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تقدم هذه الدراسة نقداً مفصالً لفكرة حل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي القائم على إنشاء دولتني 
وتعد الدراسة هذا احلل ومهاً، أو مشروعاً ميتاً، وتقدم جمموعة من . واحدة فلسطينية وأخرى يهودية

بدائل لتصل يف النهاية إىل أن السياسة األفضل حالياً هي سياسة إدارة األزمة من أجل شراء الوقت ال
. لعل املستقبل حيمل معطيات تقدم إلسرائيل ظروفاً تفاوضية أفضل مما هو الواقع يف الوقت احلايل

ية، إال أن وعلى الرغم من أن الدراسة يف معظمها متحاملة على الفلسطينيني بطريقة غري موضوع
أمهيتها تكمن يف أا تعكس صورة جلية للمخططات اإلسرائيلية املستقبلية الرافضة لفكرة قيام دولة 

كما تبين . فلسطينية، والرافضة منح الفلسطينيني حقوقهم الشرعية، وعلى رأسها عودة الالجئني
 عمن حيمل عنها عبء وإمنا تبحث" شريك للسالم"الدراسة، أن إسرائيل يف احلقيقة ال تبحث عن 

بقية الفلسطينيني الذين ظلوا صامدين يف األراضي احملتلة من خالل توزيع مسؤوليتهم، فتحاول زج 
األردن ومصر يف نوع من الوصاية العربية على الضفة الغربية وقطاع غزة تتخلص من خالهلا من 

الرمسي عن وفاة السلطة إعادة حتمل مسؤولية الفلسطينيني يف الضفة والقطاع يف حال اإلعالن 
، وترمي يف الوقت نفسه موضوع إنشاء الدولة الفلسطينية "املوت السريري"الفلسطينية اليت تعاين من 

يف جماهل النسيان، حبجة عدم نضج وجاهزية الفلسطينيني لبناء دولتهم بدليل فشل السلطة الوطنية 
  .   احتكار القوةالفلسطينية يف توفري املقومات األساسية للدولة، وخصوصاً
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  مقدمة
 الفلسطيني حول فلسطين على مدار عشرات - العربي أو اإلسرائيلي-تطور الصراع اليهودي

فكرة الحل واليوم تتمحور كل المحاوالت التي تهدف إلى حل هذا الصراع المتجذر حول . السنين

 لسطين التي كانت تحت االنتداب الفلسطينيفتقترح هذه الفكرة تقسيم أرض ف. القائم على إنشاء دولتين

  . إلى دولتين إحداهما يهودية واألخرى عربية تتعايشان بسالم1948 و 1917بين سنتي 

ر وتجد قبوالً وشعبية في األوساط وعلى الرغم من أن من أن هذه الفكرة لها تاريخها المتجذّ

هذه الدراسة تراجع تضافر و. لى إعادة نظراألكاديمية والدوائر الدبلوماسية المعاصرة، فإنها بحاجة إ

بعد ذلك، تلخص الدراسة و. العوامل الداخلية والدولية التي أعادت هذه الفكرة إلى الواجهة مجدداً

وتبحث اخيراً . م اإلمكانية الحالية لتطبيقهاوضع فكرة الحل القائم على إنشاء دولتين حالياً، وتقي

  . ة أمام صناع القرار الذين يتولون معالجة هذا الصراعالخيارات السياسية البديلة المتاح

 أن تحقيق السالم واالستقرار من خالل تطبيق الحل القائم على إنشاء دولتين  وتخلص الدراسة إلى

من غير المرجح أن يرى النور قريباً لسببين أساسيين؛ أولهما، أن الحركتين القوميتين الفلسطينية 

 مهمة؛ وثانيهما، أن الفلسطينيين غير قادرين على بناء تسوية من تحقيق واإلسرائيلية غير قريبتين

  . دولة

 غارق في لجة فالمجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي؛ بالغة ة له أهمي الذي أشرنا إليهوالسبب الثاني

ة حرب أهلية عنيفة بين اإلسالميين المتطرفين والقوميين، وكال الطرفين ال يسعى جدياً إلنشاء دول

عطوا باإلضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين قد ُأ. فلسطينية صغيرة تعيش بسالم إلى جانب إسرائيل

وهذا الواقع . فرصة إنشاء دولة، إال أنهم لم ينتجوا سوى دولة منهارة، يعشش فيها الفساد والفوضى

ماً كما ينطبق على الفلسطيني ينطبق على السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية؛ تما

  . حكومة حماس في قطاع غزة
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يعتقد القادة الغربيون واإلسرائيليون مخطئين بأن بإمكانهم االنخراط في عملية بناء دولة وذلك من 

إال أن الترتيب النظري لألمور . أجل إنتاج دولة فلسطينية قادرة على التعايش بسالم مع إسرائيل

، وقد ثبت ذلك من خالل التجربتين العراقية لى أرض الواقعيختلف تماماً عما هو الوضع عليه ع

ناهيك عن أن المجتمع الفلسطيني أمامه طريقة طويلة للوصول إلى مرحلة . واألفغانية وغيرهما

هذا النوع من التغيير يجب أن ينمو وينبع من الداخل، األمر التي يتطلب ف. النضج السياسي واالعتدال

  . عقوداً ليحصل، هذا إن حصل

 فإن إسرائيل عالقة مع كيانين فلسطينيين متنافسين على حدودها، ليسا قريبين بأي ،باإلضافة إلى ذلك

 وبالتالي، فإن الخالصة التي ال يمكن. حال من األحوال من أن يصبحا شريكين مسؤولين إلسرائيل

  .، أن الحل القائم على إنشاء دولتين هو خيار ميتالهروب منها

 تدافع الدراسة عن مقاربة جديدة تدعو لدور أكبر للدول العربية في الشأن لحل،هذا اوعوضاً عن 

وتقترح هذه المقاربة إعادة ربط المناطق الفلسطينية بشكل من أشكال السيطرة األمنية . الفلسطيني

 صحيح أن الدول العربية سوف تعارض مثل هذا الحل. واإلدارة المدنية مع كل من مصر واألردن

، إال أن الدبلوماسية الحكيمة، وسياسة النفس الطويل في إدارة الصراع كفيلين بأن األمرفي بداية 

  . يغيرا مسار األمور

  

  

  تاريخ فكرة
في المرحلة األولى من الصراع العربي اإلسرائيلي في فترة االنتداب البريطاني، كان الصراع 

 على قطعة واحدة من األرض، وكل فريق القتال بين مجموعتين إثنيتين محددتينعلى مجتمعياً، قائماً 

وفي تلك .  المناطق التي يسيطر عليهاةكان يناضل من أجل تأسيس بنيته السياسية وتوسيع رقع

وعلى الرغم من أن الصراعات المجتمعية غالباً ما . الفترة، لم تتدخل الدول العربية إال بشكل محدود

ال االرتدادات السياسية التي كانت تنتج عن  احتمعجزت عنتكون غير شديدة، إال أن بريطانيا 

 بإرسال لجنة 1936أغسطس / وبالتالي، قامت الحكومة البريطانية في آب. الصراع القائم في فلسطين

 من أجل تقييم األوضاع وبلورة سياسة محددة تجاهها William Peelتحقيق ملكية برئاسة وليام بيل 

صلت اللجنة إلى نتيجة مفادها أن التعايش مستحيل ، تو1937يوليو / وفي تموز. ووضع توصيات

بين اإلثنيتين، وبالتالي أوصت بتقسيم غير متساوٍ لألراضي بين الفلسطينيين واليهود، وبأن تجري 

  . عملية ترانسفير للسكان في تلك المناطق

نولث إال أن العرب رفضوا توصيات لجنة بيل، ألنهم أنكروا على اليهود حقهم بإعادة إنشاء كوم

، ولكن هذه المرة كانت 1947وبعد عقد من الزمان، تم اقتراح خطة تقسيم جديدة في سنة . يهودي

الدول وومرة أخرى رفض العرب في فلسطين . االقتراح صادراً عن لجنة رشحتها األمم المتحدة

