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اإلهداء
إؤىل روح خديت إمعاىرة إذلي منحتين ؤإرشإكة إ ألمل يف إملس تلبل
إؤىل من أأضاف مس نني إمطرب ضرب ًإ مريإين كام أأرإد وإدلي إمغايل  ...إذلي ػلمين مؼاين
إملمي وغزة إمنفس  ...وغرس يف هفيس حب إموظن  ...ايفا مدًنيت
إؤىل ضاحبة إمللب إحلنون وإمطدر إدلإئف وإدليت إحلبُبة أأظال هللا يف معرىام
إؤىل أأخوإيت و أأخوإين إ ألغزإء ػىل كليب
إؤىل لك إملؤمنني بؼدإةل كضَتنا يف ش ىت بلاع إ ألرض
إؤىل من ًرتبؼون ػىل غرش إحملبة وإملودة ،إؤىل أأمجل ما ميىش ػىل ىذه إ ألرض
زوحيت إمغامَة و أأمقار معري إمخلسة
مطعفى ،ىَمث ،أأمحد ،أأمان ،تمي
ػىل ما حتملوه من مشلة
جفزإمه هللا خري إجلزإء  ...وابرك هللا فهيم

ب

شكر وعرفان
أأتلدم جبزًل إمشكر إؤىل لك من كدم يل إملساػدة ؤلاجناز ىذه إدلرإةة ابمشل
إملعلوب ،و أأخص ابذلكر خامؼة إ ألزىر ممثةل بؼامدة إدلرإةات إمؼلَا ولكَة إلآدإب
وإمؼلوم إلؤوساهَة ،و أأغضاء إميَئة إمتدرٌس َة يف برانمج درإةات إمرشق إ ألوةط  ،ملا
بذموه من هجد ػلمي وإاكدميي ،متؼزٍز مطدإكِة برانمج إملاحس تري.
كام أأتوخو ابمشكر إؤىل إ ألة تاذ إدلكتور ؤإبرإىمي أأبرإش إذلي تفضل بلبول إ ؤلرشإف ػىل
ىذه إدلرإةة ،إذلي اكن منطاحئو وؤإرشادإتو ومالحظاتو إملمية وأآرإئو إمسدًدة إ ألثر
إلأكرب يف بلورة ىذه إدلرإةة.
و ُأكدم حزًل إمشكر ندلكتور خادل ضايف مناكش ًا خارحِ ًا ،وإدلكتور خممير أأبو ةؼدة
مناكش ًا دإخلَ ًا ،متفضليام بلبول مناكشة ىذه إ ألظروحة وػىل إؤثرإهئا ػلامً وفكر ًإ.
وإمشكر موضول نلؼاملني يف مكتبة خامؼة إ ألزىر ومكتبة خامؼة إ ألكىص وإجلامؼة
إلؤةالمِة ومركز إمتخعَط إمفلسعَين ومركز غبدهللا إحلورإين ندلرإةات وإمتوثَق
وإملكتبة إملركزًة يف خامؼة ػني مشس وخامؼة إملاىرة وإملركز إملويم نلرتمجة يف إملاىرة
متلدمييم اكفة إمتسيَالت نلحطول ػىل إملطادر وإملرإحع إمالزمة ندلرإةة .
كام أأتلدم ابمشكر نلباحثني إمفلسعَنُني يف دإخل ؤإرسإئَل إذلٍن اكن هلم إ ألثر يف
توضَح الامتباس يف بؼظ إملفاىمي إمس َاة َة إملتؼللة يف بؼظ متغريإت إدلرإةة.
و ُأكدم حزًل إمشكر ندلكتور فرج إ ألغا إذلي تفضل بتدكِق إدلرإةة مغو ًاي.
و أأخريإ أأتلدم بأأمجل غبارإت إمشكر إؤىل إدلكتور غبدهللا رشإب ملالحظاتو إملمية ػىل
إمرةاةل وإدلكتور وةام إ ألغا ػىل أآرإئو إمسدًدة ومرإحؼتو ندلرإةة .
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2.2

ممخصالدراسة 
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى فكرة الدولة ثنائية القومية في فمسطين التاريخية من حيث جذور
الفكرة وفرص تحقيقيا ،كحل بديل لحل الدولتين ،واستندت الدراسة في معالجة مشكمة البحث عمى
األدبيات السابقة والوثائق والمواقف السياسية؛ واألدلة التاريخية؛ والمعطيات المادية؛ في الواقع
المعاش؛ وتحميميا لوضوح الرؤية السياسية؛ باتجاه فكرة الدولة ثنائية القومية إلنياء الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي ،واكتسبت الدراسة أىميتيا من تعثر المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية القائمة عمى مبدأ
حل الدولتين وفق الق اررات الدولية  242و.338
كما استخدمت الدراسة المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي ،وحاولت اإلجابة عمى السؤال
الرئيس الذي يتعمق بعنوان ومحتوى الدراسة؛ ىل الدولة ثنائية القومية خيار بديل لحل الدولتين؟
وقدمت الدراسة عرضاً تحميمياً معمقاً لإلجابة عمى أسئمة الدراسة الفرعية في خمسة فصول دراسية
تناولت إبراز البعد المفاىيمي لمدولة ثنائية القومية ،ومبررات طرحيا ،وجذور الفكرة ،وفرص تحقيقيا،
واستعراض وتحميل المبادرات والمشاريع السياسية خالل عقدين من المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.
وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :أن حل الدولة ثنائية القومية يطرح رؤية سياسية
واقعية بديمة عن حل الدولتين وتقترب من تحقيق حل لمصراع ،ألنيا األقدر عمى احتواء كل المشكالت
السياسية بين الفمسطينيين واإلسرائيميين مثل قضايا الالجئين والقدس واالستيطان واألزمات الدينية
والسياسية ،كما أظيرت نتائج الدراسة بأن سياسات وممارسات إسرائيل ىي التي تدفع باتجاه تقدم حل
الدولة ثنائية القومية ،وأن االستراتيجية الصييونية قائمة عمى إدارة الصراع وليس عمى حل الصراع.
وتوصمت الدراسة أن لمعامل الديموغرافي؛ والعامل الجغرافي والمقاطعة الدولية إلسرائيل؛ أىم العناصر
الفاعمة إلنجاح حل فكرة الدولة ثنائية القومية .وفي حال نجاح حل الدولتين في إقامة الدولة الفمسطينية
فمن تشكل تسوية تاريخية عادلة لمشعب الفمسطيني ،فحل الدولتين يحل مشاكل ثمث الشعب الفمسطيني
وخمس األرض الفمسطينية.
اىم ما أوصت بو الدراسة :تبني خيار الدولة ثنائية القومية فمسطينياً وعربياً ،وأن ال يكون خيار الدولة
ثنائية القومية مجرد أداة الستخداميا لمضغط عمى إسرائيل لكي تقبل بحل الدولتين ،والعمل عمى دعم
وتنشيط حممة المقاطعة الدولية إلسرائيل إلحقاق الحقوق الشرعية لمشعب الفمسطيني.

 للمزيد من االطالع حول قرار  ،242انظر ملحق ( ،)3ص891
 للمزيد من االطالع حول قرار  ،331انظر ملحق ( ،)4ص.899
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Abstract
The Bi-National State as an Alternative choice to the two-states Solution
(The Roots of Idea and opportunities to achieve it)
This study aimed to shed light on the idea of The Bi-National State in historical Palestine
in terms of the roots of Idea and the opportunities to achieve it as an alternative choice of
the two states Solution. This study addressed previous literature, documents, political
stands, historical evidence, and material data in real life to solve the research problem, and
analyze it to clear the political vision in the direction of The Bi-National State to end the
Palestinian – Israeli conflict.
The importance of this study comes from the stumble of the Palestinian Israeli negotiations
based on the Two States principle according to international amendments 242 and 338.
This study used Historical methodology and descriptive methodology analytical in
research, and tried to answer the main question regarding the study title and content; Is the
Bi-National state an alternative choice to two-states solution?
This study presented a deep analysis to answer the study’s sub questions in five chapters,
where it highlighted the conceptual dimension of Bi-National state, justification, the roots
of the idea, opportunities to achieve it, and a presentation and an analysis of the initiatives
and political projects over two decades of Palestinian Israeli negotiations.
Study resulted: Bi-National solution suggests an alternative political vision from the two
state solutions and a nearing approach to conflict resolution, and it’s able to contain all
political problems between Palestinians and Israelis like refugees’ issues, Jerusalem,
settlements, political as well as religious crises. In addition to that the study indicated that
the Israeli policies and practices push towards Two States Solution, and that the Zionism
strategy is based upon conflict management, not conflict resolution.
The study also concluded that both the demographic and geographic factors as well as
international boycott are the most effective elements for the success of Bi-National state
solution. And in case of the success of the Two-State solution in the establishment of the
Palestinian State, that won’t be a fair settlement for the Palestinian people; since the TwoState solution solves the problems of one third of the Palestinian People, and only a fifth of
the Palestinian land.
The study recommended the adoption of Bi-National State solution both on the Palestinian
level & Arabic level, Bi-National solution can’t be an option to pressure Israel to accept
Two-State Solution, to work on supporting and activating the international boycott
campaign against Israel for the realization of the legitimate rights of the Palestinian People.
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1.1

مقدمة:

تعتبر القضية الفمسطينية أىـ كأبرز القضايا الدكلية ،التي استحكذت عمى اىتماـ األطراؼ المعنية
بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،مف خالؿ االجتياد في تقديـ العديد مف المبادرات كالمشاريع السياسية،

الذم كاف أخرىا مشركع حؿ الدكلتيف ،الذم شكؿ األساس لمجيكد السياسية المبذكلة ،لمكصكؿ لتسكية
لمصراع القائـ ،كىك ذاتو التي استندت إليو مبادرة السالـ العربية كرؤية بكش لمسالـ كقرار مجمس

األمف الدكلي رقـ (.)1397

لـ يشكؿ مشركع حؿ الدكلتيف حالن جذريان لمصراع ينيي بمكجبو مأساة الشعب الفمسطيني كحقو في

تقرير المصير ،كبالرغـ مف أف مشركع حؿ الدكلتيف ،ال يمبي التطمعات كاآلماؿ الفمسطينية ،إال أنو

نظر إليو بكصفة حالن؛ مف شأنو أف ينيي االحتالؿ لألراضي الفمسطينية التي احتمت عاـ .1967
كبالرغـ مف ذلؾ فقد أبدل الفمسطينيكف في األراضي الفمسطينية المحتمة رغبتيـ كمكافقتيـ عمى مشركع
حؿ الدكلتيف ،كلكف الممارسات اإلسرائيمية التي تتـ عمى نحك منيجي كمدركس ،مف تكثيؼ النشاط
االستيطاني كالطرؽ البديمة كالجدار الفاصؿ كتيكيد مدينة القدس ،جعمت مف حؿ الدكلتيف إطا انر مفرغان

مف مضمكنو لـ يخرج مف إطاره النظرم بعد ،األمر الذم أدل إلى ترسخ قناعة في الكعي العاـ
الفمسطيني كالعربي كحتى الدكلي باف إسرائيؿ ىي مف تعيؽ تقدـ حؿ الدكلتيف ،ىذه القناعة تكلدت

نتيجة الحقائؽ المادية التي فرضتيا إسرائيؿ عمى أرض الكاقع ،كىذه الممارسات ىي في حقيقة األمر،

تعطي ىامشان كاسعان نحك تقييـ المسار التفاكضي المبني عمى حؿ الدكلتيف ،كدراسة خيارات سياسية

أكثر فعالية كقدرة عمى حؿ المشكالت المتعمقة بالصراع.

إف أم مف الحمكؿ السياسية المطركحة األف ليس لدييا القدرة عمى تفكيؾ أزمات الصراع مف قضايا
الالجئيف كاالستيطاف كالقدس إلى غيرىا مف قضايا الكضع النيائي ،كما أف مطالبة اإلسرائيمييف

لمفمسطينييف االعتراؼ بييكدية دكلة إسرائيؿ إنما ىي خطكة استباقية نحك اليركب إلى األماـ لسحب
البساط مف أماـ تقدـ فكرة الدكلة ثنائية القكمية ،الذم تأخذ زخمان يكمان بعد يكـ في األكساط األكاديمية
كالسياسية الفمسطينية كالدكلية.

كمف ىنا جاءت فكرة الدكلة الثنائية القكمية ،لمعالجة معظـ المشكالت التي كلدىا الصراع ،ىذه الدكلة
تتيح لمفمسطينييف كاقعية تجسيد حقكقيـ المشركعة ،في العكدة كتقرير المصير ،كتصكف كحدة األراضي

ككحدة الشعب الفمسطيني ،كما أنيا تتيح لإلسرائيمييف الحفاظ عمى ىكيتيـ الثقافية كالقكمية.
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تفترض الدراسة أف ثالثة عكامؿ تؤدم إلى تقدـ فكرة الدكلة ثنائية القكمية :ىي عامؿ المقاطعة الدكلية

ضد إسرائيؿ؛ الذم تشكؿ األساس المادم لو في العديد مف دكؿ العالـ ،كاصبح ينشط يكمان بعد يكـ،
كعامؿ الجغرافيا نظ انر لتشابؾ األراضي الفمسطينية كاإلسرائيمية؛ بحيث يكاد الفصؿ مستحيالن ،كعامؿ

الديمكغرافيا الذم يشيد زيادة النمك السكاني لمفمسطينييف ،مقابؿ اإلسرائيمييف ،ىذه العكامؿ تشكؿ
دالالت سياسية؛ كعامؿ ضغط عمى إسرائيؿ ،لدراسة بدائؿ سياسية أكثر جدية مقبكلة لمطرفيف تنيي
بمكجبو الصراع.
 2.1مشكمة الدراسة:
تمثمت مشكمة الدراسة في تعثر عممية التسكية السممية ،كانسداد األفؽ السياسي مف إيجاد تسكية عادلة
لمصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي ،إذ لـ يحرز خالؿ العقديف الماضييف مف المفاكضات أم تقدـ فيما
يتعمؽ بقضايا الكضع الدائـ :الالجئيف ،االستيطاف ،القدس ،األمر الذم يدلؿ عمى عدـ كجكد صيغة

أك تصكر مقبكؿ لمطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لمقضايا المذككرة ،كأف كضع الالحؿ بالنسبة لمطرفيف
سيككف كارثيان ،مف جانب الفمسطينييف يعني ابتالع المزيد مف األراضي الفمسطينية لبناء المستكطنات

اإلسرائيمية ،كبالتالي تغيير الكاقع عمى األرض ،كبالنسبة لإلسرائيمييف ىك فقداف عنصر األمف كالعيش
في خكؼ كاضطراب دائـ ،باإلضافة إللحاؽ المزيد مف الضرر بمكانة إسرائيؿ الدكلية ،كعميو فإف

سؤاؿ الدراسة الرئيس يتمثؿ في :ىؿ الدكلة الثنائية القكمية خيار بديؿ لحؿ الدكلتيف؟
 3.1تساؤالت الدراسة:
ىؿ تعد فكرة حؿ الدكلة ثنائية القكمية خيار بديؿ لحؿ الدكلتيف؟

تحاكؿ الدراسة اإلجابة عمى مشكمة الدراسة كىك السؤاؿ الرئيس مف خالؿ اإلجابة عف العديد مف

األسئمة الفرعية أىميا:

 -ماىي مبررات طرح فكرة حؿ الدكلة ثنائية القكمية؟

 ىؿ تتكافؽ فكرة الدكلة ثنائية القكمية مع الفكر السياسي الصييكني كالفمسطيني؟ ما أثر عممية التسكية السممية عمى الكصكؿ لحؿ الدكلتيف؟ إلى أم مدل يمكف أف تتحقؽ فكرة الدكلة ثنائية القكمية؟ 4.1أىداؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة بشكؿ أساس لمكصكؿ إلى:
 -مبررات طرح فكرة الدكلة ثنائية القكمية.

 استعراض فكرة الدكلة ثنائية القكمية في الفكر السياسي الصييكني ك الفمسطيني.3

 إبراز اثر عممية التسكية السممية عمى حؿ الدكلتيف. دراسة فرص نجاح فكرة الدكلة ثنائية القكمية. 5.1أىمية الدراسة:
تػػأتي أىميػػة الد ارسػػة مػػف ككنيػػا تمقػػي الضػػكء عمػػى أحػػد الخيػػارات السياسػػية لحػؿ الصػراع الفمسػػطيني –

اإلسرائيمي عبر دراسة فكرة الدكلة ثنائية القكمية ،في ظؿ تعثر عممية التسكية السممية كاستمرار سياسػة

االستيطاف ،كتقطيع أكاصر المناطؽ الفمسطينية ،كاستكماؿ بناء الجػدار ،كانسػداد األفػؽ السياسػي حػكؿ
إيجاد تسػكية عادلػة لمشػاكؿ الصػراع .إف خيػار حػؿ الػدكلتيف ال يمبػي الحػد األدنػى لمحقػكؽ الفمسػطينية،
بينمػػا الدكلػػة ثنائيػػة القكميػػة لػػدييا القػػدرة عمػػى معالجػػة المشػػكالت التػػي كلػػدىا الصػػراع ،كالد ارسػػة تكسػػع
خيارات الفمسطينييف في طرح بدائؿ كاقعيػة قابمػة لمتطبيػؽ ،كأيضػان تشػكؿ الد ارسػة إضػافة عمميػة لممكتبػة

السياسػػية العربيػػة لفػػتح أفػػاؽ البػػاحثيف نحػػك أىميػػة المكضػػكع ،كمػػا يمكػػف أف تقػػدـ معمكمػػات ذات قيمػػة
سياسية لجية اتخاذ القرار.

 6.1حدود الدراسة:
ح ػػدكد فمس ػػطيف التاريخي ػػة ،حس ػػب قػ ػرار االنت ػػداب الص ػػادر ع ػػف عص ػػبة األم ػػـ  ،1922كى ػػي المس ػػاحة

الجغرافيػة الكاقعػػة مػػا بػػيف نيػر األردف شػرقان ،إلػػى البحػػر المتكسػػط غربػان ،كمػػف الحػػدكد المبنانيػػة كالسػػكرية

شماالن ،إلى الحدكد المصرية جنكبان ،المقدرة  27الؼ كيمك متر مربع.
 7.1منيج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنيج التاريخي ،مف حيث رصد ما مضى مف أحداث ككقائع ،عبر دراستيا عمى
أسس عممية ،مف خالؿ القدرة عمى تكظيؼ الماضي كأحذ العبر منو كالدركس المستفادة كالتنبؤ
بالمستقبؿ عبر بناء استراتيجية كطنية لمكؿ الفمسطيني كاستخداـ الحاضر لتفسير األحداث الجارية(.)1

كما استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ تحديد الكضع الحالي لمظاىرة البحثية كمف
ثـ العمؿ عمى كصفيا كصفان دقيقان كتفسيرىا بداللة الحقائؽ المتكفرة ،كتحميؿ األحداث الماضية

كالظاىرة التي تـ كصفيا كصفان مسبقان ،كبالتالي سيككف لدينا قدرة عمى فيـ كتحميؿ التباينات
كالمتغيرات السياسية الماضية كالحالية كعالقتيا بمتغيرات الدراسة(.)2

1

 إبراهٌم أبراش :المنهج العلمً وتطبٌقاته فً العلوم االجتماعٌة ،عمان ،دار الشروق ،2229 ،ص ،ص .142-1372
 -سناء سلٌمان :مناهج البحث العلمً ومهاراته األساسٌة ،القاهرة ،عالم الكتب ،ط ،2229 ،1ص.142
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 8.1تقسيـ الدراسة:
قسػػـ الباحػػث د ارسػػتو إلػػى مقدمػػة كخمسػػة فصػػكؿ د ارسػػية ،باإلضػػافة إلػػى النتػػائج كالتكصػػيات كالم ارجػػع،

تتكزع فصكؿ الدراسة إلى:

الفصؿ األوؿ :تقديـ خطة الدراسة كأدبياتيا؛ مف مقدمة كأىداؼ كأىمية كتسػاؤالت كمػنيج كمصػطمحات
كعرض كتعميؽ عمى الدراسات السابقة.
الفصؿ الثاني :جػاء ليكضػح البعػد المفػاىيمي لمدكلػة ثنائيػة القكميػة ،كاألشػكاؿ المتعػددة لمدكلػة الكاحػدة،
مع إعطاء نماذج مف تجارب دكلية لنمط الحكـ كالعيش المشترؾ عمى قاعدة المساكاة ،كابػراز المبػررات
التي دعت لطرح الدكلة ثنائية القكمية لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

الفصؿ الثالث :يتناكؿ جذكر فكرة الدكلة ثنائيػة القكميػة فػي الفكػر السياسػي الفمسػطيني كالفكػر السياسػي
الصييكني ،كذلؾ في المشاريع كالمبادرات الدكلية.
الفصػػؿ الرابػ  :تضػػمف تطػػكر الفكػػر السياسػػي نحػػك عمميػػة التسػػكية السياسػػية مػػف مػػؤتمر مدريػػد 1991
لمسػػالـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،كص ػكالن باتفاقيػػة إعػػالف المبػػادئ فػػي أكسػػمك  ،1993إلػػى جممػػة االتفاقيػػات
كالمبػػادرات كالمشػػاريع السياسػػية التػػي طرحػػت لمعالجػػة القضػػية الفمسػػطينية ،إلنيػػاء الص ػراع الفمسػػطيني

اإلسرائيمي.
الفصػؿ الاػام  :قػاـ بػإبراز أىػـ العكامػؿ المشػجعة ،التػي تسػاعد عمػى نجػاح الدكلػة ثنائيػة القكميػة مػف
خػالؿ عامػؿ الػديمكغرافيا ،كىػي الزيػادة السػكانية لمفمسػػطينييف فػي المنطقػة الممتػدة مػف نيػر األردف إلػػى
البحػػر المتكسػػط ،كالتػػداخؿ السػػكاني كالجغ ارفػػي مػػا بػػيف القػػكميتيف ،ممػػا يصػػعب الفصػػؿ بينيمػػا ،كأخي ػ انر
حمم ػػة المقاطع ػػة الدكلي ػػة إلرغ ػػاـ إسػ ػرائيؿ لالذع ػػاف لقػ ػ اررات الش ػػرعية الدكلي ػػة ،مم ػػا يعي ػػدنا إل ػػى األذى ػػاف

المشػػيد فػػي تجربػػة جنػػكب أفريقيػػا التػػي ألقػػت ثمارىػػا عنػػدما انيػػار كانتيػػى نظػػاـ الفصػػؿ العنصػػرم عػػاـ
1994؛ نتيجة حمالت المقاطعة الدكلية كنضاؿ المكاطنيف األصمييف الذم لـ ينقطع كظػؿ حاضػ انر فػي

المشيد السياسي الدكلي.
9.1

مصطمحات ومفاىيـ الدراسة:

 عممية التسوية السممية ()Peace processيمكف اعتبارىا محاكلة فض النزاع بيف طرفيف أك أكثر حكؿ القضية مثار الخالؼ بالطرؽ

السممية ،كعادة ما تتـ بقبكؿ األطراؼ لحؿ يكقعكف عميو ،كيمتزمكف بتنفيذه ،بناء عمى اتفاقية محددة،

كىي تعكس في كثير مف األحياف مكازيف القكل ،كحاالت االنتصار كاليزيمة ،كالضغكط الداخمية
5

كالخارجية ،كبذلؾ ليس مف الضركرم أف تتضمف التسكية حالن كسطان أك حالن عادالن أك دائمان ،كلكنو
فرصة لبمكغ حؿ ما بيف األطراؼ المتنازعة .كمف الممكف أف تستمر نتيجة التسكية زمنان طكيالن أك

قصي انر بحسب قكة تأثير الظركؼ التي ىيأت ليا ،كمستكل التزاـ األطراؼ المعنية بيا ،كدرجة
االستقرار الذم حققتو في منطقتيا ،كبيذه الطريقة فالتسكية كسيمة قد تمجا إلييا القكل المتصارعة ألخذ

فسحة مف الكقت بانتظار تغير الظركؼ إلي األفضؿ ،مف أجؿ فرض تسكيات جديدة تعكس تغير
مكازيف القكل ،كىي بيذا المعنى قد ال تقكد إلى تحقيؽ سالـ فعمي ،الف السالـ يفترض االستقرار ،أما

التسكية فتنـ عف إنياء حالة الحرب بيف الطرفيف بغض النظر عف درجة استقرار العالقات بينيما ،مف
ىنا يمكف النظر لممفاكضات العربية -اإلسرائيمية التي تمت انعقاد مؤتمر مدريد 1991كاتفاقية أكسمك

بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف عاـ ،1993كشكؿ مف أشكاؿ التسكية السممية(.)1
 -االتحاد الكونفدرالي ()Confederation

ىك اتفاؽ بيف دكلتيف أك اكثر مف خالؿ معاىدة دكلية ،عمى تككيف ىذا االتحػاد ،أك االنضػماـ

إلي ػػو ،م ػػع احتف ػػاظ ك ػػؿ دكل ػػة باس ػػتقالليا الخ ػػارجي كسياسػ ػتيا الداخمي ػػة ،فص ػػؾ االتح ػػاد أك المعاى ػػدة أك
االتفاقية أساس نشأة االتحاد ،كىي تبيف األىػداؼ المشػتركة التػي تمتػزـ بيػا كػؿ دكلػة مػف دكؿ االتحػاد،

مػف خػالؿ ىيئػػة مشػتركة لالتحػػاد ،تتكػكف مػػف منػدكبيف عػػف دكؿ االتحػاد ،ال تخػػتص إال بالمسػائؿ التػػي

نظميا صؾ االتحػاد ،كيكػكف التمثيػؿ فػي ىػذه الييئػة بػيف الػدكؿ األعضػاء عمػى قاعػدة المسػاكاة التامػة،
بغض النظر عف قكتيػا أك مسػاىمتيا أك عػدد سػكانيا ،كػؿ دكلػة ليػا الحػؽ فػي عقػد المعاىػدات ،بشػرط

أال تتع ػػارض م ػػع المص ػػالح كاألى ػػداؼ المش ػػتركة لالتح ػػاد ،يأخ ػػذ عم ػػى االتح ػػاد الككنف ػػدرالي ان ػػو اتح ػػاد
ضػػعيؼ لػػو صػػفة مؤقتػػة ،ألنػػو يجػػب أف يتحػػكؿ فػػي النيايػػة إلػػى اتحػػاد مركػػزم في ػدرالي ،أمػػا إذا فشػػؿ
تنفص ػػؿ ال ػػدكؿ األعض ػػاء فح ػػؽ االنفص ػػاؿ ممن ػػكح لم ػػدكؿ ،تق ػػرره حس ػػب م ػػا تػ ػراه مناس ػػبان كمتمش ػػيان م ػػع

مصػ ػػالحيا الكطنيػ ػػة ،كلعػ ػػؿ جامعػ ػػة الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة كاالتحػ ػػاد األكركبػ ػػي اقػ ػػرب كصػ ػػؼ لحالػ ػػة االتحػ ػػاد

الككنفدرالي(.)2

 االتحاد الفيدرالي )(Federalismىػك مجمكعػػة مػػف الػدكؿ يػربط بينيمػػا قػػانكف داخمػي ،ىػػك القػػانكف الدسػتكرم ،يسػػرم عمػػى جميػػع

ال ػػدكؿ المتح ػػدة في ػػدراليان ،كينظ ػػر إل ػػى الدكل ػػة الفيدرالي ػػة باني ػػا كح ػػدة كاح ػػدة م ػػف حي ػػث اإلقم ػػيـ ،كالس ػػكؽ
االقتصادية ،كالسمطة السياسية ،ىذا بدكرة أدل إلى إنكار صفة الدكلة عمى الدكؿ األعضاء في االتحاد
الفيدرالي ،لكؿ دكلة مف الدكؿ المحمية دستكرىا الخػاص ،إلػى جانػب دسػتكر الدكلػة المركزيػة ،يكجػد فػي

1

 محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،القاهرة ،مركز األعالم العربً ،ط ،2223 ،1ص.4312
 -نعمان الخطٌب :الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،ط  ،2211 ،7ص ص .87 -82
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الدكلػػة الفيدراليػػة مجمسػػاف لمبرلمػػاف ،مجمػػس يضػػـ الن ػكاب باعتبػػارىـ ممثمػػيف لالمػػة فػػي مجمكعيػػا ،يػػتـ
انتخػػابيـ بكاسػػطة الم ػكاطنيف ،كمجمػػس فيػػدرالي يمثػػؿ الػػدكؿ يتكػػكف مػػف أعضػػاء يػػتـ انتخػػابيـ بكاسػػطة

الػػدكؿ( ،التػػي تحكلػػت ألحقػػا إلػػى تقسػػيمات إداريػػة كالكاليػػة أك المقاطعػػة فػػي اطػػار دكلػػة كاحػػدة) ،لحػػؿ
اإلشكاالت الناشئة بيف دكؿ االتحاد ،تعتبر السمطة القضائية سػمطة ليػا دكر فيػدرالي ،يجعػؿ ليػا مكانػة
خاصو كأىمية كبيرة في الدكلة الفيدرالية ،مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،كألمانيا االتحادية(.)1

 القومية(Nationalism(:حركة اجتماعية سياسية نشأت مع تطكر مفيكـ األمة بعد الثكرة الصناعية في أكاخر

القرف الثامف عشر ،كتطكرت نظريان بمعناىا الحديث في القرف التاسع عشر ،كأنشئت دكؿ عمى
أساسيا ،كيمكف تعريفيا بانيا تكصيؼ لمجتمع طبيعي يرتبط بعضو ببعض بكحدة األرض كاألصؿ

كالعادات كالمغة مف جراء االشتراؾ في الحياة كالشعكر االجتماعي(.)2
 -االبرتيايد ()Apartheid

االبرتيايد تعني "الفصؿ أك التمييز" كتعكد أصكليا إلى لغة األفريكانز كىي لغة
سف العنصريكف قكانيف استكمميا
المستعمريف اليكلندييف ،الذيف استكطنكا جنكب أفريقيا ،كقد ٌ
البريطانيكف ،السيما بتأسيس دكلة أفريقيا الجنكبية العاـ  1910لعزؿ سكاف البالد األصمييف في معازؿ
غير متصمة كفي مساحة تقؿ عف ( )%13مف أرض جنكب إفريقيا التاريخية ،اعتبرت األمـ المتحدة
االبرتيايد جريمة ،كأبرمت اتفاقية دكلية بيذا الشأف ،حيث إنيا ال تقتصر عمى جنكب إفريقيا ،بؿ ىي
جريمة يمكف أف ترتكبيا أية دكلة ،كسيككف مف مسؤكلية المجتمع الدكلي اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع
تجسد باتخاذ عقكبات كمقاطعة اقتصادية
ارتكابيا عمى الصعيد القانكني كالسياسي كاالقتصادم كالذم ٌ
كمطالبات بمحاكمة المرتكبيف .كاعتبرت االتفاقية في مادتيا الثانية "جريمة الفصؿ العنصرم" تشمؿ
األفعاؿ غير اإلنسانية المرتكبة بيدؼ إقامة أك إدامة ىيمنة فئة عنصرية ما مف البشر عمى أية فئة
أخرل منيـ ،كاضطيادىا إياىا عمى نحك منيجي ،كىذا يتجسد بحرماف عضك أك أعضاء في فئة أك
فئات عنصرية عرقية أك أثنية مف الحؽ في الحياة كالحرية الشخصية ،كارتكاب جريمة القتؿ لألسباب
أعاله ،أك الحاؽ أذل خطير بدني أك عقمي بيـ أك االعتداء عمى حريتيـ أك كرامتيـ أك إخضاعيـ
لمتعذيب أك لممعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك انحطاط بالكرامة ،أك بسجنيـ بطريقة تعسفية
ال قانكنية أك إجبارىـ عمى العيش بطريقة تفضي إلى ىالكيـ كميان أك جزئيان ،أك اتخاذ تدابير تشريعية
أك غير تشريعية بقصد منعيـ مف المشاركة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،أك حرمانيـ
مف حقكؽ األنساف كحرياتو األساسية(.)3
1

 سعاد الشرقاوي :النظم السٌاسٌة فً العالم المعاصر ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،كلٌة الحقوق ،2227 ،ص ص .88 -85 -2ساطع الحصرم :ما ىي القكمية ،بيركت ،دار العمـ لممالييف ،ط ،1963 ،2ص.40
3
 -عبدالحسٌن شعبان :االبرتهاٌد ،الحوار المتمدن ،العدد ٌ 11 ،2724ولٌو .2229
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 10.1الدراسات السابقة:
اطمع الباحث عمى أدلة الرسائؿ العممية في الجامعات العربية كاألجنبية ،كاستفاد مف الرسائؿ الجامعية
كالدراسات العممية المحكمة التالية:

 -دراسػػة ديػػدي أمينػػة )2013( :ي نمػػو ج الدولػػة الواحػػدة وأثػػر لػػؾ عمػػة عمميػػة السػػنـ الفمسػػطينية

اإلسرائيمية (اإلمكانية والتحديات).

تناكلت الدراسة تعثر حؿ الدكلتيف كالبحث عف بدائؿ سياسية ،منيا نمكذج الدكلة الكاحػدة،

القػػادر عمػػى حػػؿ الصػراع الفمسػػطيني اإلسػرائيمي ،كتضػػمنت الد ارسػػة عػػدة نتػػائج منيػػا :إف إسػرائيؿ غيػػر
جػادة فػػي عمميػػة السػالـ كفػػؽ حػػؿ الػدكلتيف ،كحػػؿ الدكلػػة الكاحػدة يحمػػؿ العديػػد مػف العقبػػات كالتحػػديات،

إسػرائيؿ تريػد تكػريس االحػتالؿ كلػػيس البحػث عػػف حمػكؿ سياسػية لمصػراع ،الحػؿ المطػػركح إسػرائيميان ىػػك
نظػ ػػاـ الكانتكنػ ػػات ،أك االنسػ ػػحاب مػ ػػف طػ ػػرؼ كاحػ ػػد ،كأكصػ ػػت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى ضػ ػػركرة إعػ ػػالف السػ ػػمطة
الفمسطينية عف فشؿ المفاكضات كحؿ الدكلتيف ،تطكير استراتيجية فمسطينية مكحدة ،عقد مػؤتمر دكلػي

لمسالـ تككف ق ارراتو ممزمة لألطراؼ المعنية (.)1

 -دراسػػة دحػػنفي اشػػرؼ)3122( :ي الايػػار اإليميمػػي لتسػػوية الصػراع اإلسػرائيمي الفمسػػطيني (رؤيػػة

بديؿ لحؿ الدولتيف).

تناكلت الدراسة تعثر المفاكضات كتعذر حؿ الدكلتيف في إيجاد حؿ جذرم كعػادؿ كشػامؿ

كدائ ػػـ لممس ػػألة الفمس ػػطينية ،كق ػػدمت الد ارس ػػة اس ػػتنتاجات مني ػػا :عالق ػػات كثيق ػػة ب ػػيف إسػ ػرائيؿ كالكالي ػػات
المتحػدة األمريكيػػة؛ بحيػػث ال تحػػكؿ المبػػادرات الدكليػػة إلػى إقامػػة دكلػػة فمسػػطينية ،كعػػدـ جديػػة األطػراؼ

المقترحػة لممشػػاريع السياسػػية بقػدر رغبتيػػا فػػي تطكيعيػا بمػا يتناسػػب مػػع مخططاتيػا ،بعػػد مػػركر عقػػديف

مف المفاكضات ،فاف العممية السممية لـ تتمكف مف حؿ جكىر المشكالت كانما تحاكؿ تجاكزىا ،ضركرة
البحث عف خيارات بديمة لتجنب الكضع الكارثي ،منيا شراكة سياسية ،كدمج بيف الككنفدرالية كالفدراليػة

لالتحاد ثالثي القكميات فمسطيف كاسرائيؿ كاألردف (. )2

1

 -أمينة زيد :نمكذج الدكلة الكاحدة كاثر ذلؾ عمى عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية (اإلمكانية كالتحديات) ،نابمس ،جامعة النجاح الكطنية،

كمية الدراسات العميا ،قسـ التخطيط كالتنمية السياسية ،2013 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 -2اشرؼ دحالف :الخيار اإلقميمي لتسكية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني (رؤية بديؿ لحؿ الدكلتيف) ،غزة ،جامعة األزىر ،كمية اآلداب كالعمكـ
اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط ، 2011،رسالة ماجستير غير منشكرة.
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 -دراسة المصريي رفيؽ)3121( :ي الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي رؤية مسػتقبمية التحػاد فيػدرالي

ثنثي الوطنيات.

تناكلت الدراسة بعض اإلشكاليات التي تكاجو عممية التسكية السياسية ،كىي محدكدية حؿ

الدكلتيف في إنياء الصراع ،كعدـ جدكل الربط الجغرافي ما بػيف قطػاع غػزة كالضػفة الغربيػة ،عبػر ممػر
آمف مف األراضي اإلسرائيمية ،كخمصت الدراسة بػبعض االسػتنتاجات منيػا :حػؿ مشػكمة الالجئػيف كحػؽ
تقرير المصير كحؿ مشكمة القدس ضمف االتحاد ثالثي القكميات فمسطيف كاسرائيؿ كاألردف .كسيضمف

ىذا االتحاد حؽ إسرائيؿ في الكجكد الفعمي كالقػانكني ،كقػدمت الد ارسػة بعػض التكصػيات منيػا :ضػركرة
إجػػ ػراء مناقش ػ ػػات ح ػ ػػكؿ الخي ػ ػػارات كالب ػ ػػدائؿ المس ػ ػػتقبمية المتعمق ػ ػػة بالص ػ ػراع ،تش ػ ػػجيع الب ػ ػػاحثيف الع ػ ػػرب
كالفمسطينييف في التعمػؽ كالػدرس فػي أشػكاؿ الدكلػة الكاحػدة مػف الثنائيػة القكميػة إلػى الدكلػة الديمقراطيػة

العممانية إلى الدكلة متعددة القكميات كمعرفة عيكب كفكائد كؿ منيا (.)1

 دراسة ويمسوفي ميمي)3121( :ي تقييد السنـ :ىوية المنطقةي والتعايش في إسرائيؿ /فمسطيفWilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity Territory, and Co-existence in
Israel/Palestine.

تناكلت الدراسة أخالقيات التعددية كتكجيات المجتمع كالديمقراطية كالعدالة في إسرائيؿ،
كقد ىدفت الدراسة إلى تكضيح أثر التداخؿ بيف القكميات في ظؿ التقسيـ العرقي في الصراع

الفمسطيني اإلسرائيمي ،كأف بالد الشاـ ىي منطقة متقاطعة كمتداخمة القكميات ،لكف الصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي جعميا منطقة مجزأة ،قائمة عمى العنؼ العرقي ،الخطاب السياسي اإلسرائيمي كاألمريكي

المبني عمى القكمية ،أسيـ في زيادة العنؼ ،كحد مف الخيارات السياسية لكؿ مف الفمسطينييف
كاإلسرائيمييف ،كذلؾ ترل الدراسة أف تاريخ العالقة الثقافية كالحضارية بيف الييكد كالفمسطينييف ،ال

تشكؿ عائقان لمتعايش ،حيث عاش الطرفاف ،كمعيـ قكميات كاثنيات مختمفة ،تحت حكـ العثمانييف،
كىذا يشكؿ نمكذجان قابالن لمتطبيؽ في حاؿ دكلة كاحدة تجمع الشعبيف ،أىـ النتائج التي تكصمت إلييا

الدراسة :ضركرة البحث عف خيارات سياسية أكثر كاقعية بعد أف فشؿ حؿ الدكلتيف .حؿ الدكلة الثنائية
القكمية يضمف تحقيؽ عنصر األمف كيعمؿ عمى رفاه جميع شعكب المنطقة .كأف االحتالؿ كالفصؿ
العنصرم يشكالف تحديات أساسية أماـ ما يحممو العالـ مف رسائؿ إنسانية مف حقكؽ األنساف

كالقانكف ،كمما أكصت بو الدراسة حشد التأييد لنمكذج دكلة كاحدة لمشعبيف كدعكة العامميف في مجاؿ

حقكؽ األنساف كالقانكف الدكلي لنزع الشرعية عف المجتمع أك الثقافة اإلسرائيمية .كبذؿ جيكد عمى أف
يشمؿ الجميكر اإلسرائيمي كالييكد في العالـ ،عمى تجنب المعاناة التي شيدىا العالـ في الكفاح ضد

1

 رفٌق المصري :الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً رإٌة مستقبلٌة التحاد فٌدرالً ثالثً الوطنٌات ،ؼزة ،المركز الفلسطٌنً للبحوثوالدراسات اإلستراتٌجٌة.2212،
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الفصؿ العنصرم كاالنخراط بشكؿ استباقي في ىذه الحممة ،إليجاد حؿ عادؿ كايجابي ،كالتكضيح ليـ
()1

أف الكقت قد حاف إلنقاذ أجزاء مف إسرائيؿ عبر العيش المشترؾ مع الفمسطينييف.
 -دراسة ساسمافي غاري)3115( :ي ىؿ مات حؿ الدولتيف.

?Sussman, Gary (2004): Is the Two-State Solution Dead

ت ػػرل الد ارس ػػة أف األس ػػئمة تتص ػػاعد متس ػػائمة ح ػػكؿ مص ػػير ح ػػؿ ال ػػدكلتيف ،ك يت ازي ػػد ع ػػدد

المؤيػػديف لحػػؿ الدكلػػة الكاحػػدة كالدكلػػة الثنائيػػة القكميػػة كبػػديؿ لحػػؿ الػػدكلتيف ،كعمػػى الػػرغـ مػػف أف حػػؿ

الدكلة الكاحدة ما يزاؿ ىامشيان إال أف ىنػاؾ خشػية كاسػعة فػي أكسػاط اإلسػرائيمييف مػف أف يصػبحكا فػي

كضع يطالب فيو الفمسطينيكف بحقكقيـ المدنية ،كالمعارضة تجاه االنفصاؿ كتحقيؽ حؿ الدكلتيف يتزايد

فػ ػػي أكسػ ػػاط األكػ ػػاديمييف كاليسػ ػػار كالنخػ ػػب الفكريػ ػػة الييكديػ ػػة خػ ػػارج إس ػ ػرائيؿ ،كمػ ػػف يػ ػػرل أف الحركػ ػػة
الصييكنية ىي حركة عنصرية يجب مكافحتيا .كقد بػدأت حركػة فكريػة لكتػاب فػي الجامعػات تؤيػد حػؿ

الدكل ػػة الثنائي ػػة القكمي ػػة ،كم ػػف الج ػػدير بالمالحظ ػػة أف التكس ػػع اإلسػ ػرائيمي المتمث ػػؿ ف ػػي االس ػػتيطاف ف ػػي
األراضي الفمسطينية يساعد في فشؿ حؿ الفصؿ المؤدم لحؿ الدكلتيف كاستبدالو بحؿ الدكلة الكاحدة أك

الدرسػة أف القيػادة الفمسػطينية مػا ازلػت تعمػؿ مػف أجػؿ حػؿ الػدكلتيف،
الدكلة الثنائية القكمية ،كاستنتجت ا
بينمػػا يػػزداد عػػدد مػػف الجميػػكر الفمسػػطيني فػػي الشػػارع الػػذم يػػرل غيػػر ذلػػؾ ممػػا يزيػػد اليػػكة بػػيف القيػػادة

الفمسػػطينية كجميكرىػػا ،كىػػذا ال يػػؤثر عمػػى خيػػار القيػػادة االسػػتراتيجي كلكػػف يشػػكؾ فػػي مػػدل شػػرعيتيا.

كحؿ الدكلة الثنائية القكمية يكجد لو جػذكر فػي الصػراع ،حيػث أف قيػادات إسػرائيمية مرمكقػة مثػؿ مػارتف

بػكبر ) (Martin Buberكييػػكدا مػػاغنس ( )Judah Magnusكػػاف ليػػـ إسػػيامات ميم ػو فػػي تأيي ػد ىػػذا
الطػػرح ،كلكػػف إعػػالف أكسػػمك فػػي  1993أدل إلػػى انكمػػاش ىػػذا الطػػرح  ،كأكصػػى الباحػػث إلػػى د ارس ػة
الحمكؿ األخرل مثؿ حؿ الدكلة الثنائية القكمية كحؿ الدكلة الكاحدة الذم يتزايد حتػى بػيف المنػاديف بحػؿ

الػػدكلتيف ،كالمنػػاداة باالقتػػداء بنمػػكذج جنػػكب إفريقيػػا إلنيػػاء الفصػػؿ العنصػػرم ،كأف حػػؿ الدكلػػة الكاحػػدة

يتبمكر بصكرة قكية ،كلكف ما زاؿ الضعؼ األكبر الذم يعترل ىػذا الطػرح ىػك عػدـ تقػديـ رؤيػة سياسػية
كاضحة كتسكيقيا لمجميكر عند الشعبيف (.)2

1

- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine.
(3429751 Ph.D. Dissertations Publishing 2010), University of Hawai'i at Manoa.
2
- Sussman, Gary: (2004),Is the Two-State Solution Dead?, Current History, 103(669), 37-42.
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 دراسة مسعدي جوديؼ)2002( :ي الدولة الثنائية القومية واعادة توحيد الشعب الفمسطيني.Massad, Joseph: (2002), The Bi-National State and the Reunification of the
Palestinian People.

ىدفت الدراسة إلى تكضيح أىمية البحث عف خيار الدكلة الثنائية القكمية باعتبارىا تكفر

اإلمكانية الستعادة ما أىدرتو المسيرة التفاكضية لمقيادة الفمسطينية التي أدت إلى تأكؿ مستمر لمحقكؽ
الفمسطينية الثابتة .قرار القيادة الفمسطينية الرسمي لمتكجو لحؿ الدكلتيف كاف في العاـ  1988في

المجمس الكطني في الجزائر ،كلكف التكجو كاف مكجكدان نحك حؿ الدكلتيف بشكؿ غير رسمي منذ العاـ

 1974مف القرف الماضي عندما قررت القيادة في منظمة التحرير الفمسطينية إقامة سمطة كطنية عمى

أم أرض يتـ تحريرىا مف االحتالؿ ،اليدؼ االستراتيجي لمنظمة التحرير الفمسطينية كاف إقامة الدكلة

الديمقراطية عمي كؿ األراضي الفمسطينية التي خضعت لالنتداب ،ككانت تؤمف أف حؽ العكدة ىك
حؽ طبيعي غير خاضع لممساكمة ،كلكف اتفاؽ أكسمك تجاىؿ معظـ قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي

كمف أىميا قضية الالجئيف في الشتات .كاستنتجت الدراسة أنو ال يمكف استعادة حقكؽ جميع

الفمسطينييف  ،كال نياية لمصراع إال ضمف إطار دكلة ثنائية القكمية .فمف خالؿ دكلة ديمقراطية ثنائية
القكمية يمكف أف يعاد الالجئكف الفمسطينيكف إلى بيكتيـ ،كيصبح فمسطينيك ( )48مكاطنيف متساكييف
مع بقية المكاطنيف ،كيزكؿ االحتالؿ .بحيث ال يعكد الييكد اإلسرائيميكف ييددكف حقكؽ الشعب

الفمسطيني ،كال يعكد الفمسطينيكف ييددكف نظاـ التفكؽ الييكدم اإلسرائيمي عرقيان كدينيان ،ألف ىذا

النظاـ سيككف قد انتيى أصالن ،فحؿ الدكلة ثنائية القكمية سكؼ يطرح البديؿ العممي لفشؿ حؿ

الدكلتيف كيكفر اإلمكانية لحؿ القضايا الحقيقية لمصراع كيكفر الفرصة الحقيقية إلعادة تكحيد الشعب

الفمسطيني (. )1

 -دراسة توتنجيي جناب والاالديي كماؿ)1997( :ي الدولة الثنائية القومية في فمسطيف .الايار

العقنني واألانيي.

Tutunji, Jenab, & Khaldi, Kamal: (1997), Bi-National State in Palestine, the Rational
Choice for Palestinians and the Moral Choice.

ىدفت الدراسة إلى دعكة الفمسطينييف كاإلسرائيمييف إلى إعادة االعتبار لدراسة قكاعد

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،إذ ييدؼ الفمسطينيكف إلى إقامة دكلة فمسطينية عمى أية أرض يتـ
تحريرىا ( بالمفاكضات مف خالؿ عممية السالـ) كالجميكر اإلسرائيمي منقسـ إلى فريقيف رئيسييف،

الفريؽ األكؿ يريد االحتفاظ بديمقراطية الدكلة كالحفاظ عمى طابعيا الييكدم كيرل في إنياء االحتالؿ
1

- Massad, Joseph: (2002),The Binational State and the Reunification of the Palestinian People, Global
Dialogue, 4(3), 123-129.
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الكسيمة األقرب لذلؾ ،كالفريؽ األخر يرل ضركرة ضـ المناطؽ التي يعتبرىا تاريخيان أرضان ييكدية حتى
لك تـ التضحية بالديمقراطية .كيستنتج الباحثاف أف تضاؤؿ إمكانية الكصكؿ لمسالـ كتكسيع
المستكطنات كالممارسات اإلسرائيمية سكؼ تؤدم إلى كضع يككف فيو التكصؿ إلى حؿ الدكلة الثنائية

القكمية أقرب لمتحقيؽ ،الحؿ األمثؿ القابؿ لمتطبيؽ ىك حؿ الدكلة الثنائية القكمية ،كىذه الدكلة مكجكدة

أصالن منذ قياـ إسرائيؿ في العاـ  1948بكجكد قكميتيف يعيشكف فييا ،كيمكف تكسيع ذلؾ ليشمؿ باقي

الشعب الفمسطيني ،كتكفير الضمانات لكؿ جانب حتى يحقؽ أمنو كيمبي طمكحاتو .كذىبت الدراسة

إلى أف الفمسطينييف يتكقكف لمعيش بسالـ في حاؿ تـ احتراـ حقكقيـ كتكقفت إسرائيؿ عف إلحاؽ األذل
كممارسة العنؼ كمصادرة أراضييـ ،كفي ىذا الحؿ يستطيع اإلسرائيميكف االطمئناف عمى أمنيـ
كالحفاظ عمى خصائصيـ كاحتراـ ىكاجسيـ .كيكصي الباحثاف بفترة انتقالية لبناء الثقة بيف الطرفيف

كالقياـ ببرامج تكعية كتثقيؼ لمطرفيف لتعزيز الثقة ،كما حدث في نماذج دكلية ناجحة ،كما يؤخر ىذا

الحؿ ىك غياب النقاش المجتمعي كابعاد ىذا الخيار عف األجندة السياسية لدل كؿ مف الطرفيف (.)1
تعقيب عمة الدراسات السابقة:

استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في بناء تساؤالت البحث ،اعتمادان عمى النتائج التي تكصؿ إلييا

األخركف ،كأيضان الستكماؿ الجكانب التي كقفت عندىا الدراسات السابقة ،لكي تتكامؿ كحدة الدراسات
كاألبحاث العممية مف خالؿ:

 اتفقت الدراسة مكضكع البحث مع الدراسات السابقة في:
 مشكمة الدراسة المتمثمة في تعثر حؿ الدكلتيف ،ككصكلو إلى طريؽ مسدكد. -أف النشاط االستيطاني ييدد فرص نجاح حؿ الدكلتيف.

 إف حؿ الدكلتيف ال يستكعب المشكالت األساسية لمشعب الفمسطيني؛ أىميا قضية الالجئيفكاالستيطاف كاألماكف الدينية.

 إف اغمب الدراسات السابقة قدمت أفكا انر سياسية بديمة عف حؿ الدكلتيف. اختمفت الدراسة مع دراسة أمينة زيد كاشرؼ دحالف كرفيؽ المصرم في تناكؿ شكؿ الدكلة الكاحدة،
حيث دراسة زيد تناكلت الدكلة الكاحدة ،كدراسة المصرم كدحالف تناكلت الخيار اإلقميمي ثالثي

القكميات ،بينما الدراسة الحالية تدرس شكالن أخر مف أشكاؿ الدكلة الكاحدة في فمسطيف كىك الدكلة
ثنائية القكمية.

- Tutunji, Jenab, & Khaldi, Kamal: (1997), Bi National State in Palestine: the Rational Choice for
Palestinians and the Moral choice. [Article]. International Affairs, 73(1), 31.
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1

 اتفقت الدراسة مع دراسة جكزيؼ مسعد كجناب تكتنجي ككماؿ الخالدم في دراسة شكؿ الدكلة
الثنائية القكمية .كذلؾ اتفقت مع دراسة كيمسكف في تعثر عممية التسكية السممية كضركرة دراسة

خيارات سياسية أكثر كاقعية.
 تتميز الدراسة الحالية بإضافة بحث قضايا جديدة تربط بيف المفاىيـ الدكلية الجديدة في النسؽ

الدكلي كالحقائؽ المادية في كؿ فمسطيف كربطيا بمتغيرات الدكلة ثنائية القكمية ،أىميا :عامؿ

الديمكغرافيا ،كىك الزيادة السكانية العالية في كسط الفمسطينييف كالذم ييدد اليكية الدينية لدكلة

إسرائيؿ .كالعامؿ الجغرافي المساعد في بناء الدكلة ثنائية القكمية ،كعامؿ المقاطعة الدكلية ضد
إسرائيؿ ،ا لذم ىك في طكر النمك كاالنتشار السريع ،خاصة في المجتمعات الغربية ،دائمة الحضكر
عمى الساحة الدكلية.

13

 .2الفصل الثاني
البعد املفاهيمي للدولة ثنائية القومية
 1.2المبحث األوؿ  :أشكاؿ الدكلة الكاحدة
 2.2المبحث الثاني  :نماذج دكلية
 3.1المبحث الثالث  :مبررات طرح فكرة الدكلة ثنائية القكمية

14

 1.2المبحث األوؿ :أشكاؿ الدولة الواحدة:
تعددت أشكاؿ الدكلة الكاحدة كخيار إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي ،كاف جاءت جميعيا برفض

الكاقع الذم نجـ عف حرب  ،1967كتنظر جميع األشكاؿ إلى معالجة جذكر المشكمة مف أساسيا

المتمثؿ في النكبة  ،1948كما نتج عنيا مف قياـ إسرائيؿ كتيجير الشعب الفمسطيني مف أرضو ،كانياء
االحتالؿ كاقامة الدكلة الكاحدة لكؿ السكاف المكجكديف في المساحة الجغرافية الكاقعة ما بيف نير

األردف كالبحر المتكسط ،عمى أف يتمتع جميع السكاف بنفس القدر مف الحقكؽ كالمساكاة أماـ القانكف،
كاف اختمفت معظـ األشكاؿ في عالقة األفراد بالنظاـ السياسي فمنيـ مف يصكغ رؤيتو كفؽ مبدأ
المكاطنة الفردية لكؿ المكاطنيف كما بالدكلة الحديثة ،كمنيـ مف يقدـ رؤيتو في إقامة حكـ ذاتي منفصؿ

لمقكميتيف عمى أف يشترككا في نظاـ حككمي كاحد يسمح بالحفاظ عمى الخصائص الذاتية لكؿ قكمية،
كمنيـ مف دعا إلى اكتساب الحقكؽ المدنية ،إلى الدمج ،كالنظاـ الفيدرالي.
 1.1.2الدولة ثنائية القومية:
إف عالقة الصراع التي استمرت عمى مدل ( )65عامان ،قد خمقت كاقعان ال يمكف االنتقاؿ

معو إلى الدكلة الكاحدة دكف المركر بمرحمة الدكلة ثنائية القكمية كحؿ كسط بيف الفصؿ ما بيف
القكميتيف إلى االندماج الكامؿ ،كاف كانت المعطيات المكضكعية تشير بكجكد األساس المادم لمدكلة

ثنائية القكمية مف التداخؿ الجغرافي كالسكاني كاالقتصادم إلى غيره مف المجاالت كالعكامؿ المشتركة

ما بيف القكميتيف ،فحقيقة كجكد حكالي ( )12مميكف شخص يقيمكف في أرض فمسطيف التاريخية مف

السكاف العرب كالييكد منيـ حكالي ( )6مميكف ييكدم ك ( )6مميكف عربي( ،)1ىؤالء جميعيـ تحكميـ

إسرائيؿ بغض النظر عف كجكد السمطة الفمسطينية ،فإسرائيؿ ما تزاؿ مف الناحية القانكنية كاألخالقية
بمكجب القكانيف كالتشريعات الدكلية مسئكلة عف السكاف بصفتيا دكلة احتالؿ ،كحسب المعطيات

المكضكعية المكجكدة عمى األرض فإف ىذا الكضع ال يمكف أف يستمر إلى األبد ،كعند نقطة ما
ستضطر إسرائيؿ إلى منح الفمسطينييف حقكقان متساكية ،كستظؿ ىذه المعطيات المكضكعية تشكؿ

إعاقة لعممية الفصؿ بيف الشعبيف ،كفي نفس الكقت ستدفع نحك تكريس مزيد مف الحقائؽ التي تعزز

ضركرة البحث عف سبؿ العيش المشترؾ عمى قاعدة المساكاة ،األمر الذم يقضي ضركرة التسميـ
بكحدة كاممة لألرض التي يقيـ عمييا الشعبيف ،كدكلة كاحدة دكف حكاجز كحدكد فأرض فمسطيف

التاريخية ىي ممؾ لكؿ مف يعيش عمييا كلكؿ مف ىجركا منيا منذ عاـ  1948بغض النظر عف الديف

1

 الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرابٌلً :المجموعة اإلحصابٌة رقم  ،64القدس ،2213 ،ص .1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً:تعداد السكان لسنة  ،2213رام هللا.
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أك األصؿ القكمي أك الجنسية الحالية( .)1كىك ما يدعك لمبحث عف شكؿ جديد لنظاـ الحكـ الذم مف

شأنو أف يمتص كيعمؿ عمى إنياء األزمات التي كلدىا الصراع عمى نحك العيش المشترؾ لمقكميتيف
عمى أرض فمسطيف ضمف الدكلة ثنائية القكمية.
كعف أصكؿ الدكلة ثنائية القكمية ،يبيف كماؿ الخالدم بانو ال يكجد تعريؼ سياسي متفؽ

عميو لمدكلة ثنائية القكمية ،كمف كضع تعريفان لمثؿ تمؾ الدكلة إنما استنبطيا مما طبؽ مف تجارب لدكؿ

قائمة ،مع إشراؾ بعض الخصائص العامة التي تسمح بالمقارنة ،إذ تكصؿ بعض الباحثيف في عمـ

االجتماع السياسي إلى تعريؼ مقبكؿ لمفيكـ الدكلة ثنائية القكمية ،فحكاه أنو مفيكـ سياسي لقياـ نظاـ
حككمي يشترؾ فيو شعباف في النظرة إلى الدعائـ األساسية التي تككف الدكلة( ،)2كفي الحالة
الفمسطينية شاع استخداـ مصطمح الدكلة ثنائية القكمية ،كحؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي.

كلعؿ مف أكلى التعريفات التي أشارت بكضكح تاـ لمدكلة ثنائية القكمية في أرض فمسطيف
ىك تكصيات مشركع األقمية،الذم دعا إلى قياـ حككمتيف في فمسطيف مستقمتيف استقالالن ذاتيان تتألؼ
منيما دكلة اتحادية عاصمتيا القدس .كينتخب مجمس تأسيسي لكضع الدستكر ،تتناكؿ سمطة الحككمة
االتحادية قضايا الدفاع كالشئكف الخارجية كالمصالح االقتصادية المشتركة ،كينتخب مجمس االتحاد
رئيس الدكلة( ،)3كتتخذ ىذه الدكلة ،الديمقراطية التي يتساكل فييا المكاطنكف دكف تمييز عمى أساس
عرقي أك قكمي ،كقد تـ تحديد السكاف األصمييف عمى أنيـ أكلئؾ الذيف كانكا يسكنكف أرض فمسطيف
في ذلؾ الكقت  ،)4( كىك الذم يدعك انو ال يمكف الحديث عف الدكلة ثنائية القكمية بدكف الحديث عف
حؽ عكدة الالجئيف باعتباره العنصر األكؿ كاألساس في حقكؽ الشعب الفمسطيني .فيذا الحؽ مدعكـ
بالشرعية الدكلية مف خالؿ القرار( )194الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،القاضي بحؽ
عكدة الالجئيف ،خالفان لمشاريع الدكلة المطركحة في الكقت الراىف التي تفتقر إلى مثؿ ىذا السند
القانكني الدكلي ،فإنجاز ىذا الحؽ سيحدث تحكالن راديكاليان في المعادلة الديمقراطية داخؿ إسرائيؿ،
كتغدك الدكلة الديمقراطية تحصيؿ حاصؿ(.)5
 -1اشرؼ دحالف :الخيار اإلقميمي لتسكية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني (رؤية بديؿ لحؿ الدكلتيف ) ،مرجع سابؽ ،ص.191

 -2كماؿ الخالدم :فكرة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف :خيار سياسي مطركح أـ تطكر تراكمي مقصكد ،بيركت ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد  ،37شتاء  ،1999ص.4
 تقرٌر األقلٌة ،فً لجنة (انسكوب) التابع لألمم المتحدة الخاص بفلسطٌن نوفمبر  1947التقرٌر الموازي لتقرٌر األكثرٌة الذي نتج عنة قرار
 181انظر (صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،1998 ،ص).356
 -3أسامة أبك نحؿ :ييكدية دكلة إسرائيؿ :جذكر المصطمح كتأثيره عمى القضية الفمسطينية ،القدس ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث
كالدراسات ،العدد ،)1(23يكليك ،2011ص.311
 حٌث عرفت وكالة ؼوث وتشؽٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الدولٌة (أونروا) الشخص الذي كانت فلسطٌن مكان أقامته المعتادة لمدة حدها األدنى
سنتان على األقل قبل الحرب العربٌة – اإلسرابٌلٌة التً حدثت  ،1948وانه نتٌجة لهذه الحرب ،فقد بٌتة ،ومصادر رزقة ،وترك بالدة(ذٌاب
مخادمة :التسوٌة اإلسرابٌلٌة :حالة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن ،المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ،بٌروت ،العدد ٌ ،17ناٌر ،2228ص)134
4
 إٌالن بابه :مخطط عمل من اجل بناء حركة لحل الدولة الواحدة :مسٌرة تارٌخ مضطرب ،بٌروت ،مجلة المستقبل العربً ،العدد ،375ماٌو  ،2212ص.151
 للمزٌد من االطالع حول قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم ( )194انظر الملحق ( ،)2ص.195
5
 -نعٌم األشهب :حول شعار الدولة الدٌمقراطٌة أو الدولة ثنابٌة القومٌة ،القدس ،دار التنوٌر للنشر والترجمة والتوزٌع ،ط ،2228 ،1ص.9
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كيعتبر نمكذج الدكلة ثنائية القكمية ،شكالن مف أشكاؿ التعايش بيف جماعتيف قكميتيف في

دكلة كاحدة في إطار مف االعتراؼ كالتضامف كالتكافؽ ،المتبادؿ بضماف دستكر يكفؿ المساكاة كالعدالة

كاليكية لمطرفيف بشكؿ متكافئ( ،)1كعمى إيجاد أرضية لسبؿ العيش سكاسية لكال الجماعتيف القكميتيف،

عمى أ ف تعترؼ كؿ قكمية باألخرل كتتفيـ كؿ قكمية حاجات القكمية األخرل ،بحيث يتـ تكزيع الثركة
القكمية عمى كافة الجماعات كالفئات االجتماعية بشكؿ متساك ،ألف المساكاة بيف القكميتيف ىي

األساس ،مع إعطاء حؽ (الفيتك) لمطرفيف ،كايجاد آلية لحؿ الخالفات بطريقة سممية كديمقراطية
كقانكنية(. )2

كيدعك عزمي بشارة إلى الدكلة ثنائية القكمية بشكؿ كاضح مف دكف مكاربة ،فيك يرل أف

سياسيا فمسطينيان
يشكؿ العرب الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة ،مع فمسطينيي الػ ،48كيانان
ن
كاحدان ،ضمف كياف سياسي أكبر ثنائي القكمية ،فيو كياف سياسي ييكدم ككياف سياسي عربي يشكالف

معان كيانان ييكديان – عربيان ببرلمانيف منفصميف مف جية ،كبرلماف مشترؾ مف جية أيخرل  ،كيؤكد بشارة
عمى أف شكؿ الدكلة ليس المقصكد الدكلة الديمقراطية العممانية ،كانما الدكلة ثنائية القكمية ،بيف

كيانيف كقكمييف( ،)3كىك ما يفضي أف يتعايش الشعبيف المنفصميف ضمف نظاـ سياسي كاحد ،كسيتدبر
كؿ شعب شؤكنو الخاصة بو بشكؿ مستقؿ ،مما يضمف لو حؽ استخداـ لغتو الخاصة كتقاليده

كممارسة شعائره الدينية ،مشتركيف في حككمة ،كبرلماف كاحد ،ييتـ باألمكر ذات األىمية لمشعبيف،

كيمكف أ ف تصاغ عمى غرار التركيبة الكانتكنية ،كفؽ الترتيب السكيسرم أك البمجيكي(.)4

كتدار كفؽ مبدٍا المساكاة كالتكامؿ بيف األفراد كمكاطنيف كالمجمكعات أك ممثميف عنيـ كانتماءات

جماعية ليا تطمعات بصفتيا مجمكعة كليست أفرادان ،كيشترط في مثؿ ىذه الدكلة أف تتطكر كتتعايش

خالليا المجمكعات عمى األسس المركزية لشكؿ بناء الدكلة(. )5

يضيؼ ركبرت ككلش" )Robert Welsh(أف مستقبؿ فمسطيف بتطكرىا السممي كرفاىيا،
يمكف الحفاظ عميو بإعطائيا نظامان سياسيان ،يستطيع مف خاللو كال الشعبيف ،العيش جنبان إلى جنب

()6

بحقكؽ متساكية ،كمرتبطيف بركابط طبيعية مف العالقات االقتصادية كالثقافية كاالتصاؿ فيما بينيما"

1

 تٌسٌر نصــرهللا :الدولة ثنابٌة القومٌة وجهات نظر ،صحٌفة حق العودة ،العدد  ،14-13اكتوبر ،2225ص.212
 ماجد كٌالً :الدولة ثنابٌة القومٌة :محاولة أولٌة للتعرٌؾ ،أورٌبرو  -السوٌد  ،مركز دمشق للدراسات النظرٌة والحقوق المدنٌة 11 ،فبراٌر ،2224ص.143
3
 كماؿ الخالدم :فكرة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف :خيار سياسي مطركح أـ تطكر تراكمي مقصكد ،مرجع سابق ،ص.124
 ؼادة الكرمً :الدولة ثنابٌة القومٌة فً فلسطٌن/إسرابٌل ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،العدد  ،18ربٌع  ،1998ص.715
 اسعد ؼانم :الدولة ثنابٌة القومٌة كمطلب فلسطٌنً ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،العدد  ،18ربٌع  ،1998ص.77 روبرت وولش ( ،) 1982-1891ولد فً براغ ،باحث فً القضاٌا االجتماعٌة ،احد مإسسً الحركة الصهٌونٌة فً ألمانٌا ،تولى مهمة
تحرٌر مجلة ألمانٌة ( ،)1938-1919فً عام  1921قدم باالشتراك مع مارتن بوبر مشروع قرار إلى المإتمر الصهٌونً الثانً عشر حول
الحاجة إلى إقامة عالقات طٌبة مع العرب ،وصل فلسطٌن عام  ،1938عمل معظم الوقت ضمن هٌبة تحرٌر صحٌفة هآرتسٌ(،ونس جراد:
التٌارات الٌهودٌة الرافضة للصهٌونٌة ( ،)1948-1897ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واآلثار ،2213،رسالة ماجستٌر
ؼٌر منشورة ،ص)152
6
 -عبدالرحٌم ملوح :دولة فلسطٌنٌة مستقلة أم دولة ثنابٌة القومٌة ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،العدد  ،18ربٌع  ،1998ص.92
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إف إ عادة تكحيد البالد في دكلة ديمقراطية مكحدة يتعايش فييا الشعباف في ظؿ المساكاة القكمية الكاممة
بعيدان عف أم تمييز أك اضطياد قكمي أك عنصرم أك ديني ،سيقدـ نمكذجان ديمقراطيان متقدمان في

المنطقة( ،)1فنظاـ الحكـ لمقكميتيف المعنيتيف ىـ العنصريف المذاف يشكالف الدكلة ،بحيث ال يتكقؼ
كجكد أم منيما عمى النكايا الطيبة لمعنصر اآلخر أك عمى كرمو ،بؿ مف خالؿ اقتساـ الطرفيف لمحكـ

كلمؤسسات الدكلة ،ليس بالضركرة كفقا لمنسبة العددية لكؿ منيما ،بؿ باعتبار ذلؾ مبدأ أساسيان لقياـ

النظاـ ،كفي الكقت الذم تشترؾ فيو القكميتاف في سمكؾ كطني كركح كطنية مشتركة ،تحتفظ كؿ

مجمكعة قكمية منيا لنفسيا بيكية قكمية منفصمة كبحقيا في استخداـ لغتيا ،كالحفاظ عمى تراثيا
الثقافي كالديني ،كال يحؽ ،في إطار ىذا النظاـ ،لمغة أم قكمية منفردة أك لثقافتيا أك لدينيا التمتع

بكضع متفكؽ"(. )2

كيرل الكثير مف السياسييف أف إقامة الدكلة ثنائية القكمية في أرض فمسطيف ،تضـ الييكد
كالعرب الفمسطينييف يحقؽ حمكالن لمعديد مف القضايا ،خاصة لكضع الفمسطينييف في إسرائيؿ،

كالمستكطنيف الييكد في الضفة الغربية ،كلقضية القدس ،كالمياه( ،)3كالمجتمعيف المحمييف العربي

الفمسطيني كالييكدم اإلسرائيمي يمكف أف يعيشا جنبان إلى جنب ،كيمارسا حكمان ذاتيان خاصان بكؿ منيما

في شؤكنو الداخمية ،كالثقافية ،كالمغكية كالدينية ،عمى أف يشتركا في اقتساـ السمطة كالسيادة عمى كامؿ
فمسطيف التاريخية ،كتككف القدس عاصمة لمدكلة المنشكدة(.)4

 2.1.2الدولة الواحدة  -دولة كؿ مواطنييا:
ىي رؤية اندماجية شمكلية أحادية مبنية عمى خمؽ حالة متساكية بيف األفراد كالمجمكعات

التي يتركب منيا المجتمع ،كتيدؼ إلى القياـ بعممية صير ثقافي كاجتماعي متكاصؿ ،ضمف اطار
سياسي مشترؾ ،يؤدم إلى بناء كعي ثقافي كىكية اجتماعية كسياسية مشتركة لجميع أفراد المجتمع

الذيف ينعمكف بالتساكم القانكني كيحترمكف التنكع كاالختالؼ ،كيتمتع األفراد بالحرية الكاممة في التألؼ
كاالندماج في مجمكعات مختمفة ،كتأخذ الدكلة النمط الميبرالي في النظاـ السياسي ،كتقكـ بتكفير

الحماية القانكنية لجميع أفراد المجتمع إلتاحة الفرصة أماميـ لمتعاقد االجتماعي ،كالتنافس لخدمة

الصالح العاـ كالحكار كالجدؿ في االتفاؽ كاالختالؼ كما يريدكف ،كما الدكلة إال انعكاس لإلرادة
الجماعية المنبثقة مف إرادة األفراد(.)5

1

 تٌسٌر خالد :دولة ثنابٌة القومٌة نعم ولكن ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،العدد  ،18ربٌع ،1998ص.882
 محمود نوارة :الدولة ثنابٌة القومٌة فً الفكر الصهٌونً ،دمشق ،المركز الفلسطٌنً للتوثٌق والمعلومات 13 ،نوفمبر  ،2228ص.13
 سامً احمد :المواقؾ السٌاسٌة المتباٌنة واثرها على مشارٌع الدولة الفلسطٌنٌة المقترحة فً اطار التسوٌة( ،)1993-1967ؼزة ،مجلةجامعة األزهر بؽزة ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة ،المجلد ،13العدد،2011 ،)B)1ص.1281
4
 كمال الخالدي :فكرة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف :خيار سياسي مطركح أـ تطكر تراكمي مقصكد ،مرجع سابق ،ص.115
-أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة وأثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات) ،مرجع سابق ،ص.73
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كعف الحدكد الجغرافية لمدكلة الكاحدة فأنيا تقاـ عمى كامؿ أراضي فمسطيف التاريخية

ما بيف البحر المتكسط كنير األردف ،كدكلو كاحده ينتمي ليا جميع مكاطنييا ،بما في ذلؾ أكلئؾ الذيف
يعيشكف حاليان كجميع الذيف يىجركا خالؿ القرف الماضي ككؿ المنحدريف منيـ .كيتعيف عمى ىذه الدكلة
أف تككف دكلة مستقمة ،ذات سيادة ،يتمتع فييا جميع المكاطنيف بحقكؽ متساكية ،كيمكف لمجميع العيش

في حرية كأمف ،تضمف المساكاة بيف مكاطنييا ،بغض النظر عف العرؽ أك المكف أك الديف أك األصؿ

القكمي( ،)1بحيث تتخذ مبادئ الديمقراطية كالمساكاة قاعدة أساسية لنظاـ الحكـ ،تبنى عمى أسس
كممارسات متسقة مع القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف العامة .كأف دستكر ىذه الدكلة كممارساتيا

يستجيباف لحقكؽ مكاطنييا كحاجاتيـ كافة .كأف رؤيا الدكلة الكاحدة ىي الفكرة الكحيدة التي تتمتع بالقكة

كالكضكح األخالقي بتجاكز ما يحيط باألزمة حاليان ،كالتي تقدـ لممنطقة سالمان عادالن ،بالتالي سيككف

سالمان دائمان"( .)2كىي مف أكثر الطركحات عدالة كثباتان ،كأكثرىا تمثالن لمختمؼ جكانب الصراع

الفمسطيني – اإلسرائيمي ،كمف ضمنيا قضية حؽ عكدة الالجئيف ،ككحدة األرض كالشعب الفمسطيني،

إضافة إلى أنو الطرح األكثر حضارية كانسانية خصكصان أنو يتضمف تحرر الييكد مف الفكرة
الصييكنية بطابعيا العنصرم كالغيبي كالعدكاني( ،)3ىذه الدكلة تقكـ عمى أساس معادلة يفكز فييا
الطرفاف الييكدم كالفمسطيني في الكقت ذاتو ،كبالتالي تشكؿ قاعدة صالحة لتحقيؽ سالـ دائـ

بينيما( ،)4كىي قادرة عمى تفكيؾ أزمات الصراع ،كتقدـ أفضؿ الحمكؿ لمشكمة الالجئيف ،ىذه الدكلة
ستقكـ في فمسطيف ،عمى أف تضـ ىذه الدكلة المنشكدة إلى جانب الفمسطينييف العرب ،كؿ الييكد

الذيف يقبمكف بالعيش فييا باعتبارىا دكلة عربية كتشكؿ جزءان ال يتج أز مف األمة العربية(.)5
كىي أكثر مف غيرىا مف الرؤل؛ فأنيا تقدـ حمكالن أخالقية ككاقعية منسجمة مع القانكف الدكلي ،لمقضايا

الرئيسية لمصراع كأىميا :الالجئيف ،القدس ،المياه ،الحدكد ،المستعمرات ،المقدسات الدينية ،العالقة

الطبيعية بالسياؽ اإلقميمي ،ال تعتبر ىذه الرؤية الحؿ األكثر أخالقية ،بؿ ىي الحؿ الكحيد القادر عمى
إزالة أشكاؿ االحتالؿ كاالضطياد ضد الشعب الفمسطيني ،الذم يؤسس لمجتمع قائـ عمى المساكاة في

المكاطنة بما يتالءـ مع الميثاؽ الدكلي لحقكؽ األنساف ( ،)6كىي ستمكف الفمسطينييف بكؿ طكائفيـ،
مسمميف كمسيحييف كييكد ،بالعيش بسالـ كأماف في فمسطيف ،كستؤدم في نياية المطاؼ إلى سالـ

دائـ في الشرؽ األكسط ،كىك ما ذىب إليو الرئيس عبدالناصر الذم اعتبر ىذا الطرح يمكف أف يككف
1

 إعالن مٌونٌخ ألجل إقامة الدولة الدٌمقراطٌة الواحدة فً فلسطٌن التارٌخٌة ،مٌونٌخ ،ألمانٌاٌ 29 ،ونٌو – ٌ 1ولٌو.2212 ،http://freehaifaarabic.wordpress.com/2012/10/05
2
 نصٌر عاروري وهانً فارس :إعالن بوسطن بشان الدولة الواحدة ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،المجلد ،22العدد،2229 ،79ص.124
3
 ماجد كٌالً :الدولة الدٌمقراطٌة العلمانٌة فً فلسطٌن التارٌخٌة ،بٌروت ،مجلة اآلداب ،العدد  ،2229 ،12-9ص.2364
 هانً فارس :حل الدولة الواحدة للصراع الفلسطٌنً -اإلسرابٌلً :دولة لكل مواطنٌها ،بٌروت ،مركز دراسات الوحدة العربٌة،2229 ،ص.79
5
 رفٌق المصري :الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً رإٌة مستقبلٌة التحاد فٌدرالً ثالثً الوطنٌات ،مرجع سابق ،ص.196
 عمر البرؼوثً :الدولة الدٌمقراطٌة العلمانٌة هً الحل الوحٌد الممكن واألمثل ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،المجلد ،19العدد،76خرٌؾ ،2228ص.18
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حالن دائمان لمصراع( .)1كالجدير ذكره أف طرح ىذه الدكلة في الحقيقة يعتبر تنازالن فمسطينيان ،يفضي إلى
استيعاب الييكد المكجكديف في فمسطيف ،في اطار الحؿ ألنياء السيطرة الييكدية ،كعبر اعتماد
الديمقراطية ،ال يتجاىؿ ىذا الطرح كجكد الييكد في فمسطيف بؿ يسعى إلى دمج مف يريد منيـ أف
يككنكا مكاطنيف شركاء في الدكلة الفمسطينية الديمقراطية ،كلمتنكيو فاف الدكلة الديمقراطية عمادىا عكدة

الالجئيف ،إذ يأتي ىذا المشركع أكالن لخمؽ االطار السياسي كاالقتصادم المناسب لممارسة حؽ العكدة،

إذ ال معنى لمدكلة الديمقراطية الكاحدة في ظؿ غياب حؽ عكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى مدنيـ
()2

كقراىـ التي طردكا منيا

.

إف القبكؿ بالمستكطنيف الككلكنيالييف كمكاطنيف متساكيف مع الفمسطينييف ،ككشركاء
كامميف في بناء مجتمع جديد و
خاؿ مف االضطياد الككلكنيالي كالتمييز العنصرم ،عمى ما يطالب بو

أصمي لقامعيو ،كلكف
نمكذج الدكلة الديمكقراطية ،ىك أكرـ العركض التي يمكف أف يقدميا أم شعب
و
لمكصكؿ إلى ىذه الغاية المنشكدة ،كلضماف ديمكمتيا ،فال بد بداية مف تجريد المستكطنيف مف سماتيـ

كامتيازاتيـ الككلكنيالية ،عمى أف يقبمكا العدالة ،كعكدة الالجئيف الفمسطينيًيف ،كالتعكيضات ،كالمساكاة

المطمقة مع المكاطنيف األخريف ،كفي المقابؿ ،فإف عمى السكاف األصميًيف أف يككنكا مستعديف ،بعد
تحقيؽ العدالة كاستعادة الحقكؽ ،لمسامحة المستكطنيف ،كلمقبكؿ بيـ كمكاطنيف متساكيف ،متمتعيف

بحياة عادية ،ال أسيادان كال عبيدان(. )3

كنمكذج الدكلة الكاحدة عمى كامؿ فمسطيف التاريخية ،الذم يتناكؿ المستمزمات األساسية

لمعدالة ،ىك األكثر قدرة عمى بناء سالـ عادؿ كدائـ ،مرتكز إلى القانكف الدكلي كالحقكؽ اإلنسانية

الككنية ،كالى التعايش األخالقي بيف مككنات فمسطيف التاريخية( ،)4فأرض فمسطيف التاريخية ىي ممؾ

لكؿ مف يعيش فييا ،ككؿ مف طردكا أك ىجركا منيا منذ  ،1948بغض النظر عف الديف ،أك األثنية،
أك األصؿ القكمي ،أك الجنسية الحالية ،يجب أف يؤسس أم نظاـ لمحكـ عمى مبدأ المساكاة في
الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية لجميع المكاطنيف ،مف خالؿ الصكت االنتخابي الكاحد

بانتخابات تفضي ممثميف عف الشعب ،تطبيؽ حؽ عكدة الالجئيف الفمسطينييف؛ انسجامان مع قرار األمـ

المتحدة رقـ ( ،)194ىك ضركرة جكىرية لمعدالة ،كمعيار رئيس الحتراـ مبدأ المساكاة(.)5

1

 عصام عدوان :حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"  ،1983-1969القاهرة ،مكتبة مدبولً ،ط ،2212 ،1ص.2852
 ٌوآب بار :المفعول السٌاسً لشعار الدولة الدٌمقراطٌة فً فلسطٌن ،بٌروت ،مجلة اآلداب ،العدد  ،2229 ،12-9ص.2373
 عمر البرؼوثً :الدولة الدٌمقراطٌة مستحٌلة فً فلسطٌن من دون باقً العالم العربً ،وٌجب استعادة "المنظمة" ممن اختطفوها ،حوارأجراه ؼسان بن خلٌفة ،بٌروت ،مجلة اآلداب ،العدد  ،2212 ،12-11ص.352
4
 عمر البرؼوثً :مإتم ر حول الحلول والرإى المستقبلٌة المختلفة للصراع العربً اإلسرابٌلً أقٌم بجامعة ٌورك فً تورنتو ،كندا ،من -22 24حزٌران .2229
5
 علً أبو نعمة  ،وآخرون :مإتمر حول الدولة الواحدة ،مدرٌد ،لندنٌ ،ونٌو ،نوفمبر ،2227 ،الحوار المتمدن ،العدد 15 ،2132 :دٌسمبر.2227
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إف حؿ الدكلة الكاحدة قد يعطي الفمسطينييف الرؤية المكحدة في المستقبؿ ،كعمى المدل

الطكيؿ قد تقنع عددان متزايدان مف اإلسرائيمييف بأف ىذا ىك الحؿ الذم يحدد مستقبميـ في المنطقة،
كلفتح المجاؿ أماـ الشعب الفمسطيني لمخركج مف الطريؽ المسدكد الذم أكقعيـ فيو المجتمع الدكلي،

عمى اعتبار انو الطريؽ إلى الحؿ العادؿ كاآلمف كالسممي لكال الشعبيف( ،)1ىذه الفكرة ليست جديدة فقد

سبؽ أف دعت إلييا فصائؿ العمؿ الكطني الفمسطيني في عاـ  1968إلى أف أصبحت رؤية منظمة
التحرير الفمسطينية في العاـ  1971عبر التعبير عنيا باسـ الدكلة الديمقراطية الفمسطينية ،التي حممت

في ثناياىا تصكرات مختمفة كاحيانان مختمطة لشكؿ الدكلة الكاحدة سكاء دكلة كؿ مكاطنييا أك ثنائية
القكمية .كعف فصائؿ العمؿ الكطني الفمسطيني فقد عبرت حركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح" في

العاـ  1968عف تصكرىا لمدكلة الكاحدة التي تعني ،إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية يعيش فييا
الفمسطينيكف بكؿ طكائفيـ ،مسمميف كمسيحييف كييكد في مجتمع ديمقراطي تقدمي ،كيمارسكف عباداتيـ

كأعماليـ مثمما يتمتعكف بحقكؽ متساكية ،كتأكيدان عمى إنسانية ىذا اليدؼ فإف الثكرة الفمسطينية تفتح
قمبيا كفكرىا لكؿ بني اإلنساف الذيف يريدكف أف يعيشكا في المجتمع الفمسطيني الحر الديمقراطي ،كأف

يناضمكا في سبيمو بصرؼ النظر عف المكف أك الديف أك العرؽ( ،)2كعمى ىذا الصعيد اكد المجمس

الكطني الفمسطيني في دكرتو الثامنة ،لتصكر نفس الدكلة عمى أف الكفاح الفمسطيني ليس كفاحان عرقيان

أك مذىبيان ضد الييكد ،كليذا فإف دكلة المستقبؿ في فمسطيف ،ىي الدكلة الفمسطينية الديمق ارطية التي
يتمتع الراغبكف في العيش بسالـ فييا بنفس الحقكؽ كالكاجبات ضمف إطار مطامح األمة العربية في

التحرر القكمي كالكحدة الشاممة(. )3

كتكضح الدراسة أف الدكلة الكاحدة ليست جديدة ،بؿ طرحت في فترات زمنية سابقة قدمتيا فصائؿ

العمؿ الكطني الفمسطيني لتكضيح رؤيتيا السياسية لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كلكف تـ
تجاكز ىذه الرؤية مف خالؿ االنشغاؿ بتحقيؽ اليدؼ المرحمي.

 3.1.2الفروؽ األساسية بيف شكؿ الدولة ثنائية القومية والدولة الواحدة:
ينطمؽ الشكالف كفؽ قاعدة أساسية كىي إنياء االحتالؿ؛ كمف ثـ إقامة الدكلة ،مع إمكانية عيش

القكميتيف جنبان إلى جنب في اطار دكلة كاحدة ،فمف خالؿ مفيكـ الدكلة ثنائية القكمية تطرح فكرة قياـ
جماعتيف قكميتيف ت تقاسماف السمطة كفؽ االعتراؼ بالجماعات ،بغض النظر عف القيمة العددية،

بحيث يككنكا مستقميف استقالالن ذاتيان ،عمى أف ييش ٌكمكا حككمة اتحادية مركزية لمقكميتيف ،أما مف خالؿ
1

 جوناثان كوك :مستقبل فلسطٌن ،مقابلة أجراها الكاتب ذي ساكر ،ترجمة أدٌب قعوار ،شبكة المترجمٌن للتوزٌع اللؽوي "تالكسكاال"ٌ 21ولٌو/تموزhttp://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3544&lg=ar ،2227
2
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،القدس ،دار الجندي للنشر والتوزٌع ،ط،1 ،2212ص.39
3
 -إبراهٌم أبراش :مفهوم الدولة الفلسطٌنٌة :النشؤة والتطور ،القاهرة ،مجلة السٌاسة الدولٌة ،المجلد  ،39العدد ٌ ،157ولٌو  ،2224ص.32
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مفيكـ الدكلة الكاحدة فتككف المساكاة في المكاطنة أماـ األنظمة كالمكائح االنتخابية (الصكت االنتخابي

الكاحد) كالقكانيف المحمية ،كما في الدكؿ القكمية الديمقراطية ،كيذىب مفيكـ الدكلة ثنائية القكمية ،إلى
أف تحتفظ كؿ قكمية بخصائصيا المغكية كالثقافية كالدينية ،كتسعى كؿ قكمية إلى تكريس مبدأ االنتماء
ليا ،بينما في مفيكـ الدكلة الكاحدة فاف كؿ الخصائص لمقكميتيف مفتكحة أماـ االنصيار باتجاه تعزيز

قيـ المكاطنة.

كترعى الحقكؽ الفردية
فالدكلة ثنائية القكمية تضمف الحفاظ عمى ىكية الجماعة القكمية ،ا

كتصكنيا كتتيح المجاؿ لتطكير ىكية قكمية مشتركة؛ تؤسس لقياـ الدكلة الكاحدة عمى أساس التطكر

الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم المشترؾ( ،)1كاذا كاف منتقدك الدكلة الثنائية القكمية؛ يأخذكف عمييا
كبير مف المساحة لمجماعات القكمية ،األمر الذم يبقي الباب مفتكحان أماـ التعصب
بانيا تعطي حي انز ان

القكمي لكؿ جماعة ،بدالن مف تعزيز قيـ المكاطنة بشكؿ كامؿ .كالدكلة الكاحدة ىي شكؿ متقدـ مف
الدكلة ثنائية القكمية كلكف اقتضت الضركرة المركر باألخيرة.

