاب الككرئيس محم ككود
عباس في سبتمبر  3311أمام األمم المتحدة ،عن بناء  1133وحدة سكنية في القدس الشر ية،

وتُعد هذه الخطوة تحدياً للمجتمع الدولي وللرباعية الدولية واستهتا اًر باألمم المتحدة(.)2

وأعلككن جيفــري فيلتمــان مســاعد األمــين العــام لهيئــة األمــم المتحــدة للشــئون السياســية،
ككت لبحككث الوضكع فككي الشككرق األوسكط ،عككن دعككم األمككم

خكنل جلسككة مجلككس األمكن والتككي ُخ
المتح ككدة س ككتئناف مفاوض ككات الس ككنم ب ككين الفلس ككطينيين واإلسك كرائيليين ،ولب ككدء مفاوض ككات ح ككل

الككدولتين وبنككاء الدولككة الفلسككطينية ،هككم دعككا إلككى و ككف ا سككتيطان اإلسكرائيلي ككائنً" :نشككعر بككالقلق
من استمرار ا ستيطان لمعارضته القانون الدولي"(.)3

أمــا موقــف اللجسنــة الرباعيــة الدوليــة مــن رؤيــة حــل الــدولتين فقككد اعتبككر أن الحككل الوحيككد
لل ك ار اإلس كرائيلي الفلسككطيني القابككل للتطبيككق يكمككن فككي اتفككاق ينهككي ا حككتنل الككذي بككدأ عككام
 ،1737ويح ككل كاف ككة ض ككايا الوض ككع النه ككائي ،ويلب ككي تطلع ككات ك ككن الطك كرفين ف ككي ي ككام وطن ككين
مسككتقلين مككن خككنل دولتككين لشككعبين إس كرائيل ودولككة فلسككطين مسككتقلة ومتوا ككلة جغرافي كاً و ابلككة

للحي ككاة ،تعيش ككان جنبك كاً إل ككى جن ككب ف ككي س ككنم وأم ككن ،وأك ككدت اللجن ككة الرباعي ككة أن الس ككنم العرب ككي

اإلس كرائيلي وا امككة دولككة فلسككطينية بالوسككائل السككلمية فككي الضككفة الغربيككة و طككا غ كزة ،وفق كاً لهككذه
األسس ،هما في

ميم م لحة الطرفين ودول المنطقة والمجتمع الدولي(.)4

( )1طا ل بيكر ،الدعوة لنعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ،ترجمة عمر عاشور ،مجلة مركز التخطيط
الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة ،3311 ،ي .139-132

( )2ناهض ز وت ،راءة سياسية في خطاب الرئيس في األمم المتحدة ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد
 ،21-23غزة ،3311 ،ي .57
( )3فيلتمان :ندعم حل الدولتين والوضع المالي لفلسطين في خطر ،مو ع الكوفية برس،3312/39/35 ،
www.kofiapress.net/ar/node/131133.html

( )4بيان للجنة الرباعية الخا ة بالشرق األوسط بحث حكومة إسرائيل على تجميد ا ستيطان ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،77رام هللا ،3337 ،ي .177
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وفي اجتما للجنة الرباعية حول السنم في الشرق األوسطُ ،عقد في نيويورك بتكاريخ 32
سككبتمبر  ،3311أكككدت ت كميمها علككى البحككث فعلي كاً وجككدياً عككن حككل شككامل لل ك ار اإلس كرائيلي
العربك ككي علك ككى أسك ككاس ك ك اررات مجلك ككس األمك ككن الك ككدولي  393و 221و 1277و 1515و1153
ومبادئ مدريد ،بما في ذلك مبكدأ األرض مقابكل السكنم وخارطكة الطريكق وا تفا كات التكي تو كل

إليهككا الجانبككان مككن بككل ،وتؤكككد اللجنككة الرباعيككة التزامهككا بسككنم عككادل ودائككم وشككامل فككي الشككرق
األوسط والبحث عن حل كامل للن از اإلسرائيلي العربي ،وتؤكد مجدداً أهمية المبادرة العربية(.)1

ويتساوق موقف دول االتحاد األوروبي مع رؤية حل الدولتين ،على الكرغم مكن ا خكتنف
الواضح في محددات وحوافز السياسة األوروبية تجاه ال ار العربي اإلسرائيلي عموماً ،والقضية
الفلسطينية على وجه الخ وي إ أن هناك أرضية مشتركة تجمع بين الدول األوروبية وتشكل

الن كواه لمو فهككا الجمككاعي ،والمتمهلككة ف كي الحفككاظ علككى وجككود إس كرائيل كدولككة والحفككاظ علككى أمنهككا،
وكانت درجة ارتباط الدول األوروبية بالمشرو ال هيوني د تفاوتت من دولة إلى أخرى ،إ أن

عوامككل كهي كرة جككداً ككد جعلككت مككن الحفككاظ علككى وجككود إس كرائيل وأمنهككا م ككلحة أوروبيككة مشككتركة،
وهككذه الم ككلحة ليسككت م ككلحة سياسككية فحسككب ،ولكنهككا ذات جككذور حضككارية ودينيككة وهقافيككة،

ف ورة إسرائيل لدى الرأي العام األوروبي

تزال إجما ً أفضل بكهير من

ورة العرب(.)2

و ككد أ ككدر ا تحككاد األوروبككي بيان كاً مهم كاً أكككد فيككه علككى أنككه لككم يسككبق أبككداً أن اعتككرف بضككم

ش ككر ي الق ككدس ،وأن ككه م ككن أج ككل تحقي ككق الس ككنم الحقيق ككي ،فإن ككه

ب ككد م ككن إيج ككاد ح ككل م ككن خ ككنل

التفاوض لوضع القدس كعا مة مستقبلية للدولتين ،وأكد البيان أن المسكتوطنات والجكدار العكازل

وهدم المنازل ،هي كلها ممارسات غير شكرعية بموجكب القكانون الكدولي ،وتشككل عقبكة فكي طريكق
الس ككنم ،وتهدي ككد يجع ككل الح ككل الق ككائم عل ككى دولت ككين أمك ك اًر مس ككتحينً ،ودع ككا إل ككى اس ككتئناف عاج ككل
للمفاوضات التي ستؤدي ضمن إطار زمني متفق عليه ،إلكى حكل كائم علكى وجكود دولتكين :دولكة

إسكرائيل ،ودولكة فلسككطين مسكتقلة ،وديمقراطيككة ،ومتوا كلة األ ارضككي جغرافيكاً ،و ككادرة علكى البقككاء،
لتعيشا جنباً إلى جنب في سنم وأمن(.)3

ووضككعت حكومككة السككويد عنككدما كانككت تت كولى الرئاسككة الدوريككة لنتحككاد األوروبككي مسككودة
وهيقة تدعو إلى تقسيم القدس بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية ،وأهم مكا جكاء فكي نكي هكذه

( )1ني إعنن اللجنة الرباعية حول السنم في الشرق األوسط ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد -23
 ،21غزة ،3311 ،ي .379
( )2سامي يوسف أحمد ،مو ف المجموعة األوروبية من القضية الفلسطينية ،مجلة تسامح ،العدد  ،33رام هللا،
 ،3337ي .53

( )3محسن محمد

الح ،التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،3337مرجع سابق ،ي .132
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الوهيقة أن مجلس ا تحاد األوروبي يعرب عن لقه العميق للجمود فكي عمليكة السكنم فكي الشكرق
األوسككط ،ويككدعو ا تحككاد األوروبككي إلككى ا سككتئناف العاجككل لمفاوضككات تقككود ضككمن إطككار زمنككي
متفق عليه إلى حل الدولتين مع يام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية و ابلة للحيكاة وعا كمتها

القدس الشر ية وتعيش جنباً إلى جنب بسنم وأمن مع إسرائيل(.)1

و ككال اسنــدرياس ريسنيكيــه ،الممثــل الخــاص لالتحــاد األوروبــي لعمليــة الســالم فــي الشــرق

األوســط ،نحككن نككدعم مبككادرة وزيككر الخارجيككة األمريككي جككون كيككري ،و ككال أنككه فككي العككام الماضككي
ازدادت مخاوفنككا مككن أن خيككار حككل الككدولتين فككي خطككر ،وبالفعككل فككإن وزراء الخارجيككة األوروبيككين
الوا أنه إذا لم تكن هناك مبادرة فاعلة في العام  3312فإننا نخاطر باختفاء خيار حكل الكدولتين

وذلكككك لسكككببين ،األول األوضكككا الماليك ككة ال ك ككعبة للسك ككلطة الفلسك ككطينية ،أمك ككا األمك ككر الهك ككاني فهك ككو
النشاطات ا ستيطانية ،و ال أن كل وزراء الخارجية األوروبيين الك  ،37أكدوا على أنه لن تككون

هناك دولة فلسطينية مستقلة ومتوا لة جغرافياً ،ألنه ببساطة األرض يلتهمها ا ستيطان(.)2

ومن الجدير بالذكر أن هكذا التوجكه كد أهكر علكى السياسكات المنفكردة لمعظكم الكدول األوربيكة،

فقد ال طوسني بلير رئيس الحكومة البريطاسنية السابق ،في مؤتمر

كحافي مشكترك مكع الكرئيس

محمككود عبككاس فككي لنككدن بتككاريخ  31فب اريككر " ،3337بككالطبع أنككا أدعككم فككرة حكومككة وحككدة وطنيككة

والمهم إن كانت ستكون حكومة تقدم حنً إلى الشرق األوسط فن بد أن تستند هكذه الحكومكة إلكى
حل الدولتين ،ويجب أن نوضح أن الرئيس عباس وضع وطرح رؤية فلسكطينية وهكي رؤيكة توجكد

بها دولة فلسطينية تعيش بسنم مع جارتها وبالتنمية ا ت ادية التكي يمككن أن تحكدث فكي دولكة

فلسكطين ،وهكو سكيعمل بجكد لهكا وهكو يعلكم أن نبكذ العنكف والعمكل مكع إسكرائيل هكو الطريكق الوحيكد
لتحقيقها"(.)3

وأدان وزير الخارجية البريطاسني وليم هيج ،موا كلة البنكاء فكي المسكتوطنات و كال هكيج فكي
بيان

حافي" :بينما نهمن جهود الحكومة اإلسرائيلية لتنفي شرعنة ا ستيطان ،فإن القرار بنقكل

مسككتوطنين مككن البككؤر العشكوائية وبنككاء وحككدات إسكككان جديككدة لهككم فكي المسككتوطنات يشكككل سككابقة

خطيك كرة كك كون ه ككذه الب ككؤر غي ككر ش ككرعية وف ككق الق ككانون ال ككدولي ويج ككب إزالته ككا ف ككو اًر ،وأك ككد أن بن ككاء

( )1ني وهيقة السويد بشأن ا عتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عا مة لها ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،11-13رام هللا ،3313 ،ي .333

( )2المبعوث األوروبي :نخاطر باختفاء حل الدولتين إذا لم تكن هناك مبادرة فاعلة في العام  ،3312مو ع
حيفة األيام.http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=215151 ،3312/5/7 ،
( )3مؤتمر

حافي مشترك للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة البريطانية طوني بلير يؤكدان فيه ضرورة

تحقيق السنم العادل في الشرق األوسط على أساس الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية ،مجلة الدراسات

الفلسطينية ،العدد  ،73رام هللا ،3337 ،ي .173
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المستوطنات يشكل عقبة للسنم ويجب أن يتو ف مباشرة وفق التزامات إسرائيل بخارطة الطريكق

التككي ح ككددت ف ككي ع ككام  ،"3332و ككال هككيج" :إن موا ككلة النش ككاط ا س ككتيطاني وخ ككرق إسككرائيل
للقككانون الككدولي هككو عمككل اسككتفزازي ويقككوض فككري السككنم بككين إس كرائيل وفلسككطين ويجعككل مككن
تحقيككق حككل الككدولتين

ككعباً كمككا يجعككل مككن ال ككعب علككى أ ككد اء إسكرائيل الككدوليين الككدفا عككن

أعمككال الحكومككة اإلس كرائيلية( .)1هككم أكككد هككيج فككي مقككام آخككر أن احتمككا ت تطبيككق حككل الككدولتين

لل ار اإلسرائيلي الفلسطيني انعدمت تقريباً بسكبب التوسكع فكي النشكاط ا سكتيطاني اليهكودي فكي

األ ارض ككي المحتل ككة مح ككذ اًر إسك كرائيل م ككن أن ذل ككك يفق ككدها تأيي ككد المجتم ككع ال ككدولي ،وس ككتجعل م ككن
المستحيل تطبيق حل الدولتين(.)2

وفككي هككذا اإلطككار أدانككت فرنسككا بنككاء وحككدات اسككتيطانية جديككدة فككي الضككفة الغربيككة ،و ككال

السنـــاطق باســـم وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الفرسنســـية برسنـــار فـــاليرون ،فككي بيككان

ككحافي" :نككدين

اإلعننات التكي كام بهكا رئكيس الكوزراء ووزيكر اإلسككان اإلسكرائيليان ،المتعلقكة ببنكاء عكدة عشكرات
مككن وحككدات السكككن الجديككدة فككي مسككتوطنات الضككفة الغربيككة ،حيككث إن بعضككها بعيككد عككن خطككوط
 ،1737ف ككي و ككت م ككن المه ككم في ككه تحاش ككي ا س ككتف از ازت ب ككل ك ككل ش ككيء واس ككتئناف الحك كوار ب ككين
األطراف" ،وأضاف" :ندعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى ا متنا عن تنفيذ هذه اإلعننات ،ونكذكر

بأن ا ستيطان في كل أشكاله هو غير شرعي بنظر القانون الكدولي ،ويكدمر علكى األرض أسكس

حل الدولتين ويشكل حاج اًز أمام السنم"(.)3

و ككرح الــرئيس الفرسنســي الســابق سنيك ـوال ســاركوزي أن فرنسككا تككؤمن بالسككنم وبنهايككة هككذا
ال ك ار الككذي دام طككوينً ،وأن المسككألة مسككألة إرادة وشكجاعة ،وأن فرنسككا تريككد تشككجيع الحكككومتين

الفلسطينية واإلسرائيلية علكى متابعكة المفاوضكات بت كميم ،والسكير ُكدماً نحكو تسكوية نهائيكة ،وأنكه
يجككب القيككام بتغيي كرات ملموسككة ميككدانياً وعككدم انتظككار إح كراز تقككدم سياسككي حاسككم" ،هككم أعلككن" :أن

مو ككف فرنسككا المبككدئي بشككأن الوضككع النهككائي للقككدس ،هككو أن مسككتقبل القككدس يجككب أن ينككدرج فككي

إطار تسوية يتم التفاوض عليها بين األطراف وفقاً للقانون الدولي ،وأنه

سنم دون دس تكون عا مة لدولتين(.)4

( )1فرنسا وبريطانيا تدينان التوسعات ا ستيطانية في الضفة،
 ،3313/3/7ي .1

( )2بريطانيا :فري حل الدولتين لل ار

يمكن أن يككون هنكاك

حيفة فلسطين ،العدد  ،1115غزة،

اإلسرائيلي الفلسطيني تنشت تقريبا ،مو ع أمد لإلعنم،

.http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=110639 ،3312/1/33
( )3فرنسا وبريطانيا تدينان التوسعات ا ستيطانية في الضفة،
( )4حديث

حيفة فلسطين ،مرجع سابق ي .1

حافي للرئيس نيكو ساركوزي يعتبر فيه أن در القدس هو أن ت بح عا مة للدولتين ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،75-79رام هللا ،3331 ،ي .177
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وكذلك طالبت المستشارة األلماسنية إسنجيال ميركل في الخطاب الذي ألقته باسم حكومتها
في البرلمان ا تحادي لمنا شة أعمال مة الدول ال ناعية الهماني ،مطالبة إسرائيل بو ف كامل
لنستيطان وتنفيذ حل الدولتين ،وفي إشارة إلى أزمة الشرق األوسط المستمرة والجهود السياسية

المبذولة حالياً وا رار إسرائيل على موا لة توسيع ا ستيطان في الضفة الغربية المحتلة،
شددت ميركل على ضرورة حض األطراف المختلفة على تقديم تناز ت في األمور المختلفة ،بما

في ذلك ا ستيطان ،و الت" :لدي ناعة تامة بضرورة و ف كامل لنستيطان ،وا فإننا لن
ن ل إلى حل الدولتين المنشود ،أي دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطينية ادرة على العيش

في أمان"(.)1

وأكد الرئيس األلماسني يواخيم جاوك دعم بنده لمبدأ "حل الدولتين" على أساس حدود عام
 ،1737كما أكد دعم ألمانيا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة" ،هم خلي إلى القول "بالنتيجة،

يجب إحقاق حل الدولتين وتطبيقه مع الحقوق التاريخية وحقوق الطرفين ،ونحن نأمل في أن
يستفيد الشعبان من هذه الفر ة و يضيعوها على أنفسهم"(.)2

من الجدير بالذكر أن فرنسا وألمانيا تشكنن اطرة ا تحاد األوروبي ،وأن هذين البلدين

دور كبي اًر في عهدي شيراك وشرويدر في معارضة السياسة األحادية التي انتهجتها إدارة
لعبا اً
بوش في معالجة األزمات الدولية ،وأبديا مو فاً متحفظاً باتجاه

دق النوايا األمريكية إزاء العالم

العربي و د اضطلع ا تحاد األوروبي بدور كبير في دعم عملية التسوية بين إسرائيل والعرب،
ولكن هذه الجهود جوبهت بالع ار يل من بل إسرائيل وأمريكا ولذلك بقيت ا رة ومحدودة التأهير

في مجال حل ال ار العربي اإلسرائيلي ،وفي مجال ترتيب األوضا السياسية وا ت ادية في
المنطقة(.)3

و يختلف المو ف الروسي عن مو ف بقية دول األوربية من رؤية حكل الكدولتين ،وان بكدا

أكهككر دعم كاً للحقككوق الوطنيككة الفلسككطينية ،فقككد أعلككن الــرئيس الروســي الســابق فالديميــر بــوتين
خنل حديث

حافي عشية زيارته للقاهرة بتكاريخ  3أبريكل " ،3335إن للشكعب الفلسكطيني حقكه

الطبيعككي فككي إ امككة دولتككه المسككتقلة ،وبطبيعككة الحككال لكككي تتحقككق هككذه الفك كرة أو تُعلككن يجككب أن
ت بح هذه الدولة ابلة للحياة ،ولكي يتحقق ذلك يجب أن تعرف األطراف أن عليهم إدراك كيف
( )1ميركل تجدد دعوة إسرائيل إلى و ف تام لنستيطان وحل الدولتين ،مو ع جريدة القدس،3337/37/32 ،
http://www.alquds.com/news/article/view/id/103342
( )2الرئيس األلماني يؤكد دعم حل الدولتين ،مو ع جريدة ا تحاد،3313/33/31 ،
http://www.alittihad.ae/details.php?id=53605&y=2012&article=full

( )3ماجد كيالي ،مشاريع اإل نح في المنطقة :تنافسات خارجية ..وتجاذبات إ ليمية ،مجلة شئون عربية،
العدد  ،117القاهرة ،3339 ،ي .51 -57
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يتو لون إلى الحلول الوسط ،وأعتقد أن الفري متاحة فعنً للحلكول الوسكط ،كمكا إننكي علكى هقكة

تامة على أن الرئيس محمكود عبكاس يسكعى إلكى السكنم الحقيقكي ،وعلينكا جميعكاً أن نبكذل الجهكود

الحقيقية من أجل مساعدته ،وا نا كل الف ائل والقوى السياسية في أ ارضكي السكلطة الفلسكطينية
بالتعاون معه لما فيه م لحة للشعب الفلسطيني"(.)1

وفي بيان مشترك لجمهورية روسيا ا تحادية والمملكة األردنيكة الهاشكمية

كدر فكي عمكان

بتككاريخ  12فب اريككر  ،3337تؤكككد الككدولتان علككى محوريككة ال ك ار الفلسككطيني اإلسكرائيلي وضككرورة
حكل هكذا ال ك ار علككى أسكاس الكدولتين ومعالجككة ضكايا الحكل النهكائي علككى أسكاس مبكادرة السككنم

العربي ككة وخارط ككة الطري ككق و ك ك اررات مجل ككس األم ككن ،باعتب ككار ذل ككك المفت ككاح الرئيس ككي لمعالج ككة أه ككم

األزمات اإل ليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ،وأنهكم سيوا كلون جهودهمكا مكن أجكل تحقيكق
التسوية العادلة والدائمة والشاملة في الشرق األوسط(.)2

وأكككد الــرئيس الروســي ديمتــري ميدفيــديف بككأن المو ككف الروسككي هابككت مككع الحككق والعككدل
وا ام ككة الدول ككة الفلس ككطينية المس ككتقلة وعا ككمتها الق ككدس ،كم ككا أك ككد عل ككى أن ه ككذه الموا ككف ليس ككت

شككعارات ،وانمككا هككي موا ككف مشككفوعة بككدعم سياسككي ،حيككث إن روسككيا لهككا ب ككمة واضككحة لككدى
الشكعب الفلسكطيني وهكي مكع إ امكة الدولكة الفلسكطينية المسكتقلة ،وأن التو كل إلكى السكنم الشكامل
والعادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ممكن فقط بشرط إ امة الدولة الفلسطينية(.)3

يرى الباحث أن مو كف اللجنكة الرباعيكة وا تحكاد األوروبكي وروسكيا يتمهكل فكي حكل لل ك ار
اإلسرائيلي الفلسطيني من خنل اتفاق ينهي ا حتنل الكذي بكدأ عكام  ،1737ويحكل كافكة ضكايا
الوضع النهائي ،ويلبي تطلعات كن الطرفين في يام وطنين مستقلين مكن خكنل دولتكين لشكعبين

إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة ومتوا لة جغرافياً و ابلة للحياة ،تعيشان جنباً إلى جنب في سنم
وأمن.