مرة، قررت إال أنه في هذه ال. العربية المجاورة الخطة ألنهم لم يتقبلوا فكرة انبثاق دولة يهودية

وفي . الحكومة البريطانية إنهاء وجودها على أرض فلسطين، مما أوجد حالة من الفراغ السياسي
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 اإلثني الذي -، أعلن المجتمع اليهودي قيام دولته، واضعاً حداً للصراع المجتمعي1948مايو /أيار

  . كان قائماً

بدأ مع إعالن قيام دولة إسرائيل، وما أما المرحلة الثانية من الصراع فكانت صراعاً بين الدول، حيث 

وكانت النتيجة أن فرضت . تاله من هجمات قامت بها جيوش الدول المجاورة على الكيان الجديد

فقد احتفظ .  تقسيم أمر واقع لفلسطين، يعكس اختالف موازين القوى بين الفريقين1948حرب 

تبقى، فأدارت الحكومة األردنية من األراضي، فيما أخذت الجيوش العربية ما % 78إسرائيل بـ

  . الضفة الغربية، فيما سيطر المصريون على غزة، واحتفظ السوريون بأراضٍ من فلسطين في الشمال

 إنشاء دولة فلسطينية، 1967 و1948ولم يحاول األردن أو مصر اللذين حكما الفلسطينيين بين عامي 

وبالتالي، لم تقم دولة . لقيام بهذه الخطوةكما لم يكن هناك أي ضغوطات محلية أو دولية عليهما ل

وعندما ضم األردن الضفة .  كما أن القومية الفلسطينية كانت ضعيفة في األربعينيات؛فلسطينية

 أصبح سكانها مواطنين أردنيين، على العكس من مصر التي أبقت غزة تحت 1949الغربية سنة 

  . الحكم العسكري

لعب الفلسطينيون دوراً ، 1967 و 1948دت بين عامي  الدول التي امت وخالل مرحلة صراع

وكانت فكرة إنشاء دولتين غائبتين عن األجندة الدولية في تلك الفترة، وبدالً . محدوداً في هذا الصراع

أما العالقات بين إسرائيل . عن ذلك، كان الصراع بين الدول العربية والدولة اليهودية غير الشرعية

أكتوبر /نف، وشهدت تلك الفترة حربين كبيرتين، أوالهما في تشرين األولوجيرانها، فاتسمت بالع

 الصادر في تشرين 242أما قرار األمم المتحدة رقم . 1967يونيو /، واألخر، في حزيران1956

، والذي كان يعالج نتائج حرب األيام الستة، والذي أصبح فيما بعد مرجعية في 1967نوفمبر /الثاني

م، فإنه لم يأت على ذكر الفلسطينيين على اإلطالق، بل اكتفى بالحث على إيجاد عملية صناعة السال

وبالتالي، كان ينظر إلى الفلسطينيين على أنهم قضية إنسانية، وليس مجموعة عرقية . مشكلة لالجئين

وخالل تلك الفترة من الصراع وما . لها حقوق سياسية جمعية، ولها الحق بأن تنشئ دولة منفصلة

  . لمصالح هذه الدولاًجزءاً من سياسات الدول العربية، وخاضعكان الملف الفلسطيني  تالها،

سبتمبر / ، وأيلول1967أما المرحلة الثالثة من الصراع، والتي امتدت ما بين حرب األيام الستة سنة 

 تاريخ التوقيع على اتفاق أوسلو، فإن الصراع كان ذا وجهين، أحدهما مجتمعي واآلخر بين 1993

وخالل تلك الفترة حدثت عدة مواجهات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، مثل حرب . الدول

 على 1973أكتوبر سنة / ، وحرب تشرين األول)1970-1969(االستنزاف على طول قناة السويس 

.  في لبنان، حيث تواجهت القوات السورية واإلسرائيلية1982وحرب . الجبهتين السورية والمصرية

ومن . إال أنه في تلك المرحلة انخرطت الميليشيات الفلسطينية في الصراع، مما أعطاه بعداً فلسطينياً

 تراجعت بعد أن وقعت مصر، إسرائيل والدول العربية المجاورةالجدير ذكره، أن قوة الصراع بين 

 كما أدى انسحاب .1979مارس / الدولة العربية األقوى واألهم، اتفاقية سالم مع إسرائيل في آذار

وبعد . مصر التحالف العسكري العربي في منتصف السبعينيات إلى حدوث تحجيم عام للقوة األساسية
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، تعرضت 1991وفي سنة . ، لم تحدث حروب كبيرة بين إسرائيل وجيرانها1982حرب سنة 

  .إسرائيل لهجمات صاروخية من العراق، إال أنها لم ترد عليها عسكرياً

التطوارت، كان هناك تركيز متزايد على األبعاد اإلثنية للصراع، حيث أصبح وبموازاة هذه 

، 1967فمباشرة بعد حرب سنة . الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الحكم اإلسرائيلي

حاولت إسرائيل اتباع سياسة الخيار الفلسطيني من خالل محاولة الدخول في حوار مع القيادات 

إلى ن ألسباب متعددة رفضت القيادات الفلسطينية تحمل مسؤولية محاولة التوصل ولك. الفلسطينية

 كما أوضحوا أيضاً بأنهم مواطنون أردنيون، واستمر الهاشميون بممارسة نفوذهم ؛تسوية مع إسرائيل

، أي محاولة التوصل إلى تقسيم "ه األردنييالتوج"ونتيجة لذلك تبنت إسرائيل . على الضفة الغربية

.  مع المملكة الهاشمية، بحيث يكون عدوهما المشترك هو الحركة الوطنية الفلسطينية لفلسطينجديد

اط األردنيين فيما إال أن التوسع في مأسسة الحركة الوطنية الفلسطينية أدى تدريجياً إلى سحب البس

. ني اإلسرائيلي التمثيل الفلسطيني؛ كما أدى أيضاً إلى تراجع مصداقية التوجيه األرديتعلق بادعائهم

وهذا ما أعطى الصراع وجهه الفلسطيني، مما يعني أن الفلسطينيين غدوا في ذلك الوقت يشكلون 

وفي ذلك الوقت، عادت فكرة . تهديداً متزايداً إلسرائيل، وقضية سياسية أخذت تحظى باهتمام أوسع

  . دةالحل القائم على إنشاء دولتين إلى الواجهة مرة أخرى؛ وذلك ألسباب متعد

فبداية أسهم تبلور الهوية الفلسطينية تحت الحكم اإلسرائيلي، في ترسيخ فكرة أن الفلسطينيين لم 

وخالل . يعودوا تحت الحكم العربي بل تحت حكم اليهود؛ وهم أمة مختلفة من الناحية الدينية والعرقية

قمة العربية التي عقدت فقد اعترفت ال. تلك الفترة حظيت منظمة التحرير الفلسطينية باعتراف دولي

 بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للفلسطينيين، كما أنها حازت 1974في القاهرة سنة 

كما اعترفت اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين إسرائيل ومصر . على مقعد مراقب في األمم المتحدة

قيام حكم ذاتي للعرب بوحدة سياسية واحدة ، واقترحت "بالحقوق الشرعية للفلسطينيين"، 1978سنة 

للعرب الذين يعيشون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، رابطة المنطقتين ببعضهما بعد أن كانتا 

وهذا الحكم الذاتي الذي عرضته حكومة إسرائيلية بقيادة الليكود على الفلسطينيين . منفصلتين لسنوات

فلسطينية، ولكن تم تفسيره في معظم األوساط، حتى في كان يهدف إلى الحؤول دون قيام دولة 

وبالفعل، فإن اقتراح إنشاء دولتين، اكتسب رصيده في . إسرائيل، على أنه نواة للكيان الفلسطيني

المجتمع الدولي، حين بدأ هذا المجتمع بالنظر إلى منظمة التحرير الفلسطينية على أنها جهة قادرة 

وهو خطأ سياسي كبير، حيث أن المنطقة (سطينيين رفضوا الحكم الذاتي إال أن الفل. على إنشاء دولة