 4.1.2الحؿ المدني:
يرل (إدكارد سعيد) أف الدكلة الثنائية القكمية ىي البديؿ الكحيد أماـ الطريؽ المسدكد،
الذم كصمت إليو عممية أكسمك ،كىذه االزدكاجية تحتاج إلى منعطؼ سياسي شامؿ؛ كىك االنتقاؿ مف
استراتيجية تحرير األرض إلنشاء سيادة كطنية ،إلى استراتيجية النضاؿ مف أجؿ المساكاة في الحقكؽ

في اطار مكحد ،كىذا يعني االنتقاؿ مف تحرير األرض إلى تفكيؾ نظاـ حكـ( ،)2باإلشارة إلى أف
النظاـ السياسي اإلسرائيمي ىك نظاـ عنصرم ،يمتنع مف إعطاء سكانو الحقكؽ المدنية ،كيذىب سرم
نسيبة في نفس االتجاه إذ يرل أف حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ يكمف في بناء دكلة كاحدة مف

خالؿ اكتساب الحقكؽ المدنية لمسكاف الفمسطينييف داخؿ دكلة إسرائيؿ ،كأنو في تاريخ معيف في

المستقبؿ سكؼ يقتنع الكثير مف األشخاص مف الطرفيف بفحكل ىذا الحؿ الذم سيقكد في نيايتو إلى
الدكلة الكاحدة لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي في ارض فمسطيف التاريخية(.)3
كيرل أبراىاـ بكرغ



( (Abraham Burgضمف تصكره لحؿ الصراع ىك االنتقاؿ بالتفكير

مف الحؿ القكمي إلى التفكير بالحؿ المدني ،الف فرص ىذا الحؿ تبدك أكفر حظان مف الحمكؿ األخرل،
عمى الرغـ مف كؿ ما حدث حتى األف ،كعندما ييطمؽ دكلتيف لشعبيف فانؾ تقكؿ باف المفيكـ القكمي
1

 أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة وأثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات) ،مرجع سابق ،ص.742
 ضحى الخطٌب :دراسات مهمة بشؤن الدولة ثنابٌة القومٌة فً فلسطٌن ،بٌروت ،صحٌفة المستقبل ،العدد13 ،4283مارس ،2212ص.193
- Siverstein, Richard : Sari Nusseibeh Embraces one-State Solution with civil But no political Rights for
West Bank Palestinians, Tikun olam, Texas, February, 22,2012.
 أبراهام بورغ ،الربٌس األسبق للكنٌست اإلسرابٌلً والوكالة الٌهودٌة ،وأحد أبرزالقادة السابقٌن فً حزب العمل (،أبراهام بورغ :حل
الدولتٌن لفظ أنفاسه األخٌرة ،مقابلة أجراها أنطوان شلحت وبالل ظاهر ،مجلة قضاٌا إسرابٌلٌة ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة
(مدار) ،رام هللا ،العدد )2211 ،43-44
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ىك الذم يسيطر ،إذ يدعك إلى إيجاد نمكذج حؿ قائـ عمى مبدأ مدني كىك أف يككف األشخاص الذيف

يقطنكف ما بيف نير األردف كالبحر المتكسط نفس القدر مف الحقكؽ كالمساكاة بغض النظر عف الجنس

أك الديف أك المغة ،كالبد أف تتحد قكل السالـ مف الطرفيف مف أجؿ النضاؿ المشترؾ مف أجؿ حؿ

مدني( ،)1كيتمخص الحؿ المدني في إعطاء الحقكؽ المدنية ،عمى قاعدة المكاطنة لمفمسطينييف ضمف

إطار دكلة إسرائيؿ.

 5.1.2الايار اإليميمي ثنثي القوميات:
يقدـ حؿ يقكـ عمى العالقة المتكقعة بيف الدكؿ الناشئة عمى أرض فمسطيف كبيف األردف
عمى إقامة اتحاد يمزج بيف االتحاد الفيدرالي كالككنفدرالي ثالثي القكميات ،يستند في جكىره عمى تعديؿ

فكرة الدكلة ثنائية القكمية عمى أرض فمسطيف االنتدابية لتشمؿ معيا األردف ،كيعتمد كجكدىا عمى
معطيات أساسية أىميا :أف كؿ كياف يجب أف يعترؼ بو بشكؿ مستقؿ مف الناحية اإلدارية كالقانكنية

كبحدكده الحالية ،لتتشكؿ فيما بيف الكيانات الثالث دكلة اتحادية كاحدة جديدة تككف فييا السمطة عمى

حككمات كمكاطني الدكؿ األعضاء(.)2
 6.1.2إسراطيف:

ىي دمج إسرائيؿ كفمسطيف في كممة كاحدة كىي مقترح حؿ قدمو الرئيس الميبي الراحؿ

معمر القذافي لحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي خالؿ اجتماع القمة العربية في دكرتيا العادية الرابعة
عشر المنعقدة في بيركت  28/27مارس/أذار  2002كىك المشركع المكازم لممبادرة العربية ،يقكـ
المشركع عمى إقامة دكلة كاحدة لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،لكقؼ دكامة التدمير كالقتؿ ،كالبعد

عف حمكؿ التقسيـ غير القابمة لمتحقؽ ،الف الفمسطينييف مقتنعكف باف إسرائيؿ ىي جزء مف أرضيـ،
كلف يفيد أم حؿ يبقى فيو أغمبيو الفمسطينييف الجئيف في المخيمات ،كألف حؽ عكدة الالجئيف إلى

مدنيـ كقراىـ ىك أحد الشركط الميمة لتحقيؽ السالـ ،كرأل أف تقاـ ىذه الدكلة بدستكر يحدد العالقة
بيف الطرفيف كيكفؿ المساكاة لمجميع دكف أم تمييز عرقي أك جنسي أك ديني(.)3

اعتبر الرئيس الميبي السابؽ بأنو ال يمكف تقسيـ األرض لكى تتسع لدكلتيف ،كاعتبر أف العكامؿ

المكضكعية في فمسطيف ،ىي عكامؿ مشجعة لدمج الشعبيف في دكلة كاحدة .كتشير الدراسة أف أكثر

أشكاؿ الدكلة استخدامان مف قبؿ االكاديمييف كالسياسييف في الكقت الحاضر ىك الدكلة ثنائية القكمية
كالدكلة الكاحدة.

1

 أبراهام بورغ :حل الدولتٌن لفظ أنفاسه األخٌرة مرجع سابق.2
 اشرؼ دحالف :الخيار اإلقميمي لتسكية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني (رؤية بديؿ لحؿ الدكلتيف ) ،مرجع سابق ،ص.2253
 -أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة واثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات) ،مرجع سابق ،ص.73 -72
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 2.2المبحث الثاني :نما ج دولية:
 1.2.2نمو ج جنوب أفريقيا
تعتبر دكلة جنكب أفريقيا نمكذجان مشابيان لمنمكذج الفمسطيني مف حيث االستيطاف اإلحاللي ،ففي بداية

األمر أستكطف المستعمركف البيض القادمكف مف أكركبا دكلة جنكب أفريقيا؛ لالستفادة مف الثركات

الطبيعية المكجكدة في جنكب أفريقيا ،إلى أف بنكا المستعمرات كالمدف السكانية ،كمف ثـ سيطركا عمى

كؿ مناحي الحياة ،كفرضكا نظاـ تمييز عنصرم ضد السكاف السكد الذيف ىـ سكاف البالد األصمييف.
كيتشكؿ النسيج االجتماعي في جنكب أفريقيا مف أربع قكميات مختمفة.

يقدر عدد السكاف في جنكب أفريقيا حسب تعداد السكاف الصادر عف دائرة اإلحصاء في
جنكب أفريقيا ،بحكالي( )51مميكف نسمة ،يمثؿ منيـ السكاف األفارقة األصمييف نحك( ،)%79.5كيمثؿ

السكاف الممكنيف نحك( ،)%9كالسكاف مف أصكؿ ىندية كأسيكية نحك( ،)%2.5كالسكاف البيض
نحك( ،)%9كالجدكؿ التالي يكضح عدد السكاف الكمي كالنسب المئكية لكؿ قكمية (.)1
جدوؿ ()1.2
يوضح عدد السكاف الكمي والنسب المئوية لكؿ يومية في جنوب أفريقيا
المجمكعة السكانية

عدد السكاف

النسبة المئكية

األفارقة

40206275

79.5

الممكنيف

4539790

9

الينكد كاألسيكييف

1274867

2,5

البيض

4565825

9

المجمكع

50586757

100

المصدرMid-year Population Estimates 2011, Statistics South Africa, Pretoria, 2011, p.4/

اعتمد البيض سياسة التيميش التدريجي بحؽ السكاف األصمييف ،مف خالؿ اعتماد كسائؿ

كسياسات متنكعة بما فييا سف قانكف األراضي .كفي عاـ  1913أعمف ذلؾ التشريع عف ( )%87مف
أراضي جنكب أفريقيا ىي أراضي ممؾ لمبيض كبذلؾ دفع الغالبية العظمى مف السكاف األصمييف

كحصرىـ في ( )%13مف األراضي األكثر ىامشية في بالدىـ .كفي عاـ  1948يسنت قكانيف عنصرية


الملونٌن هم األشخاص المنحدرٌن من جذور مختلطة ،من ذات األصول األفرٌقٌة واألسٌوٌة واألوربٌة.
- Mid-year Population Estimates 2011, Statistics South Africa, Pretoria, 2011, p.4

1
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جديدة تحرـ السكاف مف التمتع بحقكقيـ األساسية في بالدىـ .كفي عاـ  1955صدر قانكف المناطؽ

الجماعية الذم بمكجبو تـ طرد أكثر مف ( )600000مف السكاف األفارقة األصمييف مف مناطقيـ،
كخالؿ فترة العقد السادس مف القرف الماضي نفذت عمميات ترحيؿ قسرم ألكثر مف ( )3.5مميكف
أفريقي مف أراضييـ ،كقد جرل بيف عامي  1975-1966محاكمة ( )5.8مميكف أفريقي بمكجب القكانيف

المقيدة لحرية الحركة(.)1

كقد تأثرت مكانة جنكب أفريقيا الدكلية ،كفرضت مقاطعة دكلية عمييا لثنييا عف تغيير مكاقفيا عبر

إعطاء الحقكؽ المدنية لكافة السكاف ،كقد كاف رجاؿ األعماؿ كأصحاب الشركات العمالقة مف البيض،
تأثر بحممة المقاطعة الدكلية ،كطالبكا حككمتيـ بإحداث إصالحات لرفع الحظر كالعقكبات
األكثر ان
االقتصادية ،المفركضة عمى شركاتيـ ،األمر الذم بمكجبو ،اضطرت حككمة جنكب أفريقيا ،لمرضكخ

كاالستجابة لنضاؿ األفارقة ،إلنياء حالة الفصؿ العنصرم .كفي فبراير/شباط  1990أعمف رئيس

حككمة الفصؿ العنصرم فردريؾ دم كميرؾ ( )Fredrik de Klerkأماـ البرلماف عف التزاـ حككمتو

التفاكض مف أجؿ مستقبؿ ديمقراطي لمبالد.

كقد جرت انتخابات عامة حرة في عاـ  1994شارؾ فييا جميع األعراؽ عمى قاعدة

مكاطف كاحد صكت كاحد ،كفاز عمى أثرىا حزب المؤتمر الكطني األفريقي بأغمبية ساحقة ،كانتقؿ

الحكـ بطريقة سممية كىادئة ،كبدأ عصر جديد لجنكب أفريقيا ،بدأ بالمصالحة التاريخية مف خالؿ
الشركع ببرنامج العدالة االنتقالية ،عبر بناء جسكر الثقة بيف كافة األعراؽ كالقكميات .كتحكلت دكلة
جنكب أفريقيا مف دكلة تمييز عنصرم إلى دكلة ديمقراطية محققة المساكاة لكؿ المكاطنيف التي كفميا

القانكف لجميع السكاف .كمف أىـ السمات التي ميزت ىذه التجربة ىك اتفاؽ الجميع عمى ضركرة
كحتمية عدـ خضكع بمدىـ لالختالفات السياسية كالدينية(. )2

 1.1.2.2نمو ج جنوب أفريقيا في المشيد اإلسرائيمي:
تبنت إسرائيؿ جممة مف القكانيف كالسياسات تيدؼ لحرماف السكاف األصمييف مف الكصكؿ

إلى أراضييـ كأمالكيـ ،كقدرت لجنة األمـ المتحدة لمتكفيؽ (لجنة التكفيؽ الدكلية بشأف فمسطيف) أف

حكالي ( )%80مف أراضي إسرائيؿ ىي أمالؾ صكدرت مف الفمسطينييف ،كال يزاؿ الفمسطينيكف

ممنكعيف بمكجب القانكف اإلس ارئيمي مف امتالؾ أك تأجير أراضييـ .ككاف قانكف العكدة الذم أقره

الكنيست عاـ  1952أداة بيد إسرائيؿ استخدمتو لترحيؿ المكاطنيف الفمسطينييف مف أراضييـ؛ يمنح ىذا

القانكف كؿ ييكدم أينما كاف الحؽ في اليجرة إلى إسرائيؿ كأف يصبح مكاطنان إسرائيميان ،بينما يحرـ

1

 أدري نٌوهوؾ وبانؽانً نجٌلٌزا ،التمٌٌز العنصري المإسسً فً إسرابٌل وجنوب أفرٌقٌا ،بٌت لحم ،صحفٌة حق العودة ،عدد،2229 ،35ص.19
2
 -حنان عبدالهادي :جنوب أفرٌقٌا نموذج المصالحة والعدالة االنتقالٌة ،القاهرة ،صحٌفة فٌتو ،العدد  22 ،81أؼسطس .2213
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الفمسطينييف الذيف كلدكا فعميان عمى أرض فمسطيف ،كىـ الالجئكف الذيف ىجركا عاـ  1948سكاء داخؿ
إسرائيؿ أك خارجيا ،كفقان نًكتب يفىضيت األيى انًتحدة انساييت نحقىق األَساٌ يىجد في إسرائيم َظاو
قاَىَي يزدوج يًيز بيٍ انيهىد اإلسرائيهييٍ وبيٍ انسكاٌ انفهسطيُييٍ األصهييٍ(.)1

ورغـ اختالؼ النمكذجيف اإلسرائيمي كالجنكب أفريقي إال أنو بيما مف الخصائص

المشتركة التي تؤىميما إلى المقارنة ،فكالىما نمكذجاف إحاللياف ،تعتمد سياستيما عمى طرد السكاف
األصمييف كاحالؿ مياجريف جدد مكانيـ ،فالنمكذج الجنكب أفريقي أخذ طابعان اقتصاديا كبدأ يتحكؿ

باتجاه ثقافي كحضارم ،أما النمكذج اإلسرائيمي أخذ مف العناصر التاريخية كالثقافية مبر انر لكجكده ،لذا

نجد السياسات التي اتبعيا االحتالؿ في كمي النمكذجيف متقاربة إلى حد كبير ،كتمتقي في إلغاء اآلخر
كالعنصرية كاالبرتيايد ،فقد كانت اإلشكالية التي تكاجو النمكذج الجنكب أفريقي تتمثؿ في النمك
السكاني المتزايد في أكساط السكد كالقضية نفسيا تكاجو النمكذج اإلسرائيمي في فمسطيف ،حتى أف

إسرائيؿ باتت تطمؽ عمييا مصطمح القنبمة الديمكغرافية(.)2

استفادت جنكب أفريقيا مف المتغير الدكلي الجديد ،الذم ط أر عمى الساحة الدكلية المتمثؿ

في انتياء الحرب الباردة ،كانتشار الفكر الديمقراطي ،باإلضافة إلى أف نمكذج جنكب أفريقيا لـ يستند
إلى خمفية أيدكلكجية ،كما ىك الحاؿ مع الحركة الصييكنية .التي تتمتع بحضكر قكم في الكاليات

المتحدة كأكركبا ،مع األخذ باالعتبار الممانعة األمريكية ،لفرض أم نكع مف العقكبات االقتصادية عمى

إسرائيؿ(.)3

كتكضح اندراسة بأف رؤية إدكارد سعيد الخاصة بحؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي المبنية عمى الحؿ
المدني عبر اكتساب الحقكؽ المدنية داخؿ دكلة إسرائيؿ ،فأنيا كانت مستكحاة مف تجربة جنكب أفريقيا

كاعتقد باف المطالبة باكتساب الحقكؽ المدنية أفضؿ بكثير لدل المجتمع الدكلي مف إقامة دكلة
مستقمة ،باإلضافة لتأثره مف تجربة السكد في الكاليات المتحدة األمريكية ،في بداية ستينيات القرف
الماضي ،كىك المطالبة بحقكقيـ المدنية داخؿ الكاليات المتحدة عبر حركة العصياف المدني الذم

قادىا مارتف لكثر كينغ ( )Martin Luther Kingإلى أف اندمج السكد في المجتمع األمريكي كأصبحكا

جزءان مف النسيج المجتمعي ،كاالف يعتمي سمـ انرئاست باراك أوبايا وهى يٍ أصىل أفريقيت سىداء.

1

 أدري نٌوهوؾ وبانؽانً نجٌلٌزا ،التمٌٌز العنصري المإسسً فً إسرابٌل وجنوب أفرٌقٌا ،مرجع سابق ،ص.192
 أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة واثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات) ،مرجع سابق ،ص.653
- Wilson, Melly: English. (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine.
(3429751 Ph.D. Dissertations Publishing 2010), University of Hawai'i at Manoa, p182
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 2.2.2النمو ج السويسري:
تعتبر تجربة سكيس ار مف أىـ كأغنى تجارب الحكـ الديمقراطي في التاريخ المعاصر ،التي

تمتد إلى سبعة قركف ،كالمجتمع السكيسرم ىك مجتمع متنكع لغكيان كقكميان كطائفيان كدينيان ،مجتمع جعؿ

مف ىذا التنكع مصد ارن لمثراء كاألخصاب الحضارم كاالستقرار السياسي كالتقدـ العممي كاالقتصادم

كاالجتماعي ،بعد أف كاف مصدر شركر كحركب أىمية كاقميمية كاضطرابات كثيرة ،سفؾ السكيسريكف
خالليا دماء بعضيـ البعض ،ثـ انتيى ىذا الطكر مف تاريخيـ بقياـ دكلة اتحادية راقية كحكـ قائـ

عمى الديمقراطية(.)1

المغة الرسمية في سكيس ار ىي أربع لغات ناطقة باأللمانية كالفرنسية كاإليطالية
كالركمانشية ،كيشكؿ الكاثكليؾ حكالي ( )%47مف عدد السكاف اإلجمالي المقدر بثمانية مالييف نسمة،
كيشكؿ البركتستانت حكالي ( )%45كما تبقى منيـ ىـ مف أدياف أخرل ،الجدير بالذكر أف الكاثكليؾ

كمتعددة(.)2
كالبركتستانت منقسميف في كؿ منيـ عمى مذاىب يمختمفة ي

كدكلة سكيس ار مف الدكؿ المتحدة اتحادان مركزيان ،كيرجع ذلؾ إلى أحداث تاريخية كتطكرات

دستكرية عديدة ،أدت لكصكليا إلى ىذه المكانة الديمقراطية الفريدة ،حيث عممت سكيس ار عمى إيجاد
حمكؿ دستكرية لممؤسسات السيادية في الدكلة؛ بدأن بالمرحمة الككنفدرالية إلى مرحمة النظاـ المجمسي إلى

مرحمة الجميكرية المكحدة كأخي انر مرحمة االتحاد الفيدرالي( ،(3كيسكد سكيس ار منذ عاـ  1848نظاـ
ككنفدرالي يجمع بيف( )26كانتكنان ،بعد أف غرقت ىذه الكانتكنات عمى مدار سنكات في حركب دامية
فيما بينيا ،كمنذ ذلؾ الكقت كنظاـ الككنفدرالية سائد كثابت تتعايش فيو بسالـ قكميات كانتماءات

مختمفة ،يتككف البرلماف السكيسرم مف شقيف ىما المجمس الكطني كيمثؿ الشعب في( )200عضك
ينتمكف في األساس ألربعة أحزاب ،كمجمس الكاليات الذم يضـ مندكبي الكانتكنات .رئاسة الحككمة

تنتقؿ بالتناكب كؿ سنة بيف األحزاب األربعة ،كيحاكؿ النظاـ السياسي السكيسرم ،االبتعاد عف

كجياز قضائيان
ان
المركزية في الحكـ ،كعميو يتمتع كؿ كانتكف بحكـ ذاتي يشمؿ دستك انر كبرلمانان

مستقالن( ،)4كفي نظاـ الحكـ في سكيسرا؛ يمكف اعتبار الككنفدرالية أكثر مركنة كأقؿ مركزية مف

الفيدرالية ،إف ىذا التفريؽ االصطالحي ال يمكف األخذ بو كيفما اتفؽ عند مقاربة النمكذج السكيسرم
فيـ يسمكف دكلتيـ االتحادية ككنفدرالية ،بما يعني أف الكانتكنات السكيسرية كانت كال تزاؿ أقرب إلى

1

 عالء األمً :تؤمالت فً النموذج السوٌسري للدٌموقراطٌة المباشرة والدولة االتحادٌة المحاٌدة ،بٌروت ،الحوار المتمدن ،العدد 17 ،1252دٌسمبر .2224
2
-Buffy, Claude : Federal Census for the Year 2000 - The Religious Landscape in Switzerland, School of
Social Studies and Education, Lausanne, 2004, p 13, French study.
3
 زٌاد الدباغ :دراسة فً النظام السٌاسً السوٌسري ،الموصل ،جامعة الموصل ،مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة ،المجلد  ،11العدد،1 ،2211ص.569
4
 -مروان دوٌري :الدٌمقراطٌة التوافقٌة ،حٌفا ،الجبهة الدٌمقراطٌة للسالم والمساواة 2 ،دٌسمبر .2226
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الدكؿ أك الدكيالت ذات السيادة منيا ،كلكف ثمة أيضا ىمف يستعمؿ كممة الفيدرالية أيضان عند الحديث
عف ىذا النمكذج ذاتو ،بؿ إف الحككمة االتحادية تسمي المجمس الفيدرالي ،كيبدك أف الفرؽ في ىذا

النمكذج يكاد يضيؽ بيف االثنيف إلى درجة التمازج كاالختالط(.)1

كيأتي الدستكر االتحادم أصالن مف ميثاؽ تأسيس سكيسرا ،كىك يرتكز عمى مبادئ

أساسية ثالث :المبدأ الديمقراطي؛ كبمكجبة أصبح الشعب سيد نفسو كىك صاحب السمطة العميا في
البالد ،كالمبدأ الميبرالي؛ كالذم يضمف حريات كحقكؽ الفرد في المجتمع ،كالمبدأ االتحادم؛ كالذم
يكرس الككنفدرالية التي تتألؼ مف مقاطعات ذات سيادة تتمتع بحكـ ذاتي ،كمف الخصائص لمنظاـ

السياسي السكيسرم ممارستو لمديمقراطية المباشرة ،كليس كسائر الديمقراطيات ،التي ال تمنح المكاطنيف

سكل حؽ انتخاب ممثميف عنيـ ،إذ يممؾ المكاطف السكيسرم حؽ التدخؿ المباشر في شؤكف الدكلة.

كتخضع القكانيف كالق اررات االتحادية ذات األىمية العامة لمتصكيت الشعبي ،اذا ما طيمب ذلؾ مف

المكاطنيف بحيث يصؿ عددىـ إلى خمسيف ألؼ مكاطف ،كذلؾ يأخذ الشعب حؽ المبادرة ،في أف
يطالب بتعديؿ دستكرم ما ،بشرط تكقيع المبادرة مف قبؿ مائة الؼ مكاطف ،بمكجب ىذا النظاـ يستطيع

المكاطف إبداء أريو كامالن( ،)2استنادان عمى دستكر عاـ  1848ذك المضاميف الديمكقراطية التقدمية النافذ
المفعكؿ حتى األف كالذم استكعب كفيـ كاضعكه جميع دركس ً
كعبر الحرب األىمية .كيمكننا القكؿ ،إف

الشعب السكيسرم ككؿ خرج منتص انر مف الحرب األىمية التي استفاد منيا استفادة عظيمة حيف حدد
عددان مف المبادئ كالشركط التي تحكـ عممية االختالؼ كالتنكع الطائفي كمف ذلؾ:
 حرية األفراد كالجماعات في اعتناؽ المذىب الديني الذم يختاركنو . -التسامح الديني كالمساكاة الكاقعية بيف األفراد كالجماعات.

 منع التركيج لمذىب طائفي ضد مذىب آخر أك لمغة ما ضد لغة أخرل كتحريـ التركيج لمكراىيةكازدراء المذاىب كاألدياف األخرل كأصحابيا .

 -األخذ بمبدأ التصنيؼ الكطني كليس الطائفي أك العنصرم لألفراد في ىيئات الدكلة كالسمطات

الثالث.

 -ليس مف المستساغ أف يعمف أم كانتكف عف ىكيتو الطائفية أك المغكية فيقكؿ :إنو كانتكف كاثكليكي

أك بركتستانتي ،أك ألماني أك فرنسي أك إيطالي(.)3

إف نظاـ سكيس ار الككنفدرالي كتقسيـ المقاطعات ،غير قائـ عمى أساس أقاليـ عرقية أك
طائفية ،إنما عمى أساس المقاطعة كحدىا ،فال تجد مثالن إقميمان فرنسيان ،أك إقميمان بركتستانتيان ،بؿ كؿ
1

 عالء األمً :تؤمالت فً النموذج السوٌسري للدٌموقراطٌة المباشرة والدولة االتحادٌة المحاٌدة ،مرجع سابق.2
 روجٌه دي باسكٌة :تجربة األمة السوٌسرٌة بٌن التنوع والتوحد ،ترجمة س حبٌقة ،بؽداد ،مجلة مٌزوبوتامٌا "بالد النهرٌن" ،مركزدراسات األمة العراقٌة ،العدد األول.
3
 -عالء األمً :تؤمالت فً النموذج السوٌسري للدٌموقراطٌة المباشرة والدولة االتحادٌة المحاٌدة ،مرجع سابق.
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مقاطعة تعامؿ بصكرة منفردة ،كىناؾ مقاطعات عدة ،متنكعة األقكاـ كالمذاىب ،رغـ ىذا التنكع القكمي

كالمذىبي ،كرغـ ىذا النظاـ الالمركزم ،كرغـ أحاطو سكيس ار بشعكب متشابية مع أقكاميا لغكيان

كمذىبيان( ألمانيا كالنمسا كفرنسا كايطاليا) ،إال أنو لـ يحدث أبدان أف ظير أم تيار يطالب باالنفصاؿ،

مف أجؿ االتحاد مع أحد الشعكب المجاكرة ،كليس ىنالؾ في كؿ سكيس ار أم حزب أك تيار خاص
بمقاطعة أك مجمكعة عرقية لغكية ،أم ليس ىناؾ أم أحزاب قكمية بؿ جميع األحزاب السكيسرية ىي

أحزاب كطنية شاممة لكؿ السكيسرييف ميما كانت لغتيـ كمنطقتيـ كطائفتيـ ،كليس ىناؾ أم حزب
محصكر بطائفة دينية معينة ،بركتستانتي أك كاثكليكي .كطبعان تكجد أحزاب ذات أساس ديني مسيحي،

مثؿ الحزب الديمقراطي المسيحي كالحزب المسيحي االجتماعي ،لكنيا أحزاب مسيحية كطنيو لجميع
السكيسرييف بمختمؼ مذاىبيـ ،بؿ في السنكات األخيرة انفتحت ىذه األحزاب كضمت إلييا مف

المسمميف كالييكد كالالدينييف ،بشرط قبكليـ بالبرنامج االجتماعي الكطني ليذه األحزاب(. )1
 3.2.2النمو ج البمجيكي:

استغرؽ النمكذج البمجيكي في عممية التحكؿ مف المركزية إلى الفدرالية ( )40عامان ،مف

الصراعات القكمية التي تكممت في النياية ،بالحؿ الصائب الذم جعؿ مف بمجيكا إحدل الدكؿ التي
تتمتع بأفضؿ كضع ديمقراطي ،رشحيا لتككف مرك از لمكحدة األكركبية ،كبأحدث الدساتير كأكثرىا

ديمقراطية ،نظ انر لما احتكاه مف صالحيات المركزية لكؿ جماعة إثنية كمنطقة جغرافية كاقميـ ككحدة

إدارية ،كما احتكاه مف عدالة بيف كافة أبناء الشعب البمجيكي ،إال أف كؿ ىذا ال يعني انتياء المشاكؿ،
فالقضايا القكمية كثيرة كمعقدة ،كلكف الميـ أف الحؿ قد تـ التكصؿ إليو ،كالمشاكؿ في طريقيا إلى

الحؿ ،طالما كانت أسس الدستكر الديمقراطية ىي تمبية مطالب أبناء الشعب قبؿ كؿ شيء ،كما داـ
سياسيك البالد يطبقكف ىذا الدستكر بشكؿ مخمص(.(2

تتككف التركيبة األثنية في بمجيكا مف ىكلندييف ( )%58كفرنسييف ( )%32كألماف( )%7ك

( )%3مف األقميات التي تتركز في مناطؽ جغرافية محددة ،كمنطقة برككسؿ العاصمة ىي خميط مف
اليكلندييف كالفرنسييف كأخريف مف األقميات ،كمنذ عاـ  1970أعطيت حكمان ذاتيان لثالث مناطؽ:
المنطقة اليكلندية كالمنطقة الفرنسية كمنطقة برككسؿ ،كفي عاـ  1984أعطيت لألقمية األلمانية حكـ

ذاتي ،أقر عاـ  1993دستكر الدكلة؛ يعتبر فييا الحكـ فيدراليان بيف المناطؽ .كيضـ البرلماف البمجيكي
أعضاء يمثمكف المناطؽ في بمجيكا ،خمسة أحزاب رئيسية ليس بينيا حزب كطني كاحد ،بؿ أف كؿ
حزب يمثؿ منطقة أك اقميو ،األمر الذم يجعؿ مف االنتخابات عممية تقاسـ كتكزيع المقاعد بيف

المناطؽ كاألحزاب ،مما يضمف تمثيالن متكازيان بيف األقميات في البرلماف كفي الحككمة ،بحيث ال يكجد
1

 روجٌه دي باسكٌة :تجربة األمة السوٌسرٌة بٌن التنوع والتوحد ،مرجع سابق.2
 -بشرى بروتو :الفٌدرالٌة فً الدستور البلجٌكً الجدٌد ،الحوار المتمدن ،العدد  22 ،1294أؼسطس/آب.2225
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حزب مييمف في أم مف البرلماف كالحككمة األمر الذم يحتـ التعاكف فيما بيف األحزاب التي تمثؿ

األقميات المختمفة ،كبالتالي ال ينفرد حزب أك أقمية بالحكـ(.)1

ينطمؽ نمكذج اإلدارة اإلقميمية في بمجيكا ،مف تكيؼ النظاـ السياسي كاعتماد النمكذج
الفيدرالي الستيعاب التنكع االثني كالتعدد المغكم الذم يميز مجمكعة األقاليـ داخؿ كياف سياسي مكحد،

ذلؾ أف النمكذج الفيدرالي يؤسس لمحرية في اإلدارة اإلقميمية ،كيعمؿ عمى حماية خصكصية الكحدات
المشكمة لمدكلة ،دكف فؾ االرتباط بيف أقاليـ الدكلة الفيدرالية ،بمجيكا تتككف مف ثالث كحدات :الكحدة

الفرنسية ،الكحدة الفالمندية ،الكحدة األلمانية ،أما بالنسبة لإلقميـ فتتككف بمجيكا مف ثالثة أقاليـ :اإلقميـ
الفالكني ،كاإلقميـ الفالمندم ،كاقميـ برككسؿ ،كىـ يتمتعكف بحكـ ذاتي عمى أسس إثنية كلغكية ،كتنقسـ
بمجيكا إلى ثالث حككمات فالندرنز (  )Flamandeفي الشماؿ ،كألكنيا (  )Walloniaفي الجنكب،

كالعاصمة برككسؿ ( )Bruxellesذات الكضع الخاص .ىذه الحككمات ليا صالحيات كمياـ يحددىا
الدستكر .كيحدد الدستكر في مادتو الرابعة "تتككف بمجيكا مف أربع مناطؽ لغكية :منطقة المغة
الفرنسية ،منطقة المغة اليكلندية ،منطقة برككسؿ العاصمة مزدكجة المغة ،كمنطقة المغة األلمانية ،كؿ

كحدة إدارية تشكؿ جزءان مف ىذه المناطؽ المغكية ،ال يمكف تغيير أك تعديؿ حدكد المناطؽ المغكية

األربع إ ال بقانكف يتـ تبنية بأغمبية األصكات لكؿ كحدة لغكية كلكؿ مف المجالس ،شرط أف تجتمع
أغمبية أعضاء كؿ كحدة ،بحيث يصؿ مجمكع األصكات المعبرة في كحدتيف لغكيتيف إلى نسبة

الثمثيف"( ،)2كيكجد اآلف في بمجيكا المجالس كالحككمات التالية:
 -مجمساف مركزياف كحككمة مركزية.

 ثالثة مجالس لمجماعات األثنية ،أم كفؽ التقسيـ االثني ،كثالث حككمات تابعة ليا. ثالثة مجالس لممناطؽ ،أم التقسيـ الجغرافي ،كثالث حككمات تابعة ليا. -عشرة مجالس لممحافظات تتبعيا عشر حككمات (أك إدارات).

 مجمكعتاف داخؿ المجمسيف المركزييف كمف أعضائيما ،تمثالف الناطقيف بالمغتيف الرسميتيفالرئيسيتيف كتسمى بالمجمكعة المغكية ،كال يسف قانكف يتعمؽ بالمجالس اإلثنية أك المناطؽ
كحككماتيا كال بصالحياتيا ما لـ يحصؿ عمى ثمثي أصكات كؿ مجمكعة لغكية في المجمسيف

المركزييف كفؽ نص المادة الرابعة مف الدستكر.

 عدد يصعب حصره مف المجالس البمدية كالحككمات التابعة ليا.كلكؿ مف ىؤالء صالحيات كاممة كؿ في مجالو ،نص عمييا الدستكر كتتحدد كميا كفؽ

القانكف ،كيعد الدستكر البمجيكي الجديد أحد أكثر الدساتير الغربية حداثة فقد يشرع عاـ  ،1993بعد أف
1

 مروان دوٌري :الدٌمقراطٌة التوافقٌة ،مرجع سابق.2
 بوحنٌه قوي و جٌدور حاج بشٌر :إ داره التنوع االثنً اللؽوي فً بلجٌكا ،ورقلة ،المجلة األفرٌقٌة للعلوم السٌاسٌة ،جامعة قاصدي مرباح،ب ،ت.
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عاشت بمجيكا أكثر مف مائة كسبعيف عاما ،مف الحكـ الدستكرم الممكي كفي ظؿ دساتير ديمقراطية،
تكفؿ حقكؽ األفراد ،كميزة الدستكر الجديد ىك أنو نقؿ بمجيكا مف بمد ذك نظاـ إدارة مكحدة إلى النظاـ

الفيدرالي بسبب ما نشأ في البالد مف صراعات قكمية ىددت كحدتيا(.)1

الجدير بالمالحظة أف في القضايا الدكلية المتشابية ،مثؿ اليند كايرلندا ،كانت األقمية

تطالب بالتقسيـ كال تحبذ الدكلة ثنائية القكمية كلكف في حالة جنكب أفريقيا كسكيس ار كبمجيكا ،استطاعكا
االنصيار في دكلة كاحدة تجمع فييا كؿ األقميات كاإلثنيات المختمفة كالمتعددة في إطار نظاـ حككمي

مشترؾ يضمف تمثيؿ كافة األطراؼ بشكؿ منصؼ (.)2

1

 بشرى بروتو :الفٌدرالٌة فً الدستور البلجٌكً الجدٌد ،مرجع سابق.- Abunimah, Ali: (2011). A Curious Case of Exceptionalism: Non-partitionist Approaches to Ethnic
Conflict Regulation and the Question of Palestine. [Article]. Ethno politics, 10(3/4), 431-444. doi:
10.1080/17449057.2011.596124, p441.
2
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 3.2المبحث الثالث :مبررات طرح الدولة ثنائية القومية:
بعد مركر اثناف كعشركف عامان عمى مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط ،كعشركف عامان عمى
اتفاقية إعالف المبادئ في أكسمك ،كمركر عشر سنكات عمى المبادرة العربية كرؤية بكش لمسالـ في

الشرؽ األكسط القائمتيف عمى حؿ الدكلتيف لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،إضافة إلى جكالت

التفاكض في عكاصـ متعددة مف دكؿ العالـ منيا العمنية كالسرية ،كذلؾ الجيد الدبمكماسي المبذكؿ مف

قبؿ الفمسطينييف كالحككمات العربية لتكضيح معاناة الفمسطينييف تحت االحتالؿ ،لمكصكؿ إلى إقامة
و
شيء مادم مممكس في أرض الكاقع ،ييعطي األمؿ لمشعب
الدكلة الفمسطينية ،لـ يسفر كؿ ذلؾ عف
الفمسطيني و
بغد كمستقبؿ تسكده الحرية كالتحرر مف براثف االحتالؿ .كيعكد ذلؾ إلى:
 1.3.2تعثر عممية التسوية السممية:
الحقيقة أف الحؿ القائـ عمى إنشاء دكلتيف لمشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي الذم يسعى إلى
إغالؽ ممؼ الصراع الذم بدأ عاـ  ،1948مف خالؿ معالجة تداعيات حرب  ،1967ال يمكف أف ينجح
ألف جذكر الصراع تعكد إلى أعمؽ مف ذلؾ التاريخ ،بالنسبة لإلسرائيمييف فإف الفمسطينييف ىـ

المسئكلكف عف رفض شرعية دكلة إسرائيؿ ،كبالنسبة لمفمسطينييف فإف اإلسرائيمييف ىـ المسئكلكف عف
تيجيرىـ كتشتتيـ الذم ترافؽ مع إنشاء الدكلة الييكدية( ،)1كأف التصكر المقترح لحؿ الدكلتيف في

أحسف كأفضؿ حاالتو يتمثؿ في تسكية تجزيئية ،إذ تعتمد حصيمة عممية التفاكض المحككمة بعالقات
القكة ،كالتي تيعطي جزءان مف الشعب الفمسطيني حقكقان تقترب مف دكلة عمى أجزاء كاسعة مف الضفة
اء محدكدة مف القدس تحت ىيمنة إسرائيمية تيفرغ مف الدكلة كثي انر مف معالـ
الغربية كقطاع غزة كأجز ن
السيادة ،التي يتـ بمكجبيا التخمي عمميان عف حقكؽ الشعب الفمسطيني في أرضو ،كأىميا قضية حؽ
عكدة الالجئيف الفمسطينييف( ،)2إضافة إلى تجزئة الشعب الفمسطيني ،في فصؿ تاـ ما بيف الفمسطينييف

في داخؿ إسرائيؿ كأشقائيـ في الضفة الغربية كقطاع غزة.

بالرغـ مف أف مشركع حؿ الدكلتيف لـ يمب طمكحات الفمسطينييف بتحقيؽ مطالبيـ

األساسية ،إال أنو مف كجية نظر [كاقعية] احتكـ لو التصكر الفمسطيني لعممية التفاكض مع الجانب

اإلسرائيمي ،باعتباره حالن معقكالن يكتسب قيمتو األساسية مف ككنو حالن كسطان بيف المكاقؼ المتغيرة،
كمبادرة أمريكية خالصة ،المتمثمة برؤية بكش لمسالـ في الشرؽ األكسط ،التي جرل التنكيو كالثناء
عمييا مف جانب مختمؼ القكل كالعكاصـ النافذة في العالـ ،بينما عمى الجانب األخر مف معادلة

الصراع المتمثمة في الحككمة اإلسرائيمية ،فقد دأبت في المراكغة كالتحفظات عمى مبادرة حؿ الدكلتيف
1

 هنري سٌؽمان :فرض السالم فً الشرق األوسط ،ترجمات الزٌتونة سلسة ،52بٌروت ،مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات،ابرٌل ،2212ص.7
2
 -ندٌم روحانا :الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة والحلول السٌاسٌة ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،عدد  ،2212 ،89ص.7
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دكف اإلفصاح عف رفضيا ،إف عممية تصعيد كتيرة االستيطاف في األراضي الفمسطينية كحدىا كفيمة

بإفشاؿ حؿ الدكلتيف مف أساسو ،كعممت الحككمة اإلسرائيمية عمى نحك منيجي منظـ لعدـ نقؿ مشركع

حؿ الدكلتيف مف الحيز النظرم المجرد إلى أرض الكاقع العممي( ،)1فقد تصمب المكقؼ اإلسرائيمي بعد
اندالع االنتفاضة الثانية في العاـ 2000؛ مف حيث تغيير مفاىيـ استيعاب األخطار التي تيدد

إسرائيؿ ،كأدل ذلؾ إلى تراجع استعداد إسرائيؿ [لتقديـ تنازالت] (كفؽ التعبير اإلسرائيمي) ،فبعد عاـ
 2000أصبح أكثر مف ثمث اإلسرائيمييف يعارضكف التخمي عف السيادة اإلسرائيمية عمى القدس ،كما أف

( )%60مف الييكد ال يركف أف تقديـ تنازالت فيما يتعمؽ بالقدس سكؼ يضع حدان لممقاكمة الفمسطينية،
المرجح أف ييجمب تقسيـ
المحدقة بإسرائيؿ ،فإنو مف غير ي
كفي مثؿ ىذا المستكل مف استيعاب األخطار ي
المناطؽ المأىكلة؛ االستقرار بالتحديد في القدس( ،)2كأف كاف ما يحكـ التصكر اإلسرائيمي لحؿ
الدكلتيف ىك المنظكر األمني لدكلة إسرائيؿ التي عبر عنو أريو شميؼ ( ) Arieh Shalevإذ اعتبر أنو

مف غير الممكف قبكؿ تقسيـ فمسطيف أك المكافقة عمى كجكد حكـ اجنبي في [ارض إسرائيؿ] .كيبرر

ىذا الرفض بحقائؽ ال يمكف تجاىميا ألنيا مميتو ،أف الضفة الغربية عرضيا  50كـ جكان كبمنطقة
جبميو ارتفاعيا 1000ـ ،كىي تيشرؼ عمى المنطقة الحيكية إلس ارئيؿ المتمثمة في السيؿ الساحمي كالذم
يبمغ عرضو مف ( )20 – 14كـ فقط ،كيقيـ في ىذه المنطقة ( )%67مف سكاف إسرائيؿ ،كبيا ()%80
مف صناعاتيا ،فإذا فقد اإلسرائيميكف الضفة الغربية فسيككف عمؽ إسرائيؿ بيف طكلكرـ كنتانيا ()14

كـ ،كبيف قمقيمية كشاطئ ىرتسيميا 14كـ ،كبيذا تيصبح إسرائيؿ مكشكفو ،بسبب عدـ كجكد أم عمؽ
استراتيجي أماـ أم خطر ،كسيككف المجاؿ الجكم اإلس ارئيمي تحت سيطرة الضفة الغربية ،كأف أم

منطقة عازلة ما بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف لف تككف مصدر أمف إلسرائيؿ (.)3

إضافة إلى ذلؾ فإف فكرة الحكار أك جمسات التفاكض كالتي يمكف أف تؤدم إلى انسحاب
إسرائيمي مف كؿ أك بعض الضفة الغربية ،كبالتالي تقميص االحتكاؾ بيف الشعبيف ىي فكرة خيالية

تمامان ،فال شيء مما قالو أك فعمو رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك ()Benjamin Netanyahu
يكحي بأنو يمستعد النسحاب كبير مف األراضي الفمسطينية المحتمة دكف تنازالت فمسطينية مف النكع
الذم رفضو الفمسطينيكف م ار انر كتك ار انر ،أك أف يكافؽ الفمسطينيكف عمى كضع مؤقت طكيؿ المدل بحدكد
مؤقتو؛ كىـ متأكدكف أف إسرائيؿ سكؼ تسعى لجعمو كضعان دائمان(.)4
1

 احمد قرٌع :حل الدولتٌن بٌن الفشل والتفشٌل ،بٌروت ،مجلة المستقبل العربً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،عدد ٌ ،422ونٌو ،2212ص ،168
2
 افراٌٌم اٌنبار :صعود وأفول فكرة الحل القابم على إنشاء دولتٌن ،ترجمات الزٌتونة سلسة  ،42بٌروت ،مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات ،سبتمبر  ،2229ص.8
 أرٌه شلٌؾ :قابد عسكري فً للضفة الؽربٌة من عام  ،1976 -1974وهو باحث إسرابٌلً مهتم بقضاٌا الصراع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً.
3
 سمٌح خلؾ :المقاومة هً الوسٌلة الوحٌدة للحل الدٌمقراطً والدولة الواحدة على األرض الفلسطٌنٌة -دراسة تحلٌلٌة ،-مجلة أجراسالعودة. http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=60&CatId=&table=table_163 ،2228/2/26،
 بنٌامٌن نتنٌاهو ،ولد عام  1949فً القدس ،اشؽل سفٌر إسرابٌل فً الوالٌات المتحدة  ،1984من معارضً اتفاقٌة إعالن المبادئ فً
أوسلو ،ربٌس حكومة إسرابٌل التاسع والثالث عشر ،احد زعماء اللٌكود ،اظهر خطا ً سٌاسٌا ً متشدداً اتجاه الفلسطٌنٌٌن معلنا ً شعارة(ٌعطون
نعطً ،ال ٌعطون فلن نعطً) ،قدم استقالته كوزٌر للمالٌة على خلفٌة قرار شارون االنسحاب من قطاع ؼزةٌ ،شؽل حالٌا ً منصب ربٌس
وزراء إسرابٌل (،جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.)472
4
 -هنري سٌؽمان :فرض السالم فً الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص.7
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كنستنتج بأنو ال يكجد أماـ الفمسطينييف أم جانب مف المناكرة السياسية لضئآلة الخيارات السياسية

الدنيا ،فميس أماميـ تقديـ تنازالت لكصكؿ
المتاحة ،كأف سقؼ التنازالت السياسية قد كصؿ إلى حدكده ي
المؤشر لمخط األحمر كالى نقطة يمحرمة فيما يخص الثكابت ،حتى عند بعض الذيف ييبدكف مركنة
سياسية ،فالقيادة الفمسطينية ال تممؾ المساكمة أك المقايضة عمى حقكؽ الالجئيف ،كىي القضية األكثر
تعقيدا ،ألنو باختصار ىك حؽ فردم كفمتو كضمنتو ق اررات األمـ المتحدة المتعمقة بالخصكص.

المعطيات الموضوعية:
ُ 2.3.2
بالنسبة لإلسرائيمييف كالفمسطينييف؛ كالىما ينظر إلى فمسطيف عمى أنيا أرضو التاريخية

كالدينية كبالتالي ال يمكنو التنازؿ عف أم جزء منيا ،بخالؼ الدكلة التي تجمع فييا القكميتيف ،بحيث
و
طرؼ يشعر بأنو لـ يتنازؿ عف حقو في أرضو ،فالفمسطينيكف سيشعركف أنيـ مازالكا
تجعؿ يكؿ

يمتمككف كؿ فمسطيف ،كذلؾ اإلسرائيميكف أنيـ ما زالكا يمتمككف كؿ إسرائيؿ(.)1

كبالنظر إلى كافة مؤسسات الدكلة اإلسرائيمية؛ كمنيا عمى كجو الخصكص المناىج التعميمية في
التعميـ العاـ كالجامعي حكؿ المساحة كالحدكد ،فإف مساحة إسرائيؿ ىي (270000كـ ،)2كحدكد إسرائيؿ

مف الشماؿ لبناف كسكريا؛ كجنكبان جميكرية مصر العربية؛ كمف الشرؽ المممكة األردنية؛ كغربان البحر
األبيض المتكسط ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفمسطينييف عمى نفس المساحة كالحدكد ،فيعتبر الطرفاف أف

أرض فمسطيف تيشكؿ جس انر بريان يربط قارة أسيا بأفريقيا؛ كالبحر المتكسط بالبحر األحمر(إشارة إلى
المطمة عمى البحر األحمر؛ كالتي يغير اسميا إسرائيميان إلى مدينة
المحتمة ي
مدينة أـ الرشراش الفمسطينية ي
إيالت).

تقكـ فكرة حؿ الدكلتيف عمى مبادلة األرض بالسالـ ،كىذا يدؿ أف األرض ىي العامؿ

الرئيس لكؿ عممية تسكية ،كبدكنيا ال يمكف التكصؿ إلى ما يؤىؿ لقياـ دكلة فمسطينية باعتبار أف

الكصكؿ إلييا يتطمب عكدة إس ارئيؿ إلى حدكد ما قبؿ  ،1967كبذلؾ تتمحكر المشكمة الرئيسية بإنشاء

صغر المساحة كالتداخؿ
دكلتيف منفصمتيف عمى أرض فمسطيف التاريخية الغير قابمة لمقسمة بسبب؛ ي
الجغرافي كالسكاني ،فكيؼ يمكف إقامة دكلة فمسطينية عمى قطعتيف منفصمتيف مف األرض ال يكجد

بينيما أية تكاصؿ جغرافي ،سكل المركر بأراضي الدكلة األخرل ،حتى إف تـ ذلؾ لمف تككف السيادة
عمى ىذا الممر الذم سيصؿ بيف (الضفة كغزة) القطعتيف المنفصمتيف ،كبالرجكع إلى تجربة الممر

اآلمف التي أثبتت فشميا كسقطت في أكؿ اختبار ليا عند قياـ إسرائيؿ بإغالقو بعد انتفاضة عاـ

.)2(2000
1

 أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة واثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات ) ،مرجع سابق ،ص.752
 -اشرؾ دحالن :الخٌار اإلقلٌمً لتسوٌة الصراع اإلسرابٌلً الفلسطٌنً (رإٌة بدٌل لحل الدولتٌن ) ،مرجع سابق ،ص.155
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مف غير المنطؽ أف نتكقع أف تتخطى الدبمكماسية الخالقة الخالفات المكجكدة عمى

األرض ،التي يبدك حمييا سيالن مف الناحية النظرية ،فالنظاـ السياسي في إسرائيؿ؛ قد أثبت قدرتو عمى

إزالة المستكطنات في سيناء كغزة ،أال أنو مف غير الكاقعي أف نتكقع مف إسرائيؿ االنسحاب إلى حدكد

 ،1967أك أف تتخمى عف صحراء النقب لمسمطة الفمسطينية؛ يمقابؿ تبادؿ األراضي بأجزاء مف الضفة
الغربية ،أك االنسحاب مف كادم األردف الذم يشكؿ أىمية حيكية يكبرل بالنسبة إلسرائيؿ ،أف أفضؿ ما
يمكف الخركج بو بالنسبة لمكضكع التبادؿ لألراضي مف كجية نظر الفمسطينييف ىك حصكؿ عمى

( )%22مف كطنيـ(.)1

كتذىب الدراسة الراىنة إلى أنو ال تكجد في التاريخ المعاصر دكلة مجزأة ،يربط بينيا ممر برم مف

أراضي دكلة أخرل ،إف تـ ذلؾ ستككف ىذه الدكلة منقكصة السيادة ،كستظؿ دكلة تابعة في كؿ
األحكاؿ ،حتى لك ينظمت ضمانات دكلية لممعاىدة أك االتفاقية ،فمف خالؿ التجربة مع اإلسرائيمييف ،ال
شيء مف ىذا القبيؿ يمزـ إسرائيؿ.

 3.3.2المتغيرات الدولية:
يرل أحمد قريع أف مقاربة طرح الدكلة الكاحدة التي يمكف أف تبدأ بالثنائية القكمية عمى
إشكالياتيا الكثيرة يقدـ لنا رافعة أخالقية ،كفرصة انطالؽ كفاحية ،تمكننا مف العمؿ عمى إعادة تدكير
الزكايا الحادة ،كتكسيع ىكامش المناكرة ،كمكاصمة اليجكـ السياسي الشامؿ النتزاع أبسط حقكقنا
المصادرة في الحرية كاالستقالؿ كالكرامة اإلنسانية ،كاسترداد فحكل شعارنا الثكرم القديـ ،أم الدكلة

الكاحدة التي تقدـ في جكىرىا الديمقراطي كثير مف اإلجابات الشافية عمى بعض األسئمة الحائرة بما

في ذلؾ سؤاؿ المصير الفمسطيني كجكاب الحؿ النيائي(.)2

مف خالؿ ما أكردة أحمد قريع فإف العكدة إلى جذكر الفكر السياسي الفمسطيني العائد لمعاـ ،1968

المتعمؽ بتبني الدكلة الفمسطينية الديمقراطية عمى أرض فمسطيف التاريخية لمشعبيف الفمسطيني

كاإلسرائيمي ،يؤكد مما ال يدع مجاالن لمشؾ باف الطرؼ اإلسرائيمي غير مييأ كجاىز لتقديـ أم حمكؿ
سياسية تنيي الصراع ،كبالنظر إلى اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني فانة قد بدأ مف العاـ إلى

الخاص إلى األكثر محدكدية ،كأف عناصر الدبمكماسية أك التكتيؾ أك المراىنة السياسية ،أثبتت عدـ
جدكاىا في إدارة الصراع .كأف طرح الدكلة الكاحدة بغض النظر عف أشكاليا في الكقت الراىف ،سيمقي

قبكالن مف جانب المجتمع الدكلي لممتغيرات السياسية التي شيدىا العالـ عمى صعيد الساحة الدكلية ،مف
اتساع نطاؽ العكلمة كاالنفتاح كانتشار الخطاب الحقكقي لمشعكب كاألقميات األصمية في العالـ مف

1

 افراٌٌم اٌنبار :صعود وأفول فكرة الحل القابم على إنشاء دولتٌن ،مرجع سابق ،ص.92
 -احمد قرٌع :حل الدولتٌن بٌن الفشل والتفشٌل ،مرجع سابق ،ص.171
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جية ،كضعؼ الدكلة القكمية ،كانكماش تأثير الحدكد بيف الدكؿ ،كانتشار كسائؿ األعالـ مف جية

أخرل ،كبحث دكؿ العالـ عف صكر أخرل أقرب لمتشابؾ ،كبناء عالقات اقتصادية كسياسية جديدة(.)1
كأف ذلؾ بمجممو يشكؿ عكامؿ تعزيز كتشجيع لنجاح الفكرة اليكـ خالفان لما كانت عمية الظركؼ الدكلية
في أكاخر الستينيات مف القرف الماضي ،فاليكـ نشيد حركة التضامف الدكلية مع الحقكؽ الفمسطينية
في ازدياد مستمر ،كذلؾ الحاؿ لحركة المقاطعة الدكلية ضد إسرائيؿ التي ممكف أف ترتقي لتشمؿ كافة

الصعد ،أضافو لممؤتمرات الدكلية كق اررات مجمس األمف ذات الصمة التي يأتي معظميا في صالح

الحقكؽ الفمسطينية.

إف تنامي النضاؿ الشعبي الفمسطيني الذم اطمقتو الغالبية العظمى مف المجتمع المدني

الفمسطيني كشكؿ رئيس مف مقاطعة إسرائيؿ ،المدعكـ بحممة عالمية تسترشد بالنداء التاريخي

لممقاطعة المحمية كالدكلية لتحصيؿ الحقكؽ الفمسطينية غير قابمة لمتصرؼ كعمى راسيا الحرية كالعكدة
كتقرير المصير .كأكضح نصيؼ الخفش أف أكراقان بحثية قدمت في مؤتمر ىرتسيميا األخير كالذم
يعنى باستراتيجيات األمف اإلسرائيمي كصؼ المقاطعة "بالخطر الكجكدم عمى دكلة إسرائيؿ" ،ككانت

الفتكل التاريخية التي أصدرتيا محكمة العدؿ الدكلية في  9يكليك/تمكز 2004؛ التي أكدت فييا أف

الجدار العنصرم كالمستكطنات تعتبر مخالفة لمقانكف الدكلي(.)2

كيجدر القكؿ بأف إسرائيؿ كال المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة األمريكية قاد انر عمى حماية
إسرائيؿ مف ق اررات الشرعية الدكلية أك مف حركة المقاطعة الدكلية المتنامية يكمان بعد يكـ ،كالتي

ستشكؿ عامؿ ضغط عمى إسرائيؿ في حاؿ اكتماؿ نمكىا بالشكؿ المأمكؿ ،ألف حركة المقاطعة يقكدىا
تيار شعبي غير خاضع لسيطرة الحككمات.
 4.3.2محدودية سعة حؿ الدولتيف:
يعتبر حؿ الدكلتيف أقؿ سعة مف استيعاب المشكالت التي كلدىا الصراع الذم بدأ عاـ  ،1948كأىميا:

الالجئكف كالمستكطنات كالقدس.
 1.4.3.2النجئوف:

في الفترة الكاقعة بيف  29نكفمبر/تشريف ثاني  1947الذم شيد ىذا العاـ قرار تقسيـ

فمسطيف إلى يكليك/تمكز  -1949تاريخ أخر اتفاقية ىدنة مع سكريا -تحقؽ إلسرائيؿ ما كانت تخطط
لو منذ سنكات طكيمة ،فقد نفذت بالقكة العسكرية عممية طرد السكاف الفمسطينييف مف بالدىـ تحت

1

 ثابت أبو راس :األبعاد الجؽرافٌة السٌاسٌة لحل الدولة الواحدة ،بٌروت ،مجلة اآلداب ،العدد  ،2229 ،12-11ص.222
 نصٌؾ الخفش :المإتمر الثانً لحملة المقاطعة الدولٌة إلسرابٌل ،بٌت لحم ،صحٌفة حق العودة ،المركز الفلسطٌنً لمصادر حقوقالمواطنة والالجبٌن (بدٌل) ،العدد  31 ،39ماٌو .2212
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ستار الدفاع عف النفس ،كبيذا أصبح ( )805,000مف سكاف فمسطيف الجئكف ،كىـ سكاف ( )531قرية
كمدينة ،تمثؿ أراضييـ ( )%92.6مف (إسرائيؿ) ،ىذه الكارثة الكبرل التي عرفت باسـ النكبة ليس ليا
نظير في التاريخ الحديث ،إذ لـ يحدث مف قبؿ أف غزت أقمية أجنبية أكثرية كطنية كاحتمت أراضييا

كطردتيا مف ديارىا بدعـ مالي كسياسي كغطاء شرعي كدكلي مف الخارج(.)1
اتخذت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ق ار انر في

11

ديسمبر/كانكف أكؿ  1948يحمؿ

رقـ( )194كالذم تضمف عدة مبادئ في الفقرة الحادية عشر ىي" :إعادة الالجئيف إلى ديارىـ ،كاستعادة
أمالكيـ كتعكيضيـ عف أمالكيـ ،كقد جاء في نص القرار "تقرير كجكب السماح بالعكدة في أقرب

كقت ممكف ،لالجئيف الراغبيف في العكدة إلى ديارىـ ،كالعيش بسالـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع
تعكيضات عف ممتمكاتيـ الذيف يقرركف عدـ العكدة إلى ديارىـ كعف كؿ مفقكد أك مصاب بضرر،

عندما يككف مف الكاجب كفقان لمبادئ القانكف الدكلي كاألنصاؼ أف يعكض عف ذلؾ الفقداف أك الضرر

مف قبؿ الحككمات أك السمطات المسئكلة"(.)2

الحقيقة ال تكجد معطيات كأرقاـ حقيقية لعدد الالجئيف في دكؿ الشتات ،صادرة عف جية

فمسطينية مختصة ،كالمتكفر حاليان ىك المعطيات اإلحصائية حسب سجالت ككالة األمـ المتحدة
ألغاثو كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف .كتبمغ نسبة الالجئيف نحك ( )502710893مكزعيف عمى ()58

مخيـ في فمسطيف كدكؿ الجكار ،لمتكضيح انظر الجدكؿ التالي ،أعداد الالجئيف الفمسطينييف في عاـ

.)3( 2013

جدوؿ ()2.2

يوضح أعداد النجئيف الفمسطينييف في عاـ 2013
منطقة عمؿ األكنركا
األردف
لبناف
سكريا
الضفة الغربية
قطاع غزة
المجمكع

عدد المخيمات
10
12
9
19
8
58

الالجئيف المسجميف
2110114
474053
528711
895703
1263312
5271893

المصدر /إحصاءات الالجئيف الفمسطينييف في  1يناير/كانكف ثاني  ،2013ككالة األمـ المتحدة
ألغاثو كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى.
1

 سلمان أبو ستة :حق العودة مقدس وقانونً وممكن ،بٌروت المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،2221 ،ص.172
 قرارات األمم المتحدة بشؤن فلسطٌن والصراع العربً – اإلسرابٌلً ،بٌروت ،مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ،المجلد األول ،ط ،1993 ،3ص .19
3
 إحصاءات الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً ٌ 1ناٌر/كانون ثانً  ،2213وكالة األمم المتحدة ألؼاثه وتشؽٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرقاألدنى/http://www.unrwa.org/ar/newsroom/emergency-reports ،إحصاءاث-وأرقاو
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في الكقت الراىف تكتسب قضية الالجئيف الفمسطينييف أىمية كبيرة ،نتيجة ارتباطيا الكثيؽ

بمستقبؿ عممية السالـ في المنطقة ،حيث ما زالت قضية الالجئيف رغـ مركر ( )65عامان عمى

كجكدىا ،كرغـ تأخر ترتيبيا في سمـ المفاكضات ،إال أنيا تممؾ قكة تأثير ىائمة في مجمؿ العممية

التفاكضية كعمى مستقبؿ عممية السالـ في المنطقة ،كينبع مصدر ىذا التأثير مف إدراؾ مختمؼ
األطراؼ المعنية بضركرة أنياء الصراع في المنطقة ،كفي الحقيقة أنو ال يمكف تحقيؽ سالـ مستقر

كدائـ ،بدكف إيجاد حؿ جذرم ليذه القضية يككف مقبكالن لمفمسطينييف(.)1

كنتيجة عدكاف عاـ  1967أضيفت فئة أخرل مف الالجئيف الفمسطينييف ،فقد نزحت أعداد
أخرل ممف كانكا في قطاع غزة كالضفة الغربية إلى الدكؿ المجاكرة ،كعمى ذلؾ يمكف تقسيـ الالجئيف

الفمسطينييف إلى قسميف رئيسييف :الالجئكف الفمسطينيكف الذيف طردكا مف ديارىـ كقراىـ كمدنيـ عاـ
 ،1948أطمؽ عمييـ الالجئكف ،الالجئكف الذيف ترككا قطاع غزة كالضفة الغربية إلى الدكؿ المجاكرة
عاـ ،1967أطمؽ عمييـ النازحكف(.)2

 1.1.4.3.2التصور اإلسرائيمي لحؿ يضية النجئيف:
يقكؿ سمماف أبك ستة "إف اإلسرائيمييف يعتبركف أف الفمسطينييف لـ يطردكا مف فمسطيف،
كانما خرجكا بأكامر عربية ،لذلؾ تقع عمى العرب مسئكلية إيكائيـ ،كق اررات األمـ المتحدة عف حؽ
العكدة غير ممزمة ،كغير ممكنة عمى أم حاؿ ،الف البالد معبأة بالييكد ،كقد أزيمت معالـ القرل

العربية ،كلف يستطيع أحد تنفيذ ىذه الق اررات [نحف الييكد كشعب حضارم] نؤيد مساعدة الالجئيف
إنسانيان بتكفير الغطاء كالغذاء ليـ بدعـ اقتصادم مف البالد العربية الغنية كأكركبا ،كتكطينيـ في أم

مكاف في العالـ عدا كطنيـ ،كال مانع مف أف يككف لبعضيـ داخؿ إسرائيؿ الكبرل نكع مف الحكـ

الذاتي لتسيير شؤكنيـ المدنية"( ،)3اذا كاف الييكد شعب حضارم فايف الحضارة مف طرد شعب أعزؿ

بالمطمؽ مع
كاحتالؿ أراضي الغير كممارسة القتؿ المنيجي بحؽ الفمسطينييف ،فالحضارة ال تمتقي ي
االحتالؿ.
يقدـ شمعكف بيرس اقتراحان لحؿ قضية الالجئيف ،ينطمؽ مف عدة محاكر ىي:

 تحسيف حالة المخيمات. تكطيف الالجئيف في الككنفدرالية األردنية الفمسطينية. استعداد إسرائيؿ لتقديـ خبرتيا في تكطيف الالجئيف كاعداد مخططات لدمجيـ(.)41

 حسن البرمٌل :الالجبون الفلسطٌنٌٌن والتسوٌة السٌاسٌة ،القدس ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الخامسوالعشرٌن ( ،)1سبتمبر/أٌلول  ،2211ص.177
2
 عبدالرحمن أبو النصر :الالجبون الفلسطٌنٌٌن بٌن واقع اللجوء وحق العودة وفقا ً ألحكام القانون الدولً العام ،ؼزة ،مجلة جامعة األزهر،سلسلة العلوم اإلنسانٌة ،المجلد  ،12العدد  ،2228 ،A-2ص.162
3
 سلمان أبو ستة :حق العودة مقدس وقانونً وممكن ،مرجع سابق ،ص.194
 -حسن البرمٌل :الالجبون الفلسطٌنٌٌن والتسوٌة السٌاسٌة ،مرجع سابق ،ص.187
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كينظر اإلسرائيميكف إلى مكضكع الالجئيف مف منظكر إنساني متجاىميف الحقكؽ المدنية كالسياسية

لمشعب الفمسطيني ،كا ف كاف عقدة الحؿ بالنسبة ليـ ىك بعكدة الالجئيف الذم ييدد ىكية الدكلة
الييكدية ،عبر اختالؿ عنصر الديمكغرافيا لصالح الفمسطينييف.
 2.1.4.3.2التصور الفمسطيني لحؿ يضية النجئيف:
يستند التصكر الفمسطيني اتجاه مشكمة الالجئيف ،عمى ق اررات الجمعية العامة لألمـ

المتحدة ،خاصة قرار ( )194الذم يؤكد عمى الحؽ السياسي كالمعنكم لالجئيف في العكدة إلى بيكتيـ
في فمسطيف التاريخية ،كالتطبيؽ الفعمي ليذا الحؽ ،كتتحمؿ إسرائيؿ مسئكلية التعكيضات ،كدفع
األمكاؿ الالزمة ،تعكيضان لمف يختار عدـ العكدة إلى داخؿ إسرائيؿ ،االعتراؼ بحؽ العكدة ىك أمر

مطمؽ ،لكف ممارستو ستككف اختيارية( .)1كتعتبر قضية الالجئيف مف أىـ قضايا الكضع النيائي

لممفاكضات ،كتشكؿ جزءان ىامان مف الثكابت الكطنية الفمسطينية ،كعمييا إجماع مف كافة القكل

الفمسطينية .كفي كثيقة قدمتيا السمطة الفمسطينية إلسرائيؿ ،حكؿ التصكر الفمسطيني لمحؿ العادؿ
لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف أنو يجب أف تحؿ كفؽ قرارم مجمس األمف الدكلي ( )242ك(،)338

كعمى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ( ،)194كخمصت الكثيقة الفمسطينية إلى :أف حؿ مشكمة
الالجئيف الفمسطينييف يجب أف ترتكز عمى المبادئ التالية مف الشرعية كالقانكف الدكلي:

 يشكؿ التيجير القسرم لممدنييف في أكقات النزاع عمالن غير شرعي كال أخالقي كفية انتياؾلحقكؽ األنساف كالقانكف الدكلي.

 -لكؿ شخص الحؽ في العكدة بحرية إلى كطنو.

 الدكلة التي تككف مسئكلة عف طرد الالجئيف كنزكحيـ ممزمة بالسماح بعكدتيـ إلى ديارىـ كدفعالتعكيضات(. )2

 2.4.3.2االستيطاف:
استنتج تقرير لجنة قانكنيػة مشػكمة مػف قبػؿ الحككمػة اإلسػرائيمية بدايػة العػاـ  2012برئاسػة
القاضػي المتقاعػد أدمكنػد ليفػي ( )Edmond Levyبػأف االسػتيطاف فػي الضػفة الغربيػة ال ييخػالؼ القػانكف

حؽ مشركعه إلسرائيؿ ،كقد أكصت المجنة فيما أكصت بشرعنة جميع البػؤر االسػتيطانية
الدكلي ،بؿ ىك ه
فػػي الضػػفة الغربيػػة بػػأثر رجعػػي ،حتػػى دكف اتخػػاذ الحككمػػة ق ػ ار انر فػػي ىػػذا الشػػأف .كأضػػافت تكصػػيات
المجنػػة بػػأف االدعػػاء أف إس ػرائيؿ قػػكة يمحتمػػة لمضػػفة الغربيػػة ىػػك ادعػػاء باطػػؿ مػػف أساسػػو ،كمػػا أكصػػت

1

 المصدر نفسة ،ص.1832
 صبحً األستاذ :مشكلة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن دراسة فً الجؽرافٌا السٌاسٌة ،ؼزة ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة ،المجلد ،11العدد  ،2229 ،2ص.56
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المجنة بتغيير النظاـ القانكني المعمكؿ بو في المناطؽ المحتمة بصكرة جذرية ،كبإلغاء سمسة طكيمة مف

العميػػا كالنيابػػة العامػػة ،ذلػػؾ بيػػدؼ أتاحػػو المجػػاؿ أمػػاـ إمكػػاف
الق ػكانيف كالق ػرارات الصػػادرة مػػف المحكمػػة ي
(1
[ تطبيؽ حؽ الييكد في االستيطاف في جميع أنحاء الضفة الغربية ] ) .
لقد عكس تأليؼ حككمة نتنياىك بعد االنتخابات اإلسرائيمية العامة في  22يناير/كانكف

ثاني  2013ميالن ساف انر نحك تصعيد كتسريع تنفيذ سياسات السيطرة عمى األرض بأساليب القكة

العسكرية كمصادرة األراضي ،كىدـ المنازؿ ،كالتكسع االستيطاني ،كاستكماؿ بناء جدار الفصؿ

العنصرم ،كالتطيير العرقي بيدؼ الكصكؿ إلى نقطة ييصبح فييا التراجع عف األمر الكاقع يمستحيالن،
كما أنيا تقضي عمى أم سيناريك إلقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى األرض المحتمة منذ عاـ 1967
بؿ أف السياسة اإلسرائيمية ربما تككف قد تجاكزت ىذه النقطة كقضت عمى سيناريك حؿ الدكلتيف ،أف

كاقع الحاؿ يعكس كجكد نظاـ تمييز عنصرم في الضفة الغربية كقطاع غزة كأراضي الثمانية كاألربعيف

بحسب خصائصيا السكانية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية(.)2

كالحقيقة األساسية التي تيظيرىا يمتابعة سياسة االستيطاف االزدكاجية التي انتيجيا نتنياىك إزاء
مكضكع البناء في المستكطنات ،يعكس الصعيد النظرم العمني بتبني نتنياىك حؿ الدكلتيف في خطابو

المكافقة عمى أم يخطكة تيساعد
بجامعة بار إيالف في العاـ  2009لكنو في الكاقع لـ يتأخر لحظة عف ي
المحتمة مف خالؿ التكسع في البناء بالمستعمرات
عمى تثبيت يسمطة إسرائيؿ في المناطؽ الفمسطينية ي
الييكدية كتعميقو.
فقد شيدت النشاطات االستيطانية في العاـ  2012كثافو عالية بالمقارنة بالسنكات
المصادقة عمى بناء األالؼ مف الكحدات االستيطانية كالشركع ببناء يمستكطنات
الماضية حيث تمت ي
كمصادرات بالجممة ألالؼ الدكنمات ،كفي تقرير شامؿ لمؤسسة السالـ اآلف عف كاقع
جديدة ي
االستيطاف اإلسرائيمي في عيد نتنياىك يخمص التقرير إلى إف السياسة التي اختارتيا الحككمة تدؿ

عمى نيتيا القضاء عمى حؿ الدكلتيف(.)3

كتؤكد الدراسة بأف الحككمة اإلسرائيمية ماضية في االستمرار ببناء المستكطنات باألراضي الفمسطينية
المحتمة بالرغـ مف الجيكد الدكلية المطالبة بكقؼ االستيطاف ،األمر الذم سيؤثر بالسمب عمى فكرة

نجاح حؿ الدكلتيف.
1

 عاطؾ أبو سٌؾ وامطانس شحادة :مشهد العالقات الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة ،رام هللا ،تقرٌر مدار االستراتٌجً ،المركز الفلسطٌنً للدراساتاإلسرابٌلٌة (مدار) ،مارس  ،2213ص.38
2
 خلٌل شاهٌن :عشرون عاما ً على أوسلو مفاوضات عقٌمة وتعمٌق االنقسام ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،العدد ،2213 ،96ص.265
3
 -عاطؾ أبو سٌؾ وامطانس شحادة :مشهد العالقات الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة ،تقرٌر مدار االستراتٌجً ،مرجع سابق ،ص.39
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 3.4.3.2القد :
قضية القدس ىي مف الممفات الشائكة في مفاكضات الكضع النيائي كىي قضية ترتقي لحد القيدسية
بالنسبة لمعرب كالمسمميف لمكانتيا الدينية كالتاريخية كالجغرافية ،كبالنسبة إلسرائيؿ ىي عاصمة دكلتيـ
أمر مستحيالن،
كليا مكانة دينية .كتقكـ إسرائيؿ بكضع معيقات أماـ تقسيـ المدينة جاعمة مف التقسيـ ان

حاؿ تـ التفاكض عمى مستقبؿ المدينة.

لقد يكصؼ الصراع عمى القدس بأنو صراع بشأف األرض كالسيادة عمييا ،لكنو أيضان
صراع عمى الرمكز كالشكؿ كالمظير كالعمـ الذم يرفع عمى مبانييا كأسكارىا ،كما أنو صراع عمى

الركاية .فالصراع يتزايد حدة كيتـ فرض الكقائع الجديدة عمى األرض ،يتجسد ذلؾ بنشاط محمكـ فكؽ

األرض في محيط البمدة القيمة كداخميا ييدؼ إلى حسـ الصراع بشأف شكؿ المدينة كمشيدىا الثقافي.

سرعى مف
فبمركر أكثر مف أربعة عقكد كنيؼ عمى احتالليا ال يزاؿ مظيرىا عربيا ،األمر الذم َّ
المشركعات اإلسرائيمية االستيطانية لتغيير مشيد المدينة كاكسابو ىكيو يمغايرة(. )1
كفي القانكف الدكلي تعتبر مدينة القدس مدينة محتمة فال يجكز لمدكلة المحتمة أف تقكـ

بضميا أك تغير معالميا .فقد اتخذت إسرائيؿ خطكات عدة كمصادرة األراضي كاىماؿ الخدمات البمدية

كعمميات التخطيط كالبناء كاالستيطاف المكثؼ ألجزاء القدس الشرقية .كقد عمدت إسرائيؿ عمى تغيير

بنية المدينة عبر تطكيقيا بضكاحي ييكدية كاقامة أحياء ييكدية بداخميا(. )2

كيرل سميح حمكدة  -المحاضر في قسـ العمكـ السياسية بجامعة بيرزيت -أف القدس ليست قائمة في
المشيد مف الناحية الدينية فقط ،بؿ تحمؿ باألساس مضمكنان سياسيان ،لتشكؿ مرتك از جغرافيا ،كأضافو

إلى أف القدس كانت كمازالت بالنسبة لمصييكنية كالسياسة اإلسرائيمية عمى اختالؼ تياراتيا ،ىي قضية
ال يمكف التفاكض عمييا ،مشي انر أف ادعاءىـ ال يستند عمى أم بعد تاريخي أك ديني.
كيذىب يكسؼ جباريف  -المحاضر في اليندسة المعمارية كالتخطيط المدني في معيد العمكـ التطبيقية

التخنيكف ( )Teknionفي مدينة حيفا ، -أف مجمؿ المخططات اإلسرائيمية جاىزة كجارم تنفيذىا دكف
حاجة لق اررات حككمية إسرائيمية جديدة ،كأكضح أف الخطط الديمكغرافية كاالقتصادية اإلسرائيمية

المكضكعة عمى القدس الشرقية تدعـ تحقيؽ مشركع الحمـ الصييكني لمقدس ،كتيدؼ إلى جعؿ نسبة
الييكد في القدس الشرقية ( )%48مقابؿ ( )%52لمعرب حتى العاـ  2020كصكالن إلى تحكيؿ الييكد فييا

1

 نظمً الجعبة :القدس القدٌمة ومحٌطها :االنقالب على المشهد الثقافً وتهوٌدة ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،العدد ،2211 ،85ص.23
2
 -أمٌنة زٌد :نموذج الدولة الواحدة واثر ذلك على عملٌة السالم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة (اإلمكانٌة والتحدٌات) ،مرجع سابق ،ص.84
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إلى أغمبية بحمكؿ العاـ  2030كأف إسرائيؿ تستخدـ الييكد المتزمتكف دينيان (الحريديـ) كمخزكف لتكسيع

رقعة االستيطاف الييكدم في القدس الشرقية(.)1

كتذىب الدراسة بأف السياسة اإلسرائيمية في مدينة القدس ،تيدؼ إلى خمؽ كاقع مف شأنو الحؤكؿ دكف

إيجاد فرص لنجاح حؿ الدكلتيف التي مف المفترض أف تقكـ عمى حدكد الرابع مف يكنيك/حزيراف 1967

كىي األراضي الفمسطينية المحتمة كمف ضمنيا مدينة القدس الشرقية ،كالجدير بالذكر بأف حؿ الدكلتيف
قد فشؿ في إيجاد حؿ لمقضايا الخالفية الالجئيف كاالستيطاف كالقدس ،بالنظر إلى مسيرة عقديف مف

الزمف مف المفاكضات المباشرة .األمر الذم قد يؤثر عمى آماؿ نجاح حؿ الدكلتيف كاقامة الدكلة
الفمسطينية بجانب دكلة إسرائيؿ.

1

 سمٌح حمودة وٌوسؾ جبارٌن :حسم جرافٌا القدس ومستقبلها فً التخطٌط اإلسرابٌلً ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة(مدار) 23 ،نوفمبر.2212 ،
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.3الفصل الثالث
اجلذور التارخيية للدولة ثنائية القومية يف فلسطني
 1.3المبحث األوؿ :الدكلة ثنائية القكمية في الفكر السياسي
الصييكني ()1948 -1926
 2.3المبحث الثاني :الدكلة ثنائية القكمية في المشاريع السياسية
()1948 -1939

 3.3المبحث الثالث :الدكلة الفمسطينية الديمقراطية
()1974 -1968
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 1.4المبحث األوؿ :الدولة ثنائية القومية في الفكر السياسي الصييوني
()2251 -2231

بالعكدة إلى جذكر فكرة الدكلة ثنائية القكمية في فمسطيف لعيش الفمسطينييف كالييكد ،ضمف حقكؽ

سياسية متساكية ،فاف أكؿ مف بادر في طرحيا ىـ مف قادة الحركة الصييكنية ،منذ بدايات اليجرات
كاالستيطاف الييكدم في فمسطيف ،أكاخر القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف ،الذيف عرفكا فيما

بعد باتباع الصييكنية الثقافية.

 1.1.3تيارات الحركة الصييونية:
الصييكنية كمصطمح مشتقو مف كممة صييكف نسبة إلى جبؿ صييكف في مدينة القدس،
ككاف أنبياء إسرائيؿ كالشعراء قد اسمكا مدينة القدس باسـ صييكف .كبعد الييكؿ األكؿ أصبح أسـ
و
كغاؿ فييا عمى األمة الييكدية .كفي
صييكف يرمز إلى جميع أرض إسرائيؿ ،كالى كؿ ما ىك مقدس

العصكر الكسطى أطمؽ الشعراء اسـ صييكف عمى مدينة القدس كعمى [أرض إسرائيؿ كميا]( .)1كتدعك

الصييكنية كحركة سياسية ييكدية إلى اشتقاؽ فكرة كطنية مف الديانة الييكدية ،كىي منظمة تأسست
بيدؼ تشجيع اليجرة الصييكنية إلى فمسطيف ،كذلؾ تعتبر حركة أيديكلكجية غير متجانسة ،كلدييا
()2

تيارات عدة  .ككاف أكؿ مف استخدـ اسـ الصييكنية ىك األديب ناتاف بيرنباكـ ( Nathan


)Birnbaumعاـ  ،)3(1890استطاع تيكدكر ىرتسؿ (Theodor Herzl( مف تحكيؿ المسألة الييكدية
مف مجرد مسألة أقميات إلى مسألة عالمية تحتاج إلى اعتراؼ بكجكدىا كتطمب حالن ليا ،كاعتبرت

الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ،1975أف الحركة الصييكنية حركة عنصرية ،لكف القرار أيلغي

عاـ  ،1992بينما مازاؿ يعتبر العرب كالمؤيديف ليـ أف الحركة الصييكنية حركة استعمارية غربية

كعنصرية(.)4

1

 افراٌم ومناحٌم تلمً :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ،ترجمة احمد العجرمً ،عمان ،دار الجلٌل للنشر والدراسات الفلسطٌنٌة ،ط،1 ،1988ص.382
2
 عبد الكرٌم الحسنً :الصهٌونٌة الؽرب والمقدس والسٌاسة ،القاهرة ،شمس للنشر والتوزٌع ،ط ،2212 ،1ص.67 ناتان بٌرنباوم ( ،) 1937-1864أدٌب وكاتب ٌهودي استعمل مصطلح الصهٌونٌة لإلشارة للحركة المتجددة التً تإٌد [عودة الشعب الٌهودي
إلى فلسطٌن] ،انضم إلى حزب اؼودات إسرابٌل المتدٌن ،واصبح من كبار معارضً الصهٌونٌة (جونً منصور :معجم األعالم
والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،ط،2229 ،1ص.)292
3
 افراٌم ومناحٌم تلمً :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ،مرجع سابق ،ص.382 تٌودور هرتسل ،صحفً ٌهودي نمساوي ،نشر كتاب دولة الٌهود فً فٌنا عام 1896؛ الذي احدث ضجة فً األوساط الٌهودٌة ،ترأس
المإتمر الصهٌونً األول فً بازل حٌث اعلن رؼبته فً امتالك فلسطٌن من خالل شرعٌة دولٌة (جونً منصور :معجم األعالم
والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص)496
4
 جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،ط،1 ،2229ص.293
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 1.1.1.3الصييونية السياسية:
أسسيا تيكدكر ىرتسؿ ،كصاغ نظريتيا عاـ  1882في فينا عاصمة النمسا ،ككضعيا

بشكؿ منظـ عاـ  ،1896في كتابة "الدكلة الييكدية" الذم بدأ بالعمؿ عمى تحقيقيا إلى كاقع عممي
مممكس في المؤتمر الصييكني العالمي األكؿ في مدينة باؿ السكيسرية عاـ  ،1897كىي حركة

سياسية بالدرجة األكلى ،كليست حركة دينية( .)1كىي تيار صييكني دعا إلى جعؿ المسألة الييكدية
تحكز عمى اىتماـ عالمي ،مف خالؿ خمؽ كقائع في فمسطيف تفرض عمى المجتمع الدكلي المكافقة
عمى أنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف ،كالكاقع أف ىرتسؿ استطاع أف يجعؿ مف المسألة الييكدية

قضية سياسية ،أثارىا في المحافؿ السياسية العالمية لدل الدكؿ العظمى ،كبالتالي استطاع أف يقيـ
حركة صييكنية شاممة مبنية عمى أسس كأىداؼ ككسائؿ معركفة لتطبيؽ البرامج كالمشاريع ،إذ رأل

مفكرك الصييكنية أف فشؿ محاكالت الييكد لالندماج في المجتمعات األكربية كازدياد حدة مظاىر

الالسامية في بمداف أكربية ،ىما مؤشراف كاضحاف لحؿ المسألة الييكدية التي تكمف بإقامة دكلة ليـ في

فمسطيف( رغـ أف ىرتسؿ كاف عمى استعداد لقبكؿ دكلة أك شبة دكلة في أم مكاف في العالـ تقترحو

دكلة عظمى بصفة دكلة مؤقتة) ،كلتحقيؽ ىذه الغاية يجب أف تتبنى دكلة عظمى المسألة الييكدية،
كتكفر ليا الغطاء القانكني كالدكلي.
كاستغؿ ىرتسؿ الظركؼ الدكلية ،خصكصان السباؽ االستعمارم كالصراع السياسي الدائر بيف الدكؿ

األكربية االستعمارية بشأف تكزيع إرث اإلمبراطكرية العثمانية ،كذلؾ عف طريؽ جعؿ المسألة الييكدية
ذات طابع دكلي ،فحاكؿ التقرب مف الدكؿ األكربية المختمفة ذات المصالح السياسية الدكلية مثؿ

بريطانيا كألمانيا كركسيا كغيرىا .كبالرغـ أف ىرتسؿ لـ ينجح في تحقيؽ اعتراؼ دكلي أك اعتراؼ مف
قبؿ دكلة عظمى بشأف المسألة الييكدية ،أال أف األمر تحقؽ بشكؿ معنكم في تصريح كزير الخارجية

البريطانية آرثر بمفكر ( ،1917 )Arthur Balfourكىك اعتراؼ بريطاني ،أعقبة اعتراؼ مف عصبة
األمـ بكاسطة صؾ االنتداب عاـ  ،1922كالذم يقر ما جاء في تصريح بمفكر ،كمف الجانب العممي

تحقؽ المشركع الصييكني في عاـ  ،1947عندما اتخذت األمـ المتحدة قرار ( ،)181الداعي إلى

إنشاء دكلتيف في فمسطيف ،كبيذا نجح الييكد في تجسيد دكلتيـ عاـ  1948عمى انقاض الشعب
الفمسطيني الذم جرل اقتالعو مف أرضة(.)2

1

 روجٌه ؼارودي :إسرابٌل بٌن الٌهودٌة والصهٌونٌة ،بٌروت ،دار التضامن للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط ،1992 ،1ص.12 للمزٌد من االطالع حول قرار ،181انظر ملحق (،)1ص .175
2
جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.293
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 2.1.1.3الصييونية الدينية:
كىي حركة معارضة لالتجاه القكمي عند بعض الصياينة .كترل الصييكنية الدينية

ضركرة أف يككف المشركع الصييكني ،مشركع إحياء ديني ،كأف رسالة الصييكنية ىي إحياء الييكدية.
كانقسـ اتباعيا إلى قسمي ف :قسـ رفض الصييكنية كقسـ رأل أف الصييكنية السياسية رغـ عممانيتيا

ستساىـ في إحكاـ قبضة القيـ الدينية عمى الكجداف الييكدم( .)1كتحكلت إلى حركة سياسية باسـ

شعار ليا (أرض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ بمكجب شريعة
ىمزراحي (الشرقي) عاـ  ،1902كاتخذت
ان

إسرائيؿ) ،باإلضافة لشعار التكراة أخذت شعار العمؿ .أم األيماف كالعمؿ ،كمف بيف اآلراء األخرل
التي نادكا بيا ،أف الييكد أمة مميزة عف بقية األمـ ،كذلؾ يعكد إلى أف اهلل بنفسة أكجدىا ،أف اتحاد

الكياف الييكدم الحقيقي يككف فقط بتكجيو الفكر الييكدم نحك التكراة كفمسطيف باعتبارىما ركنيف

ميميف لمغاية في تاريخ كحياة األمة الييكدية(.)2
 3.1.1.3الصييونية الثقافية:

كقد برز إلى جانب الصييكنية السياسية كالصييكنية الدينية تيار داخؿ الحركة الصييكنية
كىك ما سمي فيما بعد بتيار الصييكنية الثقافية الذم كاف يكلي اىتمامان "لممسالة العربية" في فمسطيف

يطالب باالندماج في اطار الثقافة الشرقية لممنطقة العربية .كينظر إلى إقامة الكطف القكمي الييكدم
في فمسطيف كمركز ركحي لمييكد في فمسطيف كالشتات ،كقد عارضا إقامة دكلة خاصة لمييكد في

فمسطيف .كارتبط ىذا التيار بشخصية أحاد ىعاـ



) )Ahad Haamكىك يعتبر الشخصية األبرز في

الحركة الصييكنية خالؿ الفترة مف  1896 -1891كىي الفترة الممتدة بعد كفاة ليك بنسكر ( Leo


 1891 )pinskerكظيكر تيكدكر ىرتسؿ  .1896كعارض (ىعاـ) مشركع الدكلة الييكدية في
فمسطيف( ،)3كذلؾ عارض صييكنية ىرتسؿ السياسية كاعتذر عف تبكء أم منصب سياسي رسمي

داخؿ الحركة الصييكنية ،كقد كجو انتقادات ليا قبؿ انعقاد المؤتمر الصييكني األكؿ  1897مف خالؿ

1

 أبو حلبٌة ،حسن :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن( ،)1948-1925ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخواآلثار ،2211 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.5
2
 جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.293 احاد هعام (واحد من الشعب) االسم المستعار آلشر جٌنزبرج (ٌ )1927-1856عد من اهم المفكرٌن الٌهود فً األدب العبري الحدٌث وكان
منظر الصهٌونٌة الروحٌة .عارض صهٌونٌة هرتسل السٌاسٌة ،ورفض تسلم أي منصب رسمً داخل الحركة الصهٌونٌة( ،حسن أبو حلبٌة:
تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن ،ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب  ،قسم التارٌخ واالثار ،2211،رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة ،ص)5
 لٌو بنسكر ،ولد فً روسٌا درس الطب والقانون فً الجامعات الروسٌة ،كتب عدة مقاالت فً (راسٌفٌت وهً أول مجلة أسبوعٌة ٌهودٌة
تصدر باللؽة الروسٌة ،سعى إلى إنشاء دولة للٌهود تتبع الحٌاد بٌن الدول بدون مساعدة الدول العظمى فً أقامتها ،تجول فً العدٌد من
العواصم األوربٌة للدعوة بشؤن الدولة الٌهودٌة فً فلسطٌن( ،عبدالكرٌم الحسنً :الصهٌونٌة الؽرب والمقدس والسٌاسة ،مرجع سابق ،ص)82
3
 ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم؟ ،دمشق ،دار مدى للثقافة والنشر ،ط  ،2211 ،1ص-43.41
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مقالتة "الدكلة الييكدية كالمسالة الييكدية" التي تناكلت استحالة حؿ المشكمة الييكدية عف طريؽ إقامة
الدكلة في فمسطيف ،كاعتبر المشكمة الركحية كالفكرية األساس الكحيد لمصييكنية"(.)1

شكمت أفكار أحاد ىعاـ مصدر إلياـ لدل بعض المفكريف الييكد كأفراد في بداية األمر

مثؿ اسحؽ إبشتايف (Yitzhak Epstein) كنسيـ ممكؿ )Breeze Melloul( كالحاخاـ بنياميف

()Benjamin Feldman Radler



بضركرة عيش القكميتيف في فمسطيف ،عمى افتراض أف األغمبية

العربية لف تسمح بإقامة دكلة ييكدية منفصمة في فمسطيف بمعزؿ عف السكاف األصمييف ،لذلؾ اقترحكا

التعاكف مع العرب كاقامة تجمعات ييكدية بعيدان عف المناطؽ ذات األغمبية العربية( .)2كأدرؾ ىؤالء

المفكركف أف المشركع الصييكني مشركع استعمارم استيطاني ،ال يكترث كثي انر بسكاف البالد
األصمييف ،شأنو في ىذا شأف أم مشركع استعمارم ،حيث الحظكا تصاعد شدة كتيرة المقاكمة العربية

في فمسطيف ضد اليجرات الييكدية الكافدة ،كالى عمميات االستيطاف المتزايدة يكمان بعد يكـ ،فحاكؿ

ىؤالء المفكركف تخفيؼ حدة المقاكمة كالتكصؿ إلى حؿ سممي مع العرب عف طريؽ طرح مشركع

الدكلة ثنائية القكمية ،كعيش القكميتيف جنبان إلى جنب في أرض فمسطيف(.)3

كبالفعؿ تبنت جماعات كمنظمات صييكنية الدكلة الثنائية القكمية كخيار لمعالجة المسالة الييكدية في
كسط غالبية عربية فمسطينية في أرض فمسطيف ،كنذكر بعضا منيا مما ترؾ نقاشا ساخنا ،في كسط
اختالؼ الرؤل الصييكنية في حينو.
 2.1.3جماعة بريت شالوـ(  )2244 -2231 Brit Shalomعيد السنـ:
تأثر مؤسسك بريت شالكـ بآراء يكسؼ ىيركفيتش )Joseph Hirović (الذم كاف يؤمف

بتقدـ شعكب المشرؽ العربي ،بحيث مف المستحيؿ عيش الييكد في فمسطيف دكف التفاىـ مع السكاف

العرب ،كقد رأل أف يعتبر الييكد انفسيـ جزءان مف المشرؽ العربي كليس تابعيف لمغرب(.)4
1

 أنٌس صاٌػ :الفكرة الصهٌونٌة النصوص األساسٌة ،بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةٌ ،ولٌو  ،1972ص.142 اسحق إبشتاٌن ( ،)1943-1862كاتب صهٌونً وٌحمل شهادة الدكتوراه فً التربٌة واألدب وهو تربوي ومتخصص فً اللؽة العبرٌة،
(عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،القاهرة ،المجلد السادس ،الجزء الثانً ،الباب الخامس عشر ،دار الشروق ،ط ،1
 ،1999ص)317
 نسٌم ملول ،أسس صحٌفة السالم فً مدٌنة القدس بتارٌخ  31ماٌو  1922وهً صحٌفٌه سٌاسٌة صهٌونٌة( ،وكالة األنباء والمعلومات
الفلسطٌنٌة "وفا" :صحؾ ومجالت ونشرات عربٌة صدرت فً فلسطٌن فً فترة االنتداب البرٌطانً  ،1948 -1917رام هللا ،ب ،ت)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4397
 الحاخام بنٌامٌن هو االسم المستعار للكاتب بنٌامٌن فلدمان رادلرا ( ،)1957-1882مإلؾ وصحفً ،ولد فً جالٌشٌا فً النمسا ،تلقى تعلٌما ً
علمانٌا ً إلى جانب التعلٌم الدٌنً ،كما درس الزراعة لبعض الوقت فً برلٌن قبل أن ٌستقر فً فلسطٌن  ،1928عمل سكرتٌر فً مكتب ٌافا
للحركة الصهٌونٌة ،ثم ربٌس تحرٌر مجلة (سٌبفوتٌنو) ثم مجلة نٌر ،كما قام بترجمة مذكرات هرتسل إلى اللؽة العبرٌةٌ( ،ونس جراد:
التٌارات الٌهودٌة الرافضة للصهٌونٌة( ،) 1948-1897ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واألثار ،2213 ،رسالة ماجستٌر
ؼٌر منشورة ،ص.)152
2
 اسعد ؼانم :الحل الوحٌد الممكن فً فلسطٌن :دولة ثنابٌة القومٌة ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،العدد  ،41شتاء ،2222ص.73
 عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،مرجع سابق ،ص.316ٌ وسؾ هٌوروفٌتش :مستشرقا ً ٌهودٌا ً معروفاً ،أستاذ جامعً فً جامعة فرانكفورت فً ألمانٌا ،وهو من اشد المإٌدٌن لفكرة عٌش الٌهود
والعرب فً فلسطٌن (.صبري جرٌس  :تارٌخ الصهٌونٌة  1948-1862الجزء الثانً "الوطن القومً الٌهودي" فً فلسطٌن ،1939-1918
بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،1986 ،ص)193
4
 -المرجع نفسة.
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كعميو قامت مجمكعة مف المفكريف الييكد بإنشاء جماعة )بريت شالكـ( عيد السالـ التي تشكمت عاـ
،1926

منيـ ،ىانس ككىيف  ،كالحاخاـ بنياميف ،كاسحؽ إبشتايف كحاييػػـ كالفارسػكي ( Haim




 )Calfarskaكآرثر ركبيف التي دعت إلى إقامة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف ،باإلضافة لييكدا

ماغنس )Judah Magnus) التي شجعيا دكف االنتساب إلييا.

