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 الملخص

إجراء و الفلسطيني،  -تسوية الصراع اإلسرائيلي مشاريعفي رصد وتحليل ة الدراس تخصصت هذه
الفلسطيني، ومدى  -المقارنة والمفاضلة بين المشاريع السياسية المطروحة لحل الصراع اإلسرائيلي

إمكانية تطبيق هذه المشاريع وتحقيقها للحد األدنى من الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقًا للمشروع 
 فلسطيني ومرتكزاته. الوطني ال

وخلصت الدراسة إلى أن مشروع حل الدولتين، هو المشروع األكثر واقعية من مشروع الدولة 
الواحدة، الذي يلبي الحد األدنى من الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، واألقرب إلى 

 تصفية القضية الفلسطينية.تسوية سياسية حقيقية من مشروع الحل اإلقليمي الذي تروج له إسرائيل ل
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 مقدمة

إن القضية الفلسطينية قضية دولية بامتياز، حيث خطط االستعمار الغربي الحتاللها في التاريخ 
خالفة م حينما أقرت وثيقة كامبل بن نرمان احتالل أرض فلسطين لمنع إقامة 0012الحديث عام 

م، ووعد 0001ا بعد اتفاقية سايكس بيكو ، ورافق هذا التخطيط فيمإسالمية تجمع األقطار العربية
م، ولتنفيذ هذه االتفاقيات احتلت بريطانيا فلسطين 0002عام للحركة الصهيونية بمنحها فلسطين 

م. ومنذ ذلك الحين أصبح هناك قضية فلسطينية يصارع فيها أهل البالد القادمين الجدد 0002عام 
لصراع طرحت العديد من األفكار والمشاريع لحله الحتاللها وإقامة كيان لهم فيها. ولتسوية هذا ا

 دوليًا ويهوديًا، ومن ثم عربيًا.

 بكافة السبل والوسائل المتاحة، وقد استخدم الشعب اإلسرائيلي يقارع الشعب الفلسطيني االحتالل
تاريخ الصراع عبر  عدة خيارات لتحرير األرض الفلسطينية من االحتاللوقيادته السياسية 

، طرحت ووفقًا للمتغيرات السياسية على الصعيد الداخلي واإلقليمي والدوليالعربي.  -اإلسرائيلي
العربي. ووفقا لتلك المتغيرات كانت تتغير خيارات ووسائل  -عدة مشاريع لحل الصراع اإلسرائيلي

مقاومة االحتالل، فقد استخدمت القيادة الفلسطينية المقاومة العسكرية كخيار استراتيجي لتحرير 
م، بدأت منظمة التحرير التجاوب مع مشروع حل 0021كامل التراب الفلسطيني. وبعد حرب 

م. وبعد رفض إسرائيل دفع استحقاقات مشروع حل 0001الدولتين، الذي كلل في اتفاق أوسلو عام 
 م.7111الدولتين والقضايا النهائية اندلعت انتفاضة األقصى عام 

لم رغم اعتماد القوى والفصائل الفلسطينية عدة خيارات دخلت القضية الفلسطينية في مسار مظ
حل الدولتين إلى اآلن. إضافة إلى ذلك تطرح السياسية تحررية. وبالرغم من ذلك لم يتحقق مشروع 

 مشروع جديد يتنافى مع مشروع حل الدولتين وهو مشروع الحل اإلقليمي. ةاإلسرائيلي

الشائك الفلسطيني،  -اإلسرائيلي عمر الصراعتواترت األفكار والمقترحات والخطط على مدى 
والدائر على وطن بين مجموعتين اثنتين، شعب كان مستقرًا فيه واستهدف باإلزاحة والتهجير من 
 قبل مجموعات وافدة من خارجة لتحل محلة وتأخذ مكانه. وتوالدت مع مرور الزمن، حقائق نمت

لتوفيق بين مطالب ومصالح الطرفين فوق سطح مطالب إرجاع الوضع إلى أصلة، وجعلت من ا
المتنازعين األساس المعتمد للتسوية المحتملة. ووفقًا لتلك المتغيرات، تناقل التوفيق بين قطبين، تارة 
باتجاه الفصل بين الطرفين عن طريق دعم إقامة دولتين مستقلتين داخل الوطن، وتارة أخرى باتجاه 
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. يواجه الفلسطينيون معضالت كبيرة في (1)ة واحدةدمج الطرفين من خالل طرح فكرة إقامة دول
إخضاع إسرائيل للحل السياسي الذي يوفر الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، فميزان القوة 
يميل لصالح إسرائيل، إضافة إلى الدعم الغربي برئاسة الواليات المتحدة راعيه عملية السالم غير 

واجه الفلسطينيين هي: االنقسام الفلسطيني، وعدم مقدرة دول النزيه، ومن أهم اإلشكاليات التي ت
 تقديم خطوات عملية وأكثر جرأة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينيةالعالم التي تؤيد حل الدولتين على 

على الصعيد  مشاريعوإلزام إسرائيل باتفاقيات السالم وقرارات الشرعية الدولية. وقد طرحت عدة 
لي والدولي لتسوية الصراع، منها: خيار حل الدولتين، وخيار حل الدولة الفلسطيني واإلسرائي

وهو: مشروع إلنهاء الصراع  مشروع جديدالواحدة، وقد قدمت مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيلية 
حل الدولتين، رغم توقفه بسبب  مشروعالحل اإلقليمي، إال أن مسار التسوية القائم حتى اآلن هو، 

  ورفضها لاللتزام باتفاقات السالم.تعنت إسرائيل 

 مشكلة الدراسة:

الفلسطيني، في ظل  -مشاريع تسوية الصراع اإلسرائيلي هذه الدراسة لعرض وتحليل تسعى
المتغيرات الحالية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن ثم المقارنة بين المشاريع المطروحة 

لمشروع التسوية الذي يحقق الحد األدنى من تصور وضع و ، اإلسرائيلي -الفلسطينيلتسوية الصراع 
إلى أي مدى يمكن تحقيق . وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: الحقوق الفلسطينية

 ؟التسوية المطروحة مشاريع ضوءلوطني الفلسطيني في المشروع ا

 :مبررات الدراسة

الفلسطينية في ظل المتغيرات الكشف عن مدي قابلية تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة  -
 الدولية الراهنة.

كحل الدولة الواحدة والحل  بدياًل لحل الدولتين معرفة طبيعة الحلول السياسية المقترحة -
 اإلقليمي.

 معرفة أهم التحديات والمعيقات التي تواجه تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. -

 
                                                           

إساارائيل، مجلااة المسااتقبل العربااي، مركااز  -( الجرباااوي، علااي. فشاال حاال الاادولتين: ةفاااق الدولااة الواحاادة فااي صااراع فلسااطين1)
 .052-051، ص 7100، فبراير 071دراسات الوحدة العربية، العدد 
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 أهمية الدراسة:

حيث  الفلسطيني، -مشاريع تسوية الصراع اإلسرائيليتكمن أهمية الدراسة في تعرضها ألهم 
انية تحقيق المتطلبات ومدى إمك واقعية مشاريع التسوية السياسيةللكشف عن مدى  تسعى الدراسة

قدرة الفلسطينيين . باإلضافة إلى التاريخية والسياسية والحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني
على تحقيق مشروع التسوية األكثر واقعية "مشروع حل الدولتين" في ظل المتغيرات التي تعصف 

 إلمكانيات والوسائل الفلسطينية المتاحة.بالقضية الفلسطينية ووفقًا ل

 منهجية الدراسة

  منهجين دراسين وهما: دم الدراسةتستخ

مشاريع التسوية السياسية المطروحة من أجل وصف وتحليل  :المنهج الوصفي التحليلي -
 .المختلفة التاريخية والسياسية في سياقاتها ،الفلسطيني -لحل الصراع اإلسرائيلي

السياسية  تستخدم الدراسة المنهج المقارن، للمقارنة بين مشاريع التسوية :المنهج المقارن  -
لتسوية السياسية، مشاريع ا المختلفة الهادفة إلى تسوية القضية الفلسطينية، وتبيان واقعية

 وأكثر المشاريع استجابة وتحقيقًا للحقوق الفلسطينية. 

 الدراسة:تقسيمات 

 راسة إلى ثالث محاور رئيسية، وهي:تنقسم الد

 الفلسطيني -المحور األول: مشاريع التسوية المطروحة لحل الصراع اإلسرائيلي -

 الفلسطيني–راع اإلسرائيلي الص المحور الثاني: واقعية مشاريع تسوية -

 المحور الثالث: السياسية الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني -

 ثم االستنتاجات والتوصياتومن  -
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 الفلسطيني -الصراع اإلسرائيلي لحل المطروحةالتسوية  مشاريعالمحور األول: 

الفلسطيني، طرحت العديد من مشاريع التسوية، ووفقًا للمتغيرات  -عبر تاريخ الصراع اإلسرائيلي
هذا المحور من  التي رافقت الصراع أعيد طرح بعض المشاريع مرة أخرى برؤى فكرية جديدة، وفي

 على النحو التالي:الدراسة سوف نعرض مشاريع التسوية المطروحة حاليًا 

 حل الدولة الواحدة .0

الفلسطيني، على أساس إيجاد  -حل الدولة الواحدة: مصطلح يعني تسوية للصراع اإلسرائيلي
التاريخية، اإلسرائيلي، على كامل أرض فلسطين  -نظام سياسي واحد للشعبين الفلسطيني واليهودي

التي  ويحمل هذا الطرح عمومًا نموذجين مختلفين يقوم األول على أساس فكرة الدولة الديمقراطية
. (2)فيما يقوم الثاني على أساس فكرة الدولة ثنائية القومية تعطي حقوقًا متساوية لكل مواطنيها،

يتين في دولة واحدة في شكل من أشكال التعايش بين جماعتين قوموالدولة ثنائية القومية تعني: "
والتضامن والتوافق المتبادل بضمان دستور يكفل المساواة والعدالة والهوية  االعترافإطار من 

 .(3)"للطرفين بشكل متكافئ

إن فكرة إقامة الدولة الواحدة قديمة منذ االنتداب البريطاني حيث دعمت مجموعة من المثقفين 
الكتاب "سطينيين واليهود في فلسطين. بعد إصدار بريطانيا ة للفلاليهود فكرة دولة ثنائية القومي

، الذي وضعة رئيس وزراء بريطانيا في تلك المرحلة ونستون تشرتشل م1100عام  "(4)األبيض
الذي حدد حجم الهجرة اليهودية بحسب القدرة االقتصادية للبالد. ومع أن الوثيقة عادت وأكدت على 

اف الصهيونية في فلسطين، إال أن هذا الكتاب أثار شكوك زئيف استمرار التزام بريطانيا بدعم األهد

                                                           

 .5( مرجع سابق، بديل، ص2)
 .70، ص7115، تشرين أول 00-01الله، تيسير. الدولة ثنائية القومية.. وجهات نظر، جريدة حق العودة، العدد  ( نصر3)
بعااد مطالبااة الوفااد العربااي الااذي ةنااذاك،  ىعاان بريطانيااا العظمااصاادر الكتاااب األباايض  0070بعااد ثااورة : الكتاااا األضااي  (4) 

، ووقف الهجرة وعتبلور بشعارات ثالثة: منع البيذهب إلى لندن ليباحث الحكومة البريطانية بشأن مطالب الشعب التي بدأ ت
إن توطيااد السااالم والرفاهيااة فااي الاابالد فااي المسااتقبل يتوقااف علااى فااي الكتاااب األباايض "جاااء و  الصااهيونية، وماانح الدسااتور.

