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 الفلسطينّية يف ظّل فشل حّل الدولتني  ةبدائل القياد 

 1وائل عبد احلميد املبحوح

 

  :ملخص الدراسة
 

 هذه الدراسة إىل بيان ماذا يعين فشل حّل الدولتني ابلنسبة للفلسطينيني؟، وعرض هدفت  
خيارات وبدائل الفلسطينيني يف ظّل فشل حّل الدولتني، إضافة إىل مناقشة وحتليل كلِّ بديٍل من  

التحليل   أداة  الباحث  مستخدماً  املتوقعة،  خرج  SWOT analysisسوات  البدائل  حيث   ،
ائل؛ من املمكن أن تكون حمط أنظار القيادة الفلسطينية يف ظّل فشل حّل  بد  مسةالباحث خب

الدولتني. وقام الباحث بعرض نقاط القوة، ونقاط الضعف، اليت حيملها كلُّ بديل، إضافًة إىل  
عرض فرص جناح أو عوامل هتديد جناح كلٍّ من البدائل املتوقعة، حيث جلأ الباحث إىل االستعانة  

حثني؛ املهتمني يف قضا� األمن القومي؛ كانوا أمتوا دورة تدريبية خاصة قوامها  مبجموعة من البا
مئة ساعة تدريبية بعنوان: إصالح القطاع األمين وإدارة احلكم الرشيد؛ بتنظيم من مؤسسة مركز 

املسلحة   القوات  على  الدميقراطية  للرقابة   Geneva Centre for the Democraticجنيف 

Control of Armed Forces (DCAF)  الباحثني، من ، وذك عرب تنظيم ورشة عمل هلؤالء 
مناقشة  أجل  من  بغزة؛  النزاعات  وحّل  واالستشارات  للدراسات  احلكمة  بيت  مؤسسة  خالل 

 البدائل املقرتحة، خصوصاً يف جمال حتليل البيئة الداخلية واخلارجية. 
مل يف طياهتا العديد من نقاط وخلصت الدراسة إىل أن تلك البدائل؛ هي خياراٌت صعبٌة، وحت

القوة، ونقاط الضعف، وعليه ال ميكن حتديداً اإلشارة إىل أيٍّ منها أبنه البديل األقوى، وتبقى  
كافة االحتماالت مفتوحة أمام القيادات الفلسطينية، وذلك حسب املتغريات احمللية، واإلقليمية،  

وأنواعها هو اخليار الذي ينسجم ابلطبع مع    والدولية، وإن بدا أن خيار املقاومة بكافة أشكاهلا 
فكرة التحرير ومواجهة االحتالل، ومع ذلك فهو حباجة ماسة إىل توافق فلسطيين كامل، مل يتمكن  

 
  أكادميي فلسطيين، وابحث يف الشؤون السياسية، مقيم يف غزة.  1
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الفلسطينيون من حتقيقه حىت اآلن ألسباب متعددة. كما يربز بديل الكونفدرالية مع األردن حالً 
،  1967يف ظّل عدم اإلعالن عن دولة فلسطينية يف حدود    مقبوًال لدى قيادة السلطة الفلسطينية، حىت 

 كما يبقى وضع قطاع غزة هو أبرز التحد�ت يف أغلب البدائل املتوقعة. 
بضرورة   الفلسطينية  القيادات  الباحث  وأوصى 
حتقيق املصاحلة الفلسطينية؛ فهي األساس واملنطلق 
وضرورة   املوجودة،  البدائل  من  بديٍل  أّي  الختيار 
الفلسطينية؛   التحرير  منظمة  وإصالح  بناء،  إعادة 
بزمام  ميسك  جامٍع،  فلسطيينٍّ  سياسيٍّ  ككياٍن 
البديل   اختيار  يف  القرار  صاحب  ويكون  األمور، 
املمكن، كما أوصى بضرورة الصرب والرتّوي، ودراسة  
كّل بديٍل بتأٍن، ومن كافة جوانبه، وأتثرياته، وفهم  

   مية والدولية.انعكاساته على اخلريطة اإلقلي
 

 

 الكلمات املفتاحية:

 

 
 
 

 حل الدولة الواحدة  بدائل القيادة الفلسطينية  فشل حّل الدولتني 

 الكونفدرالية األردنية الفلسطينية حل السلطة الفلسطينية  حل الدول الثالث 

 املقاومة الفلسطينية  التعايش السلمي 
إصالح منظمة التحرير  

 الفلسطينية 
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 :املقدمة
 

مبثابة األساس  كان    ؛مشروع حّل الدولتني املتجاورتني لشعبني يف أرض واحدةميكن القول إن  
نقل   مل  إن  املبذولة،  السالم  الداليط  اخللكل جهود  واملساعي  املبادرات  لسائر  بلوماسية  يناظم 

الصعيد،   الدوليةسيّ ال  املبذولة على هذا  الرابعية  املتحدة؛  Quartet  ما من جانب    ، الوال�ت 
االحتادية و  األورويبو   ،روسيا  املتحدة  European Union (EU)  االحتاد   Unitedواألمم 

Nations ّكي يج له بقوة، الرئيس األمر ، حيث كان أول من اشتق هذا املصطلح السياسي ورو
بوش  جورج  ابولGeorge W. Bushاالبن    السابق  اجلنرال كولن  خارجيته  ووزير   ،  Colin 

Powell ،  ليزا رايساكوند  ذاكومستشارة األمن القومي حين  Condoleezza Rice    بعد مرور أقل
 ت وجه العامل.، اليت غريّ 11/9/2001من عام واحد على واقعة 

الفلسطينية،  العريب  للصراع  مقرتححّل    هو  إذاً   الدولتني  حلُّ  القضية    وهو   اإلسرائيلي بشأن 
 الدول. يقوم  معظم   بتأييد  حيظى  ال  والذي  الواحدة،   الدولةحّل    حول  تتمحور  حملاوالت   املقابل

فلسطني    دولة   مها:  جنبٍ   إىل  جنباً   تعيشان  التارخيية؛   فلسطني  يف  دولتني  أساس   على  احللّ   هذا
، وأشري إليه  181  القرار األممي  يف  ُعرض  ما  وهو  إسرائيل" (اليهودية)،  "دولة   جانب  إىل  (العربية)،

األممي   القرار  يونيو    بعد   242يف  حزيران/  وسيطرة1967حرب    أراضي   ابقي  على  "إسرائيل"  ، 
 .التارخيية فلسطني
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  معقوالً   حالً   ابعتباره   والعرب،   الفلسطينيني   بعض   جانب   من   املشروع   هذا   تلقي ّمت    وفيما 
  البعض، املتصارعة، من وجهة نظر    املواقف   بني   وسطاً   حالً   كونه   من   األساسية   قيمته   يكتسب 
  خمتلف   من   عليها   والثناء   هبا   التنويه   جرى   خالصة،   أمريكية   ومبادرة 
شارون    أريل   عهد   يف   "إسرائيل"   كانت   النافذة.   والعواصم   القوى 

Ariel Sharon   ميكن   ال   اليت   األمريكية   املبادرة   هذه   مع   تتعامل 
  هبا   املعهودة؛ تقبل  واملراوغات   التحفظات،  من  بسلسلة  رفضها،  هلا

 يف  االستمرار خالل من وأدها؛ على ذاته الوقت يف وتعمل لفظياً،
 وحدها   تتكفل  اليت  االستيطانية؛  احلقائق  إجياد  عملية  تصعيد
أساسه، �هيك عن سياسة هتويد القدس،    من  الدولتنيحّل    إبفشال

 وطمس معاملها التارخيية اإلسالمية. 
  البحث   موضع  هذا  الدولتنيحّل    مشروع  كان

  Annapolis Conferenceس  أ�بولي  مؤمتر  يف  األساسي
  والية  من  األخرية  السنة  ، يف 27/11/2007الذي عقد يف  

 أيضاً   املشروع   هذا  ومّثل  الثانية،  بوش االبن  جورج  الرئيس
  حبضور  املؤمتر؛  ذلك   عليها  انعقد  اليت  السياسية  األرضية

 التفامهات   قاعدة  وشّكل   دولية،  ومنظمة  دولة   مخسني  حنو
 لنحو  الثنائية  املفاوضات   فضائها  يف  جرت   اليت  العريضة

 تقّرب خطوة  حامسة،  نتيجة إىل التوصل دون الحق، عامٍ 
 التطبيق  موضع  الدولتني حّل    وضع   طريق   على  هبا   يعتد
 من   أيٍّ   إغالق  من  التمكن  عدم  نقل  مل  إن  األرض،  على

   . التفاوض مائدة على املطروحة امللفات 

 شارون  أريل
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  يف   الضائعة   الفرص  من  طويلة  سلسلة  بني أخرى  يف نظر البعض فرصة   الدولتني حّل    كان  لقد
  قد  اليت  الساحنة  الفرصة  هذه  املرة، ومبفردها، تبديد  هذه  "إسرائيل"  توّلت  األوسط،  الشرق  اتريخ

جديد، ومن خالل سياستها العنصرية من الفصل، والعزل، ومتّكنت من جعل مثل  من تتكرر  ال
 ، أمراً غري واقعي.1967هذا احلّل، على حدود ما قبل سنة 

  
 :مشكلة الدراسة

 

يف ظّل الواقع احلايل الفلسطيين العريب والدويل؛ االنقسام السياسي الفلسطيين، واحلراك الذي 
زال مستمراً يف   األممي عن  ما  األورويب  األمريكي  والعجز  اإلسرائيلي،  والتعنت  العربية،  البلدان 

شيئاً قليالً عن تعنتها، وصلفها، وعنجهيتها؛ يربز السؤال   "إسرائيل"  ثين  حىت  فرض احللول، أو
 البحثي الرئيسي التايل: ماذا يعين فشل حّل الدولتني ابلنسبة للفلسطينيني؟

ية أخرى من املفرتض اإلجابة عليها على الوجه األمثل قبل فوات ومن خالله، تربز أسئلة حبث
 األوان.

 ما بدائل القيادة الفلسطينية إزاء هذا الفشل؟. 1

هل يعود احلديث عن حّل الدولة الواحدة؛ دولة دميوقراطية جلميع مواطنيها، الذي رمبا يلقى . 2
 قبول حىت بعض الفلسطينيني؟

 القيادة الفلسطينية إىل حّل السلطة الفلسطينية لتخلط األوراق؟أم هل تلجأ . 3

 أم أن الكونفدرالية مع األردن ميكن أن تكون خياراً أفضل، وخصوصاً حلالة الضفة الغربية؟. 4

 هل تعود "إسرائيل" الحتالل كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؟. 5

نف.  6 ليفرض  املسلحة  املقاومة  يعود خيار  من وجهة نظر كافة األطراف هل  وحيداً  سه حالً 
 الفلسطينية؟

 ويف كل األحوال ماذا عن قطاع غزة؟!. 7
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هذا ما ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عليه، وفق رؤية حتليلية خاصة؛ عرب عرض سيناريوهات  
القوة، ونقاط  أو بدائل حمتملة للحل، مع اإلشارة إىل إمكانية تطبيق هذه البدائل، وبيان نقاط  
 الضعف، والفرص، واملخاطر والتهديدات، اليت حيملها كلُّ واحٍد من هذه البدائل.

 

 

 :أمهية الدراسة
 

تتمثل أمهية الدراسة يف كو�ا تقدم وجهة نظر جديدة قائمة على االجتهاد الفكري يف علم  
رؤية   تقدمي  إىل  املستقبل، وهتدف  وعلوم  السياسي  البدائل االجتماع  أمكن حول  ما  متكاملة 

 واخليارات املتوقعة أو املمكنة أمام الشعب الفلسطيين وقياداته يف ظّل فشل حّل الدولتني.
) تعد حديثة يف نوعها وجماهلا؛  swotكما أن الدراسة ابستخدامها هذا النوع من التحليل (

فشل حّل الدولتني، مع الرتكيز  كو�ا تناقش بدائل القيادة الفلسطينية وخياراهتا جمتمعة يف ظّل  
على بيان عناصر القوة، وعناصر الضعف اليت تكمن يف كل واحد من تلك السيناريوهات، أو  

 اخليارات، وكذلك الفرص والتهديدات اليت تعرتض كالً منها. 