( )1حديث

حافي للرئيس فنديمير بوتين عشية زيارته للقاهرة يتناول الوضع في الشرق األوسط ،مجلة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،32رام هللا ،3335 ،ي .117
( )2بيان مشترك لجمهورية روسيا ا تحادية والمملكة األردنية الهاشمية يؤكد ضرورة حل ال ار الفلسطيني
اإلسرائيلي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،37رام هللا ،3337 ،ي .173

( )3هنادي هاني إسماعيل ،مرجع سابق ،ي.73
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الفصل الخامس

مستقبل رؤية حل الدولتين :بين إمكاسنات التحقيق
والبدائل المحتملة
المبحث األول :ع ارقيل تحقيق رؤية حل الدولتين.
المبحث الثاسني :البديل الممكن لرؤية حل الدولتين.
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المبحث األول :عراقيل تحقيق رؤية حل الدولتين:
التسوية السياسية القائمة على رؤية حل الدولتين لم تككن ممكنكة التطبيكق أو ابلكة للحيكاة

من ككذ التوس ككع اإلسك كرائيلي ف ككي أ ارض ككي الض ككفة الغربي ككة والقك كدس لع ككام  ،1737حي ككث هن ككاك م ككأزق

يعترض التو ل إلى حل سياسي ينجم عنه دولتان مستقلتان ومتجاورتان تعيشان جنباً إلى جنب

في منطقة الشرق األوسط ،حيث إن الفكرة ال هيونية ائمة على أن فلسطين التاريخية ،من نهر
األردن إلى البحر المتوسط ،يجكب أن تككون دولكة واحكدة تحكت السكيادة اإلسكرائيلية ،كمكا أن إنهكاء

ا حتنل ليس على جدول الحكومة اإلسرائيلية ،والقكوى السياسكية فكي إسكرائيل موحكدة فكي رفضكها

يام دولة فلسطينية عملية ،و ابلة للحياة ،ومت لة األراضي تعيش جنباً على جنب مكع إسكرائيل،

ل ككذلك ل ككن يتحق ككق الس ككنم م ككا دام ككت عملي ككة التس ككوية

تتض ككمن أساس ككيات عادل ككة لح ككل القض ككية

الفلسطينية.
في الو ت الذي يرى كهير من الم ار بين أن في اإلمكان التو ل إلى اتفاق بشأن الوضع
النهككائي ،علككى أسككاس أن حككل الككدولتين

ي كزال األفضككل بككين الخيككارات السككيئة لحككل ال ك ار  ،و

ي كزال البرنككامج الككوطني لمنظمككة التحريككر الفلسككطينية يسككتحق دعككم األكهريككة الفلسككطينية ،وهككي مككا

ازلككت ككادرة علككى إدارة حملتهككا التفاوضككية بك ارمككة وجككدارة ،وتسككتحق فعكنً كككل الككدعم للو ككول إلككى

اتفاق مع إسكرائيل يحمكل فكي طياتكه دولكة فلسكطينية ابلكة للحيكاة ،و كادرة علكى الكدفا عكن نفسكها،
تكون عا متها القدس الشر ية(.)1

وأنه منذ أن وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على فككرة يكام دولكة فلسكطينية إلكى جانكب

دولككة إس كرائيل ،ظهككرت حركككة داخليككة ضككمن المجتمككع اإلس كرائيلي تسككير فككي نفككس ا تجككاه ،حيككث
بدأت مجموعات عدة من دعاة السنم برفع شعار "دولتان لشعبين" ،و شك أن بول حق اآلخر

بإ امة دولة د مهل انعطافاً هاماً بالنسبة إلى المجتمعين ،لكن مشكلة العبارة تكمن في التأوينت

المتعددة لها ،الشعار بالنسبة للفلسطينيين واضح جداً ،ويعني دولة فلسطينية في الضكفة والقطكا

وعا متها القدس الشر ية ،وذلك في إطار الق اررات الدولية وخا ة القرار ر م  ،393أما بالنسبة

إلككى اإلس كرائيليين فإنهككا أكهككر تعقيككداً ،لقككد رفككع اليسككار اإلس كرائيلي هككذا الشككعار خككنل فت كرة طويلككة،
ويحظى اليوم بقبول من الطبقة السياسية بما فيها تيارات منتميكة إلكى اليمكين ،ولككن السكؤال الكذي

يطككرح نفسككه هككو :كيككف يفسككر اليمككين اإلس كرائيلي فككرة حككل الككدولتين ،و سككيما أنككه يكرفض تفكيككك

المسككتوطنات وا نسككحاب مككن القككدس الشككر ية ،وبككالتوافق مككع المو ككف اإلس كرائيلي تطككرح الو يككات

( )1ا لمأزق الفلسطيني الراهن :كيف و لنا إلى هنا وما العمل؟ ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،75-79
رام هللا ،3331 ،ي .12
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المتح ككدة األمريكي ككة ح ككل ال ككدولتين دون تحدي ككد ح ككدودهما ،أو اعتب ككار القك كرار  393كأس ككاس لح ككل
ال ار (.)1

ومع ذلك يمكن القول إن هناك جملة من العوامل التي تؤهر بشككل مباشكر علكى مسكتقبل

رؤية حل الدولتين ،ومن هذه العوامل:

 .1االسنحياز األمريكي لسرائيل تجاه رؤية حل الدولتين:
انتهجككت اإلدارة األمريكيككة سياسككة مهادنككة لسياسككة ا سككتيطان فككي األ ارضككي الفلسككطينية
المحتلككة منككذ سككنة  1737رغككم انتقاداتهككا لمككا يحككدث ،ورغككم مطالبتهككا مككن إس كرائيل بتقككديم كشككف
تف ككيلي لمككا يككتم بنككاؤه ،ورغككم اعتبارهككا أن هككذه المبككاني مخالفككة للقككانون الككدولي ،وأنهككا خط كوات
عمليككة يمكككن اعتبارهككا عقبككة فككي طريككق السككنم ،وتظهككر هككذه الحقيقككة فككي العديككد مككن الموا ككف،
كونداليز رايس عند زيارتها إلسرائيل ،حين
ا
وأبرزها ا نتقادات التي أعلنتها وزيرة الخارجية السابقة

ُسئلت عن مو فها من المستوطنات ،حيث اكتفت بالقول" :مكا نحكن بحاجتكه فكي هكذه المرحلكة هكو
القيام بخطوات تقرب بين الجانبين ،وأي أعمال د تبعد هذا التقارب نجد أنفسنا بحاجكة إليهكا"،
وبالتالي فإن ا ت ار المو ف األمريككي علكى الت كريحات فكي معظكم األحيكان أو كل رسكالة إلكى

إسكرائيل ،أن بإمكانهككا ا سككتمرار فككي بنككاء المشككاريع ا سككتيطانية دون أن يكككون ذلككك مسككبباً حرجكاً

دولياً للشركاء األمريكيين ،واذا ما استمر الوا ع الميداني للتوسع ا ستيطاني على حاله ،فسكيكون
لككه تبعككات بعيككدة المككدى علككى أي اتفككاق سياسككي إس كرائيلي فلسككطيني ،خا ككة فيمككا يتعلككق بالقككدرة
واإلمكانية على تحقيق الحل النهكائي لل ك ار  ،المتمهكل فكي إيجكاد دولتكين لككن الشكعبين ،و يقكف
ا نحياز األمريكي عند حدود ال مت عن ا ستيطان ،ولكنه يتعداه إلى ال مت عن الممارسات

اإلسرائيلية في القدس ،والتواطؤ مع المو ف اإلسرائيلي من ضية النجئكين وحكق العكودة ،والقكول
بإمكانية العودة التامة إلى حدود  1737غير ابلة للتطبيكق ،وا عتقكاد بكأن القك اررات الدوليكة ذات

ال لة

تدعم مهل هذه الفكرة(.)2

ويضاف إلى ذلك أن دعوات بوش ا بن والتي نادى فيها بقيام دولتين تعيشان جنباً إلكى

جنككب فككي سككنم ،تككم

ككوغها ،ب ككورة متعمككدة ،كمقترحككات فارغككة لككم تطلككب شككيء مككن إس كرائيل،

فعقب ت ريحات أدلى بها بوش ومسؤولون آخرون في أواخر عام  ،3331ودعوا فيهكا إلكى يكام
دولتين ،طمأنت اإلدارة األمريكية إسرائيل ،ب ورة سرية ،وعلى نحو أهلج
( )1بيدرو برييجر ،ال ار العربي اإلسرائيلي مئة سؤال وجواب ،ترجمة إبراهيم
العربية ،بيروت ،3313 ،ي .191-197

در شارون ،إلكى إنكه
الح ،مركز دراسات الوحدة

( )2عبد ال حميد الكيالي ،راءات إسرائيلية استراتيجية ،ترجمة عدنان أبو عامر ،مركز الزيتونة للدراسات
وا ستشارات ،بيروت ،3337 ،ي .13-71
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ليس لديها خطة لتحقيق حل كهذا ،كما أن مبادرة بوش الرئيسية التي طرحهكا فكي يونيكو ،3333

والتكي عكرض فيهككا رؤيتكه لقيكام دولتككين ،لكم يككن وراءهككا أي مضكمون وككان ت كريحه هكذا موضككع
بعض الخنف داخل اإلدارة األمريكية ،بين الذي اعتقدوا أنكه يتوجكب علكى الو يكات المتحكدة ،فكي

أ ككل األح كوال ،أن تقككوم بمبككادرة نحككو السككنم ،وبككين المسككؤولين الككذين يكنككون و ء شككديد إلس كرائيل

والككذي عارضكوا بشككدة طلككب أي تنككاز ت منهككا ،ونتيجككة ذلككك لككم توضككع أي خطككط مككن أجككل تنفيككذ

رؤية بوش ا بن ،وعلى الرغم من الرحنت العديدة التكي امكت بهكا اريكس إلكى المنطقكة ،لكم تبكذل
هي أو بوش أي جهد لزحزحة إسرائيل عن موا فها المتشددة ،ولم يقدما أي دعم للحد األدنى مكن

المطالب الفلسطينية(.)1

وممككا يت ككل أن الرؤيككة األمريكيككة لككم تتضككمن جككدو ً زمنيكاً لتنفيككذها ،ولككم يطالككب إسكرائيل

بو ككف أعماله ككا ا س ككتيطانية ف ككي األ ارض ككي الفلس ككطينية ومدين ككة الق ككدس الش ككر ية ،وحت ككى األفع ككال

ا سرائيلية والمجازر التي تلحقهكا بالشكعب الفلسكطيني لكم يكدنها ،بكل واألنككى مكن ذلكك أن الكرئيس

األمريك كي جككورج بككوش ا بككن

ككرح" :أن يككام دولككة فلسككطينية بحلككول عككام  3335أمككر ي ككعب

تحقيقه في ظل الحقكائق التكي تجكري علكى أرض الوا كع ،إلـى جاسنـب مجموعـة مـن الـدالالت لهـذا

التصريح أهمها:

أوالً :أن بككوش ا بككن وللم كرة األولككى منككذ طككرح خارطككة الطريككق ،ككد اعتككرف

كراحة بمككوت هككذه

الخريطة ،طالما أن الدولة الفلسطينية لن ترى النور.

ثاسنيـــاً :أن بككوش ا بككن ككد ضككى علككى محككاو ت إ امككة الدولككة الفلسككطينية انطن ككا مككن محاولتككه
تسويا ما يحدث على أرض الوا ع باعتباره عقبة في وجه يام هذه الدولة.

ثالثاً :أن بوش ا بن د أ ر بحق إسرائيل فكي تحديكد منمكح الدولكة الفلسكطينية ،وذلكك مكن خكنل
اعترافه بما يجري على أرض الوا ع ،بل وشرعنته لحساب إسرائيل.

رابعاً :لم يعد بوش ا بن مجرد ار لطرفي ال ار  ،ولكنه بات منحا اًز لإلسرائيليين ،يدعم مكو فهم
ويساهم في تعزيز رؤيتهم للدولة الفلسطينية.

وبككد ً مككن أن يككدين بككوش ا بككن أفعككال إسكرائيل ومجازرهككا بحككق الفلسككطينيين ،خكرج بهككذا

الت كريح لينسككف كككل محككاو ت إ امككة الدولككة الفلسككطينية ،ويسككوغ ج كرائم إس كرائيل بككدءاً مككن بنككاء

كاء بخطككة فككك ا رتبككاط عككن غككزة ،باعتبككار ذلككك حقككائق تجككري علككى أرض
الجككدار العككازل ،وانتهك ً
الوا ع(.)2

( )1كاهلين كريستيسون ،نهاية حقبة سوداء :فلسطين – إسرائيل في عهد بوش ا بن ،مرجع سابق ،ي .133
( )2خليل العناني ،بوش يدفن مشرو الدولة الفلسطينية ،مجلة البيان ،العدد  ،331لندن ،3339 ،ي.79
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و شككك أن سياسككة إدارة بككوش ا بككن ،التككي رسككمها ونفككذها عككدد مككن

ككنا السياسككات،

تقوم على التماهل والتن ي شبه التام في الم الح المشتركة لككل مكن الو يكات المتحكدة واسكرائيل،
س كواء فيمككا يتعلككق بال ك ار الفلسككطيني اإلس كرائيلي ،أو بمنطقككة الشككرق األوسككط ،وأنهككا تهككدف إلككى

القضاء على أي إمكانية لتحقيق استقنل فلسطيني حقيقي في دولة ذات سيادة و ابلة للحياة ،إن
السياسات المرسومة ترمي لتعزيكز الم كالح اإلسكرائيلية ،وتقكويض أي أمكل بقيكام دولكة فلسكطينية،
ومن المرجح أن تستمر هذه الحالة خنل فترة إدارة الرئيس باراك أوباما(.)1

ورغم أن إدارة الكرئيس بكاراك أوبامكا ،لكم تتخكل عكن م كطلح حكل الكدولتين ،كأسكاس لحكل

القضية الفلسكطينية ،فكإن تمـاراويتيس سنائـب مسـاعد وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة لشـؤون الشـرق

األدسنــى ككد حككذرت مككن أن النافككذة لحككل الككدولتين لككن تبقكى مفتوحككة إلككى األبككد ،و الككت" :ولهككذا نحككن
نقككر بككأن اللحظككة الحاليككة ملحككة ،وعلينككا أو ً بككذل كككل مككا بوسككعنا لضككمان اسككتئناف المفاوضككات،

وهاني كاً علينككا النظككر إلككى األرض لنككرى مككاذا سككنفعل للمحافظككة ككدر اإلمكككان علككى حككل الككدولتين،

ولهذا طلبنا تجميد ا ستيطان ولم نح ل على كل ما نريد لكننا ح لنا على شيء يساعد" ،كما

لم يتردد سنائـب الـرئيس األمريكـي جـون بايـدن مكن الو كوف أمكام لجنكة شكئون العن كات األمريكيكة
اإلس كرائيلية (ايبككاك) فككي واشككنطن ،وترديككد ذات الككدعوة إلككى إس كرائيل و ككال" :علككى إس كرائيل العمككل
باتجاه تحقيق الحل القائم على دولتين ،لن يعجبكم ما سأ ول ،ولكن عليكم التو ف عن بناء مزيد
من المستوطنات وتفكيك الموا ع العشوائية والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل" ،حيكث إن نتنيكاهو

ينككا ض ح ككل الككدولتين وت ك كريحات اإلدارة األمريكي ككة ،ووعككد ب ككوش ا ب ككن بإ امككة دول ككة فلس ككطينية

مستقلة ابلة للحياة(.)2

وعنككدما بككدأ جـــون كيــري مسككاعيه الراميككة إلككى إطككنق عمليككة التسككوية بككين الفلسككطينيين
واإلسرائيليين عبر تقديمه خطة ا ت ادية تتضمن تطوير حقول الغاز بالة شواطأ غزة والسماح
للفلسككطينيين باسككتغنل حقككول البوتككاس شككمال البحككر الميككت ،والسككماح للسككلطة الفلسككطينية بتهيئككة

البنيكة التحتيكة فككي المنطقكة الم ككنفة  ،Cوالوا عكة تحكت السككيطرة اإلسكرائيلية الكاملككة ،كمكا وتشككمل

إ امككة محطككة لتنقيككة الميككاه فككي غكزة وبنككاء مطككار دولككي فلسككطيني ُكرب أريحككا ،وانسككحاب إسكرائيلي
مككن منطقككة لقيككة شككمال البحككر الميككت لم ككلحة السككيادة الفلسككطينية ،وأكككد سككميح شككبيب المحلككل
السياسي ،استحالة تطبيق خطة كيري ا ت ادية لتوا ل ا ستيطان ،وأن القيادة الفلسطينية لن
( )1كاهلين كريستيسون ،نهاية حقبة سوداء :فلسطين-إسرائيل في عهد بوش ا بن ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،71رام هللا ،3337 ،ي .133

( )2محمد إبراهيم المدهون ،تنشي حل الدولتين  -راءات استراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد
الخامس ،3313 ،ي .79-72
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تقبككل المغريككات األمريكيككة للعككودة إلككى طاولككة التسككوية ،وتو كع شككبيب إخفككاق خطككة كيككري ألنهككا

ست طدم بالتعنت اإلسرائيلي على األرض ،وأن إسرائيل لن تقبل بتنفيكذ مشكاريع تُخكرج ا ت كاد
الفلسطيني من التبعية اإلسكرائيلية ،أمكا القيكادة الفلسكطينية فتقكول أنهكا متمسككة بمطالبهكا السياسكية
وغير مستعدة لتقديم أي تناز ت ،مؤكدة

عوبة تحقيق تقدم ا ت ادي دون تقدم سياسي(.)1

ومن نافلة القول أن حل الدولتين يتطلب سياسة أمريكية وية نحو إسكرائيل ،وهكو مسكعى

سيجده أوباما شائكاً بالفعل ،إذ من بين أهم متطلبات تحقيق حل الدولتين:
-

نهايككة تامككة وس كريعة ،ومضككمونة لنحككتنل العسكككري اإلس كرائيلي مككن كككل األ ارضككي التككي

-

إعادة األراضي التي احتلها المستوطنون إلى الفلسطينيين ،والتعكويض الكامكل للفلسكطينيين

-

يحككق إلس كرائيل اإل كرار علككى حكككم أي

احتلت عام  ،1737بما في ذلك القدس الشر ية.

عن خسارة استخدامهم ل رض خنل فترة ا ستيطان.
ترحيككل المسككتوطنين مككن الدولككة الفلسككطينية ،إذ

كان داخل الدولة الفلسطينية.
-

ضككمان حريككة الحركككة بككدون تككدخل إس كرائيلي بككين الضككفة الغربيككة و طككا غ كزة ،والسككيطرة
الفلسطينية الكاملة على المجال الجوي ،والمياه ،واألرض ،والحدود ،والهجرة ،والتجارة.

-

السيادة السياسية وا ت ادية التامة والمساواة للدولة الفلسطينية(.)2

 .2العراقيل السرائيلية أمام حل الدولتين:
تشير مختلف المعطيات إلى عدم جاهزيكة الجانكب اإلسكرائيلي لمفاوضكات الحكل النهكائي ،و إلكى
التس ككوية السياس ككة العادل ككة والدائم ككة ،وانم ككا يس ككعى إل ككى كس ككب الو ككت ألس ككباب داخلي ككة وخارجي ككة
واس ككتراتيجية وأيديولوجي ككة متع ككددة ،ومـــن أهـــم العوامـــل التـــي تقـــف وراء عـــدم الجاهزيـــة للحـــل

السياسي وفق رؤية حل الدولتين ما يلي:
.1

تزايد نفوذ القوى المتطرفة داخل المجتمع اإلسرائيلي.

.3

اإلجمككا الككذي تحظككى بككه ضككية المفاوضككات النهائيككة داخككل إس كرائيل علككى اعككدة ال كرفض
المطلق ،خ و اً ما يتعلق بحق عكودة النجئكين ،والقكدس وا نسكحاب الكامكل إلكى حكدود
 9يونيو  ،1737والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية.

( )1خطة كيري  ..طُعم أمريكي للفلسطينيين،

حيفة الرسالة ،العدد  ،1132غزة ،3312/3/2 ،ي.9

( )2أسعد غانم وآخرون ،حل الدولة الواحدة لل ار العربي اإلسرائيلي بلد واحد لكل مواطنيه ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،3313 ،ي .122-123
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.2

عكدم اسككتقرار الوضككع الحكككومي فككي إسكرائيل ،ممككا يجعككل القككدرة علككى أخككذ كرار اسككتراتيجي

.9

اسككتمرار ال ككدعم األمريكك كي وض ككعف الض ككغوط الدولي ككة ،ونج ككاح المح ككاو ت اإلسككرائيلية ف ككي

في الكنيست اإلسرائيلي غير ممكنة من الناحية العملية.

امت ككاي أي تحككرك دولككي ضككاغط ،واسككتمرار حمايتهككا مككن القضككاء الككدولي عبككر األمككم

المتحدة(.)1
.5

التوسكككع ا سكككتيطاني حيكككث أدى إلك ككى إيجك ككاد حقك ككائق جدي ككدة علكككى األرض بشك كككل مت ازيك ككد،
ومعطيككات ميدانيككة اسككتراتيجية ذات تككأهيرات بعيككدة المككدى ،وفككي حككال اسككتمر األمككر علككى

حالككه خككنل الفت كرة القادمككة ،فإن كه سككيترك آهككاره الحتميككة علككى إنهككاء أي أمككل بتحقيككق حككل

سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين ،هذا الحل القائم أساساً على رؤيكة الكرئيس بكوش ا بكن،
ممككا يعنككي عملي كاً ترسككيخ ا نف ككال وا عي كاً علككى الفلسككطينيين ،وبالتككالي فككإن إ امككة الدولككة

الفلسطينية بات أم اًر مستحينً(.)2
.6

مطلب نتنياهو ا عتراف بيهودية الدولة كمعيق لتحقيق رؤية حل الدولتين:
فقككد اشككترط بنيككامين نتنيككاهو ا عت كراف بيهوديككة الدولككة وبإس كرائيل كدولككة للشككعب اليهككودي،
ووضككع هككذه القضككية علككى رأس سككلم أولويككات التفككاوض وسككابقة علككى المواضككيع الجوهريككة

األخككرى مهككل القككدس ،النجئككين ،ا سككتيطان والح كدود ،ويككدرك نتنيككاهو جيككداً معنككى مطلككب

ا عتراف وانعكاساته على مجمل القضايا الجوهرية ،فا عتراف الفلسطيني بيهوديكة الدولكة
معنككاه تنككازل فلسككطيني عككن حككق العككودة ،كمككا أنككه يح ككل علككى اعتكراف فلسككطيني بالروايككة

التاريخية اإلسرائيلية وما يسمى بالحقوق اليهودية في القدس والضفة الغربية ،يفهم نتنياهو
أن الفلس ك ككطينيين ي ك ككدركون ذل ك ككك ،له ك ككذا فه ك ككو ي ك ككدرك أن مطل ك ككب ا عتك ك كراف معن ك ككاه إفش ك ككال

المفاوضككات حتككى بككل بككدئها ،علم كاً بككأن الحككديث يككدور عككن إطككار اتفككاق للتسككوية الدائمككة

يض ككمن ا لتك كزام ب ككروح مب ككدأ الح ككل الق ككائم عل ككى مب ككدأ دولت ككين لش ككعبين ،واذا كان ككت الدول ككة

الفلسكطينية للشككعب الفلسككطيني فكإن إسكرائيل هككي دولككة الشكعب اليهككودي ،وبالنسككبة لنتنيككاهو
فإن جوهر ال ار هو الرفض الفلسطيني المتوا ل للتسليم بحق اليهود في أن تككون لهكم

دولككة وميككة خا ككة بهككم ،وهككذا سككابق لكككل عنا ككر ال ك ار األخككرى كككالنجئين واألرض

( )1جواد الحمد ،آفاق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية  ،3331-3337مجلة دراسات شرق أوسطية،
العدد  ،27عمان ،3337 ،ي .133-131

( )2عبد الحميد الكيالي ،مرجع سابق ،ي .73
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وغيره ككا ،و يمك ككن أن تق ككوم دول ككة للفلس ككطينيين خا ككة به ككم فيم ككا

خا ة باليهود(.)1

تك ككون دول ككة إسك كرائيل

ومكن هنككا فككإن مككن الواضككح فككي السياسككة اإلسكرائيلية أن األسككس التككي تقككوم عليهككا حكومككة

نتنياهو ترفض رؤية حكل الكدولتين ،وأن اسكتراتيجيته تقكوم علكى اسكتبدال رؤيكة حكل الكدولتين بفككرة
الس ككنم ا ت ككادي ،وه ككذا م ككا يفس ككر ت ك كميم حكومت ككه عل ككى ض ككية المفاوض ككات ب ككدون ش ككروط،
ومحاولة إظهار أن السلطة الفلسطينية هي العقبة أمام التو ل إلى حل وليس إسرائيل ،ومن هنا

بات الترويج لرؤية حل الدولتين على أنه وهم ،ومن األفضل البحث عن بدائل أخرى لهذا الحل،
وأنس ككب م ككا يمك ككن أن تو ككف ب ككه المرحل ككة الحالي ككة ه ككي "إدارة األزم ككة" ب ككدل البح ككث ع ككن الحل ككول

الجذرية التي من شأنها أن تفجر ال ار (.)2

و د اعتبر الجسنرال "غيو ار أيالسند" والذي كـان رئيسـاً لمجلـس األمـن القـومي السـرائيلي،

أن حككل الككدولتين أ ككبح يشكككل معادلككة

ككفرية للط كرفين ،بمعنككى أن تحقيككق هككذا الحككل سيضككر

بم الح طرف معكين و يمككن أن يحقكق هكذا الحكل م كالح الطكرفين ،وأن حكل الكدولتين لكم يككن
كذلك في الماضي ،إ أن التطورات السياسية والتاريخيكة أدت إلكى تحويكل هكذا الحكل إلكى معادلكة

ويعتقد أن حل الكدولتين سكيؤدي إلكى عكدم اسكتقرار فكي المنطقكة ويقتكرح بكدل الكذهاب إلكى
فريةُ ،
حل الدولتين إ امة فدرالية أردنية فلسطينية ،ويعتقد البروفسور إفرايم عسنبار مـدير مركـز بـيغن –

السادات للدراسات االستراتيجية أن منظومكة الكدولتين كد فشكلت ،وظهكر فشكلها منكذ البدايكة ولكيس

ويحمل عنبار القيادة الفلسطينية سبب فشلها في الح كول علكى دولكة
بسبب التطورات السياسيةُ ،
وتكمن أهمية أ والكه أن التشككيك فكي منظومكة الكدولتين بكدأ يتسكار فكي داخكل النخبكة ا سكتراتيجية
والفكريككة اإلس كرائيلية ،ولكككن مقابككل ذلككك لككم يكككن تنككامي دعككم فك كرة الدولككة الواحككدة بككل البحككث عككن

مخارج تُعطي دولة للفلسطينيين ،مما يقود لنستنتاج بأن الهروب الكبير الذي تبحث عنه هذه
األطروحات هو الهروب من حق الفلسطينيين السياسي في دولة وليس تعذر تحقيقه(.)3
وفكي مقابلككة خا ككة مككع رئــيس الكسنيســت األســبق وأحــد القــادة السياســيين لحــزب العمــل

أبراهــام بــور ككال" :حككل الككدولتين لفككظ أنفاسككه األخي كرة و بككد مككن التفكيككر بالحككل المككدني ،وفككي

( )1مهند م طفى ،استراتيجية نتنياهو التفاوضية :الم الحة مقابل التسوية السياسية ،مجلة ضايا إسرائيلية،
العدد  ،95رام هللا ،3313 ،ي .15-12
( )2حسين ساهر بني جابر ،أهر نتائج ا نتخابات اإلسرائيلية األخيرة  3337على عملية التسوية السلمية بين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،3311 ،ي

.135-139

( )3هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .57-53
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مقككدمتها فقككدان اإلمكككان ال كوا عي والعملككي لتطبيككق حككل الككدولتين ،وتفككا م التطككرف اليمينككي داخككل

إسرائيل وتبدد اليسار ال هيوني"(.)1

ويككرى عوديــد عيــران رئــيس معهــد دراســات األمــن الق ـومي فــي جامعــة تــل أبيــب ،أن
الظروف السياسية لدى إسرائيل والفلسطينيين لن تمكن مكن التو كل الكى اتفكاق بكين الجكانبين فكي

الفترة المقبلة ،ولذلك يقترح التو ل الكى مكا ي كفه باتفا يكات جزئيكة أو مرحليكة ،إلكى حكين ت كبح
الظككروف مواتيككة للتو ككل الككى اتفككاق دائككم ،وأضككاف أنككا أعتقككد أنككه

الدولتين ،ألن أي حل آخر هو حل غير جيد لكن الطرفين(.)2

يوجككد حككل آخككر عككدا حككل

ومما ال شك فيه أن إسرائيل تهدف من خالل تعسنتها ومراوغتها في تحقيق رؤيـة حـل الـدولتين

إلى:

 -1دفككع الفلسككطينيين شككعباً وسككلطة إلككى اليككأس مككن إمكانيككة إح كراز مكاسككب سياسككية أو عمليككة
عن طريق النهج الذي تعتمده ف ائل المقاومة.