الوصااول إلااى ذلااك إن تعاااون كاااال  اإلمكاااانتحسااين العالقااات بااين العاارب واليهاااود وأن الحكومااة البريطانيااة تشااعر أن فااي 
 التوصال إلاى تفااهم مقباول باين اليهاودأي أن السياسة البريطانية كانت تهدف إلى  الفريقين معها ومع إدارتها في فلسطين"،

 راجع:لالستزادة والعرب في فلسطين،  صهيونية()الهجرات ال
 .020-015فلسطين، ص  -إصدار المكتبة الشعبية في الناصرةالفلسطينية، جذور القضية (: 0027ا إيميل. )،توما -
 



[7] 

حيث أعتقد أن اإلعالن وبشكل واضح عن الهدف النهائي للحركة الصهيونية وهو ، (5)جابوتنسكي
إقامة دولة قومية ذات أكثرية يهودية في فلسطين على ضفتي النهر الغربية والشرقية، سيلعب دورًا 

وقد تم عرض مشروع حل الدولة الواحدة . (6)إقامة اليهود في فلسطينحاسما في إقناع الفلسطينيين ب
م، بحيث طرحت الفكرة بواسطة 0075في مؤتمر "أجدوت هاعفودا" الذي عقد في عين حار عام 

عدد من المفكرين اليهود، من أبرزهم الكاتب ةرثر روبين، الذين كونوا جمعية ثقافية تدعو إلى هذا 
ة ثقافية أكثر منها سياسية، واتهموا بالخيانة من قبل الحركة الحل إال أنها كانت جمعي

 كما أن الفلسطينيين في ذلك الحين طرحوا فكرة دولة واحدة ينال فيها اليهود حقوقاً  .(7)الصهيونية
 معينة بصفتهم أقلية دينية، ال كجماعة قومية. 

جندة الصهيونية على أثر م اختفى حل الدولة الواحدة من األ0001إقامة دولة إسرائيل عام  بعد
. ثم عادت الفكرة بعد إقامة منظمة (8)نهج بن غوريون إقامة دولة يهودية مستقلةوكان  ،االنتصار

م، حيث تبنت حركة فتح خيار الدولة الواحدة، وطرحت مشروع 0010التحرير الفلسطينية عام 
 شهدتها التي النقاشات سياق في وذلكالحل الديمقراطي على امتداد أرض فلسطين التاريخية، 

 موقف هو هذا وأصبح. سوريا في المنعقد" فتح" لحركةم 0011عام  الثاني العام المؤتمر أعمال
 الوطني للمجلس الرابعة الدورة في وذلك فيها، تأثيًرا األكثر القّوة فتح أصبحت حيث ف.ت.م

 دولة إنشاء وهو االستراتيجي هدفها فتح حّددت وقد ،0691 ولاال تشرين 01 في الفلسطيني
 وهو. كامل وتكافؤ تامة مساواة  في واليهود والمسيحيون  المسلمون  فيها يعيش فلسطين في ديمقراطية

. كانت رؤية حركة فتح هو (9)0696 شباط في م.ت.ف لا الخامس الوطني المجلس في تبنيه تم ما

                                                           

درس الحقاوق  .الصاهيونية روسايا. مؤساس وزعايم الحركاة التصاحيحية -في اوديسا  0111ولد العام  :زئيف جاضوتنسكي (5) 
يعتبااار  كانااات فاااي الكتاباااة الصاااحافية لااابعض الصاااحف الروساااية، فاااي جامعاااات سويسااارا وايطالياااا. بداياتاااه فاااي العمااال العاااام

بيغااين، وتركاات أفكاااره أثاارًا بالغااًا عليااه وعلااى  جابوتنسااكي األب الروحااي والسياسااي لحركااة )الحيااروت( التااي تزعمهااا مناااحيم
 لالستزادة راجع:رف الحالي في إسرائيل. ما أنه يعتبر ملهم اليمين المتطك .كثيرين من اتباعه

 https://www.madarcenter.orgمدار، موسوعة المصطلحات.  -للدراسات اإلسرائيليةالمركز الفلسطيني  -
المركااز  -، ماادار11-12(: زئيااف جابوتنسااكي والقضااية الفلسااطينية، قضااايا إساارائيلية، العاادد 7101( محمااد أبااو ساامرة. )6)

 .2الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، ص
(: المشااااريع واألفكاااار الصاااهيونية تجااااه تساااوية القضاااية الفلساااطينية والصاااراع العرباااي اإلسااارائيلي 7110( عااادوان، أكااارم. )7)

 .720، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، ص0077-0027
العبااد، مجلاة الدراسااات الفلساطينية، العاادد  -دة؟ مان الصااراع حتاى المااوت إلاى جدليااة السايد( زرياق، رائاف. حاال الدولاة الواحاا8)

 .070، ص7100، ربيع 11
 .5، ص7115( عودة، أيمن. بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، دراسة منشورة على موقع الجبهة الديمقراطية، 9)

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/80-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ت هناك مشكلة في إقامتهم إقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين كاملة، أما مسألة اليهود ليس
 بدولة فلسطين وتحت السيادة الفلسطينية.

م، تخلت م.ت.ف عن حل الدولة 0021بعد المتغيرات السياسية التي أحدثتها حرب تشرين 
م، ودخلت 0011الواحدة لصالح حل الدولتين، وذلك في إعالن االستقالل الفلسطينية عام 

حل الدولتين م.ت.ف حل الدولة الواحدة بعد تبنى . وقد طرحت فكرة (10)م0001مفاوضات أوسلو 
مباشرة، فقد كتبت إدوارد سعيد وهو معارض للمفاوضات وحل الدولتين قائال: "إن دولة إسرائيلية 

المخرج اإلنساني الوحيد و  ...تقام على أساس االضطهاد والهيمنة على شعب ةخر ال تملك مستقبل
مستوى الواقع، فإن السبيل األنجع يكون من خالل هو نقل النضال من مستوى المفاوضات إلى 

المطالبة بالحقوق المدنية والتأثير في الرأي العام العالمي كما حدث في الواليات المتحدة األمريكية 
بين السود والبيض". بينما يرى عزمي بشارة أنه في ظل عدم حسم القضايا الرئيسية في الصراع 

وفي ظل هذا الخالف القائم بين دولتين احداهما كاملة السيادة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
واألخرى تدعي السيادة وال تملكها، فإن الصراع سرعان ما سيتحول إلى صراع من أجل االعتراف 
وصراع على الحدود، وأن إعالن دولة فلسطينية سيحرر االحتالل من قضايا جوهرية في الصراع 

ستوطنات، ويلخص رؤيته لمستقبل الصراع أن إسرائيل هي التي مثل قضايا القدس والالجئين والم
يجب أن تقلق من المستقبل إذ ال يمكن الحفاظ على نظام فصل عنصري في القرن الحادي 
والعشرين، لذا علينا دعم مطلب العرب في إسرائيل بتحويلها إلى دولة المواطنين والذي يقترب من 

. وهذه الدولة التي يطرح رؤيتها المفكر عزمي (11)ية القوميةمفهومه األساسي من مفهوم الدولة ثنائ
بشارة هي دولة المواطنة، فهل دولة المواطنة يمكن أن تقام في ظل رؤية وجوهر المشروع 

 االستيطاني اإلحاللي التي تقوم عليه دولة االحتالل؟

الممارسات إن عودة طرح فكرة الدولة الواحدة يعود لفشل تطبيق حل الدولتين، حيث تؤكد 
ن مقترح حل الدولتين ما هو إال مضيعة للوقت. رض الواقع والمواقف األمريكية أاإلسرائيلية على أ

وتنطلق فكرة الدولة الواحدة هنا من أن إسرائيل ال تريد االنسحاب من الضفة الغربية والقدس، 
نضال الوطني وترفض عودة لالجئين، من هنا ينطلق منطق الداعيين إلى تحويل النضال من ال

التحرري إلى نضال تحرري ديمقراطي تتحول البالد إلى وطن لماليين اليهود اإلسرائيليين والعرب 

                                                           

 .070( مرجع سابق، زريق، رائف، ص10)
 .11، ص0000اتفاق أوسلو إلى الدولة ثنائية القومية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن،  ( شفيق، منير. من11)
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كمواطنين متساويين، أو إلى وطن لمجموعتين سكانيتين؛ الشعب الفلسطيني والمجتمع اليهودي 
 . (12)اإلسرائيلي

، وأنها تتعارض تمامًا مع أسطورة المؤيدون الفلسطينيون أنها ستعزز القومية الفلسطينية ويعتبر
إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وأنها ستتيح للفلسطينيين تجسيد حقوقهم المشروعة في العودة 

وحدة شعبهم  استعادةالنسبي، وتصون وحدة أرضهم وستمكنهم من  واالستقاللوتقرير المصير 
ن اإلسرائيليون، وهم بالمناسبة قالئل معظمهم المؤيدو  اعتبرهاوتنمية ثقافتهم وهويتهم القومية، فقد 

من أوساط إسرائيلية يسارية، أنها ترتكز على شعور بالعدالة ألنها تتضمن الكثير من النبل 
والمعتقدات المثالية واإليمان باإلنسان، وأنها ستتيح لليهود الحفاظ على هويتهم الثقافية والحفاظ 

 . (13)يش مع الفلسطينيين في نطاق إقليمي واحدعلى طبيعة نظامهم "الديمقراطي" والتعا

قد بعد تعليق المفاوضات مع إسرائيل، اتجه اليسار الفلسطيني إلى تأييد حل الدولة الواحدة، ف
وقد  تكررت هذه الدعوة في ادبيات اليسار الداعية إلى القضاء على الفكر الصهيوني التوسعي،

صورت فيها رؤيتها من شعار الدولة  تقدمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمذكرة
 هنجللجبهة الشعبية أحمد سعدات من س ، تحدث األمين العامخرةوعلى صعيد  .(14)الديمقراطية

ن إقامة دولة فلسطينّية ال ينهي الصراع، وحل الدولتين في سياق نزاع على كل شيء ليس قائاًل: "إ
للتطبيق، ولذا تجب العودة إلى الدولة  وأنه ُأثبت أن كل الطروحات غير قابلة خصوصاً  واقعياً 

الواحدة الديموقراطّية، والمدخل الشرعّية الدولّية من خالل حوار حضاري في صلبه األمم المتحدة 
. أي أن فكرة حل الدولة الواحدة تحظى بقبول لدى (15)"فالدول ومنها أميركا ال يمكن المراهنة عليها
ون خيار حل الدولة الواحدة هو البديل األمثل إلنهاء بعض األحزاب والمثقفين والكتاب، ويعتبر 

 القضايا الفلسطينية بداًل من خيار حل الدولتين الذي لم يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 حل الدولتين .7

                                                           

 .10، ص7101( مرجع سابق. زيد، أمينة12)
 70( مرجع سابق، نصر الله، تيسير، ص13)
 .7105فبراير  01خ ( سميرات، هاني. السير إلى الوراء دولة واحدة.. أم.. دولتين؟، وكالة معًا اإلخبارية، نشر بتاري14)
( شاابكة فلسااطين للحااوار. سااعدان للنائااب نفاااع: حاال الاادولتين لاايس واقعيااًا ويجااب العااودة إلااى الدولااة الديمقراطيااة الواحاادة. 15)

 .7110نوفمبر  01، بتاريخ 01ونشرت أيضًا في موقع: عرب
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الفلسطيني على أساس تقسيم  -حل الدولتين: مصطلح عام يدل على تسوية للصراع اإلسرائيلي
يقوم في صيغته السياسية حاليًا على  دولتين، إسرائيل وفلسطين. خية بينمساحة فلسطين التاري

مشروع حل م، وترتبط 0012أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
. مرت فكرة حل الدولتين في الفكر السياسي (16)111و 707بقراري األمم المتحدة رقم  الدولتين

ددات برزت مشاريع حل الدولتين، يرى بعضها أن إقامة دولة الغربي بعدة مراحل، ونتيجة لعدة مح
. (17)010عربية وأخرى يهودية هو الحل األمثل للقضية الفلسطينية، كما حدث في قرار التقسيم 

م 0020م، وصدور قرار من المجلس الوطني الفلسطيني عام 0021وبعد ما أحدثته حرب تشرين 
ينية على أي جزء من األراضي الفلسطينية يتم يدعو إلى "إقامة السلطة الوطنية الفلسط

 . (18)تحريرها"

اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح مشروع التسوية السياسية، وانتقلت من 
 -الرومانسية السياسية إلى الواقعية، فقد مهدت األوضاع الدولية تسوية الصراع اإلسرائيلي

م، في األراضي المحتلة، وإعالن قيام الدولة الفلسطينية 0012الفلسطيني، بعد اندالع االنتفاضة 
م، كان ذلك بمثابة موقف فلسطيني واضح ومحدد المعالم من فكرة التسوية 0011في الجزائر عام 

م، ثم جاءت 0012على أساس قرارات الشرعية الدولية، والقبول بدولة فلسطينية في حدود 
رد الواليات المتحدة األمريكية بالنظام العالمي بعد حرب المتغيرات الدولية وما أدت إليه من تف

م"، وقبلت 0000م، التي دعت إلى مؤتمر سالم عالمي "مؤتمر مدريد للسالم 0000الخليج الثانية 
 -الدول العربية ومنظمة التحرير بالمشاركة. ومن ثم فتحت قنوات سرية لعقد اتفاق سالم في أوسلو

 النرويج. 