  .) مستوطن يهودي20000لم يكن فيها حينها سوى 

، 1987 فإن الصراع الفلسطيني حظي بدعم دولي أوسع مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة ،ثانياً

كما أنها لفتت إلى أن الصراع . حيث أظهرت هذه االنتفاضة بأن الفلسطينيين يعيشون تحت االحتالل

العربي اإلسرائيلي لم يعد صراعاً عسكرياً واسعاً، بل تحول إلى صراع خفيف، قلما تستخدم فيه 

  . األسلحة الثقيلة مثل الدبابات والطائرات وغيرها
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دت االنتفاضة قيادة جديدة في الحركة الوطنية الفلسطينية هي قيادات الداخل التي حاربت ثالثاً، ولّ

وهذه القيادات كانت ترى أن معرفتها الوثيقة . االحتالل اإلسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة

بالعدو اإلسرائيلي، جعلتها مخولة لطرح استراتيجية قومية فلسطينية، على الرغم من خالفاتها مع 

نية الفلسطينية فيما وقد استطاعت هذه القيادات بث حس أكثر واقعية في الحركة الوط. منظمة التحرير

يتعلق بما يمكن تحقيقه في الواقع؛ كما دفعت باتجاه االلتفات بشكل أكبر، وإيالء أهمية أكثر لحل 

ومن ناحية أخرى فإن تدفق المستوطنين اليهود على األراضي الفلسطينية بعد . مشكالت الفلسطينيين

الفلسطينيين، فدفعوا باتجاه القبول ، جعل هذه القيادات ترى بأن الوقت لم يعد في صالح 1977سنة 

كما أنهم استطاعوا إقناع قيادة منظمة . ، وتبني الدعوة إلى االنسحاب إلى هذه الحدود67بحدود الـ

هذه المواقف .  الصادر عن األمم المتحدة181التحرير بالتخلي عن مبدأ رفض قرار التقسيم رقم

فلسطينيين أصبحوا مرشحين ألن يصبحوا شركاء الجديدة كانت بمثابة اإلشارات الواضحة إلى أن ال

  . في عملية التقسيم، وفي السالم مع اإلسرائيليين

حيث أصبح هناك وعي أكبر . وبموازاة ذلك كان هناك تغير في الموقف اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين

كما تراجعت . بتطور التطلعات السياسية الفلسطينية، باإلضافة إلى وجود رغبة أكبر بالتأقلم معها

معارضة النخب اإلسرائيلية إلنشاء دولة فلسطينية؛ وحدث تحول تدريجي عن تبني التعاون مع 

 1988وقد شكل إعالن األردن سنة . المملكة األردنية الهاشمية، باتجاه خيار التعاون مع الفلسطينيين

بأن يكون الناطق باسم فك ارتباطه مع الضفة الغربية، إشارة رسمية إلى أن األردن لم يعد راغباً 

  .تراجع إسرائيل عن تفضيلها لألردنيين كشركاءفي القضية الفلسطينية، مما أسهم بشكل أكبر 

واكتسبت الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية جاذبية أكبر لدى المزيد من 

للخيار األردني، اقتنع لما كان داعماً الذي طا، فإن إسحاق رابين، وهو نهاية األمروفي . اإلسرائيليين

وهذا التغير في قناعات رابين هو . بأن منظمة التحرير قد أصبحت جاهزة لتوقيع اتفاق مع إسرائيل

؛ على الرغم من تعارضها مع نظرته العامة حول 1993الذي قاد إلى توقيع اتفاق أوسلو، في سنة 

وكانت هذه االتفاقية بداية المرحلة الرابعة، التي . كيفية التعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

وهذه االتفاقية التي وقعت في حديقة البيت األبيض، كانت قائمة على اتباع . 2000امتدت حتى سنة 

سياسة خطوة بخطوة، تاركة طبيعة الكيان الفلسطيني وحدوده ليتم اتخاذ القرار بشأنها في مراحل 

ع األمن العام إلسرائيل، في أبقيت القدس خارج دائرة وفي ذلك الوقت، ترك موضو. أخرى

وبالنسبة لرابين ورفاقه فإن أوسلو كان بداية مرحلة تقسيم بين . التفاوض، أو السيطرة الفلسطينية

 وكأنه قد تم التوصل إلى حل في موضوع إيجاد شريك في عملية اوبد. الفلسطينيين واإلسرائيليين

  . مة التحرير مرشحة للقيام بهذا الدورالتقسيم الجديدة؛ حيث بدت منظ

في حين أن مهندسا أوسلو شمعون بيريز . وكانت تسوية رابين قائمة على مبدأ األرض مقابل األمن

وفي ذلك الوقت، برزت مجدداً إلى . ويوسي بيلين، تبنيا فكرة التكامل والتعاون والتفاعل في المنطقة

ومن الجدير ذكره أن جانب الصراع بين إسرائيل الدول . الضوء فكرة الحل القائم على إنشاء دولتين
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، الذي 1994المحيطة بها، تراجع مرة أخرى مع التوقيع على اتفاق وادي عربة مع األردن سنة 

  . يتشارك مع إسرائيل بأطول خط حدود

سيطرت قيادات الخارج على السلطة الوطنية الفلسطينية الوليدة؛ وكان مفترضاً بها تولي إدارة 

وكانت مهمة السلطة الجديدة التي شكلت مرحلة ما . األراضي التي ينسحب منها الجيش اإلسرائيلي

قبل الدولة؛ تحقيق تطلعات الفلسطينيين، وتطبيق األمن، والحؤول دون تنفيذ هجمات إرهابية ضد 

بالفعل، ومن أجل تحقيق هذه األهداف، سمح للسلطة الفلسطينية بتشكيل قوة أمنية قوية، و. إسرائيل

 الفلسطينية في الشتات بالعودة، واالنخراط في السلطة العسكريةسمح للعديد من التشكيالت 

وكان متوقعاً من السلطة الوليدة أن تفاوض على . الفلسطينية، فيما تولت إسرائيل تزويدها بالسالح

لية السلمية إال أن العم. الوضع النهائي مع إسرائيل وأن يتوصل الطرفان إلى مساومة تاريخية

واجهتها العديد من المشكالت، والمحاولة األخيرة إلنقاذ هذه العملية، كانت في قمة كامب ديفيد سنة 

وقد أدى ذلك إلى اندالع دورة جديدة من العنف، عرفت باالنتفاضة . ، إال أنها باءت بالفشل2000

  . الثانية

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي لم بداية المرحلة الخامسة منلثانية شكل اندالع االنتفاضة ا

 وحكومة السلطة الوطنية ةفالحكومة اإلسرائيلي. وهذه المرحلة تتسم بالمتناقضات. تتبلور نهاياته بعد

الفلسطينية، ملتزمتين رسمياً بالحل القائم على إنشاء دولتين، بدعم من المجتمع الدولي، وهذا االلتزام 

 للمرة )بوش دبليو جورج (، حين دعا رئيس أمريكي 2001وبر أكت/تم تأكيده في تشرين األول

 هو 1397 تبنت األمم المتحدة القرار رقم 2002مارس /وفي آذار. ، إلى إنشاء دولة فلسطينيةاألولى

. ، والذي دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل1947األول منذ قرار التقسيم لسنة 

، حاولت الواليات المتحدة إعادة قطار المفاوضات إلى سكته من 2007وفمبر ن/وفي تشرين الثاني

خالل مؤتمر أنابوليس، وذلك بهدف إطالق عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل، يتم 

  . تطبيقه في الوقت المناسب

. والفلسطينيينومن ناحية أخرى، ظهر نسق من العنف المتكرر في الصراع الخفيف بين اإلسرائيليين 

فبنية العنف الفلسطيني أصبحت بشكل تدريجي أكثر المركزية نظراً لدخول منظمات جديدة مختلفة 

  .على خط العنف ضد إسرائيل

وفي المحصلة، تراجعت مصداقية حركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية بسبب 