الوطين    جمال  يف  الباحثني  الدارسة   نتائج  تفيد  وقد الفلسطينية واملشروع  الفلسطيين، القضية 
 جمال الصراع العريب اإلسرائيلي، والباحثني واملهتمني يف مسألة الدولة الفلسطينية.  يف والباحثني

 
 : الدراسة أهداف

 

 إىل:  الدراسة هذه هتدف

 . ماذا يعين فشل حّل الدولتني ابلنسبة للفلسطينيني بيان .  1
 الدولتني.عرض خيارات وبدائل الفلسطينيني يف ظّل فشل حّل . 2

   خيار من اخليارات والبدائل احملتملة. مناقشة وحتليل كلّ . 3
 
 



 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                     8                                                    

 :الدراسة منهجية
 

التحليلي، مع استخدام حتليل سوات؛ الذي يركز    واملنهج   الوصفي،   األسلوب   الباحث   استخدم 
أو   للسيناريوهات  والفرص  التهديدات  وكذلك  الضعف،  ونقاط  القوة،  نقاط  عرض  البدائل  على 

  على   اعتمد   حيث حاول الباحث إسقاط عناصر هذا التحليل على البدائل املقرتحة، كما   2املتوقعة، 
والصراع العريب اإلسرائيلي، وجلأ الباحث    جمال مستقبل القضية الفلسطينية   يف   املنشورة   األدبيات   مراجعة 

 ابلشأن الفلسطيين، إضافة  إىل إجراء بعض املقابالت هبذا اخلصوص مع ابحثني وأكادمييني ومهتمني 
إىل االستعانة مبجموعة من الباحثني املهتمني يف قضا� األمن القومي (جمموعة بؤرية)؛ كانوا أمتوا دورة  

ساعة تدريبية بعنوان: إصالح القطاع األمين وإدارة احلكم الرشيد؛ بتنظيم   120تدريبية خاصة قوامها  
على القوات املسلحة، وذك عرب تنظيم ورشة عمل هلؤالء  من مؤسسة مركز جنيف للرقابة الدميقراطية  

الباحثني من خالل مؤسسة بيت احلكمة للدراسات واالستشارات وحّل النزاعات بغزة؛ من أجل  
 ). سوات مناقشة البدائل املقرتحة خصوصاً يف جمال حتليل البيئة الداخلية واخلارجية وفق حتليل ( 

 
مصفوفة السوات الرابعي، أو أداة التحليل الرابعي من أدوات التحليل االسرتاتيجي، أو    ،SWOT  سوات  حتليل  2

والقوة، وإدراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص    وهي طريقة حتليلّية تساعد على حتديد النقاط اخلاصة ابلضعف 
نشآت، ويُعّد حتليل س

ُ
ؤثرة يف امل

ُ
تاحة وامل

ُ
من الُنظُم املهمة إلعداد وتصميم االسرتاتيجيات اخلاصة بقطاع    واتامل

سوات من    األعمال؛ عن طريق تقدمي جمموعة من اخلُطط سواء قصرية أم طويلة املدى. وتعود نشأة وظهور حتليل
خالل الفرتة    Stanford Research Instituteلألحباث    جمموعة من األحباث الصادرة عن معهد ستانفورد  خالل
 ، موقع موضوع، يف: swotانظر: حتليل  .1970–1960الزمنية 

 https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot
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 : النظري  اإلطار: أوالً 
 
       الدولتني: إطار مفاهيمي (الفكرة):حّل . 1

 

ميكن التأريخ ملشروع حّل الدولتني بتقرير اللجنة امللكية الربيطانية (جلنة بيل)، وهي جلنة حتقيق  
بيل   ويليام  برائسة  واملمارسات  William Baleملكية  االضطراابت  للتحقيق يف  أرسلت  ، كانت 

املتعاقبة من  الفلسطينية  النضالية  بعد �اية  واألنشطة  الربيطاين على فلسطني  تنفيذ االنتداب  بدء  ذ 
؛ وذلك بغرض تقييم األوضاع وبلورة سياسة  1936، وصوًال إىل ثورة سنة  1918احلرب العاملية الثانية  

 حمددة جتاهها، ووضع توصياهتا ابخلصوص. 
له أنه  قامت اللجنة مبناقشة املوقف السياسي يف فلسطني من خالل فصل كامل اعرتفت من خال 

ال ميكن تنفيذ نصوص صّك االنتداب؛ والذي تضمن تصريح بلفور، إال ابلقوة، وهذا غري مضمون  
التحقيق، وذلك لوجود نزاٍع صعب احلل بني شعبني خمتلفي القومية يعيشان ضمن حدود بلد واحٍد  

وقدمت تقريرها    ، توصَّلت اللجنة إىل أن التعايش بني اإلثنيتني مستحيل، 1937صغري. ويف متوز/ يوليو  
دولتني يف   قيام  إمكانية  تطرح  بريطانية  رمسية  وثيقة  أول  مبثابة  والذي كان  الربيطانية،  احلكومة  إىل 

 3فلسطني؛ واحدة عربية وأخرى يهودية، وعلى أساس مبدأ التقسيم. 
 4خلصت اللجنة أسباب الثورة الفلسطينية مبا يلي: 

 رغبة العرب يف احلصول على االستقالل.  •

 ف من إقامة وطن قومي لليهود يف بالدهم. اخلو  •

 ازد�د اهلجرة اليهودية إىل فلسطني وسياسة مصادرة األراضي.  •

 عدم ثقة العرب يف نوا� بريطانيا.  •

  عدم وضوح مقاصد االنتداب الربيطاين يف فلسطني.  •
 

رسالة ماجستري،   "رؤية حل الدولتني وأثرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية،"مروان �جي أبو جاسر،    3
 . 15ص ،  2013داب والعلوم اإلنسانية، دراسات الشرق األوسط، كلية اآلجامعة األزهر، غزة،  

  نفسه. املرجع  4



 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                      10                                                    

لتقسيم فلسطني إىل دولتني، على أن تكون القدس حتت   كما تضمن تقرير اللجنة مشروعاً 
 5الوصاية الربيطانية وفق األسس التالية: 

دولة يهودية: وتضم القسم الشمايل والغريب من فلسطني، ومتتد على الساحل من حدود لبنان   •
مبعاهدة   وترتبط  أبيب،  وتل  والناصرة  وطربية  وصفد  وحيفا  وتشمل عكا  �فا،  جنوب  إىل 

 صداقة وحتالف مع بريطانيا.

ن وغزة وبئر السبع وصحراء النقب واخلليل و�بلس واجلزء دولة عربية: وتشمل غرب �ر األرد •
 الشرقي من طولكرم وجنني وبيسان و�فا. 

القدس: وتضم القدس وبيت حلم والناصرة وشواطئ طرب�، على أن تكون مرتبطة بساحل   •
البحر املتوسط عن طريق ممر يربط بني القدس و�فا ويشمل كالً من اللد والرملة وتبقى هذه  

 حتت االنتداب الربيطاين. املنطقة

صحيح أن احلكومة الربيطانية ختلت بعد ذلك عن توصيات جلنة بيل، لكن فكرة حّل الدولتني    
أصبحت بعد ذلك أساساً للكثري من األفكار اليت تطرح بني الفينة واألخرى، وصوالً إىل قرار التقسيم  

والذي نّص على قيام دولتني؛ يهودية    6، 1947/ 11/ 29الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  
وعربية يف فلسطني، على أن تكون حدود مدينة القدس ضمن  

 Corpus ( منفصالً   عل ملدينة القدس كيا�ً توصيات خاصة هبا جت 

Sepratum (  لنظام دويل خاص، وتتوىل األمم املتحدة    اً خاضع
ية نيابة  إدارهتا، ويعني جملس وصاية ليقوم أبعمال السلطة اإلدار 

  وهو ما رفضه العرب والفلسطينيون حينها.   7. عن األمم املتحدة 

 
 . 17-16ص ، نفسهاملرجع  5
قرارات األمم املتحدة بشأن      مراجعة وتدقيق جورج طعمه (مراجعة وتدقيق)،   ميكن مراجعة نص القرار ابلكامل يف:   6

العريب   اجمليد أمحد عصمت  تقدمي  ،  1974– 1947  : اإلسرائيلي  – فلسطني والصراع  مؤسسة  (بريوت:    3ط    ، عبد 
 . 11، امللحق رقم  2نقالً عن احملاضر الرمسية للجمعية العامة، الدورة    ، 1)، اجمللد   1993، الدراسات الفلسطينية 

 https://www.aljazeera.net، انظر:  2016/ 28/11 اجلزيرة.نت،  موقع ،181نص قرار تقسيم فلسطني رقم  7
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 1948ت مع �اية حرب  ن، ومتكّ 14/5/1948أعلنت احلركة الصهيونية "دولة إسرائيل" يف مساء  
العربية، ومن االستيالء على حنو   الناحية  77من هزمية اجليوش  % من أرض فلسطني. أما من 

اهليئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية مللء الفراغ الناتج  الفلسطينية، فقد كانت  
مارس،    عن انسحاب بريطانيا من فلسطني، وسعت إلقناع احلكومات العربية بذلك خالل آذار/

قامت    23/9/1948، ولكن دون جدوى. ويف  1948ونيسان/ أبريل، والنصف األول من أ�ر/ مايو  
م فلسطني يف غزة برائسة أمحد حلمي عبد الباقي، وقد أقرت احلكومات  اهليئة إبعالن حكومة عمو 

عموم   حكومة  قامت  لشرعيتها،  وأتكيداً  ابحلكومة.  واعرتفت  ذلك  األردن)  عدا  (ما  العربية 
العليا ابلدعوة إىل جملس وطين فلسطيين يف غزة يف   العربية  برائسة    1/10/1948فلسطني واهليئة 

قراطية ذات سيادة،  و علن املؤمتر استقالل فلسطني، وإقامة دولة حرة دمياحلاج أمني احلسيين. وقد أ
حبدودها الدولية املتعارف عليها يف أثناء االحتالل الربيطاين، ومنح اجمللس الثقة حلكومة عموم  

الباقي.  عبد  أمحد حلمي  برائسة  وزراء  املكوَّنة من عشرة  تتمكن حكومة عموم    8فلسطني  ومل 
صالحياهتا بسبب تدخل السلطات املصرية اليت نقلت احلاج أمني احلسيين  فلسطني من ممارسة  

ابلقوة إىل القاهرة، وأجربت عدداً من أعضاء اجمللس الوطين على مغادرة غزة إىل القاهرة، مث ما  
لبثت أن أكرهت رئيس حكومة عموم فلسطني وأعضائها على االنتقال إىل مصر، ومل تعرتف 

ابجلوا العربية  اجلهاد  احلكومات  قوات  حّل  ّمت  فلسطني، كما  أصدرهتا حكومة عموم  اليت  زات 
املقدس التابعة للهيئة العربية العليا وإ�ائها، وانتهى األمر بتعيني السلطات املصرية حاكماً إدار�ً  

 9على قطاع غزة.
 الوطين   اجمللس  وأُعلن الحقاً عن قيام دولة فلسطني وعاصمتها القدس الشريف خالل اجتماع 

، كما أُعلن عن قيام السلطة الفلسطينية استناداً إىل اتفاقية 15/11/1988  يف   اجلزائر  يف  الفلسطيين
   .1994مايو أ�ر/ ، وذلك يف 1993أوسلو 

 
  : بريوت(  ، طبعة مزيدة ومنقحةالقضية الفلسطينية: خلفياهتا التارخيية وتطوراهتا املعاصرةحمسن حممد صاحل،    8

 . 72-71)، ص 2022مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 
 ، بتصرف. فسهناملرجع  9
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 ، تعّد نقطة 1974يف حزيران/ يونيو سنة    12ميكن القول أبن دورة اجمللس الوطين الفلسطيين الـ  
  أقرت  حيث  السياسية،   التسوية  حنو  وتوجهاهتا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مسرية  يف  انعطاف

  السياسي   العشر؛ "الرب�مج   النقاط  بر�مج   الدورة
ف، وهي اليت فتحت اجملال من  .ت .م  لـ  املرحلي"

ملا   وفقاً  الدولتني،  حّل  خيار  إىل  للعودة  جديد 
، ولكن هذه املرة على أرٍض 181قرره قرار التقسيم  

لقيادة الفلسطينية أن تكون الدولة  أقل؛ إذ قبلت ا
وقطاع  الغربية،  الضفة  أراضي  على  الفلسطينية 

  الثانية   النقطة  غزة، وشرقي القدس فقط. وتنصُّ 
 وعلى  الوسائل؛   بكافة  تناضل  ف.ت .م  أن  على

 كل   على املقاتلة الوطنية الشعب سلطة وإقامة الفلسطينية، األرض لتحرير املسلح الكفاح رأسها
ويشري رفيق املصري إىل ذلك ابلقول: أنه مت التنظري    10حتريرها.  يتم  اليت  الفلسطينية  األرض  من  جزء

، "حينما أقر اجمللس الوطين الفلسطيين يف دورته 1974هلذه السلطة والعمل على إقامتها منذ سنة  
  الثانية عشر ابلقاهرة بر�مج النقاط العشر بعد حوار وجدال فلسطيين صاخب وحاد، حىت متّ 

الرب�مج املرحلي الفلسطيين، حيث  إقراره والتعامل معه ابعتباره األساس الذي بين عليه الحقاً 
أقرت النقطة الثانية من النقاط العشر، أبن "منظمة التحرير الفلسطينية تناضل بكافة الوسائل  

 11وعلى رأسها الكفاح املسلح لتحرير األرض الفلسطينية"". 