كقد ذىب الحاخاـ بنياميف ،بالتعبير عف أيمانو بفكرتو بالقكؿ حتى لك أصبحنا "أم الييكد
نشكؿ نسبة مائة في المائة مف سكاف فمسطيف ،فإف ىذا البمد سيظؿ جزيرة صغيرة كسط محيط

عربي"( .)1ككاف آرثر ركبيف أكؿ مف تكمـ صراحة عف دكلة لمقكميتيف العربية كالييكدية في أرض
فمسطيف ،حتى أف ألبرت اينشتايف )Albert Einstein( في بداية القرف العشريف ،كانت فكرتة تقكـ

عمى أساس الحؽ المزدكج لمشعبيف في ىذه األرض( .)2كىكذا تعتبر جماعة "بريت شالكـ" أكؿ جماعة

صييكنية تفرض سجاالن حكؿ العيش المشترؾ بفمسطيف ،كتقترح حمكالن مغايرة لممشركع الصييكني

الرسمي .ككانت تستند إلى مبدأيف كىما :أف مطالب العرب كالييكد في األرض المقدسة كانت
مشركعة ،كأف عمى زعماء اليشكؼ



كالمنظمة الصييكنية العالمية أف ينزعكا فتيؿ العداء المتعاظـ

لمعرب الفمسطينييف عف طريؽ البحث عف حؿ كسط معيـ(.)3

كاعتقد مؤسسك "بريت شالكـ" أف قياـ دكلة ثنائية القكمية ىك الخيار الكحيد الذم يمكف أف

يمنح حقكقان متساكية لمقكميتيف في أرض فمسطيف ،كذلؾ يمكف ليذه الدكلة المقترحة إقامة عالقات

طبيعية مع الدكؿ العربية المجاكرة عمى أقؿ تقدير ،كبيذا تضمف ىذه الدكلة عدـ تبعيتيا لمقكل

اإلمبريالية؛ ألنو لك راىنكا عمى الدكؿ الكبرل بإقامة دكلة لمييكد فاف ذلؾ مف شأنو أف تككف بمثابة
جزيرة ييكدية في كسط محيط عربي الذم مآليا األخير ىك تكليد العنؼ كاستم ارره؛ مما يجعؿ ىذه

 هانس كوهٌن السكرتٌر األول لجماعة برٌت شالوم ،كاتب ومإرخ ٌهودي( ،عدى ؼوردون ،مرجع سابق ،ص)113
 حاٌٌم كالفارسكً( ،)1947-1868احد قادة االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن ،قابل هرتسل  1922واقنعه بؤهمٌة المستوطنات ،دعاه األمٌر
فٌصل  1919لحضور مإتمر عموم سورٌا لتقدٌم مقترحات بصدد العالقات العربٌة الٌهودٌة ،ساهم فً تؤسٌس جمعٌة فلسطٌن الجدٌدة مع
فوزي الحسٌنً( ،عبدالوهاب المسٌري ،الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،مرجع سابق ،ص)317
 آرثر روبٌن ،ربٌس قسم االستٌطان فً المنظمة الصهٌونٌة ومدٌر المكتب الفلسطٌنً الصهٌونً فً ٌافا سابقاً ،المرجع السابق ،ص.193
ٌ هودا ماؼٌنس ( )1948 -1877أول ربٌس للجامعة العبرٌة وهو حاخام إصالحً أمرٌكً،
(Laurence Zuckerman: A Pacifist Leader Who Was More Prophet Than Politician, the Jewish daily
"forward", New York, Published January 05, 2011).
1
 سامً احمد :المواقؾ السٌاسٌة المتباٌنة واثرها على مشارٌع الدولة الفلسطٌنٌة المقترحة فً اطار التسوٌة( ،)1993-1967مرجع سابق،ص.1281
 ألبـرت أٌنشـتاٌن ( )1955-1879عالم فٌزٌابً وعالم رٌاضٌات ٌهودي ،ومكتشؾ نظرٌة النسبٌة وحابز على جابزة نوبل ،وعارض قٌام
دولة إسرابٌل ،ر َفض قبول منصب ربٌس دولة إسرابٌل( ،عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،القاهرة ،المجلد الثانً ،الجزء
األول ،الباب الثالث ،دار الشروق ،ط  ،1999 ،1ص)59
2
 رفٌق المصري :الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً رإٌة مستقبلٌة التحاد فٌدرالً ثالثً الوطنٌات ،مرجع سابق ،ص.32 الٌشوؾ التجمع االستٌطانً الٌهودي فً فلسطٌن( ،سهٌل شمعة :أٌدٌولوجٌة القوى الدٌنٌة الرافضة للصهٌونٌة ودورها فً الحٌاة السٌاسٌة
فً إسرابٌل( ،)2212 -1984ؼزة ،جامعة األزهر ،كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،قسم العلوم السٌاسٌة ،2212 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة ،ص)22
3
 -ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم ،مرجع سابق ،ص.71
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الدكلة عبارة عف ثكنة عسكرية ،ىذه الدكلة ستككف قادرة حسب كجية نظرىـ عمى استيعاب عدد مف

المياجريف الييكد(.)1

 1.2.1.3دواف تأسي

جماعة بريت شالوـ:

أثر انعقاد المؤتمر الصييكني الرابع عشر في فيينا في ربيع  1926كما تمخض عنو مف

المبالغة في خطاب الحركة التنقيحية بزعامة زئيؼ جابكتنسكي ( ، (Zeev Jabotinskyحيث سعى

مؤسسك الجماعة إلي تصحيح مكاقؼ الحركة الصييكنية تجاه السكاف العرب في فمسطيف ،إال أف
الدكافع التي كانت تحرؾ كالن منيـ مختمفة ،ك هؿ حسب خمفيتو الثقافية كالدينية كتأثرىـ بالمجتمعات التي

اندمجكا بيا قبؿ اليجرة إلى فمسطيف ،حيث إف غالبيتيـ أتكا مف مجتمعات في غرب ككسط أكركبا؛

فمنيـ مف كانت تحركو:

 اعتبارات سياسية كاقعية خاصة بعد المستجدات الدكلية بعد الحرب العالمية األكلى. -اعتبارات دينية كأيديكلكجية كأخالقية.

 -اعتبارات سيككلكجية مبنية عمى االضطراب كالقمؽ حكؿ مصير كمستقبؿ الييكد(. )2

 -إطالة أمد الصراع القائـ ما بيف الييكد كالعرب ،التي ستؤدم في نياية المطاؼ إلى انييار

الصييكنية برمتيا(.)3

 -اعتبارات نفسية قائمة عمى إسقاطات ىدامة داخؿ الحركة الصييكنية كأكساط اليشكؼ "الخكؼ مف

شركر أنفسيـ"(.)4

 2.2.1.3البرنامج السياسي لجماعة" بريت شالوـ":
كاف اليدؼ الرئيسي لمبرنامج السياسي لجماعة "بريت شالكـ" ىك الدعكة لدكلة ثنائية

القكمية في فمسطيف بغض النظر عف التمثيؿ النسبي ،كىذا يعني التخمي عف خطة تككيف الدكلة
الييكدية .كأعرب بعض أعضائيا عف اعتقادىـ بكجكب تقييد اليجرة الييكدية إلى فمسطيف .كيبدك أف
الصييكنية كانت تمثؿ ،بالنسبة إلى أعضاء بريت شالكـ ،حركة ثقافية أكثر منيا سياسية ،كدعا

بعضيـ إلى إشراؾ القكميتيف في أنشطة تيـ القكميتيف مثؿ إقامة مؤسسات لمحكـ الذاتي ييكدية/
1

 المرجع نفسة ،ص.71 زبٌؾ جابوتنسكً( ، )1942-1882شخصٌة صهٌونٌة ممٌزة ،بدأ نشاطه السٌاسً فً وقت مبكر ،أتقن عدة لؽات ،كان لمقاالته اثر بالػ
على أعضاء الحركة الصهٌونٌة ،وهو قابد حركة التصحٌح الصهٌونٌة ( لٌنً برنٌر :حركة التصحٌح الصهٌونٌة من عهد جابوتنسكً إلى
عهد شامٌر ،ترجمة دار الجلٌل ،عمان ،دار الجلٌل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطٌنٌة ،ط ،1992 ،1ص)11
2
 عدي ؼوردون :برٌت شالوم(عهد السالم) والصهٌونٌة الثنابٌة القومٌة المسالة العربٌة كمسالة ٌهودٌة ،القدس ،مركز منٌرفا للتارٌخاأللمانً فً الجامعة العبرٌة(2228 ،مرجع عبري) ،نقالً عن أنطوان شلحت ،رام هللا ،مجلة قضاٌا إسرابٌلٌة ،المركز الفلسطٌنً للدراسات
اإلسرابٌلٌة(مدار) العدد  ،2229 ،36ص.111-112
3
 ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم ،مرجع سابق ،ص.784
 -عدي ؼوردون :برٌت شالوم(عهد السالم) والصهٌونٌة الثنابٌة القومٌة المسالة العربٌة كمسالة ٌهودٌة ،مرجع سابق ،ص. 112
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عربية مف أجؿ التعاكف في اإلدارة البمدية كالحياة االقتصادية ،كتطكير الخدمات العربية بمساعدة

الييكد( ،)1كبالنظر إلى أنشطة الجماعة كمكاقؼ زعمائيا فانيـ كانكا يعممكف عمى تحكيؿ الكطف القكمي
في فمسطيف إلى مركز ثقافي ييكدم مثؿ الذم طالب بو أحاد ىعاـ أكثر مف اىتماميـ بإقامة دكلة

خاصة بالييكد ،أما حكؿ نظرتيا لمصراع فأنيا تتجسد في إقامة دكلة ثنائية القكمية لمعرب كالييكد

الذيف يتمتعكف بحقكؽ متساكية بغض النظر عف النسبة العددية لكؿ منيـ(.)2

كتضمف الكراس األكؿ الذم نشرتو (عيد السالـ) اقتباسات تعكد لجذكر الفكر الصييكني

مف خالؿ أقكاؿ ىرتسؿ كأحاد ىاعاـ كالحاخاـ بنياميف كغكردف )Aharon David Gordon( كاسحؽ
ابشتايف كعمى ىذا االدعاء اعمنكا رغبتيـ في عيش القكميتيف في مساكاة تامة بالحقكؽ ضمف اطار

دكلة كاحدة عمى غرار النمكذج السكيسرم كالفنمندم ،حيث طالبكا بإقامة برلماف لتمثيؿ القكميتيف

بالتساكم الكامؿ بغض النظر عف النسبة العددية(.)3

كقد نشر ييكدا ماغنس عاـ  1930كراسان بالمغة اإلنجميزية بعنكاف "مثؿ باقي الشعكب"،

قامت جماعة بريت شالكـ بتركيجو عمى نطاؽ كاسع ،كالذم أبدل فيو ماغنس معارضتو الشديدة
لمعقيدة الصييكنية كاتجاىاتيا السياسية .كقد دعاىا إلى تبني مكاقؼ أحاد ىعاـ بشأف المركز الركحي
لرم القائؿ بدكف أرض إسرائيؿ سيندثر الييكد .أكضح أف ىناؾ ثالثة أسس
في فمسطيف .كقد رفض ا أ
لمحياة الييكدية ىي حسب أىميتيا :الشعب الييكدم الحي ،كالتكراة بمفيكميا الكاسع ،كثالثان أرض

إسرائيؿ ،كقاؿ" :إف الشعب كالتكراة يمكف أف يحافظكا عمى كجكدىما دكف البمد الذم ىك كسيمة كلكنيا
ليست الكسيمة الكحيدة ،كأف الشعب الييكدم ال يحتاج لدكلة لضماف استمرار كجكده كأف ىذه الدكلة ال

تستطيع أف تحؿ مشاكؿ كؿ الشعب الييكدم"(.)4
 3.2.1.3حؿ جماعة بريت شالوـ:

أعمف عف حؿ الجماعة بشكؿ نيائي في عاـ  .1933بعد ثماني سنكات مف العمؿ

الثقافي كالسياسي ،إذ لـ تنجح الجماعة في تحقيؽ اختراؽ في الفكر كالكعي الصييكني ،كحتى لـ
تستطع تجسيد طركحاتيا السياسية عمى أرض الكاقع؛ مما كاف لو بالغ األثر في تقمص قاعدتيا
الجماىيرية خاصة بعد ثكرة البراؽ  ،1929إال أف برنامجيا السياسي بقي مصدر إلياـ عند مثقفيف

1

 عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،مرجع سابق ،ص.3162
 صبري جرٌس :تارٌخ الصهٌونٌة  ،1948-1862الجزء الثانً ،مرجع سابق ،ص.194 اهارون جوردن ( ، )1922- 1856ولد فً أكرانٌا ،وانضم إلى جماعة أحباء صهٌون ،قام بإدخال ثقافة جدٌدة على الحركة الصهٌونٌة
تتعلق فٌما اسماه دٌن العمل ،وٌقول بان البعث القومً الٌهودي لن ٌتم إال عن طرٌق دٌن العمل الجماعً؛ أي للعودة إلى األرض المقدسة (
عبدالوهاب المسٌري :موسوعة المفاهٌم والمصطلحات الصهٌونٌة رإٌة نقدٌة ،القاهرة ،مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة باألهرام،
 ،1975ص)152
3
 اسعد ؼانم :الحل الوحٌد الممكن فً فلسطٌن :دولة ثنابٌة القومٌة ،مرجع سابق ،ص.84
 -صبري جرٌس :تارٌخ الصهٌونٌة  ،1948-1862الجزء الثانً ،مرجع سابق ،ص.236 -235
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صييكنييف أخريف أبرزىـ ييكدا ماغنس( .)1كالحقيقة أف الجماعة ظؿ تأثيرىا محدكدان ألنيا بقيت بال

قاعدة جماىيرية ،ككانت أقرب إلى التنظيـ النخبكم منو إلى الجماىيرم(.)2
 4.2.1.3مويؼ الحركة الصييونية مف جماعة بريت شالوـ:
كقد عبر عنيا دافيد بف غكريكف



) )David Ben Gurionفي مذكراتو حكؿ لقاءاتو

المتعددة مع جماعة "بريت شالكـ" حيث أعطى مكاقؼ متباينة حكؿ عيش القكمية العربية الفمسطينية

عمى أرض فمسطيف ،إال أنو بيف في أكتكبر/تشريف أكؿ  ،1929مكقفو بصكرة أكثر كضكحان ،عندما

اعتبر أف تعبير دكلة ثنائية القكمية " ال يعني شيئان ألنو مفرغ مف أم مضمكف سياسي ،فإذا كاف األمر

يتعمؽ بكاقع قائـ ،أم كجكد العرب كالييكد في أرض إسرائيؿ ،فأنا لست ضد ىذا التعريؼ ،لكنو

أضاؼ بعد ذلؾ مع "االحتفاظ بغالبية ييكدية"( .)3كعمى الرغـ مف ذلؾ ،إال أف حاييـ
كايزمف )Haim Weizmann(قدـ لمجماعة عاـ  1927مساعدة ضئيمة .كىكجـ أعضاء الجماعة مف
قبؿ الصييكنييف كاتيمكا بأنيـ يفتقدكف لمشعكر القكمي الييكدم ،كاف كاف ىناؾ رأم آخر كىك عدـ

التشكيؾ في صييكنيتيـ؛ يمبرريف ذلؾ باعتقاد الجماعة انو دكف اتفاؽ مع العرب سيككف ىناؾ صراع

دائـ سيقكد إلى تدىكر الحركة الصييكنية كالى فنائيا( .)4كقد اتيميـ البعض بالخيانة كمساندة العدك
مف خالؿ التشكيؾ بسالمة الخط األيديكلكجي الرسمي لمصييكنية(.)5

كعاد بف غكريكف لمتطرؽ لسكاف البالد األصمييف مف خالؿ كممتو في المؤتمر الصييكني

في باؿ في  2يكليك/تمكز 1931إذ جاء فييا" باف المحتكل األخالقي لمصييكنية يفرض عمى زعمائيا
تبني سياسة التقارب كالتفاىـ مع السكاف العرب في المجاالت السياسية كاالقتصادية كالثقافية ،كالعمؿ

عمى إدخاؿ تعديالت دستكرية عمى النظاـ السياسي القائـ بيدؼ ضماف مشاركة الجماعتيف القكميتيف
بغض النظر عف عددىما في إدارة البالد؛ عمى قاعدة المساكاة كالتكافؤ كبالتعاكف مع حككمة االنتداب؛

1

 عدي ؼوردون :برٌت شالوم(عهد السالم) والصهٌونٌة الثنابٌة القومٌة المسالة العربٌة كمسالة ٌهودٌة ،مرجع سابق ،ص.1132
 ناجً علوش :الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أمام الٌهود والصهٌونٌة  1948-1882بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌرالفلسطٌنٌة ،ماٌو  ،1974ص.276
 دافٌد بن ؼورٌون( ،)1973-1886ولد فً بولندا ألب صهٌونً متعصب ،ترأس الهستدروت  ،1922وحزب مباي  ،1932كذلك ترأس
الوكالة الٌهودٌة  ،1935أول ربٌس وزراء لدولة إسرابٌل  (1948مورٌس ادٌلمان :حٌاة بن ؼورٌون السٌاسٌة ،ترجمة ،علً فاضل ،الجٌزة،
مكتبة النافذة ،ط  ،2229 ،1ص( ،)17جونً منصور ،معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق  ،2229ص)128
3
 ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم  ،مرجع سابق ،ص.72 حاٌٌم واٌزمن ،ولد فً مدٌنة موتول فً روسٌا ،تعلم الكٌمٌاء الحٌوٌة فً سوٌسرا وألمانٌا ،وهو من نشطاء الحركة الصهٌونٌة فً جنٌؾ،
قدم مساعدة علمٌة لقوات التحالؾ فً الحرب العالمٌة األولى مما أتاح له إقامة عالقات مع القادة البرٌطانٌٌن؛ التً كان لها اثر فً صٌاؼة
تصرٌح بلفور  ،1917ساعد فً تؤسٌس الجامعة العبرٌة  ،1925عمل ربٌس الحركة الصهٌونٌة 1946-1935خالل الحرب العالمٌة الثانٌة
ساعد فً تؤسٌس اللواء الٌهودي فً الجٌش البرٌطانً ،تبنى خطة تقسٌم فلسطٌن حسب القرار الدولً فً  29نوفمبر ،1947اختٌر أول ربٌس
لدولة (إسرابٌل) حتى وفاته  ( ،1952إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة،
كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واألثار ،2229 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.)3
4
 ناجً علوش :الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أمام الٌهود والصهٌونٌة  ، 1948-1882مرجع سابق ،ص.2775
 -ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم ،مرجع سابق ،ص.78
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لكنو شدد عمى أف يتمتع الييكد بحقكؽ في أرض إسرائيؿ متميزة عف حقكؽ العرب مبنية عمى قاعدة

أف مف حؽ الشعب الييكدم المشتت في العالـ العكدة إلى بالده"(.)1
 5.2.1.3المويؼ الفمسطيني مف جماعة بريت شالوـ:

تركز المكقؼ الفمسطيني عمى أفكار بريت شالكـ بالرفض كعدـ التعاكف معيا ،عمى

اعتبار أنيـ السكاف األصميكف ،كمف البدييي سيرفضكف أم قكمية مستجدة عمى بالدىـ تشاركيـ في
تقسيـ بالدىـ ،كقد شكؾ بعض الفمسطينييف بصدؽ نكاياىـ كاعتبركا ىذه األفكار بمثابة دعاية

صييكنية متخفية(.)2

 3.1.3منظمة ايحود ) )1965 -1942 Ihudاالتحاد:
في عاـ  1933تـ حؿ جماعة "بريت شالكـ"؛ بعد سجاالت داخمية ،لكف أفكارىا بقيت
حية .كفي  11أغسطس/آب  1942شكؿ مجمكعة مف المثقفيف الييكد منظمة اسمكىا "ايحكد" االتحاد

التي كانت تدعك إلى إقامة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف .كجزء مف ىؤالء المثقفيف الييكد ىـ مف

الكسط األلماني ،كىـ في أغمبيـ أساتذة في الجامعة العبرية التي افتتحت في عاـ  1925أمثاؿ:
غيرشكـ شكليـ )Gershom Sholem( كمارتف بكبر  (Martin Buber )الذم كاف األب الركحي لكثير

مف الشخصيات الفاعمة .كغدا منذ ىجرتو إلى فمسطيف في سنة  1929المدافع العمني المتفاني عف
فكرة الدكلة ثنائية القكمية ،باإلضافة ليانس ككىف كىكجك ببرجماف ،)Hug Bergman(ككاف بيف

لييب ماغنس،
الشخصيات األيخرل التي أدت دك انر حاسمان في إطالؽ" األنشطة الثنائية القكمية "ييكدا ٍ
حنة أرندت ( ، )Hannah Arendtالتي
كقد حظي ىؤالء في أربعينيات القرف العشريف بدعـ مف ٌ
ساىمت في المناقشات الفكرية التي دعمت أفكار منظمة "ايحكد" في عدد مف المقاالت الميمة؛ التي
تضمنت معارضة إنشاء دكلة ييكدية في فمسطيف كادانة المكقؼ الصييكني الذم يتجاىؿ حقكؽ العرب

في فمسطيف ،كأيدت الحؿ القائـ عمى دكلة ثنائية القكمية؛ كما عارضت قرار التقسيـ كحذرت مف
1

 المرجع السابق ،ص.742
 عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،،مرجع سابق ،ص.316 ؼٌرشوم شولٌم ( ،) 1982-1887مثقؾ ٌهودي من اصل ألمانً (ٌاكوؾ رابكن :المناهضة الٌهودٌة للصهٌونٌة ،بٌروت ،مركز دراسات
الوحدة العربٌة ،ط  ،1مارس  ،2226ص)38
 مارتن بوبر( ،) 1965 - 1878شؽل منصب أستاذ الفلسفة فً الدٌن الٌهودي فً جامعة فرانكفورت أم ماٌن ( ،)1933-1924حاضر عدة
مرات فً جامعات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،منحة مجلس ناشري الكتب فً ألمانٌا جابزة السالم عام  ،1953استقبله ربٌس جمهورٌة
ألمانٌا االتحادٌة ثٌودور هوٌس كو احد من مفكري ألمانٌا وفالسفتها العابدٌن للوطن ،له عدة مإلفات (أنٌس صاٌػ ،الفكرة الصهٌونٌة
النصوص األساسٌة ،مرجع سابق،ص)328 -327
 هوجو ببرجمان ( ،)1955 -1883حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برلٌن ،ثم عاد إلى براغ حٌث عمل أمٌنا ً لمكتبة الجامعة ،هاجر
إلى فلسطٌن فً عام  ،1922عمل مدٌراً للمكتبة الوطنٌة فً القدس ،ثم أستاذاً للفلسفة بالجامعة العبرٌة حتى تقاعده عام  ،1954حصل على
جابزة إسرابٌل فً العلوم اإلنسانٌة اعترافا ً بإسهاماته كمإلؾ ومعلم(ٌونس جراد :التٌارات الٌهودٌة الرافضة للصهٌونٌة(،)1948-1897
ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واآلثار ،2213 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص)149
 ح ّنة أر ْندت )1975-1926( :أستاذة جامعٌة فً السٌاسة والتارٌخ وهً من األصوات المعارضة إلقامة دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن (ح ّنة
ار ْندت :فً الثورة ،ترجمة عطا عبد الوهاب ،بٌروت ،المنظمة العربٌة للترجمة ،ط ،2228 ،1ص)11
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نتائجو المتمثمة في طرد الفمسطينييف ،كانتياؾ حقكقيـ ،كبالتالي سيؤدم إلى نشكب حرب تيدد كجكد

الييكد أنفسيـ(.)1

كمف أىـ النشاطات التي قاـ بيا ماغنس لمحاكلة رأب الصدع كالكصكؿ إلى اتفاؽ نيائي

مع العرب؛ أنو استطاع أف يجمع في بيتو في  18يكليك/تمكز  1934بف غكريكف كعكني عبداليادم



لتنسيؽ األىداؼ النيائية لمحركتيف العربية كالييكدية ،أال أف أزمة الثقة في بف غكريكف مف جانب عبد

اليادم ىي التي أفشمت المقاء( ،)2كعمى الرغـ مف أف ىذه النشاطات لـ ترت ً
ؽ إلى المراد مف الغاية

الفكرية لمنظمة االتحاد ،إال أنيا أثارت اىتماـ عدد كبير مف المراقبيف ،بفعؿ أىمية الشخصيات
المنضكية فييا ،المذيف كانكا مف المثقفيف الييكد البارزيف في ذلؾ الكقت ،لكنيـ أيقصكا عف الذاكرة

الصييكنية أشد اإلقصاء حتى فترة قريبة( .)3ككاف مف أىـ مكاقؼ منظمة ايحكد ،رفضيا ما جاء في
تقرير لجنة بيؿ الممكية البريطانية ،التي اقترحت

ييكدية(.)4

تقسيـ فمسطيف ،إلى دكلتيف عربية كاألخرل

 1.3.1.3البرنامج السياسي لمنظمة ايحود:
لقد كانت تعاليـ كأفكار المفكر الييكدم أحاد ىاعاـ  ،حاضرة لدل ماغنس ،الذم عمؿ
عمى دفع أفكار الصييكنية الركحانية ،كعمى دفع فكرة الدكلة ثنائية القكمية في فمسطيف .كاعتقد ماغنس
أ ف بمقدكره أف يجعؿ الحركة الصييكنية تتبنى أفكاره حتى أنو حاكؿ العمؿ مع جيات صييكنية مؤثرة،
كأيضان لدل جيات خارجية خاصة اإلدارة األمريكية عمى منع إقامة دكلة ييكدية في فمسطيف( .)5ككاف
ماغنس مف المفكريف الييكد األكثر جدية في ىذا الطرح ،فقد أصدر في سنة  ،1929أم بعد انتفاضة
البراؽ مباشرة ،كتابان بعنكاف «مثؿ كؿ األمـ» ،قاؿ فيو" :إف اليدؼ الذم عمى الييكد أف يسعكا إليو ىك
إنشاء مركز ركحي لمشعب الييكدم في فمسطيف ،ال دكلة ييكدية في فمسطيف"( .(6حتى انو لـ يكف
مسرك انر بتصريح بمفكر الشيير ،1917حيث عقب كقاؿ" :ليس مف حقو أف يعطي أم أرض ألم
شعب ،كخاؼ أف ييعتبر الصييكنيكف مف األف فصاعدان متطفميف كغزاة ،كاف الدعـ الذم يتمقكنو مف قكة
إمبريالية سيككف عبئان ثقيالن"(.)7
1

 ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم  ،مرجع سابق ،ص.91 عونً عبدالهادي ( ،)1972 -1889تخرج من كلٌة الحقوق فً بارٌس ،1914قابل األمٌر فٌصل  ،1918عضو الوفد العربً فً مإتمر
السلم فً بارٌس  ،1919مثل بشهادته أمام معظم اللجان التً قدمت إلى فلسطٌن للتحقٌق ،رأس اللجنة القانونٌة للجامعة العربٌة حتى وفاته
(. 1972خٌرٌة قاسمٌه :عونً عبد الهادي أوراق خاصة ،بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةٌ ،ونٌو  ،1974ص-7
.)19
2
 ناجً علوش :الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أمام الٌهود والصهٌونٌة  ،1948 -1882مرجع سابق ،ص.2823
 امنون كراكوتسكٌن :المنفى والثنابٌة القومٌة من شولٌم وارندت إلى سعٌد ودروٌش ،ترجمة ثابر دٌب ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،العدد  ،92خرٌؾ  ،2212ص.115
4
 عبدالوهاب المسٌري :الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة ،مرجع سابق ،ص.3165
 عدي ؼوردون :برٌت شالوم(عهد السالم) والصهٌونٌة الثنابٌة القومٌة المسالة العربٌة كمسالة ٌهودٌة ،مرجع سابق ،ص.1136
 بٌان الحوتٌ :هودٌة إسرابٌل :بداٌة أم نهاٌة ،بٌروت ،ملحق جرٌدة السفٌر ،السنة األولى ،العدد 19 ،7فبراٌر/شباط .22127
 -ناجً علوش :الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أمام الٌهود والصهٌونٌة  1948-1882مرجع سابق،ص.275

53

 2.3.1.3مويؼ منظمة ايحود مف مشروع التقسيـ:
ركيدا بدأ
ركيدا ن
اعترضت منظمة االتحاد عمى تقسيـ فمسطيف في عاـ  ،1947إال أنو ن
خصكصا إثر إقامتيا في عاـ
أعضاء "إيحكد" ،بمف فييـ ماغنس نفسو ،بقبكؿ فكرة الدكلة الييكدية،
ن
 ،1948كراكد بعضيـ األمؿ في أف تندمج الدكلة الجديدة ،مستقبالن ،في إطار اتحاد فيدرالي مع شرؽ
األردف كربما مع دكلة فمسطينية (بدا في حينو أف عممية إقامتيا مستحقة بسبب قرار التقسيـ) ،بعد

إقامة دكلة إسرائيؿ ذىب اىتماـ أعضاء ىذه الجماعة نحك الحث عمى عقد اتفاقيات السالـ مع الدكؿ
العربية ،كاعطاء الحقكؽ السياسية الكاممة لمقكمية العربية الفمسطينية .كلقد تكفي ماغنس في
أكتكبر/تشريف أكؿ  ،1948لكف نشاط "إيحكد" استمر بعد كفاتو بقيادة مارتف بكبر ،إلى أف طكيت
صفحتيا مع كفاة األخير في أكاسط الستينات(.)1

 3.3.1.3مويؼ الحركة الصييونية مف منظمة ايحود:
جاء مكقؼ الحركة الصييكنية عمي لساف بف غكريكف ،إذ اتيميـ بأنيـ يعممكف عمى

تدمير الصييكنية ،كذلؾ كصفيـ مكشي شاريت )Moshe Sharett( بأنيـ يعصبة مف يمناىضي
الصييكنية ،كآخركف ىاجمكىـ العتقادىـ بأف آراءىـ السياسية تدعك إلى انتحار "الشعب الييكدم"(.)2
كبعد ثكرة  1936كخالؿ الحرب العالمية الثانية استمرت محاكالت الصييكنييف في البحث
عف "قادة عرب معتدليف" لكي يتـ التفاىـ معيـ ،كقد أينشئت لجنة خاصة ليذا الغرض بمكافقة الككالة

الييكدية ،كبعد البحث كجدت المجنة المشكمة استعدادان مف فكزم دركيش الحسيني لمتكقيع عمى مقترح

دكلة ثنائية القكمية مع خمسة مف منظمة فمسطيف الجديدة ممف كقعكا في 11نكفمبر/تشريف

)3(
ثاني 1946اتفاقان؛ أال أنو بعد مركر اثنا عشر يكمان قيتؿ الحسيني  .فمكقؼ العرب كاف ثابتان
ككاضحان ضد الدعكات المناديو بإعطاء أم حقكؽ لممستكطنيف الييكد في أراضييـ بعد أف ظير جميان

مساعدة حككمة االنتداب لمحركة الصييكنية لمتمكف مف ارض فمسطيف.

1

 ٌوسؾ هلر :من برٌت شالوم إلى اٌحود ٌهودا لٌؾ ماؼنس والنضال من اجل ثنابٌة القومٌة ،القدس ،منشورات ماؼنس ،الجامعة العبرٌة، ،2223نقالً عن أنطوان شلحت ،رام هللا ،مجلة قضاٌا إسرابٌلٌة المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،العدد ،2229 ،34
ص.119
 موشً شارٌت ( ،) 1965-1894خدم فً الجٌش التركً برتبة ضابط حتى الحرب العالمٌة األولى ،ربٌس تحرٌر صحٌفة دافار التابعة
للهستدروت  ،1925تولى منصب ربٌس الدابرة السٌاسٌة بالوكالة الٌهودٌة  ، 1948-1933احد الشخصٌات الٌهودٌة التً وقعت على إعالن
وثٌقة إعالن قٌام (إسرابٌل) ،ورث بن ؼورٌون وتولى رباسة الحكومة ووزٌر الخارجٌة ،وبعد عودة بن ؼورٌون للحٌاة السٌاسٌة 1956نشب
خالفات ساخنة بٌنهما أدت الستقالته ( .لٌفٌا روكاخ :دراسة مبنٌة على مقتطفات من الٌومٌات الشخصٌة لموشٌة شالٌت ،ترجمة ٌسرى
صالح ،Tarnpike Station ،رابطة الجامعٌٌن العرب األمرٌكٌٌن المحدودة ،1982 ،ص( ،)39إسالم مقدادي ،مرجع سابق،ص).39
2
 ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم ،مرجع سابق ،ص.88 فوزي دروٌش الحسٌنً ( ،)1946 -1896ربٌس منظمة فلسطٌن الجدٌدة التً تشكلت فً منتصؾ عام  ،1946بحٌث تكون شبٌهة بعصبة
التقارب والتعاون العربً الٌهودي التً كانت تجمع منظمة إٌحود وهاشومٌر هاتسعٌر ،دعا فوزي الحسٌنً إلى قٌام دولة ثنابٌة القومٌة تقوم
على التكافإ السٌاسً والتعاون االقتصادي واالجتماعً والثقافً الكامل ،اؼتٌل فً  23نوفمبر/تشرٌن ثانً  1946على ٌد انصار احد
الزعامة العربٌة الرسمٌة (ماهر الشرٌؾ :قرن على الصراع العربً – الصهٌونً هل هناك أفق للسالم ،مرجع سابق ،ص)89
3
 -ناجً علوش :الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أمام الٌهود والصهٌونٌة  1948-1882مرجع سابق ،ص.281 -282
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 4.1.3ىاشومير ىاتسعير ) )2251 -2224 Hashomer Hatzairالحار

الشاب.

في األربعينيات كالخمسينيات أثيرت الفكرة مف جديد داخؿ إسرائيؿ مف قبؿ حزب العماؿ
كىاشكمير ىاتسعير "الحارس الشاب" الذيف اندمجا عاـ  1946كككنا اتحاد الكيبكتس القكمي الذم تبنى
فكرة الدكلة ثنائية القكمية ،إذ اعتبر ىذا الطرح طرحان صييكنيان خالصان ،حيث دعا المؤتمر التأسيسي
لمحزب مف خالؿ برنامجو السياسي ،إلى تطكر مف دكف انقطاع لممشركع الصييكني مع كجكد مساكاة
سياسية في نظاـ ثنائي القكمية( .)1كقد جاء ذلؾ عندما زارت المجنة األنجمك -أمريكية فمسطيف في عاـ
كريو بشكؿ مفصؿ
 1946كالتي لـ يقدـ الحزب شيادتو أماميا ،كاكتفى بتكزيع كتيب أكضح فيو مكقفو أ
باتجاه حؿ الصراع القائـ مف خالؿ دكلة ثنائية القكمية(.)2
ككانت جماعة ىاشكمير ىاتسعير مقارنة بجماعتي بريت شالكـ كايحكد ،اكثر استق ار انر

بسبب تمسكيا الكاضح بالصييكنية ،التي كانت تحظى باحتراـ معارضييا ،كلـ تحارب مف قبؿ

الحركة الصييكنية ،كما كانت تؤمف بأف "تحقيؽ أغمبية ييكدية في فمسطيف شرط كليس غاية" ،كىك ما

ميزىا عف باقي التيارات الصييكنية التي نادت بأغمبية ييكدية ،كلعؿ أثر الفكر االشتراكي كاف كاضحا

مف خالؿ تبنييا الحتراـ خصكصية كؿ شعب بشكؿ مستقؿ عف اآلخر ،كيعتبر بعد دمج ىاشكمير
ىاتسعير كحزب العماؿ في حزب اتحاد الكيبكتس أكؿ (حزب سياسي) يتبنى طرح الدكلة ثنائية القكمية

كخيار لعيش القكميتيف في فمسطيف(. )3

 1.4.1.3البرنامج السياسي لياشومير ىاتسعير:
تبنت ىاشكمير ىاتسعير مجمكعة مف الرؤل السياسية في "مؤتمرىا السادس عاـ 1942
كىي تمثؿ أساسان جكىريان لفكرة الدكلة الثنائية القكمية فقد عبرت عنيا باآلتي:

 أحد الشركط األساسية لتجسيد الصييكنية ىك كجكد سالـ ييكدم عربي ،يقكـ عمى االعتراؼبحقكؽ (الشعب الييكدم) إلقامة مركز قكمي في فمسطيف.
 االعتراؼ بالمطامح القكمية العربية في فمسطيف ،كتأميف مكانة سياسية متساكية في فمسطيف كاقامةعالقات مع دكؿ الجكار.
 الضمانة األساسية لمسالـ العربي الييكدم يككف عف طريؽ االندماج كاقامة التنظيـ المشترؾ بيفالعماؿ العرب كالييكد.
 يجب أف يككف ىناؾ سمطة سياسية ثنائية القكمية في فمسطيف. -اذا لـ تتحقؽ األىداؼ كالتكصؿ التفاؽ ييكدم عربي ،يجب العمؿ عمى إقامة نظاـ دكلي في

فمسطيف ،يضع األسس لمسمطة الثنائية القكمية(.)4
1

 اسعد ؼانم :الحل الوحٌد الممكن فً فلسطٌن :دولة ثنابٌة القومٌة ،مرجع سابق ،ص.82
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،ط ،1985 ،1ص.1763
 محمود نوارة :الدولة ثنابٌة القومٌة فً الفكر الصهٌونً ،مرجع سابق.4
 -حسن أبو حلبٌة :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن( ،)1948-1925مرجع سابق ،ص.221
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كيرفض الحزب مف خالؿ رؤيتو لمشركع الفكرة أف يحدد سمفان عدد المياجريف الييكد إلى

فمسطيف تحت ذريعة طاقة البالد االقتصادية ،كىك يطالب بدالن مف ذلؾ أف يعترؼ دستكر الدكلة

المقترحة بأ ف الككالة الييكدية ىي المخكلة بإصدار شيادات اليجرة لمييكد القادميف لمبالد ،عمى أف

تتحرل أف ال يصبح القادميف عبئان عامان ،كيمخص المشركع مجمكعة مف الفكائد تتعمؽ بالييكد في حاؿ

قامت مثؿ ىذه الدكلة.

كدعا اتحاد الكيبكتس القكمي في مؤتمره التأسيسي في أرض [إسرائيؿ] في مدينة حيفا في

 23 -22فبراير/شباط  1946إلى تكحيد كؿ أقطاب اليسار العمالي الصييكني ،مف أجؿ الكصكؿ
إلى جبية عمالية مكحدة تككف قادرة عمى الكقكؼ ضد الرجعية كالفاشية الييكدية ،كتقكية أكاصر
االنسجاـ كالتضامف العربي الييكدم لمتكصؿ التفاؽ دائـ بيف الطرفيف الييكد كالعرب(.(1

 5.1.3دواف المفكريف الصييونييف مف طرح فكرة الدولة الثنائية القومية:
يمكف إجماؿ دكافع المفكريف الصييكنييف مف طرح كتبني الفكرة مف خالؿ التالي:
 -أركا بيذا الطرح رأبان لمصدع بيف االستعمار كالتكجو اإلنساني.

 -كجدكا في ىذا الحؿ طريقا يحكؿ دكف رجكعيـ إلى بمدانيـ األصمية.

 حقيقة أف القاطنيف الييكد يشكمكف أقمية ضئيمة بالمقارنة بغالبية مف الفمسطينييف (.)2نستنتج مما سبؽ أف الشخصيات الييكدية التي أسست جماعة بريت شالكـ كمنظمة ايحكد ،لـ تكف

بالمطمؽ شخصيات ىامشية ،بؿ كانت شخصيات خدمت المشركع الصييكني خاصة في فمسطيف،
كلكنيا رأت أف اقصر سبؿ لمعيش المشترؾ في فمسطيف ىك في الدكلة ثنائية القكمية تجمع الفمسطينييف

كالييكد .كقد انصبت خالفاتيـ مع الحركة الصييكنية في أمريف شديدم األىمية :أكليما انيـ ضد غمك
الحركة التصحيحية برئاسة جابكتنسكي ،كثانييما أنيـ ضد دكلة خاصة بالييكد في فمسطيف بالمعنى

السياسي ،بؿ نظركا إلى فمسطيف لتككف كطنان قكميان لمييكد في كؿ العالـ ينظر إلية كمركز ركحي.
كعمى الرغـ أف بريت شالكـ كايحكد كىاشكمير ىتسعير ،لـ يستطيعكا تحقيؽ تحكؿ فكرم أك التأثير
عمى مكاقؼ كاتجاىات الحركة الصييكنية ،أال انو يسجؿ ليـ بأخذ زماـ المبادرة في طرح الدكلة ثنائية

القكمية ،مما شكؿ سابقة تاريخية كأساسان في الفكر السياسي ،الذم أثار في األخير نقاشان كحكا انر

ساخنان ،كاف كاف أغمب المشاريع السياسية التي طرحت في خالؿ تمؾ الفترة كانت تنادم بالعيش ضمف

إطار دكلة كاحدة لمفمسطينييف كالييكد ،عمى اختالؼ مسميات كأشكاؿ الدكلة.

 للمزٌد انظر المرجع نفسة ،ص.179
1
 المرجع السابق ،ص.2222
 -إٌالن بابه :مخطط عمل من اجل بناء حركة لحل الدولة الواحدة :مسٌرة تارٌخ مضطرب ،مرجع سابق ،ص.152
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 2.3المبحث الثاني :الدولة ثنائية القومية في المشاري السياسية (:)1948 -1939
 1.2.3الكتاب األبيض ):(White Paper,1939
بعد التكصيات التي خرجت بيا لجنة ككدىيد الفنية )(Wood Hid Technical Committee
 27إبريؿ/نيساف  1938كالتي رأت استحالة تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف ،كطالبت بضركرة إقامة سالـ

بيف العرب كالييكد في فمسطيف( ،)1دعت الحككمة البريطانية ممثميف عف طرفي النزاع (العرب كالييكد)
لحضكر مؤتمر طاكلة مستديرة في لندف ،كأفتتح المؤتمر في 7فبراير/شباط  1939في قصر سانت

جيمس في لندف( ،)2كقد افتتحو نيفيؿ تشمبرليف) )Neville chamberlainرئيس كزراء بريطانيا مرتيف؛

مرة في الصباح مع الكفكد العربية ،كمرة في المساء مع الكفد الييكدم نتيجة رفض العرب الجمكس مع
الصييكنييف حكؿ طاكلة مفاكضات كاحدة ،حيث كاف كاضحان اختالؼ كجيات النظر العربية

كالصييكنية اختالفان جذريان( .)3كدارت المفاكضات في حمقة مفرغة بيف الجانبيف كلـ تستطع الحككمة

البريطانية تقريب كجيات النظر كأحراز تقدـ في المفاكضات؛ فكاف لزامان عمييا تقديـ مقترح ليككف

بمثابة أرضان صالحة لمنقاش ،حيث أعمف كزير المستعمرات البريطانية مالككلـ مكدكنالد )Malcolm

 )Macdonaldعف عزـ حككمتو إلغاء نظاـ االنتداب( ،)4كاقامة دكلة فمسطينية مستقمة يشترؾ في

الحكـ فييا كؿ مف العرب كالييكد ،بحيث تككف مرتبطة مع بريطانيا العظمى بمعاىده ،باإلضافة إلى
الشركع فك انر في كضع دستكر يتقيد بو الطرفاف الييكدم كالعربي في البالد( ،)5عمى أف يعقد مؤتمر
مائدة مستديرة في فصؿ الخريؼ مف العاـ نفسو ،في لندف لكضع تفاصيؿ الدستكر لمدكلة الفمسطينية
المستقمة؛ كشركط المعاىدة بيف ىذه الدكلة كبريطانيا ،تتمتع األقمية الييكدية بحماية تقترف بضمانات،

كما تناكؿ المقترح مسألة اليجرة كتحديدىا كتقييد بيع األراضي لمييكد ،كتخكيؿ المندكب السامي سمطة

تحريـ أك تقييد بيع األراضي في فمسطيف( .)6كناؿ ىذه المقترح قبكالن مبدئيان مف الجانب العربي بينما

رفضتو الحركة الصييكنية بشكؿ تاـ .كقد يعبر عف ذلؾ بياف صدر عف الككالة الييكدية؛ أكضحت فيو
"أف اإلنجميز يريدكف تصفية الكطف القكمي الييكدم؛ كتسميـ السمطة لرجاؿ [العصابات]"(.)7

1

 رفٌق النتشة وإسماعٌل ٌاؼً وعبدالفتاح أبو علٌة  :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث والمعاصر "المرحلة الثانوٌة" ،بٌروت ،المإسسة العربٌةللدراسات والنشر ط ،1991 ،1ص.42
2
 سامً أبو جلهوم :تارٌخ الحركة الصهٌونٌة التصحٌحٌة ( ،)1948 -1925ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واآلثار، ، ،2011رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.175-174
3
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.1434
 ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959بٌروت ،مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة،ط ،1996،1ص.483
5
 مإتمر فلسطٌن العربً البرٌطانً المنعقد فً لندن  7فبراٌر  1939محاضر جلساته وتقارٌر لجانه ،ترجمة إبراهٌم المازنً ،الرٌاض ،دارالملك عبدالعزٌز ،2221 ،ص.263
6
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.1447
 -سامً أبو جلهوم :تارٌخ الحركة الصهٌونٌة التصحٌحٌة ( ،)1948 -1925مرجع سابق ،ص .175
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كعمى أثر ذلؾ قامت الحككمة البريطانية بسحب المقترح بحجة أنو أيسيئ فيمو؛ إال أنيا

عادت في 15مارس /أذار بطرح مشركع أكثر تفصيالن مما سبؽ ،ينطمؽ مف قاعدة عريضة أساسية
تتمثؿ في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة تككف ذات صبغة اتحادية مرتبطة مع بريطانيا بمعاىدة تكفؿ

مصالحيا التجارية كالحربية ،كتككف حككمة فمسطيف مف العرب كالييكد عمى نحك يكفؿ مصالح كؿ

منيما الجكىرية .كتسبؽ إقامة ىذه الدكلة فترة انتقالية مدتيا ( (10سنكات ،كيمكف أف تمدد إذا كجدت
بريطانيا أف الظركؼ غير مييأة ،كما حدد المشركع اليجرة الييكدية ب ) )75ألؼ مياجر خالؿ

السنكات الخمس األكلي لمفترة االنتقالية ،لـ يمؽ ىذا المشركع مكافقة الكفد العربي الذم تحفظ عمى فترة
العشر سنكات االنتقالية ،كخشية تمديد فترة االنتداب ،كذلؾ رفض الكفد الصييكني ىذه المقترح مف

خالؿ رسالة كجييا كايزمف إلي مكدكنالد في  17مارس/أذار .)1(1939

كبعدما فشمت السياسة الخارجية البريطانية في مؤتمر لندف في محاكلة تقريب كجيات
النظر بيف الطرفيف ،أك حتي إيجاد قكاسـ مشتركة بيف الجانبيف ،باإلضافة لما سبؽ طرحو مف فشؿ

مشركع التقسيـ الذل خرجت بو لجنة بيؿ  ،1937قررت بريطانيا كفؽ المسئكلية القانكنية كاألخالقية
أف تأخذ عمى عاتقيا القرار الالزـ الذل يمثؿ سياستيا الخارجية تجاه فمسطيف ،في صدكر الكتاب

األبيض في 17مايك/أيار  1939كالذم كاف ألكؿ مرة يخمك مف الغمكض السياسي مف جانب
بريطانيا( .)2كيشكؿ إلى حود ما نص انر سياسيان لمفمسطينييف ،فقد أقرت بريطانيا بشكؿ حاسـ أنو ليس في
سياستيا أف تصبح فمسطيف دكلة ييكدية ،بؿ دكلة فمسطينية مستقمة تضـ العرب كالييكد(.)3

لقد حاز الكتاب األبيض عمى الشرعية البريطانية ،كأصبح يمثؿ سياستيا الخارجية
كتكجياتيا نحك قضية فمسطيف ،بعد أف صادؽ عميو مجمس العمكـ البريطاني في  22مايك/أيار

 1939بأغمية ) (268صكتان مقابؿ ) )179صكتان كامتناع ) (110عف التصكيت .كفي اليكـ التالي أقره

مجمس المكردات( .)4كالجدير بالذكر أف حككمة االنتداب البريطاني تستمد شرعيتيا االنتدابية في
فمسطيف مف عصبة األمـ المتحدة ،كلذلؾ قدمت الحككمة البريطانية المشركع إلى لجنة االنتدابات في

عصبة األمـ( ،)5كعند نقاش المقترح الجديد داخؿ المجنة تبيف أنيا منقسمة عمى نفسيا فريؽ األغمبية
(المككف مف أربعة أعضاء) كاف يرل أف ما جاء في الكتاب األبيض ال يتطابؽ مع صؾ االنتداب،

أما فريؽ األقمية (المككف مف ثالثة أعضاء) فكاف رأيو أف األكضاع القائمة حاليان تبرر سياسة الكتاب

1

 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص. 145 -1442
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.683
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،بٌروت ،مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات،2212 ،ص.55
4
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.685
 سالفة حجاوي  :الكتاب األبٌض فصل فً السٌاسة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن ،مجلة رإٌة ،الهٌبة العامة لالستعالمات ،العدد السادس ،فبراٌر ،2001ص.14
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األبيض بشرط مكافقة مجمس عصبة األمـ المتحدة عميو ،غير أف رأم لجنة اإلنتدابات كاف رأيان

استشاريان ليس ممزمان ،إذ يعكد القرار النيائي لمجمس عصبة األمـ( ،)1إال أنو قبؿ تاريخ االجتماع
المقرر لمجمس العصبة في 1سبتمبر/أيمكؿ 1939كانت الحرب العالمية قد اندلعت حيث دخمت

بريطانيا الحرب ضد أ لمانيا ،كلـ يجتمع مجمس العصبة منذ ذلؾ الحيف إال بعد انتياء الحرب العالمية

الثانية  ،1945بعدما انحمت عصبة األمـ لتحؿ محميا ىيئة األمـ المتحدة في العاـ نفسو(.)2
 1.1.2.3اإلطار السياسي ال ي انطمؽ منو مشروع الكتاب األبيض:

 إف إقامة دكلتيف مستقمتيف في فمسطيف كاحدة ييكدية كأخرم عربية تعتمد كؿ منيما عمى نفسيا إنماىك غير عممي.

 الحككمة البريطانية تؤمف بأ ف كاضعي صؾ االنتداب الذل تضمف تصريح بمفكر لـ يكف في نيتيـكجكب تحكيؿ فمسطيف إلى دكلة ييكدية.

 إف فمسطيف غربي النير كانت مستثناه مف تعيد السير ىنرم مكماىكف ،كبذلؾ فإف الحككمةالبريطانية ال يمكف أف تكافؽ عمى أف تككف مراسالت مكماىكف أساسان عادالن لمطالب العرب بأف تحكؿ

فمسطيف إلى دكلة عربية.
 إنو لًما يي خالؼ ركح نظاـ االنتداب أف يظؿ سكاف فمسطيف تحت االنتداب إلى األبد؛ خاصةن أفنصكص صؾ االنتداب يقضي بأف تضمف الدكلة المنتدبة تطكير مؤسسات الحكـ الذاتي ،لذلؾ يجب
تأسيس دكلة مستقمة في فمسطيف(.)3

 2.1.2.3أىـ ما ورد في الكتاب األبيض فيما يتعمؽ بالدستور:
 -قياـ دكلة في غضكف عشر سنكات.

 ييعطى أىؿ فمسطيف خالؿ فترة انتقالية نصيبان متزايدان في حككمة بالدىـ(.(4 -إف الدكلة المستقمة يجب أف تككف دكلة يشارؾ فييا العرب كالييكد في أنظمة الحكـ بطريقة تضمف

الحفاظ عمى المصالح األساسية لكؿ طائفة(.)5
 -تشكيؿ ىيئة تشريعية عند تكفر الظركؼ.

 -بعد خمس سنكات مف بدء استتباب األمف كالنظاـ في البالد تشكؿ ىيئة مف ممثمي األىالي في

فمسطيف باالشتراؾ مع الحككمة البريطانية لكضع دستكر الدكلة(.)6
1

 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.1522
 سالفة حجاوي :الكتاب األبٌض فصل فً السٌاسة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن ،مرجع سابق ،ص.143
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.148 -1474
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص .685
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص .1486
 -سالفة حجاوي :الكتاب األبٌض فصل فً السٌاسة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن ،مرجع سابق ،ص.16
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 3.1.2.3دواف السياسة الاارجية البريطانية الجديدة:
تمثمت السياسة الخارجية البريطانية الجديدة فيما يتعمؽ بمسألة فمسطيف بطرح مقترحات

الكتاب األبيض الذم انطمؽ مف منطمؽ اعتباريف أساسييف أكليما الحفاظ عمى المصالح االستراتيجية
البريطانية الحيكية في المنطقة ثانييما :المسئكلية القانكنية فيما يتعمؽ بنظاـ االنتداب عمى فمسطيف.

فمنذ أكاسط الثالثينيات بدأت بريطانيا تشعر بمخاطر جمة ممكف أف تيدد مكانتيا الدكلية كقكة عظمي
في العالـ بعد استعادة ألمانيا قكتيا كصعكد الحزب المتطرؼ الذل تزعمو ىتمر إلى سدة الحكـ ،فقد

كاف اىتماـ بريطانيا منصب عمى حماية خط المالحة في قناة السكيس ،كطرؽ المكاصالت الكاصمة

إلى اليند ،كاالىتماـ بعدـ كصكؿ المنافس األمريكي الجديد لممنطقة لالستحكاذ عمى حصة مف
مخزكنات النفط اليائمة في منطقة الخميج ،بعد أف أخذت الكاليات المتحدة األمريكية أكؿ امتياز لمنفط

مف المممكة العربية السعكدية (.)1

ىذا مف الجانب الدكلي كمف الجانب اإلقميمي كتحديدان في فمسطيف التي كانت الثكرة

مشتعمة ،كال يمكف قمعيا بالقكة بالنظر إلى تجربة عشريف عامان مف االنتداب ،كبالتالي فالمنطقة لف

تعكد إلى اليدكء خاصة كأف الثكرة حركت الشعكب العربية كاإلسالمية في األقطار المختمفة كالتي ىي
بحاجة إلى إرضائيا لمكقكؼ معيا اذا نشبت حرب عالمية ثانية(.)2

 4.1.2.3رفض مشروع الكتاب األبيض:
استقبؿ الصياينة الكتاب األبيض باالستياء كالعداء كاتفقكا عمى مقاكمتو حتي النياية،

كاعتبركا أف بريطانيا لـ تكف ىي حامية مشركعيـ ،المتمثؿ بدكلة ييكدية في فمسطيف ،إذ اضطركا

لمتكجو نحك الكاليات المتحدة لتتكلي ىذه الدكر( ،)3باإلضافة إلى المظاىرات كاالحتجاجات الصييكنية

الرافضة لتغير السياسة البريطانية تجاىيـ ( .)4كقد ذىبت منظمة إيتسيؿ الصييكنية إلى تصعيد
ىجماتيا العسكرية ضد العرب كضد الممتمكات العامة كالمنشئات البريطانية تعبي انر عف الرفض المطمؽ

لمسياسة البريطانية في فمسطيف(.)5

مف الجانب العربي حدث انقساـ في الرأم داخؿ صفكؼ المجنة العربية العميا فكقؼ حزب
الدفاع الكطني إلى جانب الكتاب األبيض ،كعقد الحزب اجتماعان في القدس في  29مايك/أيار
1

 المرجع السابق ،ص.192
 ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959مرجع سابق ،ص.4813
 عبدالوهاب الكٌالً :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث ،بٌروت ،المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،ط ،1990 ،10ص.3024
 حسن أبو حلبٌة :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن( ،)1948-1925مرجع سابق ،ص.186 منظمة اٌتسٌل هً اختصار لالسم الكامل (ارؼون ت سفابً لبومً بإرتس ٌسرابٌل) ومعناها المنظمة العسكرٌة القومٌة فً ارض إسرابٌل،
تؤسست سراً عام  ، 1931على ٌد الصهٌونٌٌن التصحٌحٌٌن ،تراسها أبراهام تاهومً ،بدعم من زعٌم التصحٌحٌٌن جابوتنسكً ،نفذت مذبحة
دٌر ٌاسٌن فً  9أبرٌل  ،1948اؼتالت الوسٌط الدولً برنادوت فً  22سبتمبر  ( ،1948جونً منصور ،مرجع سابق ،ص)76
5
 -سامً أبو جلهوم :تارٌخ الحركة الصهٌونٌة التصحٌحٌة ( ،)1948 -1925مرجع سابق ،ص.179
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 1939حضره حكالي ) (1400شخص أيدكا فيو سياسة الحككمة البريطانية؛ كالرأم اآلخر كاف يحممو

زعماء الثكار الذيف شكككا في النكايا البريطانية ما لـ يكف ىناؾ عفك عاـ عف زعماء الثكرة كالغاء

جميع ما كقع بمكجب قكانيف الطكارئ ،كذلؾ فاف إصرار الحككمة البريطانية عمى تأجيؿ إقامة الدكلة

الفمسطينية عشرة سنكات قابمة لمتمديد بعد استشارة األطراؼ المعنية .جاعمة مف التأجيؿ مبعث شؾ في

صدؽ النكايا البريطانية التي عانى منيا العرب طكيالن مف اإلخالؿ بكعكدىا فيما سبؽ( ،)1غير أف مف

األصكات العربية المغايرة فقد طالب نكرم السعيد رئيس الكزراء العراقي كبشكؿ متكرر تحالؼ العرب
مع بريطانيا مقابؿ تنفيذ بريطانيا الكتاب األبيض إلى كاقع في فمسطيف ،لكف دعكاتو لـ تمؽ أم قبكؿ

مف األطراؼ المعنية (.)2

 2.2.3توصيات المجنة األنجمو أمريكية (:)1946
قبؿ تقرير المجنة اجتمع الممؾ سعكد ممؾ العربية السػعكدية مػع الػرئيس األمريكػي ركزفمػت

) )Franklin D. Roosevelt1933-1945باإلضػػافة إلػػى كنسػػتكف تشرشػػؿ( )Winston Churchillرئػػيس
كزراء بريطانيػػا فػػي الميػػاه اإلقميميػػة المصػرية فػػي فب اريػػر/ش ػباط  1945فػػي طريػػؽ عكدتيمػػا مػػف مػػؤتمر

يالطا،حيث أكد ركزفمت لمممؾ سعكد بانو لف يتـ اتخاذ إجراء منفرد حكؿ مسألة فمسػطيف دكف التشػاكر
مػع القػادة العػرب ،كبعػد نحػك شػير مػف المقػػاء صػرح ركزفمػت بأنػو يؤيػد إقامػة دكلػة فمسػطينية ديمقراطيػػة

حػرة .تبػادؿ الممػؾ سػعكد العديػد مػف الرسػائؿ مػع الػرئيس األمريكػي ركزفمػت كػاف آخرىػا فػي  5إبريػؿ/
نيسػاف 1945تتضػػمف تأكيػدان عمػػى مكاقفػو السػػابقة .كتػػكفي ركزفمػت بصػػكرة مفاجئػة فػػي 12أبريؿ/نيسػػاف

 .)3( 1945كأعمػػف رسػػميان عػػف تشػػكيؿ المجنػػة فػػي كػػؿ مػػف كاشػػنطف كلنػػدف فػػي 10ديسػػمبر/كانكف أكؿ
 1945حيث رأس الجانب البريطاني السير جكف سػجمتكف ) (John Sgeltonأحػد قضػاة المحكمػة العميػا
بينمػا رأس الجانػب األمريكػي القاضػي جكزيػؼ ىتشسػكف ( (Joseph Hutshson))4ككانػت المجنػة تضػـ
اثنى عشر عضكا ،ستة أمريكييف كستة بريطانييف لتقكـ بالمياـ التالية(:)5

 -التحقؽ في أحكاؿ فمسطيف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كامكانية ىجرة الييكد إلييا.

1

 عبدالوهاب الكٌالً :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث ،مرجع سابق ،ص ،202عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.150-1512
 صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،مرجع ،ص.327 مإتمر ٌالطا عقد فً  11 -4فبراٌر  1945فً بلدة ٌالطا المطلة على البحر األسود باالتحاد السوفٌتً وقد ضم المإتمر االتحاد السوفٌتً
والوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا ،لبحث المسابل التً كانت معلقة أهمها :التصوٌت فً مجلس األمن ،واالتفاق على الخطوط التنفٌذٌة العرٌضة
لخروج الهٌبة العالمٌة الجدٌدة لحٌز الوجود (.الطاهر بشٌر :موقؾ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تجاه إسرابٌل فً اطار األمم المتحدة خالل
الفترة ما بٌن  ، 1967 -1948اإلسماعلٌة ،جامعة قناة السوٌس ،كلٌة التجارة ،قسم العلوم السٌاسٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،1995
ص)51
3
 سالفة حجاوي :الكتاب األبٌض فصل فً السٌاسة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن ،مرجع سابق ،ص.28-294
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص .1575
 ولٌد الخالدي :عن ألبرت حورانً واللجنة األنجلو أمرٌكٌة لسنة  ،1946بٌروت مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،المجلد  ،17العدد2006 ،65ص.25
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 التحقؽ في كضع الييكد في البمداف األكربية التي كانكا فييا ضحايا االضطياد النازم كفي تقديرعدد الييكد الذيف يرغبكف باليجرة إلى فمسطيف أك البمداف األخرل خارج أكركبا(.)1

 -االستماع إلى كجيات نظر شيكد مكثكؽ بيـ كالتشاكر مع المندكبيف العرب كالييكد حكؿ المشكمة

الفمسطينية.

 تقديـ التكصيات إلى حككمة صاحب الجاللة كحككمة الكاليات المتحدة األمريكية(.)2قدمت المجنة تقريرىا في 20أبريؿ/نيساف  1946تضمف التقرير عشرة تكصيات حيث

حددت التكصيتاف الثالثة كالرابعة شكؿ فمسطيف المستقبمي( ،)3كتنص التكصية األكلى أف فمسطيف ال
تستطيع استيعاب جميع الييكد كضحايا االضطياد النازم ،األمر الذم يجعؿ العالـ بأسرة مسئكالن عنيـ
كعف جميع األشخاص المشرديف( ،)4بينما تنص التكصية الثالثة عمى أال يجكز أف تككف فمسطيف دكلة

ييكدية كال دكلة عربية؛ لكف يجب أف تككف دكلة تحافظ عمى حقكؽ المسمميف كالييكد كالمسيحييف ك

تنص التكصية الرابعة عمى أف يستمر االنتداب في إدارة شئكف فمسطيف حتى تتكقؼ أعماؿ اإلرىاب،
كعندئذ يستبدؿ صؾ االنتداب باتفاقية كصاية مع األمـ المتحدة(.)5

كقد عمؽ الرئيس األمريكي تركماف )Harry S. Truman1945-1953) عمى تقرير المجنة

بانو ممتزـ بكعد ركزفمت كىك أال تتخذ الكاليات المتحدة مكقفان نيائيان دكف مكافقة الطرفيف ،كىك يدعك
ممثمي الييكد كالعرب إلى تقديـ مقترحاتيـ إلى الحككمة األمريكية(.)6

 1.2.2.3المويؼ الفمسطيني مف التوصيات:
عبر عف المكقؼ الفمسطيني جماؿ الحسيني عندما مثؿ أماـ لجنة التحقيؽ عندما قاؿ:

"إ ف كاجبنا نحك بالدنا يحتـ عمينا أف نعمف عدـ اعترافنا باف لمجنتكـ الحؽ في بحث أك التحقيؽ في
قضية فمسطيف كال في تقرير مصيرىا" ،كقدـ مذكرة إلى المجنة تتضمف:

1

 حمدي الطاهري :الٌهود ودولتهم ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،ط،2221 ،1ص.4652
 قٌس قدري :الصهٌونٌة واثرها على السٌاسة األمرٌكٌة (  ،) 1948-1939مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،بٌروت ،ط،1 ،1982ص.68
3
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص .1574
 حمدي الطاهري :الٌهود ودولتهم ،مرجع سابق ،ص.،4665
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936ص.127 هاري ترومان ،الربٌس الثالث والثالثون للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ( ،)1953-1945ولد عام  ،1884اظهر تفهما ً لقضاٌا الهجرة الٌهودٌة
إلى فلسطٌن ،عارض الكتاب األبٌض  1939الذي أصدرته برٌطانٌا لمعالجة الصراع فً فلسطٌن ،طالب بالسماح بهجرة  122الؾ الجا
ٌهودي إلى ارض فلسطٌن واقترح تقدٌم األموال وسفن لتهجٌرهم ،كان له دور هام فً إقامة إسرابٌل ،توفً عام  ،1972وسمٌت على اسمه
بلدة كفار ترومان قرب مدٌنة اللد ومإسسات أخرى فً إسرابٌل من ضمنها مركز ترومان فً الجامعة العبرٌة فً القدس (،افراٌم و مناحٌم
تلمً :معجم المصطلحات الصهٌونٌة ،مرجع سابق،ص)216
6
 صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،مرجع سابق ،ص.353 جمال الحسٌنً سكرتٌر عام اللجنة العربٌة العلٌا لفلسطٌن (سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة 1977-1947
دراسة تحلٌلٌة ،ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ واآلثار ،2005 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص)36
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 -االعتراؼ باستقالؿ فمسطيف.

 العدكؿ عف إنشاء كطف قكمي ييكدم في فمسطيف. -إلغاء نظاـ االنتداب.

 كقؼ اليجرة كبيع األراضي(.)1 2.2.2.3المويؼ العربي مف التوصيات:
رفض العرب تكصيات المجنة األنجمك أمريكية ،حيث انيـ لـ يتكقعكا حجـ التجاىؿ

ضدىـ ،فعمت المظاىرات كاالحتجاجات المدف الفمسطينية كالعكاصـ العربية كبادرت الحككمات العربية

لالحتجاج لدل حككمتي الكاليات المتحدة كبريطانيا( ،)2كعميو قدمت جامعة الدكؿ العربية مذكرة

احتجاج في  12يكنيك/حزيراف  ،1946لدل الحككمتيف األمريكية كالبريطانية ،جاء فييا كما أشارت

الدراسة أعاله التكصيتاف الثالثة كالرابعة كىك ما نصت عمية التكصية الثالثة كىك "بأف ال تككف
فمسطيف دكلة ييكدية كال عربية" .كأنو ال يمكف إال أف تككف فمسطيف دكلة عربية ضمف كاقعيا التاريخي
كالعربي ،التكصية الرابعة :أف تكصي المجنة "باستمرار الحكـ في فمسطيف( نظاـ االنتداب) حتى

تتكقؼ أعماؿ اإلرىاب" .فالييكد ىـ يقكمكف بأعماؿ اإلرىاب(.)3
 3.2.2.3المويؼ الصييوني مف التوصيات:

اتسـ المكقؼ الصييكني بالمكافقة كالترحيب بتكصيات المجنة األنجمك أمريكية ،حيث

أرسؿ بف غكريكف رسالة إلى المجنة تحمؿ بيف طياتيا نقطتيف أساسيتيف ىما:

 إف الييكد كباقي البشر ليـ نفس الحقكؽ كالمساكاة في التعامؿ كاالستقالؿ. -إف فمسطيف كانت كستبقى دكلتنا(.)4

غير أف ألبرت أينشتايف قدـ شيادتو أماـ المجنة بالقكؿ "إف الطبيعة األساسية لمديانة

الييكدية؛ تقاكـ فكرة دكلة ييكدية ،ذات حدكد كجيش كدرجة مف السمطة الدنيكية ،أنني أخاؼ مف

الضرر الداخمي الذم سيمحؽ بالديانة الييكدية كباألخص مف نمك قكمية ضيقة داخؿ صفكفنا(.)5

1

 سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،ؼزة ،الجامعة اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب ،قسمالتارٌخ واآلثار ،2005 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.36
2
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.1123
 الهٌبة العامة لالستعالمات :وثابق عام  ،1946رام هللا ،قٌس قدري :الصهٌونٌة واثرها على السٌاسة األمرٌكٌة ( ،)1948-1939ص.141
4
 حسن أبو حلبٌة :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن( ،)1948-1925ص.1895
 فرد جٌرومً :أٌنشتاٌن حول إسرابٌل والصهٌونٌة آراإه المثٌرة حول الشرق األوسط ،ترجمة مازن الحسٌنً ،القدس ،وكالة أبو ؼوش، ،2211صفحة الؽالؾ.
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 3.2.3نظاـ المقاطعات (:)1946
اجتمعت لجنة مف الخبراء البريطانييف كاألمريكييف في لندف في  10يكليك/تمكز ،1946

لمبحث في تكصيات المجنة األنجمك أمريكية ،كقد ترأس الجانب األمريكي السفير ىنرم ؼ .جريدم
) )Henry F. Gradyكرأس الجانب البريطاني ىربرت مكريسكف ) )Herbert Morrisonكفي31

يكليك/تمكز  1946عرض مكريسكف في مجمس العمكـ البريطاني تفصيالت ما تكصمت إلية المجنة
كىك ما عرؼ بمشركع جريدم – مكريسكف أك مشركع مكريسكف أك نظاـ المقاطعات" ،إذ تكصؿ

الخبراء إلى قبكؿ المبادئ التي أرستيا التكصية الثالثة مف تكصيات المجنة األنجمك أمريكية بأف ال

يجكز أف تككف فمسطيف دكلة ييكدية أك دكلة عربية كيمكف قياـ مقاطعات ) )Provincesعربية كييكدية

تتمتع بأكسع إجراءات الحكـ الذاتي تحت حككمة مركزية" .كقسـ المشركع فمسطيف إلى أربع مقاطعات
ىي منطقة عربية كمنطقة ييكدية كالقدس كالنقب ،بحيث تككف الحدكد بينيما حدكدان إدارية بحتة .كقد

أجمع الخبراء عمى قياـ نظاـ دكلة اتحادية .رفضت الككالة الييكدية المشركع كقدمكا مشركعان بديالن

عنة حيث دعا األخير إلى إقامة دكلة ييكدية مستقمة عمى مساحة ( )%65مف أرض فمسطيف( ،)1كذلؾ

رفض العرب المشركع ألف فترة الكصاية البريطانية ستككف خالؿ المدة االنتقالية الالزمة لنيؿ
االستقالؿ التي بمقتضاىا يتكلى المندكب السامي صالحيات السمطات التشريعية كالتنفيذية العميا في

البالد ،لـ يكافؽ الرئيس األمريكي تركماف عمى مشركع المقاطعات ،بؿ أصر عمى السماح لمئة الؼ
ييكدم باليجرة إلى فمسطيف(.)2

 4.2.3مشروع بيفف (:(Bevin Scheme,2251
استأنؼ مؤتمر لندف أعمالو في دكرتو الثانية في  27يناير/كانكف ثاني  ،1947كقدـ

خاللو كزير الخارجية البريطانية أرنست بيفف ) (Ernest Bevinمشركعان يتضمف استمرار نظاـ

الكصاية البريطانية لمدة خمس سنكات يقاـ خالليا حكـ ذاتي منفصؿ لكؿ مف العرب كالييكد عمى
()3

أسس كانتكنيو ،يعقبيا بعد ذلؾ إقامة دكلة فمسطينية اتحاديو

ثنائية القكمية بدكف تقسيـ فمسطيف إلى

دكلتيف أك دكلة ييكدية أك دكلة عربيو ،مع استمرار اليجرة الييكدية إلى فمسطيف بمعدؿ أربعة األؼ

شيريان لمدة عاميف ،بما يتالئـ مع قدرة البالد االقتصادية .كبعد دراسة المشركع مف الكفكد العربية
المشاركة في المؤتمر رفضتو ،مف خالؿ مذكرة قدمت إلى الحككمة البريطانية ،اكدكا فييا عمى حؽ
العرب في تقرير مصيرىـ ،كعدـ مسئكليتيـ عف المشكمة الييكدية ،كعدـ حميا عمى حساب العرب في
1

 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص ،163 -162إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن ،1948-1936مرجع سابق ،ص ،113حسن أبو حلبٌة :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن( ،)1948-1925مرجع سابق ص.191
2
 قٌس قدري :الصهٌونٌة واثرها على السٌاسة األمرٌكٌة ( ،)1948-1939مرجع سابق ص ،86إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌةالبرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.113
3
 -سالفة حجاوي :الكتاب األبٌض فصل فً السٌاسة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.26
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بالدىـ( ،)1بؿ أصركا عمى مشركعيـ الذم قدمكه لألمـ المتحدة .كعمى الجانب اآلخر لـ تكافؽ الككالة

الييكدية عمى المشركع ألنو ال يمبي تطمعاتيا كطمكحاتيا السياسية المتمثمة بإقامة الدكلة الييكدية(.)2

أماـ ذلؾ أعمف كزير الخارجية البريطانية بيفف في الجمسة الختامية لممؤتمر في 14

فبراير/شباط  1947بفشؿ المؤتمر ،كفشؿ الحككمة البريطانية في الكصكؿ إلى حؿ لممشكمة في

فمسطيف ،كذلؾ أعمف أف الحككمة البريطانية ستحيؿ المشكمة برمتيا إلى األمـ المتحدة(.)3
 5.2.3لجنة انسكوب (:)UNSCOP, 1947

دخمت قضية فمسطيف منعطفان دكليان جديدان عندما أحالت بريطانيا القضية الفمسطينية إلى

األمـ المتحدة في  2أبريؿ/نيساف  1947إلدراج القضية عمى جدكؿ أعماؿ الجمعية في اجتماعيا
القادـ ،كبدكرىا قامت األمـ المتحدة في  28أبريؿ/نيساف  1947بتشكيؿ لجنة انسككب لدراسة

الكضع القائـ في فمسطيف( ،)4كالتعرؼ عمى أحكاؿ الييكد في أكركبا عمى أف ترفع تكصياتيا لألميف

العاـ لألمـ المتحدة ،عندما تنعقد الدكرة العادية الثالثة لمجمعية العامة في سبتمبر/أيمكؿ .1947
كتككنت المجنة مف أحد عشر عضكان مف ممثمي إيراف كبيرك كالسكيد كأكرجكام كىكلندا كاليند
كجكاتيماال كيكغسالفيا كتشيككسمكفاكيا كأستراليا ككندا(.)5

ككانت الحمكؿ المقترحة لممشكمة الفمسطينية أماـ لجنة انسككب تتمخص في اآلتي:

 استمرار االنتداب البريطاني لفمسطيف. إخضاع فمسطيف لنظاـ الكصاية. إقامة دكلة مكحدة في فمسطيف. -إقامة دكلة اتحادية.

 تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف.كصمت المجنة إلى فمسطيف في 17يكنيك/حزيراف  1947بعد أف طافت في أكركبا كأماكف أخرل في

العالـ ،كأمضت المجنة في فمسطيف مدة أكثر مف شير ،قابمت خالليا رؤساء الحككمات العربية كأميف
عاـ الجامعة العربية .كرفض الفمسطينيكف ممثميف بالييئة العربية العميا مقابمة المجنة ،ألنيا لـ تضع
1

 زهٌر ماردٌنً :فلسطٌن والحاج أمٌن الحسٌنً ،بٌروت ،دار اقرأ ،ط ،1986 ،1ص ،372سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌةالقضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.47
2
 قٌس قدري :الصهٌونٌة واثرها على السٌاسة األمرٌكٌة (  ،)1948-1939مرجع سابق ،ص.1523
 عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص.175 لجنة انسكوب  U.N.S.C.O.Pهً اختصار ل ( United Nations Special Commission on Palestineتٌسٌر جبارة :تارٌخ
فلسطٌن ،القاهرة ،دار الشروق ،1998 ،ص)277
4
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،ص ،58أسامة أبو نحلٌ :هودٌة دولة إسرابٌل :جذور المصطلحوتؤثٌره على القضٌة الفلسطٌنٌة ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العددٌ ،)1(23ولٌو ،2211ص.311
5
 -صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،مرجع سابق ،ص.355
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في مخططيا االستقالؿ التاـ لفمسطيف ،كتعزز المكقؼ الفمسطيني أكثر عندما طالبت مصر كسكريا

كالعراؽ كالمممكة العربية السعكدية كلبناف بأف تدرج الجمعية العامة في جدكؿ أعماليا بندان يدعك إلى

إنياء االنتداب كاعالف استقالؿ فمسطيف أسكة بالدكؿ المكضكعة تحت االنتداب مف الفئة (أ) .كضعت

المجنة تقري ار مفصالن في  31يكليك/تمكز  1947تضمف بعض التكصيات كاالقتراحات كما قدمت

مشركعيف ىما(:)1

 مشروع األيمية:
كىك الذم اقترحتو إيراف كاليند كيكغسالفيا ،الذم يقضي بإقامة حككمتيف في فمسطيف مستقمتيف

استقالالن ذاتيان عمى أف تتألؼ منيما دكلة اتحادية تككف عاصمتيا القدس ،كينتخب مجمس تأسيسي
لكضع الدستكر ،كتتناكؿ سمطة الحككمة االتحادية قضايا الدفاع كالشؤكف الخارجية كالمصالح

االقتصادية المشتركة كينتخب مجمس االتحاد رئيس الدكلة( .)2كتككف ليما ىيئتاف رسميتاف أحداىما

تنتخب مف قبؿ كافة سكاف فمسطيف عمى أساس النسبة كالتناسب كاألخرل عمى أساس التساكم في
التمثيؿ بينيما ،أما مسألة اليجرة فيسمح بيا عمى مدل ثالث سنكات فقط ،كتقكـ األمـ المتحدة بتحديد

العدد المسمكح بو ،بعد ذلؾ تتكلى الحككمة االتحادية ميمة اإلشراؼ عمى تنظيـ اليجرة ،مع كفالة

كجكد قكمية فمسطينية كاحدة لكؿ المكاطنيف في دكلة فمسطيف(.)3
 مشروع األكثرية:

الذم دعمة باقي أعضاء المجنة الثمانية المتبقيف كالذم صكت إلى جانبو األكثرية في
الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالذم يكصي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف كاحدة ييكدية كاألخرل عربية
كىك ما سنرده بشكؿ مكسع في الدراسة الحقان في الفصؿ الرابع(.)4
 6.2.3صيغة توفيقية عربية "دولة فيدرالية" ))Federal State,1947

تقدـ كميؿ شمعكف رئيس الكفد المبناني لدل الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 29
نكفمبر/تشريف ثاني  1947بمشركع باسـ الدكؿ العربية كىك بمثابة صيغة تكفيقية لمشركع حؿ يقكـ
عمى مبادئ مف أىميا ما يمي:

1

 تٌسٌر جبارة :تارٌخ فلسطٌن ،القاهرة ،دار الشروق ،1998 ،ص ،277سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة 1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص ،49صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،مرجع سابق ،ص.355
2
 أسامة أبو نحلٌ :هودٌة دولة إسرابٌل :جذور المصطلح وتؤثٌره على القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص ،311صالح العقاد :المشرقالعربً المعاصر ،مرجع سابق ،ص.356
3
 حمدي الطاهري :الٌهود ودولتهم ،مرجع سابق ،ص ،419قٌس قدري :الصهٌونٌة واثرها على السٌاسة األمرٌكٌة ( ،)1948-1939مرجع سابق ،ص.91
4
 فكتورٌا والتز و ٌواخٌم شٌشا :لقد اؼتصبتمونا أرضنا سٌاسات االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن فً مبة عام ،ترجمة م .نصار ،المنظمةاإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة اٌسٌسكو ،1993 ،ص.89

66

 -تقاـ دكلة فيدرالية مستقمة في فمسطيف.

 تقاـ حككمة فمسطيف المستقمة عمى أسس فيدرالية كحككمة مركزية لممقاطعات الييكدية كالعربية. تنتخب جمعية تأسيسية عمى أسس ديمقراطية تضع دستك انر لمبالد ،كالمقصكد باألسس الديمقراطيةىك أف حرية التصكيت مكفكلة لجميع السكاف العرب كالييكد .ل ً
ؽ المشركع العربي معارضة مف قبؿ

الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي(.)1

تستنتج الدراسة مما سبؽ أف معظـ المشاريع السياسية المقدمة لحؿ الصراع الدائر في فمسطيف ،قبؿ
إقرار مشركع التقسيـ جاءت ضمف اطار األشكاؿ المتعددة لمدكلة الكاحدة ،لعيش الييكد كالفمسطينييف

سكيان في فمسطيف ،كأف مشركع الدكلتيف لـ يرد أال في مشركع تقسيـ فمسطيف الصادر مف الجمعية
العامة لألمـ المتحدة تحت رقـ ( ،)181الذم بمكجبة قامت دكلة إسرائيؿ ،كتعطؿ قياـ دكلة فمسطيف

إلى الكقت الحاضر ،كىي فترة زمنية طكيمة تمتد إلى خمسة كستكف عامان.