عترافًا بالحقوق المشروعة والسياسية للشعب الفلسطيني، ونصت على انشاء شكل اتفاق أوسلو ا 
سلطة حكم ذاتي في غزة وأريحا في المرحلة األولى، أما المرحلة الثانية فتمتد السلطة الفلسطينية 
إلى بقية المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، ويتم خاللها التفاوض على قضايا الحل 

"القدس، والحدود، والمستوطنان، والالجئين" خالل الفترة االنتقالية التي تحددت في خمسة النهائي 

                                                           

ل مقدمااة إلااى اللقاااء التنساايقي السااادس ( بااديل. حاال الاادولتين، حاال الدولااة الواحاادة وحقااوق الالجئااين الفلسااطينيين، ورقااة عماا16)
 .1، ص7115المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين،  -لالئتالف الفلسطيني لحق العودة هولندا، بديل

( زيااد، أمينااة. نمااوذج الدولااة الواحاادة وأثاار ذلااك علااى عمليااة السااالم الفلسااطينية اإلساارائيلية )اإلمكانيااة والتحااديات(، رسااالة 17)
 .05، ص7101ستير غيز منشورة، جامعة النجاح الوطنية، ماج

 .01، ص7111، خريف 21، العدد 00( الحسيني، مصطفى. غروب حل الدولتين، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 18)
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امه بدفع م، بسبب التعنت اإلسرائيلي وعدم التز 7111تعثرت عملية السالم عام  .(19)أعوام
 استحقاقات عملية السالم، حتى اآلن.

تاريخيًا ودينيًا يهدد كيانها، وهذا  إن الموقف اإلسرائيلي الفعلي من حل الدولتين، ترى فيه مأزقاً 
ى تراجع إسرائيل عن عملية الموقف أدى إلى تعمق الخالف والهوة بين طرفي الصراع وأدى إل

، حين مارست الضغط العسكري والسياسي عليهم من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية السالم
  د اليمين المتطرف داخل إسرائيل.واستعادة مكانتها أمام تصاع

ضمن هذا المنطق، فإن إسرائيل وباستمرار تدفع بأي مشروع سياسي للحل نحو التعامل مع 
حقائق الراهنة والعمل على تكريس الطابع العدواني واالحتاللي واالستيطاني التوسعي، وتخطي ال

. إن حل الدولتين، هو المسار والطريق (20)مرجعيات الشرعية الدولية ألي مفاوضات سياسية
اإلسرائيلي، وفق المواقف الرسمية الفلسطينية  -إلى اتفاق نهائي وشامل للصراع العربيللوصول 

والعربية والدولية واإلسرائيلية، رغم أن األخيرة تعمل بكل قوة لعدم تحقيقه على األرض، أي تعمل 
وفق سياسة إدارة الصراع وليس انهائه، واستطاعت بالفعل خلق حقائق جديدة، فقد ازاد التغول 
االستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وكذلك السياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى أسرلة القدس 
وغيرها من اإلجراءات التي يصعب اآلن التراجع عنها بسهولة، وكان ذلك بدعم الوسيط غير النزية 

ترتق إلى فعل لم  التي دوليةال باإلضافة إلى اإلدانة ، الواليات المتحدة األمريكية -لعملية السالم
 مانع الستبعاد حل الدولتين وإدارة الصراع بداًل من العمل على إنهائه. 

 الحل اإلقليمي .3

 لتلك إسرائيل صاغت وقد اإلسرائيلية، للدولة األساسية والبنية الجوهر الفلسطينية األرض تعتبر
 عام العربية -منذ الحرب اإلسرائيلية األراضي الفلسطينية لضم ومخططاتها مشاريعها الرؤية
 الصهيونية الحركة فكر هو والتوسع الضم فكر وكان زائفة، ودينية تاريخية ادعاءات تحت م0001

الفلسطينية حتلت القوات اإلسرائيلية األراضي ومنذ أن ا .للفرات النيل من التوراتية ادعاءاتها وفق
مصدر جدل سياسي م، شكلت هاتان المنطقتان 0012في الضفة والقطاع في حرب حزيران/ يونيو

                                                           

جامعااة  ( بارهم، عباد اللاه. اصااالح منظماة التحريار الفلساطينية إشااكالية "الهيكلياة والبارامج"، رساالة ماجسااتير غيار منشاورة،19)
 .01، ص7112فلسطين،  -النجاح الوطنية، نابلس

 .50( مرجع سابق. زيد، أمينة ص20)
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داخل الكيان اإلسرائيلي بين مختلف األحزاب والقوى السياسية واألوساط الحاكمة حول ما يجب 
أول من طرح فكرة ضم األراضي و  .(21)عمله وتنفيذه ازاء المصير السياسي النهائي لهذه المناطق

ق دافيد بن غوريون م إلى دولة إسرائيل رئيس الوزراء اإلسرائيلي الساب0012المحتلة في حزيران 
فقد وزع على الصحف مشروعًا يتضمن الفكر السياسي في تلك المرحلة، حيث تضمن مشروع بن 
غوريون "ضم قطاع غزة ضمن حدود دولة إسرائيل على أن يجري في الضفة الغربية أو في أي 

 ومراكز الفكرالسياسية  ةالنخبومن ثم بدأت . (22)منطقة عربية أخرى توطين الالجئين المقيمين فيه"
عام  المحتلة لألراضي تحمل فكرتي الضم والفصلبطرح مشاريع جديدة  (23)في إسرائيل والدراسات

م هو أول مشروع  متكامل يحمل فكرة ضم األراضي 0012م. ولعل مشروع إيغال ألون عام 0012
ل منحهم لدولة االحتالل وفي نفس الوقت التخلص من المناطق الفلسطينية األكثر كثافة من خال

م والتي عكست 0011حكم ذاتي لتسيير حياتهم اليومية دون سيادة. فيما طرح إبراهام كاتس عام 
 أفكاره ةراء واتجاهات حزب العمل، ضم األراضي الفلسطينية بشكل كامل إلى إسرائيل.

بع بعد رفض القيادة السياسية التنازل عن تحرير األرض الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود الرا
م، بدأت إسرائيل تطرح مشاريع 7111( عام 7م في المفاوضات كامب ديفيد)0012من حزيران 

منفردة، وتتخذ خطوات عملية على األرض من أجل تنفيذ تلك المشاريع الفكرية، ولعل الطرح 
 الحل اإلقليمي وإقامة غزة الكبرى".الفلسطيني، هو "-اإلسرائيلي الحالي لحل الصراع اإلسرائيلي

                                                           

( قاعود، يحيى. دولة غزة في الفكار اإلسارائيلي وسابل المواجهاة، بحاث علماي محكام فاي ماؤتمر قطااع غازة: الواقاع وةفااق 21)
 م.7105الخميس أكتوبر  -غزة، الثالثاء -المستقبل، جامعة األزهر

لاارحمن، أسااعد. والاازور، نااواف. الفكاار السياسااي اإلساارائيلي قباال االنتفاضااة.. بعااد االنتفاضااة، دار الشااروق للنشاار عبااد ا (22)
 1، ص0001األردن،  -والتوزيع، عمان

تتنوع مراكز الفكر والدراسات في إسرائيل وفقًا لطبيعتها وإلى المساحة العلمية التي  مراكز الفكر والدراسات في إسرائيل: (23) 
مل معها، حيث يوجد في إسرائيل مراكز صناعية وتكنولوجية وزراعية وتربوية وسياساية وعساكرية وفاي شاتى المجااالت تتعا

العلمية، وتنقسم مراكز الفكر إلى مراكز متخصصة لحقل علمي واحد، أو أن تكاون متنوعاة التخصاص. وتنفاق إسارائيل ماا 
ا يمثل أعلى نسبة إنفاق في العالم. وهذا يدلل علاى أهمياة مراكاز من إنتاجها القومي على البحث العلمي، بم %0.2مقداره 

 الفكر والبحث العلمي في إسرائيل. 
 راجع في ذلك:

المركاااز  –حساااان، كماااال. مراكاااز الفكااار اإلسااارائيلية ودورهاااا فاااي النسااايج اإلسااارائيلي، مجلاااة قضاااايا إسااارائيلية، مركاااز مااادار  -
 .51، ص7111فلسطين،  -م الله، را70الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، العدد 

أبااو عااامر، عاادنان. مراكااز البحااث العلمااي فااي إساارائيل السياسااات، األهااداف، التموياال، مركااز نماااء للبحااوث والدراسااات،  -
 .01، ص7101لبنان، -بيروت
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بعض ويرى  مد السياسة اإلسرائيلية الحالية مشروع الحل اإلقليمي بدياًل لحل الدولتين.تعت
أن طرح البدائل هو تكتيك يستخدم لتحريك المفاوضات، ويرى ةخرون أن طرح مقترحات  السياسيين

وهذه الرؤية  .(24)بديلة لحل الدولتين يعكس التحول الفكري والسياسي إلسرائيل أمام حل الدولتين
إلسرائيلية ليست جديدة، فقد طرح مشروع توطين الالجئين في سيناء في اتفاق كامب ديفيد ا

تبادل األرض منذ الشروع في عملية تسوية م بين مصر وإسرائيل، وقد استمرت سياسة طرح 0020
والتي استكملت في أوسلو عام  0000الفلسطيني سياسيًا، في مدريد عام  –الصراع اإلسرائيلي 

 مبدأ "األرض مقابل السالم".  على 0001
قدمت عدة أوراق تتحدث عن االنفصال والحلول  م7110مؤتمر هرتسيليا الخامس عام في 

: الورقة األولى: األردن كوطن قومي (25)حل الدولتين التقليدي، ومن أهمها مشروع البديلة غير
. والورقة Baity alone للفلسطينيين، أساس التفاق إقليمي، قدمها عضو الكنيست ةنذاك بتي ألون 

الثانية: خطة تبادل أراضي وسكان بين إسرائيل والفلسطينيين قدمها رئيس حزب "إسرائيل بياتا" 
. أما الورقة الثالثة: تبادل أراضي متعدد األطراف من وجهة نظر Lieberman  أفغدور لبيرمان

. فيما Gideon Bigerباجرجغرافية وديمغرافية واقتصادية، قدمها دكتور جامعة تل أبيب جدعون 
ومنذ   .Amos Harel قدمت الورقة الرابعة: تبادل أراضي متعدد األطراف، قدمها الصحفي هارئيل

م تركزت الرؤى الفكرية على االنفصال ومشاريع تبادل األراضي بشكل أكبر 7111بداية عام 
 وأوضح. 