 
الفلسطيين والرب�مج املرحلي،    10 الوطين  انظر:    ،3/7/2012موقع الصفصاف اإللكرتوين،  غازي حسني، اجمللس 

http://www.safsaf.org/word/2012/juli/8.htm 
(رام هللا: جامعة القدس املفتوحة،    البدائل واخلياراتالسلطة الوطنية الفلسطينية... إىل أين؟!  رفيق املصري،    11

 ، انظر: 8)، ص 2015مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي، 
https://www.qou.edu/ar/sciResearch/pdf/book/The_Palestinian_National_Authority_Where_to_Alt
ernatives_and_options.pdf                                                                                                                              

http://www.safsaf.org/word/2012/juli/8.htm
https://www.qou.edu/ar/sciResearch/pdf/book/The_Palestinian_National_Authority_Where_to_Alternatives_and_options.pdf
https://www.qou.edu/ar/sciResearch/pdf/book/The_Palestinian_National_Authority_Where_to_Alternatives_and_options.pdf
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 يف  عليه  كان  ملا  خالفاً   والديبلوماسية،  السياسية  الوسائل  ؛"لالوسائ  بكافة"  عبارة  تشمل
 الفلسطينية  األرض  عبارة  فلسطني، وال تعين  لتحرير  الوحيد  الطريق  املسلح  الكفاح  ابعتبار  املاضي؛

الفلسطينية  وجهة  من القيادة    نصّ   كما   كلها،   فلسطني  املتحدة،  والوال�ت —آنذاك—نظر 
  حزيران/ يونيو   حرب   يف  "إسرائيل"   احتلتها   اليت  الفلسطينية  األراضي  وإّمنا  الوطين،   امليثاق   عليها
وابلتايل  الضفة  أي  ؛ 1967  سنة   حترير  املرحلي  الرب�مج   من  الثانية  النقطة  استبدلت  والقطاع، 

  يف   لالخنراط  عرفات   قيادة   أمام  الطريق  لتسهيل  الفلسطينية؛ وذلك   األراضي  حترير   بعبارة  فلسطني
 إقامة   أجل  من  تناضل  املنظمة  إن"  عبارة  أيضاً   الثانية  النقطة  وتضمنت  12. السياسية  التسوية
  ، وتعين "حتريرها  يتم  اليت  الفلسطينية  األرض  من  جزء  كل  على  املقاتلة،  املستقلة،  الوطنية  السلطة

  العبارة   هذه  جيعل  مما  فلسطني،  حترير  هدف  من  أبقل  قبلت  التحرير  منظمة  قيادة  أن  العبارة،   هذه
اليت رسختها  النقاط  يف  وردت   اليت  العبارات   أخطر  من  رفضها   أن  بعد  عرفات،  قيادة  العشر 

على،   لرتضي،   عليها؛"  املقاتلة"  كلمة   إبضافة  وذلك   الوطين،  اجمللس   الفصائل   وتضلل  ومتّوه 
السلطة    إقامة  على  االتفاق  مبجرد  ألنه  الفلسطيين؛  الرتاب   كامل  وحترير  الوطين،  ابمليثاق  املتمسكة

  العربية،   واهلزمية  اإلسرائيلي،  االحتاللظّل    مقاتلة، يف  تكون  فلن  املباشرة،  املفاوضات   طريق  عن
 13.األمريكي واالحنياز

 السرية  االتصاالت   أمام  الطريق  لفتح  وذلك   ؛"للمفاوضات   ال"  عبارة  الثالثة  النقطة  وأسقطت
 14. بعد فيما ابلفعل حدث  كما  العلن؛ إىل السرية من  االنتقال مث  ،"إسرائيل" مع

دولة   إقامة  اجتاه  يف  طريقها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  اتبعت  اللحظة،  تلك  ومنذ 
يونيو   حزيران/  من  اخلامس  حدود  يف  أوسلو1967فلسطينية  اتفاقية  إىل  وصوالً   ،Oslo 

Agreement    الفلسطينيني إدارة حكٍم ذاّيتٍ يف بعض مناطق ؛ اليت منحت  1993أيلول/ سبتمرب
   الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهو ما اصطلح على تسميته الحقاً: السلطة الفلسطينية.
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 نفسه.  املرجع 13
 . نفسه املرجع 14
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املقاومة   حركة  ميثاق  حتّدث  أخرى،  جهة  من 
، أي  18/8/1988اإلسالمية محاس؛ الذي صدر يف  

بعد عدة أشهر من اإلعالن عن أتسيس احلركة يف  
الفلسطيين، 14/12/1987 الرتاب  حترير كامل  عن   ،

وأن فلسطني من النهر إىل البحر؛ هي أرض إسالمية 
   ال جيوز التنازل أو التفريط عن شٍرب واحد منها.

 : 11جاء يف املادة الـ  
تعتقد حركة املقاومة اإلسالمية أن أرض فلسطني أرض وقف إسالمي على أجيال  

ريط هبا أو جبزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء  املسلمني إىل يوم القيامة، ال يصح التف 
منها، وال متلك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، وال ميلك ذلك ملك أو رئيس، أو  
كل امللوك والرؤساء، وال متلك ذلك منظمة أو كل املنظمات سواء كانت فلسطينية أو  

 15ة إىل يوم القيامة. عربية، ألن فلسطني أرض وقف إسالمي على األجيال اإلسالمي 

 : 13وجاء يف املادة الـ  
القضية   حلل  الدولية  واملؤمترات  السلمية  ابحللول  يسمى  وما  املبادرات،  تتعارض 
الفلسطينية مع عقيدة حركة املقاومة اإلسالمية، فالتفريط يف أي جزء من فلسطني تفريط 

من   جزء  اإلسالمية  املقاومة  فوطنية حركة  الدين،  من  جزء  تريبيف  ذلك  على   دينها، 
أفرادها، ولرفع راية هللا فوق وطنهم جياهدون، وتثار من حني آلخر الدعوة لعقد مؤمتر  
دويل للنظر يف حّل القضية، فيقبل من يقبل، ويرفض من يرفض لسبب أو آلخر، مطالباً 

مية؛ بتحقيق شرط أو شروط، ليوافق على عقد املؤمتر واملشاركة فيه. وحركة املقاومة اإلسال
ملعرفتها ابألطراف اليت يتكون منها املؤمتر، وماضي وحاضر مواقفها من قضا� املسلمني، 
ال ترى أن تلك املؤمترات ميكن أن حتقق املطالب أو تعيد احلقوق، أو تنصف املظلوم، 
وما تلك املؤمترات إال نوع من أنواع حتكيم أهل الكفر يف أرض املسلمني، ومىت أنصف  

 
 . 11، املادة )محاس(ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية   15
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أهل الكفر  املبادرات    أهل  أما  ابجلهاد،  إال  الفلسطينية  للقضية  حّل  وال  اإلميان؟! 
والطروحات واملؤمترات الدولية، فمضيعة للوقت، وعبث من العبث. والشعب الفلسطيين 

 16. أكرم من أن يعبث مبستقبله، وحقه ومصريه
الشيخ  مؤسس محاس  فقد حتدث  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
هدنة   عقد  إمكانية  عن  مناسبة،  من  أكثر  يف  �سني،  أمحد 
طويلة األمد مع "إسرائيل"، ضمن شروط حمددة؛ ومن أجل 

، وما تزال محاس تعلن 1967إقامة دولة فلسطينية على حدود  
حدود   يف  فلسطينية  دولة  إقامة  على  ، كحلٍّ 1967موافقتها 

تلك مرحل  أبرزها  ولعل  بـ"إسرائيل"،  اعرتاف  دون  مؤقٍت،  يٍّ 
سجون   يف  وجوده  فرتة  خالل  عنه  صدرت  اليت  التصرحيات 

إن فكرة دولة  1994االحتالل سنة   القول:  يومها ميكن  . ومن 
، أصبح أمراً مقبوالً يف أوساط حركة محاس، لكنها مقيدٌة ببعض  1967فلسطينية يف حدود سنة  

 االعرتاف بـ"إسرائيل". الشروط؛ أبرزها عدم 
يرفضون   املستقلني،  وبعض  مثًال،  فلسطني،  اإلسالمي يف  اجلهاد  فإن حركة  املقابل،  يف 

  أم   بـ"إسرائيل"،   ابعرتافٍ   ، سواءً 1967رفضاً اتماً مسألة إقامة دولة فلسطينية يف حدود سنة  
إليه    17األمد.   طويلة   هدنة   مقابل  أشار  ما  وهو 

اإلسالمي يف   اجلهاد  قادة  أحد  الشامي  عبد هللا 
ابلقول:  الثوابت  مي "   فلسطني  من  عدد  إجياز  كن 

ابملطلق  عليها  املساومة  نقبل  أن  ميكن  ال    ؛ اليت 
عدم   وحقنا يف  فلسطني،  بكل  املطالبة  حقنا يف 

 
 . 13، املادة )محاس(ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية   16
 . 23/6/2021مقابلة أجراها الباحث مع أسامة أبو حنل، أستاذ التاريخ احلديث املشارك جبامعة األزهر بغزة، غزة،    17

 أمحد �سني
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املمك  الوسائل  بكل  مقاومته  االحتالل، وحقنا يف  دولة  بشرعية  قائم  االعرتاف  طاملا هو  نة 
   18." الالجئني ابلعودة إىل د�رهم اليت أخرجوا منها ّق  على أي جزء من أرضنا، وح 

براون   �اثن  من   Nathan Brownيشري  جمموعة  إىل 
احملددات اليت جيب مراعاهتا لإلبقاء على فرص تطبيق حّل  

 19الدولتني مبا يلي: 
التوّقف عن وضع العقبات بوجه اتفاق مشاطرة السلطة   .أ

بني محاس وفتح، وهو املسار األفضل على املدى القصري 
 إلعادة تشكيل القيادة الفلسطينية.

بني   .ب  النار  إلطالق  وقف  إىل  ومحاس    "إسرائيل"السعي 
 بدعم جهود الوساطة املصرية. 

إن فوائد االتصال املباشر حبماس،    .مبادرة االتصال غري املباشر مع محاس عرب الرئيس عباس .ج
 كبري.    إضافة إىل كلفته، مبالغ فيها إىل حدّ 

وليس وضع كل الرها�ت على بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على اختاذ قرارات ذات نفوذ  .د
 قادة معينني.

 آخر أمل إلدخال روح جديدة إىل احلزب وإضفاء املصداقية عليه. ؛  أتييد إصالح حركة فتح .ه
الدمي . و احلكم  جتديد  األساسي و دعم  القانون  شروط  استعادة  طريق  عن  فلسطني  يف  قراطي 

 الفلسطيين، أو الدستور املؤقت.