1

 -عصام سخنٌنً :فلسطٌن الدولة ،مرجع سابق ،ص ص ،199 -198صالح العقاد :المشرق العربً المعاصر ،مرجع سابق ،ص.359
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 3.3المبحث الثالث :الدولة الفمسطينية الديمقراطية (:)1974-1968
لـ يكف يكمان ىدؼ الحركة الكطنية الفمسطينية قبؿ حرب  ،1967إقامة الدكلة عمى أرض

فمسطيف التاريخية ،بؿ كانت ج يؿ المطالب الفمسطينية تتمحكر في دحر االحتالؿ كعكدة الالجئيف،
كفي مرحمة الحقة إقامة الدكلة ،حيث كانت فكرة الكطف أكثر حضك انر مف فكرة الدكلة كاطار قانكني
كسياسي ،كلـ تكف الغاية عند مفجرم الثكرة منذ البدايات األكلى النطالؽ عمميـ التحررم قياـ الدكلة

بؿ تحرير الكطف( ،)1كقد ظؿ اليدؼ النيائي لدل الفمسطينيكف منذ العاـ  1967-1948ىك التطمع
نحك العكدة إلى كطنيـ ،ككاف البد لمحركة الكطنية الفمسطينية مف تحديد ىدؼ النضاؿ الذم تسعى

إليو في مسيرة كفاحيا ،لتكضيح رسالتيا عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي(.)2
 1.3.3تطور مفيوـ الدولة الديمقراطية:

بعد المتغيرات التي استجدت عمى الكاقع الفمسطيني بعد حرب  ،1967طرحت حركة
التحرير الكطني الفمسطيني "فتح"رؤية سياسية تمثمت في طرح الدكلة الفمسطينية الديمقراطية ،مف
خالؿ كراسيا المكجو لمصحافة األجنبية التي جاء فيو "إف فتح ككؿ الشعب الفمسطيني يؤمنكف
بقضيتيـ العادلة كباليدؼ النيائي ،كيؤمنكف كذلؾ أنو يكـ يرفرؼ عمـ فمسطيف فكؽ أرضيـ المحررة
الديمقراطية المحبة لمسمـ ،ستبدأ حقبة جديدة يعيش فييا الفمسطينيكف كالييكد مرة ثانية بانسجاـ كجنبان
إلى جنب مع أصحاب األرض األصمييف الفمسطينييف العرب"( ،)3كقد عبر أيضان عف الفكرة صالح
خمؼ في مؤتمر صحفي عقدة يكـ العاشر مف أكتكبر/تشريف أكؿ  1968اعمف فيو أف اليدؼ
االستراتيجي لمثكرة ىك دعـ إنشاء دكلة ديمقراطية عمى امتداد فمسطيف التاريخية ،يعيش فييا العرب
كالييكد في كفاؽ كمكاطنيف عمى قدر كامؿ مف التساكم( .)4ىذه الفكرة لـ تكف بالمطمؽ رؤية سياسية
جديدة ،فقد كاف الفمسطينيكف يأممكف منذ ثالثينيات القرف الماضي في إقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية؛
تضـ كؿ مكاطنييا ،بما فييـ المستكطنيف الييكد الذيف كانكا يعيشكف في فمسطيف ،كقد عبر عنيا
الفمسطينيكف في الشيادة المقدمة إلى لجنة بيؿ البريطانية عاـ  ،)5(1937كما طرحت الفكرة عصبة
التحرير الكطني الفمسطيني في عاـ  ،1946كأشار إلى الفكرة أيضان قرار استقالؿ فمسطيف الذم تاله
الحاج أميف الحسيني في غزة بتاريخ  1أكتكبر/تشريف أكؿ .)6(1948
1

 أسامة أبو نحل وأخرون :مسٌرة المتؽٌرات السٌاسٌة واثرها على سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من النشؤة إلى أوسلو ،القدس ،دارالجندي ،ط  ،2212 ،1ص.164
2
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،بٌروت ،شإون فلسطٌنٌة ،العدد الثانً ،ماٌو  ،1971ص.5حركة فتح اكبر القوى الفلسطٌنٌة فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة( ،إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى
متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.)35
3
 الوثابق الفلسطٌنٌة العربٌة لعام  ،1968بٌروت مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ،ط  ،1972 ،1ص.56 صالح خلؾ ،احد مإسسً حركة فتح واحد األعضاء البارزٌن فً اللجنة المركزٌة لحركة فتح( ،صالح خلؾ :فلسطٌنً بال هوٌة ،لقاءات
مع الكاتب الفرنسً أرٌك رولو ،ترجمة نصٌر مروة ،الكوٌت ،شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزٌع ،د ،ت ،ص.)5
4
 المرجع السابق ،ص.221 -2225
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،مرجع سابق ،ص.5 الحزب الشوعً الفلسطٌنً الحقاً( ،عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،المإلؾ نفسة ،2228 ،ص.)7
6
 -عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،المإلؾ نفسة ، 2228 ،ص.7
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كقد أكضح صالح خمؼ أف حركة فتح اتخذت أخي انر كبعد سنة مف المداكالت كالمناقشات

ق ار انر باإلعالف عف ىدفيا الكطني النيـ ال يستطيعكف تأجيمو اكثر مف ذلؾ( ،)1كقبؿ إعالف صالح
خمؼ في مؤتمره الصحفي كانت حركة فتح قد تبنت في مؤتمرىا الثاني في يكليك/تمكز  1968فكرة

الدكلة الفمسطينية الديمقراطية في كؿ فمسطيف ،كيدؼ لمنضاؿ الكطني الفمسطيني مف خالؿ الكفاح

المسمح ،كحرب التحرير الشعبية ،عمى أف تضـ ىذه الدكلة المقترحة كؿ الييكد الذيف يقبمكف بالعيش
في دكلة فمسطيف العربية التي تشكؿ جزء ال يتج أز مف األمة العربية( .)2كقد جاء في بياف رسمي
لحركة فتح بمناسبة الذكرل الرابعة النطالقة الثكرة الفمسطينية في 1يناير/كانكف ثاني 1969في

العاصمة الفرنسية باريس بأف اليدؼ النيائي لنضاليا ىك إقامة دكلة فمسطينية مستقمة كديمقراطية
يتمتع فييا كؿ المكاطنيف بغض النظر عف دياناتيـ بحقكؽ متساكية( ،)3كلعؿ حركة فتح ىي أكؿ تنظيـ

فمسطيني كربما عربي يتخذ الكفاح المسمح كسيمة لتحرير فمسطيف ،تطرؽ لممسالة الييكدية في فمسطيف
بعد تحريرىا .فبعد أف كجدت حركة فتح االىتماـ الدكلي لحركة المقاكمة الفمسطينية كاف ال بد مف

إيضاح اليدؼ النيائي لمنضاؿ الثكرم الفمسطيني ،تمشيان مع المعطيات الدكلية الجديدة ،كتأكيدان عمى

طرح الفكرة أعمنت حركة فتح في كتابيا السنكم لعاـ  1969أف الثكرة الفمسطينية إنسانية تقدـ لمعالـ

أجمع ،المجتمع الفمسطيني المفتكح كبديؿ لمكياف الصييكني المغمؽ(.)4

كميزت حركة فتح مشركع الدكلة الديمقراطية عف المشاريع السياسية المتعمقة بالدكلة التي
طيرحت في فترات سابقة؛ بانيا كريث لمكياف الصييكني كبديؿ عف كجكد دكلتيف في فمسطيف ،دكلة
ييكدية كدكلة فمسطينية( .)5كفي كممة أخرل لحركة فتح في مؤتمر البحر المتكسط المنعقد في

باليريمك -إيطاليا بتاريخ 22يناير /كانكف ثاني 1969أكدت عمى أف الثكرة الفمسطينية تيدؼ إلى
تحرير فمسطيف كبناء دكلة ديمقراطية مستقمة ،حيث يتمتع الييكد كالمسيحيكف كالمسممكف بالحقكؽ
المتساكية دكف أم تمييز ديني أك عنصرم ،كليس فقط تحرير الفمسطينييف العرب مف الظركؼ غير

اإلنسانية التي فرضيا عمييـ االستعمار كالصييكنية ،كلكف أيضان تحرير الييكد أنفسيـ مف دكر الظالـ
المستغؿ ،ىذا الدكر الذم أعطتو الصييكنية لمييكد في فمسطيف .ىذا ما أكد عمية البياف المشترؾ بيف

حركة فتح كالحزب اإليطالي لمكحدة البركليتارية( ،)6عادت حركة فتح مرة أخرل كأكدت عمى الفكرة في

كممة أماـ المؤتمر العالمي الثاني لنصرة الشعكب العربية ،المنعقد بالقاىرة في  25يناير/كانكف ثاني
 1969مف خالؿ التأكيد عمى "ىدفيا في تصفية الكياف الصييكني كاقامة دكلة فمسطينية ديمقراطية

1

 صالح خلؾ :فلسطٌنً بال هوٌة ،مرجع سابق ،ص.2222
 رفٌق المصري :الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً رإٌة مستقبلٌة التحاد فٌدرالً ثالثً الوطنٌات ،مرجع سابق ،ص.223
 الكتاب السنوي لحركة فتح لعام  ،1969ص.1254
 الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام  ،1969بٌروت ،مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ،ط  ،1972 ،1ص .88 -875
 عصام عدوان :حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"  ،1983-1969مرجع سابق ،ص.2856
 -الكتاب السنوي لحركة فتح لعام ،1969مرجع سابق ،ص.161 -162
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يعيش فييا الفمسطينيكف بكؿ طكائفيـ مسمميف كمسيحييف كييكد في مجتمع ديمقراطي تقدمي ،كجاء

أيضان في كممة فتح "أف ثكرتنا الفمسطينية لتفتح قمبيا كفكرىا لكؿ بني األنساف الذيف يريدكف أف يعيشكا
في المجتمع الفمسطيني الحر الديمقراطي ،بصرؼ النظر عف المكف أك الديف أك العقيدة" ( .)1كتعتبر
كممة حركة فتح في مؤتمر القاىرة أكؿ إعالف صريح كامؿ يعبر عف مفيكـ الدكلة الديمقراطية في

فمسطيف(.)2

كذلؾ كجيت حركة فتح لممؤتمر السادس لمحزب االشتراكي المكحد في فرنسا في

24مارس/أذار 1969أف اليدؼ النيائي لكفاحيا ىك إعادة بناء الدكلة الفمسطينية الديمقراطية
المستقمة ،التي يتمتع فييا كؿ المكاطنيف ،ميما تكف دياناتيـ بحقكؽ متساكية ،كتؤكد أف فمسطيف جزء

مف الكطف العربي كأف حركة فتح ستعمؿ عمى جعؿ الدكلة الفمسطينية تساىـ مساىمة فعالة في بناء

مجتمع عربي تقدمي مكحد ( .)3كيشمؿ ذلؾ المقيميف في فمسطيف مف الييكد كالمسمميف كالمسيحييف،

كأيضان المشرديف عنيا بالقكة كسكؼ يككف ليـ الحؽ بالمكاطنة الفمسطينية ،ىذا ما يضمف حؽ جميع
المشرديف بالعكدة إلى كطنيـ سكاء كانكا مف مكاليد فمسطيف ،أك المنفى بغض النظر عف جنسيتيـ
الحالية ،كيقبؿ مشركع الدكلة المقترحة جميع الفمسطينييف الييكد (أم اإلسرائيمييف حاليان) كمكاطنيف

بشرط تخمييـ عف الشكفينية العنصرية الصييكنية ،عمى أف يقبمكا كميان العيش كفمسطينييف في المجتمع

الفمسطيني الجديد(.)4

كيكضح محمد رشيد" باف دكلة فمسطيف الديمقراطية ىي كما عرفت فترة االنتداب

البريطاني ،بانيا الرقعة الجغرافية التي سكؼ يتـ تحريرىا كاقامة الدكلة الديمقراطية عمييا" ،كىي
األجزاء التي احتمت مف قبؿ المستكطنيف الييكد عاـ  1948كذلؾ التي احتمت عاـ  .)5(1967كلكي

تأخذ الفكرة الشرعية الفمسطينية استطاعت حركة فتح طرح فكرة الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ التراب

الفمسطيني ،لتقديميا كتكصية لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،عمى أف تقدـ لممجمس

الكطني الفمسطيني في دكرتو السادسة المنعقدة في  1سبتمبر /أيمكؿ  ،1969إال أف المجنة التنفيذية

كالفصائؿ الفدائية رفضتيا ،كأعيد تقديميا كاقرارىا مف المجمس الكطني في دكرتو الثامنة المنعقدة في
القاىرة بتاريخ  28فبراير/شباط  1971كبيذا أصبحت الفكرة ضمف البرنامج السياسي لمنظمة التحرير
الفمسطينية( ،)6كقد جاء رفض المجنة التنفيذية كالفصائؿ الفدائية ،عمى اعتبار أف التكصية مخالفة لركح

1

 الكتاب السنوي لحركة فتح لعام  ،1969مرجع سابق ،ص.111 -1122
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،مرجع سابق ،ص.53
 الكتاب السنوي لحركة فتح لعام  ،1969مرجع سابق ،ص.1214
 محمد رشٌد :نحو فلسطٌن دٌمقراطٌة ،بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،سلسلة أبحاث فلسطٌنٌة رقم  ،24نوفمبر ،1972ص.42 -39
 محمد رشٌد مسإول العالقات الخارجٌة فً حركة فتح( ،عصام عدوان :الدولة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،مرجع سابق ،2228،ص .)22
5
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،مرجع سابق ،ص7؛ محمد رشٌد :نحو فلسطٌن دٌمقراطٌة ،مرجع سابق ،ص.386
 -عصام عدوان :حركة التحرٌر الوطنً "فتح"  ،1983-1969مرجع سابق ،ص.285
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الميثاؽ الكطني الفمسطيني الذم ينص عمى أف السيادة عمى فمسطيف ىي ألىميا العرب

الفمسطينييف( .)1كقد عبر المجمس الكطني في دكرتو المشار إلييا عف شكؿ الدكلة الديمقراطية
الفمسطينية بالصيغة التالية كما كردت في مقررات المجمس الكطني الفمسطيني" إف الكفاح المسمح ليس

كفاحان عرقيان أك مذىبيان ضد الييكد ،كليذا فاف دكلة المستقبؿ في فمسطيف المحررة مف االستعمار
الصييكني ىي الدكلة الفمسطينية الديمقراطية التي يتمتع الراغبكف فييا العيش بسالـ بنفس الحقكؽ

كالكاجبات ضمف اطار مطامح األمة العربية في التحرر القكمي كالكحدة الشاممة"( ،)2مع التكضيح بأف
يعامؿ الييكد معاممة القكميات األخرل في الدكلة الكاحدة مع كامؿ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بما

يكفؿ مشاركتيـ الفعالة في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية(.)3

لقد سعت حركة فتح بخطى متكازية مف أخذ شرعية الفكرة مف قبؿ المجمس الكطني

الفمسطيني كنشر كتنشيط طرح الفكرة دكليان ،مع التأكيد عمى أف دكلة ديمقراطية يتعايش فييا الييكد
كالعرب في أرض فمسطيف ستؤدم إلى سالـ دائـ في الشرؽ األكسط ،مع قناعتيا أف مف حؽ الجميع

العيش بسالـ عمى أرض فمسطيف( .)4ىذا الخطاب السياسي شكؿ إحراجان لمصياينة كحمفائيـ ،فمف
يرفض التعايش كالسالـ بدالن مف الطرد" ،كماذا يمكف أف يككف أفضؿ مف ىذا المكقؼ الذم يدعك فيو

صاحب البيت المعتدل عميو إلى التعايش مع المعتدم متناسيا مآسي الماضي كعقده ،منطمقان إلى

مستقبؿ أنساني تقدمي"(.)5

 2.3.3الدولة الديمقراطية وتعديؿ مواد الميثاؽ:
تقدمت حركة فتح كالجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف كطالئع حرب التحرير الشعبية

"الصاعقة" بطمب تعديؿ لممادة السادسة لمميثاؽ الكطني الفمسطيني حكؿ تكضيح أف كؿ الييكد الذيف

يتحرركف مف المكاقؼ االستعمارية بإمكانيـ العيش بأمف كسالـ ضمف مكاطني الدكلة الفمسطينية

الديمقراطية المطركحة .كتنص المادة السادسة لمميثاؽ الكطني الفمسطيني عمى "أف الييكد الذيف كانكا

يقيمكف إقامة عادية في فمسطيف حتى بدء الغزك الصييكني ليا يعتبركف فمسطينييف"( ،)6بينما تنص
المادة السابعة المقابمة في نص الميثاؽ القكمي لعاـ  1964أف "الييكد الذيف ىـ مف أصؿ فمسطيني

1

 ؼازي حسٌن :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1988-1963دمشق ،دار دانٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط ،1993 ،1ص.1582
 راشد حمٌد :مقررات المجلس الوطنً الفلسطٌنً  ،1974-1964بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،أؼسطس ،1975ص.178
3
 ناجً علوش :نحو ثورة فلسطٌنٌة جدٌدة ،بٌروت ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر ،1977،ص.1134
 عصام عدوان :حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"  ،1983-1969مرجع سابق ،ص.2855
 شفٌق الحوت :عشرون عاما ً فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ( ،)1984-1964بٌروت ،دار االستقالل للدراسات والنشر ،ط ،1986 ،1ص.221
6
 حمزة الصمادي :تجربة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السٌاسٌة من المقاومة المسلحة إلى التسوٌة السٌاسٌة ( ،)2226 – 1964مرجع سابق،ص ،365سامً احمد  :المواقؾ السٌاسٌة المتباٌنة واثرها على مشارٌع الدولة الفلسطٌنٌة المقترحة فً اطار التسوٌة ( ،)1993-1967مرجع
سابق ،ص.1264
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يعتبركف فمسطينييف اذا كانكا راغبيف باف يمتزمكا العيش بكالء كسالـ في فمسطيف" .ككما ىك مكضح

فالصيغة الجديدة تحذؼ مف المادة نص العيش بكالء كسالـ ،إال أف المفيكـ بقى غامضان كقابالن

لاللتباس ،إذ كاف المقصكد ىك تاريخ الغزك الصييكني ىك العاـ  ،1917رغـ أنو في العاـ  1968لـ
يبؽ الكثير منيـ يعيش في إسرائيؿ ينطبؽ عمية ىذا القياس ،مع عدـ كجكد إشارات تحدد مف ىـ
الييكد ،ىذا عمى خالؼ المادة الخامسة لمميثاؽ التي تحدد العرب الفمسطينييف بكؿ كضكح(.)1

كيعتبر ىؤالء الييكد الذيف أقامكا في فمسطيف منذ بداية االنتداب البريطاني لفمسطيف أقؿ

شأنا مف أف تخصص ليـ مادة في الميثاؽ الكطني ،أما اذا اعتبرنا بداية الغزك ىك تاريخ إعالف قياـ
إسرائيؿ فإف تعريؼ الميثاؽ الكطني سيصبح شامالن لمعظـ الييكد مف سكاف إسرائيؿ ،كرغـ ما شابو
مف غمكض كالتباس ،أال أف ياسر عرفات ،رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أعمف

أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نكفمبر/تشريف ثاني " 1974أننا عندما نتحدث عف أمالنا

المشتركة مف أ جؿ فمسطيف الغد فنحف نشمؿ في تطمعاتنا كؿ الييكد الذيف يعيشكف األف في فمسطيف،
كيقبمكف العيش معنا بسالـ كدكف تميز عمى أرض فمسطيف(.)2

حكؿ االلتباس الذم شاب المادة المذككرة حكؿ بدء الغزك فالحقيقة أف قادة فتح كانكا

معنييف بيذا االلتباس إلى حدا ما ،ليترككا شيئان لعنصر المناكرة السياسية في إطار عممية التفاكض مع

اإلسرائيمييف .كلـ يكف اليدؼ في طرح فكرة الدكلة الديمقراطية كعيش القكميتيف في أرض فمسطيف ىك
التحرير الكطني فقط ،كانما لمييكد الذم أجبرتيـ الحركة الصييكنية عمى العيش في حالة مف عدـ

األمف كاالستقرار الدائـ لمدكلة الييكدية(.)3

 3.3.3الدولة الفمسطينية ما بيف العممانية والديمقراطية:
اعترضت حركة فتح عمى كصؼ الدكلة بالعممانية التي كانت تنادم بيا الجبيتيف الشعبية

كالديمقراطية لتحرير فمسطيف ،عمى اعتبار إف العممانية بعيدة عف الثقافة العربية ،كىك الذم لـ تتبناه
منظمة التحرير الفمسطينية ضمف برنامجيا السياسي المتعمؽ بتعريفيا لمدكلة الديمقراطية( .)4كيجدر بنا

القكؿ بأف اعتراض حركة فتح عمى مصطمح العممانية ،أنما يندرج ضمف الخطاب الجماىيرم لكسب

كد الجماىير العربية المسممة بالدرجة األكلى .كىك ما أكضحو ياسر عرفات خالؿ ندكة في المممكة

العربية السعكدية أ ف حركة فتح تطالب بالدكلة الديمقراطية الفمسطينية كليس بالدكلة العممانية ،كىي ال
1

 آالن ؼرٌش :شعار الدولة الدٌمقراطٌة فً الثورة الفلسطٌنٌة( ،)1971-1968ترجمة نبٌل هادي ،بٌروت ،مجلة شإون فلسطٌنٌة ،العددٌ ،123 -122ناٌر ،فبراٌر ،1982ص.163
2
 فٌصل حورانً :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1974-1964بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،ط ،1982 ،1ص.138
3
 ؼادة الكرمً :بعد أوسلو :دولة واحدة فً إسرابٌل /فلسطٌن ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،العدد الثامن عشر ،ربٌع  ،1998ص.2694
 -رفٌق المصري :الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً رإٌة مستقبلٌة التحاد فٌدرالً ثالثً الوطنٌات ،مرجع سابق ،ص.22
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تؤمف بإقامة دكلة عممانية في فمسطيف( ،) 1إف كجكد الييكد كالعرب في نظاـ حكـ سياسي البد أف

يككف نظامان عممانيان كلربما يتنافى مع مكانة فمسطيف في الديف اإلسالمي ،فيناؾ العديد مف الدكؿ

اإلسالمية تنظر إلى فمسطيف بأنيا أرض مقدسة كتشبو مكانتيا الدينية أرض الحجاز ،فكيؼ سيطمب
منيـ دعـ مشركع الفكرة؟( ،)2نقكؿ :كيؼ لدكلة ديمقراطية أال تككف عممانية؟ بالتأكيد ال يمكف أف تككف

الدكلة الثيكقراطية ديمقراطية ،فالديمقراطية قائمة في جكىرىا عمى أساس التعدد السياسي كالفكرم(،)3
كاف كاف لبعض مفكرم حركة فتح كبعض القكل الفمسطينية القكمية المطالبة بإعطاء صفة العممانية،

فانيـ قصدكا عمى أف فمسطيف عربية يحصؿ الييكد إلى جانب المسمميف كالمسيحييف عمى مكانة فردية

متساكية ،كحرية العبادة كطائفة ييكدية ،لكف دكف أف يجرل االعتراؼ بيـ كمجمكعة قكمية كىذا الفيـ

استخدـ نقيضان لمفيكـ الدكلة ثنائية القكمية ،كالتشديد عمى استخداـ ىذه الصيغة حكؿ الدكلة المقترحة
ىك ييدؼ التممص مف كاقع االعتراؼ بكجكد قكمية عبرية داخؿ فمسطيف(.)4

 4.3.3الدولة الديمقراطية كاطار عاـ لمحؿ:
لقد أكضح صالح خمؼ في مجمة الطميعة في يكنيك/حزيراف  1969أف الدكلة

الديمقراطية تشكؿ الخط االستراتيجي العريض الذم يحكـ كؿ التفاصيؿ ،أما التفاصيؿ فستتبمكر مف
خالؿ تطكر النضاؿ كالكفاح ،كأكد أف الييكد سيككنكف مكاطنيف عمى قدـ المساكاة مع العرب في كؿ

شيء( ،)5باإلشارة لعدـ الدخكؿ في جدؿ فكرم أك اجتيادات نظرية حكؿ الشكؿ السياسي أك
االجتماعي لتعريؼ ىذه الدكلة( ،)6كفي معرض رد صالح خمؼ في مؤتمر صحفي عقد في 10
أكتكبر /تشريف األكؿ  1968عمى أحد الصحفييف بسؤالو عف أم اإلسرائيمييف تعتزـ التعايش :مع

مكاليد البالد؟ أـ مع المياجريف ؟ ثـ مع أم المياجريف منيـ الجدد أـ القدامى؟ فأجاب إجابة غامضة
لسببيف أ كليما :انتظار رد فعؿ مف جانب الخصـ قبؿ الدخكؿ بالتفاصيؿ كالتفاكض عمى تسكية ،إذ لـ
تطالب أم دكلة بغض النظر عف مكانتيا كشانيا أم تكضيح أك أم اىتماـ بالمقترح المثار ،ثانييما:

لـ تحظ الفكرة باألجماع الكطني الفمسطيني بعد(.)7

1

 الٌومٌات الفلسطٌنٌة ،المجلد الحادي عشر من ٌ 1ناٌرٌ 32 -1972ونٌو ،1972بٌر وت  ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة،أبرٌل  ،1971ص .312
2
 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،مرجع سابق ،ص.183
 احمد الصبٌحً :مستقبل المجتمع المدنً فً الوطن العربً ،بٌروت ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،ط ،1أكتوبر  ،2222ص.2224
 موشٌة ماخوؾ :تسوٌة النزاع اإلسرابٌلً -الفلسطٌنً :وجهة نظر اشتراكٌة ،ترجمة نسرٌن ناصر ،بٌروت ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،العدد  ،92مارس  ،2212ص.16
 حوار أجراه لطفً الخولً ،ربٌس تحرٌر "مجلة الطلٌعة" ،مع صالح خلؾ ،القاهرة ،مجلة الطلٌعة ،العدد  ،6السنة الخامسةٌ ،ونٌو ،1969
ص( ،87 -51ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928نٌقوسٌا – قبرص ،مركز األبحاث
والدراسات االشتراكٌة فً العالم العربً -شركة  F.K.Aالمحدودة للنشر ،ط ،1995 ،1ص)184
5
 الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام  ،1969مرجع سابق ،ص.896
 محمد أبو العز :الدولة الفلسطٌنٌة حدودها ومعطٌاتها وسكانها ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربٌة ،1991،ص.417
 -صالح خلؾ :فلسطٌنً بال هوٌة ،مرجع سابق ،ص.221
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لقد أكجد طرح مشركع الدكلة الديمق ارطية لغة لمتخاطب الدكلي بما تحممو مف رسائؿ
إنسانية كحضارية تدعك لمسالـ كالتعايش ،كفي كسط ىذا المناخ ًلق ًى خطاب ياسر عرفات أماـ
الجمعية العامة لألمـ المتحدة  13نكفمبر/تشريف ثاني 1974االىتماـ الدكلي بالقضية الفمسطينية،

عندما قاؿ" :فمنعمؿ معان عمى تحقيؽ الحمـ في أف أعكد مع شعبي مف منفام ألعيش مع ىذا المناضؿ

الييكدم (أىكد أديؼ الذم شارؾ الفمسطينييف في مقاكمة إسرائيؿ مطالبان بدكلة ديمقراطية) كرفاقو ،كمع

ىذا المناضؿ الراىب المسيحي (المطراف أيراليكف كبكجي) كاخكانو ،في ظؿ دكلة كاحدة ديمقراطية،

فنحف نشمؿ تطمعاتنا كؿ الييكد الذيف يعيشكف األف في فمسطيف ،كيقبمكف العيش معنا في سالـ كدكف

تمييز عمى أرض فمسطيف ،أدعك الييكد فردان فردان أف نعيش حقان في اطار السالـ العادؿ في فمسطيننا

الديمقراطية"(.)1

 5.3.3الفصائؿ الفمسطينية واشكالية العنية بيف الوطني والقومي:
لتكضيح الغمكض ما بيف طرح الدكلة الديمقراطية ،كالقكمية العربية ،حددت حركة فتح
رؤيتيا في ىذا الشأف بأف فمسطيف الغد التي سيتـ تحريرىا ،كاقامة المجتمع الديمقراطي فييا لف تككف

معزكلة عف كاقعيا العربي ،بؿ ستككف جزءان مف كحدة عربية شاممة( .)2كصرح ياسر عرفات لصحيفة

"فرم بالستايف" ) )Free Palestineفي أغسطس/آب  1969باف الدكلة الديمقراطية التي تنادم بيا فتح
ال تتناقض مع ككنيا عربية ،ألف الدكلة الصييكنية لـ تنجح في جعؿ نفسيا مقبكلة في محيطيا

الجغرافي ،في حيف أف الدكلة الفمسطينية ال تستطيع عزؿ نفسيا عف محيطيا الجغرافي ،إذ تطمح
حركة فتح بعد التحرير بإقامة مجتمع عربي تقدمي ،كالمشاركة في نضاؿ األمة العربية مف أجؿ

االستقالؿ كاقامة المجتمع العربي المكحد(.)3

كقد افترض عرفات بأف أكثرية سكاف الدكلة المقبمة ستككف عربية باإلشارة لكجكد2،5

مميكف فمسطيني عربي مف مسيحييف كمسمميف ،ك 1،25مميكف عربي مف الطائفة الييكدية يعيشكف في

ذلؾ الكقت في إسرائيؿ .كقد اعمف عرفات فيما بعد بالنسبة لممكضكع نفسة "أف اقتراحنا ال يرتبط بعدد
معيف كانما بمبدأ أساسي كىك أننا سنرحب بجميع الييكد الذيف سيترككف األيديكلكجية الصييكنية
كيقبمكف بالعيش معنا في الدكلة الفمسطينية"( ،)4ىناؾ افتراض بكجكد عكامؿ تضمف الحفاظ عمى كجكد

أكثرية عربية في الدكلة الديمقراطية؛ ىي:

1

 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،مرجع سابق ،ص .112
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.463
 الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام  ،1969مرجع سابق ،ص.884
 آالن ؼرٌش :شعار الدولة الدٌمقراطٌة فً الثورة الفلسطٌنٌة ،حوار المإٌدٌن والمعارضٌن ،ترجمة نبٌل هادي ،بٌروت ،مجلة شإونفلسطٌنٌة ،العدد  ،124مارس ،1982ص .88
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 -ارتفاع معدؿ نسبة الكالدات العربية.

 ىجرة الييكد العكسية إلى الخارج ،نتيجة استمرار تصاعد كتيرة الكفاح الفمسطيني المسمح. -إمكانية عكدة الييكد الشرقييف المنحدريف مف البمداف العربية إلى مسقط رأسيـ.

كيكضح نبيؿ شعت عقب إعالف عرفات حكؿ ما إذ كانت الطائفتيف متساكيتيف في العدد "ليست ىذه

المشكمة ،إف حقكؽ الييكد يجب أف تككف مضمكنة ميما يكف عددىـ في فمسطيف العتيدة"(.)1

"شددت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف بضركرة النضاؿ مف أجؿ حؿ ديمقراطي

شعبي لممسالة الفمسطينية كالمسالة اإلسرائيمية كىذا الحؿ يعني إنشاء دكلة فمسطينية ديمقراطية شعبية
يعيش فييا العرب كالييكد دكف تمييز ،دكلة ضد كافة ألكاف القير الطبقي كالقكمي مع إعطاء الحؽ

لكؿ مف العرب كالييكد في تنمية كتطكير الثقافة الكطنية لكؿ منيما ،عمى أف تشكؿ ىذه الدكلة جزءان

مف دكلة اتحادية اشتراكية عربية تحؿ مف خالليا مشكمة األقمية الييكدية في فمسطيف"(.)2

جاء في تقرير مؤتمر فبراير/شباط  1969الخاص بالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف :أف

ىدفيا ىك "إنشاء دكلة كطنية ديمقراطية في فمسطيف يعيش فييا العرب كالييكد كمكاطنيف متساكيف في

الحقكؽ كالكاجبات ،كتشكؿ جزءان ال يتج أز مف الكجكد الكطني العربي الديمقراطي التقدمي المتعايش
بسالـ مع كؿ قكل التقدـ في العالـ ،كقد أكد جكرج حبش عمى عدـ إظيار المسالة ككأنيا انتزاع
لفمسطيف مف الكطف ،كبناء كياف خاص منفصؿ كمزدكج القكمية دكف ىكية عربية باسـ الديمقراطية"(.)3

 -بينما جاء مكقؼ الجبية الشعبية القيادة العامة مف الدكلة الديمقراطية" ،إذ ترل أف ىدفيا في

النضاؿ الكطني ىك تصفية الكياف الصييكني بكصفة كيانان عنصريان عدكانيان ،مع ضماف عكدة أبناء
الشعب الفمسطيني إلى أرضيـ كانشاء الدكلة الديمقراطية ،التي يتعايش فييا كافة مكاطنييا بغض
النظر عف معتقداتيـ الدينية ،كاف الدكلة جزء مف الكجكد الديمقراطي العربي التقدمي"(.)4

 مكقؼ طالئع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة" "رأت أف البحث في ىذا المكضكع سابؽ ألكانو ،إالأنيا تبدم تحفظيا تجاه الدكلة الفمسطينية الديمقراطية ،الف مثؿ ىذه الدكلة تتنافى مع الكحدة العربية
التي تؤمف بيا ،كبينت الصاعقة أنيا ليست ضد الييكد في فمسطيف كشعب ،كلكنيا ضد الحركة

الصييكنية ،كالحؿ الذم تراه مناسبان ىك الحؿ االشتراكي ،باعتباره الحؿ اإلنساني الذم يكفؿ لمييكد

العيش بسالـ ،كضمف حقكؽ متساكية مع العرب في اطار المجتمع العربي االشتراكي"(.)5
1

 المرجع السابق ،ص.882
 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  1993-1928نٌقوسٌا – قبرص ،مركز األبحاث والدراساتاالشتراكٌة فً العالم العربً -شركة  F.K.Aالمحدودة للنشر ،ط ،1995 ،1ص.189 -188
3
 الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام  ،1969مرجع سابق ،ص.113 -1124
 ذٌاب مخادمة :المدخل إلى القضٌة الفلسطٌنٌة ،عمان ،مركز دراسات الشرق األوسط ،ط ،1999 ،5ص.3725
 -إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.52
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 عارضت جبية التحرير العربية مشركع الدكلة الديمقراطية بصفتو رم انز لمنظرة القطرية كترل أفالخطر الذم يحدؽ بالثكرة الفمسطينية ىك "بقاء الثكرة في اإلطار اإلقميمي كقطعيا عف الشرياف الذم

يربطيا بمنبع قكتيا ككفاءتيا كطاقتيا ،أال كىك جماىير الثكرة العربية" مع التشديد عمى أىمية اليكية
الفمسطينية عمى أف ال تعطى صكرة مختمفة عف اليكية أك الصكرة العربية ،كىي تؤكد عمى ضركرة

النضاؿ تحت راية العركبة كاالشتراكية كالديمقراطية(.)1

كبناء عمى ما سبؽ نستطيع القكؿ بأف المتغيرات السياسية التي فرضتيا أحداث حرب  1967التي

طرأت عمى الكاقع الفمسطيني ،كاف ليا بالغ األثر في تقديـ كتبني رؤية الدكلة الديمقراطية كيدؼ

لمنضاؿ الكطني الفمسطيني ،بعد التعذر مف إمكانية تصفية المشركع االستيطاني الصييكني عسكريان،

في أرض فمسطيف ،المرتبطة مصالحو بمصالح اإلمبريالية األمريكية.
 6.3.3أىـ مبررات طرح فكرة الدولة الفمسطينية الديمقراطية:

 -المتغيرات السياسية اإلقميمية بعد حرب  1967كىزيمة الجيكش العربية ،فتعاممت حركة فتح كمف

ثـ الفصائؿ األخرل مع الكاقع السياسي الجديد ،حيف تبادر عند البعض بعدـ إمكانية القضاء عمى

إسرائيؿ عسكريان.)2(.

 -كسب تعاطؼ الرأم العاـ الدكلي ،كاحراج إسرائيؿ دكليان (.)3

 -إيجاد رؤية سياسية قائمة عمى حؿ جذرم كاستراتيجي لحؿ المشكمة الفمسطينية ،تتضمف تحرير

فمسطيف مف الكجكد الصييكني اإلسرائيمي كتقدـ حالن بعيدان عف الشكفينية كالعنصرية كالتطيير العرقي
الذم مارستو الحركة الصييكنية ،كىك حؿ ال يقكـ بالنسبة لمفمسطينييف عمى إبادة الييكد مثمما فعؿ

ىتمر ،كانما ينـ عف نضج سياسي(.)4

 -عدـ المراىنة عمى البعد القكمي العربي الرسمي لكحده.

 تقكية تيار الييكد غير الصياينة في إمكانية االعتماد عمييـ لتحقيؽ مصالحة تاريخية ما بيف الييكدكالفمسطينييف(.)5

 -صياغة ىدؼ التحرير بما يعالج المسالة الييكدية كفؽ الكاقع الجديد(.)6

 -تداعيات أحداث أيمكؿ  1970في األردف ،كأثرىا عمى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير

الفمسطينية(.)7
1

 آالن ؼرٌش :شعار الدولة الدٌمقراطٌة فً الثورة الفلسطٌنٌة حوار المإٌدٌن والمعارضٌن ،مرجع سابق ،ص.792
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.523
 عصام عدوان :حركة التحرٌر الوطنً "فتح"  ،1983-1969مرجع سابق ،ص.2844
 أسامة أبو نحل وآخرون :مسٌرة المتؽٌرات السٌاسٌة واثرها على سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من النشؤة إلى أوسلو ،مرجع سابق،ص.172
5
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.366
 المرجع السابق ،ص.387
 -فٌصل حورانً :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1974-1964مرجع سابق ،ص.176
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 تحديد ىدؼ الكفاح الكطني الفمسطيني كداللتو بشكؿ كاضح. -حؿ بديؿ عف أكذكبة "قذؼ الييكد في البحر"(.)1

 -ضماف عدـ عكدة الضفة الغربية إلى األردف أك قطاع غزة إلى مصر مستقبالن(. )2

 في 7نكفمبر /تشريف ثاني 1967دعا الممؾ حسيف إسرائيؿ الف تتخمى عف غربيتيا كتصبح شرقيةتندمج في المجتمع الشرقي كدكلة حرة متخمية عف صييكنيتيا .كبيذا االقتراح ميد الطريؽ أماـ حركة

فتح لإلعالف عف إقامة الدكلة الديمقراطية ،بؿ مف الممكف أف تككف تصريحات فتح بالدعكة إلى الدكلة

الديمقراطية ىي صدل لمشركع الممؾ حسيف(.)3
 7.3.3ردود األفعاؿ اإلسرائيمية:

 -عمى الرغـ مف أنو الحؿ األكثر حضارة إال أف إسرائيؿ رفضتو ،كاعتبرتو كصفة لتدميرىا ،كمناكرة

سياسية مف الجانب الفمسطيني( .)4كتعتمد أرضية الرفض اإلسرائيمي لمفكرة بكصفيا كسيمة دعائية
يستخدميا الفمسطينيكف الستدرار تعاطؼ العالـ معيـ ،كذلؾ يعتبركف أف الفمسطينييف كالعرب يكذبكف،

كال يعنكف حقان ما يقكلكف ،أك أنيـ اضطركا إلى ذلؾ نتيجة ىزائميـ( ،)5كاعتبر اإلسرائيميكف أف فكرة

الدكلة الديمقراطية الالطائفية في فمسطيف ىي تحد لكؿ مخططاتيـ الدعائية ،لذا فقد اصدركا خمس

نشرات لمتصدم لمفكرة داخميان كخارجيان ،حيث تركز اليجكـ اإلعالمي اإلسرائيمي عمى:

 إف العرب ال يمكف تصديقيـ ،كما ينشركنو بالمغة اإلنجميزية لالستيالؾ الخارجي يختمؼ عمايقصدكنو في كتاباتيـ العربية المكجية لمعرب.

 إسرائيؿ ىي دكلة ديمقراطية عممانية حرة ،كأف العرب يريدكف إقامة دكلة إسالمية في فمسطيف ،كأفنايؼ حكاتمة كجكرج حبش كياسر عرفات لـ يصرحكا كال مرة بالمغة العربية باف ىذه الدكلة الجديدة لف

تككف دكلة إسالمية(.)6

مف الجانب اإلسرائيمي غير الرسمي انضمت منظمات يسارية اشيرىا "الماتسبيف "التي

أيدت الدكلة المقترحة عمى أف تككف دكلة اشتراكية مناىضة لمحركة الصييكنية ،كاعتبرت الماتسبيف

بأف الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي ليس صراعان بيف شعبيف ،كانما صراع ما بيف حركة ككلكنيالية
صييكنية كبيف كؿ الشعب الفمسطيني(.)7

1

 صالح خلؾ :فلسطٌنً بال هوٌة ،مرجع سابق ،ص.2222
 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،مرجع سابق ،ص .83
 المرجع نفسة ،ص.94
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص ،52ؼادة الكرمً :بعدأوسلو :دولة واحدة فً إسرابٌل /فلسطٌن ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص،69
5
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،مرجع سابق ،ص.86
 نبٌل شعت :الفكر العنصري االستعما ري وراء "إسرابٌلٌون ٌردون" ،بٌروت ،مجلة شبون فلسطٌنٌة ،العدد األول ،مارس ،1971ص.141 -142
 الماتسبٌن منظمة اشتراكٌة إسرابٌلٌة نشطت بعد حرب 1967وهً ضد الفكر الصهٌونً وترفض الكٌان اإلسرابٌلً المستقل على ارض
فلسطٌن (لٌلى القاضً :مقابلة مع مسإول فً المنظمة االشتراكٌة اإلسرابٌلٌة (ماتسبٌن) مجلة شبون فلسطٌنٌة ،العدد الثانً ،ماٌو ،1971
ص.)91
7
 -ؼادة الكرمً :بعد أوسلو :دولة واحدة فً إسرابٌل /فلسطٌن ،نابلس ،السٌاسة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق،ص.72
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 8.3.3ردود األفعاؿ العربية:

 -اعتبر الرئيس عبد الناصر أف مشركع الدكلة الفمسطينية الديمقراطية ،يمكف أف يككف حالن دائمان(.)1

 بينما كجد شعار الدكلة الديمقراطية معارضة مف قبؿ القكمييف في الساحة الفمسطينية عمى اعتبار-كفؽ التعريفات التي أعطيت لمشعار المذككر -أف ىناؾ تناقض مع عركبة فمسطيف كالقكمية العربية

التي تدعك إلى كحدة حاؿ البمداف العربية(.)2

 كىناؾ مف رفض الفكرة تمامان عمى اعتبار أنيا تنازؿ كامؿ لمعدك ،كاتيـ اليساريكف العرب الذيفتبنكا الفكرة بأنيـ عمالء لمعدك.

 -ىناؾ جماعة مف النقاد العرب رفضكا الصبغة الدينية لمفكرة كدكلة خاصة بالمسمميف أك المسيحييف

أك الييكد مف منطمؽ نظرة ماركسية(.)3
 9.3.3ردود األفعاؿ الدولية:

تـ رفضو مف قبؿ القكل الدكلية ذات التأثير في الساحة الدكلية( ،)4كلكف عمى الجانب

*
اآلخر مف القكل الدكلية  -بحسب ما ذكره رمزم رباح  -باف فكرة الدكلة الديمقراطية قد القت قبكالن

كنظر إلييا باىتماـ كتأييد كبير مف قبؿ منظكمة الدكؿ االشتراكية(.)5

 10.3.3اإليجابيات في مشروع الدولة الديمقراطية:
 -تحديد اليدؼ االستراتيجي لمكفاح الكطني الفمسطيني.

 -الرد عمى الدعاية اإلسرائيمية مف مقكلة إلقاء الييكد في البحر(.)6

 خمؽ أرضية لالنفتاح عمى العالـ كتقديـ رؤية سياسية أكثر حضارة. يتعامؿ مع فمسطيف بقعة جغرافية كاحدة دكف تجزئو. 11.3.3التحفظات عمة مشروع الدولة الديمقراطية:
لعؿ مف أبرز التحفظات عمى الفكرة أنيا تعطي المستكطنيف الييكد حقكقان في فمسطيف بغض النظر
عف صييكنيتيـ أك عدميا( ،)7كىذا ما أعتبر في حينة بداية التعاطي مع المشاريع السياسية.

1

 عصام عدوان  :حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً "فتح"  ،1983-1969مرجع سابق ،ص.2852
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.523
 نبٌل شعت :فلسطٌن الؽد ،مرجع سابق ،ص.124
 أسامة أبو نحل وآخرون :مسٌرة المتؽٌرات السٌاسٌة واثرها على سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من النشؤة إلى أوسلو ،مرجع سابق،ص.166
*
رمزي رباح عضو المكتب السٌاسً للجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن (أسامة أبو نحل :مسٌرة المتؽٌرات السٌاسٌة واثرها على سٌاسات
منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من النشؤة إلى أوسلو ،مرجع سابق ،ص .)168
5
 المرجع نفسة ،ص.1726
 صالح خلؾ :فلسطٌنً بال هوٌة ،مرجع سابق ،ص.227
 -فٌصل حورانً :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1974-1964مرجع سابق ،ص.165
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 12.3.3أىـ النتائج في طرح الدولة الديمقراطية:
 إقامة اتصاالت عمنية بيف قكل فمسطينية كقكل ييكدية تقدمية مف خارج إسرائيؿ كمف داخميا ،كأيضان()1

إقامة عالقات مع قكل إسرائيمية ميزت نفسيا بانيا تتفيـ بعض مطالب الشعب الفمسطيني

()2

 استغالؿ كتكظيؼ فكرة الدكلة المقترحة في خطاب ياسر عرفات في األمـ المتحدة 1974()3

 -انفتاح دكلي كعمؿ نشط عمى الساحة الدكلية

 -إف الفمسطينييف ينبذكف أعماؿ القتؿ كيسعكف لمكصكؿ إلى السالـ الدائـ (.)4

1

 المرجع السابق ،ص.1672
 المرجع السابق ،ص.1383
 شفٌق الحوت :عشرون عاما ً فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ( )1984-1964مرجع سابق ،ص ص .223 -2234
 -المرجع السابق ،ص.222
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.4الفصل الزابع
تطور رؤية حل الدولتني
 1.4المبحث األوؿ :الجذكر التاريخية لرؤية حؿ الدكلتيف في مشاريع التسكية
 2.4المبحث الثاني :رؤية حؿ الدكلتيف في اطار سياسة المرحمية
 3.4المبحث الثالث :مسار التسكية في اطار الحكـ الذاتي ()1993-1991
 4.4المبحث الراب  :رؤية حؿ الدكلتيف في اطار التسكية السياسية
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 1.4المبحث األوؿ :الج ور التارياية لرؤية حؿ الدولتيف في مشاري التسوية:
 1.1.4توصيات لجنة بيؿ (:)Peel Commission,1937
قاـ كزير المستعمرات البريطانية اكرمسبي غكر ( )Ormsby Goreباإلعالف عف تشكيؿ
المجنة الممكية البريطانية في  29يكليك/تمكز  ،1936كفي 7أغسطس/آب مف العاـ نفسة أصدر الممؾ

البريطاني "جكرج السادس" البراءة الممكية ،بتكميؼ أعضاء المجنة كتحديد اختصاصاتيا( .)1كجاء
تشكيؿ المجنة لمنظر في أسباب استمرار تدىكر األكضاع األمنية في فمسطيف ،ككضع التكصيات التي

تراىا مناسبة؛ لكقؼ ثكرة  ،1936كايجاد الحمكؿ المناسبة لمقضية الفمسطينية( .)2كتككنت المجنة مف

سبعة أعضاء برئاسة المكرد بيؿ ).)Peel




أىـ ااتصاصات المجنة:
 -التحقؽ مف األسباب األساسية لإلضراب.

 -معرفة كيفية تنفيذ صؾ االنتداب في فمسطيف بالنسبة إلى التزامات الدكلة المنتدبة (بريطانيا) نحك

العرب كالييكد.

 -التحقؽ مف تفسير نصكص صؾ االنتداب تفسي انر صحيحان فيما اذا كاف لدل العرب أك الييكد مظالـ

مشركعة(.)3

كقد أرجعت لجنة بيؿ أسباب الثكرات الفمسطينية في األعكاـ ( )192021921219252193321936إلى

اعتبارات داخمية كخارجية؛ كأىـ االعتبارات الداخمية:
 -مطالبة الفمسطينييف باالستقالؿ.

 -معارضة الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف(.)4

1

 أكرم عدوان :مشروع تقسٌم فلسطٌن فً تقرٌر لجنة بٌل الملكٌة البرٌطانٌة  ،1937ؼزة مجلة الجامعة اإلسالمٌة ،المجلد العاشر ،العدداألول ،2222 ،ص.4
2
 سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.41 هم اللورد بٌل ) )Peelربٌسا ً للجنة ،سٌرهوراس رامبولد ( )H. Rumboldنابب الربٌس ،مورٌس كارتر(  (M.Carterمتخصص فً
شإون األراضً ،هارولد مورٌس ( )H. Morisمتخصص فً شإون العمل والعمال ،لوري هاموند ( )L. Hamondعضواً ،رٌجٌنالد
كوبالند ( )R. Couplandعضواُ ،مستر مارتن ( ( ،)M. Martinأكرم عدوان :مشروع تقسٌم فلسطٌن فً تقرٌر لجنة بٌل الملكٌة البرٌطانٌة
 ،1937مرجع سابق ،ص)41
ً
 اللورد بٌل ،ولد عام  1867ولجنة بٌل هً اللجنة التً عرفت باسمة ،شؽل وزٌرا للهند ،ومناصب وزارٌة أخرى ،اشترك فً عضوٌة عدة
لجان تحقٌق فً الممتلكات البرٌطانٌة فٌما وراء البحار (،محمود بٌراوي :موقؾ المملكة العربٌة السعودٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة من عام
 ،1948-1936نابلس ،جامعة النجاح الوطنٌة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخ ،1998 ،ص)53
3
 محمود بٌراوي :موقؾ المملكة العربٌة السعودٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة من عام  ،1948-1936نابلس ،جامعة النجاح الوطنٌة ،كلٌةاآلداب ،قسم التارٌخ ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،1998 ،ص.53
4
 -أكرم عدوان :مشروع تقسٌم فلسطٌن فً تقرٌر لجنة بٌل الملكٌة البرٌطانٌة  ،1937مرجع سابق ،ص.7
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أىـ االعتبارات الاارجية:
 -ىي زيادة معدالت اليجرة الييكدية إلى فمسطيف.

 -انتشار الركح القكمية لدل العرب في البالد المجاكرة كاستقالؿ بعض منيا(.)1

كبعد أف غادرت المجنة إلى فمسطيف في الخامس مف نكفمبر/تشريف ثاني  ،1936أعمف

كزير المستعمرات في مجمس العمكـ البريطاني قرار الحككمة باف اليجرة الييكدية لف تتكقؼ خالؿ

الفترة التي ستقضييا المجنة في التحقيؽ( ،)2مما حذا المجنة العربية العميا بمقاطعة استقباؿ المجنة
كرفض التعامؿ معيا عمى أساس استباؽ لنتائج عمؿ المجنة كتأكيد التزاـ الحككمة البريطانية بالمشركع

الصييكني الذم يرمي إلى دكلة في فمسطيف( ،)3أثار قرار المجنة العربية رئيس المجنة عندما قاؿ عند
كصكلو إلى مدينة القدس في  11نكفمبر/تشريف ثاني" :إف المجنة مستقمة كخالية الذىف مف أم رأم،

كيأسؼ لعممو باف فريقان كبي انر مف األىالي قرر عدـ التعاكف مع المجنة بسبب ما كقع مف ق اررات

سياسية (بالنظر إلى قرار اكرمسبي غكر في مجمس العمكـ) ليست المجنة مسئكلة عنيا"( .)4كبعد
تدخؿ كضغط مف الممكؾ العرب عمى المجنة العربية بشاف العدكؿ عف مكقفيـ مف مقاطعة المجنة،

اجتمعت المجنة العربية مع المجنة في الخمسة أياـ األخيرة مف إقامتيا في فمسطيف ،كقد عرض رئيس
المجنة الحاج أميف الحسيني أماـ المجنة أسباب االضطرابات كالمطالب العربية التي ترمي إلى
االستقالؿ كمعارضة الكطف القكمي الييكدم(.)5

يرار وتوصيات المجنة الممكية:
صدر تقرير المجنة الممكية الرسمي في  7يكليك/تمكز  ،1937كىك تقرير لو أىمية

تاريخية كسياسية مكسع كشامؿ الحتكائو ألكؿ مرة عمى فكرة تقسيـ فمسطيف كإطار عاـ لمحؿ( ،)6حيث

أم مف العرب أك الييكد ،كليس ثمة ما يمنع أم منيما
أرت المجنة استحالة أف يحكـ فمسطيف بأسرىا ٌ
مف تكلي الحكـ عمى قسـ منيا؛ إف كاف ذلؾ ممكنا[ ،فالتقسيـ يفسح المجاؿ لتكطيد أكاصر السالـ في
نياية األمر الذم ال يتيحو أم مشركع آخر](.)7

1

 سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.422
 عبدالوهاب الكٌالً :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث ،مرجع سابق ،ص.2783
 ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959مرجع سابق ،ص.4674
 محمود بٌراوي :موقؾ المملكة العربٌة السعودٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة من عام  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.545
 ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959مرجع سابق ،ص.4686
 حسنً جرار :شعب فلسطٌن أمام التآمر البرٌطانً والكٌد الصهٌونً  ،1939-1897عمان ،دار المؤمون للنشر والتوزٌع،2229 ،ص.249
7
 -أسامة أبو نحلٌ :هودٌة دولة إسرابٌل :جذور المصطلح وتؤثٌره على القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.322
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كبيذا اشتمؿ تقرير المجنة عمى قسميف:

 -تضمف اقتراحاتيا العينية في حالة بقاء االنتداب بشاف اليجرة كالحكـ المحمي كسائر القضايا

اليكمية.

 -دعت فيو إلى حؿ جذرم لمخركج مف األزمة الحالية الذم ينص عمى تقسيـ فمسطيف(.)1

كما اشتمؿ تقرير المجنة إلى إقامة دكلتيف:
 -دكلة ييكدية :تضـ القسـ الشمالي كالغربي مف فمسطيف ،تمتد عمى الساحؿ مف حدكد لبناف إلى

جنكب يافا ،يشمؿ عكا كحيفا كصفد كطبريا كالناصرة كتؿ أبيب كترتبط بمعاىدة صداقة كتحالؼ مع
بريطانيا(.)2

 -دكلة عربية :تشمؿ يافا كغزة كبئر السبع كالنقب كالخميؿ كنابمس كأجزاء مف مناطؽ طكلكرـ كجنيف

كبيساف(.)3

 األماكف المقدسة:
كىي منطقة منتدبة ،تشمؿ القدس كبيت لحـ كالناصرة ،عمى أف تككف مرتبطة بساحؿ

البحر المتكسط عبر ممر برم يشمؿ المد كالرممة( .)4كما بررت المجنة بقاء المنطقة المنتدبة عمى
أساس المحافظة عمى قدسية تمؾ األماكف كتاميف الكصكؿ إلييا بحرية كطمأنينة مف كؿ بقاع العالـ؛
ألنيا أماكف مقدسة في عنؽ الحضارة اإلنسانية(.)5

 1.1.1.4مويؼ العرب مف توصيات لجنة بيؿ:
لـ يتقبؿ العرب فكرة تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف عربية كييكدية ،خاصة أنيـ أكقفكا
أضراب  1936عمى أف يقاـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي يحؿ محؿ االنتداب ،يتمتع فيو كافة
المكاطنيف بما فييـ الييكد بحقكؽ المكاطنة في ظؿ الدكلة العربية الفمسطينية التي تتسامح مع

األقميات( ،)6حيث أعمنت المجنة العربية العميا رفضيا القاطع لفكرة التقسيـ ،كناشدت الحكاـ العرب
كالمسمميف التضامف مع الشعب الفمسطيني كأبمغت مكقفيا ىذا إلى عصبة األمـ المتحدة ،كطالبت

بإلغاء نظاـ االنتداب( .)7كبعد رفض سمطات االنتداب عقد مؤتمر عاـ لمعرب كالفمسطينييف لدراسة
1

 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.562
 ٌاسر الشرافًٌ :هودٌة دولة إسرابٌل وأثرها على عملٌة التسوٌة فً الشرق األوسط  2211-2223ؼزة ،جامعة األزهر ،كلٌة اآلدابوالعلوم اإلنسانٌة ،قسم التارٌخ والعلوم السٌاسٌة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،2212 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.37
3
 حسنً جرار :شعب فلسطٌن أمام التآمر البرٌطانً والكٌد الصهٌونً  ،1939-1897مرجع سابق ،ص.2494
 ٌاسر الشرافًٌ :هودٌة دولة إسرابٌل واثرها على عملٌة التسوٌة فً الشرق األوسط  ،2211-2223مرجع سابق ،ص.375
 أكرم عدوان :مشروع تقسٌم فلسطٌن فً تقرٌر لجنة بٌل الملكٌة البرٌطانٌة  ،1937مرجع سابق ،ص.236
 صالح العقاد :المشرق العربً ،مرجع سابق ،ص.3227
 -ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959مرجع سابق ،ص.471
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األكضاع السائدة فييا؛ تكلت لجنة الدفاع عف فمسطيف في دمشؽ لمدعكة إلى عقد المؤتمر في مدينة

بمكداف (المصيؼ السكرم الشيير) في الثامف مف سبتمبر/أيمكؿ  ،1937الذم حضرة ( )411عضكان
مف البمداف العربية المختمفة .كأكد المؤتمر أف فمسطيف جزء مف الكطف العربي كأف لمعرب الحؽ في

الدفاع عنيا ،كاعتبركا الدكلة الييكدية المقترحة تيديدان لمعالـ العربي ،كىي جسـ دخيؿ عميو ،كذلؾ
طالب المؤتمر بإلغاء تصريح بمفكر كاالنتداب كعقد معاىدة أنجمك فمسطينية تعترؼ بمكجبيا بريطانيا
(.)1

باستقالؿ فمسطيف؛ عمى أف تتكقؼ اليجرة الييكدية

 2.1.1.4المويؼ الصييوني مف توصيات لجنة بيؿ:
أظير قادة الحركة الصييكنية ارتياحان بشاف مقترحات التقسيـ التي ستؤدم إلى إقامة

الدكلة الييكدية في فمسطيف لكف اختمؼ أرييـ :منيـ لـ يرض طمعان بالمزيد كمنيـ خاؼ عمى مصير

الدكلة في المشركع المقترح .كفي المؤتمر الصييكني المنعقد في زيكرخ في أغسطس/آب ،1937
رفض مشركع التقسيـ كما أكردتو المجنة في تقريرىا ،كاعتبره غير مقبكؿ إال أف المؤتمر خكؿ المجنة

التنفيذية الصييكنية مفاكضة الحككمة البريطانية ،كقد رأل حاييـ كايزمف أف إقامة الدكلة الييكدية في

جزء مف [ارض الميعاد] سيككف خطكة أكلى نحك تحكيؿ كؿ فمسطيف إلى دكلة ييكدية ،بينما عبر بف

غكريكف عف أريو معقبان عمى المقترحات أف [أرض إسرائيؿ ال تتجزأ](.)2
 3.1.1.4مويؼ الحكومة البريطانية مف توصيات لجنة بيؿ:

أصدرت الحككمة البريطانية في  7يكليك/تمكز  1937بيانان ألقاه كزير المستعمرات اكرمسبي غكر أماـ
مجمس العمكـ ،حكؿ سياسة حككمتو اتجاه القضية الفمسطينية كأثر قرار المجنة الممكية بيؿ الذم جاء

فيو:

 -إف الحككمة البريطانية تكافؽ بصكرة عامة عمى الحجج التي استندت إلييا المجنة الممكية كعمى

االستنتاجات التي تكصمت إلييا.

 -إف الحككمة البريطانية أعطت كعدان لكؿ مف العرب كالييكد في فمسطيف؛ كال ترل أنيا متضاربة،

ككانت تأمؿ أف يتفؽ الطرفاف عمى العيش معان ضمف حككمة كاحدة ،كنظ انر لكبر اليكة ما بيف الطرفيف

فاف التقسيـ ىك أفضؿ الحمكؿ المطركحة لمطرفيف.

 -ستعمؿ الحككمة البريطانية عمى اتخاذ تدابير ضركرية لمحصكؿ عمى حرية العمؿ لتنفيذ تكصيات

المجنة بالتقسيـ.

1

 عبدالوهاب الكٌالً :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث ،مرجع سابق ص.286 -2852
ٌ -اسر الشرافًٌ :هودٌة دولة إسرابٌل واثرها على عملٌة التسوٌة فً الشرق األوسط  ،2211-2223مرجع سابق ،ص.29 -28
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 -سنعمؿ عمى التقييد بجدكؿ ىجرة جديدة حسب تكصيات المجنة ،لذلؾ فقد سمحت لثمانية أالؼ

ييكدم فقط باليجرة إلى فمسطيف خالؿ الثمانية أشير القادمة بمعدؿ ألؼ مياجر شيريان(.)1

القت االقتراحات البريطانية الجديدة انتقادات كاسعة في صفكؼ الشعكب العربية ،كاتسع
نطاؽ المقاكمة العربية كازدادت حدتيا ،كأخذت بريطانيا تتراجع ركيدان ركيدان عف مشركع التقسيـ،

فأرسمت لجنة فنية برأسو ككدىيد لدراسة إمكانية تنفيذ مقترحات بيؿ ،التي خرجت بتعذر قياـ دكلتيف

مستقمتيف في ىذه الرقعة الجغرافية الصغيرة .كاقترحت إقامة حكـ ذاتي لكؿ مف الطائفتيف عمى أف
يشكالف دكلة اتحادية( ،)2بالرغـ مف أف مقترحات لجنة بيؿ لـ تأخذ الصفة الدكلية كلـ تتبناه عصبة

األمـ كمشركع دكلي لحؿ الصراع الدائر في فمسطيف ،إال أف خطكرة المشركع تتجسد في تييئة الرأم
العاـ بقبكؿ فكرة مبدأ التقسيـ؛ كالذم أعتبر سابقة أيستند إليو عند تشريع القرار الدكلي ( )181لعاـ

 ،1947الخاص بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف .كىك مف الناحية القانكنية مخالؼ لنظاـ االنتداب الذم
يقضي بتييئة مؤسسات الدكلة لتككف قادرة عمى القياـ بمسؤكلياتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية؛

لتحكـ نفسيا بنفسيا.
 2.1.4يرار التقسيـ (1947 )181
بعد فشؿ مؤتمر لندف الثاني في يناير/كانكف ثاني  1947أحالت بريطانيا قضية فمسطيف
إلى األمـ المتحدة ،حيف أعمف كزير الخارجية البريطانية بيفف في خطابة أماـ مجمس العمكـ في
فبراير/شباط  ،1947عزـ الحككمة البريطانية عمى رفع قضية فمسطيف إلى األمـ المتحدة لتفرض

الحؿ الذم تراه مناسبان( ،)3ككجيت الحككمة البريطانية دعكة إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لعقد

دكرة خاصة مف أجؿ مناقشة الكضع في فمسطيف .عقدت الدكرة في  28أبريؿ/نيساف ،1947

كحضرتيا الككالة الييكدية ممثمة عف الييكد كالييئة العربية العميا ممثمة عف الشعب الفمسطيني ،إذ كاف

مكضكع النقاش مستقبؿ الحكـ في فمسطيف( ،)4كانتيى النقاش بتشكيؿ لجنة انسككب لدراسة األكضاع

في فمسطيف ،كشكمت المجنة مف احدل عشر دكلة ليست ليا مصالح خاصة في فمسطيف ،كقاطعت
الييئة العربية المجنة لعدـ إدراج إنياء االنتداب كاستقالؿ فمسطيف عمى جدكؿ أعماؿ الجمعية
(.)5

العمكمية

1

 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق.47 ،2
 صالح العقاد :المشرق العربً ،مرجع سابق ،ص.3253
 إسالم مقدادي :العالقات الصهٌونٌة البرٌطانٌة فً فلسطٌن  ،1948-1936مرجع سابق  ،ص.1164
 رفٌق النتشة وإسماعٌل ٌاؼً وعبدالفتاح أبو علٌة :تارٌخ فلسطٌن الحدٌث والمعاصر المرحلة الثانوٌة ،مرجع سابق ،ص.1225
 -محمود بٌراوي :موقؾ المملكة العربٌة السعودٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة من عام  ،1948-1936مرجع سابق ،ص.164
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قدمت المجنة مشركعيف:

 -مشركع األقمية :كىك كما كرد ذكره في الفصؿ السابؽ.

 -مشركع األكثرية :الذم دعمو باقي أعضاء المجنة الثمانية المتبقيف كالذم صكت إلى جانبو األكثرية

في الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالذم يكصي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف كاحدة ييكدية كاألخرل

عربية بدكف مراعاة لمكاقع في ذلؾ الكقت ،إذ كاف ىناؾ ( )1.38مميكف عربي مقابؿ ( )609000ييكدم
يعيشكف في فمسطيف ،أعطيت الدكلة العربية ( )%42.88مف مجمكع مساحة فمسطيف كالدكلة الييكدية

( )%56.47مف المساحة المتبقية ،ك( )%0.65لمدينة القدس التي ستككف تحت اإلشراؼ الدكلي(.)1
بحيث تتألؼ الدكلة العربية :مف مناطؽ الجميؿ الغربي كنابمس كالسيؿ الساحمي مف إسدكد كحتى

الحدكد الجنكبية كالخميؿ كقسـ مف القدس كغكر األردف ،كالدكلة الييكدية :تضـ الجميؿ الشرقي كسيؿ

مرج ابف عامر كالقسـ األكبر مف السيؿ الساحمي كمنطقة بئر السبع كالنقب.

أما حدكد منطقة القدس :فتضـ مف الشرؽ أبك ديس كمف الغرب عيف كارـ كمف الشماؿ شعفاط كمف
الجنكب بيت لحـ(.)2

 1.2.1.4أىـ البنود في يرار التقسيـ ()181
 -ينتيي االنتداب عمى فمسطيف في أقرب كقت ممكف ،عمى أف ال يتأخر في أم حاؿ مف األحكاؿ

عف أكؿ أغسطس/آب .1948

 -تنشأ في فمسطيف الدكلتاف المستقمتاف العربية كالييكدية ،كالحكـ الدكلي الخاص بمدينة القدس ،كذلؾ

بعد شيريف مف إتماـ عممية جالء القكات المسمحة البريطانية.

 فترة انتقالية لمحككمتيف في كؿ دكلة؛ بإشراؼ المجنة العامة التابعة لألمـ المتحدة(.)3 -تتككف لجنة خماسية منبثقة مف األمـ المتحدة تتسمـ إدارة فمسطيف تدريجيان.

 -تقكـ المجنة الخماسية بتعييف حدكد الدكلتيف العربية كالييكدية كمدينة القدس.

 -تككؿ المجنة إلى كؿ مف المجمسيف إنشاء الييئات اإلدارية كالسمطات اإلقميمية في دكلتو.

 -بعد مدة ال تزيد عف شيريف مف انسحاب قكات االنتداب تجرل انتخابات عمى أسس ديمقراطية في

كمتا الدكلتيف بإشراؼ المجنة التابعة لألمـ المتحدة عمى أف تعتمد نتائجيا(.)4

1

 فكتورٌا والتز و ٌواخٌم شٌشا :لقد اؼتصبتمونا أرضنا سٌاسات االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن فً مبة عام ،مرجع سابق ،ص.892
 زكرٌا إبراهٌم :مشارٌع تسوٌة قضٌة فلسطٌن من عام  ،1991-1922ؼزة ،المإلؾ نفسة ،1991 ،ص.393
 منٌر الهور وطارق الموسى :مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة  ،1985 -1947عمان ،دار الجلٌل للنشر ،ط ،1986 ،2ص.24 -234
 سامً مسلم :قرارات األمم المتحدة حول فلسطٌن  1972-1947بٌروت ،مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ،1973 ،ص ،5زهٌر المصري:اتجاهات الفكر السٌاسً الفلسطٌنً بٌن الكفاح والتسوٌة رإٌة تارٌخٌة  1991-1978القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربٌة ،قسم البحوث
والدراسات التارٌخٌة ،2226 ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،ص.22
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 2.2.1.4األماكف المقدسة:
 -ضركرة حرية الكصكؿ إلييا كزيارتيا.

 -ضماف حرية العبادة طبقان لمحالة الحاضرة.

 -يحافظ عمى األماكف المقدسة عمى حالتيا القائمة(.)1

 -تكقيع معاىدة تكطيد التعاكف االقتصادم ،كاقامة اتحاد اقتصادم ييدؼ إلى استثمار المرافؽ

العامة ،كالسكؾ الحديدية كالطرؽ ،ككحدة الرسكـ الجمركية كالعممة(.)2

 3.2.1.4الضغط األمريكي لصالح التصويت عمة مشروع القرار()181
كالحقيقة أف الكاليات المتحدة قد لعبت دك انر ىامان في أركقة األمـ المتحدة أثناء عممية

التصكيت عمى مشركع القرار ،إذ لـ يحظ القرار عمى دعـ ثمثي األصكات حتى يصبح نافذ المفعكؿ،
مما مكف الكاليات المتحدة مف ممارسة ضغكط عمى بعض الدكؿ لتغيير مكقفيا مف مشركع القرار ،كقد

ظير ذلؾ جميان في كؿ مف المكاقؼ المبدئية لدكؿ ىايتي كليبيريا كالفمبيف كسياـ بعد أف ىددتيـ بعدـ

تمقي أم مساعدات اقتصادية منيا ،كيذكر أف شركة فايرستكف ( )Firestoneالعالمية ىددت بعدـ شراء
المطاط مف ليبيريا الذم يعتبر المكرد الرئيس لخزانة البالد ،كلعؿ مندكب ىايتي قد أكجز جكانب

الضغط عميو عندما صكت كالدمع في عينيو بأنو ضد مشركع التقسيـ كلكف نزكالن عند رغبة حككمة
بالدة فإنو مع التصكيت .)3(بالرغـ مف أف الكاليات المتحدة قد ساندت قرار التقسيـ كأسيمت في قياـ
الدكلة الييكدية ،إال أنو كانت ىناؾ أصكات أمريكية ضد مشركع القرار كىي تبيف مكقؼ الكاليات
المتحدة بشكؿ كاضح كصريح ،كقد كاف ابرزىـ:

 -جيمس فكرستاؿ ( )James Forrestalكزير الدفاع األمريكي الذم أداف استخداـ المناكرات في سبيؿ

فكز التصكيت عمى مشركع التقسيـ ،كقد سجؿ في مذكراتو "لقد كضعت سياستنا في قضية فمسطيف

لتحقيؽ أىداؼ سياسية قذرة"

 -كارف اكستف ( )Warren Austinمندكب الكاليات المتحدة الذم اعترض في مناقشاتو مع الكفد

المرافؽ لو لألمـ المتحدة كقد عبر عنة "تبعان لما يتكافؽ مع ما حددتو الكاليات المتحدة مف مبدأ مساندة

األمـ بالدفاع مف استقالليا السياسي التاـ ،فإف مثؿ ىذه الدكلة سكؼ تظؿ تدافع عف نفسيا بالسالح

إلى األبد إلى أف يقضى عمييا بسفؾ الدماء ،كأضاؼ لف يقبؿ العرب مثؿ ىذه الدكلة الصغيرة في قمب
بالدىـ"
1

 زكرٌا إبراهٌم :مشارٌع تسوٌة قضٌة فلسطٌن من عام  ،1991-1922مرجع سابق ،ص.41 -422
 مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة :فلسطٌن تارٌخها وقضٌتها ،ب ،ت ،ص.126 للمزٌد انظر كتاب محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة  ،ص.59
3
 -تٌسٌر جبارة :تارٌخ فلسطٌن ،مرجع سابق.282 ،
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 -لكم ىندرسكف ( )Loy Hendersonمدير مكتب الشعكب الشرؽ أكسطية كاألفريقية في تقرير قدمو

إلى كزير الخارجية في  22سبتمبر/أيمكؿ  ،1947انتقد فيو تقرير األكثرية في لجنة انسككب ،كاعتبر
القرار انتياكان لممبادئ التي نص عمييا دستكر األمـ المتحدة ،كما انو انتياؾ لممبادئ كالمفاىيـ الكريمة

التي تعتبرىا الحككمة األمريكية أساسان ليا(.)1

 -مستر كيمز ) )Sumner Wellesككيؿ ك ازرة الخارجية األمريكية ،الذم جاء في كتابو (لسنا بحاجة

لمفشؿ )We Need Not Fail -بقكلو "كصدر أمر مباشر مف البيت األبيض كي يستخدـ المكظفكف
األمريكيكف في األمـ المتحدة كؿ أشكاؿ الضغط مف مباشر كغير مباشر عمى تمؾ البمداف مف خارج

العالـ اإلسالمي المعركفة بترددىا في شأف التقسيـ أك معارضتيا لو ،كقد استخدـ البيت األبيض
الممثميف كالكسطاء لمتأكد مف الحصكؿ عمى األكثرية الضركرية"

 -ميمر بركز ( )Millar Burrowsاألستاذ في جامعة ياؿ األمريكية ،الذم ألؼ كتابان "فمسطيف شغمنا"

( )Palestine Is Our Businessاعتبر أف التصكيت عمى مشركع القرار فرضتو الحككمة األمريكية
بدكف خجؿ كبالكسائؿ السياسية القديمة البالية عبر طرؽ الضغط المنبكذة ،كالتخكيؼ الدبمكماسي

الساقط أخالقيان ،كاستطاعت أف تسيطر عمى مؤسسة أنشئت حديثان ليدؼ ساـ ىك تحقيؽ العدالة
اإلنسانية(.)2

كالبد مف اإلشارة إلى أف ق اررات الجمعية العامة ىي ق اررات غير ممزمة ضمف مكاثيؽ
األمـ المتحدة ،باإلضافة إلى أف القرار مخالؼ لألساس الذم قامت عميو األمـ المتحدة الخاص بحقكؽ

كبناء عميو فقد أثار العرب ىذا اإلشكاؿ القانكني كطالبكا
حرية الشعكب كتقرير مصيرىا بنفسيا(.)3
ن
برفع المكضكع أماـ محكمة العدؿ الدكلية لتفصؿ كتقكؿ رأييا فيما اذا كاف مف اختصاص الجمعية

العامة اتخاذ مثؿ ىذا القرار ،إال أنو تـ تجاىؿ كتجاكز ىذه الدعكات كسقط المشركع عندما طرح

لمتصكيت عمية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.)4(
 4.2.1.4ردود األفعاؿ عمة يرار (:)181

عندما اتخذ قرار التقسيـ في  29نكفمبر/تشريف ثاني  1947عمت المظاىرات الصاخبة

جميع فمسطيف ،تخمميا صدامات دمكية مع الييكد ،كدعت الييئة العربية العميا لألضراب لمدة ثالثة
أياـ احتجاجان عمى القرار .كتـ عقد المجنة السياسية التابعة لجامعة الدكؿ العربية في القاىرة في الفترة
1

 هنري كتن :قضٌة فلسطٌن ،السلطة الفلسطٌنٌة ،رام هللا ،مطبوعات وزارة الثقافة ،ط ،1999 ،1ص.46 -452
 عزت طنوس :الفلسطٌنٌون ماض مجٌد ومستقبل باهر ،الجزء األول ،بٌروت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،ط،1 ،1982ص.345
3
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.62 مزٌد من التفصٌل انظر سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص-49
.58
4
 -سمٌر سٌسالم :المشارٌع األمرٌكٌة لتسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة  1977-1947دراسة تحلٌلٌة ،مرجع سابق ،ص،57
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 17 -8ديسمبر/كانكف أكؿ  1947دكرة اجتماعات حضرىا رؤساء الحككمات العربية لمبحث عما

يمكف عممو ،كفي نياية االجتماعات أصدر مجمس الجامعة بيانان استنكر التقسيـ كأكد العزـ عمى

مقاكمتو(.)1

أما مكقؼ الحركة الصييكنية فقد اتسـ بالمكافقة عمى مشركع القرار ،كعبركا عف سعادتيـ
()2

كسركرىـ ألف دكلتيـ سكؼ تقاـ بمكجب قرار دكلي

المذيف أركا فيو "رؤيا" ىرتسؿ عف دكلة الييكد

التي تحققت كأصبحت قائمة عمى أرض الكاقع( ،)3أما مكقؼ ألبرت أينشتايف مف مشركع التقسيـ ،فانو

دعا إلى دكلة ثنائية القكمية ،حسب النمكذج السكيسرم؛ الذم اعتبره مرحمة مف التطكر السياسي "أعمى
مف أم قكمية" ،كذلؾ بسبب المشاكؿ السياسية التي يتعيف حميا قبؿ التمكف مف بناء مجتمع مستقر(.)4

 5.2.1.4المويؼ البريطاني مف القرار (:)181
كقد عبر عنة كريتش جكنز ) )Creech Jonesكزير المستعمرات أماـ المجنة السياسية الخاصة الذم

أبدل مكافقتو عمى إنياء االنتداب كاستقالؿ فمسطيف ،أما حكؿ مسالة الالجئيف الييكد كالميجريف مف
أكركبا الكسطى ،فقاؿ إنيا قضية دكلية .كركز في كممتو عمى النقاط التالية:
 إف بريطانيا تريد أف تتعاكف مع األمـ المتحدة ،كلكنيا ال تريد أف تتعيد بتنفيذ أم قرار تتبناهالجمعية العامة ،مالـ يقبؿ بو العرب كالييكد.

 -إف بريطانيا تريد حالن سريعان ،بقدر اإلمكاف ،لمقضية الفمسطينية ،ألنيا تريد أف تنيي انتدابيا عمى

فمسطيف بسرعة شديدة(.)5

 6.2.1.4يرار التقسيـ مف الناحية القانونية:
 -مخالؼ ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة التي تعطي الشعكب الحؽ في تقرير مصيرىا.

 يتعارض مع المبادئ التي اعمنيا ميثاؽ األطمسي في  12أغسطس/آب  1941كالتي بيف عمىكجو التحديد مكقؼ بريطانيا كالكاليات المتحدة بانيـ " ترغباف أف تريا أف أم تغيرات إقميمية يجب أف

ال تأت بغير اختيار شعكبيا مع رغبتيـ الصريحة بذلؾ"(.)6
1

 ألٌاس شوفانً :الموجز فً تارٌخ فلسطٌن السٌاسً (منذ فجر التارٌخ حتً سنة  ،)1959مرجع سابق ،ص.5122
 حسن أبو حلبٌة :تارٌخ األحزاب العمالٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن(،)1948-1925مرجع سابق ،ص.1933
 فكتورٌا والتز و ٌواخٌم شٌشا :لقد اؼتصبتمونا أرضنا سٌاسات االستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن فً مبة عام ،مرجع سابق ،ص.894
 فرد جٌرومً :أٌنشتاٌن حول إسرابٌل والصهٌونٌة آراإه المثٌرة حول الشرق األوسط ،،مرجع سابق ،ص.135 عندما عقدت الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة دورتها االستثنابٌة األولى فً أبرٌل  1947ناقشت قضٌة فلسطٌن فً اللجنة األولى فً دورتها
العادٌة ،وحتى ال تشؽل اللجنة األولى بالنقاش الطوٌل فً القضٌة ،أقامت الجمعٌة العامة لجنة خاصة من كل أعضابها كً تناقش القضٌة
الفلسطٌنٌة ،وتقرٌر لجنة انسكوب (عزت طنوس :الفلسطٌنٌون ماض مجٌد ومستقبل باهر ،مرجع سابق ،ص)332
5
 عزت طنوس :الفلسطٌنٌون ماض مجٌد ومستقبل باهر ،مرجع سابق ،ص.333 -3326
 -إسماعٌل ٌاؼً :الجذور التارٌخٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة ،الرٌاض ،دار المرٌخ للنشر ،1983 ،ص.125
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 -تجاكز قرار ( )181حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني أك حتى أجراء استفتاء لمعرفة رغبات

السكاف [ال يكجد في ميثاؽ األمـ المتحدة أم نص يعطي الجمعية العامة سمطة تقسيـ إقميـ محدد

خالفان لرغبات سكانو](.)1

 مخالؼ لنظاـ االنتداب كفؽ المادة  22مف ميثاؽ عصبة األمـ ،الداعي إلى تحقيؽ تطكير الدكلةكرفاىية مكاطنييا.

(.)2

 -عدـ جكاز نقؿ حقكؽ الممكية لألخريف

 -أنو خارج عف نطاؽ اختصاص الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف إصدار قرار يتعمؽ بتقسيـ بمدان

ما(.)3

1

 بشٌر ٌوسؾ :فلسطٌن بٌن القانون الدولً واالتفاقٌات الدولٌة ،دار البداٌة ناشرون وموزعون ،ط ،2211 ،1ص.372
 هنري كتن :قضٌة فلسطٌن ،السلطة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.453
 -صالح العقاد :المشرق العربً ،مرجع سابق ،ص.363
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 2.4المبحث الثاني :رؤية حؿ الدولتيف في اطار سياسة المرحمية:
لـ يستطع ىدؼ دكلة فمسطيف الديمقراطية الذم طرحتو حركة فتح  1968كتبناه المجمس الكطني في
دكرة الثامنة  1971كيدؼ عاـ لمنضاؿ الفمسطيني مف تحقيؽ اختراؽ مممكس يؤدم إلى التعاطي معو
في الساحة الدكلية ،كالتي اعتبر حينيا بداية التعاطي كالقبكؿ في المشاريع السممية إلى أف جاءت

حرب  1973لتمقي بظالليا عمى الفكر السياسي الفمسطيني.
 1.2.4البرنامج السياسي الفمسطيني المرحمي : 1974
لقد أحدثت التحكالت السياسية العربية بعد حرب  1973تحكالن فكريان لدل قيادة منظمة

التحرير الفمسطينية ،كأصبح ىدفيا مف تحرير كامؿ فمسطيف إلى القبكؿ في أم جزء مف أرض

فمسطيف تحت شعار مرحمية النضاؿ الفمسطيني كالذم نبع مف الفرؽ الشاسع ما بيف اإلمكانات

الفمسطينية كاألىداؼ االستراتيجية لمثكرة الفمسطينية( ،)1فقد أظيرت حرب  1973مدل التفكؽ العسكرم
اإلسرائيمي ،الذم كلد قناعات لدل البعض ،بعدـ إمكانية القضاء عمى إسرائيؿ عسكريا في ظؿ

اإلمكانات المتاحة لمثكرة الفمسطينية ،كمحاصرتيا مف بعض األقطاب العربية كالدكلية .كاعتبر صالح
خمؼ أف المرحمية ىي سياسو كاقعية تنطمؽ مف مكازيف القكة كتطكر األحداث ،كيرل أف إقامة سمطة
كطنية فمسطينية في األرض المحررة تشكؿ ضربة قاسمة لأليدكلكجية الصييكنية القائمة ضد الكجكد

الفمسطيني عمى أرضو ،إضافة أنو ستككف متنفسا لمحرية لتجنب أدكات القمع كالكصايا العربية(،)2
عمى كجو التحديد الحممة العسكرية التي تعرضت ليا المنظمة في األردف كلبناف كداخؿ األراضي

المحتمة كانت مترافقة مع التكجو العربي خصكصا المصرم نحك التسكية ،الذم بدكره أضعؼ مف

إمكانيات التأثير العسكرم الذم يمكف أف تقكـ بو منظمة التحرير الفمسطينية ضد الكياف الصييكني،

كىك ما فتح المجاؿ لممارسة النشاط السياسي عمى حساب غيره مف مجاالت العمؿ العسكرم ،عمى

اعتبار أف أية تسكية سياسية ىي عمميان انعكاس لمكازيف القكل .كبيذا تضاءلت قدرة المنظمة عمى
فرض شركطيا كتصكرتيا ،كأخذت تدريجيا تتنازؿ عف ىدفيا االستراتيجي المتمثؿ في تحرير كامؿ

فمسطيف(.)3

1

 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.532
 المرجع السابق ،ص.573
 -محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.455
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 1.1.2.4إيرار البرنامج السياسي المرحمي:
أقر المجمس الكطني الفمسطيني البرنامج السياسي المرحمي في دكرتو الثانية عشر في

 8-1يكليك/تمكز  1974المنعقدة في القاىرة عمى النحك االتي :

 -تأكيد مكقؼ منظمة التحرير الفمسطينية السابؽ مف قرار ( )242الذم يطمس الحقكؽ الكطنية

كالقكمية لمشعب الفمسطيني ،كيتعامؿ مع قضية فمسطيف عمى أنيا مشكمة الجئيف.

 -تناضؿ منظمة التحرير الفمسطينية بكافة الكسائؿ كعمى رأسيا الكفاح المسمح لتحرير األرض

الفمسطينية.

 -تناضؿ منظمة التحرير الفمسطينية ضد أم مشركع كياف فمسطيني ثمنو االعتراؼ كالصمح كالحدكد

اآلمنة ،كالتنازؿ عف الحؽ الكطني(.)1

 -إ ف أم خطكة تحريرية تتـ ىي لمتابعة تحقيؽ استراتيجية منظمة التحرير الفمسطينية في إقامة الدكلة

الفمسطينية الديمقراطية المنصكص عمييا في ق اررات المجالس الكطنية السابقة(.)2

كيالحظ في النقطة الثانية كركد عبارات تحرير األرض الفمسطينية بعدما كانت تحرير

فمسطيف كؿ فمسطيف ،كىذا يدؿ أف المنظمة تتحمى ببعض الشيء مف الميكنة السياسية ،لتفتح الباب

أماـ إشراكيا في مباحثات التسكية ،إذ تحمؿ عبارة األرض الفمسطينية مناطؽ غزة كالضفة الغربية ،كقد
اعتمد ىذا التعبير الحقا ليشير إلييما( ،)3كما كرد كذلؾ في نفس النقطة فقد نص ميثاؽ منظمة

التحرير الفمسطينية عمى أف الكفاح المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف ،بينما ذكر البرنامج

المرحمي أ ف منظمة التحرير الفمسطينية تناضؿ بكافة الكسائؿ كعمى رأسيا الكفاح المسمح ،كىنا نالحظ
في البرنامج الجديد استخداـ كسائؿ لمنضاؿ الفمسطيني غير الكفاح المسمح كالتي ستسفر الدخكؿ في
مسارات كدىميز التسكية السياسية ،كما كافؽ البرنامج السياسي المرحمي عمى تجزئة مشركع التحرير

خطكة خطكة ،متنازال عف شمكلية التحرير(.)4

كتمحكر كؿ الحكار في المجمس الكطني في دكرتو المشار إلييا سابقان عمى استرداد أراضي عاـ
 1967إلقامة السمطة الفمسطينية عمييا ،بدكف تقديـ أم تصكر حكؿ ىذه السمطة الغير مترابطة

جغرافيان في كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية الذم تفصؿ بينيما مسافة تصؿ إلى (40كـ) في أقصر
خط مستقيـ ،كىذا إلى أف يتحقؽ البد مف مكافقة إسرائيؿ؛ كمكافقة إسرائيؿ ال تتـ إال بالمفاكضات
كالمباحثات كاالتفاقيات ،كبالتالي كاقع االعتراؼ بيا أمر محتكـ كقائـ في ظؿ الحؿ المرحمي.