عبية حركة حماس، وهي المنظمة التي تعارض الفساد وسوء اإلدارة، مما أوجد بيئة خصبة الزدياد ش

وقد نجحت حماس في ملء الفراغ الذي خلفه فشل السلطة الفلسطينية، وذلك من . وجود دولة يهودية

خالل تطوير شبكة خدمات مجتمعية للشعب الفلسطيني، وعكس صورة القيادة المخلصة المكرسة 

؛ وفي 2006لمجلس التشريعي الفلسطيني سنة وبالفعل، فقد فازت حماس في انتخابات ا. لخدمة شعبها

 سيطرت الحركة على قطاع غزة بالقوة، في أعقاب أزمة سياسية بينها وبين 2007يونيو   /حزيران

وقد أدى صعود حماس في المشهد السياسي الفلسطيني إلى ضرب الجهود . السلطة الوطنية الفلسطينية

  .  للسالمالحثيثة في إطار البحث عن شريك فلسطيني مناسب
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  فشل فكرة الحل القائم على إنشاء دولتين
وقد ساد هذا . أدى البحث عن حل للصراع العرقي في فلسطين إلى صدور توصيات مختلفة بالتقسيم

، وفي الفترة التي تلت سنة )1948قبل سنة (االتجاه في التفكير في المرحلة األولى من الصراع 

شاء دولتين لها افتراضان أساسيان لم يكن ممكناً تحقيقها أو إال أن فكرة الحل القائم على إن. 1993

التاريخية بين الحركتين الوطنيتين أن التسوية االفتراض األول . تجسيدها على أرض الواقع

واالفتراض الثاني أن الحركة الوطنية الفلسطينية إذا ما . الفلسطينية واإلسرائيلية أمر في متناول اليد

إال أن النقاش الذي سيلي، يثبت أن هذه . ة فإنها ستتمكن من تحقيق هذا الهدفأعطيت فرصة بناء دول

  .االفتراضات ال تمت إلى الواقع السياسي الحالي بأي صلة

فالخالفات بين الطرفين المتناحرين حول القضايا األساسية مثل القدس والالجئين، تبدو عصية على 

معايير "ائيلية قد نسيت تجربة محاولة فرض تطبيق الحل، ومن غير المرجح أن تكون الحكومة اإلسر

وما كان محتمالً أن تقبل به الحكومة اإلسرائيلية . ، والتي ضمت تقسيم القدس2000سنة "  كلينتون

فقد تصلب الموقف اإلسرائيلي بعد . ، لم يعد ضمن الخيارات السياسية اإلسرائيلية اليوم2000سنة 

مفاهيم استيعاب األخطار التي تهدد إسرائيل؛ وقد أدى ذلك إلى تراجع اندالع االنتفاضة الثانية وتغير 

، أصبح أكثر من ثلث اإلسرائيليين يعارضون 2000 وبعد سنة .استعداد إسرائيل لتقديم تنازالت

من % 60كما أن . أقدس المناطق بالنسبة لليهود" جبل الهيكل"التخلي عن السيادة اإلسرائيلية على 

 تقديم تنازالت فيما يتعلق بالقدس سوف يضع حداً لإلرهاب الفلسطيني، أو غيرها اليهود ال يرون أن

وفي مثل هذا المستوى من استيعاب األخطار المحدقة بإسرائيل، فإنه من . من االدعاءات الفلسطينية

  . ، وباألخص في القدسقسيم المناطق المأهولة االستقرارغير المرجح أن يجلب ت

سرائيلي األسبق الذي ذهب إلى أبعد الحدود في محاولة التأقلم مع المطالب وحتى رئيس الوزراء اإل

في وصف " غياب الشريك"، هو نفسه الذي اجترح عبارة 2000الفلسطينية في قمة كامب ديفيد 

التعنت الفلسطيني؛ وهو موقف تبناه معظم اإلسرائيليين الذين ال يرون أن أي مفاوضات يمكنها أن 

وبالتالي، فإنه في غياب شريك للسالم أصبحت الخطوات األحادية هي . طرفينتردم الهوة ين ال

وهذا جعل عملية بناء الجدار األمني واالنسحاب من غزة سنة . الخيار المفضل لدى اإلسرائيليين

كما أن الوعود بتحقيق المزيد من . ، خيارين يتمتعان بالشعبية والقبول في األوساط اإلسرائيلية2005

 ةوتعبر األحادي. 2006األحادية الجانب كان سبب نجاح حزب كاديما في االنتخابات سنة الخطوات 

عن عدم رضا عن العملية السلمية وعن قناعة راسخة بعدم وجود شريك للسالم مستعد للقيام بمساومة 

  . تاريخية مع الحركة الصهيونية، حتى مع استعداد الجانب اإلسرائيلي لتقديم تنازالت مؤلمة

 العالم فبدعم من بقيةفلسطينيون بدورهم ليسوا مرنين بما فيه الكفاية للقيام بمثل هذه المساومة، وال

وحالياً، فإن . اإلسالمي، فإنهم غير مستعدين إلعطاء اليهود حق السيطرة على الحرم القدسي الشريف

جبل "ود بالفلسطينيين منخرطون في خضم حملة مكثفة إلنكار حق االرتباطات التاريخية لليه

وبشكل مماثل فإن السلطة الفلسطينية ما زالت متمسكة بتحقيق مطلب حق العودة لالجئين ". الهيكل

  . الفلسطينيين وهو بمثابة خط أحمر ونقطة محرمة حتى عند أكثر اإلسرائيليين مرونة
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" خالقةالدبلوماسية ال"وبناء على المعطيات المذكورة، فإنه من غير المنطقي أن نتوقع أن تتخطى 

فالنظام السياسي في إسرائيل . الخالفات على األرض، التي يبدو حلها أسهل بكثير من الناحية النظرية

 قدرته على إزالة المستوطنات من سيناء ومن غزة، إال أنه من غير الواقعي أن نتوقع من ثبتقد أ

ة الفلسطينية، مقابل ، مما يعني التخلي عن صحراء النقب للسلط1967 إلى حدود  االنسحابإسرائيل

كما أن مستقبل وادي األردن، والذي له أهمية كبرى . أجزاء من الضفة الغربية تتخلى عنها السلطة

وأخيراً فإن أفضل ما يمكن الخروج به بالنسبة لموضوع . بالنسبة إلسرائيل هو موضع خالف أيضاً

وهذا ما .  يعتبرونه وطنهممما% 22تبادل األراضي من وجهة نظر الفلسطينيين، هو الحصول على 

يطرح تساؤالت حول ما إذا كانت مثل هذه المساومة مقبولة لدى الحركة الوطنية الفلسطينية أم أنها 

ستزرع بذور انبثاق كيان قابل للمراجعة، وهل أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على الحؤول دون أن 

من الفلسطينيين % 75.8لجدير ذكره أن ومن ا. تظل األراضي الفلسطينية قواعد لصورايخ القسام

  . يعتقدون أنه حتى بعد تأسيس الدولة الفلسطينية فإن المصالحة مع اليهود تبقى مستحيلة في هذا الجيل

ليس بالضرورة أن ينتج عن التقسيم دولة فلسطينية تعيش بسالم إلى جانب إسرائيل، والفرضية القائلة 

هو افتراض مشكوك فيه بالنظر إلى أداء سطيني مسؤول، وف ينتج عنه سلوك فلبأن وجود دولة س

كما أن الثقافة السياسية الفلسطينية تعكس التطرف، ويظهر ذلك جلياً من . الكثير من القادة الفلسطينيين

خالل التمسك بحق عودة الفلسطينيين، كما يظهر أيضاً من خالل التحريض ضد اليهود الذي تزخر 

عالم الفلسطيني الرسمي؛ حيث يالم اليهود على كل المآسي التي تعرض لها به المناهج التعليمية واإل

وقد كشف استطالع أن المناهج الفلسطينية واإلعالم الفلسطيني، ال يؤشران إلى رغبة . الفلسطينيون