نوان: "تبادل األراضي كوسيلة من أهم المشاريع التي قدمت لمؤتمر هرتسيليا الثامن، مشروع بع
، Uzi Aradمجموعة من الباحثين يضم "عوزي أراد العربي"، الذي قدمه  –لحل الصراع اإلسرائيلي

". وتستند فكرة تبادل األرض على مبدأ يحافظ بموجبه كل Rahelوجدعون باجر، وراحيل مختغير
م الحدود الدقيقة للمنطقة بناء طرف على حقه في كامل مساحة المنطقة، ولكن مع إمكانية إعادة رس

. ويرى مؤتمر هرتسيليا أن تبادل األرض يتيح انتقال السيادة على (26)على اعتبارات ديمغرافية وأمنية

                                                           

)24) Zanotti, Jim. Israel and the Palestinians: Prospects for a Two-State Solution, Congressional 

Research Service, p 27-28. 
( رباح، يحيى. إعاادة التفكيار فاي حال الادولتين غياورا ايالناد استنسااق ألفكاار قديماة، ورشاة عمال حاول رؤياة غياورا ةيالناد 25)

، ص 7101مركز التخطيط الفلسطيني، السانة الثالثاة، العادد الخاامس، ماايو  –لحل الدولتين )مترجم(، قراءات استراتيجية 
10. 

عاماااًا علاااى إقامتهاااا، )ت( ساااعيد  11. وجهاااات نظااار إسااارائيل اإلساااتراتيجية بعاااد 7111ؤتمر هرتسااايليا الثاااامن، وثيقاااة مااا 26))
عاايش، ورقااة عماال " تبااادل األراضااي كوساايلة لحاال النزاعااات اإلقليميااة بااين إساارائيل وجاراتهااا" إعااداد: عااوزي أراد، وغاادعون 
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التجمعات السكانية المتجاورة: التجمعات السكانية اليهودية في الضفة الغربية من خط الهدنة، 
ل خط الهدنة، ومن ذلك المنطلق وجود ضرورة والتجمعات السكانية الفلسطينية الواقعة غرب وشما

مهمة لفصل السكان الفلسطينيين عن اليهود، ويرتكز هذا المشروع على فرضية قيام دولتين، األولى 
مشروع . وورقة العمل هذه تقدم (27)يهودية، والثانية عربية ويطلق عليها فيما بعد الدولة فلسطينية

راض شاملة في الشرق األوسط، وهذا االقتراح يعتمد على لتسوية الصراع من خالل اقتراح تبادل أ
تبادل أراض بين إسرائيل وجاراتها، يهدف إلى رسم حدود جديدة تتناسب مع متطلبات األمن 
اإلسرائيلية، وتستند هذه الرؤية على اتفاقات السالم بين مصر واألردن مع إسرائيل، وهذا ما يدفع 

املة لحل الصراع اإلسرائيلي، يعتمد في جوهرة على الدول لوضع رؤية ش نالباحثين اإلسرائيليي
العربية من خالل إشراك دول المنطقة في التسويات السياسية الرامية لرسم حدود جديدة عن طريق 

 . (28)تبادل أراض
إسرائيل، سورية، "األول: تبادل أراضي بين  ترتكز فكرة مبادلة األراضي على أساسيين وهم:

نفس المساحة التي سوف تمتلكها إسرائيل، بهدف السيطرة على هضبة الجوالن، ، ب"األردن، لبنان
ويتم تعويض سورية من لبنان واألردن، وإسرائيل تعطي بدل منها أرضًا لألردن ولبنان على طول 

، يتم تبادل "إسرائيل، السلطة الوطنية، مصر"الثاني: تبادل أراضي بين أما  .(29)الشريط الحدودي
س المساحات من أجل احتفاظ إسرائيل على أراضي في الضفة الغربية، بالمقابل األراضي وبنف

سوف تعطي إسرائيل أرضًا لمصر والسلطة في صحراء النقب. وكذلك أراضي على امتداد الخط 
 .(30)األخضر متاخمة لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مع أو من دون سكان عرب

ل في المنطقة يهدف إلى إعادة رسم الحدود من جديد، تسوية تبادل األراضي الشام مشروعإن 
"، وفكرة هذا الحل هي أن يتم تسوية الصراع بين إسرائيل 0001خالفًا لمعاهدة "سايكس بيكو، 

والدول العربية سياسيًا مع االحتفاظ بمساحة كل دولة، وأن يقتصر التغيير على خطوط الحدود بين 
ا إسرائيل سوف تعوض األطراف بداًل منها أرض مساوية الدول، بمعنى أخر أي منطقة تريد ضمه

                                                                                                                                                                          

، ص 7111،  00 –ماادار، سلساالة أوراق إساارائيلية  -ئيلية بااايغر، وراحياال مختغياار. المركااز الفلسااطيني للدراسااات اإلساارا
20. 

(، المركاز العرباي للبحاوث 0اإلسارائيلي: مساتقبل المنطقاة العربياة ) واالساتراتيجيةجمال الدين، هبه. رؤية معهد السياسة  27))
 .7105إبريل  00والدراسات، 

 http://www.acrseg.org/37862 
 .15-10ليا الثامن، ص( مرجع سابق: وثيقة مؤتمر هرتسي28)
 10( المرجع السابق. ص29)
 11-15( المرجع السابق. ص30)
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لها بالمساحة. كما وتهدف هذه المشاريع الفكرية إلى ضمان أمن إسرائيل من خالل تعدد الالعبين، 
 ألن حل الصراع بشكل كامل يخلق التزامًا واهتمامًا لدى جميع األطراف. 

األكثر وضوحًا ، وهو م7111 عامGiora Eiland غيورا ةيالندالحل اإلقليمي طرح مشروع أعاد 
حل الدولتين، فهي تطرح بدائل جديدة لحل الصراع  مشروع للرؤية الفكرية اإلسرائيلية وتحوالتها تجاه

وفق مصالح إسرائيل، وهذه الرؤية الفكرية تعبيرًا عن الموقف السياسي الذي تطرحه إسرائيل لحل 
كالقدس والالجئين، والدولة الفلسطينية وطبيعتها  ، والقضايا النهائيةالعربي-الصراع اإلسرائيلي
 . الجغرافية والسياسية

يدعي ةيالند في رؤيته الجديدة لحل الدولتين صعوبة تطبيق حل الدولتين التقليدي الذي جاءت 
به اتفاقيات أوسلو، ألن التغيرات السياسية كانت إلى األسوأ والجمهور اإلسرائيلي ال يشعر برغبة 

نيين في الوصول إلى سالم حقيقي، ويعتمد في ذلك على التغيرات السياسية الفلسطينية عند الفلسطي
. ويطرح ةيالند مشروع جديد لحل (31)وصعود حركة حماس، وعدم قدرة السلطة على ضبط األمن

الدولتين ويصفه بالحل الواقعي ألن حل الدولتين التقليدي من وجهة نظرة فشل بعد دخول عملية 
جديد فكرتين بديلتين لحل الدولتين، وهما: الفكرة ويتضمن الحل ال، دها الثالثالمفاوضات عق

بين الفلسطينيين واالردنيين، حتى تتمكن قوات االمن األردنية من  ةكونفدرالياألولى، الحل األردني، 
السيطرة على الحدود مع إسرائيل، ويدعى ةيالند بأن هذا الحل يحتاجه األردنيون والفلسطينيون 

الحل اإلقليمي وإقامة دولة غزة الكبرى، والذي يعتبره أكثر واقعية من الحل . أما الفكرة الثانية، اً مع
األردني. ويصوغ ةيالند فكرة دولة غزة الكبرى قائاًل: "تنقل مصر منطقة جنوب غزة على طول 

در بحوالي ساحل البحر األبيض المتوسط إلى سيادة الدولة الفلسطينية الجديدة. هذه المنقطة تق
على الخط الساحلي. هذه األبعاد ستقدم حصة  7كم 71إلى الجنوب فيها  7كم 11تمتد  7كم 111
 .(32)لتتسع لميناء بحري، ومدينة تتسع لمليون ساكن، ومطار كبير في الجنوب الغربي" تكفيكبيرة 

إلى السيادة  يرسم ةيالند حدود دولة غزة الكبرى قائاًل: "سينقل األردن أراضي قرب نهر األردن
. إسرائيل (33)، من مساحة الضفة الغربية"%5الفلسطينية الجديدة، يعادل حجم هذه األرض حوالي 

ستعوض مصر عن المساحة المقتطعة من أراضيها في النقب. في المقابل سوف تحصل إسرائيل 
                                                           

، معهاد واشانطن لسياساة الشارق األوساط، 7111( ةيالند، غيورا. إعادة التفكير بحل الدولتين، )ت( عمر عاشور، سبتمبر 31)
الثالثااة، العاادد  الساانةفلسااطيني، ورشااة عماال حااول رؤيااة غيااورا ةيالنااد لحاال الاادولتين، قااراءات اسااتراتيجية، مركااز التخطاايط ال

 .72-70، ص 7101مايو  –الخامس 
 .21، ةيالند، غيورا، ص مرجع سابق( 32)
 .22( المرجع السابق، ص33)
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من مساحة الضفة الغربية. ولضمان موافقة كل من األردن ومصر يعرض ةيالند  %01على 
ريات وهي: حفر نفق يربط األردن بمصر عبر األراضي اإلسرائيلية ويتصل بالميناء الجديد على مغ

البحر المتوسط. باإلضافة إلى إمكانية تعويض األردن عن األرض المقتطعة منها من قبل 
 السعودية كي ال تكون مصر هي الوحيدة التي سوف تتنازل عن أراضي.

والفصل منذ احتاللها ألرض فلسطين وعبر المراحل إسرائيل لم تتخلى عن فكرتي الضم 
التاريخية المختلفة من عمر القضية الفلسطينية، فهي تسعى لضم األراضي الفلسطينية ذات األهمية 
التاريخية والدينية والجغرافية كالقدس، فيما تسعى لفصل قطاع غزة بهدف تغيير الخارطة السياسية 

فإسرائيل   .(34)ت التي تواجه إسرائيل كالزيادة السكانية والالجئينلفلسطين التاريخية، وإنهاء المشكال
تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية على أن تقام خارج حدود فلسطين، بل وتدعم هذا الحل الذي يخلصها 

  من خطر الديمغرافيا السكانية ماليًا، فطبيعة الصراع القائم هو، صراع وجودي على األرض.
السياسة اإلسرائيلية الحالية، تعمل بسياسة التوريط الواعي للدول العربية من أجل الدخول في إن 

تروج نفسها حليفًا للدول العربية وأن التهديد اإليراني فهي عالقات طبيعية وتطبيعية معها، 
من هذه السياسة هو والهدف واإلرهابي في المنطقة هما تهديدات مشتركة إلسرائيل والدول العربية. 

خارج العربي لفرض مشروع الحل اإلقليمي وجعل تحويل التفاوض من الداخل الفلسطيني إلى ال
السابق، يورام كوهين،  اكالشاباستعرض رئيس جهاز فقد لتسوية. العرب تتحمل معها استحقاقات ا

قائال: "رؤية  م7102 السابع عشر ارائيلي الفلسطيني في مؤتمر هرتسيليا الرؤيته للصراع اإلس
م وعاصمتها القدس. والرؤية 0012السلطة الفلسطينية قصيرة وواضحة، دولة بحدود العام 

اإلسرائيلية للمكانة النهائية للمناطق التي تم تحريرها، أو احتاللها، قبل خمسين عامًا في حرب 
لمؤتمر هرتسيليا الا  في كلمة وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمانو  .(35)م لم تحسم بعد"0012

أكد "عندما نصل إلى نهاية الصراع فإنه لن تحل المشاكل بل على العكس.  م،7102السابع عشر 
م، ويجب تغيير سلم األولويات. 0012فنحن لن نوافق على عودة الجئ واحد إلى حدود العام 

اتفاق إقليمي، وليس من تحت واألمر الوحيد الممكن تنفيذه قبل اتفاق سياسي مع الفلسطينيون هو 
 .(36)الطاولة وإنما فوق الطاولة"

 
                                                           

 م.7105( مرجع سابق، قاعود، يحيى. أكتوبر 34)
: اساتبعاد اتفااق ماع الفلساطينيين وتحفاظ مان عملياة ساالم 02(: ماؤتمر هرتسايليا السانوي الاا 7102. )( المشهد اإلسارائيلي35)

 .7م، ص7102أغسطس  00الثالثاء ، السنة الخامسة عشرة، 011إقليمية!، العدد 
 .7م، ص7102، المشهد اإلسرائيليالمرجع السابق. ( 36)
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 الفلسطيني -الصراع اإلسرائيلي  مشاريع تسويةية المحور الثاني: واقع

، ودولياً  الفلسطيني المطروحة فلسطينيًا وإسرائيلياً  -تسوية الصراع اإلسرائيلي مشاريع بعد دراسة
 الحل اإلقليمي.مشروع حل الدولتين، و مشروع حل الدولة الواحدة، و  مشروع والتي تمحورت حول

وطرحت حلواًل جديدة السياسة اإلسرائيلية الحالية تين تجاوزتها نجد أن فكرتي الدولة الواحدة والدول
هل يمكن قبول فكرة الدولة الواحدة في ظل سؤااًل: وعليه  للصراع، قائمة على الحل اإلقليمي.