1

 هانً اللداوي :مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة الرسمٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة  ،1991-1978الجامعة اإلسالمٌة ،ؼزة ،كلٌة اآلداب ،قسم التارٌخواآلثار ،2211 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.22
2
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.،623
 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،2228 ،مرجع سابق ،ص.224
 -محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.455
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 2.1.2.4مويؼ الفصائؿ الفمسطينية مف البرنامج السياسي المرحمي:
لقي ىذا التحكؿ السياسي معارضة مف جانب بعض الفصائؿ الفمسطينية ،ألنو يتعارض

مع الميثاؽ الكطني الفمسطيني كالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير ،كقد يكصؼ البرنامج السياسي
الجديد بأنو برنامج بعض فمسطيف( .)1كقد عبرت الفصائؿ الفمسطينية عف مكقفيا عمى النحك التالي:
 1.2.1.2.4مويؼ الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف:
إف نيج المرحمية في النضاؿ الفمسطيني أخذ يتبمكر داخؿ صفكؼ الحركة الكطنية ،ال

سيما داخؿ أكساط الجية الديمقراطية قبؿ أشير مف اندالع حرب  .1973كفي السادس مف
ديسمبر/كانكف أكؿ  1973طرح نايؼ حكاتمة األميف العاـ لمجبية الديمقراطية في محاضرة ألقاىا
بجامعة بيركت العربية؛ أف ىدؼ إقامة سمطة كطنية فمسطينية تؤكد الكجكد المستقؿ لمشعب الفمسطيني

عمى أم جزء مف األرض تنسحب عنو القكات اإلسرائيمية أك أم جزء يتـ تحريره ،كأضاؼ أنو لف

يسمح بعكدتيا لمممؾ حسيف أك إلحاقيا إلسرائيؿ(.)2

 2.2.1.2.4مويؼ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف:
رفضت المشركع المرحمي كقامت بسحب ممثميا مف المجنة التنفيذية كالمجمس المركزم
كقامت بتشكيؿ جبية الرفض مع عدد مف المنظمات الفمسطينية ( الصاعقة كجبية التحرير العربية
كالجبية الشعبية القيادة العامة ) حيث تضمف البياف التأسيسي لجبية القكل الرافضة مجمكعة مف

البنكد أىميا:
 -العمؿ عمى تصعيد الكفاح المسمح لتحرير كامؿ التراب الفمسطيني.

 رفض البرنامج المرحمي اليادؼ لتحقيؽ السمطة الكطنية مف خالؿ المؤتمرات. التأكيد عمى أف ىذه السمطة تأتي عبر نيج الكفاح المسمح كليس عف طريؽ المؤتمرات.رفعت الجبية الشعبية مذكرة مقدمة لرئاسة المجمس الكطني في  8نكفمبر/تشريف ثاني  ،1974طالبت

بعقد دكرة لممجمس الكطني لمناقشة الخط السياسي الجديد الذم تنتيجو قيادة المنظمة( .)3كتركزت نقطة

الخالؼ حكؿ تخمي المنظمة عف ىدؼ إقامة الدكلة الديمقراطية عمى كامؿ األراضي الفمسطينية الذم
تبناه المجمس الكطني كيدؼ لمنضاؿ الفمسطيني في دكرتو الثامنة( .)4كقد عبر أمينيا العاـ جكرج

1

 ذٌاب مخادمة :المدخل إلى القضٌة الفلسطٌنٌة ،عمان ،مركز دراسات الشرق األوسط ،ط ،1999 ،5مرجع سابق ،ص.3412
 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.2383
 سامً احمد :المواقؾ السٌاسٌة المتباٌنة واثرها على مشارٌع الدولة الفلسطٌنٌة المقترحة فً اطار التسوٌة ( ،)1993-1967مرجع سابق،ص.1271
4
 حمزة الصمادي :تجربة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السٌاسٌة من المقاومة المسلحة إلى التسوٌة السٌاسٌة( ،)2226 – 1964مرجع سابق،ص.176
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حبش بالقكؿ" :إف دكلة فمسطينية تنجـ عف تسكية أمريكية في ظؿ مكازيف القكل القائمة ،لف تككف دكلة
كطنية ،كلف تشكؿ قاعدة لمكاصمة النضاؿ ،كانما ستككف دكلة تحت رحمة إسرائيؿ في كؿ لحظة ،كلف
تككف ليا مقكمات الحياة عمى الصعيد االقتصادم ،كاف عقدة األرض ال يجب أف تككف ىي المقياس

الكحيد لمحاكاة األمكر كتحديد المكاقؼ" ،كأضاؼ عمى مف يقكؿ إف أماـ منظمة التحرير الفمسطينية

بديميف ال ثالث ليما ،أما عكدة الضفة الغربية إلى السيطرة األردنية ،أك إقامة سمطة كطنية فمسطينية

مستقمة ،اعتبر أف طرح المكضكع بيذا الشكؿ غير دقيؽ ألنو يكجد خيار أخر ىك استمرار النضاؿ
بالقكة ،حتى جالء االحتالؿ عف قطاع غزة كالضفة الغربية ،بدكف اعتراؼ كبدكف صمح(.)1

 3.2.1.2.4مويؼ الجبية الشعبية القيادة العامة:
رفضت السمطة الكطنية عمى أم جزء يتـ تحريره أك انسحاب إسرائيمي منو ألنو يتـ عبر
تسكية سياسية ككبديؿ عف حرب التحرير الشعبية ،كأؤكد أمينيا العاـ احمد جبريؿ أف طرح المرحمية

بعد حرب  1973فإنو مرتبط بالتسكية األمريكية التي تيدؼ إلى إنياء الصراع العربي اإلسرائيمي

لصالح تثبيت الكجكد الصييكني في األراضي العربية(.)2

 4.2.1.2.4مويؼ طنئ حرب التحرير الشعبية ( الصاعقة ):
لقد اندرج مكقفيا إلى جانب حركة فتح كالجبية الديمقراطية انصار الحؿ المرحمي ،كبعد

سجاالت داخمية داخؿ الصاعقة التي كانت تتسـ تارة بالقبكؿ كأخرل بالرفض ،لكنيا حسمت مكقفيا
فيما بعد باتجاه المكافقة ،عندما أصبحت تتخكؼ مثؿ باقي الفصائؿ الفمسطينية بعد اإلعالف عف اتفاؽ

فصؿ القكات بيف مصر كاسرائيؿ ،مف إقداـ األردف عمى خطكة مماثمة لفصؿ القكات مع إسرائيؿ عمى
جبية الضفة الغربية المحتمة ،كعميو أخذت الصاعقة تعمف دعميا ىدؼ إقامة سمطة كطنية فمسطينية

في المناطؽ التي قد تنسحب منيا إسرائيؿ(.)3

 5.2.1.2.4مويؼ حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح :
اعتمدت قيادة حركة فتح أسمكب التدرج في اإلفصاح عف مكقفيا حرصا منيا عمى كحدة
الصؼ الفمسطيني القائمة عمى أساس مبدأ اإلجماع كعدـ رغبتيا في كشؼ كؿ أكراقيا السياسية جممة
كاحدة باإلضافة إلى المعارضة داخؿ صفكؼ الحركة نفسيا( ،)4إال أف ممثؿ حركة فتح في أكركبا
سعيد حمامي كاف األكثر كضكحان في التعبير مف مكقؼ منظمة التحرير ،فقد دعا مف لندف في
نكفمبر/تشريف ثاني  1973إلى مشاركة الفمسطينييف في مؤتمر جنيؼ ،كالى قياـ دكلة فمسطينية في
1

 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.2422
 إبراهٌم أبراش :المشروع الوطنً الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص.643
 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.2394
 -المرجع نفسة ،ص.238
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كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،كاالعتراؼ المتبادؿ بيف الشعبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،معتب ار أف
ىدؼ دكلة ديمقراطية ثنائية القكمية في فمسطيف ىدؼ بعيد المناؿ( ،)1كقد قاؿ صالح خمؼ في
فبراير/شباط " :1974إف ميزاف القكل المحمي كالدكلي يتطمب تجاكبان فمسطينيان بيذا االتجاه ،ذلؾ أف
المرحمية في النضاؿ قد خاضتيا ثكرات سابقة ،كالفيتنامييف كالككرييف كالركس"(.)2
 3.1.2.4منظمة التحرير الفمسطينية وبداية االنفراج السياسي:
لقد شكؿ البرنامج المرحمي مجاالن أكثر لممناكرة السياسية ،كترؾ انطباعان عربيان كدكليان بأف

منظمة التحرير الفمسطينية أصبحت أكثر إيجابية ككاقعية ،كقد تكج ذلؾ في القمة العربية المنعقدة
بالرباط في أكتكبر/تشريف أكؿ  ،1974الذم اعترفت الدكؿ العربية بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثالن

شرعيان ككحيدان لمشعب الفمسطيني .كفي دعكة الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمنظمة التحرير الفمسطينية

لممشاركة في أعماليا كألقاء رئيس لجنتيا التنفيذية ياسر عرفات في  13نكفمبر/تشريف ثاني
 ،)3(1974كممتو أماـ الجمعية العامة ،كالذم اعتبر في حينو بداية االنفراج في عالقات منظمة

التحرير الفمسطينية عربيان كدكليان كىك بالتالي السير باتجاه المشاريع السممية كالمؤتمرات الدكلية ،بعد
اعتماد البرنامج المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية كالذم جاء فيو كسائؿ أخرل غير الكفاح المسمح

لغاية تحرير كامؿ فمسطيف .كظيرت مكاقؼ تدعكا إلى الكاقعية السياسية استجابة إلى البعد الدكلي

الرسمي الذم بدأت تظير بكادره في األفؽ كرأت منظمة التحرير الفمسطينية بضركرة تبني سياسو
تتالءـ مع التكجو الدكلي الجديد ،كضركرة جني ثمار الكفاح المسمح لتكظيفو عمى تحكيؿ الكاقع المادم

إلى مكاسب سياسية ،كانفتاح دكلي يحمؿ في األفؽ تسكية سياسية ينجـ عنيا الحصكؿ عمى أر و
اض
محتمة(.)4

 4.1.2.4المويؼ اإلسرائيمي مف البرنامج المرحمي:
رفضت إسرائيؿ التعاطي مع طرح المرحمية كىذا ما ذىب إليو البركفسكر مكشي عزكز

في مقالة بصحيفة ىآرتس اإلسرائيمية في فبراير/شباط  1974إذ شدد عمى أف القبكؿ بيذا الطرح ىك
تعريض أمف إسرائيؿ لمخطر كىك بإمكاف الفمسطينييف إلقاء القنابؿ اليدكية عمى القدس كقصؼ

المستعمرات اإلسرائيمية مف جية قمقيمية( ،)5نظ انر لمتداخؿ السكاني كالجغرافي مع المستعمرات كالبمدات
1

 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،2228 ،مرجع سابق ،ص.25 الثورة الفٌتنامٌة دخلت فً مفاوضات و قبلت بالمرحلٌة إال أنها لم تتخلى عن أهدافها االستراتٌجٌة (أبراش ،إبراهٌم :المشروع الوطنً
الفلسطٌنً من استراتٌجٌة التحرٌر إلى متاهات االنقسام ،مرجع سابق ،ص)56
2
 رشاد التوام :دبلوماسٌة التحرر الوطنً التجربة الفلسطٌنٌة (مقاربات فً القانون الدولً والعالقات الدولٌة) ،جامعة بٌر زٌت ،معهد إبراهٌمأبو لؽد للدراسات الدولٌة ،2213 ،ص.39
3
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.4554
 رشاد التوام :دبلوماسٌة التحرر الوطنً التجربة الفلسطٌنٌة (مقاربات فً القانون الدولً والعالقات الدولٌة) ،مرجع سابق ،ص.415
 -المرجع السابق ،ص.39
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ط الدكلة اإلسرائيمية مع ىذا الطرح ،كتجاىمتو بشكؿ
اإلسرائيمية المحاذية لخط اليدنة ،عممان بأنو لـ تتعا ى

مطمؽ.

 5.1.2.4العنية ما بيف اليدؼ االستراتيجي واليدؼ المرحمي:
اعتبرت منظمة التحرير الفمسطينية أف اليدؼ المرحمي ىك إقامة سمطة كطنية عمى أية

أرض يتـ تحريرىا أك انسحاب إسرائيؿ منيا ،إشارة إلى قطاع غزة كالضفة الغربية ،عمى اعتبار أنو
سيشكؿ قاعدة ارتكاز تسمح بمكاصمة النضاؿ مف أجؿ اليدؼ االستراتيجي المتمثؿ في إقامة الدكلة

الفمسطينية الديمقراطية .كىذه السمطة ستشكؿ قاعدة أمنو لمثكرة لمكاصمة حرب التحرير الشعبية طكيمة

األمد عمى كامؿ األراض الفمسطينية ،باشراؾ جماىير الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة عاـ
.)1(1948

كاذا كاف الحديث يدكر عف الكاقعية السياسية كضركرة تبني مكاقؼ تتالئـ مع الكاقع الدكلي الجديد،

فإف ذلؾ ىك تجني عمى الكاقعية السياسية كالمكاقؼ الجديدة ،مثؿ ىذا الطرح سيفقد الثقة الدكلية

بمنظمة التحرير الكطنية الفمسطينية بتعدد رؤاىا كأىدافيا السياسية ،فكيؼ سيسمح المجتمع الدكلي أك

حتى الكياف اإلسرائيمي بجعؿ الضفة الغربية كقطاع غزة نقطة ارتكاز باتجاه شف ىجمات عمى إسرائيؿ
لتدميرىا؟ أـ أيعتبر مف رددكا ىذا الطرح بأف السياسة الدكلية تيدار بيذه البساطة كالسذاجة!!! .كمف
خالؿ القراءة المتأنية لمسيرة األحداث السياسية الحقان نجد أف ىدؼ المرحمية ىك تمشيان مع الق اررات

الدكلية بالتحديد قرار  181القاضي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف ،ككؿ ما قيؿ بيذا الشأف فإنو ييعبر عف
عاطفة ثكرية جياشو بعيده كؿ البعد عف كاقع حقيقة المتغيرات المادية كالدكلية.
كأسفر البرنامج المرحمي بالمشركع الكطني الفمسطيني بتجاكز أىدافو االستراتيجية المعمنة
في الميثاؽ الكطني بكصفو تكتيكان ،إذ إف ىذا التكتيؾ سيتحكؿ إلى ىدؼ نيائي كأف المرحمية ستتحكؿ
إلى استراتيجية كأف الكاقعية السياسية ستؤدم في النياية إلى كاقعية براغماتية(.)2
 2.2.4مشروع السنـ الفمسطيني :1988
اتسـ مشركع السالـ الفمسطيني لعاـ  1988بالكضكح ،حيث أشار إلى إقامة الدكلة الفمسطينية في كؿ
مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،كعاصمتيا القدس ،كىي األراضي التي احتمت عاـ  .1967كأتخذ

المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو التاسعة عشر المنعقدة في الجزائر في الفترة 15-10
1

 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.2432
 سامً أحمد :المواقؾ السٌاسٌة المتباٌنة واثرها على مشارٌع الدولة الفلسطٌنٌة المقترحة فً اطار التسوٌة( ،)1993-1967مرجع سابق،ص.1272
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نكفمبر/تشريف ثاني 1988؛ ق اررات غاية في األىمية تتعمؽ بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،كقد جاء في البياف السياسي لممجمس الكطني في دكرتو المشار إلييا ،عزـ منظمة التحرير

الفمسطينية عمى الكصكؿ إلى تسكية سياسية شاممة لمصراع العربي اإلسرائيمي كجكىرة القضية

الفمسطينية ،في اطار ميثاؽ كق اررات األمـ المتحدة كق اررات القمـ العربية ،بما يضمف حؽ الشعب

الفمسطيني في العكدة كتقرير المصير ،كاقامة دكلتو المستقمة ،كتحقيقان لذلؾ ،يؤكد المجمس الكطني

عمى:

 ضركرة انعقاد المؤتمر الدكلي الخاص بقضية الشرؽ األكسط؛ كجكىرىا القضية الفمسطينية ،تحتإشراؼ األمـ المتحدة ،كبمشاركة الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف الدكلي ،كجميع اطراؼ

الصراع في المنطقة بما فييا منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني،

ررات مجمس األمف ()242
كعمى قدـ المساكاة ،كباعتبار أف المؤتمر الدكلي ينعقد عمى قاعدة ق ا

ك(.)1()338

 -انسحاب إسرائيؿ مف جميع األراضي الفمسطينية كالعربية التي احتمت منذ عاـ  1967بما فييا

القدس.

 -إلغاء جميع إجراءات األلحاؽ كالضـ لألراضي الفمسطينية ،كازالة المستعمرات التي إقامتيا إسرائيؿ

في األراضي الفمسطينية كالعربية منذ عاـ .1967

 السعي لكضع األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس تحت إشراؼ األمـ المتحدة لفترةمحدكدة ،لحماية شعبنا كلتكفير مناخ مناسب إلنجاح أعماؿ المؤتمر الدكلي ،كالكصكؿ إلى تسكية

سياسية شاممة ،تحقؽ األمف كالسالـ لمجميع بقبكؿ كرضا متبادليف ،بحيث تتمكف الدكلة الفمسطينية مف

ممارسة سمطتيا الفعمية عمى تمؾ األراضي.

 حؿ قضية الالجئيف كفؽ ق اررات األمـ المتحدة الخاصة بيذا الشأف. -ضماف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية في األماكف المقدسة في فمسطيف التباع جميع

الديانات.

 -يضع مجمس األمف كيضمف ترتيبات األمف كالسالـ بيف جميع الدكؿ المعنية في المنطقة بما فييا

الدكلة الفمسطينية(.)2

كيتضح مما سبؽ أف منظمة التحرير الفمسطينية ،قد أكلت الق اررات الدكلية اىتمامان كبي انر في مشركعيا

السياسي ،كأشارت بكضكح تاـ مكافقتيا عمى قرارم ( )242ك( ،)338كقاعدة عامة لممشاركة في
المؤتمر الدكلي المزمع عقدة لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي.

1

 المجلس الوطنً الفلسطٌنً الدورة التاسعة عشر  ،1988اإلعالم الموحد ،تونس ،ط ،1988 ،1ص.632
 -منشورات وكالة األنباء الفلسطٌنٌة (وفا) :فلسطٌن إعالن الدولة وقرارات األمم المتحدة ،تونس ،ط ،1989 ،1ص.18
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كيذىب سميماف النجاب أميف عاـ الحزب الشيكعي الفمسطيني كعضك المجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير الفمسطينية ،في معرض ردة عمى سؤاؿ في صحيفة الشعب الجزائرية في 14
نكفمبر/تشريف ثاني  ،1988حكؿ الدكلة الفمسطينية ،استنادان لمقرار الدكلي ( )181حيث أجاب "نعـ
نحف نستند إلى قرار األمـ المتحدة ( )181باعتباره القرار الكحيد الذم عميو إجماع دكلي ،كالذم نص
عمى قياـ دكلة عربية كدكلة ييكدية"(.)1

لقد أشار بياف االستقالؿ مكافقة منظمة التحرير الفمسطينية؛ كألكؿ مرة منذ قياميا عمى

قرار تقسيـ فمسطيف الذم صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ،1947تحت رقـ (،)181
كذلؾ عندما كرد مع الظمـ التاريخي الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني كتشريده كحرمانو مف حؽ تقرير

المصير أثر قرار الجمعية العامة ( ،)181فإف ىذا القرار مازاؿ يكفر شركطان لمشرعية الدكلية تضمف
حؽ الشعب الفمسطيني في السيادة كاالستقالؿ الكطني( .)2كأكضح ياسر عرفات في خطابة في دكرة

المجمس الكطني في  ،1988أف معالـ الدكلة الفمسطينية التي ستقاـ في األرض الفمسطينية المحتمة
 ،1967ىي دكلة محبة لمسالـ كممتزمة بمبادئ التعايش السممي ،كتييب باألمـ المتحدة أف تعينيا

عمى إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية ،كتؤمف بتسكية المشاكؿ الدكلية كاإلقميمية بالطرؽ

السممية ،كترفض التيديد بالقكة أك العنؼ أك اإلرىاب أك باستعماليا ضد سالمة أراضييا كاستقالليا

السياسي أك سالمة أم دكلة أخرل( ،)3يظير مف المشركع مدل استعداد منظمة التحرير مف تقديـ
حمكؿ كسط مف أجؿ الدخكؿ في عممية السالـ فيي كافقت عمى دكلة فمسطيف عمى األرض المحتمة
عاـ  ،1967التي ال تمثؿ سكل ( )%22مف مساحة فمسطيف اإلجمالية(.)4

 1.2.2.4ردود األفعاؿ عمي مشروع السنـ الفمسطيني :1988
انقسـ الفمسطينييف أنفسيـ ما بيف مؤيد كمعارض فقد ناؿ المشركع مكافقة الفصائؿ

الفمسطينية المنطكية تحت لكاء منظمة التحرير الفمسطينية ،بينما عارضو التيارات الفمسطينية الغير

ممثمة في إطار منظمة التحرير ،التي تعارض مبدأ السالـ مع الييكد ،كتعتبر أم تنازؿ يعني التفريط

في أرض فمسطيف المقدسة ،كىي تؤكد عمى ضركرة إقامة دكلة إسالمية عمى كامؿ أرض فمسطيف(.)5

أما مف الجانب العربي فقد عبر عنو كزير الخارجية المصرم مف خالؿ بياف حكؿ إعالف
الدكلة الفمسطينية جاء فيو " أف جميكرية مصر العربية ،اتساقان مع مكاقفيا الثابتة كالمعمنة في مساندة
1

 المجلس الوطنً الفلسطٌنً الدورة التاسعة عشر  ،1988ص.842
 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.3723
 عصام عدوان :الدولة الفلسطٌنٌة فً فكر ٌاسر عرفات ،ؼزة ،2228 ،مرجع سابق ،ص.454
 هانً اللداوي :مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة الرسمٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة  ،1991-1978مرجع سابق ،ص.645
 -المرجع السابق ،ص.65
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الشعب الفمسطيني ،تعمف تأييدىا إلعالف الدكلة الفمسطينية التي تيدؼ إلى تحقيؽ السالـ ،كالى عقد

المؤتمر الدكلي عمى أساس قرارم مجمس األمف الدكلي رقـ ( )242ك ( ،)338مع ضماف الحقكؽ
المشركعة لمشعب الفمسطيني ،كنبذ اإلرىاب ،كتؤكد مصر أف قياـ الدكلة الفمسطينية ،ىي خطكة لألماـ

باتجاه التكصؿ إلى تسكية سممية ألىزمة الشرؽ األكسط ،باالتفاؽ مع األطراؼ المعنية مف أجؿ تحقيؽ

األمف كاالستقرار في المنطقة"(.)1

أما إسرائيميان كي تخرج إسرائيؿ مف دائرة الحرج السياسي كتضع الكرة مرة أخرل في

الممعب الفمسطيني قدـ رئيس الكزراء اإلسرائيمي ،إسحاؽ شامير )Yitzhak Shamir( في مايك/أيار
 1989مبادرة سياسية كىي أقرب مف الشؽ الفمسطيني في اتفاقية كامب ديفيد ،كتتمحكر حكؿ الحكـ

الذاتي ألراضي عاـ .)2(1967

كرأت اإلدارة األمريكية أف مشركع السالـ الفمسطيني ىك خطكة إلى األماـ كخطكة إلى
الكراء ،أما الخطكة األكلى تتمثؿ باعتراؼ منظمة التحرير بدكلة إسرائيؿ كبالق ارريف الدكلييف ( )242ك

( ،)338كالتنديد بالعنؼ كاإلرىاب ،كتتمثؿ الخطكة الثانية بإعالف الدكلة المستقمة كالتمسؾ بحؽ تقرير
المصير ،كاعتبرت اإلدارة األمريكية أف المشركع بشكمو المجمؿ خطكة جيدة لكنو ال يفي بحاجات

التسكية(.)3

1

 ؼازي حسٌن :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1988 -1963مرجع سابق ،ص.383 اسحق شامٌر ،هو مٌخابٌل ٌزرنٌتسكً ،ولد عام  1915فً بولندا ،هاجر إلى فلسطٌن  ،1935وشؽل ربٌس وزراء إسرابٌل السابع ،انضم
إلى عصابة إٌتسل الصهٌونٌة وشارك معها فً العدٌد من األعمال اإلرهابٌة ضد المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن واإلنجلٌز فً فلسطٌن ،المسإول األول
عن اؼتٌال اللورد موٌن عام  ،1944شارك فً اؼتٌال الوسٌط الدولً برنادوت عام  ،1948عرؾ عنه معارضته التفاوض مع منظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة (جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة
(:مدار) ،ط،2229 ،1ص)283
 للمزٌد من التفاصٌل حول مبادرة شامٌر انظر (حازم زعرب :مإتمر مدرٌد للسالم فً الشرق األوسط وأبعاده اإلقلٌمٌة والدولٌة ،جامعة
األزهر ،ؼزة ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،2211 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص)42
2
 محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.4693
 -ؼازي حسٌن :الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1988 -1963مرجع سابق ،ص.385
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 3.4المبحث الثالث :مسار التسوية في اطار الحكـ ال اتي( :) 1993-1991
لقد شيدت ىذه الفترة عمالن سياسيان كدبمكماسيان أمريكيان نشطان تخممو جكالت بدأىا كزير الخارجية

األمريكي جيمس بيكر( )James Bakerأكمميا بعد ذلؾ كزير الخارجية كارف كريستكفر( Warren

 )Christopherلممنطقة لمحاكلة البحث عف حؿ لمقضية الفمسطينية ،خاصة كأف االنتفاضة الشعبية
الفمسطينية ما زالت مشتعمة في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزة .كما شيدت ىذه الفترة متغيرات

دكلية جديدة ،تمثمت في ىزيمة العراؽ كتفكؾ االتحاد السكفيتي ،األمر الذم أدل إلى اختالؿ التكازف
الدكلي ،كاصبح النظاـ الدكلي نظامان أحادم القطبية ،األمر الذم أثر عمى دخكؿ القضية الفمسطينية
في منعطؼ دكلي جديد ،ىك الدخكؿ في مسارات التسكية الدكلية في كؿ مف مؤتمر مدريد كاتفاؽ
إعالف المبادئ في أكسمك.
 1.3.4مؤتمر مدريد لمسنـ في الشرؽ األوسط:
بادر الرئيس األمريكي جكرج بكش "األب" في  6مارس/أذار  1991إلى تقديـ مبادرة

سياسية لتحقيؽ السالـ في الشرؽ األكسط أماـ الككنجرس األمريكي ،حيث كانت رؤيتو لعممية السالـ

قائمة عمى األسس التالية.)1(:
 -األرض مقابؿ السالـ.

 تطبيؽ قرارم مجمس األمف الدكلي ( )242ك ( )338مف خالؿ المفاكضات. تحقيؽ الحقكؽ السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني. -ضماف األمف كالسالـ لدكلة إسرائيؿ.

يعقد في العاصمة اإلسبانية مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط في  30أكتكبر/تشريف أكؿ
 ،1991لتسكية أزمو الشرؽ األكسط عف طريؽ المفاكضات ،تحت رعاية كدعكة الكاليات المتحدة
األمريكية كركسيا كمراقب مف األمـ المتحدة بمشاركة األطراؼ المعينة بالصراع ،كىي الدكؿ المجاكرة

إلسرائيؿ سكريا كلبناف كاألردف كمصر باإلضافة إلى إسرائيؿ كدخكؿ الفمسطينييف (مف داخؿ األراض

المحتمة) ضمف الكفد األردني ،كممثميف عف الجامعة العربية كمجمس التعاكف الخميجي كأكركبا.

أنبثؽ عف المؤتمر مساراف لمتفاكض أحدىما ثنائي كاآلخر متعدد األطراؼ( ،)2كيشمؿ المسار الثنائي؛

األطراؼ العربية التي ليا نزاع مباشر مع إسرائيؿ كىـ سكريا كلبناف كاألردف كالفمسطينييف ،أما المسار

المتعدد األطراؼ؛ الذم ىدؼ إلى إيجاد رعاية دكلية كاسعة لمشركع التسكية ،مف خالؿ إشراؾ معظـ
دكؿ العالـ المؤثرة ،كجميع األطراؼ اإلقميمية كما ىدؼ إلى إيجاد تحكؿ في األجكاء العامة في الشرؽ

1

 محمد البهتٌنً :مإتمر كامب دٌفٌد  2222واثره على عملٌة التسوٌة بٌن الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن ،جامعة األزهر ،ؼزة ،كلٌة اآلدابوالعلوم اإلنسانٌة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،2212،ص.3
2
 -هانً اللداوي :مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة الرسمٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة  ،1991-1978مرجع سابق ،ص.96
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فعالة لمتطبيع،
األكسط بحيث تصبح إسرائيؿ كيانان طبيعيان في المنطقة مف خالؿ إيجاد آليات ككسائؿ ٌ
ثـ تـ نقؿ بعض القضايا مثار الخالؼ لتخفيؼ العقبات عمى المسار الثنائي مثؿ قضايا الالجئيف
كالمياه كاألمف كالحد مف التسمح كالبيئة كاالقتصاد كالتعاكف اإلقميمي إلى لجاف خاصة بحيث شكمت

خمس لجاف ليذا الشأف(.)1

كافقت منظمة التحرير عمى الشركط اإلسرائيمية كالتي كانت أىميا عدـ مشاركة
الفمسطينييف في المؤتمر بشكؿ مستقؿ بؿ ضمف الكفد األردني كي ال يقكد ذلؾ إلى اعتراؼ إسرائيؿ

في منظمة التحرير قبؿ انعقاد المؤتمر .إف المميزات التي تمتعت بيا إسرائيؿ قبؿ البدء مف المؤتمر،

أعطاىا ىامشان مف الحرية إما الرفض أك القبكؿ كالعب قكم كمؤثر عمى منظمي مؤتمر السالـ،

كبذلؾ فقد حصمت إسرائيؿ مسبقا عمى مكانة تتيح ليا فرض شركطيا في أية تسكية مقترحة ممكف أف

تخرج مف مؤتمر مدريد( ،)2منطمقة في كؿ مساعييا السياسية مف مشركع شامير الذم جاء ردا عمى
مشركع السالـ الفمسطيني  .1988كقد نص مشركع شامير عمى أف تجرل المفاكضات مف أجؿ
الكصكؿ لمحكـ الذاتي تعقبيا بعد ثالثة أعكاـ مفاكضات حكؿ التسكية النيائية( ،)3كىك نفس المشركع

الذم استندت إليو مفاكضات مدريد ،عمى الجانب الفمسطيني قررت قيادة المنظمة إلى عقد دكرة جديدة
لممجمس الكطني الفمسطيني ،لمبحث في أسس المشاركة الفمسطينية في مؤتمر مدريد ،في الفترة ما بيف

 28 -23سبتمبر/أيمكؿ .1991كعقد المجمس الكطني الفمسطيني دكرتو العشريف في العاصمة
الجزائرية ،كقد جاء في البياف السياسي في ختاـ الدكرة إلى اإلشارة لمتطكرات اإلقميمية كالدكلية كأىميا

حرب الخميج كتفكؾ منظكمة الدكؿ االشتراكية ،مما أدل إلى تغيير مكازيف القكل في النظاـ الدكلي،
لقد فرضت ىذه المتغيرات عمى منظمة التحرير التعامؿ بركح المسئكلية السياسية كالكاقعية الكطنية،

فإف المنظمة ترحب في الجيكد كالمساعي السممية الجارية ،بما في ذلؾ الدعكة التي أعمنيا الرئيس

بكش األب كالرئيس الركسي غكرباتشكؼ بعقد مؤتمر مدريد لمسالـ ،الخاص بتسكية الصراع القائـ في

الشرؽ األكسط(.)4

 1.1.3.4أسباب مشاركة الفمسطينييف في مؤتمر مدريد:
 آثار حرب الخميج الثانية. عدـ كجكد بديؿ حقيقي لمتسكية لدل الدكؿ العربية خاصة في ظؿ تداعيات حرب الخميج الثانية،كتصاعد كتيرة القمع اإلسرائيمي ضد االنتفاضة الفمسطينية األكلى  1987في األراضي المحتمة.

1

 محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،2223 ،ص.4722
 زٌاد خضر :اتفاقية كامب ديفيد المصرية-اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية ) ،)1993 -1978الجامعة اإلسالمٌة ،ؼزة ،كلٌةاآلداب ،قسم التارٌخ ،2212 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.162
3
 ماهر الشرٌؾ :البحث عن كٌان دراسة فً الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  ،1993-1928مرجع سابق ،ص.4214
 -المرجع السابق ،ص.423
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 -قبكؿ الدكؿ العربية المعنية المباشرة بالصراع ،بالمشاركة في مفاكضات التسكية.

 -استمرار تصاعد السياسيات اإلسرائيمية الرامية إلى تغيير الحقائؽ في األرض المحتمة ،كعمميات

االستيطاف كضـ األراضي كطرد الفمسطينييف كىدـ المنازؿ(.)1

 -كانت ترل منظمة التحرير أف االنتفاضة الفمسطينية األكلى ( )1993 -1987بحاجة إلى مكاكبة

سياسية ،تفرض حضك انر لمنظمة التحرير في الحراؾ السياسي الدكلي ،كخشية المنظمة مف استيالء

أطراؼ أخرل عمى التأثير عمى االنتفاضة.

 2.1.3.4أسباب مشاركة إسرائيؿ في مؤتمر مدريد:
 أدل انييار االتحاد السكفيتي مف التقميؿ مف شأف إسرائيؿ كعنصر فاعؿ في االستراتيجيةاألمريكية ،خاصة كأف أطرافان عربية أصبحت تربطيا عالقات تحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية

ذات فعالية.

 -رغبة الحككمة اإلسرائيمية فتح األسكاؽ العربية أماـ اقتصادىا.

 -خكؼ إسرائيؿ مف ظيكر تيارات راديكالية ترفض الكجكد اإلسرائيمي كامالن (.)2

 استغالؿ لحظة التفكؽ األمريكي بعد الحرب عمى العراؽ ،كانكشاؼ الكضع العربي كتشرذمو،خصكصان أف المنظمة تـ اعتبارىا مف الخاسريف ،كبالتالي يمكف فرض أم تسكية.
 3.1.3.4أىداؼ االستراتيجية التفاوضية اإلسرائيمية في جمسات مؤتمر مدريد:
 -تكريس سياسة األمر الكاقع عمى جزء كبير مف أراضي القطاع كالضفة ،كتنشيط كتكثيؼ اليجرة

الييكدية لتحقيؽ الكصكؿ إلى تكازف ديمكغرافي في ىذه المناطؽ لصالح إسرائيؿ.

 -الكصكؿ إلى اتفاقيات كمعاىدات سالـ مع دكؿ الجكار العربي تحديدان سكريا كلبناف إلضعاؼ

المكقؼ الفمسطيني.

 -اختراؽ حاجز المقاطعة العربية لمكصكؿ إلى مصادر الثركة الطبيعية في البالد العربية كاالستثمار

في قطاع النفط عمى كجو التحديد.

 عدـ التنازؿ عف القدس الشرقية(.)3 -تحكيؿ القضية مف أرض محتمة إلى أرض متنازع عمييا.

1

 عصام الدٌن فرج :منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،1993-1964القاهرة ،مركز المحروسة للبحوث والتدرٌب والنشر ،ط،1998 ،1ص.218
2
 زٌاد خضر :اتفاقٌة كامب دٌفٌد المصرٌة-اإلسرابٌلٌة وأثرها على القضٌة الفلسطٌنٌة ) ،)1993 -1978مرجع سابق ،ص.1643
 حازم زعرب :مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط كأبعاده اإلقميمية كالدكلية ،جامعة األزىر ،غزة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامجدراسات الشرؽ األكسط ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،ص.74
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الحقيقة أف الشارع اإلسرائيمي لـ يصؿ بعد إلى النضج السياسي الذم تؤىؿ حككمتو بعقد اتفاقيات

سالـ ،كىذا ما عبرت عنو الحككمة اإلسرائيمية مف خالؿ تعامميا في المسار التفاكضي برمتو عمى

كافة القضايا المطركحة.
كعقدت المجاف المتعددة في المؤتمر عدة جمسات كلكف كاف التقدـ في كثير مف القضايا

مستحيال ،ألف فمسفة التفاكض اإلسرائيمية قائمة باألساس عمى التطبيع مع الدكؿ العربية ،كعمى تعطيؿ
مسارات التفاكض في المجاف الخاصة فيما يتعمؽ بالالجئيف الفمسطينييف ،كفي صعيد مسار متعدد

األطراؼ شيد تعثر في المفاكضات األمر الذم قاطعتو سكريا كلبناف(.)1

كأدل قبكؿ منظمة التحرير الفمسطينية في حضكر مؤتمر مدريد إلى ىبكط سقؼ المطالب الفمسطينية

إلى أدنى مستكياتو كتعارضو مع مكاد ميثاؽ المنظمة .كقد عبر البعض عف انتقاداتو لممنظمة التي
أصبحت عاجزة عف التكصؿ إلى شيء ممكف أف يقبؿ بو الشعب الفمسطيني(.)2

كفي المسار اإلسرائيمي الفمسطيني رأس الجانب الفمسطيني حيدر عبدالشافي كقد دخؿ في

مفاكضات عقيمة مع الجانب اإلسرائيمي مدة سنتيف دكف أحراز أم تقدـ يذكر .كفي نفس الكقت كانت
قيادة المنظمة تتفاكض سريان في العاصمة النركجية أكسمك التي تكج باتفاؽ إعالف المبادئ  1993كفي
العاـ التالي عقدت معاىدة سالـ أردنية إسرائيمية ،بينما ظؿ المسار المبناني كالسكرم متعثريف(.)3

 2.3.4اتفاؽ إعنف المبادئ في أوسمو :1993
دخمت منظمة التحرير الفمسطينية بمرحمة جديدة مف المفاكضات ،عندما فتحت قناة سرية
لمتفاكض المباشر مع الحككمة اإلسرائيمية في العاصمة النركيجية أكسمك ،كىي المفاكضات التي
أسفرت عمى اتفاؽ إعالف المبادئ( .)4كقد شكمت اتفاقية إعالف المبادئ في أكسمك تحكالن في الفكر
السياسي الفمسطيني ،خالفان لمشركع السالـ الفمسطيني الذم أيقر مف قبؿ المجمس الكطني الفمسطيني
لعاـ  1988مف إقامة سمطة أك دكلة عمى أم أرض يتـ تحريرىا أك انسحاب إسرائيؿ منيا ،إلى إدارة
السكاف في القطاع كالضفة الغربية كىك ما عرؼ بالحكـ الذاتي المحمي ( تحت االحتالؿ اإلسرائيمي).
ككقعت اتفاقية إعالف المبادئ في العاصمة األمريكية كاشنطف في جك احتفالي كبير ،مما جعؿ التكقيع
يفكؽ اآلماؿ كالطمكحات الفمسطينية كالعربية ،كيعتبر ىذا الحدث بمثابة نقطة فاصمة بالتاريخ
الفمسطيني ،بما شكمو مف الخركج عف اإلجماع الكطني كالثكابت الفمسطينية(.)5
1

 محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.4712
 زٌاد خضر :اتفاقٌة كامب دٌفٌد المصرٌة-اإلسرابٌلٌة وأثرها على القضٌة الفلسطٌنٌة ) ،)1993 -1978مرجع سابق ،ص.1673
 محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.4714
 حمزة الصمادي :تجربة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السٌاسٌة من المقاومة المسلحة إلى التسوٌة السٌاسٌة ( ،)2226 – 1964مرجع سابق،ص.227
5
 وسام الفقعاوي :إشكالية الكطني كالقكمي في الفكر السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،)2222-1967(،جامعة األزىر ،غزة ،كميةاآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،ص.138
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يكقع اتفاؽ إعالف المبادئ باألحرؼ األكلى بأكسمك 19اغسطس/آب ،)1(1993كفي 9
سبتمبر/أيمكؿ  1993كجو رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الحككمة
اإلسرائيمية إسحاؽ رابيف  )Yitzhak Rabin(تتضمف اعتراؼ منظمة التحرير بحؽ إسرائيؿ في الكجكد

بسالـ كأمف ،كتقبؿ المنظمة قرارم مجمس األمف ( )242ك ( ،)338بحيث تمتزـ المنظمة بعممية السالـ

في الشرؽ األكسط كحالن سمميان لمنزاع بيف الطرفيف ،كأف جميع المسائؿ المعمقة المتعمقة بالكضع الدائـ
ستحؿ مف خالؿ المفاكضات ،كأف تقكـ المنظمة بنبذ عمميات اإلرىاب كأعماؿ العنؼ كالمعاقبة

لممخالفيف ،كستمغي المنظمة بنكد الميثاؽ الكطني الفمسطيني التي تتعارض مع االلتزامات الكاردة في
ىذه الرسالة(.)2

عمى ضكء رسالة رئيس المنظمة المكجية إلى رئيس الكزراء اإلسرائيمي رد األخير بالنص

"ردان عمى رسالتكـ المؤرخة  9سبتمبر/أيمكؿ  ،1993أكد أؤكد لكـ أنو في ضكء التزامات منظمة
التحرير الفمسطينية الكاردة في رسالتكـ قررت حككمة إسرائيؿ االعتراؼ بمنظمة التحرير ممثالن لمشعب

الفمسطيني ،كبدء المفاكضات مع المنظمة ضمف اطار عممية السالـ بالشرؽ األكسط "( ،)3كفي رسالة
أخرل كجييا ياسر عرفات إلى جكىاف بكرغف ىكلست ( ،(Johan Bergen Holstكزير خارجية
النركيج ،كىي لتشجيع التكجو لدل الشعب الفمسطيني نحك اإلسياـ في تحقيؽ السالـ كالتعمير كالبناء
كنبذ اإلرىاب كجاءت بالنص التالي "أكد أف أؤكد لكـ أف تصريحاتي العمنية ستتخذ المكاقؼ التالية عند

تكقيع إعالف المبادئ؛ عمى ضكء العيد الجديد الذم ينبئ بو تكقيع إعالف المبادئ فإف منظمة التحرير
تشجع الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة كتدعكه إلى المشاركة في التدابير التي تؤدم

إلى التطبيع كرفض العنؼ كاإلرىاب كاإلسياـ في تحقيؽ السالـ كاالستقرار كالمشاركة اإليجابية في

التعمير كالتنمية االقتصادية كالتعاكف"(.)4

1

 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.112 اسحق رابٌن ،ولد عام  1922فً القدس ،ألتحق بعصابة (البالماخ) عام  ،1941ربٌس هٌبة األركان العامة فً الجٌش اإلسرابٌلً خالل
حرب  ،1967عٌن سفٌراً إلسرابٌل فً الوالٌات المتحدة  ،1973-1968ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً عام  ،1974تولى وزارة الدفاع عام
 ،1994-1992ربٌس الوزراء عام  ،1992قام بالتوصل إلى اتفاق إعالن المبادئ فً أوسلو مع الفلسطٌنٌٌن عام  ،1993كذلك توصل إلى
اتفاقٌة سالم مع األردن عام  ،1994نال جابزة نوبل للسالم مع شمعون بٌرس وٌاسر عرفات ،تعرض لعملٌة اؼتٌال نفذها ٌؽال عمٌر فً
ساحة ملوك إسرابٌل فً تل أبٌب لٌلة الرابع من نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،1995وهً لٌلة خصصت لتؤٌٌد مساعً الحكومة من اجل السالم،
( جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص)241
2
 قٌس عبدالكرٌم وأخرون :الطرٌق الوعر (نظرة على المفاوضات الفلسطٌنٌة-اإلسرابٌلٌة من مدرٌد إلى أوسلو) ،بٌروت ،شركة دار التقدمالعربً للصحافة والطباعة والنشر ،ط ،1997 ،1ص.214
 استكماال لما سبق من إلؽاء مواد المٌثاق الوطنً أصدر المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً دورته الحادٌة والعشرٌن فً إبرٌل/نٌسان 1996
المنعقدة فً ؼزة قراراً بإلؽاء مواد المٌثاق التً تتعارض مع اعتراؾ المنظمة بإسرابٌل ،وتكلٌؾ اللجنة القانونٌة بإعداد صٌاؼة جدٌدة للمٌثاق
وعرضة على المجلس المركزي فً أول اجتماع له (عصام الدٌن فرج :منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،1993-1964مرجع سابق ،ص)221
3
 أسامة أبو نحل وآخرون :مسٌرة المتؽٌرات السٌاسٌة واثرها على سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من النشؤة إلى أوسلو ،مرجع سابق،ص.553
4
ً
 محمود عباس :طرٌق أوسلو (مُوقع االتفاق ٌروي األسرار الحقٌقٌة للمفاوضات) ،بٌروت ،شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر ،ط،1 ،1994ص.339
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تـ التكقيع رسميان عمى اتفاؽ إعالف المبادئ في كاشنطف بتاريخ 13سبتمبر/ايمكؿ1993

برعاية الرئيس األمريكي بؿ كمينتكف كحضكر ياسر عرفات كاسحاؽ رابيف ،كقعو عف الجانب

الفمسطيني محمكد عباس كعف الجانب اإلسرائيمي كزير الخارجية شمعكف بيرس ( ،)Shimon Peresكما

كقعاه كالن مف كزير الخارجية األمريكي كالركسي ،حيث تضمف االتفاؽ حكمان ذاتيان في قطاع غزة
كمدينة أريحا أكالن ،عمى أف يغطي في مرحمة الحقة المناطؽ المأىكلة بالسكاف ،تشمؿ صالحيات

السمطة التعميـ كالصحة كالشئكف االجتماعية كالضرائب المباشرة كالسياحة ،بينما تجرم المفاكضات

حكؿ القضايا الحساسة كالكضع النيائي بعد سنتيف مف بدء الحكـ الذاتي(.)1
كقد اشتمؿ االتفاؽ عمى أربعة مالحؽ حكؿ ترتيبات الحكـ الذاتي االنتقالية:
 -تتمحكر حكؿ صيغة انتخابات مجمس الحكـ الذاتي.

 بركتكككؿ حكؿ انسحاب القكات اإلسرائيمية مف قطاع غزة كمنطقة أريحا. بركتكككؿ حكؿ التعاكف الفمسطيني اإلس ارئيمي في البرامج االقتصادية كالتنمية. -بركتكككؿ حكؿ التعاكف اإلسرائيمي الفمسطيني حكؿ برامج التنمية اإلقميمية(.)2

كقد أضيؼ فيما بعد ممحؽ خاص حكؿ الترتيبات األمنية يكقع عمية في  9فبراير/شباط
 ،1994كتـ دمجو ضمف اتفاؽ القاىرة التنفيذم المكقع  4مايك /آيار ،1994كنص االتفاؽ عمى إقامة

حكـ أدارم ذاتي لفترة انتقالية مدتيا خمس سنكات ،يبدأ التنفيذ بقطاع غزة كمدينة أريحا ،كعمى إجراء
مفاكضات حكؿ الكضع النيائي عمى مكعد ال يتجاكز السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية(.)3

 1.2.3.4دواف منظمة التحرير الفمسطينية بتويي اتفاؽ إعنف المبادئ:
 المتغيرات الدكلية التي شكمت عامؿ ضغط عمى القضية الفمسطينية. انييار االتحاد السكفيتي الداعـ لمقضايا العربية. -ىزيمة العراؽ.

 عدـ كجكد ظيير قكم كمؤثر استراتيجي يمكف االعتماد عميو. -مكاجية خطر االنعزاؿ السياسي كاستمرار الحصار المالي كالسياسي عمى قيادة المنظمة خاصة بعد

مكقفيا مف حرب الخميج(.)4

1

 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.1132
 قٌس عبدالكرٌم وأخرون :الطرٌق الوعر (نظرة على المفاوضات الفلسطٌنٌة-اإلسرابٌلٌة من مدرٌد إلى أوسلو) ،مرجع سابق ،صص.213-224
3
 مؤمون الحسٌنً :حقابق الصراع وأوهام التسوٌة ،دمشق ،دار كنعان للدراسات والنشر ،1998 ،ص.1324
 حنان عرفات :أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنٌة الفلسطٌنٌة و انعكاس ُه على التنمٌة السٌاسٌة ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنٌة ،كلٌةالدراسات العلٌا ،برنامج التخطٌط و التنمٌة السٌاسٌة  ،2225رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.59
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 -احتماؿ تكصؿ بعض الدكؿ العربية التفاقيات نيائية بشأف التسكية مع إسرائيؿ كمف ثـ يتـ تجاىؿ

منظمة التحرير(.)1

 -الخكؼ مف إعادة بعث فكرة المسار األردني.

 كصكؿ االنتفاضة الفمسطينية إلى حالة الفكضى كالعمؿ غير المنظـ(.)2 2.2.3.4دواف إسرائيؿ بتويي إعنف اتفاؽ المبادئ :
 فشؿ إسرائيؿ في خمؽ قيادات بديمة في األراضي المحتمة. -أف ياسر عرفات قد نجح بكضع الكفد الفمسطيني المفاكض في مدريد ككاشنطف تحت سمطتو.

 تنامي التيارات اإلسالمية في المنطقة العربية كفي األراضي الفمسطينية التي تكظؼ القضيةالفمسطينية في خدمتيا.

 -إف منظمة التحرير أصبحت جاىزة نفسيان كعمميان ،إلعطاء تنازالت غير مسبكقة ،في مقابؿ

االعتراؼ بيا.

 -رغبة رئيس الكزراء اإلسرائيمي رابيف مف اختتاـ حياتو السياسية بعمؿ كبير.

 -جعؿ إسرائيؿ دكلة مقبكلة في الكطف العربي سياسيان كاقتصاديان ،بالنظر إلى الحقائؽ المكضكعية،

تجعميا القكل المسيطرة في المنطقة(.)3

 -اتفاؽ إعالف المبادئ يعطي إسرائيؿ الشرعية الحقيقية ،باعتراؼ أصحاب األرض الشرعييف

بكجكدىا.

 -خشية إسرائيؿ مف نشكء حركة مقاكمة فمسطينية مدنية ،تطالب بالحقكؽ المدنية ،أسكة بما جرل في

جنكب أفريقيا.

 3.2.3.4أىـ المكاسب الفمسطينية في التويي عمة اتفايية إعنف المبادئ:
 اعتراؼ إسرائيؿ في منظمة التحرير ممثؿ لمشعب الفمسطيني ،كطرفان في عممية السالـ معيا. -إيجاد مكطئ قدـ لمنظمة التحرير في األراضي المحتمة ،لتقيـ عمييا سمطتيا الكطنية.

 انسحاب جزئي( إعادة تمكضع  )Redeploymentلقكات االحتالؿ مف مناطؽ قطاع غزةكأريحا( .)4الحقان شمؿ مناطؽ أخرل في الضفة الغربية.

1

 طاهر شاش :مفاوضات التسوٌة النهابٌة والدولة الفلسطٌنٌة اآلمال والتحدٌات ،القاهرة دار الشروق ،ط ،1999 ،1ص.532
 محمد هٌكل :سالم األوهام أوسلو -ما قبلها وما بعدها ،القاهرة ،دار الشروق ،ط ،1996 ،5ص.2963
 المرجع السابق ،ص ص.257-255 االنسحاب من المناطق السكنٌة فً المدن واألحٌاء.
4
 -طاهر شاش :مفاوضات التسوٌة النهابٌة والدولة الفلسطٌنٌة اآلمال والتحدٌات ،مرجع سابق ،ص.57
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 4.2.3.4أىـ التحفظات عمة اتفاؽ إعنف المبادئ:
 -تجزأه كحدة حاؿ الشعب الفمسطيني بيف الداخؿ كالشتات كالفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ.

 ال يتضمف االتفاؽ عمى مكضكع حؽ العكدة ،كفؽ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة (.)194 -ال يشير االتفاؽ عمى أم شيئ يتعمؽ بمدينة القدس.

 -إف تكقيع االتفاؽ قد أعطى دفعة معنكية كبيرة لدكؿ عربية مف أجؿ فتح عالقات سياسية كتجارية

مع إسرائيؿ.

 -عدـ اعتبار قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة ( ،)181أساسان لالتفاؽ ،كبقيت عممية التفاكض

خاضعة إلى إرادة الطرفيف.

كاعتبر ياسر عرفات أف االتفاؽ ال يمبي التطمعات كاآلماؿ الفمسطينية ،بحيث يحتكم عؿ

تنازالت فمسطينية كثيرة ،لكف البديؿ أسكأ ،بمعنى الخسارة المترتبة عمى عدـ القبكؿ باالتفاؽ ستككف

كبيرة(.)1

بينما عبرت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عف مكقفيا برفض اتفاؽ إعالف المبادئ

كالى كؿ أشكاؿ التفاكض مع إسرائيؿ ،معتبرة أف مكازيف القكل ىي في صالح إسرائيؿ كأف عدـ اعتماد
ق اررات األمـ المتحدة كمرجعية ككإطار عاـ لمتسكية كالتفاكض ،يشكؿ خطكة بالغة الخطكرة عمى

مستقبؿ القضية الفمسطينية ،كأعمنت أنيا ستكاجو االتفاؽ كممحقاتو بكؿ ما أكتيت مف قكة( .)2كما
انسحبت الجبيتيف الشعبية كالديمقراطية مف عضكية المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،كأصدرت

الفصائؿ الفمسطينية المعارضة بيانان ضد االتفاؽ ،التي اعتبرتو انصياعان كامالن لممقترحات األمريكية
كاإلسرائيمية ،كاف مضمكنة ىك تكريس االحتالؿ كالسعي إلضفاء الشرعية عميو(.)3

أعمنت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس رفضيا التفاؽ إعالف المبادئ كاعتبرتو أخطر

مشاريع التسكية التي خرجت ،إف مبدأ التسكية السياسية أيان كاف مصدرىا كأيان كانت بنكدىا فإنيا

تنطكم عمى التسميـ لمعدك الصييكني بحقو في معظـ فمسطيف كىك أمر يدخؿ في دائرة المحظكر في

الفقو اإلسالمي كال يجكز القبكؿ بو(.)4

جاء رد الفعؿ السكرم رافضان لالتفاؽ عندما ابمغ الرئيس السكرم حافظ األسد ياسر عرفات ردان

عمى تبريراتو مف تكقيع إعالف المبادئ:
1

 حنان عرفات :أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنٌة الفلسطٌنٌة و انعكاس ُه على التنمٌة السٌاسٌة ،مرجع سابق ،ص.622
 وسام الفقعاوي :إشكالٌة الوطنً والقومً فً الفكر السٌاسً للجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن ،)2222-1967(،مرجع سابق ،ص.1373
 عماد أبو رحمة :أثر عملٌة التسوٌة السٌاسٌة على الهوٌة الفلسطٌنٌة "دراسة التجاهات طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة بقطاع ؼزة" ،جامعةاألزهر ،ؼزة ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،2211 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.41
4
 -المرجع السابق ،ص.119

127

 -أنكـ باتفاقكـ مع إسرائيؿ في أكسمك أنييتـ شمكلية الحؿ العربي.

 كعندما انفرد بكـ اإلسرائيمييف ،أعطككـ أقؿ مما يمكف أف تأخذكه في ظرؼ مختمؼ. إنني لـ أندىش لما كصمتـ إليو ،فيذه نتيجة البعد عف العمؿ العربي المشترؾ. -برغـ الثمف الفادح الذم دفعتمكه فأنا أشؾ في مصير االتفاؽ.

 أنتـ اعتقدتـ أف سكريا قد كصمت التفاؽ منفرد ،كىذا لـ يحصؿ(.)1 5.2.3.4التصورات اإلسرائيمية والفمسطينية التفاؽ إعنف المبادئ:
عمى الجانب اإلسرائيمي عبر رئيس الكزراء اإلسرائيمي رابيف في مساء يكـ تكقيع االتفاؽ

الرم العاـ اإلسرائيمي،
أماـ مجمس الرؤساء الييكد األمريكييف في كاشنطف ،مف خالؿ كممة كجييا إلى أ
كالى الجيش اإلسرائيمي ،حيث ركز عمى:
 -انو ليس ىناؾ انسحاب مف أرض ،كلكف ىناؾ إعادة تكزيع لمقكات.

 إف إسرائيؿ ستظؿ مسئكلة عف األمف في كؿ المناطؽ كبالتحديد المعابر كالشكاطئ كالطرؽالرئيسية.

 -إف المفاكض اإلسرائيمي قد حرص عمى تكضيح أنو يتعامؿ مع ناس ( )Peopleكليس مع أرض

) 2(Territoyأما الجانب الفمسطيني ،الذم عبر عنو ياسر عرفات الذم أعتبر االتفاؽ ىك بداية دكلة

فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس(.)2

يمكننا القكؿ أف اتفاؽ إعالف المبادئ يؤسس لحؿ ىابط لممسألة الكطنية الفمسطينية ،في
اطار كياف تابع لمنظاـ الشرؽ أكسطي الجديد الذم يعطي إلسرائيؿ قسطان كبي انر مف السيطرة األمنية

كاالقتصادية في المنطقة(.(3

كتذىب ىذه الدراسة إلى أف الطرؼ الفمسطيني قد ايستنزؼ مف عقد االتفاقيات مع الجانب اإلسرائيمي
التي جاءت في معظميا بعيدة عف جكىر الصراع ،كاتفاؽ القاىرة مايك/أيار  ،1994كاتفاؽ طابا
سبتمبر  ،1995كاتفاؽ الخميؿ يناير/كانكف ثاني ،1997كاتفاؽ كام ريفر أكتكبر/تشريف أكؿ 1998
كاتفاقية شرـ الشيخ سبتمبر/أيمكؿ  1999كأخي انر مسار التسكية في مفاكضات كامب ديفيد يكليك/تمكز
 ،2000باإلضافة لجكالت عربية كدكلية عدة ،حيث جاءت بعض مف ىذه االتفاقيات فيما يتعمؽ
باألمف اإلسرائيمي كاعادة انتشار القكات اإلسرائيمية في كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،حتى
مسارات التسكية التي جرت في كامب ديفيد لـ يكتب ليا النجاح بسبب قكة المعارضة اإلسرائيمية
لعممية التسكية ،كاتجاه الشارع اإلسرائيمي نحك اليميف.
1

 محمد هٌكل :سالم األوهام أوسلو -ما قبلها وما بعدها ،مرجع سابق ،ص.3252
 المرجع السابق ،ص.3313
 -قٌس عبدالكرٌم وأخرون :الطرٌق الوعر (نظرة على المفاوضات الفلسطٌنٌة-اإلسرابٌلٌة من مدرٌد إلى أوسلو) ،مرجع سابق ،ص.189
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 6.2.3.4القواسـ اإلسرائيمية المشتركة لعممية التفاوض م الفمسطينييف:
تتفؽ الرؤل الرئيسية لمكتؿ كاألحزاب اإلسرائيمية عمى اختالؼ برامجيـ السياسية ،فيما يتعمؽ بعممية

التفاكض مع الفمسطينييف مف خالؿ التصكر التالي:

 ال عكدة إلسرائيؿ إلى حدكد ما قبؿ الخامس مف يكنيك/حزيراف عاـ .1967 -إف نير األردف يمثؿ حدكد إسرائيؿ الشرقية.

 يجب أف يككف الكياف الفمسطيني منزكع السالح كال ينشئ جيشا ،كال تدخمو قكات اجنبيو ،كيككفجيش إسرائيؿ ىك الجيش الكحيد فيو كيتكلى مياـ الدفاع ،كتسيطر إسرائيؿ عمى المجاؿ الجكم

الفمسطيني.

 -يككف ىذا الكياف ناقص السيادة محدكد السمطات.

 -بقاء معظـ المستكطنات تحت السيطرة اإلسرائيمية.

 تكضع ضمانات كافية لسيطرة إسرائيؿ عمى مصادر المياه في األراضي الفمسطينية. -تظؿ القدس المكحدة كالمكسعة عاصمة إسرائيؿ.

 رفض مبدأ عكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى إسرائيؿ(.)1يقكؿ محسف صالح" :إف االستراتيجية التفاكضية اإلسرائيمية قامت عمى أساس إدارة

الصراع كليس عمى أساس حؿ الصراع ،كىي تسعى إلى إضعاؼ الخصـ بكؿ الطرؽ ،إلى أف يقبؿ
بالخيار الكحيد المتاح إسرائيميان ،كىك ما يفسر إطالة عمر التفاكض ،كاف مقكلة اسحؽ رابيف عندما قاؿ

"ال يكجد مكاعيد مقدسة" ،التي أصبحت فيما بعد عنكانان لمسياسة اإلسرائيمية كاحد أسباب الضغط
كاالبتزاز عمى الطرؼ الفمسطيني"(.)2

كتكضح ىذه الدراسة أف ىذه المقكلة جاءت عندما أخمت إسرائيؿ بالجدكؿ الزمني لالتفاقيات المكقعة

في اتفاؽ إعالف المبادئ كاالتفاقيات الالحقة ،األمر الذم أدل إلى بقاء قضايا الكضع النيائي عمى
حاليا بدكف أم تقدـ ،كجمد الجدكؿ الزمني التفاؽ المبادئ ،أماـ ذلؾ لـ يجد ياسر عرفات طريقان سكل
العمؿ عمى تأسيس كياف الدكلة الفمسطينية ،حتى يخرج مف حالة الجمكد السياسي ،كاإلحباط لدل

قطاعات كاسعة مف الشعب الفمسطيني ،كليجدد اآلماؿ كالتطمعات لمشعب الفمسطيني نحك التسكية
السممية.

1

 طاهر شاش :مفاوضات التسوٌة النهابٌة والدولة الفلسطٌنٌة اآلمال والتحدٌات ،مرجع سابق ،ص.2182
 -محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.171
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 4.4المبحث الراب  :رؤية حؿ الدولتيف في اطار التسوية السياسية:
عمى ضكء تعثر عممية التسكية السممية في مؤتمر كامب ديفيد عاـ  ،2000كبدء االنتفاضة

الفمسطينية الثانية في سبتمبر  ،2000كانعداـ األفؽ مف إيجاد حؿ سياسي ينيي الصراع العربي

اإلسرائيمي ،كتدىكر األكضاع األمنية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،التي أدت إلى تراجع التزامات

الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني ،اتجاه عممية السالـ ،األمر الذم دعا األطراؼ المعنية بالصراع
لتحمؿ مسئكلياتيـ ،مف خالؿ تقديـ مبادرات سياسية ،اتسمت بالكضكح ألكؿ مرة مف الناحية الرسمية،
كالتي أصبحت فيما بعد مرجع فمسطيني لكؿ عممية تفاكض مع الجانب اإلسرائيمي أىميا:
 1.4.4مبادرة السنـ العربية ( :) 2002
قدـ كلى العيد السعكدم األمير عبداهلل مبادرتو لمسالـ إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي،

خالؿ اجتماع القمة العربية في دكرتيا العادية الرابعة عشر المنعقدة في بيركت  28-27مارس/أذار
 ،2002التي ركزت عمى انسحاب إسرائيؿ الكامؿ مف جميع األراضي العربية المحتمة منذ عاـ
 ،1967عمى قاعدة قرارم مجمس األمف الدكلي ( )242ك( ، )338كعمى مبدأ األرض مقابؿ السالـ،

كقبكؿ إسرائيؿ قياـ دكلة فمسطينية مستقمة ذات سيادة كعاصمتيا القدس الشرقية ،مقابؿ قياـ الدكؿ
العربية بإقامة عالقات سياسية مع إسرائيؿ ،مع التأكيد عمى حؿ المشكمة الجكىرية لمشعب الفمسطيني
المتمثمة بعكدة الالجئيف الفمسطينييف إلى مكطنيـ األصمي كفؽ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة

( ،)1()194كلقيت المبادرة السعكدية مكافقة الدكؿ العربية ،كتبناىا مؤتمر القمة العربي المشار إليو،
كأصبحت رؤية عربية ،كمرجعية لعممية التسكية( .)2كتميزت مبادرة السالـ العربية عف المبادرات

كالمشاريع السياسية التي طرحت في كقت سابؽ ،أنيا ألكؿ مرة تتحدث عف إقامة سالـ مع إسرائيؿ،

()3
يضـ جميع الدكؿ العربية ،كليس فقط دكؿ الطكؽ المجاكرة  ،كتعتبر المبادرة إسرائيؿ كيانان سياسيان

مقبكالن في المنطقة ،مف خالؿ االعتراؼ بيا كتطبيع العالقات العربية الشاممة معيا في حاؿ مكافقتيا
عمى التسكية( ،)4كذلؾ لقيت المبادرة العربية ترحيبان أمريكيا كأكربيان ،كترحيبان مف األميف العاـ لألمـ

المتحدة ،بينما اعتبرتيا إسرائيؿ خطكه إيجابية ،لكنيا رفضت االنسحاب مف كؿ األرض المحتمة عاـ
.)5(1967

 لالطالع على النص الحرفً للمبادرة العربٌة انظر ملحق ( ،)6ص.222
1
 نص مبادرة السالم العربٌة  ،مجلس جامعة الدول العربٌة على مستوى القمة ،الدورة العادٌة ( ،)14بٌروت 28-27 ،مارس /أذار ،2222ص صhttp://www.lasportal.org.12-9
2
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.1753
 فتحً الكحلوت :أثر العملٌة السلمٌة فً الشرق األوسط على العالقات السٌاسٌة المصرٌة السورٌة  ،2224-1977جامعة األزهر ،ؼزة،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،2212 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.145
4
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.1755
 -محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.493
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ترجمت إسرائيؿ ردىا سريعان عمى أرض الكاقع ،إذ قامت بتنفيذ عممية عسكرية سميت

السكر الكاقي في الضفة الغربية ،كالتي جرت في صبيحة اليكـ التالي الختتاـ أعماؿ القمة العربية،
باإلضافة إلى محاصرة الدبابات اإلسرائيمية مقر ياسر عرفات في راـ اهلل كىدـ جزء منة ،تمييدان لعزلو

سياسيان( .)1كبذلؾ أثبتت إسرائيؿ بأنو ال تكجد مصداقية لعممية التسكية السممية ،كبقيت المبادرة العربية

عمى حاليا ،بفعؿ ممارسات إسرائيؿ ،التي ترفض كقؼ بناء المستكطنات ،كمنح األمؿ لمفمسطينييف،

كىذا يترتب عميو ضركرة التفكير بخيارات سياسية أخرل ،لمكاجية السياسة اإلسرائيمية ،التي تجعؿ مف

المجتمع الفمسطيني محميات منعزلة (.)2( )Ghetto

كتؤكد ىذه الدراسة أف شكؿ الرد اإلسرائيمي صفعة لخيار السالـ االستراتيجي الذم تبناه مؤتمر القمة

العربي ،كبدالن مف أف تجنح إسرائيؿ لمسمـ ،كتعمف أف السالـ العادؿ ىك خيارىا االستراتيجي ،كما دعت

إليو المبادرة العربية ،أخذت تصعد مف ىجماتيا العسكرية في المناطؽ المحتمة ،كقضت عمى فرص
السالـ العربية المطركحة ،كتعطيؿ الجيكد الدكلية المبذكلة بيدؼ الكصكؿ إلى السالـ في الشرؽ

األكسط.

 2.4.4رؤية بوش لمسنـ:
تحكؿ يط أر عمى شكؿ مقاربة إدارة بكش لمصراع الدائر في الشرؽ األكسط بعد كقكع تفجيرات
بدأ ال ٌ
الحادم عشر مف أيمكؿ ،بحيث لـ تعد تمؾ اإلدارة تكتفي بالدعكة إلى كقؼ [أعماؿ العنؼ] في

المناطؽ الفمسطينية ،بؿ صارت تشير أيضان إلى بعض المبادئ التي تش ٌكؿ ،في نظرىا رؤية متكاممة
لتسكية الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي .كفي ىذا اإلطار ،استخدـ الرئيس بكش ،في خطاب ألقاه أماـ

الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  10نكفمبر/تشريف الثاني  ،2001الذم تركز عمى الحرب ضد
اإلرىاب ،تعبير "فمسطيف" ألكؿ مرة بصكرة صريحة ،لدل إشارتو إلى األراضي التي تحتميا إسرائيؿ،
مؤكدان تمسؾ إدارتو بالتزاميا نحك سالـ عادؿ في الشرؽ األكسط ،كالعمؿ مف أجؿ يكـ تعيش فيو

دكلتاف ،إسرائيؿ كفمسطيف ،بسالـ معان ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بيا ،كما نص عميو قرار مجمس
األمف.

 1.2.4.4كممة الرئي

األمريكي "بوش" أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة:

ألقى الرئيس األمريكي جكرج بكش "االبف" كممتو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في
دكرتيا السادسة كالخمسيف المنعقدة في مدينة نيكيكرؾ في  10نكفمبر/تشريف ثاني  ،2001كقد ركز
1

 فتحً الكحلوت :أثر العملٌة السلمٌة فً الشرق األوسط على العالقات السٌاسٌة المصرٌة السورٌة  ،2224-1977مرجع سابق ،ص.145- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine,
op, pp181-182.
2
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في كممتو عمى دعكة جميع الدكؿ األعضاء في الجمعية العامة في المشاركة في الحرب عمى اإلرىاب

إلى جانب الكاليات المتحدة ،كأشاد في مكقؼ شيخ األزىر في أدانتو لإلرىاب ،كما شكر الدكؿ العربية

كاإلسالمية التي أدانت أعماؿ القتؿ كاإلرىاب في أحداث تفجير البرجيف في مدينة نيكيكرؾ في 11

سبتمبر/أيمكؿ  .2001كفي ختاـ كممتو أكضح أف الحككمة األمريكية تعمؿ عمى تحقيؽ سالـ عادؿ

في الشرؽ األكسط ،كأنو يعمؿ عمى أف تعيش دكلتاف إسرائيؿ كفمسطيف بسالـ معان ضمف حدكد أمنة
كمعترؼ بيا ،كانو سيبذؿ كؿ الجيكد ،مف أجؿ إعادة الطرفيف إلي طاكلة المفاكضات(.)1

كيمكف القكؿ أنو ال يمكف أف تقكـ الكاليات المتحدة مف إقامة تكتؿ كتحالؼ دكلي لممشاركة في الحرب
عمى اإلرىاب ،يضـ الدكؿ العربية كاإلسالمية ،دكف تحقيؽ تقدـ في الممؼ الفمسطيني ،كأف تصريح

الرئيس بكش ىك األكؿ مف نكعو مف بيف الرؤساء األمريكييف ،بؿ أكؿ جية رسمية أمريكية تتحدث
بكضكح عف دكلة فمسطيف ،كأف التصريح لـ ً
يأت بسياقة الطبيعي ،بؿ جاء نتيجة تداعيات الحرب

عمى اإلرىاب.
 2.2.4.4يرار مجم

األمف الدولي (:)1397

أصدر مجمس األمف الدكلي ق اررة رقـ ( ،)1397في  12مارس/أذار  ،2002أكد عمى
ق ارراتو الصادرة ذات الصمة في كقت سابؽ ،قرار ( )242لعاـ  ،1967كقرار ( )338لعاـ  ،1973كىك

يؤكد رؤيتو في إقامة دكلتيف إسرائيؿ كفمسطيف ،جنبان إلى جنب ،ضمف حدكد أمنة كمعترؼ بيا،)2

كرغـ أف القرار يكضح ألكؿ مرة رؤيتو لمستقبؿ الصراع العربي اإلسرائيمي كىك إقامة دكلة فمسطينية
إلى جانب دكلة إسرائيؿ إال أنو لـ يحدد القرار حدكد الدكلة ،كلـ يحدد جدكالن زمنيان إلقامة الدكلة
الفمسطينية(.)3

 3.2.4.4اطاب الرئي

بوش لمسنـ في الشرؽ األوسط:

ألقى الرئيس األمريكي جكرج بكش "االبف" خطابان في كاشنطف في  24يكنيك/حزيراف

 ،2002أكضح فيو رؤيتو لمسالـ في الشرؽ األكسط التي تتجسد في إقامة دكلتيف تعيشاف جنبان إلى
جنب ،في سالـ كأمف ،كعف حدكد الدكلة الفمسطينية ،اعتبرىا حدكد مؤقتة إلى أف تحؿ كجزء مف
تسكية شاممة في الشرؽ األكسط ،كذلؾ فيما يتعمؽ بالعاصمة ،كمظاىر السيادة ،سيتـ التفاكض حكليا
ما بيف الطرفيف كجزء مف التسكية النيائية ،مع التأكيد عمى انسحاب إسرائيؿ مف األراضي المحتمة

1

 خطاب الربٌس بوش "االبن" فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً الدورة ٌ ،56دعم فٌها قٌام دولة فلسطٌنٌة ،بتارٌخ  12نوفمبر/تشرٌنثانً ،بٌروت ،مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ،المجلد  ،13العدد ،2222 ،49ص.173
2
 نص قرار مجلس األمن الدولً رقم ( ،)1397موقع لألمم المتحدة اإللٌكترونً،http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml
3
 -محسن صالح :فلسطٌن دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق ،ص.494
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التي احتمت عاـ  ،1967مف خالؿ تسكية يتـ التكصؿ إلييا بالتفاكض عمى أساس قرارم مجمس

األمف ( )242ك ( ،)338كذلؾ حؿ المشاكؿ المتعمقة بالقدس ،كمعاناة كمستقبؿ الالجئيف الفمسطينييف،
كطالب السمطة الفمسطينية بمزيد مف اإلصالحات السياسية كاألمنية كاالقتصادية( .)1لقد اتسـ الخطاب

بالكضكح حكؿ الدكلة الفمسطينية ،كفؽ الق اررات الدكلية ذات الصمة ،إال أف مشكمة الالجئيف لـ تكف

حاضرة بالخطاب بالشكؿ الذم يتناسب مع أىميتيا ،كلـ تستند إلى القرار الدكلي ( ،)194المتعمؽ
بعكدة الالجئيف.
 4.2.4.4اارطة الطريؽ:
تبنى رؤية بكش لمسالـ في الشرؽ األكسط ،االتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة

باإلضافة لمكاليات المتحدة (الرباعية الدكلية) ،التي كعدلت بشكميا النيائي في إبريؿ/نيساف ،2003

كأصبحت تعرؼ فيما بعد بمشركع خارطة الطريؽ .كتكمف أىميتيا بانيا أكؿ التزاـ أمريكي كدكلي
معمف بإقامة دكلة فمسطينية ،كفؽ جدكؿ زمني ال يتجاكز نياية العاـ .)2(2005

كمف الجدير بالذكر أف خارطة الطريؽ معتمدة في األساس عمى أداء الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي،
الذم تنص عمى حؿ دائـ لمصراع ،قائـ عمى كجكد دكلتيف كىي ذات مراحؿ كمسارات زمنية محددة

كمكاعيد لتحقيؽ األىداؼ مف خالؿ اتخاذ الطرفيف خطكات متناظرة في المجاالت السياسية كاألمنية

كاالقتصادية كاإلنسانية تحت رعاية المجنة الرباعية ،كالغاية ىي التكصؿ إلى تسكية نيائية شاممة

لمصراع العربي اإلسرائيمي حتى عاـ  ،2005تفضي إلى إقامة دكلة فمسطينية مستقمة كديمقراطية،
قادرة عمى البقاء تعيش جنبان إلى جنب مع إسرائيؿ في سالـ كأمف ،مبنية عمى قاعدة ق اررات مجمس
األمف الدكلي ( )242ك( )338ك( )1397كالى االتفاقيات التي كقعيا الطرفاف سابقان باإلضافة إلى مبادرة
السالـ العربية ،يتـ تنفيذ خارطة الطريؽ عمى ثالث مراحؿ مرتبطة بجدكؿ زمني.

المرحمة األكلى :تبدأ مف بداية إقرارىا إبريؿ/نيساف  2002حتى مايك/أيار  ،2003كىي تتعمؽ بإنياء

[اإلرىاب] كالعنؼ كاعادة الحياة الفمسطينية إلى طبيعتيا كبناء المؤسسات الفمسطينية.

المرحمة الثانية :عبارة عف فترة انتقالية تبدأ مف يكنيك حتى ديسمبر /كانكف أكؿ .2003
المرحمة الثالثة :االتفاؽ عمى الكضع الدائـ كانياء الصراع ،تبدأ مف  2004حتى .)3(2005

1

 خطاب الربٌس بوش "االبن" عن رإٌته للسالم فً الشرق األوسط فً واشنطن بتارٌخ ٌ 24ونٌو/حزٌران  ،2222بٌروت ،مإسسةالدراسات الفلسطٌنٌة  ،المجلد  ،13العدد ،2222 ،52ص،222
 لالطالع على نص خارطة الطرٌق انظر ملحق ( ،)7ص.224
2
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.1763
 -نص خارطة الطرٌق ،موقع األمم المتحدة اإللكترونًhttp://daccess-ods.un.org/TMP/3710547.68562317.html ،
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كلـ تقدـ خارطة الطريؽ تصك انر نيائيان حكؿ المشكالت الجكىرية لقضايا الكضع النيائي أىميا القدس
كالالجئيف كاالستيطاف ،كانشغمت أكثر مما يجب بتكفير األمف إلسرائيؿ عبر كقؼ االنتفاضة كتفكيؾ

بنية المقاكمة .كعند مراجعة نص خارطة الطريؽ نجد أف الطرؼ الفمسطيني ىك الطرؼ المثقؿ

بااللتزامات ،الستحقاؽ عممية التسكية ،كما كردت في خارطة الطريؽ ،كبنا نء عميو فإف أم معيقات في
التنفيذ سكؼ يتحمميا الطرؼ الفمسطيني ،كمع ذلؾ فقد قامت السمطة الفمسطينية ،تمشيان مع خارطة
الطريؽ ،بالقياـ بالعديد مف اإلصالحات السياسية عبر استحداث منصب رئيس كزراء ،كاإلصالحات

األمنية مف خالؿ تكحيد كدمج األجيزة األمنية إلى ثالث أجيزة أمنية تككف مرجعتيا كزير الداخمية،
كمف اإلصالحات المالية أصبحت المكازنة السنكية أكثر شفافية ،أما فيما يتعمؽ بمكضكع األمف ككقؼ

االنتفاضة كالعمميات المسمحة ،فقد قامت حككمة محمكد عباس إبريؿ/نيساف  2003عندما كاف رئيسان

لم كزراء بتكفير تمؾ المطالبات كما كردت في خطة خارطة الطريؽ ،في طكؿ فترة عمميا الممتدة مئة
يكـ .كبالرغـ مف ذلؾ لـ تيقدـ إسرائيؿ عمى تنفيذ ما يتعمؽ بيا مف التزامات في المرحمة األكلى مف
الخارطة ،كلك تجاكزنا تمؾ المرحمة (مرحمة محمكد عباس) كالمراحؿ التي أعقبتيا فال يكجد أم مبرر
إلسرائيؿ حكؿ قصكر الطرؼ الفمسطيني ،عمى اعتبار أف إسرائيؿ نفذت عممية السكر الكاقي في

الضفة الغربية ،كبيذا أصبحت إسرائيؿ ىي المسئكلة عف مكضكع األمف كىي بشكؿ تمقائي ،ىي مف

قامت بتنفيذ التزامات الشؽ الفمسطيني الكاردة في خطة خارطة الطريؽ.
 5.2.4.4المويؼ اإلسرائيمي مف اطة اارطة الطريؽ:

أقرت الحككمة اإلسرائيمية في  25مايك/أيار  ،2003بشكؿ مبدئي خطة خارطة

الطريؽ ،مع كضع  14تحفظان عمييا ،أفرغتيا عمميان مف محتكاىا .كقد تضمنت التحفظات اإلسرائيمية

إنياء االنتفاضة كاعادة تشكيؿ األجيزة األمنية الفمسطينية كلتقكـ بجيد حقيقي لكقؼ [العنؼ] كالقضاء

عمى [البنية التحتية لإلرىاب] عبر تفكيؾ األجنحة المسمحة لفصائؿ المقاكمة ،كجمع األسمحة غير

القانكنية ،ككقؼ أية دعكات تحريضية قبؿ البدء في المرحمة الثانية مف الخطة .كالتحفظات األخرل
اشترطت قيادة فمسطينية جديدة ،كألغت الفترة الزمنية لمخطة ،كاستبعدت المبادرة العربية كقرار مجمس

األمف الدكلي  ،1397باإلضافة لتخمي الفمسطينييف عف المطالبة بحؽ العكدة(.)1
 6.2.4.4المويؼ الفمسطيني مف اطة اارطة الطريؽ:

كافؽ الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بدكف شركط مسبقة عمى الخطة ،كعمى المستكل

الفصائمي رفضتيا حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كحركة الجياد اإلسالمي كالجبية الشعبية لتحرير

فمسطيف ،الف االلتزامات األمنية تعمؿ عمى تقكيض االنتفاضة كتجريد الشعب الفمسطيني مف سالح
1

 -محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.177
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المقاكمة( .)1كقد قامت السمطة الفمسطينية بتنفيذ مجمؿ التزاماتيا الكاردة في الخطة في المرحمة األكلى،
مف خالؿ اإلصالحات السياسية كالمالية كاألمنية كباإلضافة إلى تمكف السمطة بإقناع الفصائؿ
الفمسطينية بإعالف التيدئة مف جانب كاحد(.)2

كحسب الجدكؿ الزمني لخطة خارطة الطريؽ فإنيا ماتت عمى أرض الكاقع بانتياء عاـ

 2005كىك المكعد المحدد لمكصكؿ إلى اتفاؽ نيائي لمصراع العربي اإلسرائيمي ،إضافة إلى الجدار
العازؿ كالطرؽ البديمة كالمستكطنات ،جميعيا تركت أمالن ضئيالن إلمكانية نجاح تطبيؽ خارطة الطريؽ

كتحقيؽ حؿ الدكلتيف ،كما أف كجكد ىذه العقبات تحد مف إمكانية قياـ دكلة فمسطينية تتمتع بالسيطرة

كالسيادة عمى حدكدىا كفضائيا كحرية الحركة كالسيطرة عمى مصادر المياه في ضكء اضطراب
الكضع االقتصادم كاستمرار مشكمة القدس كتجاىؿ حؽ العكدة(.)3

كالجدير بالذكر أف رئيس الكزراء اإلسرائيمي أرئيؿ شاركف أعمف في ديسمبر/كانكف أكؿ  2003عف
فكرة فؾ االرتباط مف قطاع غزة كتفكيؾ جميع مستكطنات القطاع كأربع مستكطنات معزكلة في شماؿ

الضفة الغربية ،فؾ االرتباط مف غزة كاف لاللتفاؼ عمى خطة خارطة الطريؽ ،كعدـ قياـ إسرائيؿ بما
عمييا مف التزامات كخاصة تجميد االستيطاف كتفكيؾ البؤر االستيطانية الغير الشرعية.

1

 فتحً الكحلوت :أثر العملٌة السلمٌة فً الشرق األوسط على العالقات السٌاسٌة المصرٌة السورٌة  ،2224-1977مرجع سابق ،ص.1462
 محسن صالح :القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة ،مرجع سابق ،ص.1773
- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine,
op, p179.
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.5الفصل اخلامس
فزص حتقيق الدولة ثنائية القومية
 1.5المبحث األوؿ :الرؤية المطركحة اتجاه الدكلة ثنائية القكمية
 2.5المبحث الثاني :عكامؿ تعزيز فكرة الدكلة ثنائية القكمية
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 1.5المبحث األوؿ :الرؤية المطروحة اتجاه فكرة الدولة ثنائية القومية:
 1.1.5الرؤية الفمسطينية:
تعتبر الرؤية الفمسطينية الرسمية أف خيار حؿ الدكلتيف ىك الخيار الذم ال يزاؿ يحظى
بدعـ كجيد دكلي كيتمتع بالمصداقية في المحافؿ الدكلية - .كيرل عباس زكي عضك المجنة المركزية

لحركة "فتح" -باف تبني السمطة لمشركع الدكلة الكاحدة أك الدكلة ثنائية القكمية في الكقت الحاضر مف
شأنو أف يعطي إسرائيؿ كالكاليات المتحدة مبر انر جديدان لتعطيؿ حؿ الدكلتيف(. )1

كيرل الرئيس محمكد عباس أف البناء االستيطاني المتكاصؿ في الضفة الغربية سيؤدم

إلى حؿ الدكلة الكاحدة ،إضافة إلى أف حؿ الدكلة الكاحدة ليس خيا انر فمسطينيان مطركحان في الكقت

الحاضر ،لكنو أكد أف السياسة اإلسرائيمية المتعمقة باالستيطاف كتيكيد القدس كاليركب مف االتفاقيات
المكقعة كاستحقاقات عممية السالـ ىي مف تدفع باتجاه الدكلة الكاحدة( .)2فبالرغـ مف المفاكضات مع

الجانب اإلسرائيمي الممتدة لفترة عشريف عامان ،مازالت حككمة إسرائيؿ تراكغ كتماطؿ كتتيرب مف

استحقاقات عممية السالـ ،كفؽ رؤية حؿ الدكلتيف المتيف تعيشاف جنبان إلى جنب بسالـ ،كطبقان لق اررات
الشرعية الدكلية كخطة خارطة الطريؽ ،كمبادرة السالـ العربية ،عممان أف الفمسطينييف قد أكفكا

بالتزاماتيـ كافة طبقان لالتفاقيات المبرمة مع الجانب اإلسرائيمي ،كقدمكا كؿ ما ىك مطمكب منيـ(.)3

كالحقيقة أف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس ال يزاؿ يتبنى مشركع حؿ الدكلتيف ،إال أنو

يمكح ما بيف الحيف كاآلخر بالدكلة الكاحدة أك الدكلة ثنائية القكمية ،فخالؿ اجتماع الرئيس عباس مع

المبعكث األمريكي لعممية السالـ في الشرؽ األكسط جكرج ميتشؿ ( (George Mitchellفي يكليك/تمكز

 ،2010في مدينة راـ اهلل ،استمع ميتشؿ إلى ياسر المصرم المنسؽ العاـ لمجمكعة تكامؿ التي تدعك

إلى حؿ الدكلة الكاحدة كحؿ بديؿ لحؿ الدكلتيف ،قدـ المصرم رؤيتو المتعمقة بمشركع الدكلة الكاحدة
الرامي إلى إقامة دكلة كاحدة عمى أرض فمسطيف التاريخية يعيش فييا الييكد كالعرب ،ككاف اختيار

الرئيس عباس ليذه الشخصية لمقاء ميتشؿ تتكيجان لسمسمة إشارات صدرت عف الرئيس الفمسطيني في
محافؿ دكلية كاقميمية كمحمية ،جاء تمكيح الرئيس بخيار الدكلة الكاحدة لتذكير إسرائيؿ باف حؿ الدكلتيف

غير المقبكؿ لدييا األف ربما يككف الحؿ األسيؿ عمييا مستقبالن .كفي اجتماع الرئيس عباس مع
الرئيس األمريكي باراؾ أكباما( )Barack Obamaفي البيت األبيض في يكنيك/تمكز  ،2010تحدث

الرئيس عباس بأف ىناؾ شخصيات فمسطينية بدأت تطالبنا بالعمؿ عمى تبني مشركع الدكلة الكاحدة،

بعد أف أسقطت إسرائيؿ حؿ الدكلتيف كجعمتو غير ممكف عمى أرض الكاقع بفعؿ التكسع االستيطاني

1

 عباس زكً :مقابلة عبر الهاتؾ فً 14سبتمبر .22132
 محمود عباس :موقع الربٌس اإللكترونًhttp://www.president.ps/ ،3
 -خطاب الربٌس الفلسطٌنً محمود عباس فً المإتمر االقتصادي للبحر المٌت ،المنعقد فً 25ماٌو  ،2213المملكة األردنٌة ،وكالة وفا.
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الذم يمزؽ األرض الفمسطينية كيجعؿ مف إقامة الدكلة الفمسطينية المرتقبة ،غير متكاصمة جغرافيان.
ككرر الرئيس عباس ذلؾ أماـ قادة المكبي الييكدم في الكاليات المتحدة خالؿ الزيارة المشار إلييا(،)1
كالرئيس الفمسطيني يرمي إلى تعدد الخيارات السياسية كالتمكيح كالضغط عمى إسرائيؿ كالكاليات المتحدة

مف أجؿ تنفيذ مقترح حؿ الدكلتيف .كيرل نمر حماد  -المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني -اذا لـ

تكف ىناؾ دكلة فمسطينية عمى كامؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967فاف نتيجة ما تقكـ فيو

إسرائيؿ ىك خيار الدكلة ثنائية القكمية(.)2

كدعا أحمد قريع إلى إعادة التفكير في طرح الدكلة الكاحدة في فمسطيف بدالن مف خيار الدكلتيف،
بعد مركر اثنيف كعشريف عامان مف انطالؽ عممية السالـ في مدريد .كيعتبر أف إسرائيؿ تقكـ بتمزيؽ

أكصاؿ الضفة الغربية ،كفي بقاء الفصؿ ما بيف قطاع غزة كالضفة الغربية كأف السمسمة الرىيبة مف

االنتياكات اإلسرائيمية تجعؿ حؿ الدكلتيف أقرب إلى حرث في البحر إف لـ تكف ممياة سياسية .كأف
فشؿ حؿ الدكلتيف ،إنما يقكد إلى إعادة طرح الدكلة الديمقراطية الكاحدة لكؿ مكاطنييا .كىك الخيار

السياسي الذم كاف رائجان لعدة عقكد ماضية قبؿ أف يجبو حؿ الدكلتيف(.)3

إف القيادة السياسية الفمسطينية الحالية منفتحة إلى و
حد ما عمى النقاش الدائر حكؿ الدكلة

الكاحدة لمشعبيف ،لكنيا لـ تتبناه كبرنامج سياسي قادر عمى تشكؿ االستراتيجية الفمسطينية ،كرؤية لحؿ

الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كتصريحات قريع كغيره مف الساسة الفمسطينييف حكؿ الدكلة ثنائية
القكمية ،فأنيا تندرج كتيديد في كجو إسرائيؿ لمقبكؿ بحؿ الدكلتيف ،إذ لـ يعمؿ أحد حتى المحظة مف

ترجمة المشركع إلى برنامج سياسي جدم .كبالشكؿ العاـ يتركز الحديث عمى؛ كيؼ قضت إسرائيؿ
عمى حؿ الدكلتيف(.)4

كتتمحكر الرؤية الفمسطينية الرسمية في معالجة نتائج المشكمة كىي النتائج التي نتجت عف حرب

 1967بعيدان عف معالجة جذكر المشكمة المتعمؽ باحتالؿ إسرائيؿ عاـ  .1948كيركز الساسةي
الفمسطينيكف في رؤيتيـ لحؿ الصراع عمى الق اررات الدكلية خاصة قرار ( )242ك( )338ك(،)1397
كرؤية بكش لمسالـ كالمبادرة العربية كىي مبادرات جميعيا تعالج عدكاف  ،1967كتتجاىؿ تمؾ

المشاريع جذر المشكمة الفمسطينية التي نشأت بعد قياـ إسرائيؿ.
1

 خالد األعصمً :أبو مازن ٌلوح بحل الدولة الواحدة التً تضم الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن ،األهرام الرقمً ،القاهرةٌ 31 ،ولٌو ،2212http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=203294&eid=234
2
 نمر حماد :إذا لم تكن هناك دولة على أراضً 67فإن ما تقوم به إسرابٌل هو خٌار الدولة ثنابٌة القومٌة ،وكالة فلسطٌن برس ،بلجٌكا،8اؼسطس http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=56924 ،2212
ً
ً
 احمد قرٌع عضو اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وعضو اللجنة المركزٌة لحركة فتح  ،2229-1989لعب دورا بارزا فً
مفاوضات إعالن المبادئ فً أوسلو ،ربٌس المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ،ربٌس الوزراء الفلسطٌنً  ،2226-2223وفً اآلونة األخٌرة له
العدٌد من الكتابات فً نقد اتفاقٌة إعالن المبادئ وخٌار حل الدولتٌن وهو األن ٌعتبر الشخصٌة الرسمٌة الذي ٌنادي بشكل علنً وصرٌح
بالدولة ثنابٌة القومٌة.
3
 احمد قرٌع :حل الدولة الواحدة بدالً من حل الدولتٌن ،صحٌفة الدستور ،عمان ،العدد  18 ،16249مارس  ،2212ص.364
 لٌلى فرسخ :تؤسٌس حركات فً فلسطٌن والوطن العربً من أجل حل الدولة الواحدة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت،2212 ،ص.356
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 1.1.1.5رؤية أىـ المنظمات الفمسطينية:
 1.1.1.1.5رؤية حركة فتح:
مف الناحية الفكرية مازالت حركة فتح تتبني مشركع الدكلة الفمسطينية عمى كامؿ التراب

الكطني الفمسطيني ،فقد جاء في نظاميا الداخمي فيما يتعمؽ باليدؼ الثاني؛ "إقامة دكلة فمسطينية
ديمقراطية مستقمة ذات سيادة عمى كامؿ التراب الفمسطيني كتحفظ لممكاطنيف حقكقيـ الشرعية عمى

أساس العدؿ كالمساكاة دكف تمييز بسبب العنصر أك الديف أك العقيدة  .كتككف القدس عاصمة ليا"(،)1
كدعمت حركة فتح مشركع البرنامج السياسي المرحمي عندما قدـ إلى المجمس الكطني الفمسطيني في
دكرتو الثانية عشر في يكنيك/حزيراف  1974المنعقدة في القاىرة ،كىي تجزئة مشركع التحرير خطكة

خطكة ،مف دكف إسقاط ىدفيا الثاني مف نظاميا األساسي.