صبح الشهداء هم المثال  أ2000أضف إلى ذلك، أنه بعد سنة . الفلسطينيين بالتوصل إلى تسوية

كما أن مستوى دعم الفلسطينيين ألعمال العنف ضد اليهود هو . األعلى بالنسبة لصغار الفلسطينيين

وكنقطة تحول تاريخية فإن المجتمع الفلسطيني تحت تأثير الطروحات اإلسالمية . في تزايد مستمر

فالرفض . ن تضع حداً للصراعوالقومية والوطنية، غير قادر على تحقيق تسوية مع اإلسرائيليي

وخير مثال على . الفلسطيني كان هو الموقف السائد في أي وقت طرح فيه التقسيم على أجندة البحث

 من إسرائيل تقللوالمأساة في ذلك، أنه يوماً بعد يوم . 2000ذلك، قمة كامب ديفيد التي عقدت سنة 

واألمل . زيد سوى من مرارتهم وخيبتهممساحة األراضي التي تعرضها على الفلسطينيين وذلك ال ي

وبالتالي فإن كل ذلك سوف يحول الكيان . بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء فهو مجرد وهم

الفلسطيني إلى كيان سياسي غير راضٍ بحدوده وبكينونته، ومستعد الستخدام العنف من أجل التوصل 

فحتى . ء دولتين لم يكن فكرة فلسطينية باألصل فإن جوهر الحل القائم على إنشا،وبالفعل. إلى أهدافه

شارة إلى أن إسرائيل دولة يهودية، إدراج أي إمحمود عباس، يعارض " المعتدل"الرئيس الفلسطيني 

وأخيراً فإن الدور األكبر الذي تلعبه حماس والذي يرى . 2007كما فعل في قمة أنابوليس سنة تماماً 

إن . يضرب الفرص الضعيفة للتوصل إلى تسوية بين الطرفينفي مجرد وجود إسرائيل خطيئة دينية 

مما . تأثير حماس المتنامي، يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تصلباً فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل

وليس هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن تمكين اإلسالميين . يجعل التوصل إلى اتفاقية أمراً أكثر صعوبة
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وبالفعل . عن تحقيق أي تسوية بعيداً دال، بل إنه يدفع الفلسطينيين أكثر وأكثر يؤدي بهم إلى االعت

فإن االعتداءات المتكررة على إسرائيل من غزة، تشير إلى أن إنهاء االحتالل وإزالة المستوطنات لم 

  . يشكال شروطاً كافية لوضع حد للصراع

على القتال، واألهم من ذلك، ما زال لديهما إن المجتمعين المتخاصمين ما زال لديهما القدرة والطاقة 

كما أن الوطنية والقومية تلهمان الناس التعايش مع . القدرة على تحمل اآلالم من أجل تحقيق أهدافهما

 وعادة، فإن اإلنهاك االجتماعي يضع حداً للصراعات اإلثنية إال .الصعوبات في إطار النضال القومي

 هي أكثر العناصر تأثيراً على  والمعاناةوإذا كانت اآلالم. ماأنه ال يجلب الفرص لحصول تسوية 

  .للتوصل إلى تسوية  بما فيه الكفاية بعدالمجتمعات، فإنه يبدو أن الطرفين لم يعانيا

الذي يسلّم بأن مجرد إعطاء الحركة الوطنية فرصة بناء المشكلة الثانية تكمن في االفتراض اآلخر 

 فإن بناء الدولة لم يحدث، فليست كل ،ولألسف. لحتمي في هذه المهمةدولة، فإن ذلك يعني نجاحها ا

أسس ياسر  الفرصة للحكم الذاتي ء الفلسطينيينمع إعطاف .مجموعة عرقية لديها القدرة على بناء دولة

 نظاماً سياسياً شمولياً قائماً على الفساد وعدم الفاعلية وغياب عرفات ومعه منظمة التحرير الفلسطينية

 فالسلطة الوطنية الفسلطينية بقيادة عرفات كانت نظاماً بيزنطياً استخدم فيه عرفات سياسة .نونالقا

موعات العسكرية وهذا ما جعل منه  بين القادة والمؤسسات وحتى المجفرق تسد، مما سمح بالمنافسة

 في النهاية وهذا النظام الالمركزي تراجع. ومانح المكافآت والجوائزالحكم الوحيد وموزع المهمات 

 يتعلق ببناء الدولة وهتلى سيادة الفوضى وغياب النظام ويكمن أهم فشل للنظام في أهم ناحية إوأدى 

ليشيات المسلحة التي تحدت السلطة المركزية شكل يفوجود طيف واسع من الم. احتكار استخدام القوة

وبعد اندالع االنتفاضة الثانية . تشظياً للسلطة الفلسطينية وأبقى على المجتمع الفلسطينية مجتمعاً متحدياً

 تسمة منهارة؛ وهذا النوع من الدول يانهار النظام السياسي في السلطة الفلسطينية مما حولها إلى دول

 بغياب احتكار القوة وبجزئية العدالة وعدم القدرة على تطبيق القوانين وتوفير جو مالئم عادة

واالستثمارات الغربية كما أنه يوجد صعوبة في توفير لخاصة والتجارة المفتوحة الالستثمارات 

  .  من تعليم وصحة وخدمات وغيرهاالمتطلبات األساسية للسكان

، إال أنه لم يستطع أن 2005انتخب محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في بداية سنة 

كانة سلفه، كما أنه أعرض عن يحافظ على اإلرث السياسي لعرفات فمكانته السياسية أقل بكثير من م

 أسهم في ترسيخ ، وبالتالي؛مواجهة العصابات المسلحة وفشل في جعل الخدمات األمنية مركزية

 .ت أكثر بعد أن دخلت حماس المشهد السياسي الفلسطينيوتشظّ وضعفت السلطة الفلسطينية. الفوضى

لذي يعد بدوره جزءاً من مهمة  لحماس تزيد من صعوبة تفكيك جناحها المسلح اة المتعاظمةفالقو

 2007وأخيراًٍ فإن سيطرة حماس على قطاع غزة سنة . استخدام القوة الحتكارينية السلطة الفلسط

ومن غير المرجح أن  في السلطة الفسلطينية، التشظيكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير وقمة 

والواقع . طاع غزة ق سيطرتها علىادةللسلطة باستع محادثات استعادة الوحدة بين الفلسطينيين تسمح

السيطرة عليها هي األخرى،   والذي يمنع حماس من،أن تدخل جيش الدفاع اإلسرائيلي في الضفة

ضافة إلى باإل. في إضعاف فكرة إنشاء دولتينسياسي مستقل يسهم بدوره  وبروز قطاع غزة ككيان
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سالمية في غزة، يسهم في  الجماعات اإل في الحركة، وانبثاقسالمي الراديكالي، فإن البعد اإلذلك

إضعاف القومية الفلسطينية فمثل هذه الحركة تؤمن بنظام إسالمي شامل، يحل محل الهوية الوطنية 

أما القومية العلمانية الفلسطينية فإنها في تراجع كما هي الحال مع القوميات العلمانية في . المحددة

  .مناطق أخرى من المنطقة أيضاً

اإلعالم كما بدأ .  أخذ المجتمع الدولي يتفهم أن السلطة الفلسطينية كيان سياسي غير فعاليئاً فششيئاً

يتساءل بشكل متزايد عن واقعية الحل القائم م األكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين،  وباألخص اإلعال،الدولي

نية على أن تكون وحتى النقاش الدبلوماسي الدولي يعترف بعدم قدرة السلطة الفلسطي. على دولتين

مسودة سالم لوضع الحث على الشروع بمفاوضات ب وقد تجلى ذلك ؛م بالنسبة إلسرائيللسالشريكاً ل

وهذا اعتراف تكتيكي بأن السلطة الفلسطينية حالياً غير قادرة على تطبيق أي . توضع على الرف

 وبالفعل فإن من يتمنون نها بحاجة إلى الوقت لتطوير قدرتها على لعب مثل هذا الدور،أاتفاقية، و