 
 

 
،  1426مجادى األول    27  موقع املسلم،   عبد هللا الشامي،  اجلهاد اإلسالمي غري ملزمة ابتفاقيات السلطة مع إسرائيل،   18

 https://almoslim.net/node/86724:  نظر ا 
،  9/5/2008�اثن براون، زوال حل الدولتني، صحيفة صدى اإللكرتونية، موقع مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل،    19

 https://carnegieendowment.org/sada/23504انظر: 

 �اثن براون 

https://almoslim.net/node/86724
https://carnegieendowment.org/sada/23504
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 : الدولتنيعوامل فشل حّل . 2
 

ال ميكن لعاقل هنا أن يتحدث عن مسألة فشل حّل الدولتني، مبوضوعية وشفافية، دون اإلشارة  
اللحظة   املقرتح، منذ  أو  الفكرة،  أبصابع االهتام إىل "إسرائيل"؛ أب�ا من سعى إلفشال مثل هذه 

. يف املقابل،  األوىل؛ عرب العديد من املمارسات امليدانية على األرض، وهو ما سيتم اإلشارة إليه الحقاً 
تنازالت بشأن هذا   لتقدمي  أّي فرصٍة  التفاوضي،  بوفدها  الفلسطينية؛ ممثّلة  السلطة  قيادة  تفوِّت  مل 
املوضوع؛ رغبة منها يف إقامة الدولة الفلسطينية، وليس أدّل على ذلك من املوافقة الكاملة على بنود  

، والتعديالت عليها الحقاً، فيما يتعلق مببدأ تبادل األراضي، أضف إىل ذلك،  2002املبادرة العربية  
، هي أيضاً  1967فإن جمرد موافقة حركة محاس، وقبوهلا بفكرة إقامة دولة فلسطينية يف حدود سنة  

خطوة متقدمة يف اجتاه احلل السياسي للقضية الفلسطينية، كيف ال؟ وقد أدرجت يف النظام السياسي  
ين! بل ووافقت على أن �خذ املسار  الفلسطي 

التفاوضي مع االحتالل فرصة أخرى؛ للوصول  
الفلسطينية،   الدولة  إبنشاء  يقضي  حّل  إىل 
عباس   حممود  السلطة  رئيس  خطوة  ومباركة 
املتحدة؛   لألمم  العامة  اجلمعية  إىل  ابلتوجه 

اليت   تلك  مراقب،  بصفة  دولة  على  للحصول 
   . 2012  رب نوفم   / ثاين ال تشرين  أجنزت �اية  

وأفرغتها من  الدولتني،  فكرة حّل  ترصد،  إذاً، عن عمد وسابق  "إسرائيل"  أفشلت  فكيف 
أفاد  اخلصوص،  هبذا  الواقع؟  أرض  على  للتطبيق  قابل  غري  أمراً  وجعلتها  بل    تقرير  مضمو�ا؟ 

 واقعي،  غري  الدولتني أمراً حّل    حلم  من  جتعل  الغربية  الضفة  يف  االستيطان  أرقام  أبن  20إسرائيلي
  يعيشون   مستوطن  مليون  نصف  من  أكثر  وجود  أكدت   إحصاءات   ظهور   مع  مستحيل،  وشبه

 
،  2/6/2013نصف مليون مستوطن يف الضفة الغربية يقوضون حلم حل الدولتني، موقع شبكة قدس اإلخبارية،    20

 https://qudsn.net/post/16519انظر: 

 حممود عباس يف األمم املتحدة 

https://qudsn.net/post/16519
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(مراقب)،  الفلسطينية  الدولة  ضمن املتحدة  األمم  يف  عضو  غري  دولة  هي   عدد   ووصل اليت 
  1948  سنة   احملتلة  األراضي   بني  الفاصل  اخلط—األخضر  اخلط  خارج  يعيشون  الذين  اإلسرائيليني
  الغربية، حنو   الضفة   يف — 1948  سنة   بعد   املتحدة   األمم   حددته   ، 1967  سنة   احملتلة   واألراضي 

أكثر من    بينهم   ستوطن ألف م   660  عن   2020، ويزيدون مع �اية سنة  2013ألفاً، سنة    550
املعلومات اإلسرائيلي حلقوق    يف   يعيشون   ألفاً   220 تقرير مركز  القدس، كما جاء يف  شرقي 

ومها منظمتان    ؛ Kerem Navot  ت وكريم �بو )  B'Tselem  م احملتلة (بتسيل اإلنسان ابألراضي  
، محل اسم "هذه لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة االستيطان  ني إسرائيليتان حقوقيتان غري حكوميت 

 21الغربية". اإلسرائيلّي يف الضفة  
  يهود   عشرة   كل   من   واحد   معدلَ   يشكلون   الضفة   يف   يعيشون   الذين   اليهود   أن   األرقام،   هذه   تعين 

  مناطق وتوسعت   الضفة،   يف   %، 7.4  بنسبة   املستوطنني   عدد   زاد   فقط،   2012ويف سنة    "إسرائيل"،   يف 
  أن   "إسرائيل"  يف  ويشري التقرير أيضاً إىل أ�م يعتقدون   . دومن  آالف  8  مبساحة   املستوطنات   نفوذ

  خزينة   سيكلف  ما  وهو  شامل،  اتفاق  حال  يف  منازهلم  مغادرة  إىل  سيضطرون  مستوطن،  ألف  70
 حجم  من  %10  من  أكثر  أي   مليار دوالر أمريكي،  11.35مبا يقارب    شيكل   مليار  42  "إسرائيل"
   ميزانيتها. 

 
،  9/3/2021، وكالة األ�ضول لألنباء،  2010% منذ عام  42تقرير: أعداد املستوطنني ابلضفة ازدادت بنسبة    21

   /https://www.aa.com.tr/ar :انظر

https://www.aa.com.tr/ar/
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�اثن براون جمموعة من العوامل اليت ساعدت يف فشل حّل الدولتني، هبذا الصدد أيضاً، يشرح  
 22وهي كما يلي: 

عدم اقرتان هذه الرؤية أبي عملية واقعية إلجنازها، فاملقارابت املختلفة اليت اتبعت مثل إمهال   .أ
املسألة، وإجراء إصالحات فلسطينية، وخريطة الطريق، ومؤمتر أ�بوليس؛ مل تقرب الوضع  

بلوغ هدفه املنشود على اإلطالق، واحلقيقة أن التغريات احلادثة على األرض، والتفتت من  
 املؤسسايت الفلسطيين؛ أعاقت قيام أي فرصة واقعية للتحرك حنو حّل الدولتني.

إن شبكة املستوطنات اإلسرائيلية، وتطويق املدن الفلسطينية، وإنشاء الطرق اجلديدة، وبناء   .ب 
الضفة الغربية؛ كلها تشكل عقبات مادية بوجه إنشاء دولة فلسطينية  اجلدار الفاصل داخل  

ميكنها العيش جنباً إىل جنب مع "إسرائيل"، وقد نّبه النّقاد طيلة جيل من الزمان أبن صيغة  
الدولة   عبارة  ذكر  املستحيل  من  عندما كان  تذكر  اليت كانت  السالم"،  مقابل  "األرض 

 أمر يستحيل حتقيقه. وبعد مرور أكثر من ثالثني عاماً  الفلسطينية، بدأت تتحول بدورها إىل 
حول   النقاد  هؤالء  نظرية  بصعوبة دحض  االعرتاف  وقت  حان  الصيغة،  تلك  إطالق  على 

 . " استحالة حتقيق صيغة "األرض مقابل السالم 
ليست العقبات املؤسساتية أقل صعوبة من العقبات املادية، فطيلة عقد من الزمان كانت   .ج

حتتل  القيادات  تلك  بعض  زالت  ما  الدولتني،  حبل  علناً  تلتزم  فلسطينية  قيادات  هناك 
املناصب، لكنها ال متلك الكثري من السلطة، 
األحزاب  أقوى  وهي  مثًال؛  فتح  فحركة 

اليت   السياسية  حّل  الفلسطينية  تناصر 
واالنقسام  الثقة  فقدان  من  تعاين  الدولتني، 
أيضاً،   الرمسي  املستوى  وعلى  نفسها،  على 
حلكومتني؛  تواجداً  الفلسطينية  احلالة  تشهد 

 
 . 9/5/2008�اثن براون، زوال حل الدولتني، صحيفة صدى اإللكرتونية، موقع مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل،    22
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واحدة يف رام هللا، واألخرى يف غزة، تشرف حكومة رام هللا على جهاز بريوقراطي يتسم 
لى الدعم الدويل املايل، والديبلوماسي؛ ابالحنالل املرتدي، وتعتمد هذه احلكومة ابلكامل ع

لدرجة جعلت من الفلسطينيني من ينظر إىل أعضاء تلك احلكومة على أ�م مبثابة أوصياء  
العمليتني  فرتفض كلتا  غزة  يف  األخرى  احلكومة  أما  حمليني،  قادة  وليسوا  دوليني، 

)، عالوة على 1993وسلو  الديبلوماسيتني اللتني نشأات خالل العقدين املاضيني (منذ اتفاقية أ
الرؤية اليت تستندان إليها، ويف مثل هذا الوضع، ليس هناك مكان ألي حّل تفاوضي فيما  

 23بني احلكومتني من أي نوع كان. 

الرئيس   توّيل  وبعد  إنه  هنا  القول  ميكن 
ترامب   دو�لد    Donald Trumpاألمريكي 

، ومبادرته ابإلعالن عن  2017السلطة مطلع سنة  
خطته لـ"السالم" بني الفلسطينيني واإلسرائيليني  
فيما عرفت الحقاً بـ"صفقة القرن"، فقد أصبح  
قبل،   ذي  من  مناالً  أبعد  الدولتني  حّل  حلم 

تلع الركائز اليت ُبين عليها حّل  خصوصاً وهو يق 
على   "إسرائيل"  بسيادة  يعرتف  إذ  الدولتني؛ 

والسماح هلا  القدس بوصفها عاصمة أبدية هلا،  
إىل   ابإلضافة  األردن كاملة،  غور  منطقة  بضم 
مجيع املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية،  

مبناطق   يعرف  مما  أخرى  اليت    Cج  ومناطق 
فيها  اب   " إسرائيل " احتفظت   األمين  جلانب 
أي ما جمموعه    ، عليه اتفاق أوسلو   حسبما نصّ 

 
 ، انظر: 2008�اثن براون، زوال حّل الدولتني؟، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، أ�ر/ مايو  23
 https://carnegieendowment.org/files/pb58_brown_sunset_final_arabic.pdf    

 خريطة توضح رؤية ترامب لـ"السالم" 

https://carnegieendowment.org/files/pb58_brown_sunset_final_arabic.pdf
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بتأسيس دولة منزوعة    % 30  قرابة  للفلسطينيني  الغربية. ابملقابل، تسمح اخلطة  الضفة  من مساحة 
يف مدينة أبو ديس، حسبما صرَّح    وحتديداً   ، تكون عاصمتها شرقي القدس   ، السالح بعد أربع سنوات 

، إذا ما استجاب الفلسطينيون لقائمة طويلة من  الحقاً   Benjamin Netanyahuو  نتنياه   بنيامني   به 
محاس   ؛ الشروط  جتريد  ضمنها  السلطة    ، من  وتعهد  غزة،  يف  السالح  من  املقاومة  فصائل  وبقية 

يهودية  ـ" العودة لالجئني الفلسطينيني، واالعرتاف ب   الفلسطينية بـ"حماربة اإلرهاب"، والتنازل عن حقّ 
، والتوقف عن دفع خمصصات  " إسرائيل ـ" ، واالعرتاف ابلقدس عاصمة موحدة ل " إسرائيل " يف    " الدولة 

ألسر الشهداء واألسرى الفلسطينيني. كما تعرض اخلطة على الفلسطينيني مشاريع اقتصادية بقيمة  
 24من صحراء النقب للدولة الفلسطينية.   أراضٍ   مليار دوالر وضمّ   50

 

 : ية يف ظّل فشل حّل الدولتني اثنياً: بدائل القيادات الفلسطين
 

إذا وصلت القيادة الفلسطينية إىل قناعة اتمة بصعوبة التوصل إىل حّل الدولتني، وفقدان فرصة  
، وهو ابملناسبة غاية ما تسعى إليه قيادة السلطة الفلسطينية،  1967إقامة دولة فلسطينية يف حدود سنة  

التعنت اإلسرائيلي من جهة،   الشأن إىل طريق مسدود؛ بسبب  املفاوضات هبذا    وضعف ووصول 
الفلسطيين، وأتزم موقف فصائل املقاومة من جهة أخرى، إضافة إىل ضعف احمليط    املفاوض   أدوات 

القيادة   فإن  االحتالل،  مع  العريب  التطبيع  وترية  وتسارع  احمللية،  اخلاصة  بقضا�ه  وانشغاله  العريب، 
الفلسطينية رمبا تفكر يف جمموعة من اخليارات  

املياه الراكدة يف احلالة  البديلة؛ من أجل حتريك  
  نبحث   ال   الفلسطينية، مع التأكيد هنا على أننا 

  عدمها،   من   اخليارات   هذه   حتقيق   احتمالية   يف 
  ننوي   وإمنا   ال؟   أم   سليماً   قراراً   كانت   ما   وإذا 

 
 ، يف: 30/1/2020انظر: صفقة القرن: اقتالع ركائز حّل الدولتني، موقع مركز اجلزيرة للدراسات،  24

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4553 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4553
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ترمجة أي من    دون   حتول   اليت   والتحد�ت؛   إىل عناصر القوة وعناصر الضعف، والصعوابت   التعرض 
فشل خيار حّل    على   املرتتبة   احملتملة   السيناريوهات   قراءة   هذه الدراسة   وغاية   ألرض، ا   على   هذه البدائل 