 -3الضغط على الفلسطينيين في ظل اختنل ميزان القوى ل كالح إسكرائيل ،بغكرض الح كول
على تناز ت جوهرية منهم في المفاوضات.

 -2السككعي إل ككى خف ككض س ككقف التطلع ككات الفلسككطينية ،ومحاول ككة حس ككم النق ككاش ح ككول الجوان ككب
الرئيسية للتسوية لنكتفاء بالحلول اإلسرائيلية المعروضة(.)3

وخن ة القول في المو ف اإلسرائيلي هو أن شكل ومضمون الدولة الفلسطينية التي يخطط

لهككا اإلس كرائيليون

كررات الدوليككة ،ومككن هككم فهككو
يقككوم علككى أسككاس القك ا

الفلسككطيني ،ومككن هككم

يلبككي تطلعككات الشككعب

يمكككن القبككول بككه أساس كاً لحككل الككدولتين ،فحينمككا وافقككت منظمككة التحريككر

الفلسككطينية فككي نككوفمبر  ،1711وخككنل الككدورة التاسككعة عشككر للمجلككس الككوطني للت ككويت علككى

القبككول بككالق اررين  393و  ،221كككان الجميككع مقتنككع بككأن المجتمككع الككدولي سيضككمن للفلسككطينيين
إ امة الدولة الفلسطينية على الضكفة الغربيكة و طكا غكزة ،وعا كمتها القكدس الشكر ية ،و بكد مكن
التأكيك ككد أن مفهك ككوم الدولك ككة عنك ككد الط ك كرفين مختلك ككف وفك ككي تعك ككارض تك ككام بك ككين المفهك ككومين ،إذ كك ككان

الفلس ككطينيون يظن ككون ب ككأنهم س ككيقيمون الدول ككة الفلس ككطينية المس ككتقلة عل ككى األ ارض ككي المحتل ككة ع ككام
( )1أبراهام بورغ :حل الدولتين لفظ أنفاسه األخيرة و بد من التفكير بالحل المدني ،مقابلة أجراها معه أنطوان
شلحت وبنل ظاهر ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،99-92رام هللا ،3311 ،ي .93-27
( )2عوديد عيران ،أي حل آخر عدا "حل الدولتين" لن يكون جيداً للطرفين ،مقابلة أجراها بنل ضاهر ،مجلة
ضايا إسرائيلية ،العدد  ،29رام هللا ،3337 ،ي.17

( )3إبراهيم عبد الكريم ،هل إسرائيل جاهزة للتسوية السياسية؟ ،مجلة دراسات شرق أوسطية ،العدد  ،27عمان،
 ،3337ي .132
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 ،1737بمككا فيه ككا الق ككدس الش ككر ية ،عل ككى أن تك ككون هككذه األ ارض ككي خالي ككة م ككن الوج ككود العس كككري

اإلس كرائيلي ،والمسككتوطنات أو المسككتوطنين ،فالخطككأ الككذي و ككع فيككه مخططككو أوسككلو هككو إرجككاء
القضايا األساسية لل ار  ،ونقلها إلى مفاوضات حقكة سكميت بمفاوضكات الوضكع النهكائي ،ولكم
يكون كوا يككدركون بككأن إس كرائيل ستسككاومهم علككى هككذه القضككايا وتفككرض شككروطها ،شككروط المنت ككر
والقوي ،والفلسطيني هو الطرف الضعيف ،ومن هنا نرى أن حل الدولتين المطروح محككوم عليكه

بالفشل الذريع ،لكن حتى لو فكرض هكذا الحكل علكى الفلسكطينيين ،فكي مفاوضكات غيكر مباشكرة أو

مباش كرة نتيجككة الضككغط األمريك كي والعربككي ،وانحيككاز أمريك كا إلككى إس كرائيل ،فككن أحككد يسككتطيع أن
يفككرض علككى الشككعب الفلسككطيني التنككازل عككن حقككه غيككر القابككل للت ككرف فككي تقريككر م ككيره لبنككاء

دولته حسب اررات الشرعية الدولية(.)1

 .3الصعوبات التي تواجه تطبيق رؤية حل الدولتين:
-

يفترض نموذج حل الدولتين العودة إلى حدود مكا بكل العكام  1737مكع تبكادل أ ارضكي فكي
نطككاق ضككيق متفككق عليككه ،وانشككاء دولككة فلسككطينية فككي الضككفة الغربيككة و طككا غكزة ،تت ككل
بممر يقطع أراضي تحت السيادة اإلسرائيلية ،هذا الحل يفترض حدوداً معتكرف بهكا تف كل
بين الدولتين ،ويبدو تخطيط الحدود وحمايتها الفاعلكة مهمكة شكبه مسكتحيلة ،بسكبب التكدخل

المشترك للسكان ،خ و اً في منطقة القدس.
-

المشكلة الرئيسية في إنشاء دولتكين منف كلتين هكي ككون األرض غيكر ابلكة للقسكمة بسكبب
حجمهككا ال كغير وتقككارب بيوتهككا ،ومككدنها وبلككداتها ،واعتمككاد الجميككع علككى طككرق مشككتركة،
وهواء ،وماء ،ومطارات ،وموانأ ،وشواطأ.

-

إن القككدس واألمككاكن المقدسككة التككي تمهككل رمك اًز غيككر ابككل للقسككمة مككن وجهككة نظككر إسكرائيل،

-

إن حككل الككدولتين يفتككرض أن إس كرائيل هككي دولككة اليهككود ،وا عت كراف بإس كرائيل كككذلك طُككرح

وفي نظر اليهود والمسلمين.

بالفعككل فككي المفاوضككات ،وتكمككن المشكككلة فككي أن  %31مككن م كواطني إس كرائيل فلسككطينيون

وهم

يستطيعون أن يقبلكوا وضكعهم الحكالي األدنكى الخاضكع للتمييكز ،وهكذا يعنكي أن حكل

ال ككدولتين يبق ككى عل ككى ال ك ك ار الق ككومي داخ ككل ح ككدود الدول ككة اليهودي ككة ،و يس ككتطيع احتك كواءه

بوسائل ديمقراطية للتمهيل المتساوي.

( )1عمر عاشور ،راءات استراتيجية – حل ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي تعارض المفاهيم – الحلول البديلة،
مرجع سابق ،ي .133-139
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-

أن اعتبككارات األمككن فككي الخطككاب اإلس كرائيلي ،تؤكككد أنككه لككيس مككن المحتمككل ا فت كراض أن

اإلسرائيليين سيسمحون لجيرانهم الفلسطينيين بإنشاء وة عسكرية على أساس سيادي ،ففي
جمي ككع المفاوض ككات ،يعتب ككر تجري ككد الدول ككة الفلس ككطينية م ككن الس ككنح ش ككرطاً إسك كرائيلياً مس ككبقاً

وواضحاً ،وهو ما يجعل إسرائيل ادرة على أن تعيد احتنل الدولة الفلسكطينية ،وهكو أ كرب

إلككى ا حتمككال ،ومككن هككم فككإن الدولككة الفلسككطينية لككن ت ككل ككط إلككى مسككتوى الدولككة المسككتقلة

التي تحمي نفسها ،ومن الواضح أن غالبية اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يتمسكون بحل
الدولتين ،يرون ذلك عبر وجود العداء وفقدان الهقة (.)1

-

أن الدبلوماسكككية الدوليك ككة الحاليك ككة ،ليسك ككت فعالكككة بش كككل يمككككن أن تقك ككود إل ككى إنجك ككاح حك ككل

الككدولتين ،فقككد اتخككذت إس كرائيل العديككد مككن الخط كوات الملموسككة منككذ احككتنل عككام 1737
والتي زادت من

عوبة نجاح حل الدولتين ،و د ساهم المجتمع الدولي في تعجيل القضاء

علككى ح كل الككدولتين كخيككار ابككل للحيككاة ،وبخا ككة بعككد اإلج كراءات السياسككية القاسككية التككي

اُتخككذت ضككد السككلطة بعككد أن شكككلت حمككاس الحكومككة فككي مككارس  ،3333فهككذه الككدول لككم

تُعا ككب حمككاس فحسككب ،ولكنهككا عا بككت أيض كاً المؤسسككات الفلسككطينية ،و ككد حككدت الو يككات

المتحككدة مككن إمكانيككة تطبيككق مبككادرة الككدول العربيككة للسككنم عككام  ،3333التككي تتبنككى حككل
الدولتين ،وبقي الجانبان منذ ذلك الحين غير ادرين وغير راغبين في السكعي لتحقيكق هكذه
المبادرة بأي طريقة متناسقة(.)2

-

ومسككار المفاوضككات

يمكككن أن يككنجح ،حتككى إذا مارسككت اإلدارة األمريكيككة الضككغط علككى

إسرائيل للقبول بحكل الكدولتين ،وفرضكت عليهكا جكدو ً زمنيكاً للتو كل إلكى التسكوية النهائيكة،
واتفا كاً يقككيم للفلسككطينيين دولككة مسككتقلة وسككيادية علككى حككدود  ،1737ويعيككد النجئككين إلككى
ديارهم التي طردوا منها عام  ،1791وفي حال استمرار متابعكة هكذا المسكار ،فكإن المسكألة
برمتهككا تكمككن فككي ضككرورة عككدم المواربككة فيمككا يتعلككق بمككدى ا سككتعداد الفلسككطيني والعربككي

للقبول بتسوية مع إسرائيل تجتزئ من مطالبهم األ لية ،المجت أزة أساساً ،والتي دخلوا على
أساسها عملية المفاوضات(.)3

( )1ليف لويس غرينبرغ ،ا تحاد اإلسرائيلي الفلسطيني :رؤية مستقبلية ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،29رام
هللا ،3337 ،ي.95-99
( )2ناهان ج .بروان ،الوهم يتبدد

حل الدولتين ممكن ..و حل الدولة الواحدة،

القاهرة ،3331/3/31 ،ي .33

حيفة العرب األسبوعي،

( )3علي الجرباوي ،المفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل :المأزق والحل ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،71رام هللا ،3337 ،ي .23-21
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-

وممككا

شككك فيككه أن طككرح شككعار دولتككين لشككعبين ،فككي ظككل مي كزان القككوى الحككالي وشككبه

اإلجما الرسمي العكالمي،

يعتبكر حكنً أكهكر وا عيكة لل ك ار  ،فكإن ككان باإلمككان تسكويق

حككل الككدولتين كحككل عملككي ووا عككي بككل هنهككين عام كاً ،فمككن ال ككعب تسككويقه كككذلك اآلن،
فحقبككة السككنم التككي كانككت بككاعتراف معظككم الم ك ار بين ولجككان حقككوق اإلنسككان ،حقبككة تأييككد

لنستعمار وتكهيف التطهير العر ي المتدرج بامتياز ،لقد فشل مشرو الدولتين علكى أرض
الوا ككع فككي معالجككة أسككس ال ك ار  ،األخن يككة والسياسككية والقانونيككة ،وتعككاني إس كرائيل مككن
مرض الهقة بالنفس ،وتشعر بالتهديد المحدق بوجودها وهي فكي مكة وتهكا ،إ أنهكا تكدرك

أن إمبراطوريككات أكبككر وأعتككى منهككا ش كأناً ككد انككدهرت ،وبسككرعة نسككبية فككي القككرن الماضككي،
وألن بق ككاء القض ككية الفلس ككطينية ف ككي

ك كميم الوج ككدان والهوي ككة العربي ككة وتمت ككع ه ككذه المنطق ككة

بكالهروات الطبيعيككة الهائلكة ،يشكككنن عككاملين رئيسكيين يقيككان الفلسكطينيين خطككر التككدمير أو

التهجير الكامل ،إن بعكض النخكب القانونيكة فكي إسكرائيل تعكي أن األسكاس القكانوني لتقسكيم

فلس ككطين حس ككب القك كرار  111لع ككام  ،1797ل ككيس ج ككائ اًز وأن ككه باط ككل بس ككبب م ككا ام ككت ب ككه

إسكرائيل مكن انتهاككات خطكرة ألسسكه ،و يامهكا بكالتهجير القسكري للفلسكطينيين ،األمكر الككذي
يسقط أي شرعية دعاءاتها المستمدة من القرار.)1(111

-

أن نمكوذج الككدولتين لشككعبين اسككتند إلككى فرضكيتين رئيسككيتين ،لككم تتحقككق أي منهككا ،الفرضككية

األولك ككى هك ككي أن التسك ككوية التاريخيك ككة بك ككين الحركك ككة الوطنيك ككة الفلسك ككطينية والحركك ككة الوطنيك ككة
ال هيونية في متناول اليد ،وأن الدولة الفلسطينية المقرر يامها ستعيش بسكنم إلكى جنكب

إسرائيل ،أما الفرضية الهانية مفادها أن الحركة الوطنيكة الفلسكطينية سكتختار إذا مكا أتيحكت

لهككا الفر ككة بإ امككة دولككة لنفسككها ،فموا ككف الطكرفين تجككاه المواضككيع الجوهريككة متباعككدة جككداً
ع ككن بعض ككها وأن جس ككر الفج ككوة ف ككي موا ككف الج ككانبين ش ككبه مس ككتحيل ،ويتب ككين أن ه ككاتين

الفرضيتين

تنسجمان مع الوا ع السياسي الراهن(.)2

( )1عمر البرغوهي ،الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل الوحيد الممكن واألمهل ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد  ،73رام هللا ،3331 ،ي .32

( )2إفرايم عنبار،

عود وهبوط نموذج دولتين لشعبين ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،22رام هللا،3337 ،

ي .137-131
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 .4المتغيرات السياسية التي تساهم في فشل خيار رؤية حل الدولتين:
 إن القوى واألحزاب الدينية هي أكهر األطكراف اإلسكرائيلية تعطكينً ألي تسكوية سكلمية مكعالشعب الفلسطيني تتضمن إخنء مستوطنات ،أو عودة إلى حدود ال اربكع مكن يونيكو لعكام

.)1(1737

 تعاظم النفوذ السياسي للقوى الدينية في إسرائيل ،واتسكع النشكاط ا سكتيطاني بشككل يهكددفككري التو ككل الككى تسككوية مككع الفلسككطينيين ،ويظهككر الككدافع الككديني جليكاً فككي ا سككتيطان

المحم ككوم ح ككول الق ككدس خ ككنل فتك كرة م ككا بع ككد ع ككام  ،3333مم ككا يجع ككل ال ككدافع اإلسك كرائيلي
للحديث عن تسوية ،مجرد محاولة لننسجام مع الرؤية الدولية لحل ال ار .

 ا دعاء اإلسرائيلي بعدم وجكود شكريك وأبديكة ال ك ار فكي ظكل وجكود كوى يمينيكة متطرفكةف ككي إسك كرائيل سيش ككجع المس ككتوطنين عل ككى المزي ككد م ككن ا س ككتيطان ،وتهوي ككد مع ككالم الق ككدس
الشر ية ،وهذا بدوره يضعف اآلمال نحو التو ل الى تسوية مع الفلسطينيين.

 -انحي ككاز السياس ككة األمريكي ككة نح ككو الموا ككف اإلسك كرائيلية ،وع ككدم ج ككديتها نح ككو التق ككدم لح ككل

ال ك ار وفكق رؤيككة خيكار حكل الككدولتين ،حيكث اعتمكد المو ككف األمريككي منكذ عككام 3333
علك ككى األفككككار اإلس ك كرائيلية ،خا ك ككة فيمك ككا يتعلك ككق بمس ك كألة القك ككدس ،مم ك كا أسك ككهم فكككي فشك ككل

المفاوضات خنل السنوات النحقة.

 غيككاب الككدور األوروبككي عككن مسكألة ال ك ار  ،وتدخلككه المحككدود منككذ مككؤتمر مدريككد ل ككالحاألمريكان ،وهكذا الكدور يعكزز بقكاء الوضكع الكراهن فيمكا يخكي احكتنل إسكرائيل ل ارضكي
الفلسطينية ،ويؤكد على محدودية الدور األوروبي ،ومنكذ اعتكداءات  11سكبتمبر ،3331
تحولككت السياسككة األوروبيككة مككن دور الم ار ككب إزاء ال ك ار الفلسككطيني لككدور الشكريك التككام

مككع سياسككة الو يككات المتحككدة األمريكيككة فككي إطككار الرباعيككة الدوليككة ،والتككي تشكككلت عككام
 3333لمتابعة المفاوضات وتقديم معايير جديدة خارج إطار اررات األمم المتحدة.

 تعقي ككدات الوض ككع الفلسك كطيني ال ككداخلي من ككذ بداي ككة مفاوض ككات أوس ككلو ،حي ككث لعب ككت ككوىالمعارضة دو اًر معر نً ،عبرت عن نشاطات حالت دون التو ل إلى اتفاق ،وشكلت في
كهير من المراحل مبر اًر للطرف اإلسرائيلي في عدم التزامه بتنفيذ ا تفا يات المو عة(.)2

( )1أحم د رفيق عوض ،أهر القوى الدينية اإلسرائيلية على احتما ت التسوية السلمية ،مجلة أوراق فلسطينية،
العدد  ،1رام هللا ،3312 ،ي .35

( )2يحيى سليم أبو عودة ،جدلية العن ة بين الدين والسياسة في إسرائيل وأهرها على اتجاهات التسوية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،3311 ،ي.231-233
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لقد فقدت الدولة الفلسطينية ،عملياً ،كل مقوماتها الممكنة ،وبات الحديث عنهكا مكن بيكل

األمكاني ،فخطكاب الضكمانات الكذي و عكه بكوش ا بكن لم كلحة شكارون حمكل الكهيكر مكن مفككردات
وأد هذه الدولة الفلسطينية ،حيكث جكري ا تطكا مكا يقكرب مكن  %95مكن أ ارضكي الضكفة الغربيكة،

وأُلغككي حككق العككودة ،دون أن ُي كدرك ال كرئيس بككوش ا بككن خطككورة مككا أطلككق مككن ت كريحات بش كأن
الدولة الفلسطينية ،إنه يقع فقط فكي مكأزق مكزدوج ومتنكا ض لت كريحاته السكابقة التكي أككد فيهكا

الت ازمككه برؤيتككه للككدولتين ،ولكنككه أيضكاً يككدفع بالقضككية تجككاه المككوت الحقيقككي ،فككن سككنم بككدون دولككة
فلسطينية و أمن إلسرائيل بدون ضمانات إ امة مهل هذه الدولة(.)1

ومــن هسنــا يــرى الباحــث أن ت ارجككع فك كرة رؤيككة حككل الككدولتين

يمكككن أن يلغككي المطالككب

الفلسطينية التي ينظر إليها العالم بتعاطف على أنها حق فلسطيني وفق منظومة حكق ككل شكعب

فككي تقريككر م ككيره ،وعليككه يجككب البحككث عككن مخككرج يمكككن الشككعب الفلسككطيني مككن ممارسككة هككذا
الحكق ،وعلككى إسكرائيل أن تلجككأ لهككذا الخيككار ألن ككل الخيككارات البديلككة لككن تكككون ذات جككدوى علككى
المدى البعيد ،وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى ست حقائق سياسية رئيسة هي:
.1

استمرار تعنت حكومة إسرائيل وعدم تكوفر الرغبكة لكديها فكي المضكي فكي تسكوية تكؤدي إلكى
ي ككام دول ككة فلس ككطينية مس ككتقلة عا ككمتها الق ككدس الش ككر ية ،وف ككق المفه ككوم الفلس ككطيني له ككذه

الدول ككة ،وس ككعي إسك كرائيل س ككتخدام المفاوض ككات ور ككة تغطي ككة لموا ككلة ف ككرض سياس ككاتها
الخا ة يدفع الجانب الفلسطيني إلى البحث عن خيارات أخرى.

.3

اسككتمرار تمسككك المفككاوض الفلسككطيني بالتو ككل إلككى حككل نهككائي يقضككي إلككى يككام الدولككة
المسككتقلة وفككق خككط ال اربككع مككن يونيككو عككام  ،1737يجعككل الفجككوة بككين المككو فين الفلسككطيني
واإلسرائيلي غير ابلة للتجسير.

.2

اسككتمرار مراوحككة المو ككف األمريك كي ،والمو ككف األوروبككي فككي مربككع الضككغط اللفظككي علككى
إس كرائيل مككن دون وجككود مؤش كرات إلككى إمكككان انتقالككه إلككى مربككع الضككغط العملككي مككن أجككل
القبول بالرؤية الفلسطينية إزاء ضايا الحل النهائي يجعل إمكانية استجابة إسرائيل لمطلب

الدولتين أم اًر مستحينً.
.9

ضعف المو ف العربي وعدم فعاليته في الضغط على المكو فين األمريككي واألوروبكي وفكق
معادلككة الم ككالح المتبادلككة مككن أجككل إحككداث تغييككر فككي المو ككف الككدولي يكككون ككاد اًر علككى
الضككغط علككى المو ككف اإلس كرائيلي ،ممككا يجعككل المو ككف الفلسككطيني مكشككوفاً ومجككرداً مككن
العمك ككق ا سك ككتراتيجي ومك ككن كهيك ككر مك ككن األوراق السياسك ككية القابلك ككة للمسك ككاومة علك ككى طاولك ككة

المفاوضات ،ما سيؤدي حتماً إلى فشل مساعي التسوية على أساس حل الدولتين.
( )1خليل العناني ،مرجع سابق ،ي.75
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.5

أن إسرائيل تتمسك بنظريكة القكوة باعتبارهكا المكدخل الكرئيس للتسكوية وا كرارها علكى تحقيكق
التس ككوية عل ككى أس ككاس ط ككرف منت ككر وط ككرف مه ككزوم ،ف ككي الو ككت ال ككذي ت ككر في ككه عل ككى
اسككتبعاد دور المجتمككع الككدولي وجميككع ك اررات الشككرعية الدوليككة ،يجعككل مككن مشككرو الدولككة

الفلسككطينية مجككرد دولككة
وهو ما
.3

ككورية وكيككان وهمككي تككديره وتككؤهر فيككه سياسككات الكيككان اإلسكرائيلي

يمكن أن يقبله الطرف الفلسطيني(.)1

لقككد كككان اغتيككال ال كرئيس الفلسككطيني ياسككر عرفككات فككي  11نككوفمبر  3339الحككدث األهككم
علككى اإلطككنق بالنسككبة للسككاحة الفلسككطينية ،حيككث غي كر الكهيككر م كن حسككابات اإلس كرائيليين

واألطكراف المعنيككة بعمليككة التسككوية السككلمية فككي الشككرق األوسككط ،ومككن المؤكككد أن الككتخلي

مككن ياسككر عرفككات كككان مطلب كاً إس كرائيلياً وأمريكي كاً ،وهنككاك مككن تو كع ذلككك و ككال أن هنككاك

إشك ككاعات م ك ككدرها إس ك كرائيل تك ككدعي أن حمك ككاس تحك ككاول ا سك ككتفراد بالسك ككلطة فك ككي حك ككال تك ككم

ا نسحاب اإلسكرائيلي مكن غكزة ،أو تعكرض السكيد ياسكر عرفكات ألي مككروه ،و لككن األيكام
أهبتت

حة هذه اإلشاعة ،وفرضت إسرائيل رؤيتها للحكل بكالقوة ،حيكث تطلكب ذلكك إجكراء

انتخابك ككات رئاسك ككية وتش ك كريعية ،أتك ككت فك ككي إطك ككار اسك ككتكمال المشك ككرو اإل ك ككنحي للسك ككلطة
الفلسككطينية بكافككة مؤسسككاتها ،واسككتجابة للمش كاريع والمقترحككات األمريكيككة واألوروبيككة التككي
تبنتها المجموعة الرباعية ،ففاز السيد محمود عباس با نتخابات الرئاسكية ،وفكازت حمكاس

با نتخاب ك ككات التشك ك كريعية ،وك ك ككان م ك ككن الواض ك ككح أن ه ك ككذا الوض ك ككع س ك ككيؤدي إل ك ككى ا نقس ك ككام

الفلسطيني ،وخا ة بعد ا نسحاب اإلسرائيلي (أحادي الجانكب) مكن طكا غكزة ،وال ك ار

علككى السككلطة بككين فككتح وحمككاس ،واسككتينء حمككاس علككى القطككا ممككا أتككاح المجككال أمككام

كاء
إسكرائيل للكتخلي مكن التزاماتهكا ،ووضكع اآلمككال الفلسكطينية فكي إ امكة دولكة فلسكطينية بنك ً
على رؤية حل الدولتين أم اًر غير ابل للتحقيق(.)2

( )1خليل شاهين ،المشهد الفلسطيني :نحو راءة تُعيد ا عتبار إلى الخيارات البديلة ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،19رام هللا ،3313 ،ي .133
( )2يوسف العا ي الطويل ،مرجع سابق ،ي.173-175
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المبحث الثاسني :البديل الممكن لرؤية حل الدولتين:
إذا كانت موازين القوى ،وحالة عملية التسوية ،وسياسة فرض األمر الوا ع التي ينتهجهكا

اليم ككين اإلسك كرائيلي وخ و ك كاً التوس ككع ف ككي ا س ككتيطان ،دفع ككت العدي ككد م ككن الب ككاحهين والمفكك كرين
الفلسككطينيين والعككرب اإلس كرائيليين إلككى اعتبككار فكك كرة إ امككة الدولككة الفلسككطينية المسككتقلة مس ككتحيلة

التحقق في المنظور القريب ،و تمهل حنً جكذرياً وعمليكاً لل ك ار اإلسكرائيلي الفلسكطيني ،والكدعوة
إلككى دولككة هنائيككة القوميككة علككى كككل أرض فلسككطين التاريخيككة أو دولككة ديمقراطيككة علمانيككة موحككدة،

يتعايش فيها العكرب واليهكود مكن دون اضكطهاد أو تمييكز عر كي أو دينكي ينكدرج فكي هكذا اإلطكار،
والتفكير فيها ضرب من تشغيل الفكر في ضايا نظرية غير ابلة للتطبيق.