ومن أجل إيجاد حل . الخير للقضية الفطلسينة أدركا العوائق التي تحول دون بناء الفلسطينيين لدولتهم

وهذا . لهذ الوضع اقترح البعض وصاية دولية من أجل إدخال الفلسطينيين بشكل من أشكال الدولة

 الواليات المتحدة وإرسال قوى أمريكية يعني ترحيل المسؤولية في الضفة الغربية إلى تحالف تقوده

  .ودولية للحفاظ على السالم

  

  خيارات السياسة
ما زال المجتمع الدولي . سلطة الفلسطينية وصعود حماسالما الذي يمكن فعله حيال الفوضى في 

حتى يومنا هذا يسهم في عرض الحال ا لقائم على إنشاء دولتين مفترضا ان مثل هذه الترتيبات 

ويرى المتجتع الدولي ان هناك حاجة لبناء دولة، وهذا . ة هي وصفة السالم واالستقرارالسياسي

وهناك خيار نظري أخر هو قيام دولة ذات قوميتين في فلسطين، . الالخيار سيكون عرضة للنقد

وهناك خيار ثالث هو الترتيب اإلقليمي بحيث يتحمل كل من مصر واالردن عبء التعامل مع القضية 

 إدارة للصراع أكثر ةييجاسترات  في غياب حل آني ومباشر فإنه يجب أن يتم رسموأخيراً. نيةيطالفلس

واقعية تهدف إلى التقليل من كلفة الحرب بين الطرفين، وشراء الوقت إلى حين تبلور خيارات أكثر 

  .جاذبية

  

  بناء دولة فلسطينية
 إلى بذلك المزيد من الجهود باتجاه بناء ةدعوإن أدبيات ظاهرة الدولة المنهارة تظهر ميالً واضحاً لل

 إال أن الجهود الدولية .الحكم لكونها األدوات المفضلة من أجل معالجة هذه المشكلة الدولة وتقوية

 فإن ،ضافة إلى ذلكباإل. التوصل إلى النتائج المرجوةالستعادة النظام السياسي الفسلطيني فشلت في 

إن االنتقال إلى مرحلة . فلسطينيةالت االنفصالية في الخيارات هاااالتج صعود حماس أسهم في تقوية

مر ال يمكن تحقيقه قبل أن تحصل حرب أهلية أو تطور  أالدولة يتطلب احتكاراً الستخدام القوة وهو

ذرع األمنية القاهرة قادرة وراغبة في جعل األفراد قوم قوة عسكرية ما بإظهار أن األأمني بحيث ت
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فخالل المواجهات مع حماس في غزة  .اغبة في تسليم سالحها تدفع ثمناً باهظاًوالمنظمات غير الر

 القوى األمنية التي دربتها الواليات المتحدة لحماس، وعندما أرسلوا إلى الضفة الغربية امتنعوا تسلم

ضعف من أن يلعب دوراً يحدث أ الحالي محمود عباس الفلسطينيالرئيس و. عن نزع سالح المدنيين

كما أن محاولة مساعدة االقتصاد الفلسطيني من أجل الدفع قدماً  في  .ات على الساحة الفلسطينيةتغيير

خطوات بناء الدولة قد تعرضت للكثير من المشاكل، ومن المشكوك فيه في ظل حالة الفساد في 

 مقد تم تقديف. اقتصادية واسعة المدىكون هذا النظام قادراً على تقديم إنجازات النظام الفسلطيني أن ي

إن . الجهة المستهدفة أي الشعب الفلسطيني إلى ال أنها لم تصل إمبالغ طائلة كمساعدات للفسطينيين 

يجاد جو يشجع على النشاط إوالنظام ال يساعد على  ما يعيشه الفلسطيوين حالياً من غياب القانون

. ي يبذلها لمساعدة الفلسطينيينوالنمو االقتصادي ومن المرجح أن يعيق ذلك جهود المجتمع الدولي الت

 مستوى قتصادي المطلوب تحقيقها لتتماشى مع للنمو االالمرتفعةباإلضافة إلى ذلك فإن المعدالت 

ن يواجه الفلسطينيون المزيد من أنه من المتوقع أ والحقيقة .الخصوبة عند الفسطينيين غير متناسبة

  .الفقر في المستقبل القريب

  

  وصاية دولية؟
 وصاية جديدة أو استعمار جديد، ليس أداة واعدة في عملية بناء الدولة فمن غير الواضح ما إن وجود

 حنه من المرجأأضف إلى ذلك . الوصاية ن للمشاركة في هذا النوع منيإذا كان األمريكيون مستعد

ية تها في العراق وافغانستان قبل أن تلتفت للقضامتحدة أولوية إلنهاء مهمالأن تعطي الواليات 

تركيز االهتمام على هي فأولويات واشنطن فيما يتعلق بالتعامل مع العنف الفلسطيني . الفلسطينية

كما . الدوليو  اإلقليميإيران من أجل معالجة مشروعها النووي وما يحملها من تداعيات على األمن

  . ضمن الملفات الدوليةيات المتحدة ال ترى في القضية الفلسطينية الملف األكثر أهمية وتهديداًأن الوال

وحتى مع وجود امكانية إلغراء األمريكيين واألوروبيين من أجل أن ينخرطوا في وصاية دولية فإن 

جل أفرصهم في النجاح ضئيلة، ومن خالل الشواهد التاريخية نرى أن استخدام القوى االجنبية من 

 بعد تحقيق ركز في مناطق ماتتمفقوى حفظ السالم . يوماً تجربة مشجعة صناعة السالم، لم تكن

باإلضافة . طرافد حرب مضنية او انهزام طرف من األوهذا يحدث عادة بع. اتفاقية بين الطرفين

تى بعد موجات أ  للقوات الدوليةإلى ذلك، فإن النجاح النسبي في يوغوسالفيا السابقة وتيمور الشرقية

وفي الحالة  .الطراف المتصارعةكبيرة من التطهير العرقي أدت إلى تخفيف االحتكاك بين ا

ضف إلى ذلك أن قوات حفظ السالم أ . درجة عالية من القوةما زالوا على، فإن المتطرفين ةالفلسطيني

فالقوات الدولية التابعة لألمم المتحدة والتي نشرت على الحدود . ابقهدافها في السأفشلت في تحقيق 

بناء على طلب مصري، دون أخذ رأي اسرائيل ، فشلت بالقيام بمهماتها، وتم سحبها 1967سنة 

 أخذت وقوات اليونيفل في جنوب لبنان لم تفلح في أن تكون عامل ردع فعال، بل إنها.  باالعتبار

؛ كما أن كما أن المحاولة األمريكية لصناعة السالم لم تكن واعدة. مع أعداء إسرائيلمؤخراً تتعاون 

عد حيوية بالنسبة لألمن األمريكي؛ فقد خسائر في حاالت ال تتكبد الل الواليات المتحدة قلما تتحمس
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 والتورط األمريكي القصير في جزر ؛المحلية ان ومن الصومال تحت ضغط المقاومةبنانسحبت من ل

رهاب، ع أن يقضي على مراكز اإلفغانستان لم يستطأوالهجوم األمريكي على . هدافهأهاييتي لم يحقق 

  . رولم يحقق السالم واالستقرا

وحتى القدرة االستعمارية األمريكية والتصميم على إحالل النظام في أنحاء مختلفة من العالم، 

وفي كل األحوال، فإن التطلع إلى قيام . خصوصاً في مناطق العالم اإلسالمي هي موضع مساءلة

ات قاصرة، الفلسطينيين ببناء دولة حديثة في المستقبل القريب، حتى مع المساعدة الغربية، هي تطلع

ومع استثناء مصر، وهي دولة تاريخية، فإن . إذ استلزم األمر قروناً لبناء الدول األمم في أوروبا

فلبنان والعراق والصومال كلها أمثلة . محاولة بناء دول في الشرق األوسط لم تنجح إال بشكل جزئي

  . اكلها مع الحداثةعلى كيانات سياسية تتعثر بمشاكل تثبيت سلطة مركزية، باإلضافة إلى مش