   الدولتني، دون التوجيه إىل خيار بعينه دون غريه من اخليارات املتوقعة. 
وعليه، فإن الباحث يورد هنا جمموعة من البدائل اليت قد جتدها القيادة الفلسطينية على طاولتها،  

ورغبات متعددة؛ سواًء حبكم الواقع، أم بدافع اجملازفة؛ من أجل تغيري ما ميكن تغيريه، وإنقاذ  بدوافع  
احلالة   ودوليٍة؛ ال ختدم  إقليميٍة  سياسيٍة  وبيئٍة  معقدٍة،  موضوعيٍة  ظّل ظروٍف  إنقاذه، يف  ميكن  ما 

 الفلسطينية على الشكل املأمول. 
 :وهات، أو البدائل املتوقعة على النحو التايلومن املمكن اختصار هذه اخليارات، أو السيناري

 

  حتت   البديل األول: بقاء الوضع على ما هو عليه (الوضع القائم أو املراوحة الدائرية)،.  1

 :قاعدة أن ليس ابإلمكان أحسن مما كان
 

 توصيف احلالة الراهنة: 
 

فلسطيٍين داخلٍي، وحالٍة من العداء : تعاين احلالة الفلسطينية من انقساٍم سياسٍي  فلسطينياً 
والرتاشق اإلعالمي، وَكيل وتبادل االهتامات، وإغراٍق يف التفاصيل، بني حركيت فتح ومحاس، مع  
مترتس محاس يف غزة، ومترتس فتح يف الضفة الغربية، يف انتظار حلم يسمى املصاحلة؛ أصبح حبكم  

 اب و"إسرائيل" بعيد املنال. األ�م، واختالف وجهات النظر، وشروط أمريكا وأورو 

: متعن "إسرائيل" يف ابتالع األرض إسرائيلياً 
املستوطنات،   توسيع  عرب  الغربية؛  الضفة  يف 
يف   قدماً  واملضي  جديدة،  جتمعات  وإنشاء 
حتت  احلفر�ت  وإكمال  القدس،  هتويد 
املسجد األقصى وقبة الصخرة، مستفيدة من 
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والت أبنفسهم من جهة أو مبحا  حالة االنقسام السياسي الفلسطيين من جهة وانشغال العرب 
 التطبيع من جهة أخرى، وتداعيات ذلك على احلالة الفلسطينية.  

: أضف إىل ذلك، فإن انشغال أمريكا عن الوضع يف الشرق األوسط؛ ألسباب خاصة  أمريكياً 
، رمبا ألمور تتعلق برتتيباهتا  Joe Bidenهبا، خصوصاً يف عهد الرئيس األمريكي اجلديد جو ابيدن  

منطقة شرق آسيا وعالقاهتا ابلصني؛ جيعل من بقاء األوضاع على ما هي عليه  االقتصادية يف  
 (الوضع القائم) أمراً مقبوًال.

: ال تبدو أمور العرب أحسن حاالً من أمور الفلسطينيني، فبعد انشغاهلم مبا عرف ابلربيع  عربياً 
أ داخليٍّ  واقتتال  وفرقة سياسية،  اجتماعية،  أحدثه من شروخ  وما  اليوم  العريب؛  ها هم  حيا�ً، 

يفتحون صفحة جديدة يف كتب االختالف والفرقة؛ بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع االحتالل، وهو  
دافعاً   أو  هلم  هاً  بل رمبا يكون موجِّ الفلسطينيني،  على  إضافياً  وماد�ً  معنو�ً  ما يشكل ضغطاً 

 الختيار بديل ما من البدائل املتوقعة.  
 

ألكرب ابلطبع هنا هي "إسرائيل"، فلم تعد أخبار احلفر�ت حول وأسفل أن الرابح ا  واحملصلة:
وقف  عن  يتحدث  أحد  يعد  ومل  والعربية،  العاملية  األخبار  نشرات  تتصدر  األقصى  املسجد 
االستيطان، فلكل طرف من األطراف العربية ما يشغله، ومل يعد أحد منهم يهتم ابلشأن الفلسطيين  

اجلوانب اإلعالمية منها، أو يف حاالت العسر الشديد؛ كما حيدث  على الوجه املطلوب، إال يف  
خالل االعتداءات أو احلروب على قطاع غزة، وتقاطر الوفود العربية واإلسالمية الرمسية؛ للتضامن 
الدمار العسكرية اإلسرائيلية من  أبناء القطاع، وابلرغم من ذلك؛ فلم مينع ذلك األمر آلة  مع 

 استكمال مهامها. 
 

 وميكن اإلشارة إليها مبا يلي:  ،نقاط القوة .أ
 .الفلسطينية الفصائل بني السياسية واملناكفات  الفلسطيين االنقسام حالة استمرار •
 . إجنازات  حتقيق على قدرته وعدم الفلسطيين املفاوض موقف ضعف •
   املمارسة الفعلية على األرض؛ ترسيخ حالة االنقسام، وسياسة األمر الواقع. •
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 ومن أهم نقاط الضعف الستمرار احلالة الراهنة ما يلي:  ،الضعفنقاط  .ب
  حتقيق املصاحلة الفلسطينية وإ�اء ملف االنقسام. •
ز�دة قوة موقف الطرف الفلسطيين على أرض الواقع، ألسباب ذاتية أو عوامل خارجية؛   •

 أو حمتملة. األمر الذي رمبا يؤدي إىل حتقيق إجنازات ملموسة يف اجتاه حلول سياسية ممكنة  

 ، ميكن اإلشارة إليها مبا يلي: الفرص .ج
أخرى؛   • بقضا�  الدويل  اجملتمع  انشغال 

والتغريات  ولبنان،  سورية  أوضاع  مثل 
احلادثة يف املنطقة العربية بشكل عام؛ ما 
الفلسطينية،   احلالة  على  سلباً  ينعكس 
احلايل   الوضع  بقاء  فرص  تزداد  وابلتايل 

 فلسطني.على ما هو عليه يف 

للتضامن مع قطاع غزة وحكومة محاس؛   • العربية واإلسالمية واألجنبية؛  الوفود  تقاطر 
يسهم إىل حدٍّ ما يف استمرار الوضع الراهن؛ على اعتبار تعزيز شرعية موقف محاس  

 وإدارهتا يف غزة.  

 لعل أبرز وأهم التهديدات هنا:  التهديدات،  . د
   لتهم األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية.االستيطان اإلسرائيلي املمتد يومياً لي •
 هتويد القدس وفق املخططات اإلسرائيلية املعلن عنها أو السرية.  •

بوقف •  من  للسلطة  املالية   املنح  التلويح 
األورويب؛ يسهم يف    واالحتاد  أمريكا  قبل

ومرحية   مثالية  احلايل كحالة  الوضع  بقاء 
   لـ"إسرائيل".وأبقل التكاليف 
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تقليصها، ويف   • أو  املعو�ت  الغربية؛ بسبب وقف  الضفة  االقتصادية يف  تدهور األوضاع 
 قطاع غزة؛ بسبب احلصار.

هذه األمور تشكل هتديداً قو�ً لبقاء الوضع على ما هو عليه؛ ذلك أن الوضع يف الضفة الغربية  
ة، يف ظّل استمرار االستيطان، ودفاعاً  مبا فيها شرقي القدس وقطاع غزة مهّيأ لالنفجار يف أي حلظ 

 ، حتديداً، مبا مسي معركة سيف القدس. 2021عن حرمة القدس واألقصى، مثلما حدث يف أ�ر/ مايو  
 

تبقى من أراضي الثاين البديل  .  2 ما  أردنية فلسطينية ابستخدام  إنشاء كونفدرالية   :  

(بقاء حالة السلطة الفلسطينية دون احلصول على    الضفة الغربية 

 : ) 1967دولة يف حدود  
 

ما قد يدفع هبذا االجتاه من وجهة نظر الباحث هو حالة  
انسداد أفق التسوية بني السلطة وحكومات االحتالل املتعاقبة  

، واستمرار سياسة الضم الصهيونية ألراضي الضفة 2012منذ  
خليار   الفلسطينية  السلطة  توجه  هو  هنا  واملقصود  الغربية، 

دولة فلسطينية    الكونفدرالية مع األردن حىت قبل احلصول على
 ، وهو ما يعين حال حدوثه ما يلي: 1967يف حدود 

إنشاء كيان سياسي فلسطيين بـ"الشراكة" يتمتع جبزء من  .أ
 السيادة على األرض. 

 . ةعودة من يرغب من الجئي الشتات إىل أراضي الكونفدرالية وحتديداً من لبنان وسوري .ب 
 بديل للفلسطينيني. التحول التدرجيي إىل أن تكون األردن هي الوطن ال .ج

هذا األمر، أي الكونفدرالية األردنية الفلسطينية؛ هو سيناريو يروق للكثري من أقطاب السلطة  
الفلسطينية، ويرون فيه احلل األمثل للقضية الفلسطينية؛ على اعتبار أن الضفتني؛ الشرقية والغربية،  

لك، حىت يف حال إنشاء دولة فلسطينية يف  مرتبطتان جغرافياً، وسكانياً، واترخيياً أيضاً، بل ويرون ذ 
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السلطة حممود 1967حدود سنة   رئيس  أن    القيادية   الشخصيات   أكثر   من   يعدُّ   عباس   ، خصوصاً 
إذ يقول حتت    األردن، وقد ذكر ذلك يف كتابه طريق أوسلو،   مع   الكونفدرالية   ملشروع   أتييداً   الفلسطينية 

   25: " رد� على الكونفدرالية " عنوان  
(الدورة السادسة عشرة) واجملالس الوطنية    1983لقد تبنت اجملالس الوطنية الفلسطينية منذ العام  

، مسألة الكونفدرالية بني  1988املتتابعة، وآخرها اجمللس الوطين الفلسطيين الذي عقد يف اجلزائر سنة 
الطرفني الستش  بني  جادة  مباحثات  إجراء  فرتة  منذ  بدأ�  وقد  وفلسطني.  هذه  األردن  آفاق  راف 

الكونفدرالية وحدودها القانونية وغريها. وهناك اهتمام عال من كال الطرفني حنو هذه املسألة أل�ا  
إن هذا هو موقف وخيار منظمة التحرير الفلسطينية    تعترب مسألة حيوية للشعبني األردين والفلسطيين. 

 الذي ال نرى بديالً عنه. 
بل إن حممود عباس ذهب إىل أبعد من ذلك بعرضه كونفدرالية أردنية فلسطينية مبشاركة "إسرائيل"    

اإلسرائيلية أن الرئيس حممود عباس قال يف لقاء مع نشطاء    Haaretz  س هآرت كتبت صحيفة  أيضاً، إذ  
وكبري    دو�لد ترامب صهر الرئيس األمريكي    Jared Kushner  رد كوشنر جا من اليسار اإلسرائيلي إن  

طرحا عليه    Jason Greenblatt  رينبالت ج جيسون  ي  ريك مستشاريه، واملبعوث اخلاص للرئيس األم 
— سيوافق على ذلك  ووفق الصحيفة العربية، فإن "عباس أكد أنه    إنشاء دولة كونفدرالية مع األردن. 

25Fمن الكونفدرالية".   تكون جزءاً هي إذا قبلت إسرائيل أبن  — يف حالة واحدة فقط 

وهي خطوة  يرى    26
الباحث أ�ا تذهب بعيداً بعيداً يف إدراج "إسرائيل" يف املنطقة العربية بشكل طبيعي، يف تساوق غري  

 مسوغ مع حاالت التطبيع العربية. 
أنه جيب بناء الثقة مع    ؛ Reuven Rivlin  رؤوفني ريفلني الرئيس اإلسرائيلي    ه أعلن وقريب منه ما  

  القيادة الفلسطينية قبل مناقشة حلول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين، وأنه بعدها ميكن مناقشة حلّ 
تغيرياً  أن  ويبدو  الدولتني،  أو  الواحدة  عن    الدولة  يتحدث  اذ  اإلسرائيلي  الرئيس  على موقف  طرأ 

 
 . 91- 90ص )،  1994(بريوت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،  طريق أوسلو حممود عباس،  25
   .9/2018/ 3، اجلزيرة.نت، عباس مع كونفدرالية تشمل إسرائيل واالنتقادات تتواىل 26
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والفلسطينيني    " إسرائيل " كونفدرالية بني  
خال ،  جمدداً  وسام  وذلك  استالمه  ل 

معهد  الشرف الرائسي الذي منحه إ�ه  
األدىن  الشرق  لسياسة   The  واشنطن 

Washington Institute For Near 

East Policy .    "وقال ريفلني "ميكننا التحدث عن دولتني لشعبني" أو "دولة واحدة لكال الشعبني
أضاف "حاولت أن أقول هذا لكل رئيس  أو " احتاد" أو "كونفدرالية"، لكن علينا أوالً بناء الثقة، و 

 26F27. أمريكي، علينا أن جند طريقة لبناء الثقة" 
التطرق    والفلسطينيني مع األردن هي ليست وليدة اللحظة، إذ متّ   " إسرائيل " وفكرة الكونفدرالية بني  

احلديث    طرح الكونفدرالية يف السياق اإلسرائيلي متّ   يف الفرتة السابقة، وآخر مرة متّ   وتكراراً   ليها مراراً إ 
فيها عن إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيني يف  

أن تتجنب حتمل مسؤولية الفلسطينيني يف    " إسرائيل ـ" تسوية مثل هذه ميكن ل   الوقت الراهن، ويف ظلّ 
27Fالضفة الغربية. 