والقوانين العنصرية التي تفرضها عليهم إسرائيل  01التوجهات اإلسرائيلية العنصرية ضد عرب 
 أي مشروع تسوية يحقق الحد األدنى للحقوق الفلسطينية؟و  بهدف اقتالعهم من األرض؟

 التناق  الفكري والعمليمشروع الدولة الواحدة:  .0

بسبب التعنت اإلسرائيلي والتحوالت الفكرية وطرحه  مع تراجع احتماالت تحقيق حل الدولتين
د السياسيين تحظى بمزيد من االهتمام. أي أعا، بدأت فكرة الدولة الواحدة لمشروع الحل اإلقليمي

والكتاب طرح مشروع الحل الدولة الواحدة من جديد، وبصيغ مختلفة، مطالبين بدولة مدنية تمنح 
 الحقوق والحريات لكافة مواطنيها. 

بوجه عام يقع المدافعون عن الدولة الواحدة " راون تساؤالت حول الدولة الواحدةيطرح ناثان ج. ب
هر، دون تحليل صورة هذه الدولة، أو كيف سيتمكن في شرك الدعوة إلى حل طوباوي مثالي با

العدوان المتحصنان في خنادقهما من إنشاء مثل تلك الدولة؟ إن فكرة الدولة الواحدة مجرد فكره 
الدولة الواحدة التي " ويركز براون على شكل الدولة وطبيعة الحريات ."مشوهة أو خيالية التصور

طران نفس األرض على أساس تعاوني متساو، لكنها ستنشأ لن تقوم على أساس قوميتين يتشا
الديمقراطية مع ستكون، بداًل من ذلك، دولة ينعم فيه البعض بالحريات الليبرالية واالمتيازات 

 . (37)"استمرارهم في القلق بشأن أمنهم، في حين يحرم اآلخرون من الحرية واألمن على حد سواء

المجتمع  باإلضافة إلى أن، منقسماً  نفسهسرائيلي لن تقف إلى هذا الحد فحسب، فالمجتمع اإل
الذي ينتخب يمين متطرف لن يقبل أفكار ليبرالية تدعم الحرية والمساواة، وإذا كان المجتمع 

دولة فلسطينية على حدود ومنح الفلسطينيون اإلسرائيلي الحالي يرفض تفكيك المستوطنات 
 فلسطين؟ م، هل سيقبل بالشعب الفلسطيني على كامل أرض0012

                                                           

 .0-1، ص7111 الدولية، أيار( ناثان ج. براون. زوال حل الدولتين، مؤسسة كارنيغي للسالم 37)
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والتحديات، ولعل  من تناقضاتحتويه لما يالدولة الواحدة من الجانب العملي يتهاوى مشروع  
أولى تلك القضايا هو وعي إسرائيل بهذه الفكرة والعمل عليها كما تعمل على حل الدولتين من 

ي، وفكرة للشعب اليهود إسرائيل أرض فلسطين حيث تعتبر ."(38)قانون "يهودية الدولةمشروع خالل 
 تبر تحدي لقانون يهودية الدولة. الدولة الواحدة تع

إسرائيل ترخيصًا وحقًا في طرد  قانون "يهودية الدولة" منحةمن التبعات الجسام التي ستنتج عن 
تعتبرهم غرباء يحملون تراخيص إقامة يمكن على األقل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، أو 

غزة عام قطاع الذي تسعى إلية إسرائيل منذ زمن، فانسحابها من  إلغاؤها في أي وقت، األمر
م، وبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، يأتي في سياق الحفاظ على يهودية الدولة، 7115

وبالتالي فإن يهودية الدولة تلغي حقًا غير قابل للتصرف، وهو حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
م، وهذا أمر غير ممكن في القانون الدولي؛ كما أن يهودية 0001الذين طردتهم إسرائيل عام 

 .(39)الدولة تعني استيالء إسرائيل قانونيًا وبال مقابل على كل فلسطين التاريخية بكل محتوياتها

البداية الحديثة لطرح فكرة الدولة اليهودية متزامنة ومتالزمة مع وصول حزب الليكود  كانت
الفلسطينية قد وصلت إلى طريق  –ت المفاوضات اإلسرائيلية م، حيث كان7110للحكم عام 

 في "دولة"يهودية ال اعتراف القيادة الفلسطينية بام طالب شارون 7111مسدود. وفي حزيران عام 
                                                           

( "الدولاة القومياة اليهودياة" وفاق 0: وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياامين نتنيااهو مشاروع قاانون )يهودية الدولةقانون ( 38)
، مشاايرا إلااى أنااه ساايتم تحديااد الصاايغة 7100مااا قدمااه أوفياار جناادلمان الناااطق باساام نتنياااهو لإلعااالم العربااي فااي نااوفمبر 

الدولاة القومياة “، وتالياا الانص: الهادف: تحدياد هوياة دولاة إسارائيل بصافة النهائية بالتنسيق مع المستشار القاانوني للحكوماة
وتكريس قيم الدولة بصافتها يهودياة وديمقراطياة تمشايًا ماع الصايغة الاواردة فاي وثيقاة إعاالن دولاة إسارائيل ” للشعب اليهودي

 وتشمل المبادئ األساسية:
 ة دولة إسرائيل.أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقام -
دولااة إساارائيل هااي الااوطن القااومي للشااعب اليهااودي الااذي يجّسااد فيهااا حقااه فااي تقرياار المصااير بناااًء علااى تراثااه الحضاااري  -

 والتاريخي.
 حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي. -
ة أنبيااء شاعب إسارائيل، كماا أنهاا تلتازم باالحقوق إسرائيل دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسالم وفاق رؤيا -

 الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون. راجع في ذلك:
المعاصار وتداعياتاه علاى القضاية الفلساطينية، المركاز الاديمقراطي  اإلسارائيلي السياسايالفكار  فيمرسي، محمد. يهودية الدولة 

 .7102يناير  70العربي، تاريخ التصفح 
http://democraticac.de/?p=32465 

 
( أبو نحل، أسامة. يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية، مجلاة جامعاة القادس المفتوحاة 39)

 .177، ص7100، المجلد األول، حزيران 71لألبحاث والدراسات، العدد ا
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على أساس ديني باالعتراف خطاب ألقاه في مدينة العقبة األردنية، ويرتكز المطلب اإلسرائيلي 
حليل المنطقي لمفهوم دولة يهودية هو قائم في األساس على أن ، حيث أن التواحدوسياسي في ةن 

إسرائيل تهدف إلى بناء دولة ال يتواجد فيها أعراق أو أجناس أو ديانات أخرى، وبنفس الوقت يتمثل 
 .(40)نالبعد السياسي بأن اعتراف الفلسطينيين يعني تخليهم بالمطلق عن حق عودة الالجئي

اإلسرائيلي "الكنيست" العديد من القوانين الداعمة لالحتالل  شرع البرلمان لذلكوباإلضافة 
واالستيطان. فقد رصد تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلي حول "القوانين العنصرية 

قانونًا ومشروع قانون جديدًا، كان أخطرها: يهودية الدولة، قانون القدس،  051والداعمة لالحتالل"، 
"ضم  لفلسطينية، مشروع قانون تسوية المستوطنات في الضفة الغربية والقدسقانون سلب األموال ا

 . (41)المستوطنات والبؤر االستيطانية إلسرائيل"

إذا كان المجتمع اإلسرائيلي يرفض تطبيق حل الدولتين فإن حل الدولة الواحدة  أخرى  ةناحيومن 
م قله منحصرة في السلك األكاديمي قد أصبح مستحياًل. وحتى الذين يتحدثون عن الدولة الواحدة ه

واإلعالم. وتكمن مواطن الخلل في هذه الفكرة في تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين، 
واقتصارها على دولة المواطنين وعلى مواطني الضفة الغربية في أحسن حال. فالفكرة ال تعني 

ى لو كان على أساس بالضرورة حل كافة مشاكل الشعب الفلسطيني بشكل أوتوماتيكي، حت
المواطنة المتساوية، فإذا كنا نتحدث في الجانب النظري للحل فقد تقوم احتماالت عدم حلها إذا ما 
تدخلت موازين القوى واالبتعاد عن القانون الدولي في الممارسة، وهي إحدى ثغرات أوسلو، كما أن 

. غير أن أمينه زيد تنظر لحل (42)حل الدولة الواحدة قد يديم السيطرة لمجموعة عرقية على أخرى 
الدولة الواحدة في إطاره النظري بأنه حاًل مقبواًل وال تكمن اإلشكاليات عندها سوى في مواقف 
الحكومات اإلسرائيلية التي ترفض الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتقول فلسطينيا هناك قبول 

فلسطين كما يفترض حل الدولتين، وأن حل للفكرة لسببين وهما: عدم التنازل عن أي جزء من تراب 
شكاليات العالقة اليوم بين الجانبين وبالذات فيما  الدولة الواحدة يبدو أكثر سهولة ويسر في حل اإلإ

فيما يرى رائف  .(43)يخص قضايا الشعب الفلسطيني، كالالجئين، والقدس، والدولة، والمستوطنات
                                                           

إقامة دولة فلساطين، رساالة ماجساتير غيار منشاورة، جامعاة  ( سالمة، عماد. االعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على40)
 .00-01م، ص7105فلسطين  -النجاح

المركاز الفلساطيني للدراساات تقريار القاوانين العنصارية والداعماة لالحاتالل،  71(: الكنيست الا 7102( جرايسي، برهوم. )41) 
 .1-5مدار، ص -اإلسرائيلية

 .2( مرجع سابق. بديل، ص42)
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ل الدولتين غير قابل للتطبيق، وال المشكالت التي تواجه حل زريق، إن إخفاق أوسلو يعني ح
الدولتين تقودنا بالضرورة لحل الدول الواحدة، فليس من الواضح، ما إذا كان تعذر حل الدولتين في 
المرحلة الراهنة يلزم بالتحول إلى حل الدول الواحدة، ربما يقال إن األصل في تعذر حل الدولتين 

قوى الحالية، فإذا كان األمر صحيحًا فإنه يتعين عندئذ العمل على تعديل هذا هو اختالل موازين ال
 .(44)االختالل، من دون أن يطال تغيير البرنامج السياسي ذاته

لمؤرق وأستاذ التاريخ الفرنسي هنري لورنس المجلد الخامس الخاص بالقضية أصدر ا
: "يقول البعض ينبغي العودة عن حل دولة وحل الدولتينمشروعي حل ال الفلسطينية، ويقول فيه عن

الدولتين والعودة إلى حل الدولة الواحدة، ثنائية القومية، اليوم بلغت الكراهية والبغضاء حدًا بات من 
غير الواضح كيفية بناء دولة ثنائية القومية، فالناس لديهم حاجة حيوية للتعبير عن هويتهم الوطنية 