  

  دولة ذات قوميتين

وقد قدمت عدة اقتراحات من أجل إحالل . هناك مدرسة في التفكير ترفض األفكارالقائمة على التقسيم

إال أن . االستقرار في الدول المتعددة العرقيات مثل، الفدرالية، والكونفدرالية والحكم الذاتي وغيرها

وعلى . كل تداول الحكم، لم تكن فعالة في حل الخالفات العرقيةهذه التدابيرالمختلفة من أجل حل مش

نية سابقاً بالحل القائم على إقامة دولة واحدة، والتهديد يالرغم من تمسك الحركة الوطنية الفلسط

ينية ، فإن الحركتين الوطنيتين الفلسطالفلسطيني في مناسبات مختلفة بالعودة إلى هذا الخيار

فمن الصعوبة بمكان تصور تعاون . اهدتين إلى إنشاء دولتيهما المنفصلتين تسعيان جةواإلسرائيلي

 بمشاركة المصير ااالثنين في دولة واحدة موحدة، فالثقة بين الطرفين منعدمة، وال رغبة لديهم

الواحد، وقد تثبت النزعات االنفصالية عند الطرفين قوتها عند حصول أي أزمة سياسية، مما سيؤدي 

إال أن الحمائم . والمجتمع الدولي ال يميل إلى تفضيل هذا الترتيب أو فرضه. االنفصالى في النهاية إل

في إسرائيل، وغيرهم خارج إسرائيل، يرون أن الدولة المتعددة العرقية ستفرض نفسها في النهاية 

الي بسبب التطوارت الديموغرافية، آخذين بعين االعتبار معدالت الوالدة األعلى بين العرب؛ وبالت

فإنهم  يرون أن اليهود سيكونون أقليات في مناطق غرب نهر األردن أضف إلى ذلك أن وجود العديد 

من المستوطنات، مترافقاً مع السلطة السياسية للمستوطنين، سوف يؤدي إلى وجود وضع ال يمكن 

 كدولة ويناقش أصحاب هذا الرأي أن الوضع القائم سوف يعني نهاية إسرائيل. معه حصول التقسيم

إال أن المنتقدين لهذه النظرية يرون . يهودية، وحصول تحول أمر واقع باتجاه دولة متعددة العرقيات

أنها تعطي حيزاً مبالغاً فيه للموضوع الديموغرافي، فالفلسطينيون  في الضفة الغربية أقل مما يظن، 

، فإن هذه النظرية تقلل من كما أن معدالت الوالدة في أوساط الفلسطينيين تتراجع، واألهم من ذلك

قدرة وتصميم النظام السياسي اإلسرائيلي على الحفاظ على الصبغة اليهودية للدولة وعلى ديمقراطيتها 

. ، وتفكيك المستوطنات هناكعلى نطاق واسعمن خالل فك االرتباط مع المناطق المأهولة بالعرب 

 فككت إسرائيل مستوطنات 2005سنة ، أزالت إسرائيل مستوطنات في سيناء، وفي 1981ففي سنة 

وكما أشرنا، فإن االنسحابات أحادية الجانب . في قطاع غزة، وبعض المستوطنات في الضفة الغربية
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 وتفكيك المزيد من المستوطنات المعزولة ليس أمراً بعيد ،أصبح لها جاذبيتها في األوساط اإلسرائيلية

ت جداراً أمنياً عازالً، يمتد في معظمه على حدود سنة باإلضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل قد بن. الحدوث

  .  وهو يؤشر إلى الحدود المستقبلية عند التقسيم1967

  

  

  المقاربة اإلقليمية

 تطبيق الحل القائم على إنشاء دولتين إسرائيل إلى إعادة التفكير في التي تعترضدفعت الصعوبات 

ادرين على حكم أنفسهم، وبما أن اإلسرائيليين ال فبما أن الفلسطينين ليسوا ق. القضية الفلسطينية

مع استحضار التاريخ  الجهة المرشحة للقيام بهذا األمر؟ يرغبون بلعب هذا الدور، فمن هي

حل جالب االستعماري لفرنسا وبريطانيا في المنطقة، يمكن االستنتاج بأن وجود وصاية دولية 

ويبدو . لقادرون على حكم العرب بأساليب عربية، إذ أثبت التاريخ أن العرب وحدهم هم اللمشاكل

 في الشؤون الفلسطينية، فكال البلدين وقعا  أكبرمصر هما المرشحين األفضل للعب دورواألردن 

. اتفاقيات سالم مع إسرائيل، كما أنهما يتصرفان بمسؤولية أكبر من السلطة الوطنية الفلسطينية

. اء الحركة الوطنية الفلسطينية، وحكم الفلسطينيين في احتو1967ولذلك، فإنهم نجحوا قبل سنة 

ويميل اإلسرائيليون أكثر فأكثر على تعريف مصر واألردن على أنهما شريكين مستقبليين في تقسيم 

وكال الدولتين تفضالن حالياً أن تبقيا بعيدتين عن هذا الموضوع، على الرغم من وجود . فلسطين

وعلى الرغم من كل المصاعب، فإن المصريين يصلون . رمؤشرات على أن هذا الموقف سوف يتغي

تدريجياً إلى خالصة مفادها أنهم ال يستطيعون فك االرتباط مع غزة، وأن احتواء النظام اإلسالمي 

فحماسستان في غزة تهدد االستقرار المحلي في مصر . المتطرف هناك يدخل في صميم مصالحهم

في القطاع بوضوح وقد تجلى التأثير المصري . سلمونموتشجع المعارضة التي يخوضها اإلخوان ال

، وتجلى أكثر بعد سيطرة حماس على قطاع 2005بعد االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب سنة 

، أدارت حماس اختراقاً واسعاً للحدود المصرية، 2008يناير / وفي كانون الثاني. 2007غزة سنة 

ه العوامل قد تشكل الفرصة المناسبة لجعل قطاع غزة مسؤولية وهذ. مما يشكل أنذاراً مقلقاً للمصريين

 في عودتها إلى إلى قطاع غزة شراً أقل من انبثاق كيان مصرية؛ خصوصاً وأن مصر ترى حالياً

وتزود مصر قطاع غزة حالياً بقسم من حاجاته من الطاقة الكهربائية، . قوي تقوده حماس في غزة

، عرضت مصر إرسال 2008وفي صيف . ن من خالل معبر رفحكما أنها تشكل صمام أمان للغزيي

قوات عسكرية إلى القطاع ضمن قوة أمنية عربية في إطار خطة أكبر لتثبيت السلطة الوطنية 

الفلسطينية؛ وهو أمر رفضته حكومة حماس المقالة، في حين أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة 

ومن ناحية أخرى، فإن عملية مراجعة . ضوع بعين االعتبارمحمود عباس استعدادها ألخذ هذا المو

الهوية الفلسطينية التي انتشرت مؤخراً في الضفة الغربية قد تشعر األردنيين بالتهديد، خصوصاً وأن 

كما أن نشر . قسماً كبيراً من الثقل الديموغرافي في األردن يعود لألردنيين ذوي األصول الفلسطينية

ود األردن مع الضفة الغربية يشكل مصدر قلق آخر لألردن، وحافزاً محتمالً صورايخ قسام على حد
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ناهيك عن أن العديد من الفلسطينيين مستعدون للدور األردني، فقد . لتغيير وجهة نظر األردنيين

عادت فكرة إرسال لواء بدر الفلسطيني، المكون من عسكريين فلسطينيين بقيادة أردنية، إلى الواجهة 

؛ كما أن إعادة الفدرالية مع الضفة الغربية تحت المظلة الهاشمية ليست فكرة بعيدة عن مرة أخرى

باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لألردنيين أن يمألوا الفراغ . الفلسطينيين المتعطشين للهدوء واالستقرار

ين الكبيرة من إن خيبة أمل الفلسطيني. في حال قامت إسرائيل بتفكيك المزيد من المستوطنات المعزولة