والوا ككع العملككي يقككول بككأن هنككاك أربعككة بككدائل إس كرائيلية للو ككول إلككى اتفا يككة بديلككة لحككل
الككدولتين ،وان هككذه البككدائل هككي التككي تشككجع إس كرائيل علككى تعطيككل التو ككل إلككى تسككوية نهائيككة
بالشروط المطروحة ،وذلك بالرغم من أن إسكرائيل تعكي جيكداً أن هكذه البكدائل ليسكت مطروحكة و

مقبولة أساساً من الجانب الفلسطيني ،وهذه البدائل هي:
.1

الخيك ككار السك ككائد بإطالك ككة أمك ككد المفاوضك ككات إلك ككى أجك ككل غيك ككر مسك ككمى ،بادعك ككاء إح ك كراز تقك ككدم،
وا سككتمرار فككي ذات الو ككت فككي التككوغنت اإلس كرائيلية وا عتككداءات مككع ليككل مككن األعبككاء

على إسرائيل واحتفاظها بمنافع مالية عالية نتيجة ستمرار ا حتنل.
.3

حل الدولتين الشكلي (الدولة ذات الحدود المؤ تة) فكي حكين تقكوم إسكرائيل بتأجيكل وتشكتيت
القضايا التاريخية وا حتفاظ بالسيطرة الدائمة.

.2

ف ل أحادي الجانب من بل إسرائيل.

.9

إلحاق الضفة الغربية و طا غزة لكل من األردن وم ر(.)1
ولمكا كانككت هكذه البككدائل غيكر مقبولككة عنككد الفلسكطينيين ،فككإن الفلسكطينيين يسككتطيعون سككد

الطريق أمامها بالتحول إلى استراتيجية بديلة تقوم على أربعة مرتكزات رئيسة ،هي:
.1

إيقاف وانهاء الخيار التفاوضي الكذي بكدأ فكي العكام  1771فكي مكؤتمر مدريكد ،لكدعم اتفكاق

.3

أن تعمل السلطة الوطنية الفلسكطينية علكى أن ي كبح ا حكتنل مكلفكاً ،بحيكث ي كبح همكن

تفاوضي حقيقي.

بقاءه أعلى من همن رحيله ،وأن يشكل عبئاً على الم الح اإلسرائيلية المستقبلية ،المتمهلة

في تن ل إسرائيل من تحمل مسئولياتها الكاملة.

( )1الخيك ك ك ككارات الفلسطك ك ك ك كينية إلنهك ك ك ككاء ا حك ك ك ككتنل اإلسرائي ك ك ك ك كلي(وهيقة خا ك ك ك ككة) ،مجلك ك ك ككة الد ارسك ك ك ككات الفلسك ك ك ككطينية،
العدد  ،73رام هللا ،3331 ،ي .117
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.2

اعتماد المقاومة الشعبية وتقديمها على المفاوضات كوسيلة أساسية للفلسطينيين لمضاعفة

كلفككة اسككتمرار ا حككتنل اإلس كرائيلي ،وجعككل احتماليككة ا نف ككال مككن جانككب واحككد حس ككب
اإلمنءات اإلسرائيلية غير ابلة للتطبيق.

.9

التح ككول م ككن رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين إل ككى ح ككل الدول ككة الواح ككدة سك كواء كان ككت هنائي ككة القومي ككة أو
ديمقراطيككة موحككدة ،كخيككار اسككتراتيجي مفضككل لككدى الفلسككطينيين ،ممككا يشكككل تحككدياً لوجككود
دولة إسرائيل(.)1

مما سبق نجد أن التحول من رؤية حل الدولتين إلى رؤية حل الدولة الواحدة سيكون لها
أن ككارها فككي المجتمككع الفلس كطيني ،نظ ك اًر ألن حككل الككدولتين يككتم إفشككاله إس كرائيلياً ،وهككو مككا سككيعود

القضككية إلككى نقطككة البككدايات ،دولككة واحككدة سكواء كانككت ديمقراطيككة علمانيككة أم هنائيككة القوميككة ،وهككذا
الحكل بككل تأكيككد ينسكجم مككع ككون فلسككطين كمككان ومو كع وجغ ارفككي وا ت كاد وتككاريخ ،ولعكل فشككل

أوسككلو فككي تحقيككق يككام دولككة فلسككطينية ككادرة علككى الحيككاة وا سككتمرار سككيؤدي حتم كاً إلككى محاول كة
جمو الفلسطينيين البحث عن حل يوحد طا ة كل الفلسطينيين وامكانياتهم وبكل تأكيكد لكن يخكرج

هكذا الجهككد عكن فككرة الدولكة الواحككدة ،وهكذا الحككل يعنكي حتمكاً ممارسكة كككل الفلسكطينيين لحقهككم فككي
تقرير الم ير ،وهذا الحل سيضع حداً لتشتت الشعب الفلسطيني(.)2

إن البديل الفلسطيسني األ كثر واقعية ،لحـل القضـية الفلسـطيسنية فـي حـال فشـل رؤيـة حـل

الدولتين ،رغم الـرفض السـرائيلي يكمـن فـي العـودة لخيـار رؤيـة حـل الدولـة الواحـدة ،وسكيمهل
هككذا الحككل مككدخنً وا عيكاً لحككل ضككية النجئككين علككى أسككاس الحقككوق ،لككذا فإننككا مطككالبون بككالتفكير
الجدي والبحكث عكن رؤيكة موحكدة تسكتند لهكذا الخيكار الكذي أ كبح ممكنكاً ووا عيكاً أمكام انهيكار حكل

الدولتين ،والمطلوب فلسطينياً طرح رؤية للحل السياسي لل ار تتبنى هذا الخيار(.)3

وعلى الفلسطينيين أن يقفوا أمام تعدد الخيارات السياسية ،فيعلنون بولهم بحكل الكدولتين،

وفككي نفككس الو ككت يعلنككون بككولهم بحككل الدولككة هنائيككة القوميككة ،وبحككل الدولككة العلمانيككة ،وهككذا يمككنح

الفلسككطينيون هككامش منككاورة تككاريخي لككيس بالقليككل ،و يقلككل مككن أهميككة هككذا المقتككرح أن إسكرائيل
تقبل في أحسن األحوال ،إ بحل الدولتين ،فإسرائيل غير مستعدة ألي حل

يضمن لها أغلبيكة

يهودية واضحة ،وسيطرة شبه مطلقة على األرض والمعابر ،والحدود والمياه والجو ،وفكي المقابكل
فإن تعدد الخيارات الفلسطينية سيربك المو ف اإلسرائيلي وسكيمنح الفلسكطينيون أفقكاً سياسكياً علكى

الم ككدى البعي ككد ،األم ككر ال ككذي

يملك ككه اإلسك كرائيليون ،وعلي ككه عل ككى الفلس ككطينيين أن يكونك كوا واع ككين

( )1الخيارات الفلسطكينية إلنهاء ا حتنل اإلسرائي كلي(وهيقة خا ة) ،مرجع سابق ،ي .117

( )2حسام خضر ،موت خيار الدولتين ،مجلة البيادر السياسي ،العدد  ،733القدس ،3333 ،ي .27
( )3حسام خضر ،المرجع السابق ،ي .27
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لمك ككامن ككوتهم ه ككذه ،وان ككه ب ككالرغم م ككن أن الفلس ككطينيين تح ككت ا ح ككتنل ،ومعرضك كين لنعتق ككال
ي ازلك كوا يملكك كون الكهي ككر م ككن مف ككاتيح الض ككغط للو ككول لح ككل القض ككية وتقري ككر

والتشك كريد ،فك كأنهم

الم ير(.)1

ومما

شكك فيكه أن فككرة الدولكة الديمقراطيكة الموحكدة أو هنائيكة القوميكة يمككن أن تتحكول

إلى أفكار عملية فقط في حال تخلت أغلبية يهودية عن الدولة اليهودية ،وو و مهكل هكذا التحكول
غيككر مرئككي ،و فككي المسككتقبل المنظككور ،وتشككير الككد ئل الموضككوعية جميعهككا إلككى أن المجتمككع

اإلس كرائيلي يميككل نحككو مزيككد مككن التطككرف القككومي والتع ككب الككديني ،إ أن نمككو التيككار القككومي
المتع ب يدفع أغلبية المجتمع اإلسرائيلي إلى عدم رؤية هذه التطورات ،وعدم التفكيكر فكي حلهكا
اآلن(.)2

ومهمككا يكككن مككن أمككر فككإن بإمكككان الباحككث أن يفحككي خيككارات الحككل علككى أسككاس الدولككة

الواحدة ،على النحو التالي:

أوالً :حل الدولة الديمقراطية العلماسنية:
تقككوم هككذه الفك كرة باألسككاس علككى نفككي

ككيغة الدولككة اليهوديككة عككن إس كرائيل ،وهككي تعنككي

انك ككدماج اليهك ككود والعك ككرب فك ككي دولك ككة واحك ككدة تكك ككون لجميك ككع مواطنيهك ككا بغك ككض النظك ككر عك ككن أي مك ككن
ا ختنفات التي تعود للدين أو العرق أو القومية ،وهي تتأسس على أسكاس الفكرد ،ويعتبكر جميكع

أفرادها متسكاوين فكي الحقكوق والواجبكات ،ومتسكاوون أيضكاً أمكام القكانون ،مكن خكنل دولكة تضكمن
المسككاواة والحريككة الشخ ككية وا نككدماج ا جتمككاعي والهقافككات المتعككددة ،ويعتبككر هككذا الشكككل مككن

الدولة من أر ى أشكال النظم السياسية للدول(.)3

يعود حل الدولة الواحكدة إلكى جكذور تاريخيكة عميقكة فكي الفككر السياسكي اليهكودي ،ظهكر
مككع بدايككة ا نتككداب البريطككاني علككى فلسككطين ،وكككان يهككودا مككاغنس ،أول رئككيس للجامعككة العبريككة،
المنظكر األساسككي للدولككة هنائيككة القوميككة ،أمككا اليمككين اإلسكرائيلي فلككم يكككن يتحككدث عككن دولككة هنائيككة
ُ
القومي ككة ب ككل ع ككن دول ككة إسك كرائيلية ،عل ككى "أرض إسك كرائيل التاريخي ككة" ،ش ككهدت الفتك كرة الت ككي أعقب ككت
انتفاضككة األ

ككى فككي عككام  ،3333ظهككو اًر مجككدداً لفك كرة الدولككة الواحككدة فككي الجانككب اإلس كرائيلي

ادهككا مفكككرون وكتككاب إسكرائيليون مهككل ميكرون بككن بنفينسككتي وحككاييم هنغبككي اللكذين بككاتوا ينظككرون

( )1هنيدة غانم وآخرون ،في معنى الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ي .73-37
( )2ممدوح نوفل ،الدولة الفلسطينية المستقلة خيار وا عي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،23رام هللا،
 ،1771ي .11

( )3يوسف

بحي األستاذ ،األحزاب السياسية العربية في إسرائيل ودورها في الكنيست  ،3337-1737رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،3313 ،ي .132
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للدولة الواحدة كبديل بدأ يفرض نفسه على الوا كع اإلسكرائيلي الفلسكطيني ،وفكي مقكال مطكول نشكره
بنفينسككتي فككي نهايككة العككام  3337عككاد وأكككد علككى ضككرورة تبنككي خيككار الدولككة الواحككدة ألنككه الحككل
األكهككر وا عيككة لحككل ال ك ار بككين الجككانبين ،إ أنككه بعككد خطككاب نتنيككاهو فككي جامعككة بككار إيككنن
و بولككه بشكككل مبككدئي لحككل الككدولتين ،طكرأت تحككو ت داخككل اليمككين اإلس كرائيلي ،ولكككن مككن خككنل

الحفككاظ علككى الطككابع اليهككودي للدولككة ،وتككتلخي أفكككار اليمككين فككي ضككم األ ارضككي الفلسككطينية فككي

الضككفة الغربيككة إلككى السككيادة اإلس كرائيلية واعطككاء الجنسككية والمواطنككة اإلس كرائيلية للفلسككطينيين فككي

إطار الدولة اليهودية(.)1

إن الحككل الككذي يطرحككه أ ككحاب ذلككك الخطككاب لل ك ار الفلسككطيني اإلسكرائيلي هككو إ امككة

دولة واحدة ديمقراطية وعلمانية ،حدودها كامل فلسطين التاريخية ،أما من يحق لهم ا نتماء لهذه

الدولة كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ،فهم جميع من يعيش اليوم فيها ،مضكافاً إلكيهم

النجئون الفلسطينيون الذين مكن حقهكم العكودة إلكى كراهم ومكدنهم التكي ُهجكروا منهكا عكام ،1791
ككد ينظككر الككبعض إلككى خطككاب الدولككة الواحككدة علككى أنككه خطككاب وسككطي تككوفيقي ،بككل وفيككه ظلككم

للفلسككطينيين ،كونككه مككن حيككث النتيجككة يسككاوي بككين الفلسككطينيين أ ككحاب األرض ،واإلس كرائيليين

الككذين اغت ككبوها ،أي بككين الضككحية والجككند ،وربمككا ي كراه آخككرون خطاب كاً متطرف كاً كونككه ي كرفض مككا

ُيجمع عليه العالم ،أ وهو حل الدولتين ،ويتمسك بحق عكودة جميكع النجئكين ،فهكو لكيس خطابكاً
توفيقياً ما دام أنه يقوم على مبدأ استعادة الحقوق كاملكة ،كمكا أنكه لكيس متطرفكاً ،ألنكه ينطلكق مكن
راءة الوا ع ،ويسعى لتغييره بالوسائل المتاحة ،ويمكن القكول أن خيكار الدولكة الواحكدة الديمقراطيكة

هو األكهر راديكالية ،بالمقارنة مع الخيارات المطروحة على الساحة الفلسكطينية ،فكإن دعكاة خيكار
الدولككة الواحككدة الديمقراطيككة أف كراد أو هيئككات ،ربمككا يكونككون اليككوم الوحيككدين ،الككذين يمكككن و ككفهم

بالراديكاليين(.)2

لق ككد اختف ككى ح ككل الدول ككة الواح ككدة م ككن األجن ككدة اليهودي ككة ال ككهيونية ،ف ككي إه ككر ا نت ككار

الواضح والحاسم لنهج دافيد بن غوريون ا نف الي ،الخاي بدولة مستقلة لليهكود ،هكم ظهكر حكل

الدولة الواحدة مجدداً بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في ستينيات القرن العشرين ،وتبين
فيما بعد أن منظمكة التحريكر الفلسكطينية تخلكت عكن فككرة الدولكة الواحكدة لم كلحة حكل الكدولتين،

وذلك في إعنن ا ستقنل الفلسطيني عام  ،1711وب ورة أوضح في اتفاق أوسلو ،وعليكه فكإن
الفلسطينيين أخذوا يتبنون فكرة الدولة الواحدة هنائية القومية ،وبهذا ا عتبار ،فإن هذه الفكرة تشبه

اتفككاق أوسككلو حيككث كونهككا تمهككل اعت ارف كاً واضككحاً مككن جانككب الفلسككطينيين بالوجككه القككومي للوجككود
( )1هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مدار ا ستراتيجي  ،3311مرجع سابق ،ي .51
( )2مجدي حماد ،مرجع سابق ،ي .135-132
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اليهككودي فككي فلسككطين ،إ أنهككا ،وهنككا الفككارق بينهككا وبككين اتفككاق أوسككلو ،تكرفض حككل الككدولتين ،إن

جانبكاً مككن الككزخم الككدافع نحككو حككل الدولككة الواحككدة هككو سياسككي ،ويتمهككل فككي الفشككل المطبككق لعمليككة
أوسلو التي امت إلى حد ما على حل الدولتين ،وبما أن اتفاق أوسلو فشل فإن الفشل د أ اب

حككل الككدولتين أيض كاً ،لقككد جعلككت إس كرائيل وسياسككتها التوسككعية حككل الككدولتين مسككتحينً مككن الوجهككة
العمليككة ،وتفيككد أ ككوى الحجككج التككي يسككو ها أن ككار عمليككة أوسككلو وحككل الككدولتين بككأن تلككك العمليككة

تمهل ما كان ممكناً تحقيقه في ظل موازين القوى المختلفة بين الفلسطينيين واسكرائيل ،وككان حكنً

براجماتيكاً ،بككل الحككل الوحيككد والمعقككول ،لكككن أن ككار الدولككة الواحككدة يككذهبون إلككى القككول أنككه مككا دام
واضككحاً أن حككل الحككد األدنككى هككذا لككيس ككابنً للتحقيككق ،فككن بككد مككن طككرح حككل آخككر علككى الطاولككة
يتمهل بحل الدولة الواحدة(.)1

إن جاذبي ككة ح ككل الدول ككة الواح ككدة ،سك كواء كان ككت دول ككة واح ككدة لش ككعبين أو دول ككة ديمقراطي ككة

علمانيككة مككع شككعار شككخي واحككد،

ككوت واحككد ،يحككل الكهيككر مككن المشككاكل ،النجئككين والقككدس

والجككدار ،والحككدود ،والديمقراطيككة والتعككايش والمسككاواة فككي الحقككوق ،ألنككه يقتككرح نمككاذج مختلفككة عككن

حل الكدولتين ،والمخكاطر أن عن كات القكوة ليسكت ل كالح الدولكة الفلسكطينية ،مكا لكم ُيعتبكر مرحلكة
انتقالي ككة لدول ككة واح ككدة هنائي ككة القومي ككة ،وال ككعوبة الرئيس ككية تكم ككن ف ككي ح ككل ال ككهيونية باعتباره ككا
األيديولوجيككة ا سككتعمارية وا كرارها علككى وضككع ت ككور للدولككة اليهوديككة بو ككفها دولككة يهوديككة،
وليس الدين أو جانباً من جوانب الهقافة(.)2

وعدالة حل الدولة الواحدة من المسنظور الفلسطيسني تكمن أساساً في الوقائع التالية:
 .1إن حل الدولتين

يتعامل بجدية مع شكطرين رئيسكيين مكن الشكعب الفلسكطيني ،المتمهكل فكي

فلس ككطينيي ع ككام  ،1791والنجئ ككين خ ككارج فلس ككطين التاريخي ككة ،بينم ككا يتواف ككق ح ككل الدول ككة

الواحدة ب ورة أفضل مع هاتين المجموعتين ،ويوفر منذاً استيعابياً وشامنً لها في إطار

يسمح بتوحيد الشعب الفلسطيني من جديد.

 .3إن حكل الدولكة الواحككدة ي كون سكنمة فلسككطين التاريخيكة وتكاملهكا ككيككان واحكد ،يزيكل جميككع
الحككدود ا

ككطناعية التككي تقسككم الشككعب الفلسككطيني ،أمككا أن يقككدم إلككى الفلسككطينيين %33

فقط من أرض فلسطين التاريخية ،فن يلبي مقتضيات العدالة ،وانمكا يتكركهم معكزولين عكن

( )1رائف زريق ،حل الدولة الواحدة؟ من ال ار حتى الموت إلى جدلية السيد-العبد ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد  ،13رام هللا ،3311 ،ي .121-137

( )2جميل هنل ،فلسطين ..إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين ،ترجمة أحمد البشاري ،المركز القومي للترجمة،
القاهرة ،3313 ،ي .53-97
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وطككنهم وعككن بقيككة شككعبهم ،إن حككل الككدولتين يسككمح بوحككدة اليهككود ،فككي الو ككت الككذي يمككزق

وحدة الفلسطينيين.
.2

إن حل الدولة الواحدة يمنح الفلسطينيين فر كة أفضكل لنيكل حقكو هم ،وككذلك ح كتهم مكن

.9

يجككازفون بخسككارة أي

الخير الجماعي كمواطنين في هذه الدولة.