كأكضح عباس زكي رؤية حركة فتح االستراتيجية لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي كأف

حركة فتح في ىذا الشأف تحترـ ق اررات المجمس الكطني الفمسطيني كق اررات القمـ العربية( .)2كتكضح

الدراسة أنو كبالرغـ مف ثبكت الدكلة ثنائية القكمية أك كما اطمؽ عمييا الدكلة الديمقراطية الفمسطينية
ضمف أىداؼ حركة فتح نحك تحرير فمسطيف ،إلى أف الكاقع السياسي قد طغى عمى الفكرة ،كأصبح
خيار حؿ الدكلتيف ىك الحؿ األكثر ركاجان في األكساط الفمسطينية كالعربية كالدكلية.

 2.1.1.1.5رؤية الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف:
جاء في النظاـ الداخمي لمجبية الشعبية في الفصؿ األكؿ المادة األكلى "الجبية الشعبية لتحرير

فمسطيف حزب سياسي كفاحي ،يعمؿ لتكعية كتنظيـ كقيادة الجماىير الفمسطينية مف أجؿ استعادة

الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ،كفي مقدمتيا حؽ العكدة كتقرير المصير ،كاقامة الدكلة الفمسطينية
المستقمة ،كعاصمتا القدس ،كيدؼ مرحمي ،عمى طريؽ إقامة دكلة فمسطيف الديمقراطية عمى كامؿ
التراب الفمسطيني ،كالتي يعيش جميع مكاطنييا بمساكاة كاممة بدكف تمييز في الحقكؽ كالكاجبات"(.)3

كيرل غازم الصكراني بأف اليدؼ المرحمي لمتحرير الذم تتبناه الجبية الشعبية ال يمغي

النضاؿ مف أجؿ استعادة حقكقنا التاريخية في فمسطيف ضمف الكاقع التقدمي العربي( ،)4كذلؾ يرل أف
ىدؼ دكلة فمسطيف الديمقراطية ،يتكجب أف يككف ىدفان استراتيجيان لكافة قكل التحرر العربية .كىك

1

 كتلة فتح البرلمانٌة :النظام األساسً لحركة فتح ،رام هللاhttp://fatehplc.plo.ps/new/ar/institution/500.html ،2
 عباس زكً :مقابلة عبر الهاتؾ مرجع سابق.3
 موقع الجبهة الشعبٌة اإللكترونً :النظام الداخلًhttp://www.pflp.ps/news.php?id=416 ،2211 ، ؼازي الصورانً مسإول الدابرة اإلعالمٌة المركزٌة فً الجبهة الشعبٌة منذ عام  ،2007له العدٌد من الدراسات المتعلقة بالدولة
الدٌمقراطٌة على كامل التراب الوطنً الفلسطٌنً.
4
 -ؼازي الصورانً :مقابلة عبر الهاتؾ ،ؼزة 18 ،سبتمبر .2013

119

الحؿ األمثؿ بالنسبة لحقكؽ شعبنا مف جية ،كبالنسبة لممسألة الييكدية برمتيا مف جية ثانية ،كحؿ

استراتيجي دكف الضياع في تفاصيؿ حمكؿ كىميو تحت شعار المرحمي .ىك يدعك إلى حك وار شامؿ

بمستكيات فكرية كسياسية كتنظيمية استراتيجية؛ بيف كافة قكل اليسار الماركسي العربي كالفمسطيني

مف أجؿ بمكرة بديؿ تحررم كديمقراطي ،يقطع النيج السائد المتمثؿ في السياسة اليابطة(.)1
 3.1.1.1.5رؤيو حركة حما :

حددت حركة حماس ىدفيا االستراتيجي في ميثاقيا الذم صدر عاـ  ،1988كىك تحرير
كامؿ فمسطيف مف النير إلي البحر ،كىي ترفض الحمكؿ السممية كالمبادرات الدكلية التي تتعارض مع

الحقكؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني .كىي تعارض أيضان البرنامج السياسي المرحمي الذم تتبناه منظمة
التحرير كىك مشركع الحكـ الذاتي في قطاع غزة كالضفة الغربية ،كما ترفض االعتراؼ بشرعية دكلة

إسرائيؿ ،كق اررات األمـ المتحدة التي تعطي شرعية لكجكد دكلة إسرائيؿ ،كتعتبر تحرير الضفة الغربية
كقطاع غزة كأسممة المجتمع ىي أىداؼ مرحمية ،كىي ال تعارض انسحابان إسرائيميان مف قطاع غزة

كالضفة الغربية بيدنو مؤقتو( ،)2كما اعتبر محمكد الزىار عضك المكتب السياسي لحركة حماس ،أف

الحديث عف دكلو ثنائية القكمية فإنو سيحرر الدكلة الفمسطينية مف صفتيا المحتمة ،كالتي مازالت

مكصكفو فييا إسرائيؿ في األمـ المتحدة كأف حركتو ال تقبؿ بحؿ الدكلتيف ،كانما تقبؿ بإقامة دكلة عمى

األرض المحررة حتى كلك كانت أراضي  ،1967دكف أم تنازؿ عف باقي فمسطيف التاريخية(.)3
 2.1.1.5رؤية الناب األكاديمية:

كأكضح إبراىيـ أبراش أف مشكمة الفمسطينييف األف كفي العقكد المنصرمة ،ىي غياب استراتيجية
كطنية كاضحة ،كىذا ما حصؿ مع الدكلة الديمقراطية ،التي طرحت في كقت سابؽ ،كاعتبر أف

الكصكؿ ليذا اليدؼ ،يحتاج إلى فعؿ سياسي كثقافي ،بحيث نستطيع التغيير في الثقافة السائدة في
إسرائيؿ مف ثقافة عنصرية إلى ثقافة ديمقراطية تقبؿ اآلخر كتتسامح مع اآلخر ،كتغيير في الثقافة
الفمسطينية لتقبؿ فكرة التعايش مع الييكدم ،كالعيش بسالـ في إطار كاحد(.)4

كيػػرل ىانػ ػي فػػارس  -أسػػتاذ العمػػكـ السياسػػية فػػي جامعػػة ككلكمبيػػا البريطانيػ ػة ،فانكػكفػ ػر،

كنػػدا - (University of British Columbia, Vancouver, Canada( ،أف ممارسػػات إس ػرائيؿ فػػي

األ ارضػ ػػي المحتمػ ػػة أسػ ػػقطت حػ ػػؿ الػ ػػدكلتيف بالكامػ ػػؿ ،كجعمتػ ػػو بعيػ ػػد المنػ ػػاؿ ،مػ ػػع اسػ ػػتمرارىا فػ ػػي بنػ ػػاء
1

 ؼازي الصورانً :ماذا بعد وصول حل الدولتٌن إلى أفق مسدود ،الحوار المتمدن ،العدد ٌ 1 ،3050ولٌو .20102
 زٌاد مخادمه :المدخل إلى القضٌة الفلسطٌنٌة ،عمان ،مركز دراسات الشرق األوسط ،ط ،1999 ،5ص.3883
 مهند عز الدٌن :أوسلو صفر كبٌر ،صحٌفة فلسطٌن األن 13 ،سبتمبر .2012 إبراهٌم أبراش أستاذ العلوم السٌاسٌة فً جامعة األزهر ،وزٌر الثقافة المستقٌل فً الحكومة الفلسطٌنٌة الثالثة عشر ٌولٌو 2007إلى مارس
.2008
4
 -إبراهٌم أبراش :حل الدولة الواحدة ،فضابٌة معا ،رام هللا 20 ،ماٌو .2013

122

المس ػػتعمرات كمص ػػادرة األ ارض ػػي كبن ػػاء ش ػػبكة متش ػػعبة م ػػف الط ػػرؽ االلتفافي ػػة كاالس ػػتيالء عم ػػى المي ػػاه

الجكفية ،كتغيير الػديمكغرافيا ،إف ىػذا مػف شػأنو أف يػدفع قػدمان نحػك الدكلػة الكاحػدة ثنائيػة القكميػة ،التػي
تشكؿ قاعدة صػالحو لتحقيػؽ سػالـ دائػـ ،بينمػا حػؿ الػدكلتيف بغػض النظػر عػف شػركطو فإنػو لػف يسػكل

الص ػراع بشػػكؿ دائػػـ ،بػػؿ أنػػو يقػػدـ فػػي أفضػػؿ األح ػكاؿ ،ح ػالن يعػػالج احتياجػػات السػػكاف فػػي قطػػاع غ ػزة
كالضفة الغربية الذيف يشكمكف ثمث الشعب الفمسطيني .إف كضع الفمسطينييف غير المستقر في إسرائيؿ
كالشػػتات ال يمكػػف باسػػتم ارره أف تحظػػى إس ػرائيؿ بالشػػرعية كاالعت ػراؼ التػػي تتمنػػاه مػػف شػػعكب المنطقػػة

كافة(.)1

كيذىب جكرج بشارات  -أستاذ القانكف في كمية ىاست نفز لمحقكؽ في جامعة كاليفكرنيػا،
( - ( College Hast we win the rights to the University of Californiaأف مػف بػيف الشػرائح
الفمسػػطينية الكبػػرل ىػػـ أكلئػػؾ الػػذيف يرزحػػكف تحػػت التمييػػز العنصػػرم عمػػى المسػػتكم الرسػػمي كالغيػػر

رسػػمي فػػي دكلػػة إس ػرائيؿ ،فيػػـ األكثػػر تضػػر انر مػػف مشػػركع الػػدكلتيف ،كاألكفػػر حظ ػان فػػي مشػػركع الدكلػػة
الكاحػػدة ،كال يكمػػف قمػػة الخطػػر فػػي الممارسػػات العنص ػرية التػػي يقػػكـ بيػػا أف ػراد ييػػكد كحسػػب بػػؿ فػػي

التص ػرفات الرسػػمية .فقػػد أعمػػف كزي ػريف لمخارجيػػة اإلس ػرائيمية تسػػيفي ليفنػػي  )Tzipi Livni(كأفغػػدكر
ليبرمػاف (Avigdor Lieberman( ،عػػف النيػػة فػػي ترحيػؿ المػكاطنيف الفمسػػطينييف مػػف إسػرائيؿ حالمػػا يػػتـ

التكصؿ إلي اتفاقية سالـ ،فأثناء الحممة االنتخابية لتكلي منصب رئيس الكزراء في ديسمبر/كانكف أكؿ
 2008أعمن ػ ػت ليفنػ ػػي أنيػ ػػا سػ ػػتقكؿ لمم ػ ػكاطنيف الفمسػ ػػطينييف فػ ػػي إس ػ ػرائيؿ" :إف حػ ػػؿ المسػ ػػألة الكطنيػ ػػة
لمجتمعكـ يكمف في مكاف آخر" .كيعتبر الالجئػيف الفمسػطينييف فػي الشػتات شػريحة ميمػو مػف المجتمػع

الفمسطيني ،كمنطقيان فإف ىؤالء داعميف لفكرة الدكلة الكاحدة ،كالسبب كاضح ألف حؿ دكلتيف يعجز عف
ضماف حؽ العكدة ليـ حتى في اسمى حاالتو(.)2

كتؤكد ليمى فرسخ  -أستاذة في العمكـ السياسية في جامعة ماساتشكستس في بكسطف في

الكاليات المتحدة األمريكية( - )University of Massachusetts at Bostonأف حؿ الدكلة الكاحدة مف
شأنو أف يتفكؽ عمى خيار حؿ الدكلتيف ألنو يعمؿ عمى إنعاش مفيكـ السيادة الشعبية المرتبطة بحؽ

السكاف األصمييف في األرض ،كما أنو األقدر مف حؿ الدكلتيف عمى حمايو كتحقيؽ كامؿ الحقكؽ
الفمسطينية ،ىذا الحؿ يعترؼ بحؽ العكدة كيحميو كما نص عميو قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة

1

 هانً فارس :حل الدولة الواحدة للصراع العربً اإلسرابٌلً بلد واحد لكل مواطنٌة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،2212 ،صص .79-77
 تسٌفً لٌفنً ،ولدت عام  1958فً تل أبٌب ،درست الحقوق فً جامعة بار أٌالن ،انخرطت فً صفوؾ الموساد اإلسرابٌلً ،انضمت إلى
حزب كادٌما عام  ،2225عٌنت وزٌرة للخارجٌة فً حكومة أٌهود أولمرت  ،2226وخلفته فً زعامة حزب كادٌما ،تنافست على رباسة
الحكومة فً انتخابات الكنٌست  ،18حٌث فاز حزبها وحصل على اعلى المقاعد ( )28لكنها فشلت فً إقامة ابتالؾ حكومً(،جونً منصور:
معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.)389
2
 -جورج بشارات :حشد التؤٌٌد الفلسطٌنً لفكرة الدولة الواحدة ،مجلة المستقبل العربً ،بٌروت ،العدد  ،2212 ،375ص ص.126-123

121

( ،)194باإلضافة إلي أف إعادة الفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ ،إلى المعادلة السياسية التي أقصتيـ منيا

اتفاقية إعالف المبادئ في أكسمك(. )1

كيكضح نديـ ركحا نا بأف ازدياد النقاش يتناسب عكسيا فيما يتعمؽ بطرح الدكلة الكاحدة،

مع إمكانيات نجاح حؿ الدكلتيف ،فكمما زاد االقتناع بعدـ إمكانية تحقيؽ حؿ الدكلتيف زاد النشاط

الفكرم كاالكاديمي بشأف الدكلة الكاحدة ،كمع ذلؾ فإف النشاط الفكرم كاالكاديمي المتصاعد حكؿ
الدكلة الكاحدة ،بما في ذلؾ المثقفيف في الغرب لـ يتحكؿ بعد إلي برامج سياسية تعتمد عمى ىذا

الحؿ

()2

.

كيرل عزمي بشارة أف طرح فكرة الدكلة ثنائية القكمية عمى كامؿ التراب الفمسطيني ىك رد عمى

الحؿ اإلسرائيمي القائـ عمى االنفصاؿ ،معتب انر أف حؿ االنفصاؿ إلى دكلتيف لف يمبي حقكؽ الشعب

الفمسطيني ،كيؤدم إلى تقسيمو ،كما أف حؿ الدكلتيف لـ يتضمف حؽ عكدة ستو مالييف الجئ
فمسطيني كفؽ القرار الدكلي ( )194كيعتبر أف فكرة الدكلة ثنائية القكمية ،ىي ىجكمان سياسيان عمى

الداخؿ اإلسرائيمي ،بكؿ مركباتو كعناصره ،كيمكف إعادة االعتبار لتنشيط تمؾ الفكرة كتعميميا بعد
اكثر مف عقديف مف مسيرة التسكية السممية(.)3

 2.1.5الرؤية اإلسرائيمية:
إف فكرة الدكلة ثنائية القكمية ليست جديدة في المجتمع اإلسرائيمي ،حيث كاف ىذا الطرح

مكجكد في بعض األكساط األكاديمية كالسياسية قبؿ حكالى خمسة كسبعيف عامان ،عندما قدمة ييكدا
()4

ماغنس كمارتف بكبر ،كحاليان يكتسب ىذا الطرح زخمان جديدان ،في ظؿ تعثر حؿ الدكلتيف.

كمف الجانب الرسمي ،أعرب رئيس دكلة إسرائيؿ شمعكف بيرس ()Shimon Peres


كرئيس الكزراء بنياميف نتنياىك في القدس في  27يكنيك/حزيراف 2013عف رفضيما لدكلة ثنائية

القكمية ألنيا تشكؿ خط انر عمى ديمقراطية كييكدية دكلة إسرائيؿ ،كاعتبر بيرس أف إسرائيؿ ستعيش

بسالـ بعد التكصؿ إلى اتفاقية سالـ مع الفمسطينييف كقياـ الدكلة الفمسطينية إلى جانب دكلة إسرائيؿ،
بينما أكد نتنياىك عمى سعيو لمتكصؿ لسالـ مع الفمسطينييف ،مشي ار إلى أف تحقيؽ مصالح كمطالب

1

 لٌلى فرسخ :تؤسٌس حركات فً فلسطٌن والوطن العربً من أجل حل الدولة الواحدة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت،2212 ،ص.353
2
 ندٌم روحانا :الهوٌة الوطنٌة والحلول السٌاسٌة ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،بٌروت ،العدد  ،2212 ،89ص.123
 نبٌل السهلً :المفاوضات ومسٌرة التسوٌة البابسة ،مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات ،بٌروت 14 ،أؼسطس .2213- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine, op,

4
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رباسة حكومة الوحدة الوطنٌة  ،1986-1984انتخب ربٌسا ً تاسعا ً لدولة إسرابٌل منذ أؼسطس/آب  2227إلى الٌوم( ،جونً منصور :معجم
األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص)123
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إسرائيؿ األمنية ،ىي المدخؿ لمتكصؿ إلى سالـ مع الفمسطينييف ،الف السالـ يقكـ عمى أساس
األمف(.)1

كقد عاد كأكد نتنياىك رفضو لمدكلة ثنائية القكمية مف خالؿ كممة ألقاىا في الكنيست في

الجمسة االستثنائية التي عقدتيا الكنيسيت بمناسبة إحياء الذكرل الثامنة عشر الغتياؿ رئيس الكزراء

اإلسرائيمي اسحؽ رابيف المنعقدة بتاريخ 16اكتكبر/تشريف أكؿ ،)2(2013كما اعرب ييكدا براؾ



( )Yehuda Barakكزير الدفاع اإلسرائيمي السابؽ عف رفضو لمدكلة ثنائية القكمية ،كىك يضيؼ أف
حكالي ( )11مميكف شخص ،يعيشكف بيف نير األردف كالبحر المتكسط ،كاذا كانت ىناؾ سمطة في ىذه
المساحة المحددة أعاله فحتمان ستككف سمطة غير ييكدية كغير ديمقراطية ،كاذا سمح لمفمسطينييف
بمشاركة في انتخابات الكنيست ،فإف إسرائيؿ ستتحكؿ إلى دكلة ثنائية القكمية( ،)3كعقب باراؾ عمى

تصريحات أحمد قريع الذم دعا إلى القياـ بحممة دكلية لحؿ الدكلة ثنائية القكمية ،أف تأزـ المفاكضات
حكؿ حؿ الدكلتيف يؤدم إلى تزايد التأييد الدكلي لحؿ الدكلة ثنائية القكمية بما يضع إسرائيؿ في مكقؼ

صعب(.)4

كبذلؾ تعتبر إسرائيؿ أنو بمجرد التكصؿ لسالـ مع الفمسطينييف فإف ذلؾ مف شأنو أف يعـ السالـ في

المنطقة ،كاف كانت تنظر إلي عمميو السالـ مف منظكر أمني ،فكيؼ سيعـ السالـ في المنطقة بمعزؿ

عف قضية الالجئيف؟ كىـ الذيف يشكمكف الشريحة األكبر في الشعب الفمسطيني أك دكف تنفيذ ق اررات
الشرعية الدكلية في ىذا الخصكص ،السالـ في المنطقة لف يتحقؽ بدكف صفقة تاريخية تعيد إسرائيؿ
بمكجبيا الحقكؽ المدنية كالسياسية لمشعب األصمي في فمسطيف التاريخية ،عندئذ إسرائيؿ سكؼ تنعـ

بالسالـ كاألمف كالطمأنينة كستككف دكلة مقبكلة في محيطيا كفي الشرؽ عمكمان.
كيقكؿ أييكد أكلمرت  )Ehud Olmert(خالؿ مؤتمر عقد مؤخ انر في ىرتسيميا "عمينا أف

نفيـ أف نظامان قائمان عمى ثنائية القكمية ىك حقيقة في طكر اإلنشاء ،كلف يمر الكثير مف الكقت حتي

1

 مجلة البٌادر السٌاسً :رفض الدولة ثنابٌة القومٌةٌ 27 ،ونٌو .22132
 خطاب نتنٌاهو فً الكنٌست خالل الجلسة االستثنابٌة التً عقدت ألحٌاء الذكرى الثامنة عشر الؼتٌال رابٌن ،دٌوان رباسة الوزراءاإلسرابٌلً ،القدس16 ،اكتوبر .2213
 أٌهود براك ،ولد عام  1942فً فلسطٌن ،شؽل ربٌس وزراء إسرابٌل العاشر  ،1999وربٌس هٌبة األركان ومن ثم وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً
فً عام ( 2226جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.)89
3
 مركز الزٌتونة :باراك ٌكشؾ تفاصٌل خطته لالنفصال عن الضفة الؽربٌة خوفا ً من الدولة ثنابٌة القومٌة ،مركز الزٌتونة للدراساتواالستشارات ،بٌروت 13 ،أكتوبر .2212
4
- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine,
op, p181.
 أٌهود أولمرت ،ولد عام  1945فً بنٌامٌنا – حٌفا ،درس علم النفس والفلسفة والقانون فً الجامعة العبرٌة فً القدس ،شؽل وزٌر الصحة
 ،1992-1990ربٌس بلدٌة القدس  ،1993اظهر مواقؾ حاسمة فٌما ٌتعلق بعدم التنازل عن القدس ،من قادة حزب اللٌكود ،انضم إلى
حزب كادٌما الذي أسسه شارون عام  ،2005ربٌس الحكومة اإلسرابٌلٌة الحادٌة والثالثون فً عام  (،2006جونً منصور :معجم األعالم
والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.)69
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يغدك ىذا المنحى خارجان عف سيطرتنا" .ككاف قد صرح أبراىاـ بكرغ )Abraham Burg( لصحيفة

نيكيكرؾ تايمز ( )New york Timesفي  19ديسمبر/كانكف أكؿ  ،2008إف إسرائيؿ تحكلت إلي كياف
مماثؿ السبارطة ) )Spartaفيي تبرر أفعاليا كما تشاء ،كىي دكلة تقكـ عمى الحركب كتقؼ عمى

شفير مأساة ،كأضاؼ "اذا لـ تؤسس اليكية اإلسرائيمية الحديثة عمى قكاعد التفاؤؿ ،كاأليماف بالجنس

البشرم كالثقة الكاممة باألسرة البشرية ،فمف يككف لنا حظ في البقاء" ،كيستدؿ مف تصريحات أكلمرت

كبكرغ باف الدكلة الكاحدة ثنائية القكمية تعمؿ عمى فرض نفسيا عمى أرض الكاقع(. )1
 1.2.1.5رؤية اليميف اإلسرائيمي:

دعا مكشي أرنس  )Moshe Arens(كزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ إلى إحداث انعطاؼ
في المفاكضات مع الفمسطينييف كىدـ الجدار العازؿ ما بيف إسرائيؿ كالضفة الغربية ،كالتفاكض عمى

دكلة كاحدة لمشعبيف ،كعدـ الخكؼ مف إقامة دكلة كاحدة يعيش فييا الييكد كالفمسطينيكف معان ،كىك
يخشى مف تحكؿ الجدار إلى خط حدكد سياسي ،خاصة كأنو ال يكافؽ عمى قياـ دكلة فمسطينية مستقمة

كقاؿ " :إنو مستعد ألف تككف ىذه الدكلة ديمقراطية ،يشارؾ فييا الفمسطينيكف في التصكيت في

الكنيست ،إذا كانكا يقبمكف باف تككف دكلة الشعب الييكدم" .كلفت االنتباه إلى شرط أف ال تشمؿ ىذه
الدكلة قطاع غزة ،كأكد أف إسرائيؿ باتت األف ثنائية القكمية ،خاصة كأف ( )%20مف سكانيا ىـ مف

األقميات .كأنو حيف يتحدث عف دكلو كاحدة؛ ال يريدىا دكلة ابرتيايد بؿ دكلة ييكدية في كاقع مركب

تككف ديمقراطية بال احتالؿ كبال حكاجز ،يستطيع الييكدم فييا أف يعيش في الخميؿ ،كيصمي في

الحرـ اإلبراىيمي ،كما يستطيع الفمسطيني أف يككف سفي انر أك كزي انر أك يعيش في تؿ أبيب" .كتحظى
دعكة أرنس بدعـ مف عدة شخصيات مف اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ ،التي تتركز عمى ضـ مز ويد مف
األراضي ،ككانت عضك الكنيست مف حزب الميككد تسيفي حكطبيمي ( )Tzipi Hotabalaقد نظمت في
الكنيست حممة تحت شعار " البديؿ عف حؿ الدكلتيف" كطالبت بمنح المكاطنة لمفمسطينييف بشكؿ
()2

تدريجي.

 أبراهام بورغ ،الربٌس األسبق للكنٌست (البرلمان) اإلسرابٌلً والوكالة الٌهودٌة ،واحد ابرز القادة السابقٌن لحزب العمل( ،أبراهام بورغ:
حل الدولتٌن لفظ أنفاسه األخٌرة ،مجلة قضاٌا إسرابٌلٌة ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،العدد )2011 ،44-43
1
 هانً فارس :حل الدولة الواحدة للصراع الفلسطٌنً -اإلسرابٌلً :دولة لكل مواطنٌها ،مرجع سابق ،ص.78 موشً ارنس ،ولد عام  1925فً كوبانا فً لٌتوانٌا ،هاجر مع عابلته إلى الوالٌات المتحدة عام  ،1939نال اللقب األول فً الهندسة من
المعهد التكنولوجً فً ماساشوستس فً الوالٌات المتحدة ،انضم إلى عصابة اٌتسل الصهٌونٌة ،1947منح درجة األستاذٌة فً هندسة
الطٌران ،شؽل منصب نابب مدٌر عام الصناعات الجوٌة اإلسرابٌلٌة عام  ،1970-1962ثم شؽل منصب ربٌس لجنة الخارجٌة واألمن فً
الكنٌست اإلسرابٌلً ،عٌن سفٌراً إلسرابٌل فً الوالٌات المتحدة  ،1982ووزٌر الدفاع والخارجٌة فً فترات عدة (،جونً منصور :معجم
األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص)26
2
 نظٌر مجلً :موشً أرنس ٌدعو لهدم الجدار وإقامة دولة واحدة إلسرابٌل والف لسطٌنٌٌن ،صحٌفة الشرق األوسط ،لندن ،العدد ،12555 13ابرٌل .2213

124

كفي مقاؿ كتبو أكرم أليتسكر في مجمة "ىنيككدا" (النقطة) أف الحؿ األسكأ ىك الحؿ

الصحيح دكلة ثنائية القكمية ،ضـ كامؿ كحقكؽ مكاطنة كاممة ،كاعتبر أف حؿ الدكلتيف يطرح منذ
عشر سنكات بدكف نتيجة كأف الكضع الحالي ال يمكف أف يستمر إلى األبد( ،)1كما صرح رؤكبيف

ريفميف  )Reuben Rivlin(رئيس الكنيست السابؽ بأنو يفضؿ منح المكاطنة لمفمسطينييف مف سكاف
الضفة الغربية عمى تقسيـ البالد(. )2

كالمالحظ أف تصريحات أرنس كبعض أعضاء اليميف اإلسرائيمي ،قد جاءت لتجميؿ صكرة إسرائيؿ

دكليان ،مف جانب كمف الجانب اآلخر ىك مزيد مف ضـ األراضي ،لمكصكؿ إلى إسرائيؿ الكبرل .كفي
تمؾ الرؤيتيف ال يجرل الحديث عف المسألة التاريخية التي عصفت بالشعب الفمسطيني ،مف تيجير

سكانو كتشريدىـ إلى دكؿ الشتات كالمنافي ،كىـ في كؿ األحكاؿ يعتبركف أف الكاقع المادم ،ىك مف

أنتج الدكلة ثنائية القكمية ،كبالتالي يجب صياغتيا بما يتالئـ مع السيادة الصييكنية.
 2.2.1.5رؤية أبراىاـ بورغ:

يشكؾ أبراىاـ بكرغ في رؤية رؤكبيف ريفميف كمكشي أرنس كأكرم أليتسكر ،في مكضكع

المساكاة في الدكلة الكاحدة ،كىك يتميز عمييـ بالرؤية فيما يتعمؽ بمسألة المساكاة ،إذ باإلمكاف أف
يككف رئيس الحككمة عربي ،كرئيس ىيئة األركاف العامة بالجيش مسيحي ،كالدكلة تعكد إلى جميع

مكاطنييا .كىك يقدـ رؤيتو لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي بما أسماه الحؿ المدني ،كىك االنتقاؿ مف
التفكير مف الحؿ القكمي إلى التفكير بالحؿ المدني ،كأف المقصكد دكلتيف لشعبيف فإف المفيكـ القكمي
ىك الذم يسيطر ،كأنو سيككف ىناؾ حالة قكمية ،كأف الدكلة الكاحدة يجب أف يككف مبدأىا مدنيان،

بحيث يككف لكؿ إنساف يعيش في المنطقة الكاقعة بيف نير األردف كالبحر المتكسط ،الحؽ نفسو
كالمساكاة نفسيا ،بغض النظر عف ككنو ييكديان أك عربيان رجالن أك ام أرة ،حريديان (متزمتان دينيان) أك

عممانيان ،يجب أف يقكـ مجتمع مدني في ىذه الدكلة مع تمتع جميع المكاطنيف بنفس الحقكؽ(.)3

 أوري ألٌتسور  ،المدٌر العام للمجلس االستٌطانً فً الضفة الؽربٌة ،ومدٌر مكتب نتنٌاهو فً والٌته السابقة (نظٌر مجلً :موشً أرنس
ٌدعو لهدم الجدار وإقامة دولة واحدة إلسرابٌل والفلسطٌنٌٌن ،مرجع سابق)
1
 نواؾ الزور :دولة ثنابٌة القومٌة بسٌادة صهٌونٌة ،صحٌفة الدستور ،عمان ،العدد ٌ 28 ،15462ولٌو  ،2212ص.33 رإوبٌن رٌفلٌن ،ولد عام  1939فً القدس ،درس الحقوق فً الجامعة العبرٌة فً القدس ،عمل فً قطاع المحاماة ،ربٌس كتلة حزب اللٌكود
فً الكنٌست عام  ،1999شؽل منصب ربٌس الكنٌست  (،18-16جونً منصور :معجم األعالم والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة،
مرجع سابق ،ص.)252
2
 عبدالقادر فارس :دعوات إلى تبنً ثنابٌة القومٌة ،صحٌفة عكاظ ،جدة ٌ 18ولٌو  ،2212العدد .33183
 أبراهام بورغ :حل الدولتٌن لفظ أنفاسه األخٌرة ،مجلة قضاٌا إسرابٌلٌة ،رام هللا ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،العدد.2211 ،44-43
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 3.2.1.5رؤية الناب األكاديمية:

يذىب ميركف بنفنستي ( ) Myron Benvenistiبالقكؿ" أف تقسيـ البالد أصبح مستحيالن
كأف عمميو بناء المستكطنات كاالستيالء عمى األراضي خمقت كاقعان ال رجعو عنو ،فال أكسمك كال جدار
الفصؿ كال الحديث عف دكلة فمسطينية ،باستطاعتيما تغيير الكضع القائـ .كمف ىنا فاف الكاقع الذم
نعيش فيو اليكـ أضحى كاقعان ثنائي القكمية ،كلـ يعد باإلمكاف تجاىمو أك التنكر لو" .كيضيؼ أنو قد
تكصؿ إلى استنتاج بأنو ما مف خيار اليكـ سكل التفكر في مفاىيـ جديدة ،التفكير في كحدة البالد
ككحدة جغرافية كاحدة ،تشمؿ كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،كأف عمى النظاـ السياسي اإلسرائيمي
أف يدرؾ أنو لـ يعد قاد ار عمى فرض مفاىيمو كأكلكياتو عمى ( )3.5مميكف فمسطيني في الضفة الغربية
كقطاع غزة كعمى مميكف ك ( )200ألؼ فمسطيني مف مكاطني إسرائيؿ ،كأنو يجب أف يقاـ كضع يقكـ
عمى المساكاة الفردية كالجماعية في اطار تنظيـ كاحد يشمؿ كؿ أجزاء البالد .كيمفت االنتباه أف شعمة
االنطالؽ لمحركة الصييكنية انتيت كأف الييكد سيصبحكف في نياية المطاؼ أقمية ،لذلؾ فإف نمكذج
الدكلة ثنائية القكمية ىك النمكذج الذم يصمح كيجب التأقمـ معو( .)1كيقترح إيالف بابو بانو مف
الضركرم تكحيد النشاط المتكافر في مجتمعات العالـ الغربي المدنية ،كذلؾ داخؿ إسرائيؿ إلنجاح حؿ
الدكلة الكاحدة لمقكمية العربية كاإلسرائيمية بعد تفكيؾ حؿ الدكلتيف ،كايجاد نمكذج جديد تستند عميو
قادر عمى احتكاء جميع المشكالت ،كيعتبر أعماؿ الناشطيف كانتاج أصحاب العمـ
عمميو السالـ يككف ان
كنشر المعمكمات كاإلقناع كتقديـ الحجة كالتضامف ىي مف األسمحة الضاغطة لنجاح النمكذج الجديد،
عمى أف يكظؼ لخدمة اليدؼ السامي كالسبيؿ األكحد لحؿ القضية الفمسطينية( .)2أما امنكف راز
كراككتسكيف  )Amnion Razz Krakedzkin( يرل بأنو ليس مف قبؿ المصادفة أف يظير ىذا الشغؼ
االكاديمي المتجدد ،في كقت تعكد فيو فكرة الدكلة الكاحدة ثنائية القكمية إلى الخطاب األكسع حكؿ
فمسطيف كاس ارئيؿ ،كتحظي باىتماـ العرب كالييكد عمى حد سكاء .لقد أدل اإلدراؾ المتناقض لحقيقة
أف عممية السالـ لف تنجح في تحقيؽ مصالحة حقيقية كعادلة ،بؿ أنيا في الكاقع تكلد مزيدان مف القمع
كالعنؼ ،كىي تدعك الكثيريف إلي إعادة النظر في منطؽ التقسيـ كاالعتراض عمى مبدأ االنفصاؿ،
كيستخدـ بعض اإلسرائيمييف المدافعيف عف عممية السالـ كحؿ الدكلتيف مبدأ االنفصاؿ كذريعة ضد
ثنائية القكمية ،خاصة ضد تطبيؽ مبدأ المساكاة ،كأف مجرد الحديث عف ثنائية القكمية تقكـ عمى العدؿ
كالمساكاة يثير القمؽ ،كىذا يكشؼ محدكدية ما يدعى بعممية السالـ(.)3

 مٌرون بنفنستً ،جؽرافً ومإرخ ومحلل سٌاسً إسرابٌلً ،شؽل سابقا ً منصب نابب ربٌس بلدٌة القدس  ،1978-1971أسس برنامج بنك
المعلومات حول الضفة الؽربٌة ،كاتب دابم فً صحٌفة هآرتس اإلسرابٌلٌة ،له العدٌد من المإلفات حول الصراع العربً اإلسرابٌلً (مٌرون
بنفنستً :السإال ٌدور حول نوع ثنابٌة القومٌة ،صحٌفة حق العودة ،بٌت لحم ،العدد .)2225 ،14-13
1
 بالل الحسن :مفكرون إسرابٌلٌون ٌدعون ألنشاء الدولة الثنابٌة القومٌة ،صحٌفة الشرق األوسط ،لندن ،العدد  28 ، 9272سبتمبر .2223 إٌالن بابة ،أستاذ التارٌخ فً جامعة اكستر البرٌطانٌة.
2
 إٌالن بابة :مخطط عمل من اجل بناء حركة لحل الدولة الواحدة :مسٌرة تارٌخ مضطرب ،مجلة المستقبل العربً ،بٌروت ،عدد ،375 ،2212ص.163
 امنون راز كرا ُكتسكٌن ،أستاذ التارٌخ الٌهودي ،( ،امنون راز كراكوتسكٌن :على الجانب الصحٌح للمتراس والمنفً وثنابٌة القومٌة( :من
ؼٌرشوم شولم وحنه آرندت إلً إدوارد سعٌد ومحمود دروٌش) ،مجلة الكرمل الجدٌد ،رام هللا ،العدد  ،2212 ،4-3ص.)77
3
 امنون راز كراكوتسكٌن :على الجانب الصحٌح للمتراس والمنفً وثنابٌة القومٌة( :من ؼٌرشوم شولم وحنه آرندت إلً إدوارد سعٌدومحمود دروٌش) ،مجلة الكرمل الجدٌد ،رام هللا ،العدد  ،2212 ،4-3ص.82
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 3.1.5الرؤية الدولية:
يستند مكقؼ األطراؼ الدكلية في المجنة الرباعية لمتابعة عمميو السالـ (الكاليات المتحدة

األمريكية كاالتحاد األكركبي كركسيا كاألمـ المتحدة) ،مف الصراع العربي اإلسرائيمي إلى الق اررات
الدكلية خاصة قرارم ( )242ك( )338الذم يدعكاف إلى االنسحاب اإلسرائيمي مف األراضي التي احتمت
عاـ  ،1967كاقامة دكلة فمسطينية عمى تمؾ األراضي .كعمى الجانب اآلخر مف المشيد الدكلي فقد

أبدت حككمة جنكب أفريقيا ،كالعديد مف المنظمات الغير حككمية عف حماستيا لفكرة الدكلة لكؿ
مكاطنييا(.)1

الرم العاـ ،كما يرل راضي
كىناؾ بعض المساىمات كاإلنتاج الفكرم الذم يشكؿ كيؤثر عمى أ
الجراعي أكالن يجب تبني فكرة الدكلة الكاحدة كتنشيطيا دكليان ،لتصؿ إلى الرأم العاـ (المحمي في
الدكؿ الحاضرة في المشيد الدكلي) ،كالذم بدكره يضغط عمى حككماتيـ الديمقراطية بضركرة تبنتي

الفكرة(.)2

كفي ىذا الشأف ىناؾ مراكز أبحاث أىتمت بفكرة الدكلة ثنائية القكمية منيا معيد األبحاث العربية

مؤتمر لمبحث في مبدأ الدكلة الكاحدة لفمسطيف كاسرائيؿ
(مؤسسة بحكث أمريكية مستقمة) ،الذم نظـ
ان
في عاـ  ،2008كأيضان كافؽ مركز كيمياـ جكنير( ( 2)William Jarلدراسة الحركب كأثارىا االجتماعية

في جامعة ماساتشكستس ببكسطف) عمى المشاركة في رعاية المؤتمر كاستضافتو ،كذلؾ تكفؿ مدير

المركز البركفسكر ليفف بكيف ) ،(Levin Bowenبإتاحة مرافؽ مؤسستو كالمركز لممنظميف ،كقدـ

مساىمات قيمة في كضع بياف المؤتمر(.)3

1

 إٌالن بابه :مخطط عمل من اجل بناء حركة لحل الدولة الواحدة :مسٌرة تارٌخ مضطرب ،مرجع سابق ،ص.163 راضً الجراعً ،أستاذ العلوم الس ٌاسٌة فً جامعة القدس والمتحدث باسم الحركة الشعبٌة للدولة الدٌمقراطٌة الواحدة فً فلسطٌن التارٌخٌة
(راضً الجراعً :حول الدولة الواحدة ،فضابٌة معا ،رام هللا 22 ،ماٌو )2213
2
 راضً الجراعً :حول الدولة الواحدة ،فضابٌة معا ،رام هللا 22 ،ماٌو .22133
 -هانً فارس :حل الدولة الواحدة للصراع الفلسطٌنً -اإلسرابٌلً :دولة لكل مواطنٌها ،مرجع سابق ،ص.5
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 2.5المبحث الثاني :العوامؿ التي تعدد فكرة تحقيؽ الدولة ثنائية القومية:
تفترض الدراسة أف ثالثة عكامؿ أساسية غاية في األىمية ،تستحؽ الدرس كالبحث ،كمف الممكف أف
تؤدم إلى تعزيز فرص الدكلة ثنائية القكمية ،يتمثؿ العامؿ األكؿ في الجانب الديمكغرافي الذم يسير

باتجاه الزيادة الطبيعية كنسبة النمك السكاني لصالح الفمسطينييف ،مقارنة باإلسرائيمييف ،كعامؿ
المقاطعة الدكلية الذم بدأ ينشط في الكثير مف الساحات الدكلية ،كالتي ممكف أف يمس شتى المجاالت

في دكلة إسرائيؿ ،كالعامؿ الجغرافي المتعمؽ بتداخؿ األراضي بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،الذم
يجعؿ مف عممية الفصؿ الجغ ارفي شبة مستحيالن ،ىذه العكامؿ ليا دالالت مادية ،ممكف أف يحسما

الصراع أك حتى بالحد األدنى الكصكؿ إلى رؤل جديدة تتناسب مع الكاقع الجديد.
 1.2.5العامؿ الديموغرافي:

إف العنصر الديمكغرافي المرتبط بالنمك السكاني ما بيف العرب كالييكد في كؿ فمسطيف
التاريخية ،ليك أمر يحدد ىكية إسرائيؿ ،التي باتت بنظر البعض ،ميددة بسبب تزايد نسبة العرب

مقابؿ الييكد داخؿ حدكد إسرائيؿ خاصة ،كأرض فمسطيف التاريخية عامة .كفي ىذا السياؽ يؤدم

تراجع نمك الييكد كارتفاع نمك العرب دك انر حاسمان في الصراع ،كىك أصبح محؿ رىاف بعض األكساط

الفمسطينية كالعربية كاإلسالمية ،كحتى بعض األقطاب الييكدية المنادية بالتعايش ما بيف الشعبيف
الفمسطيني كاإلسرائيمي( ،)1إلى أف كأصبحت بعض التغيرات الديمكغرافية في الكقت الراىف تشكؿ

عنصر ضغط عمى إسرائيؿ ،الغير قادرة عمى ترحيؿ الفمسطينييف كطردىـ ،في كسط زيادة سكانية

فمسطينية كبيرة مقارنة باإلسرائيمية(. )2

ىذا كما يدعك إسرائيؿ إلى القمؽ فإف الكاقع الديمكغرافي فرض نفسو كقكة ضغط عمى مف يطالبكف
بنقاء الدكلة مف األجناس البشرية غير الييكدية ،كأكثر مف ذلؾ ربما تنيار (عمى ضكء المعطيات

السكانية) السيادة كالفكرة الصييكنية في فمسطيف ،كما أف استحضار العنصر الديمكغرافي لدل بعض
القادة السياسييف في إسرائيؿ؛ يعبركف عنو بالتخبط كاالنفعاؿ في طركحاتيـ السياسية تارة بالمناداة

بييكدية الدكلة كتارة أخرل بالدعكة باالنسحاب أحادم الجانب ،أك االستمرار في المفاكضات لمكصكؿ

إلى حؿ الدكلتيف ،كالجدكؿ التالي يبيف عدد سكاف إسرائيؿ؛ كذلؾ حسب معمكمات الجياز المركزم
لإلحصاء اإلسرائيمي.

1

 حسٌن أبو النمل :النمو السكانً والتوازن الدٌموؼرافً بٌن العرب والٌهود فً إسرابٌل وفلسطٌن التارٌخٌة ،مجلة المستقبل العربً،بٌروت ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،العدد  ،73دٌسمبر  ،2229ص.73
2
- Al-Rimmawi, Hussein: (2009), Spatial Changes in Palestine: from Colonial Project to an Apartheid
System. [Article]. African & Asian Studies, 8(4), 375-412. doi: 10.1163/156920909x12525685704446, p407.
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جدوؿ ()3.5

يوضح عدد سكاف إسرائيؿ حسب إحصاء سبتمبر 2013
6.066.000
1.670.000
345.000
8.081.000

عدد السكاف الييكد
عدد السكاف العرب داخؿ إسرائيؿ

آخركف
العدد الكمي لسكاف دكلة إسرائيؿ



المصدر /الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي.

كمف خالؿ قراءة األرقاـ الكاردة أعاله فيشكؿ السكاف الييكد في إسرائيؿ نحك ()%75.1

مف عدد السكاف اإلجمالي ،بينما يشكؿ السكاف العرب نحك ( )%20.7كالسكاف اآلخركف ما نسبتو

(.)1( )%4.2

كالجدكؿ التالي يبيف عدد الفمسطينييف في الضفة الغربية كمحافظات غزة؛ كذلؾ حسب إحصائيات

الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني .)2(2013

جدوؿ ()4.5

يوضح عدد سكاف الفمسطينييف في الضفة الغربية ومحافظات غدة حسب إحصاء سبتمبر 2013
عدد الفمسطينييف في محافظات غزة
عدد الفمسطينييف في الضفة الغربية
مجمكع السكاف في الضفة الغربية كمحافظات غزة

1.701.000
2.719.000
4.420.000



المصدر /الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني

كمف خالؿ الجدكليف السابقيف تبيف الدراسة العدد اإلجمالي لكؿ الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية،
كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي.

جدوؿ ()5.5

يوضح عدد الفمسطينييف الكمي في كؿ فمسطيف التارياية 2013
4.420.000
1.400.000
5.820.000

عدد الفمسطينييف في كؿ مف الضفة الغربية كمحافظات عزة

عدد الفمسطينييف في إسرائيؿ
العدد الكمى لمفمسطينييف في كؿ فمسطيف التاريخية

المصدر /الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي.
 العدد ٌشمل السكان الفلسطٌنٌٌن فً القدس.
 اآلخرون بؽٌر الٌهود وأؼلبهم المواطنٌن الروس الذٌن قدموا إلى إسرابٌل.
1
 الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرابٌلًID=629&http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML ،2
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنًhttp://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#CensusA ، العدد ٌشمل السكان الفلسطٌنٌٌن فً القدس.
 العدد ال ٌشمل السكان الفلسطٌنٌٌن فً القدس ،النهم مشمولٌن ضمن اإلحصاء الفلسطٌنً للضفة الؽربٌة.
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كمف خالؿ قراءة األرقاـ الكاردة في الجدكليف ( )3.5ك()4.5؛ تستخمص الدراسة الجدكؿ التالي()6.5

كالذم تبيف فيو مجمكع عدد السكاف العرب كالييكد في كؿ فمسطيف التاريخية.
جدوؿ ()6.5

يوضح مجموع عدد السكاف العرب والييود في كؿ فمسطيف التارياية
القكمية
العرب
الييكد
اإلجمالي

العدد
5.820.000
6.066.000
11.886.000

النسبة المئكية
%49
%51
%100

المصدر /الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي.

 النمو السكاني:
بمغ معدؿ النمك السكاني السنكم في منتصؼ عاـ  2013في فمسطيف ( )%2.94بكاقع

( )%2.62في الضفة الغربية ك( )%3.44في قطاع غزة ،كمف المتكقع أف تبقى معدالت النمك السكاني
كما ىي خالؿ السنكات األربع القادمة ،حيث أف انخفاض مستكم الكفيات كبقاء معدالت الخصكبة

مرتفعة ،سيؤدم إلى ارتفاع معدؿ الزيادة الطبيعية لمسكاف( ،)1بينما بمغ معدؿ النمك السكاني السنكم

لدل السكاف الييكد في إسرائيؿ بكاقع ( ،)%1.7حسب إحصاء الجياز المركزم اإلسرائيمي لعاـ

 ،2012أما نسبة معدؿ النمك السكاني عند السكاف العرب في داخؿ إسرائيؿ ()%2.3؛ بكاقع ()%2.5

عند السكاف المسمميف؛ كعند السكاف المسيحييف ()%1.7؛ كعند السكاف الدركز (.)2( )%1.5

 عدد الفمسطينييف في فمسطيف التارياية سيتاطة عدد الييود:
عدد الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية حكالي ( )5.9مميكف نياية عاـ  ،2013في حيف
بناء عمى تقديرات الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي ،نياية عاـ
بمغ عدد الييكد ( )6.0مميكف ن
 ،2012كمف المتكقع أف يبمغ عددىـ ( )6.1مميكف مع نياية عاـ  .2013كسيتساكل عدد السكاف
الفمسطينييف كالييكد مع نياية عاـ  2016حيث سيبمغ ما يقارب ( )6.4مميكف ،كذلؾ فيما لك بقيت
معدالت النمك السائدة حاليان .كستصبح نسبة السكاف الييكد حكالي ( )%48.9مف السكاف كذلؾ بحمكؿ
نياية عاـ  2020حيث سيصؿ عددىـ إلى نحك ( )6.9مميكف ييكدم مقابؿ ( )7.2مميكف فمسطيني(.)3

1

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ،مرجع سابق.2
 الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرابٌلً ،مرجع سابق.3
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً.http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=995&mid=3265&wversion=Sta
ging
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المصدر /الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.

شكؿ ()1.5

عدد السكاف الفمسطينييف والييود في فمسطيف التارياية في سنوات ماتارة
كالمالحظ أف نسبة العرب في فمسطيف التاريخية قد ارتفعت بعض الشيء بالمقارنة بالسكاف الييكد،

ككاف حسيف أبك النمؿ قد أعد دراسة عاـ  2007بالخصكص ينشرت في مجمة المستقبؿ العربي عاـ
 2009تنبأ أف يتفكؽ العرب عمى الييكد عدديان فكؽ أراضي فمسطيف التاريخية ،ىذا لك استثنيا أعداد

الالجئيف الفمسطينييف في الشتات المقدريف بنحك خمسة مالييف الجئ فمسطيني حسب إحصاءات

الالجئيف الفمسطينييف في عاـ ،2013الذيف يحؽ ليـ العكدة إلى كطنيـ ،استنادان إلى القرار ()194

الصادر مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،القاضي بعكدة جميع الالجئيف إلى مدنيـ كقراىـ ،ككفؽ
التقديرات السكانية المتكقعة في عاـ  2030سيصؿ مجمكع الييكد إلى ( )7.5مميكف ييكدم في داخؿ

فمسطيف التاريخية في حيف سيصؿ مجمكع العرب الفمسطينييف إلى نحك ( )10.2مميكف عربي

فمسطيني ،يمثمكف نحك ( )%50مف مجمكع الشعب الفمسطيني كفي العاـ المذككر سيصؿ عدد

الفمسطينييف في العالـ بنحك ( )20.4مميكف ،كتبعان لالتجاه العاـ لمعدالت النمك السائدة بيف األقمية
العربية في إسرائيؿ كالبالغة نحك ( )%2.3سنكيا ،فإنو سيصؿ مجمكعيا بحمكؿ  2030إلى ()2.4

مميكف عربي فمسطيني سيمثمكف نحك ( )%24.2مف مجمكع السكاف العرب كالييكد داخؿ إسرائيؿ ،كفي
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المقابؿ ذلؾ سيشكؿ مجمكع الييكد ما نسبتو ( )%42.2مف إجمالي السكاف العرب كالييكد في فمسطيف

التاريخية ،المقدريف في العاـ المذككر بنحك( )17.7مميكف نسمة ،أما العرب الفمسطينييف أصحاب
األرض األصمييف ستصبح نسبتيـ في كطنيـ األـ ( )%57.6كذلؾ عمى الرغـ مف عمميات الطرد
كالتيجير كالتي شممت األالؼ منيـ خالؿ العقكد الماضية لمصراع(.)1
 2.2.5العامؿ الجغرافي:
لك أمعنا النظر مف خالؿ نظرة فاحصة كاقعية ،لمتكزيع الجغرافي لممدف كالقرل في الضفة الغربية،
فنجدىا محاطة كمتداخمة بالمستكطنات اإلسرائيمية ،لجعؿ المدف كالقرل الفمسطينية بمثابة كانتكنات

مغمقة ،كسط كتؿ استيطانية منتشرة .كتيدؼ إسرائيؿ مف كراء ذلؾ تغير الكاقع الجغرافي كالديمكغرافي

في المناطؽ الفمسطينية ،عبر بناء المزيد مف المستكطنات ،لكي تصبح بحكـ األمر الكاقع ،كعمى

المدل القريب كالبعيد ،يصعب حميا ،لتشكؿ عقبة أماـ التكصؿ لخيار حؿ الدكلتيف ،كلمنع التكاصؿ
الجغرافي ما بيف المناطؽ الفمسطينية في الضفة الفمسطينية ،كالتكاصؿ ما بيف قطاع غزة كالضفة

الغربية ،كأف استمرار كتيرة االستيطاف المتزايدة تقمص مف فرص نجاح حؿ الدكلتيف ،كبعد كجكد
المستكطنات اإلسرائيمية في المناطؽ الفمسطينية ،تتيح لممفاكضيف اإلسرائيمييف عنصر المناكرة كتعدد

خياراتيـ سكاء مسألة تبادؿ األراضي أك التبادؿ السكاني أك خيارات بديمة لحؿ الدكلتيف ،كاف كاف في
ىذا الشأف عالقة عكسية إذ كمما زاد عدد المستكطنات كمما تقمصت فرص حؿ الدكلتيف كتقدـ مشركع

الدكلة ثنائية القكمية.

األرضي الفمسطينية.
 1.2.2.5التدااؿ الجغرافي بيف المستوطنات اإلسرائيمية و ا
بدأ االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  1967كىك نفس العاـ
الذم باشرت إسرائيؿ ببناء كانشاء المستكطنات في األراضي المحتمة مف خالؿ نقؿ أجزاء مف سكانيا
المدنييف الييكد إلى الضفة الغربية كقطاع غزة بطريقة منيجية كمنظمة .كتتفاكت المستكطنات
اإلسرائيمية في حجميا بيف مستكطنات كليدة أك بؤر استيطانية تتألؼ مف عدد قميؿ مف البيكت المتنقمة
كمستكطنات تشكؿ مدنان كاممة تؤكم عشرات األالؼ مف المستكطنيف ،إذ يقدر عدد المستكطنيف في
الكقت الراىف بحكالي نصؼ مميكف مستكطف ،إذ كصؿ معدؿ النمك السكاني لدييـ بحكالي ثالثة أك
أربعة أضعاؼ النمك السكاني في إسرائيؿ نفسيا ،كىذا راجع إلى جممة مف الحكافز التي تشمؿ إعانات
السكف كتخفيضات الضريبة كالمنح المخصصة لدعـ مشاريع األعماؿ .كرصد المكازنات الضخمة
لممستكطنات .كىذه الحكافز كعمى نقيض ما تدعيو إسرائيؿ بالنمك الطبيعي لممستكطنات ،التي أدت
إلى زيادة أعداد المستكطنيف بكتيرة متسارعة في المستكطنات ،كنجحت الحكافز التي تقدميا الحككمة
اإلسرائيمية استقطاب اآلالؼ مف المستكطنيف الييكد ،كتشجيعيـ عمى العيش في المستكطنات.
1

 -نبٌل السهلً :إسرابٌل األن وحتى عام  ،2232مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات ،بٌروت.2212 ،
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كبحسب استطالعات الرأم التي نشرتيا منظمة "السالـ اآلف" اإلسرائيمية يقطف ( )%77مف
المستكطنيف المستطمعة آرائيـ في األراضي الفمسطينية المحتمة ألسباب تعكد إلى جكدة الحياه ،كليس
ألسباب دينية أك أسباب تتعمؽ باألمف القكمي اإلسرائيمي ،كبذلؾ تشكؿ المناطؽ المأىكلة في جميع
المستكطنات اإلسرائيمية ما ال يتجاكز ( )%1.2مف مساحة الضفة الغربية؛ تقع ما بنسبتو ( )%40مف
مجمؿ أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة تمؾ المستكطنات كمشاريع البنية التحتية المرتبطة بيا .مف
قبيؿ الطرؽ االلتفافية االستيطانية كالجدار العازؿ كالحكاجز كالقكاعد العسكرية(.)1
إذ تبمغ المساحة اإلجمالية لمضفة الغربية (5.655كـ ،)٢يقطف ىذه المساحة ما مجمكعو
()2

( )2.719.000مف المكاطنيف الفمسطينييف حسب إحصاءات  ، 2013كيشاركيـ حكالى ))563,546

مستكطف يعيشكف عمى نفس المساحة إذ تككف المساحة الفعمية لممدف الفمسطينية حكالى ( )%58.8مف

المساحة اإلجمالية لمضفة الغربية.

توزيع المساحة لكل من الفلسطينيين واالسرائيليين في
الضفة الغربية
ٕ%ٔ.

المستوطنات المؤهولة
ٓ%4
مساحة تحت سٌطرة
المستوطنات
%58.8

المساحة الفعلٌة للمواطنٌن
الفلسطٌنٌٌن

إعداد الباحث

شكؿ ()2.5
تودي المساحة لكؿ مف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في الضفة الغربية.

1

 -دابرة شإون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة،

المستوطنات ،رام هللا ،ب ،ت.

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=55

 -2مركز اإلحصاء الفلسطٌنً ،مرجع سابق.
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 محاور المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية.
يتضح مف خريطة المستكطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية (شكؿ )3.5أف معظـ ىذه المستكطنات

تقع عمى ثالثة محاكر رئيسية:

 -المحكر الشرقي (غكر األردف)

 المحكر الغربي (المحاذم لخط اليدنو) -محكر أرئيؿ (عابر السامرة)

إضافة إلى تمؾ المحاكر؛ فيناؾ تكتالت لمعديد مف المستكطنات في مناطؽ مثؿ القدس كالخميؿ كبيت

لحـ كنابمس كراـ اهلل.

المحور الشريي (غور األردف):
أقيمت مستكطنات ىذا المحكر بناء عمى خطة ايجاؿ الكف  ، (Yigal Alon( التي تقضي بالسيطرة
عمى منطقة الغكر ،كتتكزع ىذه المستكطنات في المدف الفمسطينية نابمس كأريحا كالقدس كبيت لحـ

كيالحظ بالنسبة ليذه المستكطنات االتي:

 -قربيا مف نير األردف الذم يمثؿ الحد الشرقي لمضفة الغربية التي تتراكح فييا المسافة بيف ىذه

المستكطنات كنير األردف ما بيف ( )6 – 1.5كيمك متر.

 تمركز ىذه المستكطنات عند قمـ الجباؿ ،بالقرب مف السفكح الشرقية لممرتفعات الكسطى حيثنابمس كالقدس كالخميؿ خمفيا ،كالسيؿ الخصيب أماميا.

 سيطرت ىذه المستكطنات عمى مساحات كاسعة مف األراضي بيف المناطؽ الزراعية كمناطؽ أمنيةتجعؿ منيا سمسمة متشابكة مف البؤر االستيطانية كىي منطقة ىامة اقتصاديان كاستراتيجيان ،حيث تمثؿ

خط الدفاع األكؿ مف الشرؽ ،ككنيا تمثؿ قكاعد عسكرية متقدمة ،ىذا المحكر يشكؿ حاج انز كسدان
يفصؿ بيف التجمعات السكانية الفمسطينية في الداخؿ كبيف امتدادىا الغربي شرؽ نير األردف ،كلعؿ

مف أىـ األىداؼ إلقامة ىذه المستكطنات ،منع أك إعاقة أم عمميو تسمؿ ألم قكة عسكرية قادمة مف

الشرؽ(.)1

تكضح الدراسة بأف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي ،التي كنت قائمة في كقت سابؽ كانت مبنية عمى
احتالؿ مناطؽ كاسعة لتشكؿ مناطؽ طبيعية عازلة ،بيدؼ صد أم ىجكـ عمى إسرائيؿ مف جيكش
برية نظامية ،أك حتى مف مدم قدرة الصكاريخ لمكصكؿ لمعمؽ اإلسرائيمي ،كلكف ىذه النظرية سقطت
كفشمت بفعؿ صكاريخ سككد العراقية ،التي كصمت لمعديد مف المكاقع اإلسرائيمية عاـ ،1991ثـ أف
ىناؾ العديد مف الدكؿ العربية تمتمؾ صكاريخ قادرة لمكصكؿ لمعمؽ اإلسرائيمي ،كبالتالي إقامة مناطؽ
 اٌجال الون ،وزٌر الخارجٌة االسرابٌلً ،1977-1973قدم مشروع التسوٌة اإلسرابٌلٌة العربٌة سنة  1968وسمً المشروع باسمه ،وٌعتبر
مشروعه اإلساس الذي بنٌت علٌه اؼلب المشارٌع اإلسرابٌلٌة ،التً طرحت الحقا ً سواء كانت لٌكودٌة أو عمالٌة(،اشرؾ دحالن :الخٌار
اإلقلٌمً لتسوٌة الصراع اإلسرابٌلً الفلسطٌنً رإٌه بدٌله لحل الدولتٌن ،ص)41
1
 ٌونس عودة :ترسٌخا لمفهوم أٌدلوجً قدٌم الضفة الؽربٌة – ارض المستوطنات ،مجلة الجٌش للبنانً ،بٌروت ،العدد،245تشرٌن الثانً.2225
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عازلة أك بيدؼ الكقاية مف أم أعماؿ حربية ضد إسرائيؿ ،غير و
مجد مف الناحية العسكرية .فيجب
عمى إسرائيؿ أف تدرؾ بأف الشراكة كالسالـ العادؿ كالشامؿ ىك مف يحافظ عمى أمنيا كيعطييا قدرة
باالستمرار عمى فتح عالقات طبيعية مع العالـ العربي.
المحور الغربي ( اط اليدنة):
تنتشر مستكطنات ىذا المحكر في المنطقة المحاذية لخط اليدنة كال تبعد معظـ ىذه المستكطنات

بأكثر مف  3كيمك متر مف خط اليدنة كيالحظ عمى مكقع ىذه المستكطنات االتي :
 -محاذاتيا لخط اليدنة.

 -تقارب بعض ىذه المستكطنات مف بعضيا البعض مشكمة كتالن استيطانية كذلؾ غرب المدف كالقرل

في محافظات راـ اهلل.

 تشكؿ مستكطنات تصكر ريفاؿ كتصكفيـ كافية منشة كريحاؼ حزامان استيطانيان يحيط بمدينة قمقيميةكيعيؽ التكاصؿ الجغرافي مع باقي المدف الفمسطينية.

 -يشكؿ ىذا المحكر حاج انز بيف التجمعات السكانية الفمسطينية مف الشرؽ كالتجمعات السكانية

اإلسرائيمية في الغرب.

محور أرئيؿ (عابر السامرة):
يمتد ىذا المحكر عمى امتداد الطريؽ الذم يبدأ مف بمدة كفر قاسـ القريبة مف خط اليدنة غربان ،كيتجو

إلى الشرؽ مخترقان منطقة سمفيت ،ليتقاطع مع الطريؽ الرئيسي راـ اهلل نابمس بالقرب مف بمدة زعترة ،ثـ

يكاصؿ امتداده شرقان ليمتقي مع الطريؽ الرئيسي في منطقة الغكر ،الذم يمتد عمى طكؿ الغكر مخترقان

مدينة أريحا ،كقد كثفت إسرائيؿ مف مستكطناتيا عمى طكؿ ىذا المحكر كمنيا مستكطنة أرئيؿ كىي

مف أكبر المستكطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية ،كالتي أقرت الحككمة اإلسرائيمية بجعميا مدينة،
كتكمف خطكرة ىذا المحكر في عدة أسباب:

 تستطيع تقسيـ الضفة الغربية إلي قسميف :قسـ شمالي كيضـ محافظات جنيف كطكلكرـ كنابمسكقمقيمية كمنطقتي طكباس كسمفيت ،كقسـ جنكبي يضـ محافظات راـ اهلل كالقدس كأريحا كبيت لحـ

كالخميؿ.

 يي ىم ٌكف ىذا المحكر إسرائيؿ كالمستكطنات الكاقعة عميو بسرعة كسيكلة الكصكؿ إلى منطقة الغكر،كما يمكنيا التحرؾ عسكريا عمى طكؿ الحدكد عند نشكء أم أزمة مع الدكؿ العربية (.)1

كتبيف الدراسة بأف المحاكر الثالثة ،التي تحافظ إسرائيؿ بتكثيؼ االستيطاف فييا تخدـ أغراضان أمنية
كسياسية ،عبر تغيير الكاقع لألراضي الفمسطينية لكاقع يصعب إيجاد حمكؿ لو ،كمف خالؿ ما كرد مف
محاكر رئيسة لالستيطاف فإننا نرل أف معظـ المستكطنات محاذية كمتداخمة مع المدف كالقرل
الفمسطينية ،كىك ما يككد الطرح القائؿ أف إسرائيؿ اآلف باتت دكلة ثنائية القكمية ،كلكف النظاـ
1

 -محمد سري :المستوطنات اإلسرابٌلٌة فً فلسطٌن  ،مطبوعات بعثة جامعة الدول العربٌة لدى جمهورٌة الصٌن الشعبٌة ،بكٌن.2224،
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السياسي الحاكـ فييا ،ىك نظاـ عنصرم يفضؿ األقمية اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة
عاـ  ،1967عمى األكثرية مف المكاطنيف الفمسطينييف ،عمى اعتبار أف إسرائيؿ مف تسيطر قانكنيان
عمى كؿ المناطؽ الفمسطينية .كالخارطة التالية تكضح مدل التداخؿ السكاني الفمسطيني كالييكدم في
أراضي الضفة الغربية ،كعممان بأف إسرائيؿ ىي مف تسيطر مف ناحية القانكف الدكلي عمى ىذه
األراضي(.)1

المصدر /دائرة شؤكف المفاكضات التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مرجع سابؽ.

شكؿ ()3.5

التدااؿ السكاني الفمسطيني واإلسرائيمي في الضفة الغربية لعاـ 2012
1

 -دابرة شإون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق.
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كالجدكليف ( )7.5ك ( )8.5يكضحاف تصنيؼ المكاقع االستيطانية مف حيث العدد؛ كمف حيث
()1

المحافظات كذلؾ مف خالؿ إحصاء عاـ 2012

.

جدوؿ ()7.5
يوضح تصنيؼ المواي االستيطانية وعددىا
تصنيؼ المواي االستيطانية
المستكطنات
البؤر االستيطانية
المكاقع االستيطانية األخرل
المباني المستكلى عمييا جزئيان أك كميان في القدس
المجموع

العدد
185
175
29
93
482

المصدر /التقرير السنكم :انتياكات قكات االحتالؿ كقطعاف مستكطنة بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف كممتمكاتيـ خالؿ عاـ  ،2012مركز
المعمكمات لشئكف الجدار كاالستيطاف ،راـ اهلل ،فبراير/شباط  ،2013ص.30

جدوؿ ()8.5
المواي االستيطانية حسب المحافظات
المحافظة
اربحا
الخميؿ
القدس
بيت لحـ
جنيف
راـ اهلل
سمفيت
طكباس
طكلكرـ
قمقيمية
نابمس
المجمكع

المستكطنات
19
23
35
18
7
31
18
8
3
11
12
185

المكاقع االستيطانية األخرل
5
3
4
5
1
5
3
2
0
0
1
29

البؤر االستيطانية
8
34
18
18
5
32
9
2
3
10
36
175

مجمكع المباني المستكلى عمييا كميان أك جزئيان في القدس
المجمكع الكمي

المجمكع
32
60
57
41
13
68
30
12
6
21
49
389
93
482

المصدر /التقرير السنكم :انتياكات قكات االحتالؿ كقطعاف مستكطنة بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف كممتمكاتيـ خالؿ عاـ  ،2012مركز
المعمكمات لشئكف الجدار كاالستيطاف ،راـ اهلل ،شباط  ،2013ص.27

1

 التقرٌر السنوي :انتهاكات قوات االحتالل وقطعان مستوطنة بحق المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن وممتلكاتهم خالل عام  ،2212مركز المعلوماتلشبون الجدار واالستٌطان ،رام هللا ،فبراٌر/شباط  ،2213ص.ص.32 -27
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عدد المستوطنيف الييود:
تشير التقديرات إلى أف عدد المستكطنيف في الضفة الغربية قد بمغ ( )563,546مستكطنان،

كذلؾ في نياية العاـ  ،2012كيتضح مف البيانات أف معظـ المستكطنيف يسكنكف محافظة القدس
بكاقع ( )2770501مستكطنان ،منيـ ( )2030176مستكطنان في منطقة ( ،)J1يمييا محافظة راـ اهلل كالبيرة

بكاقع ( )1070586مستكطنان ،ك( )660392مستكطنان في محافظة بيت لحـ ك( (35,138مستكطنان في

محافظة سمفيت .أما أقؿ المحافظات مف حيث عدد المستكطنيف فيي محافظة طكباس بكاقع ()10452

مستكطنان(.(1

1.5

طوباس

2.3

جنٌن

2.7

طولكرم
أرٌحا واألؼوار

5.5

نابلس

14.0
17.6
33.3

قلقٌلٌة

35.1

سلفٌت
بٌت لحم

66.4

رام هللا والبٌرة

107.6

القدس

277.5
300.0

المحافظة

الخلٌل

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

-

العدد (باأللف)
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اغسطس، ،2013ص.18 -17

شكؿ ()4.5

عدد المستوطنيف في المستوطنات في الضفة الغربية حسب المحافظة .2012
الجدكؿ التالي يكضح عدد المستكطنيف في المستكطنات؛ كعدد السكاف الفمسطينييف في الضفة

الغربية؛ حسب المحافظة لعاـ .)2(2012
1

 التقرٌر اإلحصابً السنوي  :2212المستعمرات اإلسرابٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة ،رام هللا ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،اؼسطس ،2213ص.18 -17
2
 التقرٌر اإلحصابً السنوي  :2012المستعمرات اإلسرابٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة ،رام هللا ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً،اؼسطس ،2013ص.49
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جدوؿ ()9.5
يكضح عدد المستكطنيف في المستكطنات كعدد السكاف الفمسطينييف في الضفة الغربية
حسب المحافظة

عدد المستوطنيف عدد السكاف الفمسطينييف

المحافظة

نسبة المستوطنيف إلة السكاف الفمسطينييف

الضفة الغربية

563.546

2.684.066

21.0

جنيف

2.277

292.248

0.8

طكباس

1.452

59.584

2.4

طكلكرـ

2.696

173.859

1.6

نابمس

14.019

360.231

3.9

قمقيمية

33.308

103.989

32.0

سمفيت

35.138

66.880

52.5

راـ اهلل كالبيرة

107.586

324.114

33.2

اربحا كاألغكار

5.549

48.716

11.4

القدس

277.501

400.438

69.3

203.176

248.728

81.7

74.325

151.710

49.0

بيت لحـ

66.392

202.196

32.8

الخميؿ

17.628

651.811

2.7

منطقة J1
منطقة J2
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اغسطس ،2013ص.49

 j1 هً منطقة فً القدس وتشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرابٌل عنوة بعٌد احتاللها للضفة الؽربٌة فً عام  1967 .وتضم
هذه المنطقة تجمعات) بٌت حنٌنا ،مخٌم شعفاط ،شعفاط ،العٌسوٌة ،الشٌخ جراح ،وادي الجوز ،باب الساهرة ،الصوانة ،الطور ،القدس" بٌت
المقدس" ،الشٌاح ،راس العامود ،سلوان ،الثوري ،جبل المكبر ،السواحرة الؽربٌة ،بٌت صفافا ،شرفات ،صور باهر ،أم طوبا ،كفرعقب.
 j2 هً منطقة فً القدس وتشمل باقً المحافظة ،وتضم هذه المنطقة تجمعات) رافات ،مخماس ،مخٌم قلندٌا ،التجمع البدوي جبع ،قلندٌا،
بٌت دقو ،جبع ،الجدٌرة ،الرام وضاحٌة البرٌد ،بٌت عنان ،الجٌب ،بٌر نباال ،بٌت إجزاء ،القبٌبة ،خربة أم اللحم ،بدو ،النبً صموبٌل ،حزما،
بٌت حنٌنا التحتا ،قطنة ،بٌت سورٌك ،بٌت اكسا ،عناتا ،التجمع البدوي الخان األحمر ،الزعٌم ،العٌزرٌة ،أبو دٌس ،التجمعات البدوٌة
العٌزرٌة وأبو دٌس ،السواحرة الشرقٌة ،الشٌخ سعد (.التقرٌر اإلحصابً السنوي  :2012المستعمرات اإلسرابٌلٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة،
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً ،رام هللا ،اؼسطس ،2013ص.)41
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 2.2.2.5التدااؿ الجغرافي لممواطنيف الفمسطينييف دااؿ إسرائيؿ:
بعد قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ  1948أصبح المكاطنكف الفمسطينيكف في دكلة إسرائيؿ

يحممكف الجنسية اإلسرائيمية ،فيـ يشكمكف حكالى ( )%21مف مجمكع سكاف دكلة إسرائيؿ ،كبالرغـ مف

أنيـ يعتبركف جزءان متجانسان مف النسيج المجتمعي الفمسطيني عامة ككانكا جزءان فعاالن في مقاكمة
المشركع الككلكنيالي لمحركة الصييكنية كالتي عممت عمى بناء الدكلة الييكدية في فمسطيف ،كقد ألقت

النكبة التي حمت بالشعب الفمسطيني ظالليا عمى مجمكع الشعب الفمسطيني التي عممت عمى تجزئتو،

مما شكؿ عالمة فارقة في التاريخ الفمسطيني الحديث .كمنذ بدء النكبة حتى اليكـ كجد الفمسطينيكف
في إسرائيؿ أنفسيـ عمى ىامش اىتمامات المجتمع الفمسطيني ،كعمى ىامش تشكالتو االجتماعية
كالسياسية كعمى ىامش حركتو الكطنية( ،)1كعمى ىامش كؿ المشاريع السياسة التي طرحت بعد قياـ

إسرائيؿ  .1948كترل الدراسة أف حؿ الدكلتيف في أحسف حاالتو لـ يقدـ تصك انر ينيي بمكجبو مشكمة
المكاطنيف العرب الفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ ،مما سيؤدم

إلى سمخيـ عف النسيج المجتمعي

الفمسطيني ليس بحكـ األمر الكاقع كتطكر األحداث السياسية أك حتى الميدانية كلكف بحكـ الشرعية

السياسية التي سيكفرىا حؿ الدكلتيف ،فالحديث عف كحدة حاؿ الشعب الفمسطيني ستبقى مف الناحية
النظرية كالعاطفية فقط ،ليس ليا أصكؿ في الكاقع السياسي كىك ما ذكرناه في الدراسة باف حؿ
الدكلتيف فشؿ في احتكاء مشكالت الشعب الفمسطيني كمنيا اليكية الفمسطينية لممكاطنيف الفمسطينييف

داخؿ إسرائيؿ.

 ييودية الدولة:
إف األصكات التي بدأت تعمك داخؿ اليميف اإلسرائيمي المطالبة بضركرة استيعاب الفمسطينييف داخؿ

إسرائيؿ ضمف مشركع حؿ الدكلتيف لمحفاظ عمى الجنس كالدكلة الييكدية مف النقاء ،إنما سكؼ يقكد
إلى صراع قكم داخؿ الدكلة الييكدية ستفضي إسرائيؿ بمكجبو دكلة تمييز عنصرم بامتياز ،تكشؼ
زيؼ ديمقراطيتيا التي تتغنى بيا في الشرؽ األكسط.

كبات العرب في إسرائيؿ مجمكعة قكمية في خطر ،خاصة بعدما كاف رئيس مخابراتيا قد

عرؼ فمسطيني الداخؿ أكائؿ العاـ 2007عمى أنيـ خطر استراتيجي عمى األمف القكمي اإلسرائيمي.

كأف االستراتيجية الصييكنية قائمة بيذا الشأف عمى إضعاؼ بنية ىذا الجزء مف الشعب الفمسطيني كفؾ

ارتباطو مع القضية المركزية ،كذلؾ مع البعد القكمي العربي كاإلسالمي ،أنو مخطط لمحاصرة عرب
الداخؿ ضمف معادلة الكالء لمصييكنية ،كبعد الكالء لمكطف كمعيار ىذا الكالء ىك القبكؿ باألسرلة

1

 ندٌم روحنا وأرٌج صباغ :الفلسطٌنٌون فً إسرابٌل قراءات فً التارٌخ والسٌاسة والمجتمع ،مدى الكرمل ،حٌفا ،المركز العربً للدراساتاالجتماعٌة التطبٌقٌة ،2211 ،ص.6
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كبالخدمة المدنية اإلسرائيمية ،كفرض قيادة بديمة تقبؿ بييكدية الدكلة .باتت أشكاؿ التمييز كاضحة،
بحؽ المكاطنيف العرب داخؿ إسرائيؿ ،فيناؾ قكانيف تسف فقط لمييكد ،كتمييز طاؿ كافة مجاالت

الحياه ،مف التكظيؼ كاألماكف الرفيعة ،إلى اإلجحاؼ بحقيـ في مجاالت التعميـ ،كتكزيع الميزانيات،
كاألراضي كخطط التطكير كغيره ،إلى تيكيد األراضي ،كسياسة اليجرة ،كقانكف العكدة ،كايالء الديف

دك ار مركزيان ،كرصد اإلمكانيات المادية لصالح التجمعات الييكدية ،كىيمنو الثقافة العبرية عمى سائر
المجاالت العامة .كالسؤاؿ ىؿ حقان يمكف تصنيؼ إسرائيؿ دكلة ديمقراطية؟ كما تتحدث بيا أبكاؽ
الدعاية الغربية اذا كانت أنظمة الحكـ الديمقراطي تكفؿ مساكاه المكاطنيف أماـ القانكف كتمكف األقمية
عف تجسيد حقكقيا كتحفيز مطالبيا .فمف الكاضح أف التزاـ الدكلة اإلسرائيمية بالييكدية كالصييكنية

يعيؽ مسار الديمقراطية( ،)1إف مصطمح الدكلة الييكدية ىك عمى نقيض تاـ مف الديمقراطية.
 مجتمعاف متشابكاف منفصنف:

مف خالؿ إلقاء نظرة عامة عمى الخريطة السياسية كالتكزيع الجغرافي لمشعب الفمسطيني

كاإلسرائيمي داخؿ إسرائيؿ ،فإنو يبرز بكضكح مدم التشابؾ السكاني ما بيف المدف الفمسطينية
كاإلسرائيمية ،كىي تبرىف عمى مدم التداخؿ بيف المجتمعيف عمى نفس المناطؽ الجغرافية ،كىك تداخؿ

يتعذر فصمو إقميميان ،أنيا جغرافيا كاحدة ،تنتشر عمييا التجمعات السكانية حيث كثافة الييكد أكثر في
مناطؽ ،ككثافة العرب أكثر في مناطؽ أخرل ،بينما في مناطؽ ثالثة يتداخؿ التجمعيف السكانييف بما
يشبو الخارطة السكانية في أككرانيا حيث ( )40مميكف أكراني ك( )11مميكف ركسي يتداخمكف جغرافيان

كاقتصاديان كسياسيان كثقافيان ،كذلؾ الخارطة السكانية في جنكب أفريقيا ذات الثالثيف مميكف أسكد كثمانية

مالييف أبيض يتشابؾ السكاف اقتصاديان كجغرافيان كباتكا يخضعكف لنفس النظاـ السياسي كالقانكني بعد

سقكط االبرتيايد كاف كانت كثافة أحداىما أكثر في ىذه المنطقة ،أما عمى الصعيد االقتصادم
كالخدماتي فالتشابؾ أكسع مدل بيف التجمع الفمسطيني داخؿ إسرائيؿ كالمجتمع الييكدم ،خاصة كأنو

ال يكجد اقتصاد فمسطيني منفصؿ عف االقتصاد الييكدم ،كأكثر مف نصؼ قكة العمؿ الفمسطينية
مباشر في المشاريع كالمنشآت الييكدية ،كىذا حاؿ الدراسة الجامعية ،حيث ال يكجد جامعات
تعمؿ
ان

فمسطينية خاصة بالفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ ،باإلضافة لكجكد خطكط مكاصالت كاحدة في عمكـ

فمسطيف ،كىي مشتركة لمعظـ التجمعات الييكدية كالعربية ،عالكة عمى نظاـ جمركي كاحد ،فيما يعتبر

الشيكؿ اإلسرائيمي العممة األكلى لكؿ سكاف فمسطيف التاريخية مف العرب كالييكد(.)2

1

 فٌولٌت داؼر :أوضاع فلسطٌنً األراضً المحتلة فً  ، 1948وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة" وفا" رام هللا .2229، بٌانات إحصابٌة قدٌمة قبل دراسة قطامش .2227
2
 احمد قطامش :مقاربة الدولة الواحدة الدٌمقراطٌة مجتمعان منفصالن ومتشابكان ،مركز منٌؾ البرؼوثً الثقافً ،رام هللا ،اإلصدارالتاسع .2227،
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نستنتج مما سبؽ بأف إجراءات الفصؿ ما بيف الشعبيف تكاد تككف مستحيمة في المساحة المكجكدة ما

بيف نير األردف كالبحر المتكسط  ،في الحالة الفمسطينية اإلسرائيمية فإنيا أقرب إلى الدمج في كياف
سياسي كاحد ،إف األرؽ كاالضطراب الذم يسيطر عمى الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي ،ينتج عنو
حالة مف عدـ االستقرار ،كىذا ما يدعكنا إلي البحث عف حؿ شامؿ كدائـ لكؿ قضايا الصراع ،كىذا ما
تجاىمتو مفاكضات التسكية السممية القائمة عمى حؿ الدكلتيف ،إذ يرم أشرؼ دحالف في دراستو اذا

كانت ىذه المفاكضات قد تجاىمت فمسطيني الداخؿ ،فكيؼ ليا أف تحؿ عقدة الالجئيف ،اذا كانت

االستجابة اإلسرائيمية معدكمة في الحالتيف فعمينا مكاجيو الحقيقية التي تقكؿ بأف الحاؿ ال يقبؿ القسمة
كلكف ممكف يقبؿ الجمع( ،)1باإلشارة إلى كياف سياسي كاحد لكؿ مف العرب كالييكد في فمسطيف .

 3.2.2.5التدااؿ الجغرافي لنماكف الدينية:
يعتبر الدافع الديني مف أىـ الدكافع الحاضرة عند قادة الصييكنية فيما يتعمؽ باستمرار

كزيادة كتيرة االستيطاف خاصة في األماكف الدينية معتمديف عمى عقيدة دينية تكراتية تبرر ليـ العيش
كاالستيطاف في فمسطيف .كعندما صكتت األمـ المتحدة لتقسيـ فمسطيف في عاـ  1947بعكس رغبة

سكانيا لـ يتـ تخصيص القدس كمحيطيا لمدكلة الييكدية أك حتى لمدكلة الفمسطينية ،بؿ كانت إدارتيا

ستتـ دكليان ككياف منفصؿ ،خالؿ حرب عاـ  1948تجاىمت إسرائيؿ خطة التقسيـ كاجتاحت كاحتمت

( )%84مف مساحة القدس ،كترؾ ما تبقي مف مساحة القدس تحت سيطرة القكات األردنية .كمعظـ
مساحة القدس التي ايحتمت مف قبؿ إسرائيؿ عاـ  1948سميت "القدس الغربية" ،كالمساحة المتبقية
التي سيطرت عمييا القكات األردنية في عاـ  1948أصحبت فيما بعد تعرؼ باسـ القدس الشرقية ،تـ

ترحيؿ أك طرد مجمؿ السكاف العرب المقيميف بالقدس الغربية مف منازليـ كلـ يسمح ليـ بالعكدة إلى

اآلف( ،)2كبالنسبة لمفمسطينييف تعتبر مدينة القدس منطقة ليا قدسية خاصة ألنيا "أكلى القبمتيف كثالث
الحرميف الشرفيف كمسرل الرسكؿ محمد" كبالتالي فإف أم حؿ سياسي غير و
مبف عمى احتفاظ العرب

الفمسطينييف بالقدس ،فأنو سيظؿ حالن ىشان .كفي نفس االتجاه يعتبر الييكد أف حائط البراؽ الذيف
يطمقكف عميو [حائط المبكى] ىك مكاف مقدس ألبناء الطائفة الييكدية ،إذ ال يمكف فصؿ حائط البراؽ

عف المسجد األقصى ،كالخارطة التالية تبيف التكسع كالتداخؿ الجغرافي االستيطاني داخؿ البمدة القديمة
في القدس العربية المحتمة.

1

 أشرؾ دحالن :الخٌار اإلقلٌمً لتسوٌة الصراع اإلسرابٌلً الفلسطٌنً رإٌه بدٌله لحل الدولتٌن ،مرجع سابق ،ص.1622
 -دابرة شإون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق.
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المصدر /دائرة شؤكف المفاكضات التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مرجع سابؽ.

