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ن في مديرية الدراسات ومتدرج حنان سالم، وزينب رعد، وعلي علي، وهممساعد باحث كل من ك هذا التقرير نجازساهم في إ 1

 .اإلستراتيجية
.2009، 17م االستراتيجي رقير دمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل حل الدولتين، التق  2  

 
 
 

 1مقدمة

على أنه النموذج المثالي « حل الدولتين»السنوات العشرين الماضية، وما قبلها بقليل، كان ُيقدم على مدار 
الذي يريد المجتمع الدولي، ومعه أنظمة عربية رسمية، إيصال الفلسطينيين واإلسرائيليين إليه، وذلك إلنهاء 

قضايا "، األمر الذي سيتبعه إنجاز "ــ اإلسرائيلي النزاع الفلسطيني" ما بات يسمى في السنوات األخيرة بـ
كلها، ثم إغالق الملف الفلسطيني. يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية  "الحل النهائي
، وهو ما تم إقراره في قرار مجلس "دولة إسرائيل"جانب  إلىجنب، هما دولة فلسطين  إلى تعيشان جنبا  

  .1967بعد حرب  242األمن 

، يعّبر «صراع»استعمال كلمة نزاع، التي كانت خالل سنوات االنتفاضة األولى ُيعّبر عنها بمصطلح 
)األرض( وإحالل )السكان( وتهويد  من مشروع احتالل "إسرائيل"بطريقة أو بأخرى عن واقع تحّول 

عن الجانب الفلسطيني، وترسيم  "االستقالل" هو إليه مقبولة ومعترف بها، كّل ما تحتاجدولة  إلى)الهوية(، 
. ويلخص مركز الزيتونة المتخصص بالدراسات "قابلة للحياة"الحدود معه على أساس إعطائه دولة 

 :الفلسطينية المسار التاريخي لحل الدولتين باآلتي

 

س من خالل قرار األمم المتحدة رقم وتكرّ  1937جرى طرح مبدأ حّل الدولتين منذ سنة "
، لكن التآمر الدولي والموقف العربي "دولة إسرائيل"وبموجبه قامت ، 1947سنة  181

وبالرغم من تبني بوش هذه الرؤية لم تَر الدولة الفلسطينية  ".دولة فلسطين"منع قيام 
لم تتعهد بتنفيذ مستلزمات هذا  "دولة فلسطين"قيام  إلىالنور، وعندما دعت إدارة أوباما 

كي تقبل بهذا الحّل، في  "إسرائيل"اإلعالن، بل أعلنت نيتها عدم ممارسة الضغط على 
الوقت الذي تتسارع الخطوات اإلسرائيلية لفرض الحقائق على األرض، من خالل: 

 ، بما فيه التطبيع، ونزع"لسالم الشامل"االجدار واالستيطان. كما تصر على أن يكون 
 .2"سالح حزب هللا وحماس، وزوال التهديد اإليراني؛ مقدما  على قيام الدولة الفلسطينية
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 1948وبما أن المشروع اإلسرائيلي لم يتمكن من طرد الفلسطينيين كافة، سواء من األراضي التي احتلها عام 
يين فلسطيني يقيمون حاليا  ، فإن ذلك مّهد الحقا  )في ظل وجود ديموغرافي واسع ُيقّدر بنحو ستة مال1967أو 

داخل فلسطين كلها(، للحديث عن حّل يجري بمقتضاه إنشاء دولة تعّبر عن الهوية القومية والوطنية والقانونية 
القيمة الدينية )دولة يهودية(، كشرط  إلىيهودية تعّبر عن القيم السابقة باإلضافة –لهؤالء، مقابل دولة إسرائيلية

 .الزم لقبول اإلسرائيليين إنشاء دولة فلسطينية

 181ومع تتبع المراحل التي مرت بها قضية حل الدولتين، بدءا  من اقتراحها كفكرة مرورا  بقرار التقسيم 
الذي  "المؤقت"أوسلو  قاتفا إلىوصوال  )كان يمثل النموذج األوضح لشكل دولتين(،  1947الصادر عام 

كانت وال تزال تستمر في  "إسرائيل"األمام دوما ، يمكن استنتاج أن  إلىصار ُيجبر الفلسطينيين على الهروب 
فرض أمر واقع جديد، جغرافيا  وأمنيا  وقانونيا ، في الوقت الذي كان يفصل بين جولة مفاوضات وأخرى. مع 