إن حككل الدولككة الواحككدة يسككتجيب لتحسككين حككال الفلسككطينيين الككذين

شيء(.)1

إن حككل الككدولتين حتككى إذا سككلمنا بأن كه حككل محتمككل ،م ككمم كككي تكككون إس كرائيل دولككة ذات
أغلبية يهودية ،ولهكذا لكن يفلكح فكي تحقيكق أي مكن الحقكوق والم كالح الفلسكطينية ،بكل إنكه سكيمنح

إسرائيل تفويضاً مطلقاً للتمييكز ضكد المكواطنين الفلسكطينيين ،هكم إن إنشكاء دولكة فلسكطينية سكيلغي
عملياً حق عودة النجئين الفلسطينيين ،وان هناك عوامل متعددة حولت حل الكدولتين إلكى سكراب

ومككن أهككم هككذه العوامككل سككوة ا حككتنل اإلس كرائيلي فككي الضككفة الغربيككة والقككدس الشككر ية ،و ككد آن

األوان لنعتكراف بكأن تقسكيم فلسكطين إلكى كيكانين سياسككيين لكيس عكد ً و عمليكاً ،وانكه ككان علككى
مر العقود ملهاة تحرف األنظار عما يحتاج إليه السكنم العكادل والكدائم ،عوضكاً عكن اللهكاث وراء
سراب حل الدولتين ،فإن رؤيكة الدولكة الواحكدة تقكوم علكى مبكادئ الديمقراطيكة والمسكاواة ،دولكة لككل

مواطنيها تُبنى على مؤسسات وممارسات متسقة مع القكانون الكدولي ،يسكتجيبان لحقكوق مواطنيهكا
وحاجاتهم كافة ،وان رؤية الدولة الواحدة هي الفكرة الوحيدة التي تتمتع بالقوة والوضوح األخن كي
لتجاوز ما يحيط باألزمة حالياً ،والتي تقدم للمنطقة سنماً عاد ً ودائماً(.)2

ومككن هنككا يمكككن القككول أنككه ككد حككان الو ككت لكككي يعلككن المجتمككع الككدولي أن الظككروف التككي

تسككببت بهككا ممارسككات إس كرائيل فككي األ ارضككي المحتلككة أسككقطت حككل الككدولتين بالكامككل ،وأنككه مككن
الضككروري البككدء بالبحككث جككدياً فككي الخيككارات المتبقيكة للو ككول إلككى تسككوية نهائيككة تضككمن السككنم
والعدالة لكافة األطراف المعنية ،وتتمهل في إ امة دولة ديمقراطية علمانية متعددة الهقافكات ،علكى
كامل أراضي فلسطين التاريخية ،وينظكر إلكى حكل الدولكة الواحكدة علكى أنكه نقكيض لحكل الكدولتين،

ولكككن بمككا أن األخي كرة تحظككى اليككوم بإجمككا دولككي كأسككاس لحككل ال ك ار الفلسككطيني اإلس كرائيلي،

يعتبككر عككدد مككن الم ك ار بين فك كرة الدولككة الواحككدة محاولككة لتقككويض الجهككود المبذولككة علككى ال ككعيد
الككدولي فككي سككبيل إيجككاد حككل لل ك ار  ،فلككو انسككحبت إسكرائيل مككن األ ارضككي المحتلككة عككام ،1737

( )1رائف زريق ،مرجع سابق ،ي.123-121

( )2ن ير عاروري وهاني فارس ،إعنن بوسطن في شأن الدولة الواحدة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد
 ،77رام هللا ،3337 ،ي .135
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وسككمحت بإ امككة دولككة فلسككطينية ذات سككيادة ،و بلككت بحككق عككودة النجئككين ،لمككا تككردد الجميككع فككي

دعم هذه التسوية ،ولكن ل سف ،فالوا ع ينم عن ظروف مختلفة(.)1

ثاسنياً :حل الدولة ثسنائية القومية:
يعتبر هذا الخيار حنً وسطاً بين ا نف ال وا ندماج ،بعكدما بكات مكن الواضكح

كعوبة

تحقيق ا نف ال بين الطرفين من خنل رؤية حل الدولتين ويمكن القول بأن الفلسطينيين بقكواهم

الحالية غير ادرين على حسم المسألة والحاق الهزيمة بإسرائيل ،كما

يمكن إلسكرائيل أن تبقكى

ككوة احككتنل ل بككد ،إضككافة إلككى أن الوا ككع الككديمغرافي المتككداخل والم ككالح ا ت ككادية والتجاريككة

وغيرها تفرض

يغة الدولة الواحدة بد ً من ا نف ال(.)2

يدعو هذا السيناريو إلى إ امة دولة اتحادية على جميع أراضي فلسطين التاريخيكة ،علكى
أس ككاس المس ككاواة السياس ككية التام ككة ب ككين اليه ككود والفلس ككطينيين ،يم ككارس كك كنً منهمك كا تقري ككر الم ككير
والحك ككم ال ككذاتي الك ككاملين ف ككي معظ ككم جوان ككب الحي ككاة المجتمعي ككة ،وبع ككد تس ككوية مش كككلة النجئ ككين

الفلسكطينيين ،يكتم إ كرار الهجكرة المسكتقبلية لليهككود والفلسكطينيين علكى نحكو مشكترك وبالتسكاوي بككين

المجتمعين القوميين يتم توزيع معظم الموارد ،ومنها األراضي وفقاً لمبادئ النسبية والحاجة ،ويكتم
تحويككل الدولككة إلككى دولككة

مركزيككة جغرافيكاً ،وتكككون القككدس عا ككمة مفتوحككة ومت ككلة ومشككتركة،

وعلى الرغم من عدم احتمال أن توافق عليه أي جماعة يهودية رئيسة علكى المكدى القريكب ،نظك اًر
ألنه ير كى إلكى حكد الخسكارة الكبيكرة للقكوة ،بمعنكى نهايكة السكيادة اليهوديكة وا نهيكار الحكاد للسكيطرة

اليهودية على األرض والموارد ،نظ اًر إلى أن يام دولة هنائية القومية وديمقراطية

يمككن أن يكتم

إ باتفككاق الطكرفين ،فككإن المعارضككة اليهوديككة الكاسككحة سككتجعل هككذا القكرار غيككر محتمككل إلككى حككد

كبير ،في هذا الو ت بالذات(.)3

مككع ت ارجككع احتمككا ت تحقيككق حككل الككدولتين ،بككدأت فك كرة الدولككة الواحككدة مزدوجككة القوميككة

تحظكى بمزيكد مكن ا هتمكام ،كهيك اًر مكا ككان ا هتمككام بمهكل هكذه الدولكة هامشكياً بفعكل أهكر الحركككات

القومية ال كهيونية والفلسكطينية الرافضكة لمهكل ذلكك الطكرح ففكي األعكوام األخيكرة تلقكف العديكد مكن
المفك كرين الفلسككطينيين هككذه الفك كرة ،لكككن التوجككه اإلس كرائيلي العككام

ي كزال يعتبرهككا بمهابككة الخطككر

الككذي ككد يسككتهدف جككوهر المشككرو ال ككهيوني ،ويشككبه حككل الدولككة الواحككدة الفك كرة الشككيوعية التككي

( )1هاني فارس ،حل الدولة الواحدة لل ار الفلسطيني – اإلسرائيلي :دولة لكل مواطنيها ،مجلة المستقبل
العربي ،العدد  ،275بيروت ،3313 ،ي .77-73
( )2يوسف

بحي األستاذ ،مرجع سابق ،ي .133

( )3أورن يفتاحئيل ،اإلهنو راطية سياسات األرض والهوية في إسرائيل /فلسطين ،ترجمة سنفة حجاوي ،المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا ،3313 ،ي .271 -277
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كانت مهنً أعلى وجد فيه العديد من الناس ما هو أفضل مكن الوا كع المريكر ،ولككن بمكرور الو كت
اد إلى ممارسات ذات انعكاسات خطيرة على كل من اعتنقه ،إن فكرة حل الدولة الواحدة بكدأت

تبككرز بالفعككل ،لكنهككا تبقككى إلككى اآلن مجككرد فككرة مشككوهة أو خياليككة الت ككور ،فالدولكة الواحككدة التككي

ستنشأ لن تقوم على أساس وميتين تتشاطران األرض نفسها ،على أسكاس تعكاوني متسكاو ،لكنهكا
سككتكون بككد ً مككن ذلككك دولككة يككنعم فيهككا الككبعض بالحريككات الليبراليككة وا متيككازات الديمقراطيككة مككع

اسككتمرارهم فككي القلككق بشككأن أمككنهم فككي حككين يحككرم اآلخككرون مككن الحريككة واألمككن علككى حككد س كواء،

وبكلمات أخرى ،إذا امت دولة واحدة في المستقبل لإلسرائيليين والفلسطينيين سوياً فإنها لن تقوم
على التعايش المتساوي بل على عن ات تتسم بالسيطرة من جهة والمقاومة من جهة أخرى(.)1

ويرتكككز ا عت كراض ال ككهيوني علككى فك كرة هنائيككة القوميككة علككى الرغب كة فككي إبقككاء إس كرائيل
دولككة لكككل اليهككود فككي أي مكككان فككي العككالم ،وليسككت دولككة لجميككع مواطنيهككا ،أي أن اليهككود لهككم
وحككدهم الحككق فككي العككودة إلس كرائيل ،فككي حككين

حككق لنجئككين الفلسككطينيين فككي العككودة ،ألن مككن

شككأن ذلككك أن يهككدد غلبككة اليهككود الديمغرافيككة( .)2فككي حككين يعتبككر أ ككحاب الموا ككف الحمائميككة فككي
إسرائيل ،وأماكن أخرى من العالم أن الدولة هنائيكة القوميكة هكي النتيجكة الحتميكة فكي ظكل اسكتمرار
الوضككع القككائم ،وذلككك بسككبب اتجاهككات ديمغرافيككة ،ففككي ضككوء معككدل الككو دة المرتفككع لككدى السكككان

العرب سيتحول اليهود إلى أ لية إلى جانكب أن النفكوذ السياسكي الكبيكر للمسكتوطنين يخلكق وضكعاً
ي بح فيه التقسيم غير ممكن وهذه المؤشرات ستحول إسرائيل فعلياً إلى دولة هنائية القومية(.)3

ويبدو أن مهل هذا الحل د بدأ يشق طريقه حتى لدى بعض وى اليمين اإلسرائيلي ،فقد

ككال "إوري إلتســور" أحــد األشــخاص البــارزين فــي معســكر اليمــين االســتيطاسني ،وهــو الــرئيس

األسبق لمجلس المستوطسنات ،في محاضرة خنل ندوة عقدتها مبادرة جنيف عام " ،3337الحل
األس كوأ هككو علككى مككا يبككدو الحككل ال ككحيح :دولككة هنائيككة القوميككة ،علككى أسككاس ضككم كامككل للضككفة
الغربيككة ،وجعككل الفلسككطينيين م كواطنين كككاملين" ،و ككال إلتسككور فككي مقابلككة أجرتهككا معككه

ككحيفة

ه ك رتس اإلس كرائيلية فككي حينككه" :إن الوضككع القككائم هككو طريككق مسككدود ،و يمكنككه أن يسككتمر إلككى
األبكد ،والمشكاكل التكي تواجههكا إسكرائيل فكي السكنوات الخمكس األخيكرة سكببها أن العكالم كد سكئمنا"،

وهو يقول لنا " :أنتم لتم لنا :إن هذا ا حتنل هو حالة مؤ تة ،وها هي  93عاماً د مرت على
الحالة المؤ تة ،ونحن مستعدون ألن نوافق على عشر سكنوات أخكرى ،لكننكا نريكد أن نعكرف كيكف

ستتطور األمور" ،ويرى فريق من اإلسرائيليين أنه لم تعد هناك إمكانية لتطبيق حل الدولتين ،أي
( )1ناهان ج .بروان ،مرجع سابق ،ي 33

( )2جميل هنل ،فلسطين ..إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين ،مرجع سابق ،ي .379
( )3إفرايم عنبار،

عود وهبوط نموذج دولتين لشعبين ،مرجع سابق ،ي .112
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إ امة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل ،ويدعو إلى تطبيق حكل الدولكة الواحكدة بكين
النهككر والبحككر ،مككا يعككرف أيض كاً باسككم الدولككة هنائيككة القوميككة :العربيككة واليهوديككة ،وتنتمككي األغلبيككة
العظمى في هذا الفريق إلى معسكر "أرض إسرائيل الكاملة"(.)1

وعلككى الككرغم مككن عككدم طككرح فك كرة الدولككة هنائيككة القوميككة لككدى الجانككب الفلسككطيني بجديككة
ككدور بعككض التوجهككات عككن بعككض الب كاحهين

كافيككة فككي الو ككت ال كراهن ،فككإن هككذا لككم ي ُح كل دون
الفلسطينيين ،وعلى سبيل المهكال ،أعرب المفكر السياسي إدوارد سعيد عكن أن اتفكاق أوسكلو ومكا
تمخككض عنككه مككن نتككائج لككم يؤديككا إلككى حككل ال ك ار القككائم فككي فلسككطين ،ودلككينً علككى نهايككة حككل
الككدولتين ،وأن الشككعبين الفلسككطيني واإلس كرائيلي أكهككر ارتباط كاً أحككدهما بككاآلخر ،علككى الككرغم مككن

إعنن كنً منهما حاجتكه لدولتكه المنف كلة ،والتحكدي هكو إيجكاد طريقكة سكلمية للتعكايش كمكواطنين
متساوين في األرض نفسها ،وفي هذا السياق أيضكاً ،يكأتي رأي يشكترك فيكه الباحثـان أسـعد غسنـام
كر فيكه عكن ت كورهما لحكل بكديل عكن حكل الكدولتين ،ورفضكا فككرة دولتكين
وسارة أوزاكـي ال زار ،عب ا

منف لتين ،و ا إن المجتمعين الفلسطيني واإلسرائيلي ،يمكن أن يعيشا جنباً إلى جنب ،ويمارسا
حكمكاً ذاتيكاً خا كاً بككنً منهمكا ،علكى أن يشكتركا فكي ا تسكام السكلطة والقيكادة علكى كامكل فلسككطين

التاريخية ،وتككون القكدس عا كمة للدولكة المنشكودة ،أمـا عضـو الكسنيسـت السـابق عزمـي بشـارة،

فيدعو إلى دولة هنائية القومية ،فهو يرى أن يشكل الفلسكطينيون فكي الضكفة الغربيكة و طكا غكزة،
م ككع فلس ككطينيي ع ككام  ،1791كيانك كاً سياس ككياً فلس ككطينياً واح ككداً ،ض ككمن كي ككان سياس ككي أكب ككر هن ككائي
القوميككة ،فيككه كيككان سياسككي يهككودي وكيككان سياسككي عربككي ،يشكككنن مع كاً كيان كاً يهودي كاً عربي كاً ذا
برلمانين مكن جهكة وبرلمكان مشكترك مكن جهكة أخكرى ،ويضكيف كائنً أنكا

أتحكدث هنكا عكن دولكة

ديمقراطيك ككة علمانيك ككة وانمك ككا عك ككن دولك ككة هنائيك ككة القوميك ككة ،أي عك ككن نظك ككام شك ككبه فك ككدرالي بك ككين كيك ككانين
وميين(.)2

ممككا

ش ككك في ككه أن بن ككاء دول ككة هنائي ككة القومي ككة ف ككي فلس ككطين ي ككوفر لك ككل م ككن الجم ككاعتين

القوميتين الفلسطينية واإلسرائيلية ،خ ائي ومزايا

تتوفر في حل الدولتين القائمة على كيانين

سياس ككيين منف ككلين ،إسك كرائيل وفلس ككطين ،فالح ككل الق ككائم عل ككى وج ككود دولت ككين منف ككلتين ه ككو ح ككل
متخ ككبط ،وغيكككر مسكككتقر تتجاذبكككه عوامك ككل المكككد والج ككزر ،ويق ككدم عك ككرض دول ككة فلسك ككطينية مسكككتقلة

لإلس ك كرائيليين ح ك كنً لمك ككا يطلقك ككون عليك ككه الحاجك ككات األمنيك ككة ،مك ككن خك ككنل انف ك ككالهم المك ككادي عك ككن
( )1هشام منور ،اليمين اإلسرائيلي واحياء حل الدولة الواحدة،

حيفة فلسطين ،العدد  ،3173غزة،

 ،3312/3/2ي.19

( )2كمال الخالدي ،فكرة دولة هنائية القومية في فلسطين :خيار سياسي مطروح أم تطور تراكمي مق ود؟،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،27رام هللا ،1777 ،ي .13-13
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الفلسككطينيين فككي الضككفة الغربيككة و طككا غ كزة ،ومككع ذلككك فككإن طككول الحككدود بككين الككدولتين فككي أي

مش ك ككرو س ك ككتكون تكلفت ك ككه كبيك ك كرة ،و تش ك كككل ي ك ككام دول ك ككة فلس ك ككطينية مس ك ككتقلة اس ك ككتراتيجية معقول ك ككة
للفلسك ككطينيين ،ألن احتمك ككال الح ك ككول علك ككى دولكككة سك ككيكون ذا تكلفك ككة له ككم ،وتكك ككون فائ ك كدتهم منهك ككا

منخفضككة جككداً ،و سككيما بالنسككبة إلككى مككن يتطلككع إلككى م ازيككا دولككة هنائيككة القوميككة ،باسككتهناء أولئككك

الككذين يعتبككرون أن ا سككتقنل والسككيادة يفو ككان كككل الم ازيككا ،وانتقككد بعككض المفك كرين اليهككود دعككوة

بعض الحركات اليسارية إلى إ امة دولة فلسطينية في الضفة الغربية و طكا غكزة ،فكاعتبر أولئكك

المفككرون أن فكي تقسككيم فلسكطين علكى هككذه الشكاكلة خيانككة وتخليكاً عكن مسككئولية اليهكود األخن يككة
نحو النجئين الفلسطينيون(.)1

ومما سبق يمكن أن سنخلص إلى أن حل الدولة ثسنائية القوميـة حـل ممكـن إذا أخـذسنا فـي

اعتبارسنا المسائل التالية:
.1

حل الدولة هنائية القومية ليس مطروحاً لكي يتم تسويقه حكا ً ،وانمكا يجكب أن ُيطكرح كحكل
بعيككد المككدى ،يككتم تطككويره فككي ضككوء و ككول حككل المشكككلة الفلسككطينية ،مككن خككنل دولككة فككي
الضفة الغربية و طا غزة ،إلى طريق مسدود.

.3

يس ككاهم ف ككي ح ككل سياس ككي لمش كككلة النجئ ككين وارج ككاعهم إل ككى وط ككنهم األ ككلي عل ككى أس ككاس
المساواة والتكافؤ.

.2

دولككة هنائيككة القوميككة ،يكككون فيهككا الفلسككطينيون فككي إس كرائيل م كواطنين متسككاويين مككن جهككة،

وجككزء مككن الكككل الفلسككطيني مككن جهككة أخككرى ،ومككن الممكككن أن تكتمككل هككويتهم مككن ناحيككة
المواطنة ومن ناحية ا نتماء القومي.

.9

دول ككة هنائي ككة القومي ككة سك كتنهي فك ككرة الدول ككة اليهودي ككة النقي ككة ،إن الحل ككول للمش كككنت القومي ككة
واإلهنية لكم تككن فكي أي حكال نتيجكة موافقكة األغلبيكة أو المجموعكة المسكيطرة ،وانمكا موافقكة

فلسطينية إسرائيلية.
.5

أن الدولككة هنائيككة القوميككة ،ليسككت إجهاض كاً لفك كرة المشككرو الككوطني الفلسككطيني ،وانمككا هككي
توسيع له بحيث يشمل الفلسطينيين واسرائيل ،ويقوم على كامل فلسطين التاريخية(.)2

واذا كانك ككت الوطنيك ككة الفلسك ككطينية ومشك ككروعها الك ككوطني جك ككاءت لتحقيك ككق الحقك ككوق الجماعيك ككة

األساس ككية ،كالس ككيادة وح ككق تقري ككر الم ككير والع ككودة والهوي ككة الفلس ككطينية ،معن ككى ذل ككك أن مفه ككوم
( )1المرجع السابق ،ي .17-13

( )2أسعد غانم ،دولة فلسطينية – إسرائيلية هنائية القومية :نحو حل اتحادي للمسألة الفلسطينية اإلسرائيلية،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،91رام هللا ،3333 ،ي .33-39
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التقسكيم المطكروح حاليكاً علككى شككل حكل الككدولتين

يكوفر أهكم الحقككوق األساسكية الفلسكطينية ،فككإن

دولة هنائية القومية ،على ما تتضمنه من ترتيبات ومبادئ ضمن م الحة تاريخية تُحق الحقوق
كالغبن الت ككاريخي النح ككق بالفلس ككطينيين وتس ككعى إل ككى ت ككحيحه،
الفلس ككطينية األساس ككية وتعت ككرف ب ك ُ

يمكنهك ككا أن تشك كككل مك ككدخنً لطك ككرح مشك ككرو سياسك ككي جديك ككد يحقك ككق المطالك ككب والحقك ككوق األساسك ككية

للفلسطينيين واإلسرائيليين(.)1

انطن كاً ممككا سككبق ،يجككب ا عت كراف بككأن جككوهر ال ك ار يتمحككور حككول غيككاب المسككاواة،

والنتوازن الجسيم في القوة والحقوق ،وأي حل ،سواء كان مستنداً إلى دولتين أم إلى دولة واحدة،

لككن يككنجح مككا لككم يضككمن المسككاواة ،وان ا تفا يككات المو عككة محكككوم عليهككا باإلخفككاق بسككبب عككدم
التكوازن والتماهككل فككي القككوة بككين الفلسككطينيين واس كرائيل ،وهككو مككا فا مككه ا

ككطفاف األمريك كي إلككى

جانككب إسكرائيل ،واسككتخدام حككق الككنقض (الفيتككو) فككي األمككم المتحككدة لحمايككة إسكرائيل مككن المسككاءلة

الدولية ،وفي ظل عدم اتخاذ اإلدارة األمريكية الحالية مو ف متوازن وجريء ،يبقى المستقبل أمام
الفلسطينيين غامضاً ومحفوفاً بالخطر ،أمام رؤية حل الدولتين ،لقد حان الو ت الكذي يحتكاج فيكه

الفلسطينيين إلى إعادة تقييم تجربتهم ،ومراجعة خياراتهم ،ورسم طريقهم فكي مواجهكة المسكتقبل(.)2

من خنل بناء استراتيجية رئيسية ،تتمثل فيما يلي:
 .1العمل على

كياغة اسكتراتيجية فلسكطينية ،فكي حكال فشكل المفاوضكات الحاليكة ،حتكى لكو

اسككتعملت فقككط كتهديككد اسككتراتيجي إلجبككار إس كرائيل علككى التفككاوض بجديككة ،وهككي ا تفككاق
على وضع البديل عن اتفاق التفاوض والعمل على اإلعنن عنه بأ رب و ت ممكن.

 .3تحديد الشروط المقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مسكتقلة تمامكاً علكى حكدود ،1737
والتفسير بشكل واضح

لبس فيه فإن هذا العرض هو أفضل ما يمكن أن تح ل عليه

إسرائيل بما في ذلك ضمانات ألمنها المستقبلي مع الدول العربية المجاورة.

 .2اعتبككار الخطككاب الفلسككطيني هككو اعككدة واطككار النقاشككات الدوليككة فيمككا يتعلككق بالمسككتقبل
الفلس ككطيني ،والتوض ككيح ل طك كراف اإل ليمي ككة والدولي ككة أن الفلس ككطينيين ملتزم ككون ب ككالحلول
التفاوضككية ،فككي حككين

تلتككزم إسكرائيل بككذلك ،لقككد اسككتمر الفلسككطينيون بككا لتزام بعرضككهم

التك ككاريخي للعك ككام  ،1711ورفضك ككت إس ك كرائيل احت ارمك ككه ولهك ككذا السك ككبب فك ككإن ا حتجاجك ككات

تعد ذات م كدا ية للفلسكطينيين ،لكم تعكط إسكرائيل خيكار للفلسكطينيين سكوى
اإلسرائيلية لم ُ

( )1هنيدة غانم وآخرون ،في معنى الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ي .71

( )2أسعد غانم وآخرون ،حل الدولة الواحدة لل ار العربي اإلسرائيلي بلد واحد لكل مواطنيه ،مرجع سابق ،ي
.121 -127
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البحث باتجاه آخر لتحقيق تطلعكاتهم الوطنيكة ،فيمكا تتحمكل إسكرائيل كامكل المسكؤولية فكي

حال فشل المفاوضات(.)1

ويـــــرى الباحـــــث أن عل ك ككى الفلس ك ككطينيين أن

يس ك ككمحوا إلسك ك كرائيل بموا ك ككلة انتهاكاته ك ككا

وسككيطرتها تحككت غطككاء التظككاهر بمفاوضككات غيككر جككادة ،وأن

تتخيككل أن هنككاك بككدائل أفضككل

متاحككة أمامهككا مككن رؤيككة حككل الككدولتين ،وعلككى إس كرائيل أن تقككرر إذا مككا كانككت سككتقبل أو ت كرفض

عككرض التفككاوض المحككدد زمنيكاً حككول رؤيككة حككل الككدولتين ،والككذي مككن الواضككح أنككه فككي م ككلحتها

العلي ككا ،ويج ككب عل ككى إسك كرائيل واألطك كراف اإل ليمي ككة والدولي ككة أن تفه ككم وبش كككل نه ككائي أن الش ككعب
الفلسطيني عا د العزم وهابكت فكي مطالبكه المشكروعة فكي حكق تقريكر م كيره وعكودة النجئكين إلكى

ديككارهم وفككي حقهككم فككي إ امككة دولككتهم المسككتقلة وعا ككمتها القككدس ،وأن الفلسككطينيين موحككدون فككي

أهدافهم ا ستراتيجية.

( )1الخيك ك ك ككارات الفلسك ك ك ككطينية إلنهك ك ك ككاء ا حك ك ك ككتنل اإلس ك ك ك كرائيلي(وهيقة خا ك ك ك ككة) ،مجلك ك ك ككة الد ارسك ك ك ككات الفلسك ك ك ككطينية،
العدد  ،73رام هللا ،3331 ،ي .171-173
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الخاتمة

السنتائج والتوصيات
جاء ت ور بوش ا بن في رؤيته لحل الدولتين متفقاً مع متطلبات األمن اإلسرائيلي ومتفقاً

في ذات الو ت مع ا دعاءات اإلسرائيلية ،والتي وجدت بو ً لدى الو يات المتحدة األمريكية

وأ د اء إسرائيل ،التي ترى في كفاح الفلسطينيين لتحرير أرضهم نو من اإلرهاب ،أما حدود
هذه الدولة وعا متها وسيادتها ومؤسساتها وكافة األمور المتعلقة بكونها دولة كسائر الدول فهو

ما سيتم التفاوض فيه والتو ل إليه في إطار التسوية النهائية ،وهكذا تركت رؤية بوش ا بن
منمح الدولة الفلسطينية التي تشكل واحدة من أهم ضايا ال ار المعلقة في الشرق األوسط

دون تحديد ،وكان ُينتظر من الرئيس األمريكي جورج بوش ا بن حسم منمحها ورسم حدودها،
وبقيت ُعرضة لمنا شات ومفاوضات أخرى لن تخلو من مماطنت واشتراطات وتسويف من
جانب إسرائيل.