28 
أن منوذج الكونفدرالية بني    Pnina Sharvit Baruch  يرى بنينا شارفيت ابروخ ذا اخلصوص  وهب 

يسمح للفلسطينيني بدولة خاصة هبم، وابلتايل هناك فرصة معينة ألن يوافقوا  "إسرائيل" والفلسطينيني  
أنه حيافظ على بعض السيطرة اإلسرائيلية من خالل   الرغم من  النموذج، على  احلكومة  على هذا 

املستوطنات.  إخالء  يشمل  االستجابة    الكونفدرالية، وال  بعض  النموذج  يوفر  لـ"إسرائيل"،  ابلنسبة 

 
جمدداً  27 السطح  على  تطفو  الفلسطينية  اإلسرائيلية  موقع  الكونفدرالية  واشنطن،  معهد  يف   i24NEWS  ،

 https://www.i24news.tv/ar، انظر: 19/11/2020
 . نفسه املرجع 28
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ملصاحلها الوطنية اإلقليمية، لكنه يتطلب املوافقة على إقامة دولة فلسطينية على األرض حىت اخلط  
28Fاألخضر، وشراكة فلسطينية يف صنع القرار. 

29 

 أ. نقاط القوة: 
 كيان سياسي فلسطيين مستقل، ولو جزئياً، بعيداً عن سطوة وممارسات االحتالل. إنشاء   •

وجود الرغبة لدى الفلسطينيني يف االنعتاق من التبعية لـ"إسرائيل" يف كافة اجلوانب، والكونفدرالية   •
 مع األردن تفتح الباب واسعاً أمامهم على بواابت العامل اخلارجية. 

ان وسورية؛ اليت قد تدفع الالجئني الفلسطينيني فيهما إىل اخلروج  األوضاع غري املستقرة يف لبن  •
 إىل أقرب نقطة إىل فلسطني، وهي األردن، األمر الذي جيعل يف الكونفدرالية حالً أمثل هلؤالء. 

 أرى أن نقاط الضعف الكامنة يف هذا البديل تكمن يف ما يلي:   ، ب. نقاط الضعف 
سطينيني يف األردن هلذه الفكرة، ختوفاً من مآالت هذا احلل  رفض اجملتمع األردين والالجئني الفل  •

 بتثبيت األردن وطناً بديالً للفلسطينيني. 

 اخلالفات املتوقعة حول السيادة وصنع القرار بني طريف الكونفدرالية.  •

اليت   • الواقع يف ظّل احلواجز اجلغرافية، واحلواجز االصطناعية  تنفيذ االحتاد على أرض  صعوبة 
 حتالل يف أراضي الضفة. يقيمها اال 

 غياب قطاع غزة عن املشهد العتبارات اجلغرافيا، وحالة االنقسام السياسي الكائن.  •

 ، ميكن حصرها يف ما يلي: ج. الفرص 
استمرار الوضع الراهن يدفع ابجتاه الكونفدرالية مع األردن من جهة، وإحلاق قطاع غزة مبصر   •

 على أحسن األحوال. 

 سطينية االقتصادية جيعل من الفكرة طوق جناة إلدارة السلطة. ضعف أحوال السلطة الفل  •

 الضغط اإلسرائيلي واألمريكي جتاه حتقيق الكونفدرالية لتخفيف الضغط عن "إسرائيل".  •

 
السياسية واالسرتاتيجية،  ، موقع مركز حضارات للدراسات  )5جوانب عملية (اجلزء    -مناذج من دولة واحدة   29

 https://hadarat.net/post/24501   ، انظر:17/1/2022

https://hadarat.net/post/24501
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فشل حّل الدولتني، أو أيِّ حّل سياسٍي آخر ينتج عنه دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة الغربية   •
 . مبا فيها شرقي القدس وقطاع غزة 

 اتفاقيات التطبيع العربية مع االحتالل قد تدفع هبذا االجتاه بشكل كبري.  •

 د. التهديدات: 
 . الفلسطينيني منها   الالجئني   خروج   وعدم   ولبنان،   سورية   يف   استقرار األوضاع  •
  طريق   يف   الفلسطيين   للطرف   جديدة   دافعة   قوة   سيعطي   فشل عمليات التطبيع مع االحتالل؛  •

 . املستقلة   الفلسطينية   الدولة حّل  
 . مبا فيها شرقي القدس سياسة "إسرائيل" االستيطانية التوسعية يف الضفة الغربية   •

 
 : : التعايش املؤقتالثالثالبديل  .  3

 

 ميكن اإلشارة هنا إىل مفهوم التعايش املؤقت مبا يعرضه �اثن براون بقوله: 
ترتيبات دائمة مقبولة من الطرفني ألجل  إذا عجز الفلسطينيون واإلسرائيليون عن التوصل إىل 

العيش إما منفصلني أو سوية، رمبا ميكنهم االتفاق على العيش معاً على أساس يومي؛ فبدالً من  
التفاوض بشأن اتفاقية حلل مجيع خالفاهتم، إبمكان اإلسرائيليني والفلسطينيني التوصل إىل نوع  

والعنف، وبدالً من حتقيق املصاحلة التارخيية ميكن أن    من الرتتيبات اهلادفة إىل جتنب النزاع املباشر 
يكون اهلدف إقامة استقرار أشبه ما يكون ابستقرار احلرب الباردة، مبيناً أن محاس نفسها اختذت 

 30املبادرة يف هذا املسار عندما اقرتحت هدنة طويلة ووقفاً قصري املدى إلطالق النار.
ت رمبا يكون أفضل ما ميكن حتقيقه، لكن من الصعب جتنب  ويشري براون إىل أن التعايش املؤق

االرتياب أبن هذه التسوية ستكون جمرد هدنة لنزاع، ليعود ويندلع الحقاً بشكل يزيد من صعوبة 

 
 . 9/5/2008�اثن براون، زوال حل الدولتني، صحيفة صدى اإللكرتونية، موقع مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل،    30
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اعتبار وقف إطالق النار مبثابة تدبري مؤقت إلفساح اجملال أمام  معاجلته، هكذا يصبح منطقياً 
 31له تدبرياً دائماً. العمل الديبلوماسي، عوضاً عن حتو 

النار غري املعلنة اليت كانت على مدار   اتفاقيات وقف إطالق  هذا األمر ابلطبع تؤكده كل 
سنوات عديدة سابقة يف إدارة العالقة بني "إسرائيل" من جهة، والفصائل الفلسطينية من جهة  

يد إشعال النار من  أخرى، واليت كانت سرعان ما خترتق بعملية عسكرية أو أمنية إسرائيلية؛ تع
حادثة  من  ذلك  على  أدّل  وليس  جديد، 
العام  القائد  �ئب  اجلعربي،  أمحد  اغتيال 
حلركة  العسكري  الذراع  القسام  لكتائب 

، والذي أشعل حرابً  14/11/2012محاس يف  
استمرت مثانية أ�م متتالية على قطاع غزة،  

، الذي أشعل مواجهة استمرت أكثر من 2014أو اغتيال جمموعة من القسام يف حزيران/ يونيو  
، واندالع  2019/ 12/11مخسني يوماً، أو اغتيال القائد يف اجلهاد اإلسالمي هباء أبو العطا يف  

ثالثة   استمرت  املسجد  مواجهة عسكرية  عن  دفاعاً  القدس  معركة سيف  نشوب  وأخرياً  أ�م، 
 .2021مايو أ�ر/ األقصى بعد اعتداءات املستوطنني يف 

 ، تكمن نقاط القوة يف هذا البديل يف ما يلي:القوة  أ. نقاط
على هتدئة تسمح ابلتقاط األنفاس وإعطاء الفرصة   إسرائيلي فلسطيين  ضمين توافق حالة •

 انتظاره. حلل سياسي طال 

 دعم إقليمي ودويل هلذه التهدئة.   •

 ، وتكمن يف ما يلي:الضعف نقاط ب.
عدم وعي بعض الفصائل الفلسطينية املقاومة ابألثر اإلجيايب للهدنة طويلة األمد، وابلتايل  •

 رفض هذه الفكرة متاماً.  

 
 . نفسهاملرجع  31
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هشاشة مثل هذه االتفاقيات، فليس الوضع كما كان عليه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية   •
 الفلسطينية.خصوصاً مع تنامي قوة أحزاب، وفصائل، وحركات املقاومة 

الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت تعاين منها مناطق السلطة الفلسطينية، وخصوصاً يف   •
 قطاع غزة رمبا تدفع إىل التمرد واخلروج عن هذه احلالة.

 ، وتربز من خالل ما يلي:الفرص ج.
مكنة يف ظّل  بقاء الوضع احلايل (الوضع القائم أو املراوحة الدائرية) هو الصورة النموذجية امل •

 فشل احللول السياسية.

   ضغط اجملتمع الدويل على كافة األطراف للتوصل إىل اتفاق هدنة طويلة األمد. •

 ، وتكمن يف:التهديدات د.
 عدم إيفاء "إسرائيل" الدائم بتعهداهتا، واخرتاق كل اتفاقيات التهدئة السابقة.  •

 الدولة الواحدة. االتفاق على حّل سياسي كحل الدولتني أو   •

 اندالع فتيل أي مواجهة عسكرية مع قطاع غزة ألي سبب من األسباب.  •

   حّل السلطة الفلسطينية، وابلتايل عودة األوضاع إىل عهد االحتالل.  •
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 : : حّل الدولة الواحدة؛ دولة دميوقراطية جلميع مواطنيهاالرابعالبديل  .  4
 

وهو خيار وإن مل يتبنه املفاوض الفلسطيين، فإنه أصبح 
�خذ حيزاً متزايداً من االهتمام يف الوسط الفلسطيين بعد 
حالة اإلحباط السائدة من إمكانية حّل الدولتني، ويظهر 
فتح،   حركة  على  حمسوبة  فلسطينية  وقيادات  مثقفني  أن 
إما كوسيلة   الواحدة،  الدولة  خيار  عن  تتحدث  أخذت 

أو كخيار  للضغ اإلسرائيلي،  اجلانب  على  والتهديد  ط 
العريب  الصراع  وإ�اء  األزمة،  من  للخروج  وحيد  حقيقي 
مؤمتر   بعد  املفاوضات  قريع  أمحد  قاد  فعندما  اإلسرائيلي، 
أ�بوليس مل يستبعد أن يصبح الفلسطينيون جزءاً من دولة 
ذات قوميتني مع اإلسرائيليني، يف أرض فلسطني التارخيية،  

ك يف حديث له مع أعضاء من حركة فتح، يف اجتماع  وذل
رويرتز   وكالة  نقلت  ما  حبسب  يف   Reutersمغلق، 

املفاوضني 11/8/2008 عريقات كبري  صائب  أن  ، كما 
تبين    2009الفلسطينيني اقرتح يف شهر تشرين الثاين/ نوفمرب  

حّل الدولة الواحدة، إذا مل يتوقف اإلسرائيليون عن البناء يف  
 32املستعمرات.

يرى �اثن براون أنه مع تراجع احتماالت حتقيق حّل الدولتني، بدأت فكرة الدولة الواحدة  
ة القومية حتظى مبزيد من االهتمام، حيث تلقف العديد من املفكرين الفلسطينيني هذه املزدوج

 
 . 911 ص،  القضية الفلسطينية: خلفياهتا التارخيية وتطوراهتا املعاصرةحمسن حممد صاحل،  32

 أمحد قريع 

 صائب عريقات
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الفكرة، لكن التوّجه اإلسرائيلي العام ما يزال يراها مبثابة اخلطر الذي قد يستهدف جوهر املشروع  
 33الصهيوين.