الذين بقوا في  يون ونصف المليون من الفلسطينييننحو مل ذلك ال تزال تواجه إسرائيل مشكلة أخرى تتمثل في
وُمنحوا المواطنة اإلسرائيلية بحقوق منقوصة، وجراء ذلك دخلت اقتراحات من  1948األراضي المحتلة عام 

 .قبيل تبادل األراضي وتبادل السكان

نموذج حل "ميركي من رغم كل ما سبق، فاجأت اإلدارة الجديدة في واشنطن الفلسطينيين بتخفيض السقف األ
التلويح بنقل  إلىباإلضافة  "إسرائيل"يمكن أن تصل إليه السلطة الفلسطينية و اتفاققبولها أي  إلى "الدولتين

اتفاق  إلىالقدس، بما يهدد العملية السلمية بمجملها. كما أن الوصول  إلىالسفارة التابعة لها من تل أبيب 
ثنائي بين الطرفين أمر بعيد المنال في األفق القريب في ظل تمسكهما بمواقفهما منذ نحو ثالث سنوات، بالرغم 
من المحاولة األميركية األخيرة )قادها وزير الخارجية السابق جون كيري(، فضال  عن خروج قطاع غزة من 

ر عن نفسها يمكن أن تعبّ  "معارضة جبهة"تكّونت داخله ، فيما "ا  معاديا  كيان"السيطرة الكلية للسلطة وإعالنه 
 .بفعل عسكري يخّرب نتائج أي اتفاق

للحل النهائي  في هذا التقرير، نستعرض المراحل التي مر بها حل الدولتين منذ كان فكرة حتى صار مشروعا  
ّم التصريحات والمقترحات على أن ك .قبل أن يتراجع الراعي األبرز )الواليات المتحدة( عن تبني هذا المشروع

الكبير والمتناقض الذي تدلي به األطراف المعنية بهذا المشروع يجعل من الصعب حصر كل األفكار 
والتوجهات التي سادت تحديدا  منذ مطلع التسعينيات حتى األمس القريب. يبدأ التقرير بسرد المراحل التاريخية 

القات بين تلك المراحل، ثم يستعرض المواقف الحالية للقوى الع إلىالتي مر بها موضوع البحث مع اإلشارة 
 .المؤثرة في هذه القضية ويكشف تنوعها واتجاهاتها األساسية ال سيما على المستوى اإلسرائيلي
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 مشروع حل الدولتينالمراحل الزمنية لفكرة و  أواًل:
، من وحل الدولتين خصوصا   التي مرت بها فلسطين عموما  يعرض الملخص التالي سلسلة المراحل الزمنية 

للحل، وكذلك أهم النقاط والبنود  أن شهد تداوال  رسميا  بصفته مشروعا   إلىالوقت الذي ظهر فيه األمر كفكرة، 
 .التي وردت في االتفاقات ذات العالقة بهذا المشروع

 1967حتى حرب  االنتدابمن  1.1

 : البريطاني االنتداب  
عاما ، ومن قبله بعثات  25واستمر بعد ذلك نحو  1922شكل االنتداب البريطاني لفلسطين، الذي بدأ عام 

 إلىأن هذه األرض سوف تتحول ة البريطانية، مناسبة تدل بوضوح على صندوق فلسطين التابع للملكي
، أي حل الدولة الواحدة التي يسكنها اليهود والعرب، لكن هذا "أرض لشعبين"قسمين، أو أقسام، تحت مبدأ 

  .19483حادية الجانب عام لنفسها دولة بصورة أُ  "إسرائيل"األمر بقي مجرد فكرة حتى إعالن 

 راق والخليل وفلسطين الكبرى ثورات البُ  
سميتا  1929 عام شهدت فلسطين ثالث ثورات، األولى والثانية في 1939-1936و 1929في األعوام 

راق، في مدينتي الخليل والقدس، والثالثة ثورة فلسطين الكبرى التي قادها السوري عز الدين ثورتي الخليل والبُ 
فلسطين، على  إلىترفض إدخال العنصر اليهودي بإشراف بريطاني بمجملها القسام، وكانت هذه األحداث 

راق في المسجد )الحرم اإلبراهيمي + حائط البُ  الصعيد الجغرافي )المستوطنات(، أو على الصعيد الديني
 .(األقصى

 (قرار التقسيم )خريطة التقسيم 
 1947 /نوفمبرتشرين الثاني 29في  181تحت رقم  أقرت الجمعية العامة التابعة لهيئة األمم المتحدة قرارا  