ني، وجيش... والواقع أن الشعبين يعيشان في تفاعل مستمر وحلمهما هو أن ، وبنشيد وطوبعلم
ينفصال ذات يوم، لذا الحل الوحيد هو إيجاد نظام بدولتين مع إدارة عامة مشتركة للموارد 

. فيما يرى الكاتب (45)والشبكات، ومع ذلك فهذا الحل بعيد ونتباعد عنه كثيرًا في المنظور الجديد"
برز رأي قوي يقوم على فتح الخيارات والجمع ما بينها شأن الدولة الواحدة "هاني المصري في 

ال  ،وليس االنغالق على خيار واحد وحيد، بمعنى أن وصول خيار الدولة الفلسطينية إلى الفشل
يعني أن الباب بات مفتوًحا لحل الدولة الواحدة، فالعوامل واألسباب التي أدت إلى وصول مسيرة 

تسوية إلى طريق مسدود، وأهمها رفض إسرائيل وتعنتها، تفعل فعلها بقوة أكبر برفض حل الدولة ال
فالدولة الواحدة القائمة التي تسعى إسرائيل لترسيخها  .الواحدة التي تقوم على المساواة للمواطنين

 ولةوكدتقوم على أساس ترسيخ إسرائيل كتجسيد للمشروع الصهيوني االستعماري االستيطاني 
ويعتقد بعض  .(46)"للشعب اليهودي، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان أصحاب البالد األصليين

ين والسياسيين بأن استمرار الحديث عن الدولة الواحدة هو من سبيل العبث، خصوصًا على المعلق

                                                                                                                                                                          

زيااد، أمينااة. نمااوذج الدولااة الواحاادة وأثاار ذلااك علااى عمليااة السااالم الفلسااطينية اإلساارائيلية )اإلمكانيااة والتحااديات(، رسااالة  (43)
 .10، ص7101ماجستير غيز منشورة، جامعة النجاح الوطنية، 

العباد، مجلاة الدراساات الفلساطينية، العادد  -دة؟ من الصاراع حتاى الماوت إلاى جدلياة السايدزريق، رائف. حل الدولة الواح (44)
 .011، ص7100، ربيع 11

نااوفمبر  00، السابت 2071يااام. الماؤرق هنااري لاورنس: حاال الادولتين وحاال الدولاة الواحاادة.. مساتحيالن، العاادد ( جريادة األ45)
 .00، ص7105

( المصاااااري، هااااااني. إعاااااادة بنااااااء المشاااااروع الاااااوطني الفلساااااطيني، المركاااااز الفلساااااطيني ألبحااااااث السياسااااايات والدراساااااات 46)
 .7101مسارات،  -اإلستراتيجية
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أي أن إسرائيل أوقفت . (47)ضوء خروج إسرائيل من غزة ونجاح مشروع الفصل من طرف واحد
حل الدولتين، وجلعت مشروع حل الدولة الواحدة مستحياًل، نتيجة سياساتها الفعلية في مشروع 

الحل اإلقليمي بدياًل عن  مشروع. وطرحت 01قطاع غزة والضفة الغربية واألرض المحتلة عام 
 حل الدولتين الذي يحظى باإلجماع الفلسطيني والعربي والدولي.مشروع 

 ة إلى التصفيةالحل اإلقليمي: من التسويمشروع  .7

عندما نربط بين فكرتي مبادلة األراضي وخطة االنفصال نجد إسرائيل تطبق استراتيجية فصل 
بدأ شارون في تطبيقها، ويتمثل محور هذه االستراتيجية في رسم حدود جديدة تدريجية وشاملة 

بر قدر من إلسرائيل بحيث تضم أكبر قدر ممكن من األرض الفلسطينية وتستثني في الوقت ذاته أك
مشاريع الحل  إن .(48)الفلسطينيين، وذلك تحت شعار الحفاظ على يهودية الدولة اإلسرائيلية

تعتمد على اإلقليمي التي قدمتها مراكز الفكر اإلسرائيلية وتسعى السياسة اإلسرائيلية بتطبيقها، 
عن قرارات الشرعية مبادلة األراضي تعني حل القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، بعيدًا 

الدولية، بهدف ضمان سيطرة االحتالل على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، واألراضي 
  االستراتيجية كهضبة الجوالن، وتفريغ األرض من السكان الفلسطينيين.

فلسطين التاريخية إلثبات  أرض الوجود الفلسطيني من إنهاءمشروع الحل اإلقليمي  هدفإن 
خالل  اتهم بأحقيتهم في أرض فلسطين وفق مزاعمهم التوراتية والتاريخية، وذلك منصحة ادعاء

" تابعة لها كنتونات غزة الكبرى تبنى فكرة الحل اإلقليمي وإقامة دولة فلسطينية خارج حدود فلسطين "
 التي تستوعب الالجئين ومخيماتهم. على حساب الدول العربيةالضفة الغربية، وذلك 

حل الدولتين. حيث أوضح  اإلسرائيلي إلفشال مشروعرؤية اليمين واليسار  فيهناك توافق 
طرأ "تحّول  7101بأنه في مطلع عام العربي،  سأنطوان شلحت في مقال نشر في جريدة القد

ُمفاجئ" على الخطاب السياسي اإلسرائيلي، لصالح هذه "الرؤية"، حسبما ورد أخيًرا في ورقة "تقدير 
المركز "، عن أحد مراكز األبحاث اليمينية م7102 في شهر مارسموقف" جديدة، صدرت 

ويعود سبب  من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. المقرب "المقدسي للشؤون العامة وشؤون الدولة
                                                           

، 7115، تشارين أول 00-01الدولة ثنائية القومياة كمطلاب فلساطيني مرغاوب، جريادة حاق العاودة ( غانم، أسعد. مشروع 47)
 .71ص

( جميل، هالل. أسئلة ماا بعاد االنساحاب اإلسارائيلي مان غازة، مجلاة الدراساات الفلساطينية، تصادر عان مؤسساة الدراساات 48)
 .5، ص 7115، صيف 11، العدد 01رام الله، المجلد  –الفلسطينية 
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 التقرير صفهي فيما، بموجب الورقة، إلى حقيقة أن حزبي الليكود والعمل وجدا نفسيهما، التحولهذا 
ادرة في التاريخ"، يقفان في الجانب نفسه من المتراس، وذلك بعد أن أقّر بأنه "إحدى الحاالت الن

الحزبان علًنا أنه، في اللحظة الزمنية الراهنة، بات الهدف المتمثل في التوصل إلى حّل عبر 
المفاوضات مع الفلسطينيين، استناًدا إلى صيغة "دولتين لشعبين"، بمثابة "سراب غير قابل 

استطالع المجتمع اإلسرائيلي تراجع عن مشروع حل الدولتين، حيث كشف وكذلك  .(49)للتحقيق"
في عدد الفلسطينيين المؤيدين لحل الدولتين، في حين  %1أي في إسرائيل عن ارتفاع قدره للر 

 .(50)%7اإلسرائيليين المؤيدين بمقدار تراجعت نسبة 

لي نحو اليمين المتطرف لم يقف مشروع الحل اإلقليمي على التنظير وتوجه المجتمع اإلسرائي
الرافض لمشروع حل الدولتين فحسب، بل تعمل السياسة اإلسرائيلية الحالية على ترويج مشروع 
الحل اإلقليمي من خالل استغاللها لألوضاع السياسية واألمنية في المنطقة العربية، وتطرح نفسها 

في مواجهة النفوذ اإليراني واإلرهاب  اإلسرائيلي -للدول العربية، وتروج لفكرة التعاون العربي حليفاً 
المجر وبولندا وجمهورية التشيك " ففي اجتماع لنتنياهو مع أربعة دول أوروبيةفي المنطقة. 

، واجه فيه سياسات االتحاد م7102يوليو  01 في العاصمة المجرية بودابست في "وسلوفاكيا
وحيدة في العالم التي ترفض السياسات األوروبي الداعمة إلنهاء الصراع، وأن االتحاد هو القوة ال

اإلسرائيلية، وتضع شروطًا لتحقيق السالم مع الفلسطينيين، معلنًا أن "روسيا والصين والهند وبشكل 
وقد استغل بنيامين  .(51)أقل عالنية السعودية واإلمارات ومصر معجبة بقوة إسرائيل ال بالعدل"

ب لترويج فكرة التعاون ما بين إسرائيل والدول العربية نتنياهو الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترام
م تحدث نتنياهو عن مواجهة إيران واإلرهاب 7102المعتدلة في أول لقاء بينهما في واشنطن في 

في المنطقة وطالب معاونة ترامب لزيادة التعاون والتحالف مع الدول العربية حيث قال: "يمكن دحر 
نتهاز الفرصة، فالدول العربية المعتدلة ال ترى إسرائيل عدوًا ألول المعسكر المعادي لنا، وعلينا ا

 مرة، بل تراها حليفًا، وفي ظل حكمك نستطيع تعزيز األمن والسالم والتحالف مع الدول العربية".

                                                           

  م.7102مارس  77(: يمين معزز با يسار، جريدة العربي الجديد، نشر بتاريخ 7102شلحت، أنطوان. )( 49)
اساارائيلي: الدولااة الفلسااطينية بعياادة المنااال، ومحللااون لااوطن: تعاااون  -(: اسااتطالع رأي فلسااطيني7102( وطاان لألنباااء. )50)

 .7102أغسطس  0مخالف للمزاج العام، نشر بتاريخ 
http://www.wattan.tv/news/210546.htm 

 م.7102يوليو  71(: برنامج السلطة الرابعة، تاريخ النشر 7102. )DW( عربية 51)
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نجحت السياسية اإلسرائيلية في استغالل األحداث الدائرة في المنطقة العربية، باإلضافة إلى 
مريكية واألطراف الدولية برؤيتها الجديدة، فالسياسية األمريكية الجديدة تعمل على إقناع اإلدارة األ

الفلسطيني، وبالرغم من تأييد وجهة النظر اإلسرائيلية الدائم من قبل  -تسكين الصراع اإلسرائيلي
وعلى اإلدارات األمريكية إال أن اإلدارة الجديدة ال تطرح أي مبادرة أو مبدأ ثابت لتسوية الصراع. 

العكس تمامًا تفرض عقوبات جديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية كتخفيض نسبة المساعدات. 
الفلسطيني  -ولعل المعادلة الجديدة التي تفرضها اإلدارة األمريكية هي تسكين الصراع اإلسرائيلي

اربة وتأييده اإلسرائيلي. باإلضافة إلى تصريحات دونالد ترامب المتض -مقابل رفع التعاون العربي
 -جاء الموقف الروسي متوافقًا مع الرؤية األمريكيةألي حل يتفق عليه اإلسرائيليون والفلسطينيون. و 

اإلسرائيلية، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي 
ذ المصالح الشرعية اإلسرائيلي وتمسك روسيا بأخ -بمقاطعة فالديمير، على التعاون العربي

إلسرائيل في مجال األمن بعين االعتبار. وفيما يخص التسوية قال "هناك سيناريو جديد بدياًل لحل 
 . (52)الدولتين، فال مانع لدى روسيا بذلك لكن البد من اجالس األطراف إلى طاولة المفاوضات"

نية أو أي حديث عن استبعاد القضية الفلسطي هو مشروع الحل اإلقليميإن ما يزيد خطورة 
تسوية سياسية في ظل الوضع الراهن من جانب. والوصول للتعاون والتحالف مع الدول العربية قبل 

يساعد إسرائيل على تطبيق مشروع الحل اإلقليمي تسوية القضية الفلسطينية من جانب ةخر. 
يدة تتناسب مع الرؤية ويعطيها مجااًل واسعًا لاللتفاف على قرارات الشرعية الدولية ووضع حلول جد

 اإلسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية وتصفيتها.