يف   يقعون  القومية  املزدوجة  الدولة  عن  املدافعني  أن  نفسه،  الوقت  يف  يؤكد  شرك  لكنه 
سيتمكن   أو كيف  الدولة،  هذه  حتليل صورة  دون  ابهر،  مثايل،  حّل طوابوي،  إىل  الدعوة 
العدّوان املتحصنان يف خنادقهما من إنشاء تلك الدولة، فمن �حية يشبه حّل الدولة الواحدة  
الفكرة الشيوعية اليت كانت مثًال أعلى طوابو�ً، وجد فيه العديد من الناس ما هو أفضل من  

من  الوا  انعكاسات خطرية على كل  ذات  ممارسات  إىل  قاد  الوقت،  مبرور  ولكنه  املرير،  قع 
 34اعتنقه. 

وخيلص براون إىل أن الدولة الواحدة اليت ستنشأ لن تقوم على أساس قوميتني يتشاطران  
على أساس تعاوين متساٍو، لكنها ستكون بدًال من ذلك دولة ينعم فيه البعض    ها نفس األرض  

ال  القلق بشأن أمنهم، يف حني  ابحلر�ت  ليربالية واالمتيازات الدميوقراطية، مع استمرارهم يف 
حيرم اآلخرون من احلرية واألمن على حدٍّ سواء، وبكلمات أخرى، إذا قامت دولة واحدة يف  
بل على   املتساوي  التعايش  تقوم على  لن  فإ�ا  والفلسطينيني سوية؛  لإلسرائيليني  املستقبل 

 35سيطرة من جهة واملقاومة من جهة أخرى. عالقات تتسم ابل 
وأمام  أنه  حنل  أبو  يرى    أرض   على   دولة   على   ابحلصول   الفلسطينية،   القيادة   تعثر   فيما 

  فثمة   الرفض،   هذا   مع   للتعامل   الفلسطينية،   الساحة   على   مطروحة   خيارات   مثة   ابتت   الواقع، 
  اخليار   هذا   لكن   القومية،   ثنائية   الواحدة   الدولة   خيار   إىل   ابلدعوة   الفلسطينيني،   من   بدأ   من 

  بدولتها،   لتضحي   مبكان،   السذاجة   من   ليست   "إسرائيل"   ابلفشل؛ ألن   عليه   حمكومٌ   حتماً 

 
 . 9/5/2008�اثن براون، زوال حل الدولتني، صحيفة صدى اإللكرتونية، موقع مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل،    33
 املرجع نفسه.  34
 املرجع نفسه.  35
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  الدولة   هذه   على   سيادهتم   إىل   يؤدي   قد   دولياً؛   اعرتافاً   الفلسطينيني   لتمنح   الدولية،   ومكانتها 
 36. الحقاً 

 ما يلي:، لعل أهم نقاط القوة هنا القوة  نقاط أ.
يلقى قبوالً لدى بعض القيادات الفلسطينية بكافة أطيافها، نظراً لصعوبة املوقف الفلسطيين   •

 التفاوضي، والتعنت اإلسرائيلي يف مشروع الدولة الفلسطينية املستقلة.

الالجئني   • عودة  أمام  اجملال  يفتح 
  الفلسطينيني إىل فلسطني.

دميوجرافياً إذا مسح مينح الفلسطينيني تفوقاً   •
 لالجئني ابلعودة. 

 ، وتكمن يف ما يلي:الضعف نقاط ب.
 الرفض اإلسرائيلي القاطع هلذه الفكرة. •

 رفض شعيب فلسطيين لفكرة االندماج مع العدو.  •

 االنقسام السياسي الفلسطيين، وعدم تشكيل رأي فلسطيين موحد ابخلصوص. •

 ، ومنها ما يلي: الفرص ج.
 الدولتني يفتح اجملال واسعاً أمام التفكري يف مثل هذه اخلطوة.فشل حّل  •

   فشل الثورات العربية يف إجياد خمرج مناسب للدولة الفلسطينية. •
 جناح عمليات التطبيع العربية مع االحتالل قد يكون مدخالً مهماً لتنفيذ هذا البديل. •

، رمبا يفتح اجملال أمام 1994بل  حّل السلطة الفلسطينية وإعادة األوضاع إىل ما كانت عليه ق •
 37تنفيذ هذا احلل ابالتفاق. 

 
 . 2021/ 23/6مقابلة أجراها الباحث مع أسامة أبو حنل، غزة،   36
يت تواجه هذا البديل، ألنه سيفتح حّل السلطة رمبا تكون له عواقب أخرى، ورمبا يصنف أيضاً ضمن التهديدات ال  37

 اجملال واسعاً أيضاً أمام انتفاضة فلسطينية جديدة. 
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 ، وأمهها: د. التهديدات
 التعنت اإلسرائيلي والتسويف املتبع يف املفاوضات مع الفلسطينيني. •

 .الدولتنيحّل  مشروع جناح •
على كافة   • االحتالل  سيطرة  وعودة  السلطة  حّل  نتيجة  اثلثة  فلسطينية  انتفاضة  اندالع 

 األراضي الفلسطينية.

 
 :  : حّل الدول الثالثاخلامسالبديل  .  5

 

 واملقصود هنا: "إسرائيل"، وكيان سياسي فلسطيين يف غزة، وآخر يف الضفة الغربية. 
 هبذا اخلصوص يرى جمدي محاد أنه: 

فلسطني    على   الصراع   مستقبل   إزاء   واألكادميية   والسياسية   النظرية   املناقشات   يف 
السجال الدائم حمتدماً بني فكرة إقامة دولتني فلسطينية وإسرائيلية، وفكرة إقامة  كان  

دولة واحدة تقوم على أسس املساواة والدميقراطية واملواطنة بني كل من يعيش على  
البديهي   التارخيية من مسلمني ومسيحيني ويهود، بيد أن األمر شبه  أرض فلسطني 

ت  اليت  التطورات  قلب  يقبع يف  ذلك  الذي  احلادة هو  بتقلباهتا  املنطقة  شهدها هذه 
املنطق الغريب واملفاجئ للواقع على األرض، الذي يفاجئ اجلميع بسيناريوهات قد  
ال ختطر على ابل أحد، فعوضاً عن احللني املذكورين صار الواقع يقول إن هناك حًال  

ضعيفتان.  فلسطينيتان  ودويلتان  قوية،  إسرائيلية  دولة  الدول  إ   .....   اثلثاً،  حّل  ن 
"دولة"   تعبري  استخدام  على  التحفظ  ضرورة  مع  األفق  يف  يلوح  الذي  هو  الثالث 
لوصف كياين الضفة الغربية وقطاع غزة املنفصلني، فما مل يقتنع طرفا الصراع الفلسطيين  

الثاين من   اليت يسيطر عليها الطرف    " اجلغرافيا " أبن فكرة إقصاء أي طرف للطرف 
ليس مبقدور أحد    . ستحيلة، فإن االنفصال اجلغرايف سيكّرس اآلخر هي ابختصار م 

ن هذا االنفصال  إ تقدير املآل النهائي ملثل هذا االنفصال، لكن ابإلمكان القول هنا 
وضعية   على  وهم  الفلسطينيني  على  مير  أسبوع  يوم، كل  مرور كل  مع  سيكّرس 
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يته ومسته وضعاً  وجيعل من ظرف   ، الوضع الراهن من  االستقطاب بني غزة والضفة يعزز  
   38. يصعب الرجوع عنه 

 فيما يرى خالد وليد حممود هبذا اخلصوص: 
الراهن  إ الوضع  الغربية وقطاع غزة ابتت عملية معقدة، وإن  الضفة  ن إعادة توحيد 

بكل   وتكريسه  اجلغرايف  التقطيع  ترسيخ  إسرائيل  مصلحة  يف  وإن  لالستمرار،  مرشح 
العكس، وما مل حتدث معجزة سياسية تعيد   املمكنة وليس مثة ما يدل على  األشكال 

التوافق اإلجباري بني الفلسط   (إسرائيل  "الدول الثالث"ينيني فإن منطق  خلق نوع من 
 39والضفة وغزة) هو السائد، وهو منطق ال يشكل حالً على املدى القريب أو البعيد.

ميكن هنا ربط هذا السيناريو أيضاً ابلسيناريو األول؛ وهو بقاء الوضع على ما هو عليه،  
يف قطاع غزة تقودها محاس،  مع عدم اإلعالن عن دولة يف الضفة الغربية تقودها فتح، وأخرى  

وإن كان الواقع يؤكد أن تصرفات كال الطرفني يف أماكن نفوذمها يقرتب من التصرف على  
أساس االستقاللية الكاملة، مع االعرتاف ابلتنسيق احلادث يف بعض األمور املشرتكة كالتعليم  

   والصحة. 
 

يف حمسن حممد صاحل    "أتثري الثورات العربية على املصاحلة الفلسطينية واملشروع الوطين الفلسطيين،"جمدي محاد،   38
احملتملة(حمرر)،   الفلسطيين واآلفاق  الوطين  املشروع  واالستشارات،  (  أزمة  للدراسات  الزيتونة  مركز  بريوت: 

 . 106)، ص 2013
  :نظر، ا3/7/2008عّمان،  ، الغد خالد وليد حممود، ماذا بعد ا�يار حّل الدولتني؟، صحيفة  39

http://www.alghad.com/index.php/article/234663.html     

http://www.alghad.com/index.php/article/234663.html
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 ولعل أهم نقاط القوة هنا هي:  ،القوة  أ. نقاط
احلايل الذي يشري إىل ثالثة تكتالت على أرض فلسطني التارخيية بغض النظر عن الواقع   •

 قبول األطراف املعنية ذلك احلال أو رفضه.
 االنقسام السياسي الفلسطيين. •

ضغوطات دول اجلوار واإلقليم على املقاومة للقبول بسياسة األمر الواقع، مع الفصل شبه  •
 التام بني قطاع غزة والضفة الغربية.

 ومن أهم نقاط الضعف هنا: ،الضعف ب. نقاط
 الرفض الشعيب الفلسطيين هلذه الفكرة مجلة وتفصيًال.  •

االنقسام  • وإ�اء  الفلسطينية  املصاحلة 
  الفلسطيين.

الفلسطينية  • املقاومة  قوة  حجم  تنامي 
 ورفضها حللول التسوية.

 وميكن اإلشارة إليها مبا يلي:  ،ج. الفرص

 . الدولتنيفشل حّل  •
 عدم استقرار أوضاع احمليط العريب وخصوصاً يف مصر وسورية ولبنان.  •

 ارتفاع وترية التطبيع بني الدول العربية واالحتالل.  •

 ومن أمهها: ،د. التهديدات
 االنقسام إ�اء  اجتاه يف تدفع العريب احمليط يف األوضاع جناح الثورات العربية، واستقرار •

 الفلسطيين. السياسي

 جناح احلل السياسي؛ كحل الدولتني، أو دولة واحدة أو غري ذلك. •

حتقيق الكونفدرالية مع األردن، وإحلاق قطاع غزة مبصر، أو ترك الوضع على ما هو عليه   •
   خبصوص قطاع غزة.
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 :اخلامتة
 

التعنت الصهيوين،  ال تبدو احللول أو السيناريوهات املطروحة حلوالً سهلة التنفيذ، خصوصاً يف ظّل  
وتوّجه بعض الدول العربية حنو التطبيع مع االحتالل، مع استمرار حالة االنقسام الفلسطيين، لكنها  
تبقى أفكاراً رمبا تكون على طاولة الفلسطينيني للخروج من أزماهتم السياسية املتتالية. وعلى الرغم من  

تفعيله  أدوات جيب  الفلسطينيني  لدى  تبقى  املوقف  منها كأوراق ضغط على  صعوبة  ا واالستفادة 
 االحتالل وعلى اجملتمع الدويل أيضاً، وميكن اإلشارة إليها مبا يلي: 

إنّ 1 التحرير:  منظمة  إصالح  العمل    . 
التحرير   منظمة  إصالح  على 
الفلسطينية، وبناء مؤسسة قوية؛ متثل  
الفلسطيين،   الشعب  أطياف  كافة 

جعل  يعين    ويف مجيع مناطق الشتات، 
ضية الفلسطينية ومستقبلها يف يد  الق 

هيئة جامعة؛ متثل كافة أطياف اجملتمع الفلسطيين، ومناطق وجودها، وسحب تلك القضية من  
على  ثالثة عقود    ما يقرب من السلطة الفلسطينية اليت هيمنت على احلالة الفلسطينية على مدار  