إذاً ليس الهدف من حل الدولتين اليوم أن يكون وسيلة لتحرير الفلسطينيين واستعادة

حقو هم ،بل على العكس تماماً ،فالهدف هو احتواؤهم واجبارهم على التخلي عن حقو هم

يعني بأن كل من ُيحبذ حل
األساسية كي يتسنى إلسرائيل البقاء ك ك"دولة يهودية" ،وهذا
الدولتين يرغب في حرمان الفلسطينيين من حقو هم ،و ألنهم يؤمنون بأنه أكهر الحلول عد ً،
ولكنه الحل األكهر وا عية للتسوية وحل ال ار أو على األ ل تأجيله ،وهو سهل الحدوث و

يتطلب سوى الت ديق على تقسيم سبق له أن حدث وأسفر عن بروز كيانين سياسيين منف لين

جغرافياً ،إحداهما هو دولة إسرائيل "اليهودية" واآلخر دولة فلسطينية يد ا نتظار ،و د تناول
الباحث موضو رؤية حل الدولتين وأهرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ،وخلي

إلى عدة نتائج وتو يات.

أوالً :السنتائج:
.1

ترجع الجذور التاريخية لرؤية حل الدولتين ولفككرة التسكوية السياسكية إلكى أو كات مبككرة مكن

ال ك ار العربككي ال ككهيوني ،حيككث ككدمت اللجنككة الملكيككة البريطانيككة بيككل أول وهيقككة رسككمية
بريطانيككة تطككرح إمكانيككة يككام (دولتككين فككي فلسككطين) ،واحككدة عربيككة وأخككرى يهوديككة ،علككى

أساس مبدأ التقسيم.
.3

بروز البعد الديني في عهد الرئيس األمريكي السابق بوش ا بن بشككل

كار /ككان نتيجكة

وجككود المحككافظين الجككدد ذوي الميككول اليمينيككة المتشككددة ،وو ككو أحككداث الحككادي عشككر مككن
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سككبتمبر  ،3331كككل ذلككك سككاعد علككى أن تعطككي دفعككة ويككة للمعتقككدات الدينيككة ألن تُملككي
أفكارها على السياسة األمريكية الداخلية والخارجية.

.2

فشككلت مسككاعي التسككوية األمريكيككة فككي ظككل انتفاضككة األ

ككى عككام  3333نتيجككة افتقارهككا

إلككى ا لت كزام بالشككرعية الدوليككة ،ومحاولتهككا وضككع مرجعيككة خا ككة لعمليككة التسككوية ،وعككدم

ويعزى فشل معظم مساعي التسوية إلكى
ممارسة ضغوط حقيقية من جانبها على إسرائيلُ ،
التعنت والمراوغة اإلسرائيلية.
.9

كككل ا دارات األمريكيككة المتعا بككة أدوارهككا مكملككة لبعضككها الككبعض ل ككالح إسكرائيل ،وتعتبككر
و يك ككة ال ك كرئيس بك ككوش ا بك ككن هك ككي الفت ك كرة األكهك ككر دعم ك كاً للمو ك ككف اإلس ك كرائيلي علك ككى حسك ككاب

الفلسطينيين ومتجاهلةً للشرعية الدولية ،حيث تميكزت و يتكه بعكدم تحقيكق أي إنجكاز عملكي

لحككل القضككية الفلسككطينية ،وسككعت إلدارة ال ك ار بمككا يخككدم م ككالحها ،وظلككت رؤيتككه حب ك اًر
على ورق ،تنتظر الرئيس باراك أوباما وت وره إلنهاء ال ار الفلسطيني اإلسرائيلي.

.5

اسككتمرار إس كرائيل فككي تعزيككز ادعائهككا أن القككدس هككي العا ككمة "األبديككة والموحككدة للشككعب
اليهودي" ،يضع حكداً إلمكانيكة تقاسكم المدينكة بالتسكاوي بكين دولتكين منف كلتين ،ممكا يكؤدي
إلى جعل يام الدولة الفلسطينية الموعودة وتقاسم القدس أم اًر مستحينً يقوض فري نجاح

حل الدولتين.
.3

إ رار إسرائيل على استمرار ا ستيطان يهدد بانهيار فر ة رؤية حل الدولتين ،ويمهل
خط اًر حقيقياً على إمكانية تحقيق هذه الرؤية وا امة الدولة الفلسطينية في المستقبل
القريب ،وبناء الجدار عبارة عن ترسيم حدودي من طرف واحد لمنع يام دولة فلسطينية
ابلة للحياة بدون سيطرتها على مواردها الطبيعية.

.7

إسرائيل لن توافق على إ امة دولة فلسطينية مستقلة تلبي الطموحات الوطنية الفلسطينية،
وفي حال يامها ستكون هذه الدولة حسب الموا فات اإلسرائيلية ،وما بولها بإ امتها إ

تهرب من الضغوط الدولية ،ولكي تظهر أمام ا سرة الدولية بأنها غير معارضة لرؤية
حل الدولتين.
.1

تزال إسرائيل ترفض القبول بحق عودة النجئين الفلسطينيين ،بذريعكة أن مهكل هكذا الحكل
يشكل خط اًر على هوية الدولة ،ويعكر نقاوة "الدولة اليهودية" ،وت ر على أن تُحل ضكية
النجئين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق رؤية حل الدولتين.

.7

تطالب إسرائيل من خنل رؤية حل الدولتين بترحيل الفلسطينيين من سكان إسرائيل إلى
الدولة الفلسطينية الموعودة وذلك لنقاء "الدولة اليهودية" ،ويظهر ذلك من خنل إ رارها

على ا عتراف بها "كدولة يهودية" للتخلي من خطرهم الديمغرافي.

- 164 -

 .13يق ككوم المو ككف اإلسك كرائيلي عل ككى ع ككدم تطبي ككق رؤي ككة ح ككل ال ككدولتين ،ويع ككزز ذل ككك بتوس ككيع
ا ستيطان وخلق حقائق جديدة على األرض وتسريع تهويد القدس وبناء الجدار العازل.

 .11القيككادة الفلسككطينية وف ككائل منظمككة التحريككر الفلسككطينية تككرى أن الحككل القابككل للتطبيككق هككو
حكل الكدولتين القكائم علكى ا عتكراف بدولكة فلسكطين علكى حكدود  1737وبعا كمتها القكدس

الشر ية.
 .13ترى الموا ف اإل ليمية في تحقيق رؤية حل الدولتين شرط لتحقيق األمن وا ستقرار لجميع
الدول في الشرق األوسط ،وأن على إسرائيل ا نسحاب إلى حدود عام  ،1737وا عتراف
بالدولة الفلسطينية ،وعا متها القدس الشريف.
 .12يسككتند المو ككف األمريككي إلككى ضككرورة تطبيككق رؤيككة حككل الككدولتين التككي تقككوم علككى أسككاس
دولت ك ككين :فلس ك ككطين ابل ك ككة للحي ك ككاة ،واسك ك كرائيل آمن ك ككة ،و وبل ك ككت الجه ك ككود األمريكي ك ككة بالتعن ك ككت

اإلسرائيلي ،وأن مو ف اللجنة الرباعية وا تحاد األوروبكي وروسكيا يكدعو إلكى تطبيكق رؤيكة
حل الدولتين من خنل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسنم.

 .19تراجعت التسوية السياسية القائمة على رؤية حل الدولتين ولم تكن ممكنة التطبيق أو ابلة
للحياة بسبب استمرار تعنت حكومة نتنياهو وعدم توفر القدرة والرغبة لديها في المضي
في تسوية تؤدي إلى يام دولة فلسطينية مستقلة عا متها القدس الشر ية ،وسعت

إسرائيل

ستخدام المفاوضات كور ة لتغطية موا لة فرض رؤيتها بقوة ا ستيطان

والتهويد ،وعلى إسرائيل أن تلجأ لهذا الخيار ألن كل الخيارات البديلة لن تكون ذات

جدوى على المدى البعيد.
 .15أهبتت الدراسة أن حل الدولة هنائية القومية سيكون حنً بدينً لرؤية حل الدولتين ،في حال
فشل المفاوضات ورفض الحكومات ا سرائيلية المتعا بة منح تقرير الم ير للشعب
الفلسطيني ،واعادة النجئين إلى ديارهم.

ثاسنياً :الـتـوصــيـات:
.1
.3

على ضوء الدراسة ،وما تم استخن ه من نتائج يو ي الباحث بما يلى:

العمل على كسب الرأي العام األمريكي من خنل جماعات ضكغط عربيكة تكؤهر فكي تغييكر
مو ف مؤسسات

نع القرار األمريكي.

أن ي ككتم ر ككد األعم ككال العن ك كرية اإلسك كرائيلية ،لكش ككف إسك كرائيل أم ككام الك كرأي الع ككام الغرب ككي
والع ككالمي ،وم ككن عل ككى المن ككابر العالمي ككة والدولي ككة ،واعتب ككار إسك كرائيل دول ككة تميي ككز عن ككري

وفضح الممارسات اإلسرائيلية على األرض التي تعيق تنفيذ رؤية حل الدولتين.
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مود أهل القدس ،من خنل توفير الدعم الحقيقي والمتوا ل لهم ،على اعتبار

.2

تعزيز

.9

السككماح بزيككارة القككدس وتشككجيع العككرب والمسككلمين علككى القيككام بالسككياحة الدينيككة للمدينككة،

القدس عا مة الدولة الفلسطينية المنشودة.

ستعادة الوعي بأن مدينة القدس هي جوهر ال ك ار  ،و بكد مكن حكراك شكعبي وجمكاهيري

من أجل منع تهويد القدس.

.5

التمسككك بالهوابككت الفلسككطينية المرتككزة علككى انهككاء ا حككتنل وو ككف ا سككتيطان فككي أ ارضككي

.3

العمل على إعادة تفعيل اررات الشرعية الدولية الخا ة بالقضية الفلسطينية ،وعدم القبول

.7

التمسك بقرار حق العودة والمطالبة بتطبيقه ،باعتباره حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان كما

.1

أن ترفض القيادة الوطنية الفلسطينية مشاريع التبادل السكاني ونقل مناطق عربية في

السلطة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي ستئناف عملية التسوية.
بأي حلول

تستند إلى الق اررات الدولية إل امة الدولة الفلسطينية وعا متها القدس.

تني على ذلك مواهيق الشرعية الدولية ،وأنه غير ابل للتقادم.

إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية الموعودة ،والتأكيد على حق فلسطينيي عام  1791في
أرضهم ووطنهم وممتلكاتهم ،وأن يحظوا بكافة حقوق المواطنة ،وتعزيز

.7

مودهم وتوفير

الدعم النزم لهم.

مطالبة األمم المتحدة واللجنة الرباعية والمجتمع الكدولي بتبنكي مو فكاً واضكحاً تجكاه ال ك ار
الفلسطيني اإلسرائيلي ،لفضح الطرف الذي يعيق تنفيذ رؤية حل الدولتين.

 .13ا سككتفادة مككن ا لت ازمككات الدوليككة التراكميككة ،وخا كةً كرار رفككع مسككتوى التمهيككل الفلسككطيني
فك ككي األمك ككم المتحك ككدة إلك ككى دولك ككة غيك ككر كامك ككل العضك ككوية فك ككي الو ك ككول لتحقيك ككق األهك ككداف

الفلسطينية.

 .11اسككتنهاض الحالككة الوطنيككة مككن خككنل تعزيككز روح المقاومككة الشككعبية ،وانهككاء حالككة ا نقسككام
التي أضعفت ا نتماء للقضية الفلسطينية.

 .13تطككوير وتفعيككل منظمككة التحريككر الفلسككطينية كمؤسسككة فلسككطينية جامعككة للطيككف الفلسككطيني
سككتكمال التحريككر بإ امككة الدولككة الفلسككطينية المسككتقلة وعا ككمتها القككدس الش كريف وعككودة

النجئين.
وختاماً ،ما كان فيها من

واب فبتوفيق من هللا ،وما كان فيها من خطأ ونق ان فمن نفسي

والشيطان ،وآخر دعوانا أن الحمد أ رب العالمين.
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المراجع
أوالً :القرآن الكريم.

ثاسنياً :الكتب العربية:
.1

إب ك كراهيم أبك ككو جك ككابر وآخك ككرون ،الك ككداخل الفلسك ككطيني ويهوديك ككة الدولك ككة ،مركك ككز الزيتونك ككة

.3

إب كراهيم أبككو جككابر وآخككرون ،ضككية القككدس ومسككتقبلها فككي القككرن الحككادي والعش كرين،

.2

إبك كراهيم الجن ككدي ،النجئ ككون الفلس ككطينيون ب ككين الع ككودة والت ككوطين ،دار الش ككرق للنش ككر

.9

للدراسات وا ستشارات ،بيروت ،ط.3311 ،3

مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،ط .3333 ،2
والتوزيع ،عمان.3331 ،

إبراهيم شكعبان ،القكدس فكي ك اررات األمكم المتحكدة ،جمعيكة الد ارسكات العربيكة ،القكدس،
.3311

.5

أحمكككد زكريك ككا فك ككرج وآخك ككرون ،حك ككرب  1791ونكبتهك ككا ،مكتبك ككة جزي ك كرة الكككورد ،القك ككاهرة،

.3

أحمككد سككعيد نوفككل ،تككأهير خارطككة الطريككق وجككدار الف ككل علككى التسككوية السياسككية فككي

.7

أحمك ككد طك ككافش ،التسك ككوية الجاريك ككة إدارة أزمك ككة أم حك ككل أزمك ككة ،مركك ككز منيك ككف البرغك ككوهي

.1

أحمككد ريككع ،الروايككة الفلسككطينية الكاملككة للمفاوضككات مككن أوسككلو إلككى خريطككة الطريككق

.3313

الشرق األوسط ،أبحاث اليرموك ،العدد  ،2عمان.3335 ،
الهقافي ،رام هللا.3331 ،

( )2الطريق إلى خريطة الطريق  ،3333-3333مؤسسة الدراسات الفلسكطينية ،رام
هللا ،ط.3311 ،3

.7

أحمد لطفي عبد السكنم ،ا نحيكاز األمريككي إلسكرائيل دوافعكه التاريخيكة وا جتماعيكة

.13

أسعد عبد الرحمن ،ضكية النجئكين الفلسكطينيين :حكق العكودة والتعويضكات ،المكتبكة

.11
.13

والسياسية ،مكتبة النافذة ،القاهرة.3335 ،
الوطنية ،عمان.3333 ،

أسككعد غككانم وآخككرون ،حككل الدولككة الواحككدة لل ك ار العربككي اإلس كرائيلي بلككد واحككد لكككل

مواطنيه ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.3313 ،

إسككماعيل أحم ككد ي ككاغي ،الج ككذور التاريخيككة للقض ككية الفلس ككطينية ،دار المككريخ للنش ككر،

الرياض.1712 ،
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.12

إليككاس شككوفاني ،المككوجز فككي تككاريخ فلسككطين السياسككي (منككذ فجككر التككاريخ حتككى سككنة

.19

تيسير جبارة ،تاريخ فلسطين ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.1771 ،

.15

،)1797مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ط.1771 ،3

جاسككر عل كي العنككاني ،القككدس بككين مشككاريع الحلككول السياسككية والق كوانين الدوليككة ،دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.3333 ،

.13

جاس ككر عل ككي العن ككاني ،الق ككدس ...س ككيناريوهات مس ككتقبلية ،المكتب ككة الوطني ككة ،عم ككان،

.17

جبككر الهلككول ،المواهيككق والعهككود فككي ممارسككة اليهككود ،كراءة فككي الفكككر الككديني والفكككر

.3339

السياسككي اليهككودي المعا ككر ،مجككد المؤسسككة الجامعيككة للد ارسككات والنشككر والتوزيككع،
بيروت.3339 ،

.11

جوني من ور ،إسرائيل األخرى رؤية من الداخل ،مركز الجزيرة للد ارسكات ،الدوحكة،

.17

جيمككي كككارتر ،فلسككطين السككنم

التمييككز العن ككري ،ترجمككة محمككد التوب كة ،مكتبككة

.33

حسككني أدهككم ج كرار ،نكبككة فلسككطين عككام (1791-1797م كؤامرات وتضككحيات) ،دار

.31

حسككني عككايش ،أمريك كا ا س كرائيلية واس كرائيل األمريكيككة ،المؤسسككة العربيككة للد ارسككات

.3337

العبيكان للنشر ،الرياض.3337 ،

الفر ان للنشر والتوزيع ،عمان.1775 ،
والنشر ،بيروت.3333 ،

.33

خلف الجراد ،أبعاد ا ستهداف األميركي ،دار الفكر ،دمشق.3339 ،

.32

خليككل نخلككة ،مسككتقبل األ ليككة الفلسككطينية فككي إس كرائيل ،المركككز الفلسككطيني للد ارسككات

.39

الدول ككة الفلس ككطينية وجه ككات نظ ككر إسك كرائيلية وغربي ككة ،مؤسس ككة الد ارس ككات الفلس ككطينية،

.35

اإلسرائيلية مدار ،رام هللا.3331 ،
بيروت.1773 ،

ردينة جميل عبد المجيد ،القكدس تكاريخ وحضكارة ،دار حنكين للنشكر والتوزيكع ،عمكان،
.3339

.33

رضككا هككنل ،المسككيح اليهككودي ونهايككة العككالم – المسككيحية السياسككية واأل ككولية فككي

.37

رمضان بابا دجي وآخرون ،حق العودة للشعب الفلسكطيني ومبكادئ تطبيقكه ،مؤسسكة

أمريكا ،مكتبة الشروق ،القاهرة ،ط.3331 ،3
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،ط.1777 ،3
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.31

ريك ككاض محمك ككود األسك ككطل ،ضك ككايا فلسك ككطينية معا ك كرة -القك ككدس – المسك ككتوطنات –

.37

سعيد تيم ،النظام السياسي اإلسرائيلي ،دار الجيل ،بيروت.1717 ،

.23

الحدود ،جامعة األزهر ،غزة.3331 ،

س ككهى عل ككي رج ككب ،النكب ككة وحقيق ككة ن ككف الدول ككة ،ش ككمس للنش ككر والتوزي ككع ،الق ككاهرة،
.3337

.21

سككوزان حرفككي ،ال ككهيونية واليهوديككة( ،حكوارات مككع الككدكتور عبككد الوهككاب المسككيري)،

.23

شاهر اسماعيل الشاهر ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلكول

.22

شكفيق الرشكيدات ،فلسكطين ،تاريخكاً ،وعبكرة ،وم كي اًر ،مركككز د ارسكات الوحكدة العربيككة،

.29

نح العقاد ،المشرق العربي المعا ر ،مكتبة األنجلو الم رية ،القاهرة.1717 ،

.25

عككادل محم ككد العض ككايلة ،الق ككدس بواب ككة الش ككرق األوس ككط للس ككنم ،دار الش ككروق للنش ككر

.23

عادل محمود رياض ،الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتهكا وسككانها ،معهكد البحكوث

.27

عاي ككد زعت ككر ،فلس ككطين س ككاحة ال ك كراعات الدولي ككة ومح ككور القض ككايا العالمي ككة العالق ككة

.21

دار الفكر ،دمشق.3337 ،

 ،3331منشورات الهيئة العامة للكتاب ،و ازرة الهقافة ،دمشق.3337 ،
بيروت.1771 ،

والتوزيع ،عمان.3337 ،

والدراسات العربية ،القاهرة.1771 ،

ا ت ادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً ،د.ن ،نابلس.3313 ،

عبككد الحميككد الكيككالي ،كراءات إسكرائيلية اسككتراتيجية ،ترجمككة عككدنان أبككو عككامر ،مركككز
الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3337 ،

.27

عب ككد الع ككال الب ككا وري ،وع ككد ب ككوش ..بلف ككور الجدي ككد الح ككاد الم ككر للس ككاداتية ،مكت ككب

.93

عبد القادر ياسين ،القدس معرفة في سبيل التحرير ،مكتبة الشكروق الدوليكة ،القكاهرة،

.91

عبد المجيد حمدان ،إطنلة ( )3على القضية الفلسطينية ،المركز الفلسطيني لقضايا

.93

عككزت طنككوس ،الفلسككطينيون ماضككي مجيككد ومسككتقبل بككاهر ،مركككز األبحككاث ،منظمككة

.92

مدبولي ،القاهرة.3335 ،
.3313

السنم والديمقراطية ،رام هللا.3337 ،
التحرير الفلسطينية ،بيروت.1713 ،

عزيككز حيككدر ،الفلسككطينيون فككي إس كرائيل فككي ظككل اتفا يككة أوسككلو ،مؤسسككة الد ارسككات

الفلسطينية ،بيروت .1777
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.99

ع ك ككام ارشكككيدات وآخك ككرون ،د ارسك ككات فكككي القض ككية الفلسك ككطينية ،دار الكنك ككدي للنشك ككر

.95

ع ككام س ككخنيني ،فلس ككطين الدول ككة-ج ككذور المس ككألة ف ككي الت ككاريخ الفلس ككطيني ،مركك كز

.93

ع ام ن ار ،القكدس تكاريخ المسكتقبل ،د ارسكات فكي حاضكر وماضكي مدينكة القكدس،

.97

عل ككي حس ككن ط ككه ،العن ك كرية ال ككهيونية اليهودي ككة والبع ككد األي ككديولوجي ال ككديني ،دار

.91

والتوزيع ،عمان.1773 ،

األبحاث ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.1715 ،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا.3313 ،
الهادي ،بيروت.3333 ،

عل ككي كاش ككف الغط ككاء ،المح ككاو ت ال ككهيونية إلنش ككاء الدول ككة اليهودي ككة ف ككي فلس ككطين

والموا ك ككف الدولي ك ككة منه ك ككا ( ،)1797-1177دار الش ك ككؤون الهقافي ك ككة العام ك ككة ،بغ ك ككداد،

.3333

.97

عمر رشدي ،ال هيونية وربيبتها إسرائيل ،دار القلم الكويت ،ط.1773 ،2

.53

غككازي السككعدي ،النظككام ا نتخككابي اإلس كرائيلي ،انتخابككات الكنيسككت  3337األح كزاب

اإلس ك كرائيلية وتشك كككيل الحكومك ككة وبرامجهك ككا السياسك ككية ،دار الجليك ككل للنشك ككر والد ارسك ككات
واألبحاث الفلسطينية ،عمان.3337 ،

.51

فك كؤاد المغرب ككي ،سياس ككة الو ي ككات المتح ككدة األمريكي ككة الخارجي ككة والقض ككية الفلس ككطينية،

.53

كمال الخالكدي ،األرض فكي الفككر ا جتمكاعي ال كهيوني  ،1772 -1791ا تحكاد

.52

كميكل من ككور ،إسكرائيل :دليككل عكام  ،3339مؤسسككة الد ارسككات الفلسككطينية ،بيككروت،

.59

دولك ك ككتهم ،مركك ك ككز الزيتونك ك ككة للد ارسك ك ككات

.55

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،رام هللا.3333 ،
العام للكتاب وال حفيين الفلسطينيين ،دمشق.1719 ،

.3339

مك ك ككأمون كي ك ك كوان ،فلسك ك ككطينيون فك ك ككي وطك ك ككنهم

وا ستشارات ،بيروت.3313 ،

مجك ككدي حمك ككاد ،السك ككنم اإلس ك كرائيلي :اسك ككتراتيجية التسك ككوية ،مركك ككز باحك ككث للد ارسك ككات
الفلسطينية وا ستراتيجية ،بيروت.3311 ،

.53

محس ك ككن محم ك ككد

ك ككالح ،الترانس ك ككفير (ط ك ككرد الفلس ك ككطينيين) ف ك ككي الفك ك ككر والممارس ك ككات

.57

محس ككن محم ككد

ككالح ،فلس ككطين د ارس ككات منهجي ككة ف ككي القض ككية الفلس ككطينية ،مرك ككز

اإلسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3337 ،
اإلعنم العربي ،القاهرة.3332 ،
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ككالح ،مسككار المفاوضككات الفلسككطينية اإلس كرائيلية مككا بككين أنككابوليس

.51

محسككن محمككد

.57

محمكككد إب ك كراهيم النقيبك ككي ،المفاوضك ككات العبهي ككة الفلسك ككطينية اإلس ك كرائيلية فكككي ظكككل إدارة

والقمة العربية في دمشق ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3331 ،

الرئيس بيل كلينتون ،وحدة الدراسات دار الخليج لل حافة والطباعة والنشر ،الشار ة

.3331

.33

محمد رشيد عناب ،ا ستيطان ال هيوني في القدس  1772 -1737بيكت المقكدس

.31

محمككد عككارف زكككاء هللا ،الككدين والسياسككة فككي أمريك كا

ككعود المسككيحيين اإلنجيليككين

.33

محمككد عككوض هللا ،القضككية الفلسككطينية د ارسككات وا ت ارحككات للحككل ،مكتبككة دار األر ككم،

.32

محمككد عككوض الهزايمككة ،القككدس فككي ال ك ار العربككي اإلس كرائيلي ،دار الحامككد للنشككر

.39

للنشر والتوزيع ،القدس.3331 ،

وأهرهم ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3337 ،

غزة.3333 ،

والتوزيع ،عمان.3311 ،

محمككد ك كريم ،أوضككا النجئككين والنككازحين الفلسككطينيين وحككق العككودة ووكالككة الغككوث
والمعاملة الدولية للمشكلة ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.3313 ،