شكؿ ()5.5

التوس االستيطاني والتشابؾ الجغرافي دااؿ البمدة القديمة في القد
143

العربية المحتمة

كمف جانب آخر رفض المجتمع الدكلي رفضان باتان ادعاءات السيادة اإلسرائيمية عمى المدينة

بقسميا الشرقي كالغربي( .)1كتؤكد الدراسة بأف السيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس كتحكيميا عاصمة
سياسية لدكلة إسرائيؿ ،إنما ىي مخالفة صريحة لنص القرار( )181الصادر عف الجمعية العامة لألمـ
المتحدة كالتي بمكجبو أعطت الشرعية لقياـ دكلة إسرائيؿ .كاذا كانت إسرائيؿ تزعـ بأف ىناؾ ركابط
تاريخية أك دينية ما بيف الييكد كمدينة القدس ،فإف الفمسطينييف لدييـ ركابط تاريخية كدينية أكثر بكثير
عمى مر العصكر مف أبناء الطائفة الييكدية ،لذا فإف تقسيـ المدينة إلى شطريف غربي كشرقي ،لف يفيد

في حؿ جذكر الصراع لمطرفيف كأف الحؿ العممي كالكاقعي في ضكء المتغيرات الجيكسياسية التي

تشيدىا عمى كجو الخصكص مدينة القدس بأف تككف مدينة القدس عاصمة سياسية مكحدة لمشعبيف،

ضمف كياف سياسي كاحد.

 الحرـ اإلبراىيمي الاميؿ:
شكؿ الدافع الديني لالستيطاف في المناطؽ المحتمة ،خاصة في القدس ثـ الخميؿ محركان

قكيان لعدد مف دعاة االستيطاف بسبب كجكد [ىيكؿ سميماف المزعكـ] في القدس .كلككف الخميؿ حسب

ادعاءات الييكد عاصمة لمممكة داكد كفييا قبكر لبعض األنبياء كزكجاتيـ ،قاد ىذا األمر إلي قياـ
متطرفينيـ إلي االستيطاف في البمدة القديمة الكاقعة كسط مدينة الخميؿ ،مشكمة بؤر استيطانية متفرقة

في أنحاء المدينة .كقد اطمؽ الصياينة أسماء تاريخية مف العيد القديـ عمى مستكطنات الخميؿ مثؿ

مستكطنة كريات أربع كىك االسـ الكنعاني الذم عرفت فيو مدينة الخميؿ ،قبؿ قدكـ نبي اهلل إبراىيـ.
كقد كرد في نصكص التكراة ذكر ليذا االسـ "كماتت سارة في قرية أربع التي ىي حبركف* في أرض

كنعاف" ،كما أف الخميؿ ذكرت في الكتاب المقدس عند الييكد ( )87مرة باسـ حبركف أك قرية اربع أك
بمكطات ممرل ،كعند احتالؿ المدينة كاحكاـ السيطرة عمييا مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي في عاـ 1967
سيطر الييكد عمى أجزاء مف الحرـ اإلبراىيمي ،ثـ تحكيمو إلى كنيس ييكدم مبرريف ذلؾ لكجكد قبكر

()2
*
لبعض األنبياء في مغارة المكفيمة المكجكدة تحت الحرـ اإلبراىيمي  ،كيشكؿ الحرـ اإلبراىيمي معممان

إسالميان ىامان لدم المسمميف قاطبة كىك يقع في محافظة الخميؿ في كسط البمدة القديمة كىك يتككف مف
عدة أجزاء:

1

 دابرة شإون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،مرجع سابق.*
حبرون هً التسمٌة اإلسرابٌلٌة لمدٌنة الخلٌل باللؽة العبرٌة.
*
المكفٌاله هً مؽارة تقع تحت الحرم اإلبراهٌمً ٌوجد بها قبر نبً هللا إبراهٌم وزوجته سارة وإسحاق وزوجته وٌعقوب وزوجته وقبر نبً
هللا ٌوسؾ.
2
 صالح أبو الرب :االستٌطان الصهٌونً فً منطقة الخلٌل  ،2222-1967نابلس ،جامعة النجاح الوطنٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،قسمالتارٌخ ،2225 ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،ص.47-46
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 -اإلسحاقية كالصحف كاليعقكبية كاليكسفية .)1( كالجاكلية كالحضرة اإلبراىيمية كالعنبر.)2( 

عقب مجزرة الحرـ اإلبراىيمي التي نفذىا المستكطف باركخ غكلدشتايف (Baruch Goldstein( في 25
فبراير /شباط  1994شكمت سمطات االحتالؿ لجنة تحقيؽ عرفت باسـ لجنة "شمغار ( Mair


" )Shamgarلمتحقيؽ في المجزرة فقامت باتخاذ عدة إجراءات كرست تقسيـ الحرـ اإلبراىيمي كأعطت

القسـ األكبر منو لمييكد كتـ تقسيمة عمى النحك التالي:
 -اإلسحاقية :تـ تركيا لممسمميف.

 الحضرة اإلبراىيمية ،كاليكسفية :استكلي عمييا الييكد.-

كتـ فصؿ الصحف بحكاجز كبكابات حديدية كاقامة ثكنات عسكرية لمحراسة كلممراقبة.

-

يسمح لممسمميف بزيارة الحضرة اإلبراىيمية كاليعقكبية كثالث أرباع اليكسفية كمسجد العنبر

 -يتـ إغالؽ اإلسحاقية أماـ المسمميف أياـ أعياد الييكد.

فقط في أعياد المسمميف بحدكد عشرة أياـ في السنة كباقي السنة لمييكد(.)3

كتؤكد الدراسة أف الحرـ اإلبراىيمي ىك مكاف لو قيمة ركحانية في الكعي كالتفكير اإلسالمي إليمانيـ
باف نبي اهلل إبراىيـ ىك أبك األنبياء كيؤمنكف برسالتو اإليمانية القائمة عمى التكحيد ،ككذلؾ أبناء

الطائفة الييكدية يعتبركنو مف أنبياء بني إسرائيؿ.

كقد نمى االحتالؿ العسكرم الذم أعقبو القتؿ كالتركيع كىدـ المنازؿ كمصادرة البيكت كالممتمكات
كاألراضي أحقادان عند المتطرفيف التي طالت منيا قتؿ العديد مف المصميف في الحرـ اإلبراىيمي،

فإنياء االحتالؿ العسكرم كاالتحاد في دكلة ثنائية القكمية التي بدكرىا ستراعي حقكؽ األنساف
األساسية كتكفؿ تطبيؽ القانكف بشكؿ عادؿ كمنصؼ ،ىي أفضؿ كأقصر السبؿ لمعيش سكيان نحك

 اإلسحاقٌة  ،سمٌت بهذا االسم نسبة إلى نبً هللا إسحاق.
 الصحن ،وهو عبارة عن فناء ودخول الهواء وأشعه الشمس للحرم وهو ٌقع بٌن الرواق اإلبراهٌمً ومصلى الٌعقوبٌة.
 الٌعقوبٌة ،قاعة مستطٌلة بها شهدان لقبرٌن على الٌمٌن قبر النبً ٌعقوب واألٌسر قبر زوجته البقة.
 الٌوسفٌة ،هً عبارة عن مقام النبً ٌوسؾ وقبره.
1
 امل حرب :الحرم اإلبراهٌمً معلم إسالمً وارث حضاري ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة " وفا" ،رام هللا، الجاولٌة ،نسبة إلى بانٌها أبو سعٌد الجاولً وهو مصلى النساء ،ناظر الحرمٌن الشرٌفٌن فً عهد الناصر محمد بن قالوون سنة 720هـ،
الموافق عام 1320م.
 الحضرة اإلبراهٌمٌة ،وهو المكان الذي ٌحوى مقام نبً هللا إبراهٌم وزوجته،
 العنبر ،وهو مسجد إسالمً مالصق للٌوسفٌةٌ ،ستعمل حالٌا مطعم للٌهود.
2
 صالح أبو الرب :االستٌطان الصهٌونً فً منطقة الخلٌل  ،2000-1967مرجع سابق ،ص.72 باروخ ؼولدشتاٌن ،طبٌب ٌهودي من اصل أمرٌكً ٌنتمً لحركة كاخ المتطرفة وهو ضابط احتٌاط فً الجٌش اإلسرابٌلً قام بفتح نٌران
سالحه على المصلٌن المسلمٌن فً الحرم اإلبراهٌمً وقتل العشرات منهم ،فً  25فبراٌر،1994
()Jeff Klein, A visit to the grave of Mass-Murderer, Mondo Weiss, Chicago, Baruch Goldstein July 4,2013
 مٌبر شمؽار ،ولد عام  1925فً بولندا ،هاجر إلى فلسطٌن عام  ،1935خدم فً صفوؾ عصابة (البالماخ) أُلقً القبض علٌة من قبل
قوات أمن االنتداب البرٌطانً ونفى إلى كٌنٌا ،درس الحقوق بالمراسلة مع جامعة لندن ،انضم بعد اإلعالن عن قٌام إسرابٌل إلى النٌابة
العسكرٌة فً مطلع الستٌنات ،ثم عٌن مستشاراً قضابٌا ً للحكومة اإلسرابٌلٌة  ،1975-1968ربٌس محكمة العدل العلٌا عام ،1995-1983
تولى بعض لجان تحقٌق وتقصً الحقابق مثل مجزرة الحرم اإلبراهٌمً فً الخلٌل ،ولجنة اؼتٌال رابٌن( ،جونً منصور :معجم األعالم
والمصطلحات الصهٌونٌة واإلسرابٌلٌة ،مرجع سابق ،ص.)283
3
 تقرٌر لجنة شمؽار اإلسرابٌلٌة للتحقٌق فً مجزرة الخلٌل ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة  ،بٌروت ،عدد 20مجلد ،5خرٌؾ ،1994ص.163
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التطمع لمستقبؿ خ و
اؿ مف الحركب كلتجنب الشعبيف مزيدان مف المعاناة ،كاالستثمار في قضايا تيـ

رفاىية الشعبيف.

 3.2.5عامؿ المقاطعة الدولية:
ال يمكف أف تستمر كتصمد إسرائيؿ بعيدان عف األسرة كالمجتمع الدكلي ،كذلؾ ال يمكف أف تظؿ في

جزيرة معزكلة عف العالـ .أف السمكؾ اإلسرائيمي الذم ينفذه جيشيا في األراضي المحتمة ،مف قتؿ

كتدمير كمصادرة أراضي ،إنما لو انعكاسات سمبية عمى صعيد مؤسسات المجتمع المدني في العالـ،

خاصة أف إسرائيؿ اليكـ باتت تغدك دكلة تمييز عنصرم .كىك ما يعيد إلى األذىاف نظاـ الفصؿ

العنصرم الذم كاف سائدان في جنكب أفريقيا .إف حممة المقاطعة الدكلية إلسرائيؿ قد أعطت نتائج

إيجابية ،كىي في اتساع مستمر في المجتمعات الدكلية ،كاف لـ ترتؽ إلي المستكم الرسمي بعد ،إف
منظمات المجتمع المدني في العالـ تعمؿ باتجاه الضغط عمى الحككمات لتقاطع إسرائيؿ ،بغية

اإلذعاف لق اررات الشرعية الدكلية ،كأيضان لتعميؽ مفاىيـ التسامح كقبكؿ اآلخر كمحاربة العنصرية
...الخ مف المفاىيـ اإلنسانية السامية .كبعد تعميـ ثقافة المقاطعة الدكلية كسحب االستثمارات كتشكيؿ

مجمكعات ضغط في العالـ ،لمحاصرة إسرائيؿ ،خطكة مشابية لتمؾ التي طبقت في جنكب أفريقيا
خالؿ حقبة الفصؿ العنصرم ،كما أف حممة المقاطعة الدكلية كفرض العقكبات عمى إسرائيؿ تنشط

يكمان بعد يكـ بفعؿ اتساع دائرة العدكاف اإلسرائيمي في كؿ أنحاء فمسطيف ،كقد كصمت حمالت

المقاطعة إلي منظمات دكلية كبرل ليا نفكذ كقكة في بمدانيا كالعالـ كمف ىذه المنظمات:
 1.3.2.5اتحاد نقابات العماؿ البريطانية:

اعتبر ىيك الفيف ( )Hugh Lavinممثؿ نقابات العماؿ البريطانية ،أف كحشية االحتالؿ

ستزيد مستكم كقفة التضامف الدكلي مع الفمسطينييف ،كمف ضمف خطكات االتحاد كالتي سيتـ العمؿ
بيا لمحاربة إسرائيؿ ،كبمضاعفة عناصر القكة كالعمؿ باتجاه النمك السميـ كالتكحد مف أجؿ حركة

نقابية مكحدة في بريطانيا كالعالـ ،لمكاجيو اليستدركت .كتطكير العالقات مع فمسطيني الشتات

لمحديث بصكت كاحد كمكحد عف ىمكميـ ،كاستقطاب الحركة النقابية إلى فمسطيف ،لما ليا األثر

الكبير في نشر الحقائؽ كالكقكؼ عنيا ،إف الحركات النقابية العمالية البريطانية تعمؿ عمى مقاطعة

إسرائيؿ ،كعمى بناء منظمة عمالية قادرة عمى التأثير عمى خصائص القرار السياسي( ،)1كفي المؤتمر
السنكم التحاد نقابات العماؿ البريطانية المنعقد في مدينة مانشستر ( )Manchesterالبريطانية بتاريخ

 14سبتمبر/ايمكؿ 2010دعا إلي تكاصؿ مقاطعة الشركات كالسمع كالبضائع اإلسرائيمية المنتجة في
 الهستدروت :اتحاد العمال اإلسرابٌلً.
1
 -المإتمر الثانً لحملة المقاطعة ضد إسرابٌل ،صحٌفة حق العودة ،بٌت لحم ،عدد  ،39تموز  ،2212ص.14
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المستكطنات التي ىي غير شرعية ،كأيضان التي ليا عالقة ببناء الجدار ،لذلؾ صكت المؤتمر باتجاه
تعزيز العالقة مع المجمكعات الدكلية في حممة التضامف مع فمسطيف ،كاالستعداد لمكقكؼ إلى جانب

شعب مضطيد ،كىي نفس الطريقة التي استخدمت إلنياء الفصؿ العنصرم في جنكب أفريقيا(،)1
كصكت مؤتمر اتحاد نقابات العماؿ البريطانية مرةن أخرل في مؤتمره السنكم المنعقد في مانشستر
بتاريخ  14سبتمبر/ايمكؿ ،2011الذم يمثؿ ستو مالييف كنصؼ عضك ،كبأغمبية كبيرة بمقاطعة
نقابات العماؿ اإلسرائيمية كالمؤسسات كالشركات التي تعمؿ مع المستكطنات غير القانكنية كتساعد في

بناء الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة .كذلؾ أداف المؤتمر القانكف غير الديمقراطي الذم أقره

الكنيست اإلسرائيمي كالذم يمنع المطالبة بمقاطعة إسرائيؿ ،كجدد دعمو لحممة منظمة التضامف مع
فمسطيف ،لتصعيد مقاطعة إسرائيؿ

()2

.

كمف جانب آخر تعتبر المستكطنات اإلسرائيمية بمكجب القانكف الدكلي غير شرعية كانيا
تقضي عمى فرص السالـ كعمى اآلماؿ بقياـ دكلة فمسطينية مستقمة ،إلى جانب دكلة إسرائيؿ ،كاف

أغمب الحككمات في أكركبا تكافؽ عمى ذلؾ ،لكنيا بحاجة إلى إجراءات عممية لكقؼ بناء

المستكطنات ،كعمى ىذا الصعيد اتخذت الحككمة البريطانية زماـ المبادرة منذ عاـ  2009التي

شجعت الجيكد الرامية عمى كضع عالمات عمى بضائع المستكطنات التي تيباع في المحالت التجارية
البريطانية ،كىناؾ أصكات تطالب المممكة المتحدة لكحدىا أك مع شركائيا في االتحاد األكركبي لفرض
حظر عمى المعامالت المالية التي تدعـ بشكؿ مباشر البناء في المستكطنات(.)3

 2.3.2.5نقابة المحاضريف البريطانييف:
المقاطعة األكاديمية ىي مكقؼ عاـ ككاسع ،يعبر عنو المجتمع المدني كالدكلي،
كالمقاطعة ىي أحد أساليبو ،كالمقاطعة األكاديمية ىي حمقة مف سمسمة نشاطات تيدؼ إلي الضغط

عمى إسرائيؿ ،لثنييا عف سياستيا لدفعيا نحك إنياء االحتالؿ ،كالقبكؿ بالسالـ العادؿ كالشرعي ،فإف

قرار نقابة المحاضريف البريطانييف بمقاطعة جامعتي بار إيالف كحيفا اإلسرائيميتيف ،فأنو يزيد زخمان

لحممة المقاطعة ،كىك يشكؿ المبنة األكلي في طريؽ المقاطعة األكاديمية الشاممة( .)4إف البعد الثقافي

كالفني في المقاطعة ىك مف األبعاد الميمة كأعمقيا كىك مف ساىـ بفعالية لمتكصؿ إلى رأم عاـ كاسع

كما ىك الحاؿ فترة نظاـ الفصؿ العنصرم في جنكب أفريقيا.

1

-J Jonny Paul: U K Trade union Federation to Continue Boycott Support, the Jerusalem Post ,Jerusalem, 14.
9.2010.
2
 وكالة األنباء الفلسطٌنٌة وفا :نقابات العمال البرٌطانٌة تقاطع الهستدروت ،رام هللا 14 ،سبتمبر .22113
-James Crawford: u k government can legally ban Israeli settlement goods, Trades union congress, London,
9.july.2012.
4
 -امجد شبٌطه وخلٌل حداد :ثمن المقاطعة ،الجبهة الدٌمقراطً للسالم والمساواة حٌفا 14 ،ماٌو .2225
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كيسعى إيالف بابو كىك مف النشطاء الداعميف لحركة المقاطعة الدكلية ضد إسرائيؿ إلى

سالـ في فمسطيف ،خارج إطار الصييكنية كككلكنياليتيا ،سالـ يبدأ مف ذاكرة النكبة ،يؤسس لسالـ
فعمي ،يتجاكز ذلؾ السالـ المبني عمى اعتبارات سياسية كأمنية ،سالـ مؤسس عمى بعد أخالقي
كثقافي يضمف عكدة الالجئيف كتفكيؾ الصييكنية(.)1

كما أعتبر عكديد عيراف أف قرار االتحاد األكركبي استثناء المؤسسات كالييئات
اإلسرائيمية العاممة في األراضي المحتمة ،مف برامج المساعدات كالمنح ،التي يقدميا االتحاد األكركبي
فادحا
تؤدم إلي انعكاسات ضئيمة األىمية ،غير أف الحديث يدكر عف سابقة يمكف أف تمحؽ ضر انر ن
باقتصاد إسرائيؿ .كيرم ياريؼ اكبنيايمر ( -سكرتير عاـ حركة السالـ اآلف)  -أف قرار االتحاد

األكركبي يقتصر عمى المستكطنات ،كلكف اذا استمرت أنشطة البناء كالتكسع االستيطاني في األراضي
المحتمة ،فإف المقاطعة األكركبية إلسرائيؿ بأكمميا ستغدك مسألة كقت فقط ،إف صيحات اليأس كمزاعـ
الالسامية كمالحقة الييكد ككراىية إسرائيؿ التي يطمقيا قادة المستكطنيف كالحككمة اإلسرائيمية لف تعد

تترؾ تأثي انر أك انطباعان عمى أحد ،فالعالـ الديمقراطي كاف كاف يعترؼ بإسرائيؿ كيؤيدىا كيريد

مصمحتيا ،يعارض كجكد المستكطنات كتكسيعيا ،كيرم فييا انتياكان فظنا لممبادئ األساسية المتكقعة
مف دكلة ديمقراطية ،كاذا استمرت إسرائيؿ في أعماؿ البناء كالتكسع االستيطاني فإف فرض مقاطعة

عمى إسرائيؿ بأكمميا مف طراز المقاطعة التي فرضيا المجتمع الدكلي عمى جنكب فريقيا ستصبح

مسألة كقت(.)2

كتكتسب المقاطعة األكاديمية كالثقافية الدكلية إلسرائيؿ زخمان أكبر عبر رفض الكثير مف

الشخصيات البارزة المشاركة في مؤتمر أك أنشطة أكاديمية في إسرائيؿ بسبب انتياكاتيا المتكاصمة

كتمييزىا المنيجي ضد الفمسطينييف كقد انضـ لحممة المقاطعة نكعاـ تشكمسكي ((Noam Chomsky

إلى جانب عشركف اكاديميان بريطانيان في جامعتي كامبريدج ) ، )Cambridgeلندف )، (London
ليدز ) ،)Leedsساكثمبتكف ) ،(Southamptonأركيؾ ( ،(Warwickكنيككاسؿ ) ،)Newcastleيكرؾ
) (Yorkكالجامعة المفتكحة ) (The Open Universityالذيف حثكا ستيفف ىككينج

Stephen

) )Hawkingعالـ الفيزياء البريطاني بعدـ المشاركة في المؤتمر الرئاسي المنعقد في القدس الذم
سيرأسو شمعكف بيريز رئيس دكلة إسرائيؿ بحضكر تكني بمير ( (Tony Blairممثؿ المجنة الرباعية في

الشرؽ األكسط كبيؿ كمينتكف ( (Bill Clintonالرئيس األمريكي السابؽ .كقد كجو تشكمسكي رسالة
1

 عمرو سعد الدٌن :خارج االطار النضال من اجل الحرٌة واألكادٌمٌة فً إسرابٌل ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،بٌروت ،المجلد ،22العدد ،2211 ، 87ص ص.181-179
 باحث مهم فً معهد دراسات األمن القومً فً جامعة تل أبٌب،
2
 عودٌد عٌران :تعلٌمات االتحاد األوروبً الجدٌدة بشان المقاطعة  ،المركز الفلسطٌنً للدراسات اإلسرابٌلٌة (مدار) ،رام هللا 23ٌولٌو/تموز.2213
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الى ىككينج ،أكضح فييا أف إسرائيؿ تمارس التمييز العنصرم بشكؿ منيجي ضد الفمسطينييف الذيف
يشكمكف ( )%21مف سكانيا ،كمعاممتيا إلي الشعب الفمسطيني في غزة يرقى إلى العقاب الجماعي،

كبناء المستكطنات الييكدية خرؽ التفاقية جنيؼ ،كاسرائيؿ تضع العراقيؿ كالحكاجز أماـ التعميـ العالي

في داخؿ إسرائيؿ كفي األراضي المحتمة .ككاف مالككلـ ليفيت ( )Malcolm Levittزميؿ الجمعية

الممكية كخبير الرنيف المغناطيسي في جامعة ساكثمبتكف ،ممف كقعكا عمى الرسالة الذم يرل أف

إسرائيؿ لدييا سياسة كاضحة ،تمامان لجعؿ الحياه مستحيمة بالنسبة لمسكاف غير الييكد .كأضافت سامية

البطمة  -مدير مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت عضك الحممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية
كالثقافية  -أف قرار ىككينج الذم عدؿ مف مكقفو بعدـ المشاركة في المؤتمر الرئاسي المنعقد في

القدس فإنو يعزز بشكؿ كبير مف حركة المقاطعة محميان كدكليان(.)1

كفي ىذا السياؽ قررت جمعية الدراسات األميركية ( ،)ASAكىي األقدـ كاألىـ بيف
الجمعيات األميركية المتخصصة بدراسة تاريخ كثقافة األميركييف ،التي تضـ أكثر مف خمسة آالؼ

أستاذ كباحث أميركي ،مقاطعة إسرائيؿ احتجاجان عمى سياستيا اتجاه الفمسطينييف ،كصادؽ عمى ىذه

المقاطعة لممؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية ،نحك  %66.05مف أعضاء جمعية الدراسات األميركية

( .)ASAكجاء القرار الذم اعتمد ىك لمتضامف مع كؿ الباحثيف كالطالب المحركميف مف حريتيـ
األكاديمية ،كأف جمعية الدراسات تتطمع إلى إعطاء ىذه الحرية لمجميع كمف بينيـ الفمسطينييف ،مشيرة

إلى أف إسرائيؿ تنتيؾ القانكف الدكلي كحقكؽ األنساف كتتجاىؿ الق اررات األممية(.)2

كاستكماالن لحممة المقاطعة األكاديمية كالثقافية فقد كصمت حممة المقاطعة لمجاؿ الفف

كالمكسيقى الذيف يشكمكف شريحة ميمة في المجتمعات الغربية كليـ تأثير عمى الرأم العاـ ،فقد دعا

المغني السابؽ لمفرقة اإلنجميزية الشييرة "بينؾ فمكريد") )Pink Floridركجر ككترز )(Roger Waters

زمالءه نجكـ مكسيقى الركؾ إلى مقاطعة إسرائيؿ ،كالتصدم لجرائميا ،مف الفصؿ العنصرم كالتطيير

العرقي ،كاالنضماـ إلى األالؼ الفنانيف في جميع أنحاء العالـ ،المقاطعيف إسرائيؿ ثقافيان ،كعدـ الغناء
في إسرائيؿ ،أك قبكؿ أم جائزة ،أك تمكيؿ مف أية مؤسسة مرتبطة بحككمة إسرائيؿ ،إلى أف يحيف
الكقت لكي تمتثؿ إسرائيؿ لمقانكف الدكلي ،كالمبادئ العالمية لحقكؽ األنساف ،كأضاؼ انو تشجع عمى

إطالؽ ىذه الدعكة بعد أف سمع عازؼ الكماف البريطاني الشيير نايجؿ كيندم ))Nigel Kennedy

يتيـ إسرائيؿ ممارسة الفصؿ العنصرم ،خالؿ حفمو أقيمت بقاعة ركياؿ ألبرت ( (Royal Albertكسط

لندف .كتأتي دعكة ككترز عقب تزايد عدد الفنانيف الذيف يرفضكف إقامة حفالت مكسيقية في إسرائيؿ.
1

- Robert Booth and Harriet Sherwood: Noam Chomsky helped lobby Stephen Hawking to stage Israel
boycott, The Guardian, London,10.may.2013.
2
- American Studies Association(ASA): ASA Members Vote To Endorse Academic Boycott of Israel,
Washington, December, 2013,
http://www.theasa.net/from_the_editors/item/asa_members_vote_to_endorse_academic_boycott/
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ككاف الفيس ككستيمك ( (Elvis Costelloكاني لينككس ) (Annie Lennoxمف بيف الفنانيف البريطانييف

الذيف تكقفكا عف الغناء في إسرائيؿ ،استجابة لحممة المقاطعة كفرض العقكبات ،كسحب االستثمارات

مف إسرائيؿ( ،)1كذلؾ ألغى الفناف األمريكي ذك األصؿ األفريقي ستيفي كاندر)(Stevie Wonder

مشاركتو في الحفؿ السنكم في لكس أنجمكس ( (Los Angelesالمنعقد بتاريخ  6ديسمبر/كانكف أكؿ
 2012كالمخصص ريعو لدعـ الجيش اإلسرائيمي الذم يدر مالييف الدكالرات لمكازنة الجيش

اإلسرائيمي(.)2

كيالحظ أف ىناؾ جيدان مممكسان لدل حركة المقاطعة كفرض العقكبات كسحب االستثمارات مف

إسرائيؿ ،كانيا استطاعت التأثير عمى أكثر مف صعيد ،في منظمات المجتمع المدني ،كانيا تسير
بخطى جدية كمدركسة كسريعة ،كلك بقت سياسات الحككمة اإلسرائيمية كما ىي في الكقت الراىف ،فأف

المقاطعة الدكلية ستككف شاممة لكؿ إسرائيؿ ،التي ممكف تؤدم النييار الفكرة الصييكنية المييمنة
لتحؿ محميا مبادئ القانكف الدكلي كحقكؽ األنساف .كال بد مف اإلشارة باف المقاطعة الشعبية ىي أقكل
مف المقاطعة الرسمية ألنيا تشمؿ جميع مجاالت الحياة بدكف استعماؿ قكة اإلكراه أك اإلجبار فالمبادرة

ىي مف تقكـ بيا الشعكب كمف ثـ تمحؽ بيا الحككمات ،ىذا كقد مست حركة المقاطعة ضد إسرائيؿ

الجانب الرياضي ،المتمثؿ بالمقاطعة الرياضية ،فكثير مف الالعبيف العرب ،يرفضكف المعب مقابؿ
العبيف إسرائيمييف في الفرؽ الرياضية المختمفة.

كحسب صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية في  19سبتمبر/أيمكؿ  2013فإف إسرائيؿ قد بعثت

رسالة احتجاج إلى مساعد األميف العاـ لألمـ المتحدة لمشؤكف الرياضية كيمفريد المكا ( Wilfred

 )Amkaلالحتجاج عمى انتخاب الناشط الرياضي تكماس باخ ( (Thomas Bachرئيسا لمجنة األكلمبية
ألنو ينشط في المجنة التجارية األلمانية العربية (جكرفا) التي تشجع مقاطعة البضائع كالمنتجات
()3

اإلسرائيمية

.

عمى الجانب الديني قررت الجمعية العامة لمكنيسة البريسبيتيرياف( )Presbyterianفي

الكاليات المتحدة في عاـ  ،2004إلى كقؼ االستثمار في الشركات التي تبيع منتجاتيا في إسرائيؿ أك
تمؾ التي تصنع في إسرائيؿ ،في مكقؼ ليا ضد الظمـ الذم يتعرض لو الفمسطينييف ،كلكف أشعؿ قرار

الك نيسة ردكد فعؿ الحركة الصييكنية في الكاليات المتحدة التي عبركا عنيا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ
المختمفة لجعؿ ىذه القضية قضية رأل عاـ ،كلكف في عاـ  2005لحقت بالقرار الكنيسة المتحدة

1

- Robert Tait: Pink Floyd's Roger Waters calls on musicians to boycott Israel, The Telegraph. London,
20.aug .2013
2
-Stevie Wonder: Pulls out of Israel Gala, the Jewish Daily Forward. 28.November.2012
3
 -مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات :ربٌس اللجنة األولمبٌة ٌنشط فً مقاطعة إسرابٌل ،بٌروت 19سبتمبر.2013
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لممسيحييف( ،)United Church of Christiansكفي عاـ  2006لحقت أيضان كنيسة إنجميز( Church of

 )the Englishالتي صكتت لعدـ االستثمار في الشركات التي تجني أرباحان في فمسطيف المحتمة(.)1

كتستنتج الدراسة أف حركة المقاطعة الدكلية ضد إسرائيؿ ،في تزايد مستمر طالت العديد مف مؤسسات

المجتمع المدني في الكاليات المتحدة (الداعـ الرئيس إلسرائيؿ) ،كفي أكركبا ،التي ليا حضكر شعبي
كمجتمعي تتمتع بالمصداقية ،تأثر عمى الرام العاـ ،كتتكقع الدراسة حسب المعطيات الحالية أف تتكسع
كتنمك حمالت المقاطعة في األمد القريب كسينضـ ليا العديد مف المؤسسات الفاعمة دكليان .كىك ذات

المشيد عندما كقفت المؤسسات الدكلية كفرضت مقاطعة عمى حككمة جنكب أفريقيا ،إلعطاء الحقكؽ

المدنية لمسكاف األصمييف ،إلى أف إنيار نظاـ الفصؿ العنصرم ،كحمت محمة دكلة كاحدة لكؿ السكاف
يتمتعكف بنفس القدر مف المساكاة كالعدؿ ،كاف كانت حممة المقاطعة تستيدؼ المستكطنات في

األراضي الفمسطينية في الكقت الحالي كالمؤسسات كالشركات التي تستثمر في ىذه المستكطنات ،إال

أنيا تشكؿ سابقة قابمة لمنمك كاالستمرار ،باتجاه محاصرة كمقاطعة كؿ الصعد في إسرائيؿ.

1

- Wilson, Melly English: (2010). Stating the peace: Identity territory, and co-existence in Israel/Palestine,
op,p184.

151

نتائج وتوصيات الدراسة

152

أوالً :النتائج:
 -حؿ الدكلة ثنائية القكمية قادر عمى احتكاء معظـ المشكالت كاألزمات بيف الفمسطينييف

كاإلسرائيمييف ،مف قضايا الالجئيف كاالستيطاف كالقدس إلى األزمات الدينية كالسياسية.

 في حاؿ نجاح حؿ الدكلتيف في إقامة دكلة فمسطينية في كؿ مف قطاع غزة كالضفة الغربية ،فمفتشكؿ تسكية تاريخية عادلة لمشعب الفمسطيني تمبي حقكقو المشركعة.

 محدكدية سعة حؿ الدكلتيف ،في استيعاب المشكالت الجكىرية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي الذميحؿ مشكالت ثمث الشعب الفمسطيني كخمس األرض الفمسطينية.

 -إف سياسات إس ارئيؿ عمى أرض الكاقع مف استمرار مصادرة األراضي كتسارع كتيرة االستيطاف في

الضفة الغربية كالقدس ،تدفع في اتجاه تقدـ حؿ الدكلة ثنائية القكمية.

 العامؿ الديمكغرافي لو دكر ميـ في األعكاـ القادمة؛ كفي رسـ مالمح التسكية النيائية بيفالفمسطينييف كاإلسرائيمييف.

 -مف كاقع التخكفات اإلسرائيمية مف العامؿ الديمكغرافي ،دأبت إسرائيؿ خاصة في السنكات األخيرة

عمى مطالبة الجانب الفمسطيني باالعتراؼ بييكدية دكلة إسرائيؿ ،كذلؾ لسحب البساط مف أماـ الحمكؿ
كالبدائؿ السياسية األخرل أىميا الدكلة ثنائية القكمية.

 -إسرائيؿ باتت اليكـ دكلة تمييز عنصرم ،المتناعيا عف إعطاء الحقكؽ المدنية لمسكاف الفمسطينييف

في كؿ فمسطيف.

 -المقاطعة الدكلية إلسرائيؿ في زيادة مستمرة ،كىي حسب المعطيات الحالية ممكف أف تشكؿ عامالن

إيجابيان ،باتجاه الضغط عمى إسرائيؿ ،لتحقيؽ المطالب الفمسطينية كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية.

 -ال يمكف أف تككف دكلة إسرائيؿ كياف طبيعي في السياؽ اإلقميمي ،إال بحؿ قضية الالجئيف

الفمسطينييف.

 -االستراتيجية اإلسرائيمية قائمة عمى أساس إدارة الصراع ،كليس عمى حؿ الصراع ،كىي تسعى إلى

إضعاؼ الطرؼ الفمسطيني ،بكؿ الطرؽ كالسبؿ ،إلى أف يقبؿ بالخيار الكحيد المتاح إسرائيميان ،كىك ما
يفسر إطالة عمميو التفاكض ،لتغيير الكقائع المادية لألراضي الفمسطينية.

 إقامة دكلة فمسطينية في قطاع غزة كالضفة الغربية ،ستظؿ مرىكنة كفؽ الرغبات اإلسرائيمية ،فيمكضكع التكاصؿ الجغرافي فيما بينيما ،فتجربة الممر اآلمف الذم كاف يكصؿ المنطقتيف فشؿ في أكؿ

اختبار لو قبؿ االنتفاضة الفمسطينية الثانية .2000

 -إف رؤية الدكلة الكاحدة كعمى اختالؼ أشكاليا ،تنشط بشكؿ كبير خارج أراضي قطاع غزة كالضفة

الغربية ،الذيف القكا كيالت االحتالؿ .إف فمسطيني الشتات كالفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ ىـ مف يحممكف
الفكرة في المحافؿ الدكلية.
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 -إف فكرة الدكلة ثنائية القكمية ىي إحدل البدائؿ السياسية لحؿ الدكلتيف مع انفتاح القضية عمى

بدائؿ أخرل.

ثانياً :التوصيات:
 عمى الطرؼ الفمسطيني الرسمي العمؿ عمى إعادة طرح كتنشيط الفكرة عمى المستكل المحمىكالدكلي ،فالمناخ الدكلي تغير لصالح الفكرة ،كبالتالي تبنييا رسميان بشكؿ كاضح كصريح كعمني كالدفاع
عنيا ،خاصة أف كاقع الفكرة مكجكد في األدبيات الفمسطينية ،كلكف الكاقع السياسي المعاش ىك مف

طغى عمى الفكرة ،حتى أصبحت جزء مف إرث الماضي الفكرم.

 -مراجعة مسار المفاكضات مع الجانب اإلسرائيمي عبر إسناد المفاكضات بمرجعية سياسية تنطمؽ

مف ق اررات الشرعية الدكلية التي تضمف حقكؽ الشعب الفمسطيني.

 -عدـ المياث كراء سراب الدكلة الفمسطينية في األراضي المحتمة ،كيجب أف نعي أصعب المحظات

ضغطان عمى إسرائيؿ ،مف قبؿ المجتمع الدكلي ىي نفس المحظات التي تطرح فييا الحككمة
اإلسرائيمية ،عطاءات البناء في المستكطنات ،كمعمنة النية بالشركع ببناء مستكطنات جديدة ،بالتالي
يجب تغميب لغة الحقائؽ كصياغة مكاقؼ سياسية تتالئـ مع الكاقع.

 إف خيار الدكلة ثنائية القكمية يجب أف ال يككف مجرد أداه الستخداميا لمضغط عمى إسرائيؿ لكيتقبؿ بحؿ الدكلتيف بؿ يجب أف تككف ىدفان قابالن لمتحقؽ دكف تجزئة الغاية.

 تكامؿ الحككمة الفمسطينية كمؤسسات المجتمع المدني ،في إدارة الصراع بشكؿ يفي بالمتطمباتكالتغيرات ،التي طالت المفاىيـ كاألدكات في عصرنا الحاضر ،المميء بالقيـ كالعناصر اإلنسانية ،مف
جانب الحككمة فيي تعمؿ كفؽ المتاح سياسياى ،خاصة كانيا مرتبطة في كؿ األحكاؿ بعناصر اختالؿ
مكازيف القكل ،مف جانب مؤسسات المجتمع المدني فإف الرؤيا التي يحممكنيا فإنيا بشكؿ مباشر تعبر

عف مجمكعة القيـ اإلنسانية.

 العمؿ عمى دعـ كتنشيط حممة المقاطعة الدكلية إلسرائيؿ ،في فمسطيف كباقي دكؿ العالـ ،الفالم بادرة في التغيير في المكاقؼ السياسية لمدكؿ الديمقراطية صاحبة النفكذ كالحضكر في المنظمات

الدكلية ،ىي شعكبيا التي تنتخب األحزاب كفؽ ب ارمجيا السياسية ،ككمما كصمت معاناه الفمسطينييف

ليـ كمما قصر عمر االحتالؿ كتقدـ جانب الحرية كالتحرر مف االستعباد.

 -استغالؿ كجكد جذكر تاريخية في المجتمع اإلسرائيمي لفكرة حؿ الدكلة الثنائية القكمية ،عبر إتاحة

المجاؿ لمتكاصؿ بيف القكل السياسية كالمجتمعية الفمسطينية كالعالمية المؤيدة لمفكرة ،مع القكل
اإلسرائيمية المنفتحة عمى الفكرة ،إلعادة الزخـ لحؿ الدكلة ثنائية القكمية.

 تشجيع الباحثيف عمى دراسة كؿ أشكاؿ الدكلة الكاحدة إلثراء كزيادة التراكـ المعرفي بيذا المجاؿ.154

 -دراسات مقترحة تتعمؽ بالدكلة ثنائية القكمية:

 .1تصكر حؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ حؿ الدكلة ثنائية القكمية.
 .2تصكر حؿ مشكمة القدس مف خالؿ حؿ الدكلة ثنائية القكمية.
 .3تصكر حؿ مشكمة األمف مف خالؿ حؿ الدكلة ثنائية القكمية.

 .4تصكر مقترح لمنظاـ السياسي في ضكء خيار حؿ الدكلة ثنائية القكمية.
 .5دكر حركة المقاطعة الدكلية في إعادة االعتبار لحؿ الدكلة ثنائية القكمية.
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أوالً :الكتب العربية:

يائمة المراج

 .1أبراش ،إبراىيـ :المشركع الكطني الفمسطيني مف استراتيجية التحرير إلى متاىات االنقساـ ،القدس،

دار الجندم لمنشر كالتكزيع ،ط.2012 ،1

 :________ .2المنيج العممي كتطبيقاتو في العمكـ االجتماعية ،عماف ،دار الشركؽ.2009 ،
 .3إبراىيـ ،زكريا :مشاريع تسكية قضية فمسطيف مف عاـ  ،1991-1920غزة ،المؤلؼ نفسة،
.1991

 .4أبك العز ،محمد :الدكلة الفمسطينية حدكدىا كمعطياتيا كسكانيا ،القاىرة ،معيد البحكث كالدراسات
العربية.1991،

 .5أبك ستة ،سمماف :حؽ العكدة مقدس كقانكني كممكف ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
.2001

 .6أبك نحؿ ،أسامة كأخركف :مسيرة المتغيرات السياسية كأثرىا عمى سياسات منظمة التحرير
الفمسطينية مف النشأة إلى أكسمك ،القدس ،دار الجندم ،ط .2012 ،1

حنة :في الثكرة ،ترجمة عطا عبد الكىاب ،بيركت ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط ،1
 .7ارٍندتٌ ،
.2008
 .8األشيب ،نعيـ :حكؿ شعار الدكلة الديمقراطية أك الدكلة ثنائية القكمية ،القدس ،دار التنكير لمنشر
كالترجمة كالتكزيع ،ط.2008 ،1

 .9التكاـ ،رشاد :دبمكماسية التحرر الكطني التجربة الفمسطينية (مقاربات في القانكف الدكلي
كالعالقات الدكلية) ،جامعة بير زيت ،معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية.2013 ،

 .10جبارة ،تيسير :تاريخ فمسطيف ،القاىرة ،دار الشركؽ.1998 ،

 .11جرار ،حسني :شعب فمسطيف أماـ التآمر البريطاني كالكيد الصييكني  ،1939-1897عماف،

دار المأمكف لمنشر كالتكزيع.2009 ،

 .12جريس ،صبرم :تاريخ الصييكنية  1948-1862الجزء الثاني "الكطف القكمي الييكدم" في

فمسطيف  ،1939-1918بيركت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية.1986 ،

 .13الحسني ،عبد الكريـ :الصييكنية الغرب كالمقدس كالسياسة ،القاىرة ،شمس لمنشر كالتكزيع ،ط،1
.2010

 .14حسيف ،غازم :الفكر السياسي الفمسطيني  ،1988-1963دمشؽ ،دار دانية لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،ط.1993 ،1

 .15الحسيني ،مأمكف :حقائؽ الصراع كأكىاـ التسكية ،دمشؽ ،دار كنعاف لمدراسات كالنشر.1998 ،
 .16الحصرم ،ساطع :ما ىي القكمية ،بيركت ،دار العمـ لممالييف ،ط.1963 ،2
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 .17حميد ،راشد :مقررات المجمس الكطني الفمسطيني  ،1974-1964بيركت ،مركز األبحاث التابع

لمنظمة التحرير الفمسطينية ،أغسطس .1975

 .18الحكت ،شفيؽ :عشركف عامان في منظمة التحرير الفمسطينية ( ،)1984-1964بيركت ،دار

االستقالؿ لمدراسات كالنشر ،ط .1986 ،1

 .19حكراني ،فيصؿ :الفكر السياسي الفمسطيني  ،1974-1964بيركت ،مركز األبحاث التابع

لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ط .1980 ،1

 .20خمؼ  ،صالح :فمسطيني بال ىكية ،لقاءات مع الكاتب الفرنسي أريؾ ركلك ،ترجمة نصير مركة،

الككيت ،شركة كاظمة لمنشر كالترجمة كالتكزيع ،د ،ت.

 .21الخطيب ،نعماف :الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،عماف ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،ط .2011 ،7

 .22رشيد ،محمد :نحك فمسطيف ديمقراطية ،بيركت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية

 ،سمسمة أبحاث فمسطينية رقـ  ،24نكفمبر .1970

 .23سخنيني ،عصاـ :فمسطيف الدكلة ،بيركت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية،

ط.1985 ،1

 .24سرم ،محمد :المستكطنات اإلسرائيمية في فمسطيف ،مطبكعات بعثة جامعة الدكؿ العربية لدل

جميكرية الصيف الشعبية ،بكيف.2004،

 .25سميماف ،سناء :مناىج البحث العممي كمياراتو األساسية ،القاىرة ،عالـ الكتب ،ط.2009 ،1
 .26شاش ،طاىر :مفاكضات التسكية النيائية كالدكلة الفمسطينية اآلماؿ كالتحديات ،القاىرة دار

الشركؽ ،ط1999 ،1

 .27الشرقاكم ،سعاد :النظـ السياسية في العالـ المعاصر ،جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ.2007 ،
 .28الشريؼ ،ماىر :البحث عف كياف دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  ،1993-1908نيقكسيا
– قبرص ،مركز األبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ العربي -شركة  F.K.Aالمحدكدة لمنشر،

ط.1995 ،1

 :________ .29قرف عمى الصراع العربي – الصييكني ىؿ ىناؾ أفؽ لمسالـ؟ ،دمشؽ ،دار مدل

لمثقافة كالنشر ،ط .2011 ،1

 .30شكفاني ،ألياس :المكجز في تاريخ فمسطيف السياسي (منذ فجر التاريخ حتي سنة ،)1959
بيركت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط.1996،1

 .31صالح ،محسف :القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة ،بيركت ،مركز الزيتكنة

لمدراسات كاالستشارات.2012 ،
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 :________ .32فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،القاىرة ،مركز األعالـ العربي،

ط.2003 ،1

 .33صايغ ،أنيس :الفكرة الصييكنية النصكص األساسية ،بيركت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة
التحرير الفمسطينية ،يكليك .1970

 .34الصبيحي ،احمد :مستقبؿ المجتمع المدني في الكطف العربي ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة
العربية ،ط ،1أكتكبر .2000

 .35الطاىرم ،حمدم :الييكد كدكلتيـ ،القاىرة ،مكتبة اآلداب ،ط.2001 ،1
 .36طنكس ،عزت :الفمسطينيكف ماض مجيد كمستقبؿ باىر ،الجزء األكؿ ،بيركت ،مركز األبحاث

التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ط.1982 ،1

(مكقنع االتفاؽ يركم األسرار الحقيقية لممفاكضات) ،بيركت ،شركة
 .37عباس ،محمكد :طريؽ أكسمك ي
المطبكعات لمتكزيع كالنشر ،ط.1994 ،1
 .38عبدالكريـ ،قيس كأخركف :الطريؽ الكعر (نظرة عمى المفاكضات الفمسطينية-اإلسرائيمية مف مدريد

إلى أكسمك) ،بيركت ،شركة دار التقدـ العربي لمصحافة كالطباعة كالنشر ،ط.1997 ،1

 .39عدكاف ،عصاـ :الدكلة الفمسطينية في فكر ياسر عرفات ،غزة ،المؤلؼ نفسة.2008 ،

 :________ .40حركة التحرير الفمسطيني فتح  ،1983 -1969القاىرة ،مكتبة مدبكلي ،ط،1
.2010

 .41العقاد ،صالح :المشرؽ العربي المعاصر ،القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية.1998 ،
 .42عمكش ،ناجي :الحركة الكطنية الفمسطينية أماـ الييكد كالصييكنية  1948-1882بيركت ،مركز
األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مايك .1974

 :________ .43نحك ثكرة فمسطينية جديدة ،بيركت ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر.1977،
 .44غاركدم ،ركجيو :إسرائيؿ بيف الييكدية كالصييكنية ،بيركت ،دار التضامف لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،ط.1990 ،1

 .45فارس ،ىاني :حؿ الدكلة الكاحدة لمصراع العربي اإلسرائيمي بمد كاحد لكؿ مكاطنية ،مركز دراسات

الكحدة العربية ،بيركت.2012 ،

 .46فرج ،عصاـ الديف :منظمة التحرير الفمسطينية  ،1993-1964القاىرة ،مركز المحركسة لمبحكث
كالتدريب كالنشر ،ط.1998 ،1

 .47فرسخ ،ليمى :تأسيس حركات في فمسطيف كالكطف العربي مف أجؿ حؿ الدكلة الكاحدة ،مركز
د ارسات الكحدة العربية ،بيركت.2012 ،

 .48قاسميو ،خيرية :عكني عبد اليادم أكراؽ خاصة ،بيركت ،مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير

الفمسطينية.1974 ،
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 .49قدرم ،قيس :الصييكنية كاثرىا عمى السياسة األمريكية (  ،)1948-1939مركز األبحاث التابع

لمنظمة التحرير الفمسطينية ،بيركت ،ط.1982 ،1

 .50الكتاب السنكم لحركة فتح لعاـ  ،1969ب ،د.

 .51الكتاب السنكم لمقضية الفمسطينية لعاـ  ،1969بيركت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط ،1
.1972

 .52كتف ،ىنرم :قضية فمسطيف ،السمطة الفمسطينية ،راـ اهلل ،مطبكعات ك ازرة الثقافة ،ط.1999 ،1

 .53الكيالي ،عبد الكىاب :تاريخ فمسطيف الحديث ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
ط.1990 ،10

 .54مارديني ،زىير :فمسطيف كالحاج أميف الحسيني ،بيركت ،دار اقرأ ،ط.1986 ،1

 .55المجمس الكطني الفمسطيني الدكرة التاسعة عشر  ،1988اإلعالـ المكحد ،تكنس ،ط.1988 ،1
 .56مخادمو ،ذياب :المدخؿ إلى القضية الفمسطينية ،عماف ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،ط،5
.1999

 .57مسمـ ،سامي :ق اررات األمـ المتحدة حكؿ فمسطيف  1972-1947بيركت ،مؤسسة الدراسات

الفمسطينية.1973 ،

 .58المسيرم ،عبدالكىاب  :الييكد كالييكدية كالصييكنية ،القاىرة ،المجمد الثاني ،الجزء األكؿ ،الباب

الثالث ،دار الشركؽ ،ط .1999 ،1

 :_____________ .59الييكد كالييكدية كالصييكنية ،القاىرة ،المجمد السادس ،الجزء الثاني ،الباب
الخامس عشر ،دار الشركؽ ،ط .1999 ،1

 :_____________ .60مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية رؤية نقدية ،القاىرة ،مركز
الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ.1975 ،

 .61منشكرات ككالة األنباء الفمسطينية (كفا) :فمسطيف إعالف الدكلة كق اررات األمـ المتحدة ،تكنس،

ط.1989 ،1

 .62منصكر ،جكني :معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية ،راـ اهلل ،المركز الفمسطيني

لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،ط.2009 ،1

 .63مؤتمر فمسطيف العربي البريطاني المنعقد في لندف  7فبراير  1939محاضر جمساتو كتقارير

لجانو ،ترجمة إبراىيـ المازني ،الرياض ،دار الممؾ عبدالعزيز.2001 ،

 .64مؤسسة الدراسات الفمسطينية :فمسطيف تاريخيا كقضيتيا ،بيركت ،ب ،ت.
 .65النتشة ،رفيؽ كياغي ،إسماعيؿ كأبك عمية ،عبد الفتاح :تاريخ فمسطيف الحديث كالمعاصر
"المرحمة الثانكية" ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ط.1991 ،1
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 .66اليكر ،منير ،المكسى ،طارؽ :مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية  ،1985 -1947عماف ،دار

الجميؿ لمنشر ،ط.1986 ،2

 .67ىيكؿ ،محمد :سالـ األكىاـ أكسمك -ما قبميا كما بعدىا ،القاىرة ،دار الشركؽ ،ط.1996 ،5
 .68الكثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  ،1968بيركت مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط .1970 ،1
 .69ياغي ،إسماعيؿ :الجذكر التاريخية لمقضية الفمسطينية ،الرياض ،دار المريخ لمنشر.1983 ،

 .70ياككؼ رابكف :المناىضة الييكدية لمصييكنية ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط ،1

مارس .2006

 .71يكسؼ ،بشير :فمسطيف بيف القانكف الدكلي كاالتفاقيات الدكلية ،دار البداية ناشركف كمكزعكف،

ط.2011 ،1

 .72اليكميات الفمسطينية ،المجمد الحادم عشر مف 30يكنيك 1-1970يناير ،1970.بيركت  ،مركز
األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية ،أبريؿ .1971

ثانياً :الكتب المترجمة:

 .1افرايـ كمناحيـ تممي :معجـ المصطمحات الصييكنية ،ترجمة احمد العجرمي ،عماف ،دار الجميؿ

لمنشر كالدراسات الفمسطينية ،ط.1988 ،1

 .2اينبار ،افراييـ :صعكد كأفكؿ فكرة الحؿ القائـ عمى إنشاء دكلتيف ،ترجمات الزيتكنة سمسة ،40
بيركت ،مركز الزيتكنة لمدراسات ك االستشارات ،سبتمبر .2009

 .3برنير ،ليني :حركة التصحيح الصييكنية مف عيد جابكتنسكي إلى عيد شامير ،ترجمة دار الجميؿ،
عماف ،دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية ،ط.1990 ،1

 .4جيركمي ،فرد :أينشتايف حكؿ إسرائيؿ كالصييكنية آراؤه المثيرة حكؿ الشرؽ األكسط ،ترجمة مازف
الحسيني ،القدس ،ككالة أبك غكش.2011 ،

 .5رككاخ ،ليفيا :دراسة مبنية عمى مقتطفات مف اليكميات الشخصية لمكشية شاليت ،ترجمة يسرل
صالح ،Tarnpike Station ،رابطة الجامعييف العرب األمريكييف المحدكدة.1980 ،

 .6سيغماف ،ىنرم :فرض السالـ في الشرؽ األكسط ،ترجمات الزيتكنة سمسة ،50بيركت ،مركز

الزيتكنة لمدراسات ك االستشارات ،ابريؿ.2010

 .7مكريس ،اديمماف :حياة بف غكريكف السياسية ،ترجمة ،عمي فاضؿ ،الجيزة ،مكتبة النافذة ،ط ،1
.2009

 .8كالتز ،فكتكريا ك شيشا ،يكاخيـ :لقد اغتصبتمكنا أرضنا سياسات االستيطاف الصييكني في فمسطيف
في مئة عاـ ،ترجمة ـ .نصار ،المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ايسيسكك.1993 ،
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ثالثاً :الرسائؿ الجامعية:

 .1أبك الرب ،صالح :االستيطاف الصييكني في منطقة الخميؿ  ،2000-1967نابمس ،جامعة

النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا ،قسـ التاريخ ،2005 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .2أبك جميكـ ،سامي :تاريخ الحركة الصييكنية التصحيحية ( ،)1948 -1925غزة ،الجامعة
اإلسالمية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ، ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .3أبك حمبية ،حسف :تاريخ األحزاب العمالية الصييكنية في فمسطيف( ،)1948-1905غزة،
الجامعة اإلسالمية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .4أبك رحمة ،عماد :أثر عممية التسكية السياسية عمى اليكية الفمسطينية "دراسة التجاىات طمبة
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"ي جامعة األزىر ،غزة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات

الشرؽ األكسط ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .5بشير ،الطاىر :مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية تجاه إسرائيؿ في اطار األمـ المتحدة خالؿ

الفترة ما بيف  ،1967 -1948اإلسماعمية ،جامعة قناة السكيس ،كمية التجارة ،قسـ العمكـ السياسية،
 ،1995رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .6البيتيني ،محمد :مؤتمر كامب ديفيد  2000كأثره عمى عممية التسكية بيف الفمسطينييف
كاإلسرائيمييف ،جامعة األزىر ،غزة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط،

 ،2010رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .7بيراكم ،محمكد :مكقؼ المممكة العربية السعكدية مف القضية الفمسطينية مف عاـ ،1948-1936
نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ ،1998 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .8جراد ،يكنس :التيا ارت الييكدية الرافضة لمصييكنية ( ،)1948-1897غزة ،الجامعة اإلسالمية،
كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ،2013،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .9خضر ،زياد :اتفاقية كامب ديفيد المصرية-اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية (-1978
 ،)1993الجامعة اإلسالمية ،غزة ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ ،2012 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .10دحالف ،اشرؼ :الخيار اإلقميمي لتسكية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني (رؤية بديؿ لحؿ
الدكلتيف) ،غزة ،جامعة األزىر ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط،

 ،2011رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .11زعرب ،حازـ :مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط كأبعاده اإلقميمية كالدكلية ،غزة ،جامعة

األزىر ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط ،2011 ،رسالة ماجستير غير

منشكرة.
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 .12زيد ،أمينة :نمكذج الدكلة الكاحدة أثر ذلؾ عمى عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية (اإلمكانية
كالتحديات) ،نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا ،قسـ التخطيط كالتنمية السياسية،

 ،2013رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .13سيسالـ ،سمير :المشاريع األمريكية لتسكية القضية الفمسطينية  1977-1947دراسة تحميمية،
غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ،2005 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .14الشرافي ،ياسر :ييكدية دكلة إسرائيؿ كاثرىا عمى عممية التسكية في الشرؽ األكسط -2003
 2011غزة ،جامعة األزىر ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،قسـ التاريخ كالعمكـ السياسية ،برنامج

دراسات الشرؽ األكسط ،2012 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .15شمعة ،سييؿ :أيديكلكجية القكل الدينية الرافضة لمصييكنية كدكرىا في الحياة السياسية في

إسرائيؿ( ،)2010 -1984غزة ،جامعة األزىر ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،قسـ العمكـ السياسية،
 ،2012رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .16الصمادم ،حمزة :تجربة منظمة التحرير الفمسطينية السياسية مف المقاكمة المسمحة إلى التسكية
السياسية( ،)2006 – 1964نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا ،برنامج التخطيط ك
التنمية السياسية ،2008 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .17عرفات ،حناف :أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية الفمسطينية كانعكاسوي عمى التنمية السياسيةي
نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا ،برنامج التخطيط كالتنمية السياسية،2005،

رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .18الفقعاكم ،كساـ :إشكالية الكطني كالقكمي في الفكر السياسي لمجبية الشعبية لتحرير

فمسطيف ،)2000-1967(،جامعة األزىر ،غزة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ
األكسط ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .19الكحمكت ،فتحي :أثر العممية السممية في الشرؽ األكسط عمى العالقات السياسية المصرية

السكرية  ،2004-1977جامعة األزىر ،غزة ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،برنامج دراسات الشرؽ
األكسط ،2012 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .20المداكم ،ىاني :مشاريع التسكية السياسية الرسمية لمقضية الفمسطينية  ،1991-1978الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاآلثار ،2011 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .21المصرم ،زىير :اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بيف الكفاح كالتسكية رؤية تاريخية -1978
 1991القاىرة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،قسـ البحكث كالدراسات التاريخية ،2006 ،رسالة

دكتكراه غير منشكرة.

 .22مقدادم ،إسالـ :العالقات الصييكنية البريطانية في فمسطيف  ،1948-1936غزة ،الجامعة

اإلسالمية ،كمية اآلداب ،قسـ التاريخ كاألثار ،2009 ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
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رابعاً :المجنت والدوريات العممية:

 .1أبراش ،إبراىيـ :مفيكـ الدكلة الفمسطينية :النشأة كالتطكر ،القاىرة ،مجمة السياسة الدكلية ،المجمد

 39العدد  ، ،157يكليك.2004 ،

 .2أبك النصر عبدالرحمف :الالجئكف الفمسطينييف بيف كاقع المجكء كحؽ العكدة كفقان ألحكاـ القانكف

الدكلي العاـ ،غزة ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،10العدد .2008 ،A-2

 .3أبك النمؿ ،حسيف :النمك السكاني كالتكازف الديمغرافي بيف العرب كالييكد في إسرائيؿ كفمسطيف

التاريخية ،مجمة المستقبؿ العربي ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد  ،73ديسمبر .2009

 .4أبك راس ،ثابت :األبعاد الجغرافية السياسية لحؿ الدكلة الكاحدة ،بيركت ،مجمة اآلداب ،العدد -11

.2009 ،12

 .5أبك سيؼ ،عاطؼ ك شحادة ،امطانس :مشيد العالقات الفمسطينية اإلسرائيمية ،راـ اهلل ،تقرير مدار
االستراتيجي ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،مارس/أذار .2013

 .6أبك نحؿ ،أسامة :ييكدية دكلة إسرائيؿ :جذكر المصطمح كتأثيره عمى القضية الفمسطينية ،مجمة
جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات ،العدد ،)1(23يكليك.2011

 .7أبك نعمة ،عمي ،كآخركف :مؤتمر حكؿ الدكلة الكاحدة ،مدريد ،لندف يكنيك ،نكفمبر،2007 ،الحكار

المتمدف ،العدد 15 ،2130 :ديسمبر .2007

 .8احمد ،سامي :المكاقؼ السياسية المتباينة كاثرىا عمى مشاريع الدكلة الفمسطينية المقترحة في اطار

التسكية( ،)1993 -1967غزة ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد،13

العدد.2011 ،)B)1

 .9األستاذ ،صبحي :مشكمة الالجئيف الفمسطينييف دراسة في الجغرافيا السياسية ،غزة ،مجمة جامعة
األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،11العدد .2009 ،2

 .10األمي ،عالء :تأمالت في النمكذج السكيسرم لمديمكقراطية المباشرة كالدكلة االتحادية المحايدةي
بيركت ،الحكار المتمدف ،العدد  17 ، 1050ديسمبر .2004
 .11بابو ،إيالف :مخطط عمؿ مف أجؿ بناء حركة لحؿ الدكلة الكاحدة :مسيرة تاريخ مضطرب،
بيركت ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،375مايك .2010

 .12بار ،يكآب :المفعكؿ السياسي لشعار الدكلة الديمقراطية في فمسطيف ،بيركت ،مجمة اآلداب ،العدد

.2009 ،10-9

 .13باسكية ،ركجيو دم :تجربة األمة السكيسرية بيف التنكع كالتكحد ،ترجمة س حبيقة ،بغداد ،مجمة
ميزكبكتاميا "بالد النيريف" ،مركز دراسات األمة العراقية ،العدد األكؿ.

 .14البرغكثي ،عمر :الدكلة الديمقراطية العممانية ىي الحؿ الكحيد الممكف كاألمثؿ ،بيركت ،مجمة

الدراسات الفمسطينية ،المجمد ،19العدد ،76خريؼ.2008
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 :_________ .15الدكلة الديمقراطية مستحيمة في فمسطيف مف دكف باقي العالـ العربي ،كيجب

استعادة "المنظمة" ممف اختطفكىا ،حكار أجراه غساف بف خميفة ،بيركت ،مجمة اآلداب ،العدد -11

.2010 ،12

 .16البرميؿ ،حسف :الالجئكف الفمسطينييف كالتسكية السياسية ،القدس ،مجمة جامعة القدس المفتكحة
لألبحاث كالدراسات ،العدد الخامس كالعشريف ( ،)1سبتمبر/أيمكؿ .2011

 .17بركتك ،بشرل :الفيدرالية في الدستكر البمجيكي الجديد ،الحكار المتمدف ،العدد 22 ،1294

أغسطس/آب.2005

 .18بشارات ،جكرج :حشد التأييد الفمسطيني لفكرة الدكلة الكاحدة ،مجمة المستقبؿ العربي ،بيركت،

العدد .2010 ،375

 .19بنفنستي ،ميركف :السؤاؿ يدكر حكؿ نكع ثنائية القكمية ،صحيفة حؽ العكدة ،بيت لحـ ،العدد

.2005 ،14-13

 .20بكرغ ،أبراىاـ :حؿ الدكلتيف لفظ أنفاسو األخيرة ،مقابمة أجراىا أنطكاف شمحت كبالؿ ظاىر ،مجمة
قضايا إسرائيمية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل ،العدد .2011 ،44-43

 .21تقرير لجنة شمغار اإلسرائيمية لمتحقيؽ في مجزرة الخميؿ ،مجمة الدراسات الفمسطينية  ،بيركت،
عدد 20مجمد ،5خريؼ .1994

 .22الجعبة ،نظمي :القدس القديمة كمحيطيا :االنقالب عمى المشيد الثقافي كتيكيدة ،بيركت ،مجمة

الدراسات الفمسطينية ،العدد .2011 ،85

 .23حجاكم ،سالفة :الكتاب األبيض فصؿ في السياسة الفمسطينية ،فمسطيف " ،مجمة رؤية" ،الييئة

العامة لالستعالمات ،العدد السادس ،فبراير .2001

 .24حمكدة ،سميح ك جباريف ،يكسؼ :حسـ جرافيا القدس كمستقبميا في التخطيط اإلسرائيمي ،راـ اهلل،
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) 23 ،نكفمبر.2010 ،

 .25خالد ،تيسير :دكلة ثنائية القكمية نعـ كلكف ،نابمس ،السياسة الفمسطينية ،العدد  ،18ربيع .1998
 .26الخالدم ،كماؿ :فكرة دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف :خيار سياسي مطركح أـ تطكر تراكمي
مقصكد ،بيركت ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،37شتاء .1999

 .27الخالدم ،كليد :عف ألبرت حكراني كالمجنة األنجمك أمريكية لسنة  ،1946بيركت مجمة الدراسات
الفمسطينية ،المجمد  ،17العدد.2006 ،65

 .28خطاب الرئيس بكش "االبف" عف رؤيتو لمسالـ في الشرؽ األكسط في كاشنطف بتاريخ 24
يكنيك/حزيراف  ،2002مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،المجمد  ،13العدد.2002 ،52
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 _________________ .29في الجمعية العامة لألمـ المتحدة في الدكرة  ،56يدعـ فييا قياـ دكلة

فمسطينية ،بتاريخ  10نكفمبر/تشريف ثاني ،بيركت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،المجمد ،13

العدد.2002 ،49

 .30خمؼ ،سميح :المقاكمة ىي الكسيمة الكحيدة لمحؿ الديمقراطي كالدكلة الكاحدة عمى األرض

الفمسطينية -دراسة تحميمية ،-مجمة أجراس العكدة،2008/2/26،

.http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=60&CatId=&table=table_163

 .31الدباغ ،زياد :دراسة في النظاـ السياسي السكيسرم ،المكصؿ ،جامعة المكصؿ ،مجمة أبحاث كمية

التربية األساسية ،المجمد  ،11العدد.2011،1

 .32دكيرم ،مركاف :الديمقراطية التكافقية ،حيفا ،الجبية الديمقراطية لمسالـ كالمساكاة 2 ،ديسمبر
.2006

 .33ركحانا ،نديـ :اليكية الكطنية الفمسطينية كالحمكؿ السياسية ،بيركت ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
عدد .2012 ،89

 ،_______ .34صباغ ،أريج :الفمسطينيكف في إسرائيؿ قراءات في التاريخ كالسياسة كالمجتمع ،مدل
الكرمؿ ،حيفا ،المركز العربي لمدراسات االجتماعية التطبيقية.2011 ،

 .35سعد الديف ،عمرك :خارج االطار النضاؿ مف اجؿ الحرية كاألكاديمية في إسرائيؿ ،مجمة

الد ارسات الفمسطينية ،بيركت ،مجمد  ،22العدد.2011 ،87

 .36السيمي ،نبيؿ :إسرائيؿ األف كحتى عاـ  ،2030مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت،
.2012

 :________ .37المفاكضات كمسيرة التسكية البائسة ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات،
بيركت 14 ،أغسطس .2013

 .38شاىيف ،خميؿ :عشركف عامان عمى أكسمك مفاكضات عقيمة كتعميؽ االنقساـ ،بيركت ،مجمة

الدراسات الفمسطينية ،العدد .2013 ،96

 .39شبيطو ،امجد كحداد ،خميؿ :ثمف المقاطعة ،الجبية الديمقراطية لمسالـ كالمساكاة حيفا 14 ،مايك
.2005

 .40شعباف ،عبدالحسيف :االبرتيايد ،الحكار المتمدف ،العدد 11 ،2704يكليك.2009

 .41شعت ،نبيؿ :الفكر العنصرم االستعمارم كراء "إسرائيميكف يردكف" ،بيركت ،مجمة شئكف
فمسطينية ،العدد األكؿ ،مارس ،1971

 :________ .42فمسطيف الغد ،بيركت ،شؤكف فمسطينية ،العدد الثاني ،مايك .1971
 .43الصكراني ،غازم :ماذا بعد كصكؿ حؿ الدكلتيف إلى أفؽ مسدكد ،الحكار المتمدف ،العدد ،3050
 1يكليك .2010
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 .44عدكاف ،اكرـ :مشركع تقسيـ فمسطيف في تقرير لجنة بيؿ الممكية البريطانية  ،1937غزة مجمة

الجامعة اإلسالمية ،المجمد العاشر ،العدد األكؿ.2002 ،

 .45عز الديف ،ميند :أكسمك صفر كبير ،صحيفة فمسطيف األف 13 ،سبتمبر .2012

 .46عكدة ،يكنس :ترسيخا لمفيكـ أيدلكجي قديـ الضفة الغربية – ارض المستكطنات ،مجمة الجيش

المبناني ،بيركت ،العدد ،245نكفمبر/تشريف الثاني .2005

 .47عيراف ،عكديد :تعميمات االتحاد األكركبي الجديدة بشاف المقاطعة  ،المركز الفمسطيني لمدراسات

اإلسرائيمية (مدار) ،راـ اهلل 23يكليك/تمكز.2013

 .48غانـ ،اسعد :الحؿ الكحيد الممكف في فمسطيف :دكلة ثنائية القكمية ،بيركت ،مجمة الدراسات

الفمسطينية ،العدد  ،41شتاء .2000

 :_______ .49الدكلة ثنائية القكمية كمطمب فمسطيني ،نابمس ،السياسة الفمسطينية ،العدد  ،18ربيع
.1998

 .50غريش ،آالف :شعار الدكلة الديمقراطية في الثكرة الفمسطينية( ،)1971 -1968ترجمة نبيؿ
ىادم ،بيركت ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد  ،123-122يناير ،فبراير.1982

 :_______ .51شعار الدكلة الديمقراطية في الثكرة الفمسطينية ،حكار المؤيديف كالمعارضيف ،ترجمة
نبيؿ ىادم ،بيركت ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد  ،124مارس.1982

 .52غكردكف ،عدم :بريت شالكـ(عيد السالـ) كالصييكنية الثنائية القكمية المسالة العربية كمسالة
ييكدية ،القدس ،مركز منيرفا لمتاريخ األلماني في الجامعة العبرية(2008 ،مرجع عبرم) ،نقالن عف

أنطكاف شمحت ،راـ اهلل ،مجمة قضايا إسرائيمية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية(مدار) العدد
.2009 ،36

 .53عاركرم ،نصير كفارس ،ىاني :إعالف بكسطف بشاف الدكلة الكاحدة ،بيركت ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،المجمد ،20العدد.2009 ،79

 .54فارس ،ىاني :حؿ الدكلة الكاحدة لمصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي :دكلة لكؿ مكاطنييا ،بيركت،

مركز دراسات الكحدة العربية.2009 ،

 .55فرسخ ،ليمى :حؿ الدكلة الكاحدة لمصراع العربي اإلسرائيمي بمد كاحد لكؿ مكاطنية ،مركز دراسات

الكحدة العربية ،بيركت.2012 ،

 .56القاضي ،ليمى :مقابمة مع مسؤكؿ في المنظمة االشتراكية اإلسرائيمية (ماتسبيف) مجمة شئكف

فمسطينية ،العدد الثاني ،مايك .1971

 .57ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،بيركت ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،المجمد األكؿ ،ط .1993 ،3
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 .58قريع ،أحمد :حؿ الدكلتيف بيف الفشؿ كالتفشيؿ ،بيركت ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز دراسات

الكحدة العربية ،عدد  ،400حزيراف .2012

 .59قطامش ،احمد :مقاربة الدكلة الكاحدة الديمقراطية مجتمعاف منفصالف كمتشابكاف ،مركز منيؼ

البرغكثي الثقافي ،راـ اهلل ،اإلصدار التاسع .2007،

 .60قكم ،بكحنيو  ،حاج بشير ،جيدكر :أداره التنكع االثني المغكم في بمجيكا ،كرقمة ،المجمة األفريقية

لمعمكـ السياسية ،جامعة قاصدم مرباح ،ب ،ت.

 .61كراككتسكيف  ،امنكف راز :عمى الجانب الصحيح لممتراس كالمنفي كثنائية القكمية( :مف غيرشكـ
شكلـ كحنو آرندت إلي إدكارد سعيد كمحمكد دركيش) ،مجمة الكرمؿ الجديد ،راـ اهلل ،العدد ،4-3

.2012

 :______________ .62المنفى كالثنائية القكمية مف شكليـ كارندت إلى سعيد كدركيش ،ترجمة
ثائر ديب ،بيركت ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،92خريؼ .2012

 .63الكرمي ،غادة :الدكلة ثنائية القكمية في فمسطيف/إسرائيؿ ،نابمس ،السياسة الفمسطينية ،العدد ،18
ربيع .1998

 :_______ .64بعد أكسمك :دكلة كاحدة في إسرائيؿ /فمسطيف ،نابمس ،السياسة الفمسطينية ،العدد

الثامف عشر ،ربيع .1998

 .65كيالي ،ماجد :الدكلة الديمقراطية العممانية في فمسطيف التاريخية ،بيركت ،مجمة اآلداب ،العدد

.2009 ،10-9
.66

_______ :الدكلة ثنائية القكمية :محاكلة أكلية لمتعريؼ ،أكريبرك  -السكيد ،مركز

دمشؽ لمدراسات النظرية كالحقكؽ المدنية11 ، ،فبراير/شباط.2004

 .67ماخكؼ ،مكشية :تسكية النزاع اإلسرائيمي -الفمسطيني :كجية نظر اشتراكية ،ترجمة نسريف
ناصر ،بيركت ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،90مارس .2012

 .68مخادمة ،ذياب :التسكية اإلسرائيمية :حالة الالجئيف الفمسطينييف ،المجمة العربية لمعمكـ السياسية،
بيركت ،العدد  ،17يناير.2008

 .69مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات :رئيس المجنة األكلمبية ينشط في مقاطعة إسرائيؿ ،بيركت
19سبتمبر/ايمكؿ.2013

 :_____________________ .70باراؾ يكشؼ تفاصيؿ خطتو لالنفصاؿ عف الضفة الغربية

خكفان مف الدكلة ثنائية القكمية ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت 13 ،أكتكبر/تشريف اكؿ
.2012

 .71المصرم ،رفيؽ :الصراع الفمسطيني– اإلسرائيمي رؤية مستقبمية التحاد فيدرالي ثالثي الكطنيات،
غزة ،المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية.2010،
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 .72ممكح ،عبدالرحيـ :دكلة فمسطينية مستقمة أـ دكلة ثنائية القكمية ،نابمس ،السياسة الفمسطينية ،العدد
 ،18ربيع .1998

 .73نكارة ،محمكد :الدكلة ثنائية القكمية في الفكر الصييكني ،دمشؽ ،المركز الفمسطيني لمتكثيؽ
كالمعمكمات13 ،نكفمبر.2008

 .74ىمر ،يكسؼ  :مف بريت شالكـ إلى ايحكد ييكدا ليؼ ماغنس كالنضاؿ مف اجؿ ثنائية القكمية،
القدس ،منشكرات ماغنس ،الجامعة العبرية ،2003 ،نقالن عف أنطكاف شمحت ،راـ اهلل ،مجمة قضايا

إسرائيمية المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،العدد .2009 ،34
اامساً :التقارير اإلحصائية:

 .1التقرير اإلحصائي السنكم  :2011المستعم ارت اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية ،الجياز

المركزم لإلحصاء الفمسطيني ،راـ اهلل ،اغسطس.2012

 .2التقرير السنكم :انتياكات قكات االحتالؿ كقطعاف مستكطنة بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف
كممتمكاتيـ خالؿ عاـ  ،2012مركز المعمكمات لشئكف الجدار كاالستيطاف ،راـ اهلل ،شباط .2013
سادساً :الصحؼ:

 .1األعصمي ،خالد :أبك مازف يمكح بحؿ الدكلة الكاحدة التي تضـ الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،األىراـ

الرقمي ،القاىرة 31 ،يكليك

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=203294&eid=234.2010

 .2الحسف ،بالؿ :مفكركف إسرائيميكف يدعكف ألنشاء الدكلة الثنائية القكمية ،صحيفة الشرؽ األكسط،

لندف ،العدد  28 ، 9070سبتمبر .2003

 .3حماد ،نمر :إذا لـ تكف ىناؾ دكلة عمى أراضي 67فإف ما تقكـ بو إسرائيؿ ىك خيار الدكلة ثنائية

القكميةي ككالة فمسطيف برس ،بمجيكا 8 ،اغسطس ،2012

http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID=56924

 .4الحكت ،بياف :ييكدية إسرائيؿ :بداية أـ نياية ،بيركت ،ممحؽ صحيفة السفير ،السنة األكلى ،العدد
19 ،7فبراير/شباط.2010

 .5الخطيب ،ضحى :دراسات ميمة بشأف الدكلة ثنائية القكمية في فمسطيف ،بيركت ،صحيفة

المستقبؿ ،العدد13 ،4283مارس/أذار .2012

 .6الخفش ،نصيؼ :المؤتمر الثاني لحممة المقاطعة الدكلية إلسرائيؿ ،بيت لحـ ،صحيفة حؽ العكدة،

المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالالجئيف "بديؿ" ،العدد  31 ،39مايك/أيار .2010

 .7الزكر ،نكاؼ :دكلة ثنائية القكمية بسيادة صييكنية ،صحيفة الدستكر ،عماف ،العدد 28 ،15462
يكليك/تمكز .2010
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 .8عبداليادم ،حناف :جنكب أفريقيا نمكذج المصالحة كالعدالة االنتقالية ،القاىرة ،صحيفة فيتك ،العدد

 20 ،81أغسطس/آب .2013

 .9فارس ،عبدالقادر :دعكات إلى تبني ثنائية القكمية ،صحيفة عكاظ ،جدة  18يكليك/تمكز ،2010

العدد .3318

 .10قريع ،احمد :حؿ الدكلة الكاحدة بدالن مف حؿ الدكلتيف ،صحيفة الدستكر ،عماف ،العدد ،16049
 18مارس/أذار .2012

 .11مجمة البيادر السياسي :رفض الدكلة ثنائية القكمية 27 ،يكنيك/حزيراف .2013
 .12مجمي ،نظير :مكشي أرنس يدعك ليدـ الجدار كاقامة دكلة كاحدة إلسرائيؿ كالفمسطينييف ،صحيفة
الشرؽ األكسط ،لندف ،العدد  13 ،12555ابريؿ/نيساف .2013

 .13المؤتمر الثاني لحممة المقاطعة ضد إسرائيؿ ،صحيفة حؽ العكدة ،بيت لحـ ،عدد ،39يكليك/
تمكز .2010

 .14نص ػراهلل ،تيسير :الدكلة ثنائية القكمية كجيات نظر ،صحيفة حؽ العكدة ،العدد ،14-13

اكتكبر/تشريف اكؿ.2005

 .15نيكىكؼ ،أدرم كنجيميزا ،بانغاني :التمييز العنصرم المؤسسي في إسرائيؿ كجنكب أفريقيا ،بيت

لحـ ،صحيفة حؽ العكدة ،العدد .2009 ،35
سابعاً :المواي اإللكترونية:

 .1أبراش ،إبراىيـ :حكؿ الدكلة الكاحدة ،فضائية معا ،راـ اهلل 20 ،مايك .2013

 .2إحصاءات الالجئيف الفمسطينييف في  1يناير/كانكف ثاني  ،2013ككالة األمـ المتحدة ألغاثو
كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى.
/http://www.unrwa.org/ar/newsroom/emergency-reportsإحصاءاث-وأرقاو

 .3الجراعي ،راضي :حكؿ الدكلة الكاحدة ،فضائية معا ،راـ اهلل 20 ،مايك/أيار .2013

 .4الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي ،المجمكعة اإلحصائية رقـ  ،64القدس.2013 ،
 .5الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،

http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#CensusA

 .6الجياز المركزم لإلحصاء اإلسرائيمي،
http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=629

 .7حرب ،امؿ :الحرـ اإلبراىيمي معمـ إسالمي كارث حضارم ،ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "

كفا" ،راـ

اهللhttp://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=125301،
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خطاب الرئيس محمكد عباس ،في المؤتمر االقتصادم لمبحر الميت ،المنعقد في  25مايك/أيار

 ،2013المممكة األردنية ،ككالة كفا.

http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=154294

 .9خطاب نتنياىك في الكنيست خالؿ الجمسة االستثنائية التي عقدت ألحياء الذكرل الثامنة عشر
الغتياؿ رابيف ،ديكاف رئاسة الكزراء اإلسرائيمي ،القدس16 ،اكتكبر/تشريف أكؿ .2013
http://www.pmo.gov.il/Arab/Pages/default.aspx

 .10داغر ،فيكليت :أكضاع فمسطيني األراضي المحتمة في  ، 1948ككالة األنباء كالمعمكمات
الفمسطينية" كفا" راـ اهلل http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4296.2009،

 .11دائرة شؤكف المفاكضات التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،المستكطنات ،راـ اهلل ،ب ،ت.
http://www.nad-plo.org/arabic.php

 .12دائرة شؤكف المفاكضات التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،المستكطنات ،راـ اهلل ،ب ،ت.
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=55

 .13محمكد عباس :مكقع الرئيس اإللكتركني،

http://www.president.ps/

 .14مكقع الجبية الشعبية اإللكتركني :النظاـ الداخمي،2011 ،
http://www.pflp.ps/news.php?id=416

 .15نص مبادرة السالـ العربية  ،مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل القمة ،الدكرة العادية

( ،)14بيركت 28-27 ،مارس /أذار http://www.lasportal.org.2002
 .16نص خارطة الطريؽ ،مكقع األمـ المتحدة اإللكتركني،
http://daccess-ods.un.org/TMP/3710547.68562317.html

 .17نص قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ( ،)1397مكقع لألمـ المتحدة اإللكتركني،
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml

 .18الييئة العامة لالستعالمات :كثائؽ عاـ  ،1946راـ اهلل.
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4879

 .19ككالة األنباء الفمسطينية كفا :نقابات العماؿ البريطانية تقاطع اليستدركت ،راـ اهلل14 ،
سبتمبر/أيمكؿ .2011
http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=112910

 .20ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا" :صحؼ كمجالت كنشرات عربية صدرت في فمسطيف
في فترة االنتداب البريطاني  ،1948 -1917راـ اهلل ، ،ب ،ت)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4397

 .21كتمة فتح البرلمانية :النظاـ األساسي لحركة فتح ،راـ اهلل،
http://fatehplc.plo.ps/new/ar/institution/500.html

 .22ككؾ ،جكناثاف :مستقبؿ فمسطيف ،مقابمة أجراىا الكاتب ذم ساكر ،ترجمة أديب قعكار ،شبكة
المترجميف لمتكزيع المغكم "تالكسكاال" 21يكليك/تمكز،2007
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3544&lg=ar
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: المؤتمرات:ًثامنا

29 ، ألمانيا، ميكنيخ، إعالف ميكنيخ ألجؿ إقامة الدكلة الديمقراطية الكاحدة في فمسطيف التاريخية.1
http://freehaifaarabic.wordpress.com/2012/10/05 ،2012 ، يكليك1 – يكنيك

 مؤتمر حكؿ الحمكؿ كالرؤل المستقبمية المختمفة لمصراع العربي اإلسرائيمي أقيـ: عمر، البرغكثي.2
.2009 حزيراف/ يكنيك22 –24  مف، كندا،بجامعة يكرؾ في تكرنتك

: المقابنت:ًتاسعا

.2013 أيمكؿ/سبتمبر14  مقابمة عبر الياتؼ في: عباس، زكي.1
.2013 أيمكؿ/ سبتمبر18 ، غزة، غازم مقابمة عبر الياتؼ، الصكراني.2
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ممحؽ ()1

يرار الجمعية العامة ريـ ( 181الدورة  )2بتاريخ  29نوفمبر /تشريف الثاني 1947
التوصية باطة لتقسيـ فمسطيف

إف الجمعية العامة:

(أ)

ويد عقدت دكرة استثنائية بناء عمى طمب السمطة المنتدبة ،لتأليؼ لجنة خاصة كتكميفيا اإلعداد لمنظر

في مسألة حككمة فمسطيف المستقبمة في الدكرة العادية الثانية ،ويد ألفت لجنة خاصة ،ككمفتيا التحقيؽ

في جميع المسائؿ كالقضايا المتعمقة بقضية فمسطيف ،كاعداد اقتراحات لحؿ المشكمة.

ويد تمقت كبحثت في تقرير المجنة الخاصة (الكثيقة أ  /ج ع  ) 364 /بما في ذلؾ عدد مف

التكصيات اإلجماعية كمشركع تقسيـ مع اتحاد اقتصادم أقرتو أكثرية المجنة الخاصة.

تعتبر أف مف شأف الكضع الحالي في فمسطيف إيقاع الضرر بالمصمحة العامة كالعالقات الكدية بيف
األمـ.

تأا عمماً بتصريح سمطة االنتداب بأنيا تسعى إلتماـ جالئيا عف فمسطيف في  1آب (أغسطس)

1948

توصي المممكة المتحدة ،بصفتيا السمطة المنتدبة عمى فمسطيف ،كجميع أعضاء األمـ المتحدة

اآلخريف ،فيما يتعمؽ بحككمة فمسطيف المستقبمة ،بتبني مشركع التقسيـ كاالتحاد االقتصادم المرسكـ
أدناه كتنفيذه.

وتطمب:

( أ ) أف يتخذ مجمس األمف اإلجراءات الضركرية ،كما ىي مبينة في الخطة ،مف أجؿ تنفيذىا.

( ب ) أف ينظر مجمس األمف ،إذا كانت الظركؼ خالؿ الفترة االنتقالية تقتضي مثؿ ذلؾ النظر ،فيما

إذا كاف الكضع في فمسطيف يشكؿ تيديدان لمسمـ .فإذا قرر مجمس األمف كجكد مثؿ ىذا التيديد ،كجب
عميو ،في سبيؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،أف يضيؼ إلى تفكيض الجمعية العامة اتخاذ

إجراءات تمنح لجنة األمـ المتحدة ،تمشيان مع المادتيف  39ك  41مف الميثاؽ ،ككما ىك مبيف في ىذا

القرار ،سمطة االضطالع في فمسطيف بالميمات المنكطة بيا في ىذا القرار.

( ج ) أف يعتبر مجمس األمف كؿ محاكلة لتغيير التسكية التي ينطكم عمييا ىذا القرار بالقكة ،تيديدان

لمسالـ ،أك خرقان لو ،أك عمالن عدكانيان ،كذلؾ بحسب المادة  39مف الميثاؽ.

( د ) أف يبمغ مجمس الكصاية بمسؤكلياتو التي تنطكم عمييا ىذه الخطةي تدعو سكاف فمسطيف إلى
القياـ ،مف جانبيـ ،بالخطكات الالزمة لتحقيؽ ىذه الخطة.

تناشد جميع الحككمات كالشعكب أف تحجـ عف القياـ بأم عمؿ يحتمؿ أف يعيؽ ىذه التكصيات أك
يؤخر تنفيذىا.
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تفوض األميف العاـ تغطية نفقات السفر كالمعيشة ألعضاء المجنة المشار إلييا في الجزء األكؿ ،القسـ
ب ،الفقرة  Iأدناه ،كذلؾ بناء عمى األساس كالصكرة المذيف يراىما مالئميف في ىذه الظركؼ ،كتزكيد
المجنة بالمكظفيف الالزميف لممساعدة عمى االضطالع بالميمات التي عينتيا الجمعية العامة ليا.
(ب)

إف الجمعية العامة:

تفكض األميف العاـ سحب مبمغ مف صندكؽ رأس الماؿ العامؿ ال يتجاكز  200000000دكالر،

لألغراض المبينة في الفقرة األخيرة مف القرار المتعمؽ بحككمة فمسطيف المستقبمة.
خطة التقسيـ مع االتحاد االقتصادم:

الجزء األكؿ – دستكر فمسطيف كحككمتيا المستقبمة

أ – إنياء االنتداب :التقسيـ واالستقنؿ

 – 1ينتيي االنتداب عمى فمسطيف في أقرب كقت ممكف ،عمى أال يتأخر ،في أم حاؿ ،عف  1آب
(أغسطس)1948

 - 2يجب أف تجمك القكات المسمحة التابعة لمسمطة المنتدبة عف فمسطيف بالتدريج ،كيتـ االنسحاب في
أقرب .كقت ممكف ،عمى أال يتأخر ،في أم حاؿ ،عف  1آب (أغسطس)  1948يجب أف تعمـ
السمطة المنتدبة المجنة ،في أبكر كقت ممكف ،بنيتيا إنياء االنتداب كالجالء عف كؿ منطقة.