العتبارات عديدة، إضافة إىل أن  حساب منظمة التحرير؛ حيث تغّولت السلطة وقيادهتا عليها  
جتاوز اخلالفات احلادثة يف الساحة الفلسطينية حول السلطة، ومن يقودها، أو  عين  هذا األمر ي 

العالقة مع االحتالل؛ وهو ما يعين تشكيل جبهة وطنية كبرية  مدى فعاليتها وجناعتها يف إدارة  
 قاومة بكافة أشكاهلا اترة أخرى. وشاملة إلدارة العالقة مع االحتالل ابلتفاوض اترة وابمل 

رمبا ينتج عن إصالح املنظمة على الوجه املطلوب قرارات تتعلق حبل السلطة أو تغيري وظيفتها      
بشكل كامل، لتصبح سلطة وطنية حتمل اهلم الوطين وترفع راية املقاومة من أجل التحرير،  

ه؛ وهو دولة فلسطينية مستقلة يف  أو إجناز ملف الدولة الفلسطينية حبده األدىن املتفق علي
 وعاصمتها القدس الشريف.  1967حدود 
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هذا ابلضرورة يعين إ�اء االنقسام السياسي وبداية مرحلة فلسطينية جديدة قائمة على الوحدة       
 والتوافق الوطين، والعودة إىل املسار االنتخايب.   ، الوطنية 

السلطة الفلسطينية أو التهديد حبلها، وإعادة امللف إىل منظمة التحرير بعد إصالحها    لّ . إن قرار ح 2
 وإعادة االعتبار إليها وترتيب أوضاعها من جديد، رمبا سيفضي إىل ما يلي: 

الضفة   إما.  أ  أراضي  على كافة  "إسرائيل"  سيطرة 
وإعادة   احتالل)،  (إعادة  غزة  وقطاع  الغربية 

ع ما كانت  إىل  أوسلو  األوضاع  اتفاق  قبل  ليه 
وفعاليات  1993 أحداث  عودة  وابلتايل   ،

قبل   ما كان  غرار  على  الفلسطينية  االنتفاضة 
مستبعد   أمر  وهو  الفلسطينية.  السلطة  إنشاء 
أخرى   بدائل  فلـ"إسرائيل"  املنظور،  املدى  على 

وإحلاق    ، يف هذا االجتاه ومنها إحلاق غزة مبصر
ار ما كان  على اعتب  ما تبقى من الضفة ابألردن 

 كما سريد الحقاً.   1967  سنة قبل احتالهلما معاً  
أو رفض "إسرائيل" هذه اخلطوة؛ هروابً من دفع تكاليف كو�ا قوة احتالل. وهنا ميكن  ب.  

احلال   يصل  اخلطوة، ورمبا  لثنيهم عن هذه  وأوروبياً  أمريكياً  السلطة  قيادات  الضغط على 
 عمار من حصار وقتل. مبحمود عباس إىل ما وصل إليه أبو  

تشكيل جمالس حملية؛ إلدارة شؤون املدن، والقرى، والبلدات الفلسطينية، أو جملس إدارة  ج.  
حكم ذايت حتت االحتالل؛ "قيادة بديلة"، وهو أمر، وإن كان من الصعب ختّيل حدوثه يف  

ل هذا  هذه األ�م، فقد وىل ذلك العهد، ولن يقبل أحد من النخب الفلسطينية أن يقف مث 
املوقف؛ الذي يكون فيه متهماً ابلعمل ضّد املصلحة الوطنية، ويف خدمة مصاحل االحتالل،  
   إال أنه يبقى يف حدود املمكن، ولو حتت ضغط قوة االحتالل أو هتديدها، ومبسوغات واهية. 
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إحلاق قطاع غزة مبصر، والضفة الغربية  د.  
ابألردن، على غرار ما كان الوضع عليه  

احتال  سنة  قبل  ال  1967هلما  وهذا   .
األمر   سياسة  خالل  من  إال  يكون 
أوًال،   دوليٍة  مباركٍة  إىل  وحيتاج  الواقع، 

 أيضاً.   وموافقة مصر، واألردن 
وهو من اخليارات اليت ابشرت هبا    ؛ نقل امللف الفلسطيين اىل دوائر ومؤسسات األمم املتحدة هـ.  

السياسي،   اخليار  من  جزء  أ�ا  اعتبار  على  السلطة؛  وجود  ظّل  يف  السياسية  القيادة 
ج بقبول فلسطني عضواً غري دائم يف  والديبلوماسي؛ املقبول عربياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما توّ 

 .  2012األمم املتحدة سنة  
يشكل إبعاداً خليار املفاوضات الثنائية، ويوفر مسوغاً    األداة ذا  يرى الباحث أن اللجوء ملثل ه و      

قو�ً لنقل امللف �ائياً إىل مؤسسات الشرعية الدولية؛ حبيث تصبح مقرراهتا السياسية املرجعية  
 ألّي مفاوضات حمتملة الحقاً. 

مترد الفصائل  . إطالق يد املقاومة، وهو يعين  3
الراهنة؛ وذلك إبيعاز  الفلسطينية على احلالة  

األمنية   األجهزة  بعض  من  مساندة  أو 
إىل   والعودة  الغربية،  الضفة  يف  الفلسطينية 
االحتالل   جنود  ضّد  العسكري  العمل 

، وهذا األمر  2000أيلول/ سبتمرب    يف   واملستوطنني؛ على غرار ما حدث إابن االنتفاضة الثانية 
ة تطرأ على حالة الفصائل الفلسطينية بدعم شعيب  يتطلب تغيرياً يف وظيفة السلطة احلالية أو قو 

 كبري، األمر الذي قد يصل حبالة الضفة إىل ما وصلت إليه غزة بعد إخالء املستوطنات. 
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إن أي تغيري يف أداء السلطة ووظيفتها، يف اجململ، يلزمه ابلضرورة تغٌري يف الفكر السياسي لقيادهتا،  
 بعض قياداهتا واالحتالل، وهو ما يتطلب ابلضرورة هبَّة شعبية  وانتهاء حالة الزابئنية اليت نشأت بني 

كربى مدعومة بعمل مسلح قوي ضّد االحتالل، حيرج األجهزة األمنية للسلطة وجيعلها دون فائدة  
من وجهة النظر الصهيونية، أو نتيجة إصالح املنظمة وابلتايل انعكاس هذا اإلصالح على احلالة  

تسري وفق اسرتاتيجيات واضحة ومتفق عليها يف إدارة التفاوض ويف إدارة    السياسية والشعبية، اليت 
هو:  األخري  والرتجيح  السلطة   40املقاومة.  شعبية  تدرجيية    ، ا�يار  بصورة  املؤسسية  بنيتها  وآتكل 

متسارعة، ودخوهلا يف صدام مع احلالة الشعبية، األمر الذي قد يفقدها زمام السيطرة على األرض  
 لسياسي. وعلى الوضع ا 

 
 

 : النتائج 
 

 من خالل ما سبق ميكن اإلشارة إىل النتائج التالية: 
البدائل السابقة الذكر؛ هي بدائل صعبة،  .  1

القوة،   العديد من نقاط  وحتمل يف طياهتا 
حتديداً   ميكن  ال  وعليه  الضعف،  ونقاط 
اإلشارة إىل أٍي منها؛ أبنه البديل أو اخليار  

أن   بدا  وإن  الكونفدرالية  األقوى،  خيار 
الفلسطينية أن   األردنية  املمكن  من  ابت 

وافر،   حٍظ  ذا  الظروف  هذه  يف  يكون 
سورية  يف  األحداث  ظّل  يف  وخصوصاً 
الفلسطينيني  الالجئني  وأوضاع  ولبنان 

 
االسرتاتيجي    40 للدراسات   : )271(التقدير  الزيتونة  مركز  الفلسطيين،  الداخلي  للوضع  احملتملة  السيناريوهات 

 . 3 ص،  2021 تشرين األول/ أكتوبر واالستشارات،
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هناك، كما أن احلراك السياسي الدويل واإلسرائيلي يدفعان هبذا االجتاه إضافة إىل قبول قيادة 
 السلطة بذلك.

يبقى خيار املقاومة بكافة أشكاهلا وأنواعها هو اخليار الذي ينسجم بشكل طبيعي مع فكرة  . 2
التحرير، ومواجهة االحتالل، ومع ذلك فهو حباجة ماسة إىل توافق فلسطيين كامل، مل يتمكن  

 الفلسطينيون من حتقيقه حىت اآلن ألسباب متعددة.

إليه؛ دولة واحدة ثنائية القومية جلميع مواطنيها،  يربز خيار آخر، خصوصاً مع عودة احلديث  .  3
وهو يتطلب إمجاعاً فلسطينياً، يبدو صعب التحقق يف ظّل االنقسام احلادث، قبل موافقة 

 "إسرائيل" اليت ترفضه متاماً، أو اجملتمع الدويل.

احمل.  4 املتغريات  وذلك حسب  الفلسطينية  القيادات  أمام  مفتوحة  االحتماالت  لية تبقى كافة 
 واإلقليمية والدولية. 

يبقى وضع قطاع غزة هو أبرز التحّد�ت يف أغلب البدائل املتوقعة، وهو ما ينذر ابخلطر .  5
عاماً من االنقسام، فغزة اليت ترفع  15على قطاع غزة إذا استمر احلال على ما هو عليه بعد  

لواء املقاومة املسلحة اآلن وتتصدى لكافة االعتداءات الصهيونية، وابتت مقاومتها تعلن 
وض املعارك مع االحتالل، ليس دفاعاً عن غزة فقط، أو يف صّد االعتداءات عليها، أ�ا ستخ

بل من أجل القدس ومن أجل األسرى أيضاً، ومن أجل مواجهة التمدد االستيطاين، جيعل  
 غزة تقع دائماً يف دائرة االستهداف الجتثاث املقاومة فيها. 
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 : التوصيات
 

 الفلسطينية مبا يلي: يوصي الباحث القيادات 
 ضرورة حتقيق املصاحلة الفلسطينية، فهي أساس ومنطلق الختيار أي بديل من البدائل املوجودة. .  1

وإصالحها؛ كيا�ً سياسياً فلسطينياً جامعاً، ميسك   منظمة التحرير الفلسطينيةضرورة إعادة بناء  .  2
 مكن. بزمام األمور، ويكون صاحب القرار يف اختيار البديل امل

ضرورة الدفع ابجتاه املد الثوري، وإطالق يد املقاومة يف كافة املناطق الفلسطينية؛ ليشكل ورقة  .  3
ضغط على اجملتمع الصهيوين ابلدرجة األوىل، ما يدفع حكومة االحتالل إىل اختاذ خطوات 

 لسطينية.اضطرارية غري متوقعة أو غري حمسوبة النتائج، ابجتاه املوافقة على حّل للقضية الف

إعادة تعريف السلطة الفلسطينية ووظيفتها مبا يتوافق مع متطلبات العمل الوطين الفلسطيين .  4
هلا.   الوظيفي  الدور  ينهي  ومبا  االحتالل،  يد  دورها كأداة يف  يلغي  ومبا  التحرير،  ومشروع 
  ولتقتصر فقط على خدمة الشعب الفلسطيين يف حياته اليومية، دون الدخول يف التنسيق 

 األمين ومحاية االحتالل. 

ضرورة التفكري يف وضع تصور حلالة قطاع غزة حتديداً وموقعه يف املشهد السياسي الفلسطيين،  .  5
خصوصاً مع فشل احللول املقرتحة؛ بسبب التغّول الصهيوين أو املماطلة، يف ظّل ما يعيشه  

ل. وهذا ابلطبع ال  عاماً ونيف من حصار واعتداءات متكررة من االحتال  15القطاع منذ  
يعين إخراج قطاع غزة من معادلة أيٍّ من البدائل املقرتحة السابقة، لكن ميكن لغزة أن تكون  
تلك األرض احملررة اليت يبدأ االنطالق منها حنو حترير كافة األراضي احملتلة، وهي تلك البقعة 

 من فلسطني اليت كان يتحدث عنها �سر عرفات قبل أوسلو. 

،  2020ضرورة اختاذ موقف فلسطيين موحد جتاه عمليات التطبيع العربية اليت انتشرت منذ سنة  .  6
تفيد   قد  التطبيع  عملية  أن  إىل  االتكال  أو  النظر  وعدم  ومتصاعدة،  مستمرة  زالت  وما 
الفلسطينيني يف توجهاهتم حنو إنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة على جزء من أرض فلسطني  

   عملية التحرير الكامل لفلسطني. التارخيية أو
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