.35

محمود عواد ،إ امكة الهيككل المزعكوم إعكنن الحكرب الدينيكة ،منشكورات اللجنكة الملكيكة

.33

نادي ككة س ككعد ال ككدين ،ح ككق ع ككودة النجئ ككين الفلس ككطينيين :ب ككين ح ككل ال ككدولتين ويهودي ككة

.37

ناديككة محمككود م ككطفى وآخككرون ،مككاذا بعككد انهيككار عمليككة التسككوية السككلمية؟ ،مركككز

.31

نا ر بن محمد الزمل ،لماذا يكرهوننا ،مكتبة العبيكان ،الرياض.3339 ،

.37

نبيل خليل خليل ،أمريكا بين الهنود والعرب ،دار الفارابي ،بيروت.3332 ،

.73

لشؤون القدس ،عمان.3339 ،

الدولة ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3311 ،

دراسات الوحدة العربية ،بيروت.3339 ،

نبيه بشير ،جدلية الدين السياسكي فكي إسكرائيل (حرككة شكاس كحالكة د ارسكية ) المرككز

الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا.3333 ،

.71

ن ككرمين يوس ككف غوانم ككة ،ح ككزب الليك ككود ودوره ف ككي السياس ككة اإلسك كرائيلية ،دار الفك ككر

.73

نظ ككام برك ككات واخ ككرون ،ا سك ككتيطان ف ككي الفك ككر ال ك ككهيوني ككديماً وح ككديهاً ،القضك ككية

للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.3333 ،

الفلسطينية في ن ف رن ،منشورات فلسطين المسلمة ،لندن.1777 ،
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.72

نوري الجراح ،بيت بين النهر والبحر محكاورات حكول الفلسكطينيين والعكودة ،المؤسسكة

.79

هارون يحيى ،فلسطين حقائق و ور ،دار القبس ،دمشق.3337 ،

.75

العربية للدراسات والنشر ،بيروت.3331 ،

هنيك ككدة غك ككانم وآخك ككرون ،فك ككي معنك ككى الدولك ككة اليهوديك ككة ،المركك ككز الفلسك ككطيني للد ارسك ككات
اإلسرائيلية مدار ،رام هللا.3311 ،

.73

وليد الخالدي ،ال هيونية في مئة عام – من البكاء على األطنل إلكى الهيمنكة علكى

.77

وليككد سككالم ،حككق العككودة البككدائل الفلسككطينية ،المركككز الفلسككطيني لتعمككيم الديمقراطيككة

.71

وليد شميط ،إمبراطورية المحافظين الجكدد – التضكليل اإلعنمكي وحكرب العكراق ،دار

.77

ولككيم نجيككب جككورج ن ككار ،مفهككوم الج كرائم ضككد اإلنسككانية فككي القككانون الككدولي ،مركككز

.13
.11

المشرق العربي ،دار النهار للنشر ،بيروت ،ط.3333 ،3
وتنمية المجتمع ،رام هللا.1777 ،
السا ي ،بيروت.3335 ،

دراسات الوحدة العربية ،بيروت.3331 ،

يوسك ك كف الحس ك ككن ،البع ك ككد ال ك ككديني ف ك ككي السياس ك ككة األمريكي ك ككة تج ك ككاه ال ك ك ك ار العرب ك ككي –

ال هيوني ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،9بيروت.3335 ،

يوسككف الحسككن ،جككذور ا نحيككاز :د ارسككة فككي تككأهير األ ككولية المسككيحية فككي السياسككة

األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،سلسلة محاضرات اإلمارات  ،51مركز اإلمكارات
للدراسات والبحوث ا ستراتيجية ،أبو ظبي.3333 ،

ثالثاً :رسائل الماجستير:
.13
.12
.19

.15

أحمككد جكواد الواديككة ،السياسككة الخارجيككة األمريكيككة تجككاه القضككية الفلسككطينية -3331
 ،3331رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3337 ،

إسك ككنم ج ك ككودت مقك ككدادي ،العن ك ككات ال ك ككهيونية البريطانيك ككة ف ك ككي فلس ك ككطين -1723

 ،1791رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسنمية ،غزة.3337 ،

حس ككام عب ككد الفت ككاح أب ككو نح ككل ،المح ككافظون الج ككدد وت ككأهيرهم عل ككى السياس ككة الخارجي ككة

األمريكيككة فككي الشككرق األوسككط :مشككرو نشككر الديمقراطيككة نموذج كاً ،3331-3331
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3311 ،

حس ككين س ككاهر بن ككي ج ككابر ،أه ككر نت ككائج ا نتخاب ككات اإلسك كرائيلية األخيك كرة  3337عل ككى
عمليككة التسككوية السككلمية بككين الجككانبين الفلسككطيني واإلسكرائيلي ،رسككالة ماجسككتير غيككر

منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.3311 ،
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.13

س ككمير حلم ككي سيس ككالم ،المش ككاريع األمريكي ككة لتس ككوية القض ككية الفلس ككطينية (-1797

.17

عماد الدين أبو رحمكة :أهكر عمليكة التسكوية السياسكية علكى الهويكة الفلسكطينية ،رسكالة

.11

محم ككد نوف ككل ارض ككي ،السياس ككة الخارجي ككة األمريكي ككة تج ككاه إ ام ككة الدول ككة الفلس ككطينية

.17

هنككادي هككاني إسككماعيل ،الدولككة الفلسككطينية نمككوذج بنككاء المؤسسككات فككي يككام الدولككة،

.73
.71

.73
.72

 ،)1777رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسنمية ،غزة.3335 ،
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3311 ،

( ،)3331-3331رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3313 ،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.3313 ،

يحيككى سككليم ابككو عككودة ،جدليككة العن ككة بككين الككدين والسياسككة فككي اسكرائيل وأهرهككا علككى
اتجاهات التسوية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ا زهر ،غزة.3311 ،

يوسككف العا ككي الطويككل ،البعككد الككديني لعن ككة أمريك كا بككاليهود واس كرائيل وأه كره علككى

القضككية الفلسككطينية خككنل الفت كرة ( ،)3337-1791رسككالة ماجسككتير غيككر منشككورة،
جامعة األزهر ،غزة.3311 ،
يوسف

بحي األستاذ ،األحزاب السياسية العربيكة فكي إسكرائيل ودورهكا فكي الكنيسكت

 ،3337-1737رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.3313 ،

يوسكككف عبكككد هللا أبكككو جك ككزر ،مو ك ككف حك ككزب الليك ككود م ككن الدول ككة الفلسك ككطينية ،رسك ككالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.3337 ،

رابعاً :الدراسات واألبحاث والدوريات:
.79

أب ارهككام بككورغ :حككل الككدولتين لفككظ أنفاسككه األخي كرة و بككد مككن التفكيككر بالحككل المككدني،

مقابلة اجراها معه أنطوان شلحت وبنل ظكاهر ،مجلكة ضكايا إسكرائيلية ،العكدد -92

 ،99رام هللا.3311 ،

.75

إبكراهيم البح كراوي ،مسككتقبل التسككوية فككي ظككل أحككداث سككبتمبر والمحككددات اإلس كرائيلية،

.73

إب كراهيم عبككد الك كريم ،النجئككون الفلسككطينيون فككي الفكككر ال ككهيوني ،المجلككة البحهيككة

.77

إبك كراهيم عب ككد الكك كريم ،ه ككل إسك كرائيل ج ككاهزة للتس ككوية السياس ككية؟ ،مجل ككة د ارس ككات ش ككرق

.71

أحمككد هابككت ،رهككان المليككون السككابع :اليهككود والهج كرة ال ككهيونية حتككى  ،3333مجلككة

مجلة شؤون الشرق األوسط ،العدد األول ،القاهرة.3333 ،

لقضايا النجئين ،العدد الرابع ،مركز دراسات وأبحاث النجئين ،عمان.3337 ،
أوسطية ،العدد  ،27عمان.3337 ،

شؤون عربية ،العدد  ،119القاهرة.3332 ،
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.77

أحمككد رفيككق عككوض ،أهككر القككوى الدينيككة اإلسكرائيلية علككى احتمككا ت التسككوية السككلمية،
مجلة أوراق فلسطينية ،العدد  ،1رام هللا.3312 ،

ككياغة السياسككة األمريكيككة فككي الشككرق

.133

أحمككد سككيد أحمككد ،خريطككة الطريككق  -إعككادة

.131

أس ككامة أب ككو نح ككل ،يهودي ككة دول ككة إسك كرائيل :ج ككذور الم ككطلح وت ككأهيره عل ككى القض ككية

األوسط ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،151القاهرة.3332 ،

الفلسككطينية ،مجلككة جامعككة القككدس المفتوحككة ل بحككاث والد ارسككات ،العككدد  ،32المجلككد
األول ،غزة.3311 ،

.133

اسككتراتيجية التوا ككل مككع فلسككطينيي ( 91نككدوة) ،مجلككة شككؤون عربيككة ،العككدد ،111

.132

ا سككتيطان يقطككع الطريككق علككى كيككري ويبككدد أمككل السككلطة فككي العككودة للمفاوضككات،

.139

أسعد غانم وآخكرون ،تقريكر مكدار ا سكتراتيجي  ،3335المرككز الفلسكطيني للد ارسكات

.135
.133

.137

القاهرة.3339 ،

حيفة الرسالة ،العدد  ،1133غزة.3312/3/12 ،

اإلسرائيلية ،رام هللا.3335 ،

أسككعد غككانم ،دولككة فلسككطينية – إس كرائيلية هنائيككة القوميككة :نحككو حككل إتحككادي للمسككألة
الفلسطينية اإلسرائيلية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،91رام هللا.3333 ،

أش ككرف عب ككد هللا ياس ككين ،السياس ككة األمريكي ككة وتط ككور عملي ككة التس ككوية السياس ككية ب ككين

الجك ك ككانبين الفلسك ك ككطيني واإلس ك ك كرائيلي ( ،)3331-3331مجلك ك ككة النهضك ك ككة ،العك ك ككدد ،9

القاهرة.3337 ،
إفكرايم عنبككار،

ككعود وهبكوط نمككوذج دولتككين لشككعبين ،مجلككة ضككايا إسكرائيلية ،العككدد

 ،22رام هللا.3337 ،

.131

أكرم عدوان ،مشرو تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية البريطانيكة 1727م،

.137

انتخاب ك ككات الكنيس ك ككت اله ك ككامن عش ك ككر :الب ك كرامج السياس ك ككية ل ح ك كزاب إسكك كرائيلية ،مجل ك ككة

.113

أنط كوان ش ككلحت ،اليم ككين اإلسك كرائيلي :الدول ككة اليهودي ككة ،التس ككوية السياس ككية ومس ككتقبل

مجلة الجامعة اإلسنمية ،العدد ،1غزة.3333 ،

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،77رام هللا.3337 ،

المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ،مجلة ضايا إسكرائيلية ،العكدد  ،23-21رام هللا،

.3331
.111

أنط كوان شككلحت ،ف ككول فككي دليككل ا سككتمنك ال ككهيوني للقككدس وفلسككطين ،المركككز

الفلسطيني للدراسات الفلسطينية (مدار) ،العدد ،21-27،رام هللا.3313 ،
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.113

أنطوان شلحت ،فلسطين في برنامج نتنيكاهو ،مجلكة ضكايا إسكرائيلية ،العكدد  ،29رام

.112

أنكور بككدر ،النجئكون الفلسككطينيون فككي المنظكور اإلسكرائيلي ،مجلكة رؤيككة ،العككدد ،32

.119

كحيفة فلسكطين،

.115
.113

هللا.3337 ،

غزة.3332 ،

برنامج حزب العمكل" ..دولكة يهوديكة ديمقراطيكة أو دولكة أبرتهايكد"،

العدد  ،3313غزة.3313/13/35 ،
بيان

حفي

ادر عن المكتب اإلعنمي لحركة المقاومة اإلسنمية حماس بتاريخ

.3312/1/23

بيان لحركة الجهاد اإلسنمي في فلسكطين ،تكرفض فيكه مبكادرة السكنم العربيكة ،مجلكة

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،73رام هللا.3337 ،

.117

بيككان للجنككة الرباعيككة الخا ككة بالشككرق األوسككط يحككث حكومككة إس كرائيل علككى تجميككد

.111

بيان للجنة المركزية العليا لحركة فتح بشأن أعمال دورة اجتماعاتهكا ،مجلكة الد ارسكات

.117

بي ككان للجن ككة الو ازري ككة لمب ككادرة الس ككنم العربي ككة بش ككأن تط ككورات المو ككف ف ككي األ ارض ككي

.133

بي ككان للك كرئيس حس ككني مب ككارك ف ككي اختت ككام أعم ككال م ككة ش ككرم الش ككيخ ،مجل ككة الد ارس ككات

.131

ا ستيطان ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،77رام هللا.3337 ،

الفلسطينية ،العدد  ،32رام هللا.3335 ،

الفلسطينية المحتلة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،15رام هللا.3311 ،
الفلسطينية ،العدد  ،55رام هللا.3332 ،

بيان مشترك لجمهورية روسيا ا تحادية والمملكة األردنية الهاشمية يؤكد ضرورة حل

ال ك ك ار الفلسك ككطيني اإلس ك كرائيلي ،مجلك ككة الد ارسك ككات الفلسك ككطينية ،العك ككدد  ،37رام هللا،

.133
.132

.3337

بينككت :يككام دولككة فلسككطينية سككيجلب علككى إس كرائيل  133عككام مككن ال ك ار ،

ككحيفة

فلسطين ،العدد  ،3171غزة.3312/33/39 ،

تخككبط فككي الليكككود حككول إدراج خطككاب "بككار إيككنن" فككي برنككامج الليكككود ا نتخككابي،
حيفة فلسطين ،العدد  ،3313غزة.3313/13/35 ،

.139

ت كريح

ككحافي لشككمعون بيككرس يؤكككد فيككه أن إسكرائيل معنيككة بإ امككة دولككة فلسككطينية

.135

ت ريح

حافي للرئيس الفلسكطيني محمكود عبكاس يقكول فيكه أن حكل الكدولتين خيكار

مستقرة ومستقلة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،12رام هللا.3313 ،

السك ككلطة الفلسك ككطينية األول واألخيك ككر وان حك ككل السك ككلطة غيك ككر وارد ،مجلك ككة الد ارسك ككات
الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا.3313 ،
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.133

تقدم حزب وسطي يعقكد مهمكة نتنيكاهو بتشككيل الحكومكة المقبلكة،

.137

تقريككر :ن ككف مليككون مسككتوطن فككي الضككفة يجعلككون حلككم حككل الككدولتين غيككر وا عككي،

.131

جمككال البابككا ،ا سككتيطان فككي ظككل حكومككة نتنيككاهو تجميككد إعنمككي وت ككعيد ميككداني،

.137

جمك ككال البابك ككا ،المو ك ككف اإلس ك كرائيلي مك ككن ضك ككية النجئك ككين ،مجلك ككة مركك ككز التخطك ككيط

.123

العدد  ،3327غزة.3312/1/32 ،

كحيفة فلسكطين،

حيفة فلسطين ،العدد  ،3173غزة.3312/3/2 ،

مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،37غزة.3311 ،
الفلسطيني ،العدد الهالث والرابع ،غزة.3331 ،

جمككال البابككا ،خارطككة الطريككق بككين الرؤيككة األمريكيككة والتحفظككات ا س كرائيلي ،مجلككة
مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،13-7غزة.3332 ،

.121

جه ككاد أب ككو طويل ككة ،مدين ككة الق ككدس د ارس ككة ف ككي ال كك ار اإل ليم ككي ومقترح ككات التس ككوية،

.123

جك كواد الحم ككد ،آف ككاق التس ككوية السياس ككية للقض ككية الفلس ككطينية  ،3331-3337مجل ككة

.122

جك ككوني من ك ككور وآخك ككرون ،تقريك ككر مك ككدار ا سك ككتراتيجي  ،3337المركك ككز الفلسك ككطيني

.129

جوني من ور ،األحكزاب اإلسكرائيلية عشكية انتخابكات الكنيسكت ال  :17مراوحكة بكين

.125

المؤتمر الدولي حول القدس (المؤتمر الرابع) ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة.3313 ،
دراسات شرق أوسطية ،العدد  ،27عمان.3337 ،
للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا.3337 ،

األيديولوجية وال راعات اإلهنية ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،33رام هللا.3333 ،
جوني من ور ،رار التقسيم ( -)111فرض أجندة اسكتعمارية علكى فلسكطين ،مجلكة
ضايا إسرائيلية ،العدد  ،31رام هللا.3337 ،

.123

حككديث

ككحافي خككاي لكرئيس المكتككب السياسككي لحركككة المقاومككة اإلسككنمية حمككاس

.127

حككديث

ككحافي لل كرئيس فنديميككر بككوتين عش ككية زيارتككه للقككاهرة يتنككاول الوضككع ف ككي

.121

حديث

حافي للرئيس نيكو ساركوزي يعتبر فيه أن القدس هو أن ت كبح عا كمة

.127

حديث

حافي لمستشارة الرئيس األمريكي ل من القومي كوندالي از رايس تتطكرق فيكه

خالد مشعل ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،37رام هللا.3337 ،

الشرق األوسط ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،32رام هللا.3335 ،
للدولتين ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،75-79رام هللا.3331 ،

إلى خطة فك ا رتباط ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،51رام هللا.3339 ،
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.193

.191

حككديث

ككحافي لككوزير الخارجيككة السككوري فككاروق الشككر بشككأن البحككث فككي موضككو

اإلرهاب في مؤتمر الشراكة األوروبي المتوسطي ،مجلة الد ارسكات الفلسكطينية ،العكدد

 ،97رام هللا.3333 ،
حديث

حافي لوزير الخارجية الم ري أحمد أبو الغيط عن لبنان ،مجلة الدراسات

الفلسطينية ،العدد  ،15رام هللا.3311 ،

.193

حسك ككام خضك ككر ،النكبك ككة وديناميكيك ككة النجئك ككين ،مجلك ككة العك ككودة ،العك ككدد  ،151لنك ككدن،

.192

حسككام خضككر ،مككوت خيككار الككدولتين ،مجلككة البيككادر السياسككي ،العككدد  ،733القككدس،

.199

حسين أبو النمل ،النمو السكاني والتوازن الديمغرافي بين العكرب واليهكود فكي إسكرائيل

.195

حنككا عيسككى ،األسككس القانونيككة لقيككام الدولككة الفلسككطينية " "3الق كرار  111مككا لككه ومككا

.193

.3339
.3333

وفلسطين التاريخية ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،273بيروت.3337 ،
عليه ،مجلة فلسطين الهورة ،العدد  ،725بيروت.1772 ،

خارط ككة طري ككق إل ككى ح ككل ال ككدولتين ال ككدائم للنك ك از اإلسك كرائيلي الفلس ككطيني ترتك ككز عل ككى

األداء ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،55بيروت.3332 ،

.197

خالد الحروب ،الو يات المتحكدة وأوروبكا بعكد  11سكبتمبر تعزيكز ا نفراديكة األمريكيكة

.191

كحيفة

والتهميش األوروبي ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،111القاهرة.3333 ،

خالد وليد محمود ،هلها اليهكود ليسكوا مكع إ امكة دولكة فلسكطينية ..فمكا الحكل؟،

فلسطين ،العدد  ،3311غزة.3313/13/33 ،

.197

خالد وليد محمود ،هل يدرك العرب خطورة ما يجري في القدس؟،

.153

خطككاب الكرئيس جككورج بككوش عككن رؤيتككه للسككنم فككي الشككرق األوسككط ،مجلككة الد ارسككات

.151

العدد  ،3193غزة.3312/5/13 ،

حيفة فلسكطين،

الفلسطينية ،العدد  ،53بيروت.3333 ،

خطككاب لل كرئيس حسككني مبككارك فككي مناسككبة السككادس مككن أكتككوبر يطالككب فيككه بترسككيم
حككدود دولككة فلسككطين علككى أسككاس حككدود  ،1737مجلككة الد ارسككات الفلسككطينية ،العككدد

.153
.152

 ،19رام هللا.3313 ،

خطككاب لنائككب ال كرئيس األمريك كي جككو بايككدن فككي جامعككة تككل أبيككب ،مجلككة الد ارسككات
الفلسطينية ،العدد  ،13بيروت.3313 ،

خطك كة كي ككري  ..طُع ككم أمريكك كي للفلس ككطينيين،
.3312/3/2
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ككحيفة الرس ككالة ،الع ككدد  ،1132غككزة،

.159

خليككل العنككاني ،بككوش يككدفن مشككرو الدولككة الفلسككطينية ،مجلككة البيككان ،الع ككدد ،331

.155

خليككل شككاهين ،المشككهد الفلسككطيني :نحككو كراءة تُعيككد ا عتبككار إلككى الخيككارات البديلككة،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،19رام هللا.3313 ،

.153

الخي ككارات الفلس ككطينية إلنه ككاء ا ح ككتنل اإلسك كرائيلي(وهيقة خا ككة) ،مجل ككة الد ارس ككات

.157

ارئكف زريكق ،حكل الدولكة الواحككدة؟ مكن ال ك ار حتكى المككوت إلكى جدليكة السكيد-العبككد،

.151

لندن.3339 ،

الفلسطينية ،العدد  ،73رام هللا.3331 ،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،13رام هللا.3311 ،

رضك كوان عاش ككور ومحم ككد أب ككو ج ككاموس ،ا س ككتيطان ال ككهيوني "الفك ككر والممارس ككة"،
مؤتمر القدس الخامس ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة.3311 ،

.157

رؤية وزير الخارجية اإلسكرائيلي شكمعون بيكرس للطريكق العمليكة للحكل السكلمي ،مجلكة

.133

زينب الغنيمي ،الدولة الفلسطينية بين الوهم والوا كع ومكا بينهمكا ،مجلكة تسكامح ،العكدد

.131

سككامي يوس ككف أحم ككد ،الموا ككف السياس ككية الفلس ككطينية المتباينككة وأهره ككا عل ككى مش ككاريع

.133

س ككامي يوس ككف أحم ككد ،مو ككف المجموع ككة األوروبي ككة م ككن القض ككية الفلس ككطينية ،مجل ككة

.132
.139

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،53رام هللا.3333 ،
 ،37رام هللا.3313 ،

الدولة الفلسطينية ،مجلة جامعة األزهر ،العدد  ،1المجلد  ،12غزة.3311 ،
تسامح ،العدد  ،33رام هللا.3337 ،

سنفة حجاوي ،خلفيات وتطورات خارطة الطريق ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني،

العدد التاسع والعاشر ،رام هللا.3332 ،
س ككمير

ك كراي ،و ككائع انق ككنب ح ككزب العم ككل عل ككى اتفك كاق أوس ككلو ،مجل ككة الد ارس ككات

الفلسطينية ،العدد  ،52رام هللا.3332 ،

.135

ككالح النعككامي ،تبككادل أ ارضككي؟ حتككى اإلس كرائيليين مل كوا التنككاز ت العربيككة،

.133

بري جريس ،انتخابات مجلس الكنيست التاسع عشر ( )3312والدوران في الدائرة

.137

ككنح عب ككد ال ككرحيم محم ككد ،مس ككتقبل إسك كرائيل كدول ككة يهودي ككة ،مجل ككة األزه ككر ،الع ككدد

.131

الرسالة ،العدد  ،1373غزة.3312/5/7 ،

ككحيفة

المغلقة ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد  ،351رام هللا.3312 ،
 ،1937القاهرة.3339 ،

ط كال بيكككر ،الككدعوة لنعت كراف بإس كرائيل كدولككة يهوديككة ،ترجمككة عمككر عاشككور ،مجلككة
مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،
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.137

عامي أيلكون:

.173

عبككد الككريم محمككد ،ضككية النجئككين الفلسككطينيين غيككر ابلككة للتككذويب ،مجلككة العككودة،

.171

عككدنان أبككو عككامر ،مشككرو يهوديككة الدولككة سيشككطب حككق العككودة ويطككرد مككن بقككي فككي

.173

ككحيفة

.172

أ بكل دولكة فلسكطينية لككل مواطنيهكا و دولكة يهوديكة لككل مواطنيهكا،

مجلة ضايا اإلسرائيلية ،العدد  ،17رام هللا.3335 ،
العدد  ،191لندن.3332 ،

فلسطين ،مجلة العودة ،العدد  ،139لندن.3337 ،

العربككي :تبككادل األ ارضككي يجككب أن يقيككد بالمسككاحة والقيمككة ورضككا الط كرفين،

فلسطين ،العدد  ،3151غزة.3312/5/15 ،

عزمككي بشككارة ،األ ليككة الفلسككطينية فككي إسكرائيل مشككرو رؤيككة جديككدة ،مجلككة الد ارسككات

الفلسطينية ،العدد  ،11بيروت.1773 ،

.179

عزيز حيدر ،إسكرائيل بعكد  33عامكاً  :أزمكة اتخكاذ القكرار فكي مواجهكة ضكغوط األمكن

.175

عككنء حسككن ،الجككدار العككازل ومسككتقبل التسككوية ،مجلككة القككدس ،العككدد  ،33القككاهرة،