ت بذؿ السمطة المنتدبة أفضؿ مساعييا لضماف الجالء عف منطقة كاقعة في أراضي الدكلة الييكدية،
تضـ ميناء بحريان كأرضان خمفية كافييف لتكفير تسييالت ليجرة كبيرة ،كذلؾ في أبكر مكعد ممكف ،عمى

أال يتأخر ،في أم حاؿ ،عف  1شباط (فبراير) .1948

 – 3تنشأ في فمسطيف الدكلتاف المستقمتاف العربية كالييكدية ،كالحكـ الدكلي الخاص بمدينة القدس،
المبيف في الجزء الثالث مف ىذه الخطة ،كذلؾ بعد شيريف مف إتماـ جالء القكات المسمحة التابعة

لمسمطة المنتدبة ،عمى أال يتأخر ذلؾ ،في أم حاؿ ،عف  1تشريف األكؿ (أكتكبر)  . 1948أما حدكد
الدكلة العربية ،كالدكلة الييكدية كمدينة القدس ،فتككف كما كضعت في الجزأيف الثاني كالثالث أدناه.

 – 4تككف الفترة ما بيف تبني الجمعية العامة تكصيتيا بشأف مسألة فمسطيف ،تكطيد استقالؿ الدكلتيف
العربية كالييكدية ،فترة انتقالية.

ب – اطوات تمييدية لنستقنؿ:
 – 1تؤلؼ لجنة مككنة مف ممثؿ كاحد لكؿ دكلة مف خمس دكؿ أعضاء .كتنتخب الجمعية العامة

األعضاء الممثميف في المجنة عمى أكسع أساس ممكف ،جغرافيان كغير جغرافي.

 – 2في الكقت الذم تسحب فيو السمطة المنتدبة قكاتيا المسمحة ،تسمـ إدارة فمسطيف بالتدريج إلى
المجنة التي ستعمؿ كفؽ تكصيات الجمعية العامة بتكجيو مجمس األمف .كعمى السمطة المنتدبة أف
تنسؽ ،إلى أبعد حد ممكف ،خططيا لالنسحاب مع خطط المجنة لتسمـ المناطؽ التي يتـ الجالء عنيا
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كادارتيا .في سبيؿ تنفيذ ىذه المسؤكلية اإلدارية ،تخكؿ المجنة سمطة إصدار األنظمة الضركرية كاتخاذ

اإلجراءات األخرل ،كما يقتضي الحاؿ .عمى السمطة المنتدبة أال تقكـ بأم عمؿ يحكؿ دكف تنفيذ
المجنة لإلجراءات التي أكصت بيا الجمعية العامة ،أك يعرقمو ،أك يؤخره.

 – 3تمضي المجنة ،لدل كصكليا إلى فمسطيف ،في تنفيذ اإلجراءات إلقامة حدكد الدكلتيف العربية
كالييكدية كمدينة القدس ،بحسب الخطكط العامة لتكصيات الجمعية العامة بشأف تقسيـ فمسطيف .عمى
أف الحدكد المكصكفة في الجزء الثاني مف ىذه الخطة ،يجب تعديميا كقاعدة بحيث ال تقسـ حدكد

الدكلة مناطؽ القرل ما لـ تقتض ذلؾ أسباب ممحة.

 – 4تختار المجنة كتنشئ في كؿ دكلة بأسرع ما يمكف ،بعد التشاكر مع األحزاب الديمقراطية

كالمنظمات العامة األخرل في الدكلتيف العربية كالييكدية ،مجمس حككمة مكقتان ،كتسير أعماؿ مجمسي

الحككمة المكقتيف ،العربي كالييكدم ،بتكجيو المجنة العاـ.

إذا لـ يكف في اإلمكاف اختيار مجمس حككمة مكقت ألم مف الدكلتيف في  1نيساف (أبريؿ) ، 1948

أك إذا انتخب (المجمس) كلـ يستطع االضطالع بميماتو ،فعمى المجنة أف تبمغ مجمس األمف باألمر
ليتخذ ،إزاء ىذه الدكلة ،التدابير التي يراىا مالئمة ،كما تبمغ األميف العاـ بو كي يحيط أعضاء األمـ

المتحدة عممان بذلؾ.

 – 5مع مراعاة نصكص ىذه التكصيات ،يككف لكؿ مف المجمسيف ،في أثناء فترة االنتقاؿ – بإشراؼ

المجنة – كامؿ السمطة في المناطؽ التابعة ليا ،كبنكع خاص السمطة في القضايا المتعمقة باليجرة
كتنظيـ األراضي.

 – 6يتسمـ ،بالتدريج ،كؿ مف المجمسيف المكقتيف في كؿ دكلة مف المجنة التي يعمالف تحت إشرافيا،
كامؿ التبعات اإلدارية لكؿ منيما ،خالؿ الفترة التي تنقضي بيف إنياء االنتداب كتثبيت استقالؿ

الدكلة.

 – 7تكعز المجنة إلى مجمسي الحككمة المكقتيف لكؿ مف الدكلتيف العربية كالييكدية ،بعد تككينيما،
المضي في إنشاء أجيزة الحككمة اإلدارية ،المركزية منيا كالمحمية.

 – 8يجند مجمس الحككمة المكقت لكؿ دكلة ،في أقصر كقت ممكف ،ميميشيا مسمحة مف سكاف تمؾ
الدكلة ،تككف كافية في عددىا لممحافظة عمى النظاـ الداخمي ،كلمحيمكلة دكف اشتباكات عمى الحدكد.

يجب أف تككف ىذه الميميشيا المسمحة في كؿ دكلة ،مف أجؿ أغراض العمميات ،تحت إمرة ضباط

ييكد أك عرب مقيميف في تمؾ الدكلة .بيد أف السيطرة السياسية كالعسكرية العامة عمى الميميشيا ،بما

فييا اختيار قيادتيا العميا ،يجب أف تمارسيا المجنة.
 – 9يجرم مجمس الحككمة المكقت لكؿ دكلة

انتخابات « الجمعية التأسيسية »

عمى أسس

ديمقراطية ،بحيث ال يتأخر ذلؾ عف شيريف اثنيف مف انسحاب القكات المسمحة التابعة لمسمطة

المنتدبة.
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يضع مجمس الحككمة المكقت أنظمة االنتخاب في كؿ دكلة ،كتكافؽ عمييا المجنة .كيككف مؤىالن ليذا

االنتخاب في كؿ دكلة ،مف تجاكزت سنيـ ثمانية عشر عامان ،عمى أف يككنكا ( أ ) مكاطنيف

فمسطينييف مقيميف في تمؾ الدكلة ،ك ( ب ) عربان كييكدان مقيميف في الدكلة ،كاف لـ يككنكا مكاطنيف
فمسطينييف ،كلكنيـ كقعكا قبؿ االقتراع بيانان أعربكا فيو عف نيتيـ أف يصبحكا مكاطنيف في تمؾ الدكلة.

يحؽ لمعرب كالييكد المقيميف في مدينة القدس ،ممف كقعكا بيانان أعربكا فيو عف نيتيـ أف يصبحكا
مكاطنيف ،كالعرب في الدكلة العربية كالييكد في الدكلة الييكدية ،أف يقترعكا في الدكلتيف العربية
كالييكدية بالترتيب المذككر.

يمكف لمنساء أف يقترعف ،كأف ينتخبف لمجمعية التأسيسية.

في أثناء الفترة االنتقالية ،ال يسمح لييكدم بأف يجعؿ إقامتو في منطقة الدكلة العربية المقترحة ،كال

لعربي بأف يجعؿ إقامتو في منطقة الدكلة الييكدية المتقرحة ،إال بإذف خاص مف المجنة.

 – 10تضع الجمعية التأسيسية لكؿ دكلة مسكدة دستكر ديمقراطي ،كتختار حككمة مكقتة لتخمؼ

مجمس الحككمة المكقت الذم عينتو المجنة .كيضـ دستك ار الدكلتيف الفصميف األكؿ كالثاني مف

التصريح المذككر في القسـ ( ج ) أدناه ،كيحكياف ،في جممة ما يحكياف ،أحكامان لما يمي:

( أ ) تأسيس ىيئة تشريعية في كؿ دكلة تنتخب بالتصكيت العاـ كباالقتراع السرم ،عمى أساس التمثيؿ

النسبي ،كىيئة تنفيذية مسؤكلة أماـ الييئة التشريعية.

( ب ) تسكية جميع الخالفات الدكلية التي قد تصبح الدكلة طرفان فييا ،بالكسائؿ السممية ،كبطريقة ال

تعرض السالـ كاألمف كالعدؿ الدكلي لمخطر.

( ج ) قبكؿ التزاـ الدكلة باالمتناع ،في عالقاتيا الدكلية ،مف التيديد بالقكة أك استعماليا ضد الكحدة

اإلقميمية كاالستقالؿ السياسي ألية دكلة ،أك بأية كسيمة أخرل تناقض ىدؼ األمـ المتحدة.

( د ) أف تكفؿ الدكلة لكؿ شخص ،كبغير تمييز ،حقكقان متساكية في الشؤكف الدينية كالسياسية كالمدنية
كاالقتصادية ،كالتمتع بحقكؽ اإلنساف كبالحريات األساسية ،بما في ذلؾ حرية العبادة ،كحرية استعماؿ

المغة التي يريدىا ،كحرية الخطابة كالنشر كالتعميـ كعقد االجتماعات كانشاء الجمعيات.

( ق ) المحافظة عمى حرية المركر كالزيارة لجميع سكاف كمكاطني الدكلة األخرل في فمسطيف كمدينة

القدس ،كيخضع ذلؾ العتبارات األمف القكمي ،عمى أف تضبط كؿ دكلة اإلقامة ضمف حدكدىا.

 – 11تعيف المجنة لجنة اقتصادية تحضيرية مف ثالثة أعضاء ،لكضع ما يمكف مف ترتيبات لمتعاكف
االقتصادم ،بغية إنشاء االتحاد االقتصادم كالمجمس االقتصادم المشترؾ ،كما ىك مبيف في القسـ (

د ) أدناه ،كذلؾ في أسرع كقت ممكف.

 – 12في أثناء الفترة ما بيف تبني الجمعية العامة التكصيات المتعمقة بمسألة فمسطيف كبيف إنياء
االنتداب ،تحتفظ السمطة المنتدبة في فمسطيف بالمسؤكلية التامة عف إدارة المناطؽ التي لـ تسحب منيا
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قكاتيا المسمحة ،كتساعد المجنة السمطة المنتدبة عمى االضطالع بيذه الميمات .كذلؾ تتعاكف السمطة

المنتدبة مع المجنة عمى تنفيذ ميماتيا.

 – 13كلضماف استمرار الخدمات اإلدارية ،كلضماف انتقاؿ اإلدارة برمتيا ،لدل انسحاب القكات

المسمحة لمسمطة المنتدبة ،إلى المجمسيف المكقتيف كالمجمس االقتصادم المشترؾ بالترتيب ،العاممة
تحت إشراؼ المجنة ،يجب أف تنتقؿ بالتدريج ،مف السمطة المنتدبة إلى المجنة ،مسؤكلية جميع ميمات

الحككمة ،بما فييا المحافظة عمى القانكف كالنظاـ في المناطؽ التي انسحبت منيا قكات الدكلة

المنتدبة.

 – 14تسترشد المجنة ،في أعماليا ،بتكصيات الجمعية العامة ،كبالتعميمات التي قد يرل مجمس األمف

ضركرة إصدارىا.

تصبح اإلجراءات التي تتخذىا المجنة ،ضمف تكصيات الجمعية العامة ،نافذة فك انر ما لـ تكف المجنة قد

تسممت قبؿ ذلؾ تعميمات مضادة مف مجمس األمف .كعمى المجنة أف تقدـ إلى مجمس األمف تقري انر كؿ

شير عف حالة البالد ،أك أكثر مف تقرير إذا كاف ذلؾ مرغكبان فيو.

 – 15ترفع المجنة تقريرىا النيائي إلى الدكرة العادية المقبمة لمجمعية العامة ،كالى مجمس األمف في

الكقت نفسو.

ج – تصريح
ترفع الحككمة المكقتة في كؿ دكلة مقترحة قبؿ االستقالؿ ،تصريحان إلى األمـ المتحدة يتضمف ،في

جممة ما يتضمنو ،النصكص التالية:

حكـ عاـ

تعتبر الشركط التي يتضمنيا التصريح قكانيف أساسية لمدكلة ،فال يتعارض قانكف ،أك نظاـ ،أك إجراء
رسمي مع ىذه الشركط أك يتدخؿ فييا ،كال يقدـ عمييا أم قانكف أك نظاـ أك إجراء رسمي.
الفصؿ األوؿ:

األماكف المقدسة واألبنية والمواي الدينية
 – 1ال تنكر أك تمس الحقكؽ القائمة المتعمقة باألماكف المقدسة كاألبنية كالمكاقع الدينية.

 – 2فيما يختص باألماكف المقدسة ،تضمف حرية الكصكؿ كالزيارة كالمركر ،بما ينسجـ مع الحقكؽ
القائمة ،لجميع المقيميف كالمكاطنيف في الدكلة األخرل كفي مدينة القدس ،ككذلؾ لألجانب ،دكف تمييز

في الجنسية ،عمى أف يخضع ذلؾ لمتطمبات األمف القكمي كالنظاـ العاـ كالمياقة.

كذلؾ تضمف حرية العبادة بما ينسجـ مع الحقكؽ القائمة ،عمى أف يخضع ذلؾ لصيانة النظاـ العاـ

كالمياقة.

 – 3تصاف األماكف المقدسة كاألبنية كالمكاقع الدينية ،كال يسمح بأم عمؿ يمكف أف يمس ،بطريقة مف

الطرؽ ،صفتيا المقدسة .فإذا بدا لمحككمة ،في أم كقت ،أف أم مكاف مقدس ،أك مبنى أك مكقعان دينيان
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معينان بحاجة إلى ترميـ عاجؿ ،جاز لمحككمة أف تدعك الطائفة أك الطكائؼ المعنية إلى إجراء الترميـ.

كاذا لـ يتخذ إجراء خالؿ كقت معقكؿ ،أمكف لمحككمة أف تجريو بنفسيا عمى نفقة الطائفة أك الطكائؼ

المعنية.

 – 4ال تفرض ضريبة عمى أم مكاف مقدس ،أك مبنى أك مكقع ديني ،كاف معفى منيا في تاريخ
إنشاء الدكلة .يجب أال يحدث أم تغيير في كقع ىذه الضريبة ،يككف مف شأنو التمييز بيف مالكي أك
قاطني األماكف المقدسة أك األبنية ،أك المكاقع الدينية ،أك يككف مف شأنو كضع ىؤالء المالكيف أك

القاطنيف في مكضع أقؿ شأنان بالنسبة إلى الكقع العاـ لمضريبة مما كاف عميو حاليـ كقت تبني
تكصيات الجمعية.

 – 5يككف لحاكـ مدينة القدس الحؽ في تقرير ما إذا كانت أحكاـ دستكر الدكلة ،المتعمقة باألماكف
المقدسة كاألبنية كالمكاقع الدينية ضمف حدكد الدكلة كالحقكؽ الدينية المختصة بيا ،تطبؽ كتحترـ

بصكرة صحيحة ،كلو أف يبت ،عمى أساس الحقكؽ القائمة ،الخالفات التي قد تنشب بيف الطكائؼ
الدينية المختمفة ،أك مف طقكس طائفة دينية كاحدة بالنسبة إلى ىذه األماكف كاألبنية كالمكاقع .كيجب

أف يمقى الحاكـ تعاكنان تامان ،كيتمتع باالمتيازات كالحصانات الضركرية لالضطالع بميماتو في الدكلة.
الفصؿ الثاني

الحقوؽ الدينية وحقوؽ األيميات
 – 1تككف حرية العقيدة كالممارسة الحرة لجميع طقكس العبادة ،المتفقة مع النظاـ العاـ كاآلداب

الحسنة ،مضمكنة لمجميع.

 – 2ال يجكز التمييز بيف السكاف بأم شكؿ مف األشكاؿ ،بسبب األصؿ ،أك الديف ،أك المغة ،أك

الجنس.

 – 3يككف لجميع األشخاص الخاضعيف لكالية الدكلة الحؽ في حماية القانكف.

 – 4يجب احتراـ القانكف العائمي كاألحكاؿ الشخصية لمختمؼ األقميات ،ككذلؾ مصالحيا الدينية ،بما

في ذلؾ األكقاؼ.

 – 5باستثناء ما يتطمبو حفظ النظاـ كحسف اإلدارة ،لف يتخذ أم تدبير مف شأنو أف يعيؽ أك يتدخؿ
في نشاط المؤسسات الدينية أك الخيرية لجميع المذاىب ،أك يجحؼ بحقكؽ أم ممثؿ ليذه المؤسسات
أك عضك فييا بسبب الديف أك القكمية.

 – 6تؤمف الدكلة لألقمية العربية أك الييكدية القدر الكافي مف التعميـ االبتدائي كالثانكم بمغتيا ،ككفؽ
تقاليدىا الثقافية .كلف ينكر حؽ كؿ طائفة في االحتفاظ بمدارسيا لتعميـ أبنائيا بمغتيا الخاصة ،ما

دامت تمتزـ بمقتضيات التعميـ العامة التي قد تفرضيا الدكلة .أما مؤسسات التعميـ األجنبية فتداكـ عمى

نشاطيا ،عمى أساس حقكقيا القائمة.
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 – 7لف تفرض أية قيكد عمى حرية أم مكاطف في استعماؿ أية لغة في المحادثات الخاصة أك في
التجارة أك الديف أك الصحافة أك المنشكرات عمى أنكاعيا ،أك في االجتماعات العامة.

 – 8ال يجكز أف يسمح بنزع ممكية أم أرض تخص عربيان في الدكلة الييكدية ،أك ييكديان في الدكلة

العربية ،إال لممنفعة العامة .كفي جميع الحاالت ،يجب دفع تعكيض كامؿ كبالمقدار الذم تحدده

المحكمة العميا ،كأف يتـ الدفع قبؿ تجريد المالؾ مف أرضو.
الفصؿ الثالث:

المواطنة واالتفاييات الدولية وااللتدامات المالية

 –1المواطنة (:)Citizenship

إف المكاطنيف الفمسطينييف المقيميف في فمسطيف خارج مدينة القدس ،كالعرب كالييكد المقيميف في

فمسطيف خارج مدينة القدس ،كىـ غير حائزيف عمى الجنسية الفمسطينية ،يصبحكف مكاطنيف في الدكلة
التي يقيمكف فييا ،كيتمتعكف بالحقكؽ المدنية كالسياسية جميعيا بمجرد االعتراؼ باستقالؿ الدكلة.

كيجكز لكؿ شخص تجاكز الثامنة عشرة مف العمر ،خالؿ سنة مف يكـ االعتراؼ باستقالؿ الدكلة التي

يقيـ فييا ،أف يختار جنسية الدكلة األخرل ،شرط أال يككف ألم عربي يقيـ في اإلقميـ العربي المقترح،
الحؽ في اختيار جنسية الدكلة الييكدية المقترحة ،كأال يككف ألم ييكدم يقيـ في الدكلة الييكدية

المقترحة ،الحؽ في اختيار جنسية الدكلة العربية المقترحة ،ككؿ شخص يمارس حؽ االختيار ىذا
يعتبر أنو ،في الكقت ذاتو ،قد أجرل االختيار بالنسبة إلى زكجتو كأكالده الذيف ىـ دكف الثامنة عشرة

مف العمر.

كيجكز لمعرب المقيميف في إقميـ الدكلة الييكدية المقترحة ،كلمييكد المقيميف في إقميـ الدكلة العربية

المقترحة ،الذيف كقعكا تصريحان برغبتيـ في اختيار جنسية الدكلة األخرل ،أف يشترككا في انتخابات
الجمعية التأسيسية ليذه الدكلة ،كلكف ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية لمدكلة التي يقيمكف فييا.

 – 2االتفاييات الدولية:

( أ ) تربط الدكلة بجميع المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ذات الصفة العامة كالخاصة التي قد أصبحت

فمسطيف طرفان فييا .كعمى الدكلة أف تحترـ ىذه المعاىدات كاالتفاقيات طكاؿ المدة المقررة ليا لمدل
عقدىا ،مع عدـ اإلخالؿ بأم حؽ في اإلنياء قد تنص عميو ىذه االتفاقيات.

( ب ) كؿ نزاع بشأف إمكاف تطبيؽ االتفاقيات أك المعاىدات الدكلية التي كقعتيا أك انضمت إلييا

حككمة االنتداب نيابة عف فمسطيف ،أك بشأف استمرار صحتيا ،يرفع إلى محكمة العدؿ الدكلية كفؽ
أحكاـ نظاـ المحكمة.
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 – 3االلتدامات المالية:
( أ ) عمى الدكلة أف تحترـ كتنفذ جميع أنكاع االلتزامات المالية التي أخذتيا الدكلة المنتدبة عمى

عاتقيا نيابة عف فمسطيف في أثناء ممارستيا االنتداب ،كالتي تعترؼ بيا الدكلة .كىذا الشرط يشمؿ
حؽ المكظفيف في مرتبات التقاعد كالتعكيضات كالمكافآت.

( ب ) تفي الدكلة ،عف طريؽ اشتراكيا في المجمس االقتصادم المختمط ،بتمؾ الفئة مف االلتزامات

التي تشمؿ عمكـ فمسطيف ،كتفي بصكرة فردية بتمؾ التي يمكف التفاىـ عمييا كتكزيعيا بالعدؿ بيف
الدكلتيف.

( ج ) يجب إنشاء محكمة ادعاءات ( )Court of Claimsتابعة لممجمس االقتصادم المشترؾ،

كمككنة مف عضك تعينو منظمة األمـ المتحدة كمف ممثؿ لممممكة المتحدة كممثؿ لمدكلة ذات الشأف،
كيرفع إلى ىذه المحكمة كؿ نزاع بيف المممكة المتحدة كىذه الدكلة خاص بالمطاليب غير المعترؼ بيا

مف قبؿ ىذه األخيرة.

( د ) تبقى االمتيازات التجارية الممنكحة بالنسبة إلى أم جزء مف فمسطيف ،قبؿ مكافقة الجمعية العامة

عمى القرار ،صالحة كفؽ شركطيا ،ما لـ تعدؿ بطريؽ االتفاؽ بيف صاحب االمتياز كالدكلة.
الفصؿ الراب :
أحكاـ متنوعة

 – 1تضمف األمـ المتحدة أحكاـ الفصميف األكؿ كالثاني مف التصريح ،كال يجرل عمييا أم تعديؿ دكف
مكافقة الجمعية العامة لألمـ المتحدة .كيحؽ ألم عضك في األمـ المتحدة أف ينبو الجمعية العامة إلى

أم خرؽ ليذه البنكد ،أك إلى خطر خرقيا .كيجكز لمجمعية العامة ،بناء عمى ذلؾ ،أف تكصي بما تراه

مالئمان لمظركؼ.

 – 2يحاؿ كؿ خالؼ متعمؽ بتطبيؽ ىذا التصريح أك تفسيره عمى محكمة العدؿ الدكلية ،بناء عمى
طمب أحد الطرفيف ،ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى أسمكب تسكية آخر.

د – االتحاد االيتصادي والعبور

 – 1يشترؾ مجمس الحككمة المكقت لكؿ دكلة في كضع مشركع اتحاد اقتصادم كعبكر (ترانزيت).
كتحرر المجنة المنصكص عمييا في الفقرة  1مف القسـ ب ،نص ىذا المشركع منتفعة إلى أبعد مدل
ممكف بمشكرة كمعاكنة المؤسسات كالييئات الممثمة لكؿ مف الدكلتيف .كيجب أف يتضمف ىذا المشركع

نصكصان إلنشاء االتحاد االقتصادم لفمسطيف ،كأف ينظـ مسائؿ أخرل ذات نفع مشترؾ .كاف لـ يتـ
اتفاؽ المجمسيف الحككمييف المكقتيف عمى ىذا المشركع حتى أكؿ نيساف (أبريؿ)  ، 1948فإف المجنة

ستقكـ بكضعو.
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االتحاد االيتصادي الفمسطيني:
 – 2تككف لالتحاد االقتصادم الفمسطيني األىداؼ التالية:

( أ ) إيجاد كحدة جمركية.

( ب ) إقامة نظاـ نقدم مشترؾ يتضمف سعر صرؼ كاحدان.

( ج ) إدارة السكؾ الحديدية ،كالطرؽ المشتركة بيف الدكلتيف ،كمرافؽ البريد ،كالبرؽ كالياتؼ ،كالمكانئ،

كالمطارات المستعممة في التجارة الدكلية ،عمى أساس مف عدـ التمييز في سبيؿ المصمحة العامة.

( د ) اإلنماء االقتصادم المشترؾ ،كخصكصان فيما يتعمؽ بالرم ،كاستصالح األراضي ،كصيانة

التربة.

( ق ) تمكيف الدكلتيف كمدينة القدس مف الكصكؿ إلى المياه كمصادر الطاقة ،عمى أساس مف عدـ

التمييز.

 – 3ينشأ مجمس اقتصادم مشترؾ يتككف مف ثالثة ممثميف لكؿ مف الدكلتيف ،كمف ثالثة أعضاء
أجانب يعينيـ المجمس االقتصادم كاالجتماعي لمنظمة األمـ المتحدة ،كيعيف األعضاء األجانب ،أكؿ

مرة لفترة ثالث سنكات ،كيمارسكف كظائفيـ بصفتيـ الشخصية كليس كممثميف لدكؿ.

 – 4تككف كظيفة المجمس االقتصادم المشترؾ تنفيذ التدابير الالزمة لبمكغ أىداؼ االتحاد االقتصادم
بطريقة مباشرة أك باالنتداب ،كيفكض جميع سمطات التنظيـ كاإلدارة الالزمة ألداء ميمتو.

 – 5تتعيد الدكلتاف بتنفيذ قرار المجمس االقتصادم المشترؾ .كتؤخذ ق ارراتو باألكثرية.

 – 6يجكز لممجمس في حاؿ تقصير إحدل الدكلتيف في إجراء العمؿ الالزـ ،أف يقرر بأكثرية ستة مف
أعضائو ،حبس جزء مالئـ مف الحصة التي تعكد إلى الدكلة المذككرة مف عائدات الجمارؾ بمكجب
االتحاد االقتصادم .فإف تمادت الدكلة في عدـ التعاكف ،يجكز لممجمس أف يقرر باألكثرية البسيطة

اتخاذ ما يراه مالئمان مف العقكبات ،بما في ذلؾ التصرؼ في األمكاؿ التي يككف احتبسيا.

 – 7تككف كظيفة المجمس ،فيما يتعمؽ باإلنماء االقتصادم ،تخطيط برامج مشتركة بيف الدكلتيف
كدراستيا كتشجيعيا ،كلكف ال يجكز لو تنفيذ ىذه المشاريع بغير مكافقة الدكلتيف كمكافقة مدينة القدس

في حاؿ تأثرىا مباشرة بمشركع اإلنماء.

 – 8فيما يتعمؽ بالنظاـ النقدم المشترؾ يككف إصدار العمالت المتداكلة في الدكلتيف كفي مدينة
القدس تحت سمطة المجمس االقتصادم المشترؾ ،الذم يككف سمطة اإلصدار الكحيدة كالذم يحدد

االحتياطي الذم يحتفظ بو كضماف ليذه العمالت.

 – 9يجكز لكؿ دكلة – بما يتفؽ مع البند  ( 2ب ) أعاله – أف تدير مصرفيا المركزم الخاص ،كأف

تتحكـ بسياستيا المالية كاالئتمانية ،كبإيراداتيا كنفقاتيا مف القطع األجنبي ،كبمنح رخص االستيراد،

كأف تقكـ بعمميات مالية دكلية اعتمادان عمى ائتمانيا الذاتي .كيككف لممجمس االقتصادم المشترؾ،

خالؿ السنتيف التاليتيف مباشرة النتياء االنتداب ،سمطة اتخاذ جميع ما قد يمزـ مف تدابير كي يككف
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متكف انر لكؿ دكلة ،في أية فترة مدتيا اثنا عشر شي انر ،مبمغ مف القطع األجنبي كاؼ لكي يضمف لإلقميـ

ذاتو مقدا انر مف البضائع كالخدمات المستكردة

ألجؿ االستيالؾ المحمي ،مساكيان لمقدار مف البضائع كالخدمات التي استيمكيا اإلقميـ خالؿ االثني

عشر شي انر المنتيية في  31كانكف األكؿ (ديسمبر)  ، 1947كذلؾ بالقدر الذم يسمح بو مجمكع
الدخؿ مف القطع األجنبي الذم تحصؿ عميو الدكلتاف مف تصدير البضائع كالخدمات ،كشرط أف تتخذ

كؿ دكلة التدابير المالئمة لصيانة مكارده الخاصة مف القطع األجنبي.

 – 10تتمتع كؿ دكلة بجميع السمطات االقتصادية غير المككمة صراحة إلى المجمس االقتصادم
المشترؾ.

 – 11تكضع تعريفة جمركية تترؾ حرية التجارة كاممة بيف الدكلتيف ،ككذلؾ بيف الدكلتيف كمدينة

القدس.

 – 12تضع جداكؿ التعريفة لجنة خاصة لمتعريفات مككنة مف ممثميف متساكم العدد عف كؿ دكلة مف
الدكلتيف ،كتعرض عمى المجمس االقتصادم المشترؾ لممكافقة عمييا بأكثرية األصكات .كفي حاؿ كقكع

خالؼ في لجنة التعريؼ ،فإف المجمس االقتصادم المشترؾ يقكـ بالتكسط في النقاط المتنازع عمييا،
كما يضع التعريفة بنفسو في حاؿ عدـ تكصؿ لجنة التعريفة إلى كضع جدكؿ لمتعريفة في الميمة

المحددة.

 – 13يككف لتكاليؼ البنكد التالية األكلكية مف دخؿ الجمارؾ كغيرىا مف بنكد الدخؿ العاـ لممجمس

االقتصادم المشترؾ:

أ – نفقات المصالح الجمركية ،كمصاريؼ إدارة المصالح المشتركة.

ب – نفقات إدارة المجمس االقتصادم المشترؾ.
ج – االلتزامات المالية إلدارة فمسطيف ،كىي:
 )1نفقات إدارة الديف العاـ.

 )2معاشات التقاعد التي تدفع حاليان أك التي ستدفع في المستقبؿ ،كفقان لمقكانيف ،كعمى النطاؽ )

المنصكص عميو في البند (  )3مف الفصؿ الثالث أعاله.

 – 14بعد تغطية ىذه االلتزامات بتماميا ،يكزع فائض الدخؿ مف الجمارؾ كالخدمات المشتركة عمى
الصكرة التالية:

تمنح مدينة القدس مبمغان ال يقؿ عف  ٪ 5كال يزيد عمى  ،٪ 10كيكزع المجمس االقتصادم المشترؾ

الباقي بصكرة عادلة عمى الدكلتيف ،ىادفان المحافظة عمى مستكل معقكؿ كمالئـ لمخدمات الحككمية
كاالجتماعية في كمتا الدكلتيف .غير أنو ال يجكز أف تزيد حصة أم منيما عمى المقدار الذم ساىمت

بو في دخؿ االتحاد االقتصادم بأكثر مف أربعة مالييف جنيو في السنة .كيجكز لممجمس االقتصادم
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المشترؾ ،بعد انقضاء خمس سنكات ،أف يعيد النظر في مبادئ تكزيع اإليرادات المشتركة ،مستميمان

في ذلؾ اعتبارات العدالة.

 – 15تشترؾ الدكلتاف في عقد جميع االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية الخاصة بالتعريفات الجمركية،
كبمرافؽ المكاصالت المكضكعة تحت سمطة المجمس االقتصادم المشترؾ .كتمزـ الدكلتاف ،في ىذه

األمكر ،بأف تتصرفا طبقان لقرار أكثرية المجمس االقتصادم المشترؾ.

 – 16يبذؿ المجمس االقتصادم المشترؾ جيده ليكفر لصادرات فمسطيف منفذان عادالن كمتساكيان إلى

األسكاؽ العالمية.

 – 17عمى جميع المشاريع المدارة مف المجمس االقتصادم المشترؾ ،أف تدفع أجك انر عادلة عمى
أساس كاحد.

حرية المرور والديارة:

 – 18يتضمف التعيد أحكامان تحفظ حرية المركر كالزيارة لجميع سكاف أك مكاطني كمتا الدكلتيف كمدينة
القدس ،ضمف اعتبارات األمف ،عمى أف تضبط كؿ دكلة كمدينة القدس اإلقامة داخؿ حدكدىا.

إنياء التعيد وتعديمو وتغييره:

 – 19يبقى التعيد كأية اتفاقية صادرة عنو نافذيف مدة عشر سنيف ،كيستمر كذلؾ حتى يطمب أم مف
الطرفيف إنياءه فينيى بعد ذلؾ بعاميف.

 – 20ال يجكز ،خالؿ فترة السنكات العشر األكلى ،تعديؿ ىذا التعيد أك أية اتفاقية صادرة عنو ،إال
بقبكؿ كال الطرفيف كمكافقة الجمعية العامة.

 – 21كؿ نزاع متعمؽ بتطبيؽ أك تفسير التعيد كأية اتفاقية صادرة عنو يرجع فيو ،بناء عمى طمب أم
مف الفريقيف ،إلى محكمة العدؿ الدكلية ،ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى كسيمة أخرل لمتسكية.

ىػ  -الموجودات

 – 1تكزع أمكاؿ إدارة فمسطيف المنقكلة بيف الدكلتيف العربية كالييكدية كمدينة القدس عمى أساس
عادؿ،

كيجب أف يجرم التكزيع بكاسطة لجنة األمـ المتحدة المذككرة في القسـ ( ب ) بند ( )1أعاله ،كتصبح

األمكاؿ غير المنقكلة ممكان لمحككمة التي تكجد ىذه األمكاؿ في إقميميا.

 – 2يجب عمى الدكلة المنتدبة ،خالؿ الفترة التي تنقضي بيف تاريخ تعييف لجنة األمـ المتحدة كانتياء
االنتداب ،أف تتشاكر مع المجنة في أم إجراء تفكر في اتخاذه ،متضمنان تصفية أمكاؿ حككمة فمسطيف
كالتصرؼ بيا أك رىنيا ،مثؿ فائض الخزينة المتراكـ ،كريع السندات التي أصدرتيا الحككمة ،كأراضي

الدكلة ،كأية مكجكدات أخرل.
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و – الداوؿ في عضوية األمـ المتحدة
عندما يصبح استقالؿ الدكلة العربية أك الييكدية نافذان (كما ىك منصكص عميو في المشركع الحاضر)،
كيككف البياف كالتعيد المنصكص عمييما في ىذا المشركع ،قد كقِّعا مف قبؿ الدكلة ،يصبح عندئذ مف
المالئـ أف ينظر بعيف العطؼ إلى طمب قبكليا عضكان في األمـ المتحدة طبقان لممادة (  )4مف ميثاؽ

األمـ المتحدة.

أ – الدولة العربية

الجدء الثاني – الحدود

يحد منطقة الدكلة العربية في الجميؿ الغربي مف الغرب البحر األبيض المتكسط كمف الشماؿ حدكد
لبناف مف رأس الناقكرة إلى نقطة شمالي الصالحة ،كمف ىناؾ يسير خط الحدكد في اتجاه الجنكب

تاركان منطقة الصالحة المبنية في الدكلة العربية ،فيالقي النقطة الكاقعة في أقصى جنكبي ىذه القرية.
كمف ثـ يتبع خط الحدكد الغربية لقرل عمما كالريحانية كطيطبو ،كمنيا يتبع خط الحد الشمالي لقرية

ميركف فيمتقي بخط حدكد قضاء عكا – صفد .كيتبع ىذا الخط إلى نقطة غربي قرية السمكعي،
كيالقيو مرة أخرل في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية .كمف ىناؾ يتبع خط حدكد القضاء إلى

طريؽ عكا – صفد العاـ ،كمف ىنا يتبع الحدكد الغربية لقرية كفر عناف حتى يصؿ خط حدكد قضاء
طبريا – عكا ،ما انر بغربي تقاطع طريقي عكا – صفد كلكبية – كفر عناف ،كمف الزاكية الجنكبية

الغربية لقرية كفر عناف يتبع خط الحدكد ،الحدكد الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة مف خط الحدكد
بيف قريتي المغار ك عيمبكف ،كمف ثـ يبرز إلى الغرب ليضـ أكبر مساحة مف الجزء الشرقي مف سيؿ

البطكؼ الزمة لمخزاف الذم اقترحتو الككالة الييكدية لرم األراضي إلى الجنكب كالشرؽ .تعكد الحدكد
فتمتقي بحدكد قضاء طبريا في نقطة عمى طريؽ الناصرة – طبريا إلى الجنكب الشرقي مف منطقة

طرعاف المبنية ،كمف ىناؾ تسير في اتجاه الجنكب ،تابعة بادئ األمر حدكد القضاء ،ثـ مارة بيف

مدرسة خضكرم الزراعية كجبؿ تابكر إلى نقطة في الجنكب عند قاعدة جبؿ تابكر .كمف ىنا تسير
إلى الغرب ،مكازية لخط التقاطع العرضي  230إلى الزاكية الشمالية الشرقية مف أراضي قرية تؿ
عداشيـ .ثـ تسير إلى الزاكية الشمالية الغربية مف ىذه األراضي ،كمنيا تنعطؼ إلى الجنكب كالغرب

حتى تضـ إلى الدكلة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا .كحيف تصؿ جنجار ،تتبع حدكد

أراضي ىذه القرية الشرقية كالشمالية كالغربية إلى زاكيتيا الجنكبية الغربية ،كمف ىناؾ تسير في خط
مستقيـ إلى نقطة عمى سكة حديد حيفا – العفكلة عمى الحدكد ما بيف قريتي ساريد كالمجيدؿ .كىذه

ىي نقطة التقاطع .تتخذ الحدكد الجنكبية الغربية مف منطقة الدكلة العربية في الجميؿ ،خطان مف ىذه

النقطة ،ما انر نحك الشماؿ عمى محاذاة حدكد ساريد كغفات الشرقية إلى الزاكية الشمالية الشرقية مف

نيالؿ ،ماضيان مف ىناؾ عبر أراضي كفار ىاحكريش إلى نقطة متكسطة عمى الحدكد الجنكبية لقرية
عيمكط ،كمف ثـ نحك الغرب محاذيان حدكد تمؾ القرية إلى حدكد بيت لحـ الشرقية ،كمنيا نحك الشماؿ
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فالشماؿ الشرقي عمى حدكدىا الغربية إلى الزاكية الشمالية الشرقية مف كلدىايـ ،كمف ىناؾ جنكب

الشماؿ الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرك إلى الزاكية الجنكبية الشرقية مف رامات يكحاناف .كمف ىنا

يسير شماالن فشماالن شرقيان إلى نقطة عمى طريؽ شفا عمرك – حيفا ،إلى الغرب مف اتصاليا بطريؽ

عبميف .كمف ىناؾ يسير شماالن شرقيان إلى نقطة عمى الحدكد الجنكبية مف طريؽ عبميف لمبركة .كمف
ىناؾ يسير عمى تمؾ الحدكد إلى أقصى نقطة غربية ليا ،كمنيا ينعطؼ إلى الشماؿ فيمضي عبر

أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاكية شمالية غربية ،كعمى محاذاة حدكد جكليس الغربية حتى يصؿ إلى

طريؽ عكا – صفد .بعد ذلؾ يسير صكب الغرب عمى محاذاة الجانب الجنكبي مف طريؽ عكا –
صفد إلى حدكد منطقة الجميؿ – حيفا ،كمف ىذه النقطة يتبع تمؾ الحدكد إلى البحر.

تبدأ حدكد منطقة السامرة كالييكدية الجبمية عمى نير األردف في كادم المالح إلى الجنكب الشرقي مف

بيساف ،كتسير نحك الغرب فتمتقي بطريؽ بيساف – أريحا ،ثـ تتبع الجانب الغربي مف ذلؾ الطريؽ في
اتجاه شمالي غربي إلى ممتقى حدكد أقضية بيساف كنابمس كجنيف .كمف ىذه النقطة تتبع حدكد مقاطعة

نابمس – جنيف في اتجاه الغرب إلى مسافة تبمغ نحك ثالثة كيمكمترات ،ثـ تنعطؼ نحك الشماؿ
الغربي ،مارة بشرقي المنطقة المبنية مف قرل جمبكف كفقكعة إلى حدكد مقاطعتي جنيف كبيساف في
نقطة إلى الشماؿ الشرقي مف نكرس .كمف ىنا تسير بادئ األمر نحك الشماؿ الغربي إلى نقطة شمالي

المنطقة المبنية مف زرعيف ،ثـ شطر الغرب إلى سكة حديد العفكلة – جنيف ،كمف ثـ في اتجاه شمالي
غربي عمى طكؿ خط حدكد المنطقة إلى نقطة التقاطع عمى الخط الحديدم الحجازم .كمف ىنا تتجو

الحدكد إلى الجنكب الغربي ،بحيث تككف المنطقة المبنية كبعض أراضي خربة ليد ضمف الدكلة
العربية ،ثـ تقطع طريؽ حيفا – جنيف في نقطة عمى حدكد المنطقة بيف حيفا كالسامرة ،إلى الغرب مف
المنسي .كتتبع ىذه الحدكد إلى أقصى نقطة جنكبي قرية البطيمات .كمف ىنا تتبع الحدكد الشمالية
كالشرقية لقرية عرعرة ،ممتقية مرة أخرل بخط حدكد المنطقة بيف حيفا كالسامرة في كادم عارة ،كمف

ىناؾ تتجو نحك الجنكب فالجنكب الغربي في خط مستقيـ تقريبان ممتقية بحدكد قاقكف الغربية ،كمتجية
معيا إلى نقطة تقع إلى الشرؽ مف سكة الحديد عمى حدكد قرية قاقكف الشرقية .كمف ىنا تسير مع

سكة الحديد مسافة إلى الشرؽ منيا نحك نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طكلكرـ ،كمف ىناؾ

تتبع الحدكد خطان في منتصؼ المسافة بيف سكة الحديد كبيف طريؽ طكلكرـ – قمقيمية – جمجكلية –
رأس العيف حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العيف ،التي تسير منيا في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى

الشرؽ حتى نقطة عمى سكة الحديد جنكبي ممتقى سكؾ حيفا – المد – بيت نباال ،كمف ىنا تسير في

اتجاه حدكد مطار المد الجنكبية إلى زاكيتو الجنكبية الغربية ،كمف ثـ في اتجاه جنكبي غربي إلى نقطة
المنطقة المبنية مف صرفند العمار ،كمف ىناؾ تنعطؼ شطر الجنكب ،مارة غربي المنطقة المبنية مف

أبك الفضؿ إلى الزاكية الشمالية الشرقية مف أراضي بير يعقكب( .يجب تحديد خط الحدكد بحيث يسمح

ب اتصاؿ مباشر بيف الدكلة العربية كمطار المد) ،كمف ىناؾ يتبع خط الحدكد حدكد بمدة الرممة الغربية
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كالجنكبية ،إلى الزاكية الشمالية الشرقية مف قرية النعماني ،كمف ثـ يسير في خط مستقيـ إلى نقطة في

أقصى الجنكب مف البرية ،عمى محاذاة حدكد تمؾ القرية الشرقية كحدكد قرية عنابة الجنكبية .كمف

ىناؾ ينعطؼ شماالن فيتبع الجانب الجنكبي مف طريؽ يافا – القدس حتى القباب ،كمنيا يتبع الطريؽ
إلى حدكد أبي شكشة ،كيسير في محاذاة الحدكد الشرقية ألبي شكشة كسيدكف كحمدة حتى نقطة في

أقصى الجنكب مف حمدة .كيسير مف ىنا نحك الغرب في خط مستقيـ إلى الزاكية لشمالية الشرقية مف
أـ كمخا ،كمنيا يتبع الحدكد الشمالية ألـ كمخا كالق اززة كحدكد المخيزف الشمالية كالغربية إلى حدكد
منطقة غزة ،كمنيا يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة كياصكر إلى النقطة الجنكبية مف التقاطع

الكاقع في منتصؼ المسافة بيف المناطؽ المبنية مف ياصكر كبطاني شرقي .تتجو خطكط الحدكد مف
نقطة التقاطع الجنكبية نحك الشماؿ الغربي بيف قريتي غاف يفنو كبرقة إلى البحر ،في نقطة تقع في

منتصؼ المسافة بيف النبي يكنس كميناء القالع ،كنحك الجنكب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة،

كمنيا تنعطؼ في اتجاه جنكبي غربي مارة شرقي المناطؽ المبنية مف السكافير الشرقية كعبدس .كمف
الزاكية الجنكبية الشرقية مف قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنكب الشرقي مف المنطقة المبنية مف

بيت عفة ،قاطعة طريؽ الخميؿ – المجدؿ إلى الغرب مف المنطقة المبنية مف عراؽ سكيداف ،كمف
ىناؾ تسير في اتجاه جنكبي عمى محاذاة الحدكد الغربية لقرية الفالكجة إلى حدكد قضاء بئر السبع .ثـ
تسير عبر األراضي القبمية لعرب الجبارات إلى نقطة عمى الحدكد ما بيف قضاءم بئر السبع كالخميؿ

إلى الشماؿ مف خربة خكيمفة ،كمف ىناؾ تسير في اتجاه جنكبي غربي إلى نقطة عمى طريؽ بئر

السبع – غزة الع اـ عمى بعد كيمكمتريف إلى الشماؿ الغربي مف البمدة .ثـ تنعطؼ شطر الجنكب

الشرقي فتصؿ كادم السبع ،في نقطة كاقعة عمى بعد كيمكمتر كاحد إلى الغرب منو .كمف ىنا تنعطؼ

في اتجاه شمالي شرقي ،كتسير عمى محاذاة كادم السبع كعمى محاذاة طريؽ بئر السبع – الخميؿ

مسافة كيمكمتر كاحد ،كمف ثـ تنعطؼ شرقان كتسير في خط مستقيـ إلى خربة كسيفة لتمتقي بحدكد
المقاطعة بيف بئر السبع كالخميؿ .ثـ تتبع حدكد بئر السبع – الخميؿ في اتجاه الشرؽ إلى نقطة شمالي
رأس الزكيرة ،ثـ تنفصؿ عنيا فتقطع قاعدة الفراغ مف بيف خطي الطكؿ  150ك  160كعمى بعد

خمسة كيمكمترات تقريبان إلى الشماؿ الشرقي مف رأس الزكيرة ،تنعطؼ الحدكد شماالن ،بحيث تستثني

مف الدكلة العربية قطاعان عمى محاذاة ساحؿ البحر الميت ،ال يزيد عرضو عمى سبعة كيمكمترات،

كذلؾ حتى عيف جدم ،حيث تنعطؼ مف ىناؾ إلى الشرؽ لتمتقي حدكد شرؽ األردف في البحر
الميت.

تبدأ الحدكد الشمالية لمجزء العربي مف السيؿ الساحمي مف نقطة بيف ميناء القالع كالنبي يكنس ،مارة
بيف المناطؽ المبنية مف غاف يفنو كبرقة حتى نقطة التقاطع .كمف ىنا تسير في اتجاه الجنكب الغربي،

مارة عبر أراضي بطاني شرقي ،عمى محاذاة الحد الشرقي مف أراضي بيت داراس كعبر أراضي

جكليس ،تاركة المناطؽ المبنية مف بطاني شرقي كجكليس في الغرب ،كماضية حتى الزاكية الشمالية
188

الغربية مف أراضي بيت طيما .كمف ىناؾ تتجو إلى الشرؽ مف الجية عبر أراضي قرية البربره ،عمى
محاذاة الحدكد الشرقية مف قرل بيت جرجا كدير سنيد كدمرة .كمف الزاكية الجنكبية الشرقية لدمرة تعبر
حدكد أراضي بيت حانكف ،تاركة األراضي الييكدية مف نير عاـ صكب الشرؽ .كمف الزاكية الجنكبية

الشرقية لبيت حانكف تتجو الحدكد إلى الجنكب الغربي نحك نقطة إلى الجنكب مف خط التكازم ، 100

ثـ تنعطؼ نحك الشماؿ الغربي مسافة كيمكمتريف ،كتنعطؼ ثانية في اتجاه جنكبي غربي كتمضي في

خط مستقيـ تقريبان إلى الزاكية الشمالية الغربية مف أراضي خربة اخزاعة ،كمف ىناؾ تتبع خط حدكد
ىذه القرية إلى أقصى نقطة جنكبية منيا .بعد ذلؾ تسير في اتجاه جنكبي عمى محاذاة خط الطكؿ 90

حتى نقطة تقاطعو مع خط العرض  . 70ثـ تنعطؼ في اتجاه جنكبي شرقي إلى خربة الرحيبة

كتمضي في اتجاه جنكبي إلى نقطة معركفة باسـ البيا ،حيث تعبر مف خمفيا طريؽ بئر السبع –

العكجا العاـ إلى الغرب مف خربة المشرؼ ،كمف ىناؾ تمتقي بكادم الزياتيف إلى الغرب مف السبيطو،
كمف ىناؾ تنعطؼ إلى الشماؿ الشرقي ثـ إلى الجنكب الشرقي تابعة ىذا الكادم ثـ تمضي إلى الشرؽ

مف عبدة فتمتقي بكادم النفخ .كتبرز بعد ذلؾ إلى الجنكب الغربي عمى محاذاة كادم النفخ ككادم

عجرـ ككادم لساف حتى النقطة التي تقطع فييا كادم لساف الحدكد المصرية .تتككف منطقة قطاع يافا

العربي مف ذلؾ الجزء مف منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب مف األحياء الييكدية الكاقعة

جنكبي تؿ أبيب ،كالى الغرب مف امتداد شارع ىرتسؿ حتى التقائو بطريؽ يافا – القدس ،كالى الجنكب
الغربي مف ذلؾ الجزء مف طريؽ يافا – القدس الكاقع إلى الجنكب الشرقي مف نقطة االلتقاء تمؾ ،كالى

الغرب مف أراضي مكفيو يسرائيؿ ،كالى الشماؿ الغربي مف منطقة مجمس حكلكف المحمي ،كالى الشماؿ
مف الخط الذم يصؿ الزاكية الشمالية الغربية مف حكلكف بالزاكية الشمالية الشرقية مف منطقة مجمس

بات ياـ المحمي ،كالى الشماؿ مف منطقة مجمس بات ياـ المحمي .أما مسألة حي الكارتكف فستبتيا

لج نة الحدكد ،بحيث تأخذ بعيف االعتبار ،إضافة إلى االعتبارات األخرل ،الرغبة في ضـ أقؿ عدد
ممكف مف سكانو العرب كأكبر عدد ممكف مف سكانو الييكد إلى الدكلة الييكدية.

ب – الدولة الييودية

تحد القطاع الشمالي الشرقي مف الدكلة الييكدية (الجميؿ الشرقي) مف الشماؿ كالغرب الحدكد المبنانية،
كمف الشرؽ حدكد سكرية كشرؽ األردف .كيضـ كؿ حكض الحكلة كبحيرة طبريا ككؿ مقاطعة بيساف،
حيث يمتد خط الحدكد إلى قمة جباؿ الجمبكع ككادم المالح .كمف ىناؾ تمتد الدكلة الييكدية نحك

الشماؿ – الغربي ضمف الحدكد التي كصفت فيما يتعمؽ بالدكلة العربية.

يمتد الجزء الييكدم مف السيؿ الساحمي مف نقطة بيف ميناء القالع كالنبي يكنس في مقاطعة غزة،

كيضـ مدينتي حيفا كتؿ أبيب ،تاركان يافا قطاعان تابعان لمدكلة العربية .كتتبع الحدكد الشرقية لمدكلة

الييكدية الحدكد التي كصفت فيما يتصؿ بالدكلة العربية.
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ج – مدينة القد
تككف حدكد مدينة القدس كما ىي محددة في التكصيات المتعمقة بمدينة القدس( .راجع أدناه الجزء

الثالث ،القسـ ب).
أ – نظاـ ااص

الجدء الثالث – مدينة القد

يجعؿ لمدينة القدس كياف منفصؿ ( )Corpus Separatumخاضع لنظاـ دكلي خاص ،كتتكلى

األمـ المتحدة إدارتيا ،كيعيف مجمس كصاية ليقكـ بأعماؿ السمطة اإلدارية نيابة عف األمـ المتحدة.

ب – حدود المدينة

تشمؿ مدينة القدس بمدية القدس الحالية ،مضافان إلييا القرل كالبمداف المجاكرة ،كأبعدىا شرقان أبك ديس،
كأبعدىا جنكبان بيت لحـ ،كأبعدىا غربان عيف كارـ .كتشمؿ معيا المنطقة المبنية مف قرية قالكنيا ،كما
ىك مكضح عمى الخريطة التخطيطية المرفقة (ممحؽ ب).

ج – نظاـ المدينة األساسي

عمى مجمس الكصاية ،خالؿ خمسة أشير مف المكافقة عمى المشركع الحاضر ،أف يضع كيقر دستك انر

مفصالن لممدينة ،يتضمف جكىر الشركط التالية:

 - 1اإلدارة الحكوميةي مقاصدىا الااصة:

عمى السمطة اإلدارية أف تتبع ،في أثناء قياميا بالتزاماتيا اإلدارية ،األىداؼ الخاصة التالية:

أ – حماية المصالح الركحية كالدينية الفريدة ،الكاقعة ضمف مدينة العقائد التكحيدية الكبيرة الثالث
المنتشرة في أنحاء العالـ – المسيحية كالييكدية كاإلسالـ – كصيانتيا ،كالعمؿ ليذه الغاية بحيث يسكد

النظاـ كالسالـ – السالـ الديني خاصة – مدينة القدس.

ب – دعـ ركح التعاكف بيف سكاف المدينة جميعيـ ،سكاء في سبيؿ مصمحتيـ الخاصة أـ في سبيؿ
تشجيع التطكر السممي لمعالقات المشتركة بيف شعبي فمسطيف في البالد المقدسة بأسرىا ،كتأميف

األمف كالرفاىية ،كتشجيع كؿ تدبير بناء مف شأنو أف يحسف حياة السكاف ،آخذان بعيف االعتبار العادات
كالظركؼ الخاصة لمختمؼ الشعكب كالجاليات.

 – 2الحاكـ والموظفوف اإلداريوف:

يقكـ مجمس الكصاية بتعييف حاكـ لمقدس يككف مسؤكالن أمامو .كيككف ىذا االختيار عمى أساس كفايتو

الخاصة دكف مراعاة لجنسيتو ،عمى أال يككف مكاطنان ألم مف الدكلتيف في فمسطيف .يمثؿ الحاكـ األمـ
المتحدة في مدينة القدس ،كيمارس نيابة عنيا جميع السمطات اإلدارية ،بما في ذلؾ إدارة الشؤكف

الخارجية .كتعاكنو مجمكعة مف المكظفيف اإلدارييف ،يعتبر أفرادىا مكظفيف دكلييف كفؽ منطكؽ المادة

( ) 100مف الميثاؽ .كيختاركف ،قدر اإلمكاف ،مف بيف سكاف المدينة كمف سائر فمسطيف دكف أم

تمييز عنصرم.
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كعمى الحاكـ أف يقدـ مشركعان مفصالن لتنظيـ إدارة المدينة إلى مجمس الكصاية ،ليناؿ مكافقتو عميو.

 – 3االستقنؿ المحمي:

( أ ) يككف لمكحدات القائمة حاليان ذات االستقالؿ المحمي في منطقة المدينة (القرل كالمراكز كالبمديات)

سمطات حككمية كادارية كاسعة ضمف النطاؽ المحمي.

( ب ) يدرس الحاكـ مشركع إنشاء كحدات بمدية خاصة ،تتألؼ مف األقساـ الييكدية كالعربية في

مدينة القدس الجديدة ،كيرفعو إلى مجمس الكصاية لمنظر فيو كاصدار قرار بشأنو.
كتستمر الكحدات البمدية الجديدة في تككيف جزء مف البمدية الحالية لمدينة القدس.

 – 4تدابير األمف:

( أ ) تجرد مدينة القدس مف السالح ،كيعمف حيادىا ،كيحافظ عميو ،كال يسمح بقياـ أية تشكيالت أك
تدريب أك نشاط عسكرم ضمف حدكدىا.

( ب ) في حاؿ عرقمة أعماؿ اإلدارة في مدينة القدس بصكرة خطيرة أك منعيا ،مف جراء عدـ تعاكف
أك تدخؿ فئة أك أكثر مف السكاف ،يككف لمحاكـ السمطة باتخاذ التدابير الالزمة إلعادة سير اإلدارة

الفعاؿ.

( ج ) لممساعدة عمى استتباب القانكف كالنظاـ الداخمي ،كبصكرة خاصة لحماية األماكف المقدسة
كالمكاقع كاألبنية الدينية في المدينة ،يقكـ الحاكـ بتنظيـ شرطة خاصة ذات قكة كافية ،يجد أفرادىا مف

خارج فمسطيف ،كيعطى الحاكـ الحؽ في التصرؼ في بنكد الميزانية بحسب الحاجة لممحافظة عمى

ىذه القكة كاإلنفاؽ عمييا.

 – 5التنظيـ التشريعي:

تككف السمطة التشريعية كالضرائبية بيد مجمس تشريعي منتخب باالقتراع العاـ السرم ،عمى أساس

تمثيؿ نسبي لسكاف مدينة القدس البالغيف ،كبغير تمييز مف حيث الجنسية .كمع ذلؾ ،فيجب أال

يتعارض أم إجراء تشريعي أك يتناقض مع األحكاـ المنصكص عمييا في دستكر المدينة ،كما يجب

أال يسكد ىذه األحكاـ أم قانكف أك عمى مشاريع القكانيف المتنافية ( )VETOالئحة أك تصرؼ رسمي.
كيعطي الدستكر الحاكـ الحؽ في االعتراض مع األحكاـ المذككرة ،كيمنحو كذلؾ سمطة إصدار أكامر

كقتية في حاؿ تخمؼ المجمس عف المكافقة في الكقت المالئـ عمى مشركع قانكف يعتبر جكىريان بالنسبة

إلى سير اإلدارة الطبيعي.
 – 6القضاء:

يجب أف ينص القانكف عمى إنشاء نظاـ قضائي مستقؿ ،يشتمؿ عمى محكمة استئناؼ يخضع لكاليتيا

سكاف المدينة.
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 – 7االتحاد االيتصادي والنظاـ االيتصادي:
تككف مدينة القدس داخمة ضمف االتحاد االقتصادم الفمسطيني ،كمقيدة بأحكاـ التعيد جميعيا كبكؿ
معاىدة تنبثؽ منو ،ككذلؾ بجميع ق اررات المجمس االقتصادم المشترؾ .كيقاـ مقر المجمس االقتصادم

في منطقة المدينة ،كيجب أف يحتكم الدستكر عمى أحكاـ لمشؤكف االقتصادية التي ال تقع ضمف نظاـ
الكحدة االقتصادية ،كذلؾ عمى أساس مف عدـ التمييز كالمساكاة في المعاممة بالنسبة إلى الدكؿ

األعضاء في األمـ المتحدة كرعاياىا.

 – TRANSIT -8والديارة والسيطرة عمة المقيميف:
حرية العبكر تككف حرية الدخكؿ كاإلقامة ضمف حدكد المدينة مضمكنة لممقيميف في الدكلتيف العربية

كالييكدية كلمكاطنييما ،كذلؾ بشرط عدـ اإلخالؿ باعتبارات األمف ،مع مراعاة االعتبارات االقتصادية
كما يحددىا الحاكـ كفقان لتعميمات مجمس الكصاية .كتككف اليجرة إلى داخؿ حدكد المدينة كاإلقامة
فييا ،بالنسبة إلى رعايا الدكؿ األخرل ،خاضعة لسمطة الحاكـ كفقان لتعميمات مجمس الكصاية.

 – 9العنيات بالدولتيف العربية والييودية:

يعتمد الحاكـ لممدينة ممثمي الدكلتيف العربية كالييكدية ،كيككناف مكمفيف بحماية مصالح دكلتييما
كرعاياىما لدل اإلدارة الدكلية لممدينة.

 – 10المغات الرسمية

تككف العربية كالعبرية لغتي المدينة الرسميتيف ،كال يحكؿ ىذا النص دكف أف يعتمد في العمؿ لغة أك
لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.

 – 11المواطنة:

يصبح جميع المقيميف بحكـ الكاقع مكاطنيف في مدينة القدس ،ما لـ يختاركا جنسية الدكلة التي كانكا

رعاياىا ،أك ما لـ يككنكا عربان أك ييكدان قد أعمنكا نيتيـ أف يصبحكا مكاطنيف في الدكلة العربية كالدكلة

الييكدية طبقان لمفقرة (  )9مف القسـ ( ب ) مف الجزء األكؿ مف المشركع الحاضر.

كيتخذ مجمس الكصاية التدابير لتكفير الحماية القنصمية لمكاطني المدينة خارج أرضيا.

 – 12حريات المواطنيف:

أ – يضمف لسكاف المدينة بشرط عدـ اإلخالؿ بمقتضيات النظاـ العاـ كاآلداب العامة ،حقكؽ اإلنساف
كالحريات األساسية ،مشتممة حرية العقيدة كالديف كالعبادة كالمغة كالتعميـ ،كحرية القكؿ ،كحرية
الصحافة ،كحرية االجتماع كاالنتماء إلى الجمعيات كتككينيا ،كحرية التظمـ.

ب – ال يجرم أم تمييز بيف السكاف بسبب األصؿ ،أك الديف ،أك المغة ،أك الجنس.
ج – يككف لجميع المقيميف داخؿ المدينة حؽ متساك في التمتع بحماية القانكف.

د – يجب احتراـ قانكف األسرة كاألحكاؿ الشخصية لمختمؼ األفراد كمختمؼ الطكائؼ ،كما تحترـ كذلؾ
مصالحيـ الدينية.
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ق  -مع عدـ اإلخالؿ بضركرات النظاـ العاـ كحسف اإلدارة ،ال يتخذ أم إجراء يعكؽ أك يتدخؿ في

نشاط المؤسسات الدينية أك الخيرية لجميع المذاىب ،كال يجكز عمؿ أم تمييز نحك ممثمي ىذه

المؤسسات أك أعضائيا بسبب دينيـ أك جنسيتيـ.

ك – تؤمف المدينة تعميمان ابتدائيان كثانكيان كافييف لمطائفتيف العربية كالييكدية كؿ بمغتيا ،ككفؽ تقاليدىا

الثقافية .كاف حقكؽ كؿ طائفة في االحتفاظ بمدارسيا الخاصة لتعميـ أفرادىا بمغتيـ القكمية ،شرط أف
تمتزـ بمتطمبات التعميـ العامة التي قد تفرضيا المدينة ،لف تنكر أك تعطؿ .أما مؤسسات التعميـ

األجنبية فتتابع نشاطيا عمى أساس الحقكؽ القائمة.

ز – ال يجكز أف تحد حرية أم فرد مف سكاف المدينة في استخداـ أية لغة كانت في أحاديثو الخاصة،
أك في التجارة ،أك األمكر الدينية ،أك الصحافة ،أك المنشكرات بجميع أنكاعيا ،أك االجتماعات العامة.

 – 13األماكف المقدسة:

أ – ال يجكز أف يمحؽ أم مساس بالحقكؽ القائمة الحالية المتعمقة باألماكف المقدسة ،كاألبنية كالمكاقع
الدينية.

ب – تضمف حرية الكصكؿ إلى األماكف المقدسة ،كاألبنية كالمكاقع الدينية ،كحرية ممارسة العبادة،
كفقان لمحقكؽ القائمة ،شرط مراعاة حفظ النظاـ كالمياقة.

ج – تصاف األماكف المقدسة ،كاألبنية كالمكاقع الدينية ،كيحرـ كؿ فعؿ مف شأنو أف يسيء بأية صكرة
كانت إلى قداستيا .كاف رأل الحاكـ ،في أم كقت ،ضركرة ترميـ مكاف مقدس أك بناء مكقع ديني ما،
فيجكز لو أف يدعك الطائفة أك الطكائؼ المعنية إلى القياـ بالترميمات الالزمة .كيجكز لو القياـ بيذه

الترميمات عمى حساب الطائفة أك الطكائؼ المعنية إف لـ يتمؽ جكابان عف طمبو خالؿ مدة معقكلة.

د – ال تجبى أية ضريبة عمى مكاف مقدس أك مبنى أك مكقع ديني كاف معفى منيا كقت إقامة المدينة
(بكضعيا الدكلي) ،كال يحمؽ أم تعديؿ في ىذه الضريبة يككف مف شأنو التمييز بيف مالكي األماكف
كاألبنية كالمكاقع الدينية أك ساكنييا ،أك يككف مف شأنو كضع ىؤالء المالكيف أك الساكنيف مف أثر

الضريبة العاـ في كضع أقؿ مالءمة مما كاف عميو حاليـ كقت تبني تكصيات الجمعية العامة.

 – 14سمطات الحاكـ الااصة فيما يتعمؽ باألماكف المقدسة واألبنية والمواي الدينية في المدينة
وفي أي جدء مف فمسطيف:

أ – إف حماية األماكف المقدسة كاألبنية كالمكاقع الدينية المكجكدة في مدينة القدس ،يجب أف تككف
مكضع اىتماـ الحاكـ بصكرة خاصة.

ب – كفيما يتعمؽ باألماكف كاألبنية كالمكاقع المماثمة المكجكدة في فمسطيف خارج المدينة ،يقرر
الحاكـ ،بمكجب السمطات التي يككف قد منحو إياىا دستكر الدكلتيف ،ما إذا كانت أحكاـ دستكرم

الدكلتيف العربية كالييكدية في فمسطيف ،كالخاصة بيذه األماكف كبالحقكؽ الدينية المتعمقة بيا ،مطبقة

كمحترمة كما يجب.
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ج – كلمحاكـ كذلؾ الحؽ في اتخاذ الق اررات ،عمى أساس الحقكؽ القائمة ،في حاؿ حدكث خالؼ بيف
مختمؼ الطكائؼ الدينية أك بشأف شعائر طائفة ما بالنسبة إلى األماكف المقدسة كاألبنية كالمكاقع الدينية

في سائر أنحاء فمسطيف.

كيجكز لمحاكـ أف يستعيف في أثناء قيامو بيذه الميمة ،بمجمس استشارم مؤلؼ مف ممثميف لمختمؼ

الطكائؼ يعممكف بصفة استشارية.

د – مدة نظاـ الحكـ الااص

يبدأ تنفيذ الدستكر الذم يضعو مجمس الكصاية ،في ضكء المبادئ المذككرة أعاله ،في ميعاد أقصاه

أكؿ تشريف األكؿ (أكتكبر)  . 1948كيككف سريانو ،أكؿ األمر ،خالؿ عشر سنكات ،ما لـ ير مجمس
الكصاية كجكب القياـ ،في أقرب كقت ،بإعادة النظر في ىذه األحكاـ .كيجب ،عند انقضاء ىذه المدة،

أف يعاد النظر في مجمكع النظاـ مف قبؿ مجمس الكصاية في ضكء التجارب المكتسبة خالؿ ىذه
الفترة مف العمؿ بو .كعندئذ يككف لممقيميف في المدينة الحرية في اإلعالف ،بطريؽ االستفتاء ،عف

رغباتيـ في التعديالت الممكف إجراؤىا عمى نظاـ المدينة.
الجدء الراب  -االمتيادات
إف الدكؿ التي يككف رعاياىا قد تمتعكا في الماضي في فمسطيف ،بالمزايا كالحصانات القنصمية التي
كانت ممنكحة ليـ في أثناء الحكـ العثماني بمكجب االمتيازات أك العرؼ ،مدعكة إلى التنازؿ عف

جميع حقكقيا في إعادة تثبيت المزايا كالحصانات المذككرة في الدكلتيف العربية كالييكدية المنكم

إنشاؤىما ،ككذلؾ في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة ىذا الق ارر ،في جمستيا العامة رقـ  128ب  33صكتان مقابؿ  13كامتناع

 10كاآلتي:

مع القرار :أستراليا ،بمجيكا ،بكليفيا ،الب ارزيؿ ،بييمكركسيا ،كندا ،ككستاريكا ،تشيككسمكفاكيا ،الدانمارؾ،

جميكرية الدكمينيكاف ،إككادكر ،فرنسا ،غكاتيماال ،ىاييتي ،أيسمندا ،ليبيريا ،لككسمبكرغ ،ىكلندا،

نيكزيمندا ،نيكاراغكا ،النركج ،بنما ،باراغكام ،بيرك ،الفيميبيف ،بكلندا ،السكيد ،أككرانيا ،جنكب إفريقيا،

االتحاد السكفياتي ،الكاليات المتحدة األميركية ،أكركغكام ،فنزكيال.

ضد القرار :أفغانستاف ،ككبا ،مصر ،اليكناف ،اليند ،إيراف ،العراؽ ،لبناف ،باكستاف ،المممكة العربية

السعكدية ،سكرية ،تركيا ،اليمف.

امتناع :األرجنتيف ،تشيمي ،الصيف ،ككلكمبيا ،السمفادكر ،الحبشة ،ىندكراس ،المكسيؾ ،المممكة

المتحدة ،يكغسالفيا (.)1

1
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ممحؽ ()2

يرار الجمعية العامة ريـ ( 194الدورة  )3بتاريخ  11ديسمبر /كانوف األوؿ 1948
إنشاء لجن و تكفيؽ تابعة لألمـ المتحدة كتقرير كضع القدس في نظاـ دكلي دائـ كتقرير حؽ الالجئيف
في العكدة إلى ديارىـ سبيؿ تعديؿ األكضاع بحيث تؤدم إلى تحقيؽ السالـ في فمسطيف في المستقبؿ.

إف الجمعية العامة:

كقد بحثت في الحالة في فمسطيف مف جديد:

 .1تعرب عف عميؽ تقدرييا لمتقدـ الذم تـ بفضؿ المساعي الحميدة المبذكلة مف كسيط األمـ المتحدة
الراحؿ في سبيؿ تعزيز تسكية سممية لمحالة المستقبمة في فمسطيف ،تمؾ التسكية التي ضحى مف أجميا

بحياتو ،كتشكر لمكسيط بالككالة كلمكظفيو جيكدىـ المتكاصمة ،كتفانييـ لمكاجب في فمسطيف.

 .2تنشئ لجنو تكفيؽ مككنة مف ثالث دكؿ أعضاء في األمـ المتحدة تككف ليا الميمات التالية:

(أ) القياـ بقدر ما ترل أف الظركؼ القائمة تستمزـ بالميمات التي أككمت إلى كسيط األمـ
المتحدة لفمسطيف بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ ( ( )186دإ  )2-الصادر في  14مايك/

أيار .1948

(ب) تنفيذ الميمات كالتكجييات المحددة التي يصدرىا إلييا القرار الحالي ،كتمؾ الميمات
كالتكجييات اإلضافية التي قد تصدرىا إلييا الجمعية العامة أك مجمس األمف.

(ج) القياـ – بناء عمى طمب مجمس األمف – بأم ميمو تكميا حاليا ق اررات مجمس األمف إلى
كسيط األمـ المتحدة لفمسطيف ،أك إلى لجنو األمـ المتحدة لميدنو ،كينتيي دكر الكسيط بناء عمى
طمب مجمس األمف مف لجنة التكفيؽ لمقياـ بجميع الميمات المتبقية  ،التي ال تزاؿ ق اررات

مجمس األمف تكميا إلى كسيط األمـ المتحدة لفمسطيف.

 .3تقرر أف تعرض لجنو مف الجمعية العامة مككنة مف الصيف كفرنسا كاتحاد الجميكريات االشتراكية

السكفيتية كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية ،اقتراحان بأسماء الدكؿ الثالث التي ستتككف
منيا لجنو التكفيؽ عمى الجمعية العامة لمكافقتيا قبؿ نياية القسـ األكؿ مف دكرتيا الحالية.

 .4تطمب مف المجنة أف تبدأ عمميا فك انر حتى تقيـ في اقرب كقت عالقات بيف األطراؼ ذاتيا كبيف
ىذه األطراؼ كالمجنة.

 .5تدعك الحككمات كالسمطات المعنية إلى تكسيع نطاؽ المفاكضات المنصكص عمييا في قرار

مجمس األمف الصادر في  16نكفمبر /تشريف الثاني  ،1948كالى البحث عف اتفاؽ بطريؽ
مفاكضات تجرم إما مباشرة أك مع لجنو التكفيؽ بغية إجراء تسكية نيائية لجميع المسائؿ المعمقة

بينيا.

 .6تصدر تعميماتيا إلى لجنو التكفيؽ التخاذ التدابير بغية معاكنو الحككمات كالسمطات المعنية إلحراز
تسكية نيائية لجميع المسائؿ المعمقة بينيما.
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 .7تقرر كجكب حماية األماكف المقدسة – بما فييا الناصرة – كالمكاقع كاألبنية الدينية في فمسطيف
كتأميف حرية الكصكؿ إلييا كفقا لمحقكؽ القائمة ،كالعرؼ التاريخي ،ككجكب إخضاع الترتيبات المعمكؿ
بيا ليذه الغاية إلشراؼ األمـ المتحدة الفعمي ،كعمى لجنو التكافيؽ التابعة لألمـ المتحدة ،لدل تقديميا

إلى الجمعية العامة في دكرتيا العادية الرابعة اقتراحاتيا المفصمة بشأف نظاـ دكلي دائـ لمنطقة القدس،
أف تتضمف تكصيات بشأف األماكف المقدسة المكجكدة في ىذه المنطقة  ،ككجكب طمب المجنة مف

السمطات السياسية في المناطؽ المعينة ،تقديـ ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعمؽ بحماية األماكف

المقدسة في باقي فمسطيف ،كالكصؿ إلى ىذه األماكف ،كعرض ىذه التعيدات عمى الجمعية العامة
لممكافقة.

 .8تقرر انو نظ انر إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالث ،فإف ىذه المنطقة بما في ذلؾ بمدية

القدس الحالية ،يضاؼ إلييا القرل كالمراكز المجاكرة التي يككف أبعدىا شرقا أبك ديس كابعدىا جنكبان
بيت لحـ كابعدىا غربان عيف كارـ ( بما فييا المنطقة المبينة في مكتسا) كأبعدىا شماالن شعفاط ،يجب
أف تتمتع بمعاممة خاصة منفصمة عف معاممة مناطؽ فمسطيف األخرل ،كيجب أف تكضع تحت مراقبة

األمـ المتحدة الفعمية.

تطمب مف مجمس األمف اتخاذ تدابير جديدة بغيو تأميف نزع السالح مف مدينو القدس في اقرب كقت

ممكف.

تصدر تعميماتيا إلى لجنو التكفيؽ لتقدـ إلى الجمعية العامة ،في دكرتيا العادية الرابعة ،اقتراحات
مفصمة بشأف نظاـ دكلي دائـ لمنطقة القدس ،يؤمف لكؿ مف الفئتيف المتميزتيف الحد األقصى مف

الحكـ الذاتي المحمي المتكافؽ مع النظاـ الدكلي الخاص لمنطقة القدس.

إف لجنة التكافؽ مخكلة صالحية تعييف ممثؿ لألمـ المتحدة ،يتعاكف مع السمطات المحمية فيما يتعمؽ

باإلدارة المكقتة لمنطقة القدس.

 .9تقرر كجكب منح سكاف فمسطيف جميعيـ  ،اقصى حرية ممكنة لمكصكؿ إلى مدينة القدس بطريؽ
البر كالسكؾ الحديدية كبطريؽ الجك ،كذلؾ إلى أف تتفؽ الحككمات كالسمطات المعنية عمى ترتيبات

أكثر تفضيالن.

 .10تصدر تعميماتيا إلى لجنو التكفيؽ بالعمؿ إلجاد ترتيبات بيف الحككمات كالسمطات المعنية ،مف

شاف تسييؿ نمك المنطقة االقتصادم ،بما في ذلؾ عقد اتفاقيات بشأف الكصكؿ إلى المرافئ كالمطارات
كاستعماؿ كسائؿ النقؿ كالمكاصالت.

 .11تقرر كجكب السماح بالعكدة  ،في أقرب كقت ممكف  ،لالجئيف الراغبيف في العكدة إلى ديارىـ
كالعيس بسالـ مع جيرانيـ ،ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركا عدـ العكدة إلى ديارىـ

كعف كؿ مفقكد أك كمصاب بضرر ،عندما يككف مف الكاجب ،كفقا لمبادئ القانكف الدكلي كاألنصاؼ،

أف يعرض عف ذلؾ الفقداف أك الضرر مف قبؿ الحككمات أك السمطات المسؤكلة.
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كتصدر تعميماتيا إلى لجنة التكفيؽ بتسييؿ إعادة الالجئيف ،كتكطينيـ مف جديد ،كاعادة تأىيميـ
االقتصادم كاالجتماعي ،ككذلؾ دفع التعكيضات ،كبالمحافظة عمى االتصاؿ الكثيؽ بمدير إغاثة األمـ
المتحدة لالجئيف الفمسطينييف ،كمف خاللو بالييئات كالككاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمـ

المتحدة.

 . 12تفكض لجنة التكفيؽ صالحية تعييف الييئات الفرعية كاستخداـ الخبراء الفنييف العامميف تحت
امرتيا ،ما ترل أنيا بحاجة إليو لتؤدم ،بصكرة مجدية ،كظائفيا كالتزاماتيا الكاقعة عمى عاتقيا بمكجب
نص القرار الحالي .كيككف مقر لجنة التكفيؽ الرسمي في القدس ،كيككف عمى السطات المسؤكلة عف

حفظ النظاـ في القدس اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأميف سالمو المجنة ،كيقدـ األميف العاـ عددان

محددان مف الحراس لحماية مكظفي المجنة كدكرىا.

 .13تصدر تعميماتيا إلى لجنة التكفيؽ بأف تقدـ إلى األميف العاـ ،بصكرة دكرية تقارير عف تطكر

الحالة كي يقدميا إلى مجمس األمف كالى أعضاء منظمة األمـ المتحدة.

 .14تدعك الحككمات كالسمطات المعنية ،جميعا إلى التعاكف مع لجنو التكفيؽ إلى اتخاذ جميع التدابير
الممكنة لممساعدة عمى تنفيذ القرار الحالي.

 .15ترجك األميف العاـ تقديـ ما يمزـ مف مكظفيف كتسييالت ،كاتخاذ الترتيبات المناسبة لتكفير األمكاؿ

الالزمة لتنفيذ أحكاـ القرار الحالي.

تبنت الجمعية العامة ىذا القرار ،في جمستيا العامة رقـ  ،186ب 35صكتان مع القرار مقابؿ 15

صكتان ضده كامتناع  8كاالٌتي:
مع القرار:

األرجنتيف  ،أستراليا ،بمجيكا ،الب ارزيؿ ،كندا ،الصيف ،ككلكمبيا ،الدنمارؾ ،جميكرية الدكمينيكاف،

إككادكر ،السمفادكر ،الحبشة ،فرنسا ،اليكناف  ،ىاييتي ،ىندكراس ،أيسمندا ،ليبيريا ،لككسمبكرغ ،ىكلندا،
نيكزيالندا ،نيكارغكا ،النركيج ،بنما ،بارغكام ،بيرك ،الفمبيف ،سياـ ،السكيد ،تركيا ،جنكب أفريقيا،

المممكة المتحدة ،الكاليات المتحدة األمريكية ،األرغكام ،فنزكيال.
ضد القرار:

أفغانستاف ،ببيالركسيا ،ككبا ،تشيككسمكفاكيا ،مصر ،العراؽ ،لبناف ،باكستاف ،بكلندا ،المممكة العربية

السعكدية ،سكريا ،أككرانيا ،االتحاد السكفيتي ،اليمف ،يكغسالفيا.
امتناع:

بكليفيا ،بكرما ،تشيمي ،ككستاريكا ،غكاتيماال ،اليند ،ايراف ،المكسيؾ(.)1

1

 -قرارات األمم المتحدة بشؤن فلسطٌن والصراع العربً اإلسرابٌلً ،مرجع سابق ،ص .19-18
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ممحؽ ()3

األمف ريـ  )1967( 242بتاريخ  22نوفمبر /تشريف الثاني 1967
إيرار مبادئ سنـ عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط

إف مجمس األمف:

إذ يعرب عف قمقو المستمر بشأف الكضع الخطر في الشرؽ األكسط ،كاذ يؤكد عدـ جكاز االستيالء
عمى األراضي بالحرب ،كالحاجة إلى العمؿ مف اجؿ سالـ دائـ كعادؿ تستطيع كؿ دكلة في المنطقة

أف تعيش فيو بأماف،

كاذ يؤكد أيضان أف جميع الدكؿ األعضاء بقبكليا ميثاؽ األمـ المتحدة ،قد التزمت بالعمؿ كفقا لممادة 2

مف الميثاؽ،

 .1يؤكد أف تطبيؽ مبادئ الميثاؽ يتطمب إقامة سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط كيستكجب تطبيؽ
كال المبدأيف التالييف:

أ -انسحاب القكات المسمحة اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمتيا في النزاع األخير.

ب -إنياء جميع ادعاءات أك حاالت الحرب ،كاحتراـ كاعتراؼ بسيادة ككحدة أراضي كؿ دكلة في
المنطقة ،كاستقالليا السياسي كحقيا في العيش بسالـ ضمف حدكد اٌمنو كمعترؼ بيا ،حرة مف
التيديد بالقكة أك استعماليا.

 .2يؤكد أيضان الحاجة إلى:

أ -ضماف حرية المالحة في الممرات المائية الدكلية في المنطقة.

ب -تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة الالجئيف.

ت -ضماف حرمة األراضي كاالستقالؿ السياسي لكؿ دكلة في المنطقة عف طريؽ إجراءات مف
بينيما إقامة مناطؽ مجردة مف السالح.

 .3يطمب مف األميف العاـ تعييف ممثؿ خاص ليتكجو إلى الشرؽ األكسط كي يجرم اتصاالت بالدكؿ
المعنية كيستمر فييا بغية إيجاد اتقاؼ ،كمساعدة الجيكد لتحقيؽ تسكية سميمة كمقبكلة كفقا ألحكاـ

ىذا القرار كمبادئو.

 .4يطمب مف األميف العاـ أف يرفع تقري اىر إلى مجمس األمف بشأف تقدـ جيكد الممثؿ الخاص في أقرب
كقت ممكف.

تبنى المجمس ىذا القرار ،في جمستو رقـ  ،1382بأجماع األصكات(.)1

1

 -قرارات األمم المتحدة بشؤن فلسطٌن والصراع العربً – اإلسرابٌلً ،مرجع سابق ،ص.198-197
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ممحؽ ()4

األمف ريـ  )1973( 338بتاريخ  22أكتوبر /تشريف األوؿ 1973

طمب ويؼ إطنؽ النار والدعوة إلة تنفي القرار ريـ  242بجمي أجدائو

إف مجمس األمف:

 .1يدعك جميع األطراؼ المشتركة في القتاؿ الدائر حاليان إلى كقؼ اطالؽ النار بصكرة كاممة ،كانياء

جميع األعماؿ العسكرية فك انر في مدة ال تتجاكز  12ساعة مف لحظة اتخاذ القرار كفي المكاقع التي
تحتميا األف.

 .2يدعك جميع األطراؼ إلى البدء فك انر بعد كقؼ إطالؽ النار ،بتنفيذ قرار مجمس األمف رقـ 242

( )1967بجميع أجزائو.

 .3يقرر أف يبدأ فكر كقؼ إطالؽ النار كخاللو ،مفاكضات بيف األطراؼ المعنية تحت اإلشراؼ
المالئـ بحيث إقامة سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط.

تبني المجمس ىذا القرار في جمستو رقـ ،1747ب  14صكتان مقابؿ ألشيء كاالتي:

مع القرار:

أستراليا ،النمسا ،فرنسا ،غينيا ،اليند ،إندكنيسيا ،كينيا ،بنما ،بيرك ،السكداف ،االتحاد السكفيتي،

المممكة المتحدة ،الكاليات المتحدة األمريكية ،يكغسالفيا(.)1

1

-قرارات األمم المتحدة بشؤن فلسطٌن والصراع العربً اإلسرابٌلً ،مرجع سابق ،ص .212
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ممحؽ ()6

مبادرة السنـ العربية التي أيرىا مؤتمر القمة العربي في بيروت  28مار /أ ار :2002
إف مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل القمة:

 إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادم في القاىرة في يكنيك /حزيراف  1996مف أفالسالـ العادؿ كالشامؿ خيار استراتيجي لمدكؿ العربية يتحقؽ في ظؿ الشرعية الدكلية ،كيستكجب

التزاما مقابال تؤكده إسرائيؿ في ىذا الصدد،

 كبعد أف استمع إلى كممة صاحب السمك الممكي األمير عبد اهلل بف عبد العزيز ،كلي عيد المممكةالعربية السعكدية ،التي أعمف مف خالليا مبادرتو ،داعيا إلى انسحاب إسرائيؿ الكامؿ مف جميع

األراضي العربية المحتمة منذ  ،1967تنفيذا لقرارم مجمس األمف ( 242ك ،)338كالمذيف عززتيما
ق اررات مؤتمر مدريد عاـ  ،1991كمبدأ األرض مقابؿ السالـ ،كالى قبكليا قياـ دكلة فمسطينية مستقمة

كذات سيادة كعاصمتيا القدس الشرقية .كذلؾ مقابؿ قياـ الدكؿ العربية بإنشاء عالقات طبيعية في

إطار سالـ شامؿ مع إسرائيؿ.

 -كانطالقان مف اقتناع الدكؿ العربية بأف الحؿ العسكرم لمنزاع لـ يحقؽ السالـ أك األمف ألم مف

األطراؼ،

 .1يطمب المجمس مف إسرائيؿ إعادة النظر في سياساتيا ،كاف تجنح لمسمـ معمنة أف السالـ العادؿ ىك

خيارىا االستراتيجي أيضان.

 .2كما يطالبيا القياـ بما يمي -:
أ -االنسحاب الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة بما في ذلؾ ،الجكالف السكرم كحتى خط الرابع

مف يكنيك /حزيراف  1967كاأل ارضي التي مازالت محتمة في جنكب لبناف .

ب -التكصؿ إلى حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف يتفؽ عميو كفقان لقرار الجمعية العامة
لألمـ المتحدة رقـ .194

ت -قبكؿ قياـ دكلة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ الرابع مف
يكنيك/حزي ارف 1967في الضفة الغربية كقطاع غزة كتككف عاصمتيا القدس الشرقية.

.3عندئذ تقكـ الدكؿ العربية بما يمي :

أ -اعتبار النزاع العربي اإلسرائيمي منتييا ،كالدخكؿ في اتفاقية سالـ بينيا كبيف إسرائيؿ مع
تحقيؽ األمف لجميع دكؿ المنطقة .

ب -إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيؿ في إطار ىذا السالـ الشامؿ.
 .4ضماف رفض كؿ أشكاؿ التكطيف الفمسطيني الذم يتنافى كالكضع الخاص في البمداف العربية

المضيفة.
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 .5يدعك المجمس حككمة إسرائيؿ كاإلسرائيمييف جميعان إلى قبكؿ ىذه المبادرة المبينة أعاله حماية

لفرص السالـ كحقنان لمدماء ،بما يمكف الدكؿ العربية كاسرائيؿ مف العيش في سالـ جنبان إلى جنب،
كيكفر لألجياؿ القادمة مستقبالن آمنان يسكده الرخاء كاالستق ارر.

.6يدعك المجمس المجتمع الدكلي بكؿ دكلو كمنظماتو إلى دعـ ىذه المبادرة .

 .7يطمب المجمس مف رئاستو تشكيؿ لجنة خاصة مف عدد مف الدكؿ األعضاء المعنية كاألميف العاـ،
إلجراء االتصاالت الالزمة بيذه المبادرة كالعمؿ عمى تأكيد دعميا عمى كافة المستكيات كفي مقدمتيا

األمـ المتحدة كمجمس األمف كالكاليات المتحدة كاالتحاد الركسي كالدكؿ اإلسالمية كاالتحاد

األكركبي(.)1

1

 -مجلس جامعة الدول العربٌة على مستوى القمة ،الدورة العادٌة ( ،)14بٌروت 28-27 ،مارس /أذار  ،2222ص ص.12-9
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