 مشروع حل الدولتين: التحديات والفرص .3

أحدثت التغيرات اإلقليمية والدولية التي أنتجها األحداث الدولية وكسب إسرائيل لكافة الحروب 
غيرًا فكريًا على مستوى م، ت0021اإلسرائيلية، ولم ينتصر العرب إال في حرب تشرين  -العربية

المنظمة وفصائلها واالنتقال من فكرة القضاء على إسرائيل بضربة واحدة، إلى الواقعية السياسية 
واالنتصار من خالل مراحل تدريجية، فكانت التسوية المرحلية وإقامة الدولة الفلسطينية على أي 

 دولتهم.  شبر يتم تحريره هي الوسيلة التي تقرب الفلسطينيون من إقامة
                                                           

 
 م.7102أغسطس  00(: الفروف: بديل حل الدولتين ممكن، تاريخ النشر 7102( قناة روسيا اليوم. )52)

https://arabic.rt.com/middle_east/89339 / 

https://arabic.rt.com/middle_east/89339%20/
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 دخلت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح مفاوضات سالم مع إسرائيل، وتم إقرار
م. 0012حل الدولتين على أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام  مشروع

تفاق وبدأ الفلسطينيون يقيمون دولتهم على األراضي المحررة قطاع غزة والضفة الغربية وفق ا
 أوسلو، وأنشأت السلطة ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية في فلسطين التاريخية، هو إن قبول الفلسطينيون مشروع 
الهدف الرئيس، فالتاريخ والحضارة الفلسطينية التي أقيمت منذ ةالف السنين على هذه األرض، هي 

لقبول بدولة واحدة تقام دون اإلرث التاريخي والحضاري الفلسطيني، ملكًا للفلسطينيين وال يمكن ا
حتى وإن قبلت القيادة الفلسطينية في مبادلة أراض، فهي داخل فلسطين التاريخية وليس على 

وقد مضت القيادة الفلسطينية في طريق التحرير وأقيمت المؤسسات الدولة  .حساب الدول العربية
 -الم يعترف بها، ويؤمن بحل الدولتين إلنهاء الصراع اإلسرائيليالفلسطينية، التي أصبح الع

الفلسطيني، رغم تعنت إسرائيل في دفع استحقاقات عملية السالم، إال أن العالم أجمع يؤيد حل 
 الدولتين، ويقدم الشيء اليسير لتحقيقه.

ت القوى فقد توافق. يحظى مشروع حل الدولتين بتوافق وقبول القوى والفصائل الفلسطينية
والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية على مشروع حل الدولتين في وثيقة الوفاق الوطني عام 

حركة الجهاد اإلسالمي التي لم تخرج عن اإلجماع الوطني إال أنها لم توقع على  تثناءم، باس7111
تقلة كاملة السيادة الوثيقة. وقد حملت الفقرة األولى من الوثيقة أهداف النضال الوطني "دولة مس

م، عاصمتها القدس، وجالء االحتالل واالستيطان، وعودة الالجئين إلى 0012على أراضي الا 
وأعادت حركة حماس تأكيد قبولها بمشروع حل الدولتين في وثيقة المبادئ . (53)الديار والممتلكات"
( من الوثيقة 71م، حيث وردت في المادة )7102التي أصدرتها في أبريل  والسياسات العامة

"حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع 
م، مع عودة الالجئين والنازحين إلى منازلهم التي اخرجوا منها، هي 0012من حزيران/ يونيو 

لفلسطيني للدراسات وكما ذكرنا سابقًا في استطالع المركز ا. (54)صيغة توافقية وطنية مشتركة"

                                                           

 
(: وثيقااة الوفاااق الااوطني، المركااز الفلسااطيني للتوثيااق والمعلومااات ملااف، شااركة التقاادم 7101( سااليمان، فهااد. وةخاارون. )53)

 .10لبنان، ص -العربي للصحافة بيروت
 م.7102بريل ( من وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، ا71( المادة )54)
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مدار، واستطالعات أخرى أجريت لنفس الغرض، نجد أن المجتمع الفلسطيني يقبل  -اإلسرائيلية
بمشروع حل الدولتين، الذي يوفر الحد األدنى من المطالب الفلسطينية، لنيل الحرية وكنس 

ها القدس م وعاصمت0012االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
 الشريف، وعودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم وممتلكاتهم. 

حل  مشروعالفلسطيني، نستطيع القول بأن  -تسوية الصراع اإلسرائيليوتحليل مشاريع بعد قراءة 
 الدولتين هو الخيار العملي والواقعي إلنهاء الصراع، وذلك لعدة أسباب يمكن أجمالها فيما يلي:

 باإلجماع الفلسطيني والعربي واإلسرائيلي والدولي إلنهاء الصراع. حل الدولتين يحظى -

م وهو 0012فرض حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران  -
 الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني إلقامة سالم عادل ودائم.

ككت مستوطنات غزة تفكيك مستوطنات القدس والضفة الغربية، ليس مستحياًل، فقد ف -
م. باإلضافة إلى إدانة 7115وبعض مستوطنات الضفة الغربية في خطة فك االرتباك عام 

 االستيطان من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

األكثر واقعية بعد تحليل واقعية مشاريع التسوية السياسية اتضح لنا أن مشروع حل الدولتين هو 
دنى من الحقوق الفلسطينية المشروعة. مع العلم بأن مشروع الدولة الواحدة ومالئمة لتحقيق الحد األ

يحقق لنا تلك األهداف، خاصة أننا نتفوق على اليهود من الناحية الديمغرافية في حال عودة 
، ويسمح باالنتقال والتحرك في كامل األرض الفلسطينية، إال أن مشروع حل نالالجئين الفلسطينيي

مثالي في ظل اإلجراءات والقوانين والسياسات اإلسرائيلية الرامية إلنهاء القضية الدولة الواحدة 
ويبقى السؤال المطروح اآلن: كيف يمكن تحقيق  الفلسطينية بتطبيقها لمشروع الحل اإلقليمي.

المشروع الوطني الفلسطيني ومرتكزاته، وتطبيق مشروع حل الدولتين في ظل المتغيرات واالحداث 
 الجارية؟
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  ومرتكزاته تحقيق المشروع الوطنيل السياسة الفلسطينية :المحور الثالث

الثوابت  -كما تحدثنا سابقًا، هناك توافق فلسطيني على المشروع الوطني التحرري ومرتكزاته
الفلسطينية، وكذلك الهدف االستراتيجي الحالي وهو تحقيق مشروع حل الدولتين، وإقامة الدولة 

م. وإن لم يكن هذا التوافق ضمن برنامج وطني 0012الرابع من حزيران  الفلسطينية على حدود
المعضلة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيون هو عدم االتفاق على المشروع الوطني  ذا،لمشترك. 

 ضمن برنامج وطني مشترك، واستراتيجية وطنية تحررية وإلزام إسرائيل بمشروع حل الدولتين.

الهدف الرئيسي دون برنامج وطني مشترك وباستراتيجيات حزبية إن اإلجماع الفلسطيني على 
مختلفة يضعف المشروع الوطني ويجعل تحقيقه أمرًا صعبًا في ظل السياسة اإلسرائيلية الحالية 
الرافضة لمشروع حل الدولتين والساعية لتطبيق مشروع الحل اإلقليمي، فاالختالف الحزبي 

المشروع الوطني أدت إلى االنقسام الفلسطيني والتنازع على والبرامجي والرؤى التحررية لتحقيق 
 السلطة ومؤسساتها التنفيذية. 

كتبا هاني المصري وخليل شاهين عن أهمية التوافق على المشروع الوطني الفلسطيني ومرتكزاته 
الوطني "تعني عملية تجديد الفكر السياسي الفلسطيني، إعادة بنائه بصفته، أواًل فكرًا لحركة التحرر 

في سياق الشرط االستعماري، ما يعني رفض العمل تحت سقف العالقات االستعمارية القائمة بين 
كقضية تحرر وطني، وانطالقًا من  الفلسطينهالسلطة والنظام االستعماري، واستعادة مكانة القضية 

ئيسي للمرحلة يبقى مهمات البناء الديمقراطي المتعلقة بالسلطة ودورها ووظائفها ال تلقي الطابع الر 
ر الوطني، وثانيًا باعتباره فكرًا يؤسس رؤية للعمل الوطني، ويرسم له االستراتيجيات، كما التحر 

يوفر إجابات عن اإلشكاليات التي تواجهها الممارسة السياسية والنضالية اليومية، وكيفية إحباط 
هاء االنقسام الفلسطيني والتوافق إذن دون إن. (55)السيناريوهات التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني"

لن نستطيع مواجهة المشروع حديد االستراتيجية التحررية، وتالمشروع الوطني الفلسطيني على 
الصهيوني. باإلضافة إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

ها إلعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وانضمام كافة القوى والفصائل الفلسطينية تحت لوائ

                                                           

(: مرتكاازات إسااتراتيجية العماال الااوطني للمرحلااة القادمااة، كتاااب مااؤتمر "إعااادة 7102( المصااري، هاااني. شاااهين، خلياال. )55)
 -مسااارات، رام اللااه -بناااء المشااروع الااوطني الفلسااطيني"، المركااز الفلسااطيني ألبحاااث السياسااات والدراسااات االسااتراتيجية

 م.771-775فلسطين، ص
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 التحررية. وكذلك تحديد العالقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية، هومرتكزاته واستراتيجيات
فالمنظمة هي التي أنشأت السلطة الوطنية فهي جزء منها، فقد يكون هناك خيارًا لحل السلطة 

وفقًا إلمكانية تحقيق السياسات على  الوطنية والعودة للمنظمة ضمن استراتيجيات التحرر الوطني
أرض الواقع، والتطورات السياسية. وقد تحدثت السلطة الوطنية بهذا السيناريو ردًا على رفض التزام 

على الهدف االستراتيجي إذا كان هناك إجماع وطني إسرائيل باستحقاقات السالم. والسؤال الملح: 
، مشروع حل الدولتين -م0012دود الرابع من حزيران لى حإقامة الدولة الفلسطينية ع المرحلي وهو

 في ظل التعنت اإلسرائيلي؟ الهدف االستراتيجيلتحقيق المطلوبة فما هي االستراتيجية الفلسطينية 

االستراتيجية بما هي رؤية وتخطيط ومنهج في العمل تحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، 
ية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته ؤ تنطلق من ر  تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل،

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، محليًا ودوليًا، إنها فن التوفيق بين اإلمكانات واألهداف 
، واالختالف حول الوسائل، هذا الراهنة يبرز غياب االستراتيجية الوطنية. في الحالة الفلسطينية
كل  همعمم على كافة األصعدة وأدى لحالة تيه سياسي تتخبط في الغياب لالستراتيجية أدى لفشل

. نحن نعيش اآلن أزمة مفاوضات وأزمة مقاومة، وتلك (56)مكونات النظام السياسي الفلسطيني
 األزمات تعود في األساس إلى أزمة البرامج الحزبية في ظل التشتت والتشرذم الفلسطيني.

أواًل، ترتيب األوضاع  :لية وتصحيح المسار علينا العملللخروج من اإلشكاليات الفلسطينية الحا
الفلسطينية الداخلية. ثانيًا، مواجهة السياسة اإلسرائيلية الخارجية، ونعرض فيما يلي اإلشكاليات التي 

الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من  الواجب تنفيذها إلقامةليات اآلحل الدولتين، و  مشروعتواجه 
 ى النحو التالي:عل 0012حزيران 

 التوافق على البرنامج الوطني  .0

إن اإلجماع الوطني حدد الهدف االستراتيجي الفلسطيني، وهو إقامة الدولة الفلسطينية على 
م وعاصمتها القدس الشريف، غير أنه لم يحدد ةليات وبرامج تحقيق الهدف 0012حدود عام 

رنامج السياسي ألكبر حزبين فلسطينيين، االستراتيجي الحالي بسبب االختالف األيديولوجي والب
فحركة فتح التي تقود الحركة الوطنية الفلسطينية تؤكد بأن المقاومة السلمية هي الخيار األمثل 

                                                           

براهيم. أهمية المصالحة لرسم استراتيجية فلسطينية موحدة، دراسة فاي كتااب مركاز التخطايط الفلساطيني "منتادى ( أبراش، إ56)
 .01-05، ص7105غزة للدراسات السياسية واالستراتيجية الثامن"، غزة، 
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، بينما حركة حماس تؤكد على المقاومة المسلحة كخيار وحيد لتحقيق لتحقيق األهداف الفلسطينية
الوطنية األخرى بين مؤيد ومعارض، ولم تستطع وتنقسم األحزاب والحركات  الهدف االستراتيجي.