.173

ع ككنء حس ككن ،و ي ككة ب ككوش الهاني ككة والقض ككية الفلس ككطينية ،مجل ككة الق ككدس ،الع ككدد ،73

.177

علككي الجربككاوي ،المفاوضككات العربيككة والفلسككطينية مككع إسكرائيل :المككأزق والحككل ،مجلككة

والديمغرافيا ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،23رام هللا.3331 ،

.3332

القاهرة.3339 ،

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا.3337 ،

.171

عماد جاد ،مدى نجاح سياسة تطوير العن ات مع إسرائيل منفذاً للتأهير في السياسة

.177

عمر البرغوهي ،الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل الوحيد الممكن واألمهل ،مجلكة

.113

عمر عاشكور ،المفكاهيم وا هتمامكات األمنيكة عنكد اإلسكرائيليين والفلسكطينيين ،منتكدى

.111

.113

األمريكية ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،131القاهرة.3333 ،
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،73رام هللا.3331 ،

غك كزة للد ارس ككات السياس ككية وا س ككتراتيجية ،مجل ككة مرك ككز التخط ككيط الفلس ككطيني ،غ ك كزة،

.3313

عم ككر عاش ككور ،ك كراءات اس ككتراتيجية – ح ككل ال ك ك ار الفلس ككطيني اإلسك كرائيلي تع ككارض

المفك ككاهيم – الحلك ككول البديلك ككة ،مركك ككز التخطك ككيط الفلسك ككطيني ،العك ككدد السك ككادس ،غ ك كزة،
.3313

عوديككد عي كران ،أي حككل اخككر عككدا "حككل الككدولتين" لككن يكككون جيككداً للط كرفين ،مقابلككة

أجراها بنل ضاهر ،مجلة ضايا اسرائيلية ،العدد  ،29رام هللا.3337 ،

- 174 -

.112

عيسككى ار ككع ،ضككية النجئككين الفلسككطينيين ..الت ككورات والحلككول المطروحككة ،مجلككة

.119

فرنسكا وبريطانيككا تككدينان التوسككعات ا سككتيطانية فككي الضككفة،

ككحيفة فلسككطين ،العككدد

.115

كككاهلين كريستيسككون ،نهايككة حقبككة سككوداء :فلسككطين-إس كرائيل فككي عهككد بككوش ا بككن،

.113

كلم ك ككة لخال ك ككد مش ك ككعل رئ ك ككيس المكت ك ككب السياس ك ككي لحرك ك ككة حم ك ككاس ،مجل ك ككة الد ارس ك ككات

.117

العودة ،العدد  ،127لندن.3332 ،
 ،1115غزة.3313/3/7 ،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا.3337 ،

الفلسطينية ،العدد  ،71رام هللا.3337 ،

كلمكككة ل ك كرئيس الحكومك ككة اإلس ك كرائيلية بالوكالك ككة إيهك ككود أولمك ككرت أمك ككام مك ككؤتمر هيرتسك ككليا

 ،3333/1/39مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،33بيروت.3333 ،

.111

كلم ككة للمل ككك عب ككد هللا اله ككاني ف ككي مناس ككبة إع ككادة إط ككنق المفاوض ككات المباشك كرة ب ككين

.117

كلمة لوزير الخارجية السعودي سعود الفي ل أمام مؤتمر أنابوليس ،مجلكة الد ارسكات

.173

كمال الخالدي ،فكرة دولة هنائية القومية في فلسطين :خيار سياسي مطروح أم تطور

.171

كميل من ور ،أحداث  11أيلول /سبتمبر  3331والمواجهة الفلسطينية اإلسرائيلية،

.173

الفلسطينيين واإلسرائيليين ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،12رام هللا.3313 ،

الفلسطينية ،العدد  ،73رام هللا.3337 ،

تراكمي مق ود؟ ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،27رام هللا.1777 ،

مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،97بيروت.3333 ،

ليككف لككويس غرينبككرغ ،ا تحككاد ا س كرائيلي الفلسككطيني :رؤيككة مسككتقبلية ،مجلككة ضككايا
إسرائيلية ،العدد  ،29رام هللا.3337 ،

.172

ماجد كيالي ،ا نتفاضة الفلسطينية :مح لة عامين التأهيرات واإلشككاليات السياسكية

.179

ماجد كيالي ،مشاريع اإل نح فكي المنطقكة :تنافسكات خارجيكة ..وتجاذبكات إ ليميكة،

.175

الم ككأزق الفلس ككطيني الك كراهن :كي ككف و ككلنا إل ككى هن ككا وم ككا العم ككل؟ ،مجل ككة الد ارسك ككات

.173

كالح وآخكرون ،التقريكر ا سكتراتيجي الفلسكطيني لسكنة  ،3335مرككز

.177

وا ستراتيجية ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،113القاهرة.3333 ،
مجلة شئون عربية ،العدد  ،117القاهرة.3339 ،
الفلسطينية ،العدد  ،75-79رام هللا.3331 ،
محسن محمكد

الزيتونة للدراسات وا ستهمارات ،بيروت.3333 ،

محسن محمكد

كالح وآخكرون ،التقريكر ا سكتراتيجي الفلسكطيني لسكنة  ،3331مرككز

الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3337 ،
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.171

محسن محمكد

كالح وآخكرون ،التقريكر ا سكتراتيجي الفلسكطيني لسكنة  ،3337مرككز

.177

محسن محمكد

كالح وآخكرون ،التقريكر ا سكتراتيجي الفلسكطيني لسكنة  ،3311مرككز

.333

محمد إبراهيم المكدهون ،تنشكي حكل الكدولتين  -كراءات اسكتراتيجية ،مرككز التخطكيط

.331

الح ،محاضكرة بعنكوان "دور اليمينكي المسكيحي فكي السياسكة الخارجيكة

.333

الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3313 ،
الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3313 ،
الفلسطيني ،العدد الخامس.3313 ،
محمد أفندي

األمريكية" ،مركز الدراسات السياسية والتنموية ،غزة.3312/1/33 ،

محم ككد برك ككة وآخ ككرون ،ن ككدوة ع ككن المقاوم ككة والمفاوض ككات  -ش ككرعية القي ككادة – ح ككل
الككدولتين والخيككارات األخككرى ،مجلككة الد ارسككات الفلسككطينية ،العككدد  ،11-13رام هللا،

.332
.339

.3313

محمككد خالككد األزعككر ،احككتنل العكراق -التسككوية الفلسككطينية وخارطككة الطريككق :المسككار
والم ير ،شؤون عربية ،العدد  ،119القاهرة.3332 ،

محم ك ككد خال ك ككد األزع ك ككر ،التس ك ككوية الفلس ك ككطينية و ض ك ككية المس ك ككتوطنات الحل ك ككول البديل ك ككة

واإلشكاليات المتو عة ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،111القاهرة.3333 ،

.335

محمككد خالككد األزعككر ،خارطككة الطريككق األمريكيككة إل امككة دولككة فلسككطينية ،مجلككة شككؤون

.333

المركككز الفلسككطيني لم ككادر حقككوق المواطنككة والنجئين(بككديل) ،حككل الككدولتين ،حككل

.337

مروان البرغوتي ،أي تعدينت علكى حكدود " 37تنكاز ت مجانيكة" لنحكتنل،

كحيفة

.331

مككروان دويككري ،الديمقراطيككة ويهوديككة الدولككة :أيككن التنككا ض؟ ،مجلككة ضككايا إسكرائيلية،

.337

الشرق األوسط ،العدد  ،1القاهرة.3332 ،

الدولة الواحدة وحقوق النجئين ،رام هللا.3335 ،
فلسطين ،العدد  ،3131غزة.3312/5/15 ،
العدد العاشر ،رام هللا .3332

م ككطفى عب ككد العزي ككز مرس ككي ،البع ككد ال ككديمغرافي ف ككي ال ك ك ار العرب ككي -اإلسك كرائيلي
وا سككتقرار فككي منطقككة الشككرق األوسككط ،مجلككة شككؤون عربيككة ،العككدد  ،131القككاهرة،

.313

.3335

مقابلككة متلف كزة مككع وزي كرة الخارجيككة األمريكيككة هككينري كلينتككون بشككأن تسككوية ال ك ار
الفلسككطيني اإلسكرائيلي علككى أسككاس حككل الككدولتين ،مجلككة الد ارسككات الفلسككطينية ،العككدد

 ،71رام هللا.3337 ،
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.311

ممكدوح نوفككل ،الدولككة الفلسككطينية المسككتقلة خيكار وا عككي ،مجلككة الد ارسككات الفلسككطينية،

.313

مهند م طفى ،اسكتراتيجية نتنيكاهو التفاوضكية :الم كالحة مقابكل التسكوية السياسكية،

.312

مهنككد م ككطفى ،ا ت ارحككات التبككادل السكككاني للفلسككطينيين فككي الككداخل ..بككين مفككاهيم

.319

مككؤتمر الخبك كراء الفلسككطينيين ح ككول ضككايا الح ككل الككدائم ،مؤسس ككة السككنم السويسككرية

.315
.313

العدد  ،23رام هللا.1771 ،

مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،95رام هللا.3313 ،

الترانسفير والضم والسياسات المطلوبة ،مجلة سياسات ،العدد  ،15رام هللا.3311 ،

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،رام هللا.3333 ،
مككؤتمر

ككحافي للكرئيس بشككار األسككد بشككأن خطككة السككنم السككعودية ،مجلككة الد ارسككات

الفلسطينية ،العدد  ،51رام هللا.3333 ،
مككؤتمر

ككحافي مشككترك لل كرئيس محمككود عبككاس ورئككيس الحكومككة البريطانيككة طككوني

بلي ككر يؤك ككدان في ككه ض ككرورة تحقي ككق الس ككنم الع ككادل فك كي الش ككرق األوس ككط عل ككى أس ككاس
ال ككدولتين الفلس ككطينية واإلسك كرائيلية ،مجل ككة الد ارس ككات الفلس ككطينية ،الع ككدد  ،73رام هللا،

.3337
.317

ميخائيك ككل سك ككليمان ،فلسك ككطين والفلسك ككطينيون فك ككي العقك ككل األمريك ك كي ،مجلك ككة المسك ككتقبل

.311

حكككل الك ككدولتين ممككككن ..و حك ككل الدولكككة الواحك ككدة،

.317

العربي ،العدد  ،332بيروت.1773 ،
ناهكككان ج .بك ككروان ،الكككوهم يتبك ككدد

حيفة العرب األسبوعي ،القاهرة.3331/3/31 ،

ن ككاجي

ك ككادق شك كراب ،القكككدس فك ككي ض ككوء الخطك ككاب السياس ككي اإلس ك كرائيلي ومشكككاريع

التسوية اإلسرائيلية ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،113القاهرة.3332 ،

.333

نككاهض الك كريس ،التطككور الت ككاريخي لمشككاريع التس ككوية ،مجلككة األف ككق ،العككدد  ،2غككزة،

.331

نككاهض ز ككوت ،كراءة سياسككية فككي خطككاب ال كرئيس فككي األمككم المتحككدة ،مجلككة مركككز

.333

نائككب إس كرائيلي :حكومككة نتنيككاهو تعككارض "حككل الككدولتين"،

ككحيفة فلسككطين ،العككدد

.332

ني إعنن اللجنة الرباعيكة حكول السكنم فكي الشكرق األوسكط ،مجلكة مرككز التخطكيط

.339

.3331

التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،
 ،3173غزة.3312/33/37،

الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،

الككني الكامككل لخطككاب "نتنيككاهو" أمككام الكككونجرس األمريكككي ،مجلككة مركككز التخطككيط
الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،
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.335

ني خطاب الرئيس األمريكي جورج بوش ا بكن حكول الشكرق األوسكط ،مجلكة مرككز

.333

نك ككي خطك ككاب أوبامك ككا ،مجلك ككة مركك ككز التخطك ككيط الفلسك ككطيني ،العك ككدد  ،21-23غ ك كزة،

.337

نككي طلككب انضككمام دولككة فلسككطين إلككى األمككم المتحككدة فككي سككبتمبر  ،3311مجلككة

.331

نككي وهيقككة السككويد بشككأن ا عت كراف بالدولككة الفلسككطينية والقككدس عا ككمة لهككا ،مجلككة

.337

التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،1-7غزة.3333 ،
.3311

مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،11-13رام هللا.3313 ،

ن ككي وهيق ككة عريق ككات لنعت ك كراف بالدول ككة الفلس ككطينية ب ك كاألمم المتح ككدة ،مجل ككة مركك ككز

التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،21-23غزة.3311 ،

.323

ن ك ككير عك ككاروري وهك ككاني فك ككارس ،إعك ككنن بوسك ككطن فكككي ش ك كأن الدول ككة الواحك ككدة ،مجلك ككة

.321

نعيم سلمان بارود ،القدس فكي ضكايا الحكل النهكائي ،منتكدى غكزة للد ارسكات السياسكية

.323

نواف الزور ،بل أن ت بح الدولة الفلسطينية مسكتحيلة ،مجلكة القكدس ،العكدد ،132

.322

ككحيفة

.329

الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،77رام هللا.3337 ،

وا ستراتيجية الرابع ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة.3311 ،
القاهرة.3337 ،

ه ك رتس :تدشككين طريككق اسككتيطاني فككي القككدس يقضككي علككى حككل الككدولتين،

فلسطين ،العدد  ،3197غزة.3312/5/11 ،

هك ككاني فك ككارس ،حك ككل الدولك ككة الواحك ككدة لل ك ك ار الفلسك ككطيني – اإلس ك كرائيلي :دولك ككة لكك ككل

مواطنيها ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،275بيروت.3313 ،

.325

هشكام منككور ،اليمكين اإلسكرائيلي واحيككاء حكل الدولككة الواحككدة،

.323

هنيدة غانم وآخرون ،تقرير مكدار ا سكتراتيجي  ،3311المرككز الفلسكطيني للد ارسكات

.327

هي ككهم مك كزاحم ،مجل ككة ش ككؤون األوس ككط ،الع ككدد  ،113مرك ككز الد ارس ككات ا س ككتراتيجية،

.321

الككوزير دان مريككدور :أؤيككد حككل الككدولتين ألننككي مهككتم بم ككلحتي ،مقابلككة أج ارهككا ارئككف

.327

 ،3173غزة.3312/3/2 ،

كحيفة فلسككطين ،العككدد

اإلسرائيلية ،رام هللا.3311 ،
بيروت.3332 ،

زريق وبنل ضاهر ،مجلة ضايا إسرائيلية ،العدد  ،97رام هللا.3313 ،

وليك ككد المك ككدلل ،اسك ككتحقاق وحك ككدود الدولك ككة الفلسك ككطينية ،منتك ككدى غ ك كزة ال اربك ككع للد ارسك ككات

السياسية وا ستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة.3311 ،
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.393

وليككد المككدلل ،ا حككتنل اإلس كرائيلي للقككدس ومسككتقبل عمليككة التسككوية ،مجلككة د ارسككات

.391

يائير ليبيد"..ملك اسرائيل المتوج"! ،مجلة القدس ،العدد  ،171القاهرة.3312 ،

.393

باحث ،العدد  ،13بيروت.3335 ،

يع ككالون" :مب ككادرة السك ككنم العربي ككة خدع ككة"،

ككحيفة فلس ككطين ،الع ككدد  ،3119غ ك كزة،

.3312/3/17

.392

يعالون :جهود كيري ستئناف المفاوضات فشلت بسبب عناد الفلسطينيين،

.399

يوسككف كامككل إب كراهيم ،أمككام اسككتحقا ات مككؤتمر أنككابوليس يطرحككون "تبككادل األ ارضككي"

.395

بك ككديل عك ككن تسك ككوية وفك ككق حك ككدود  1737وتقسك ككيم القك ككدس كأسك ككاس

األيام ،العدد  ،3332غزة.3312/3/15 ،

كحيفة

إلسقاط حق العودة ،مجلة العودة ،العدد الهالث ،لندن.3337 ،
يوسك ككي س ك كريد:

للمفاوضك ككات ،مقابلك ككة أج ارهك ككا معك ككه أنط ك كوان شك ككلحت وبك ككنل ضك ككاهر ،مجلك ككة ضك ككايا

إسرائيلية ،العدد  ،93رام هللا.3313 ،
خامساً :الكتب المترجمة إلى العربية:
.393

أسككعد غككانم ،الهويككات والسياسككة فككي إس كرائيل ،ترجمككة عككزت الغ كزاوي وسككعيد عككايش،

.397

ككعود وأف ككول فكككرة الح ككل الق ككائم عل ككى إنش ككاء

.391

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا.3332 ،

إفك كرايم عنب ككار ،ترجم ككات الزيتون ككة ،93

دولتين ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت.3337 ،

أورن يفتاحئيل ،اإلهنو راطية سياسات األرض والهوية في إسرائيل /فلسطين ،ترجمة

سنفة حجاوي ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ،رام هللا.3313 ،

.397

بشككارة خضككر ،أوروبككا وفلسككطين مككن الحككروب ال ككليبية حتككى اليككوم ،ترجمككة من ككور

.353

بيدرو برييجر ،ال ار العربي اإلسكرائيلي مئكة سكؤال وجكواب ،ترجمكة إبكراهيم

كالح،

.351

جميل هنل ،إلى أين اآلن مكن أجكل فلسكطين؟ مكوت حكل الكدولتين ،لنكدن ،نيويكورك،

.353

جميككل هككنل ،فلسككطين ..إلككى أيككن؟ حككل الدولككة أم الككدولتين ،ترجمككة أحمككد البشككاري،

.352

القاضي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.3332 ،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.3313 ،
زيد بوكس.3337 ،

المركز القومي للترجمة ،القاهرة.3313 ،

دانيككال أب ارهككام ،تقككديم بيككل كلينتككون ،السككنم ممكككن (ح كوارات مت ككلة مككع ككادة عككرب

واسرائيليين) ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا.3337 ،
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.359

روجيككه جككارودي ،فلسككطين أرض الرسككا ت السككماوية ،ترجمككة

.355

ريجين ككا الشك كريف ،ال ككهيونية غي ككر اليهودي ككة ج ككذورها ونفوذه ككا ف ككي الت ككاريخ الغرب ككي،

.353

زيككاد كولككت ،لككن يكككون هنككاك دولككة فلسككطينية :يوميككات مفككاوض فككي فلسككطين ،ترجمككة

.357

ش ككاؤول أريئيل ككي وميخائي ككل س ككفارد ،الج ككدار الفا ككل أم ككن أم جش ككع ،ترجم ككة عليك ككان

.351

واكيم ،دار طنس للدراسات والترجمة والنشر ،دمشق.1771،

ككي أتككامين-مشككيل

ترجمة أحمد عبد هللا عبد العزيز ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة.3313 ،
رندة حيدر ،باريس.3313،

الهندي ،دار الماجد للنشر والتوزيع ،د.م.3313 ،

ن ككير حسككن عككاروري ،أمريكككا الخ ككم والحكككم د ارسككة توهيقيككة فككي "عمليككة السككنم"

ومناورات واشنطن منذ 1737م ،ترجمة منير العكش ،مركز دراسات الوحدة العربية،

.357

بيروت.3337 ،

ه ككاني أحم ككد ف ككارس ،ح ككل الدول ككة الواح ككدة لل كك ار العرب ككي اإلسككرائيلي بل ككد واح ككد لك ككل

مواطني ككه ،ترجم ككة س ككعد محي ككو ،وآخ ككرون ،مرك ككز د ارس ككات الوح ككدة العربي ككة ،بي ككروت،

.3313

سادساً :المواقع اللكتروسنية:
.333

أبككو مككرزوق :تحرك ككات كيككري لفككرض ح ككل الككدولتين مككدمرة للح ككق الفلسككطيني ،مو ككع

المركز الفلسطيني لإلعنم،3312/5/3 ،

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=134328.

.331

أدي ك ك ك ك ك ك ك ككان ومعتق ك ك ك ك ك ك ك ككدات ،مو كك ك ك ك ك ك ك ككع ش ك ك ك ك ك ك ك ككبكة الفي ك ك ك ك ك ك ك ككل ن ك ك ك ك ك ك ك ككت،3312/31/35 ،

.333

بريطانيا :فري حل الدولتين لل ار اإلسرائيلي الفلسطيني تنشت تقريبا ،مو ع أمكد

.332

.http://www.fesal.net/articles-action-show-id-2561.htm

لإلعنم،3312/1/33 ،

http://www.amad.ps/arabic/?Action=Details&ID=110639

ب ككن جاس ككم :ح ككل ال ككدولتين م ككع تب ككادل طفي ككف متف ككق علي ككه ل ارض ككي ،مو ككع

السبيل األردنية،3312/39/23 ،

ككحيفة

http://www.assabeel.net/arab-and-international/arab-news/139438/

.339
.335

بي ككرس ونتني ككاهو :

نري ككد دول ككة هنائي ككة القومي ككة نري ككد الع ككيش بس ككنم ،مو ككع وكال ككة معك كاً اإلخباري ككة،

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=609019 ،3312/33/37

التنفيذيككة :تبككادل األ ارضككي بعككد ا نسككحاب لحككدود الك ك  ،37مو ككع فلسككطين أون يككن،

،3312/5/12

.http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=9106
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.333

الحمككد هللا :ا حككتنل يعيككق تحقيككق النمككو ا ت ككادي ويغلككق نافككذة حككل الككدولتين ،مو ككع وكالككة مع كاً

.337

رياض األسطل :حل الدولتين أم المدخل السحري لنلتفاف على الحقوق الوطنية

.331
.337

اإلخبارية.http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=609050 ،3312/33/37 ،

الفلسطينية ،المو ع الشخ ي ،3313/13/32

www.riyadweb.net/eassy/index.1327.html

الرئيس األلماني يؤكد دعم حل الدولتين ،مو ع جريدة ا تحاد،3313/33/31 ،
http://www.alittihad.ae/details.php?id=53605&y=2012&article=full

رئيس حزب البيت اليهودي :نعارض أي مبادرة سياسية مبنية علكي تبكادل األ ارضكي،
مو ع بوابة األسبو ا لكترونية،3312/35/31 ،

.373
.371

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=7814&vnum=elaosboa&page=internationalnews

فيلتمان :ندعم حل الدولتين والوضع المالي لفلسطين في خطر ،مو ع الكوفية برس،
،3312/39/35

http://www.kofiapress.net/ar/node/131133.html

كيككري ،بككا ي عككامين فقككط لتحقيككق حككل الككدولتين بعككدها سككتغلق نوافككذ الفككري ،مو ككع

وكالة فلسطين برس ل نباء،3312/9/17 ،

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=587189.

.373

.372
.379
.375
.373

المبعوث األوروبي :نخاطر باختفاء حل الدولتين إذا لكم تككن هنكاك مبكادرة فاعلكة فكي

العام  ،3312مو ع

حيفة األيام،3312/5/7 ،

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=215151.

الم طلحات والمفاهيم السياسية الفلسطينية ،مو كع كدس بكرس انترناشكيونال ل نبكاء،
،3313/37/30

http://www.qudspress.com/?p=131518

الملككك األردنككي :حككل الككدولتين السككبيل الوحيككد لتحقيككق السككنم ،مو ككع
،3312/9/32

ككحيفة المنككار،

http://www.manar.com/page-4-ar.html

ميركككل تجككدد دعككوة إس كرائيل إلككى و ككف تككام لنسككتيطان وحككل الككدولتين ،مو ككع جريككدة

القدس،3337/37/32 ،

http://www.alquds.com/news/article/view/id/103342

نكديم روحانككا ،الحالكة الكولونياليككة :هكل حككل التقسكيم ممكككن فكي فلسككطين؟ ،رؤيكة بديلككة
ح ك ككول ال ك ك ك ار الفلس ك ككطيني اإلسك ك كرائيلي وسياس ك ككات الش ك ككرق األوس ك ككط ،مو ك ككع مرك ك ككز

المعلومات البديلة،3311/33/31 ،

http://www.alternativenews.org/arabic/index.php/2010-08-16-09-08-

.377

09/2010-08-16-09-13-25/3443-2011-06-21-22-26-23

وزيككر إسكرائيلي :حككل الككدولتين "فككي خبككر كككان" ،مو ككع وكالككة فلسككطين  39اإلخباريككة،
،3312/3/17

.http://www.pal24.net/ViewNews.aspx?ID=6495
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 و خريطك ككة إلس ك كرائيل دون، يجك ككب ا نف ك ككال نهائيك ككا عك ككن الفلسك ككطينيين:يك ككائير لبيك ككد

،3313/13/31 ،91  مو ع عرب،""أريئيل

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=95301

 مو ككع س ككما، حككل ال ككدولتين بككات غيككر ابككل للتطبي ككق ويجككب نسككيانه،يهككودا شككنهاف
.http://samanews.com/index.php?act=Show&id=158171

.371

.377

،3312/35/33 ،اإلخباري
: الكتب السنجليزية:ًسابعا
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