فمن الواضح أن الفلسطينيين . حركتهم الوطنية قد تسهل عملية تغيير الموقف تجاه إنشاء دولتين

من % 47، وافق 2006مارس /منزعجون ويشعرون بالخيبة من أداء مؤسساتهم الرسمية، ففي آذار

لسطينيين أن من الف %66 ى، رأ2008مارس / وفي آذار. الفلسطينيين على حل السلطة الفلسطينية

باإلضافة إلى ذلك، فإن الهوية الوطنية الفلسطينية ما زالت حديثة . مجتمعهم يسير في االتجاه الخاطئ

العهد نسبياً وغير واضحة المعالم، وبالتالي، ليس من المستبعد أن يقبل الفلسطينيون بهوية وطنية 

 وبالتالي، يبدو .القوميةتها تغيير هويام المجموعات العرقية بوفي التاريخ شواهد كثيرة على قي. جديدة

األسلوب األكثر فعالية في التعامل سيكون أن إعادة ربط قطاع غزة بمصر، والضفة الغربية باألردن 

ويمكن تسهيل هذا األمر على األردن ومصر من خالل . مع القومية الفلسطينية، بدل منحها دولة

سية، ويمكن شرعنة انخراطهم هذا من خالل انخراطهم بهذا األمر تحت غطاء الجهود الدبلوما

وهذه . االدعاء بأنهم سوف يلعبون دوراً مؤقتاً إلى حين يصبح الفلسطينيون مستعدون لبناء دولتهم

المقاربة اإلقليمية ليس بالضرورة أن تقدم حالً شامالً كامالً يضع حداً للعنف، فالغموض حول 

إال أن جعل دول مسؤولة تنخرط في هذه العملية يعد موضوع السيادة على الحدود قد ال يجد حالً، 

وهذا . على األقل محاولة واقعية لعالج تداعيات أحالم الفلسطينيين السياسية غير القابلة للتحقيق

فعلى . االبتعاد الراديكالي عن فكرة إنشاء دولتين، ال يحتاج سوى إلى  دور متواضع للواليات المتحدة

 لها ى منيت بها في الشرق األوسط، فإن الواليات المتحدة تبقى قوة عظمالرغم من كل الضربات التي

مصالحها في الشرق األوسط، وتتشارك مع غيرها من الالعبين األساسيين في المنطقة في الرغبة في 

باإلضافة إلى ذلك، فإنها أكثر . الحد من التداعيات اإلقليمية والدولية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

. الدولية قدرة على إعطاء المحفزات من أجل دفع الجهات المعنية إلى التصرف بمسؤوليةالجهات 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستخدم الواليات المتحدة سياسة العصا والجزرة مع األردن ومصر من 

 إن وضع الواليات المتحدة مهم أيضاً. أجل حثهم على لعب دور أكثر إيجابية في الشؤون الفلسطينية

فوحدها الواليات المتحدة تمتلك الرصيد . في استمرار منع الدعم واالعتراف بحكومة حماس في غزة

  . عدم االستقرار في الصراع القائممزيد منالدبلوماسي الذي يحول دون طرح مبادرات دولية قد 

  

  إدارة األزمة 
اتفاق فإن االستراتيجية وفي غياب القدرة على التوصل إلى . ليس لكل صراع حل فوري بمتناول اليد

المناسبة للتعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو إدارة األزمة، وجوهر هذه االستراتيجية هو 

الحد من األكالف الباهظة للصراع المسلح، والحفاظ على حرية المناورة السياسية وهدفها هو شراء 
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 إن عدم وجود هدف نهائي وواضح .الوقت واالفتراض بأن المستقبل قد يحمل معه خيارات أفضل

ومن الناحية . ليس الوضع األمثل، إال أنه قد يكون الطريقة األفضل في التعاون مع وضع معقد

العملية، فإن الهدف من انتهاج سياسة إدارة األزمة، هو وضع حد لإلرهاب، والتخفيف من معاناة 

المزيد من المستوطنات المعزولة، مما المجتمعين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتجنب التصعيد، وتفكيك 

كما يجب على إسرائيل أن تمارس ضبط  .ين واإلسرائيليينيقد يؤدي إلى تقليل االحتكاك بين الفلسطين

وال يمكن توقع الكثير من السلطة الوطنية الفلسطينية على الرغم . النفس فيما يتعلق باستخدامها للعنف

ومن ناحية أخرى، يجب . إلعالمية التي تحرض على العنفمن ضرورة تعديل برامجها التعليمية وا

أن تكون المساعدات المقدمة للفلسطينين أكثر تحديداً، وأكثر ضبطاً في وجهتها؛ كما يجب أن على 

مصر واألردن وغيرها من الدول العربية أن تقدم أكثرمن مجرد االقتراحات الشفهية في إطار البحث 

 إسرائيل للحد من ارتدادات الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ألنها عن حل للصراع؛ بحيث تتعاون مع

لها مصلحة مشتركة مع إسرائيل في عزل حماس وتحجيم تأثيرها؛ والحؤول دون تقوية نظام حماس 

والجدير ذكره أن عملية إدارة الصراع تتطلب الصبر والمرونة، وهي محفوفة بالمجهول، . في غزة

  .التجربة والخطأ من أجل استيالد ديناميكيات إقليمية ودولية جديدةوهي فكرة عملية قائمة على 
 

  خالصة
يوماً بعد يوم يتضح بأن الحل القائم على إنشاء دولتين يبدو مستحيالً في األرض المقدسة، فال يمكن 

أضف إلى ذلك فإن الحركة . للحركتين القوميتين المتصارعتين على نفس األرض أن تصال إلى حل

عن أن الوضع الوضع الفوضوي في لفلسطينية فشلت في إنشاء دولة قابلة للحياة، ناهيك الوطنية ا

 يغير اتجاهات األقطاب ال يتوقع منه أنراضي الفلسطينية مرجح أن يستمر؛ وما حققته حماس األ

يمكن إذ ال . أو إسرائيل القيام بالكثير/وال يمكن للمجتمع الدولية و. األساسية في السياسة الفلسطينية

للمجتمع الدولي بحال من األحوال تغيير أوضاع الفلسطينيين أو تحسين سلوكهم، إذ يجب أن يكون 

الفلسطينية سوى قيادة  ولألسف فإنه حتى اآلن لم تفرز الحركة الوطنية. التغيير نابعاً من الداخل

ور فكرة جديدة وحده االعتراف التدريجي بفشل السلطة الوطنية الفلسطينية سوف يسمح بظه. ضعيفة

فهذه الفكرة قد عرضت في السابق، ولم تقدم آلية مناسبة . تمحو وهم الحل القائم على إنشاء دولتين

  .لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ مع العلم أن اجتراح حل جديد ليس باألمر السهل

 حالياً، على الرغم والبحث عن إجراءات أكثر استقراراً لتحل محل السلطة الوطنية الفلسطينية قائمة

. من أن المجتمع الدولي سوف يستغرق وقتاً في تبني خطة التقسيم الجديدة المتمثلة بالمقاربة اإلقليمية

وفي الوقت نفسه فإن إدارة . فمصر واألردن هما شريكان أفضل من أجل خطة جديدة لتقسيم فلسطين

وشراء الوقت بانتظار نضوج الصراع هي الخيار األفضل من أجل تحجيم الخسائر واألكالف، 

ومع عدم ظهور فإن عملية إدارة الصراع هي أفضل حل واقعي على الساحة . ظروف سياسية أفضل

وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن القادة الغربيين ما زالوا يسارعون بشكل . الفلسطينية اإلسرائيلية

قد تجلى ذلك بوضوح بشكل خاص بعد أعمى للتعبير عن التزامهم بالحل القائم على إنشاء دولتين؛ و
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إال أن الرئيس األمريكي الجديد أمامه فرصة . 2008العملية اإلسرائيلية على غزة في أواخر سنة 

 . ليعيد النظر في الوضع وليخرج باتجاهات جديدة في هذا اإلطار
 

   

  
  