أن تشق خيار ثالث يحمل رؤية فكرية للخروج من األزمة الفلسطينية الداخلية، وقادرًا على تحقيق 
والتوجهات السياسية ليس عيبا أو  االهدف الفلسطيني االستراتيجي. إن االختالف في األيدولوجي

غياب التوافق على الدول، ولكن الخلل يكمن في  خلل في حد ذاته، فهذه هي سمة األحزاب في
 الفلسطيني الجامع، والخطاب السياسي الموحد الموجه للعالم أجمع.  الوطني البرنامج

ي وهو منظمة التحرير الفلسطينية. جرت حوارات إلعادة لدينا اإلطار الجامع للكل الفلسطين
عادة الروح إليها. والمطلوب اآلن هو إلتطوير المنظمة وانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، 

عادة إحياء كافة دوائر منظمة التحرير والفصل إل إرادة حقيقية من كافة القوى والفصائل الفلسطينية
بين عمل المنظمة التحرري ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعمل على بناء الدولة 

وتوحدها تحت مظلة الشرعية الفلسطينية وحكومة  الفلسطينية. فاالتفاق على بناء مؤسسات السلطة
باإلضافة إلى  الوحدة يحسن أداء السلطة الوطنية داخليًا، ويعطيها الشرعية أمام المجتمع الدولي.

معالجة معضلة الفكر والفكر المضاد، وفكرة البديل لدى األحزاب الفلسطينية ال يضعف عملها 
تحت سلطة االحتالل ولدينا حكومتين وموظفين فحسب، بل يضعف السلطة نفسها فنحن نعيش 

تابعين للشرعية وةخرين تابعين لحكومة األمر الواقع في قطاع غزة، واألهم من ذلك، هو عدم مقدرة 
المتناقضين في الرؤى والبرامج من تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية داخليًا 

القول إن اإليجابية الوحيدة له ي بشكل إيجابي، نستطيع وخارجيًا. وإذا ما نظرنا لالنقسام الفلسطين
هي مخاض والدة نظام سياسي تعددي يقبل بالرأي والرأي اآلخر، فالتاريخ السياسي للشعوب يخبرنا 
بأن تطور الديمقراطي للمجتمعات يتطلب فترات تاريخية طويلة. علينا التعلم من دروس التاريخ 

ما بين الحسيني والنشاشيبي، شتت الفلسطينيون في مواجهة فاالنقسام الذي حدث قبل النكبة 
العصابات الصهيونية. واالنقسام الحالي بين حركتي فتح وحماس، لن يخدم القضية الفلسطينية 

 والمشروع الوطني الفلسطيني، وغير قادر على مقاومة االحتالل وسياساتها. 

سطينية العمل على إنجاز البرنامج الوطني الفل القوى والفصائلإلنهاء اإلشكاليات الداخلية على 
الفلسطيني وتوحيد أرض الوطن جغرافيًا وسياسيًا، فالجغرافيا تتوحد في حال تطبيق القانون 
الفلسطيني وتحقيق العدالة االجتماعية في ظل نظام سياسي فلسطيني منتخب، ولنبقى كافة 

حتى نتمكن من تجاوزها وإقامة  خلية،فقط بعد معالجة اإلشكاليات الدا اإلشكاليات مع االحتالل
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الدولة الفلسطينية. فالبرنامج الوطني المشترك يحدد لنا الخيارات التي من خاللها نستطيع تحقيق 
األهداف الفلسطينية العليا وليس أهداف وتطلعات هذا الحزب أو ذاك. وكذلك يوضح لنا متى نقاوم 

، وكيف يمكن مواجهة إسرائيل قانونيًا من خالل االحتالل شعبيًا ومتي ندافع عن أنفسنا عسكرياً 
محكمة الجنايات الدولية. فقرارات السلم والحرب، واستمرار عملية السالم والتسوية أو توقفها، ال 

 يمكن بقائها في يد أحد األحزاب والشعب وبقية األحزاب رهينه لقراراته وتوجهاته السياسية.

، وليس االنتقال رنامجنا الوطنييحتم علينا مراجعة ب الفشل في تحقيق مشروع حل الدولتين،إن 
ةخر قبل دراسة مواطن الخلل والقوة في األداء الفلسطيني برمته. ومن ثم  مشروع تحرري إلى 

األخرى، أليس الهدف هو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني؟  دراسة المشاريعنستطيع 
  أم هو تحقيق طموحات وتطلعات الحزب السياسي؟

الفلسطيني هو، الطريقة والوسيلة التي من خاللها  -الصراع اإلسرائيلي مشروع تسويةإن خيار 
غير حل الدولتين قادرًا على تحقيق مشروع سياسي نعيد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، فأي 

طموحات الشعب الفلسطيني، مرحبًا به حتى وإن كلفنا التضحيات الجسام، فالتحرر الوطني هو 
دف وفق رؤية اله لتحقيق نسلكهاهي الوسيلة التي  مشاريع التسوية السياسيةف األسمى و الهد

 وبرنامج وطني مشترك.
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يصارع الشعب الفلسطيني وقيادته أعتى أنواع اإلمبريالية، فاالحتالل اإلسرائيلي هو احتالل 
استيطان األرض وطرد سكانها األصليين وإحالل  احاللي استيطاني على األرض الفلسطينية؛ أي

بدل منهم يهود مستوطنين. وهذا االحتالل مدعوم من الدول الكبرى خاصة الواليات المتحدة 
األمريكية والدول الغربية، وهي التي تتحكم في عالم اليوم وليس فقط في أرض فلسطين والقضية 

الفلسطينية ليس سهاًل، أو يمكن منح الفلسطينيون الفلسطينية، وعليه طريق التحرير وإقامة الدولة 
على ذلك. باإلضافة إلى موازين القوى تميل لصالح إسرائيل، رغم  إجبار دولة االحتاللالدولة دون 

إحقاق الحقوق الفلسطينية في القرارات األممية وبناًء على الشرعية الدولية التي تدعم حصول 
ستطيع إجبار االحتالل على تنفيذ تلك القرارات وهو يمتلك الفلسطينيين على حقوقهم، فمن الذي ي

 القوة والحليف االستراتيجي؟
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بداية، وجودنا على األرض الفلسطينية هو من يجبر االحتالل على منح الفلسطينيون حقوقهم 
بالقوة، فصراعنا على األرض هو صراع وجودي، وإن كان الوجود الفلسطيني يتشبث باألرض 

لى تحقيق أهدافه وتطلعاته حتما سوف ينتصر، فموازين القوة تتغير، وإن لم تتغير في ويزداد إرادة ع
الوقت القريب فكيف يمكن لكافة وسائل القوة حبس أنفاس الفلسطينيون أو كسر إرادتهم ومضيهم 

بناء استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة لمقترحات ونستطيع تقديم بعض ال نحو تحقيق أهدافهم. 
 لدولتين، على النحو التالي:الل وتحقيق مشروع حل ااالحت

حماية الوجود الفلسطيني في أرضة، والحقوق التاريخية والسياسية والهوية الوطنية  -
 الفلسطينية.

تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني من خالل تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع  -
 م.0012من حزيران 

 ي إطار المشروع الوطني الفلسطيني.تعزيز ثوابت الفلسطينية ف -

االتفاق على البرنامج الوطني واالستراتيجية التحررية، بما يضمن وحدانية تمثيل الشعب  -
 الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني.
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 االستنتاجات والتوصيات

 .الطرح وصعوبة التطبيق : مشروع حل الدولة الواحدة: مثاليةاالستنتاج األول

ن مرتكزات مشروع حل الدولة الواحدة في عقول منظريه جيدة، وتحقق متطلبات : إالتوصية
الشعب الفلسطيني، إال أن هذه المرتكزات لتنفيذ المشروع في ظل القوانين العنصرية اإلسرائيلية 
واالستيطان والسعي لتحقيق مشروع الحل اإلقليمي، تصبح مثالية أكثر منها واقعية، وصعب 

تمد مشروع الحل اإلقليمي على منح الفلسطينيون حقوق مدنية، وهذه الحقوق تطبيقها. وكذلك يع
هذا باإلضافة إلى أن مسلوبة من فلسطيني الداخل، أي أننا نطالب بشيء منقوص باألساس، 

ال يقوم على و  مشروع حل الدولة الواحدة يقوم على أساس منح الحقوق المدنية لكل المواطنين،
 ب الفلسطيني.أساس حضاري وتاريخي للشع

إن مقبولية مشروع حل الدولة الواحدة لم يتجاوز منظريه، إن كانوا فلسطينيين أم إسرائيليين. أي 
أنه مشروع المثقفين والكتاب، وليس مشروع المؤسسة اإلسرائيلية أو منظمة التحرير الفلسطينية. 

وع الدولة الواحدة إحدى باإلضافة إلى أن مشروع حل الدولة الواحدة مرفوض دوليًا، فقد كان مشر 
م للتصويت، وقد تم استبعاده وبقي مشروع حل 0002المشروعين اللذان قدما لألمم المتحدة عام 

 الدولتين المقبول دوليًا.

من خالل  تحاول تمرير مشروع الحل اإلقليمي الحالية االستنتاج الثاني: السياسية اإلسرائيلية
 المنطقة العربية.  استغالل األوضاع السياسية واألمنية في

عني لنا إنهاء يالفلسطيني،  -الصراع اإلسرائيلي المشروع اإلسرائيلي الحالي إلنهاءإن : لتوصيةا
 -على أرض الدول العربية. االستيطان الدولة الفلسطينيةالوجود الفلسطيني على أرضه وإقامة 

رضه وإقامة دولته في أرض والحل اإلقليمي هما سياسة إسرائيلية مزدوجة تدفع الشعب إلى ترك أ
 ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية. غير فلسطين التاريخية.

لذا مواجهة االستيطان وتوعيه الفلسطينيون والعالم لما تقدم عليه إسرائيل من سياسات وخطط 
هي أولى وسائل مقاومتها. فبات من المؤكد أن إسرائيل تدير الصراع وال تعمل على انهائه، والقيادة 

غاية  رعية الدولية والمنظمات الدوليةنحو الش التوجهلفلسطينية تعي التوجهات اإلسرائيلية جيدًا، لذا ا
بهدف تثبيت الحق الفلسطيني وتحقيق مكاسب سياسية وقانونية على المستوى الدولي،  في األهمية



[33] 

د الرابع من حزيران ومحاولة إلزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدو 
 م. وهذا يتطلب استراتيجية فلسطينية كي نستطيع تحقيق مشروع حل الدولتين.0012

 االستنتاج الثالث: مشروع حل الدولتين األقرا لتحقيق الحد األدنى لحقوق الشعب الفلسطيني.

  قيق مشروع حل الدولتين يتطلب منا:إن تح: التوصية

 ني الفلسطيني.فق على المشروع الوطالتوا :أوالً 

 بناء استراتيجية فلسطينية تحررية :ثانياً 

تحديد العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، كي نستطيع ثالثًا: 
مواجهة مشاريع التصفية اإلسرائيلية القائمة على طرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة لهم كيان 

 .خارج حدود فلسطين التاريخية

رابعًا: دعم ومساندة الدول المحبة للسالم، وتدويل القضية الفلسطينية لألمم المتحدة استنادًا لقرارات 
 الشرعية الدولية.