ممتنعون( يتبّنى خطة تقسيم فلسطين، وذلك بعد إنهاء االنتداب  10ضد،  13مع،  33 بعد التصويت)
 :كيانات جديدة 3 إلىالبريطاني عليها 

                                                           
-45، ص:2011، الطبعة األولى، بيروت ول(، باحث للدراسات،استراتيجية الهيمنة )الجزء األ " سرائيليالسالم اإل" مجدي حَماد،  3

46. 
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( وتقع على الجليل الغربي، ومدينة 2كـم 11,000ميل مربع ) 4,300دولة عربية: تبلغ مساحتها نحو  أ.   
شمال مدينة أسدود وجنوبا  حتى رفح، مع جزء من عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من 

 .(الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر )راجع الشكل في الملحقات

( على السهل الساحلي من 2كـم 15,000ميل مربع ) 5,700 حوالي. دولة يهودية: تبلغ مساحتها ب   
وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم  حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا

 .الرشراش أو ما يعرف بإيالت حاليا  

 4.. القدس وبيت لحم واألراضي المجاورة لهما، تحت وصاية دولية بصفتهما مناطق دينيةج   

رفض الفلسطينيون والعرب هذا القرار، الذي مّثل التصور الدولي األول لدولة واحدة مقسمة وفق القومية 
% مقابل األكثرية العربية التي 33ألقلية اليهودية التي كانت تمثل ، خاصة أن التقسيم المذكور أعطى والدين
% من فلسطين كلها، 7% من فلسطين مع أنهم لم يكونوا يسيطرون سوى على 56.5%، نحو 67تمّثل 

 .5%1% من فلسطين، فيما كانت القدس وبيت لحم تمثل نحو 43وحصل العرب على نحو 

 الدولة والنكبة إعالن
لم يمر عام واحد فقط حتى بدأت العصابات الصهيونية ترتكب المجازر وتشن المعارك لطرد الفلسطينيين من 
قراهم ومدنهم، وانتهى ذلك بإعالن الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية 

ما  إلىام الدولة اإلسرائيلية وعودة الشعب اليهودي قي 1948 /مايوأيار 14اك، ديفيد بن غوريون، في آنذ
% من 80سماه أرضه التاريخية، وهو ما مثل إعالنا  جبريا  لدولة واحدة ضمن هوية دينية على نحو 

 .فلسطين

من جهة  وبين مصر واألردن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية من جهة استمرت المعارك بين اإلسرائيليين
 . 1949 /مارسحتى آذارثانية 

 اإلدارة األردنية للضفة الغربية
واقعة غرب نهر وسيطرة الجيش األردني على البلدة القديمة في القدس واألراضي ال 1948في أعقاب حرب 

مدن أريحا وبيت لحم والخليل ونابلس، قرر األردن ضم الضفة الغربية بصفة رسمية يوم  األردن، ومن بينها

                                                           
4
الالجئين بوابة ، عامًا على تقسيم فلسطين 69مرور  .181على قرار تقسيم فلسطين؟؟ تقرير: القرار  عاماً  69ماذا بعد   

 .2016تشرين الثاني  29 ،الفلسطينيين
5
 .المرجع نفسه  
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على ثالث دول  االعتراف واقتصر، رغم رفض الجامعة العربية ودول أخرى إليه 1950 /ابريلنيسان 24
  .6هي: العراق وباكستان وبريطانيا

وبينما أسفر ضم الضفة الغربية عن تضاعف عدد سكان األردن، خاصة بعد قرار المنح اإلجباري للهوية 
بعد سنوات، وتسبب في ذلك في إشعال  )جواز السفر( األردنية لسكان الضفة الغربية، قبل نزعها منهم جبرا  

أراضيهم، وتاليا   إلىالفتيل األول للمخاوف من دور األردن في احتواء الالجئين الفلسطينيين دون عودتهم 
بأن  مخاوف الهاشميين في العقود الالحقة من تكرار هذه التجربة أو حتى اقتراح الكونفدرالية مع الضفة، علما  

 .غربه إلىممن كانوا قد حاولوا االستيطان شرق النهر األردن كل ذلك شمل طرد اليهود 

أن األردنيين تذرعوا بقرار الضم بطلب فلسطينيين منهم ذلك خالل مؤتمر أريحا الذي  إلىمن المهم اإلشارة 
 .طالبت بوحدة الضفة الغربية مع المملكة األردنية الهاشمية 1949ضم زعامات فلسطينية عام 

 

  االستقاللاعالن  إلى)النكسة( 1967ـ من حرب ال  1.2

 (1967حرب األيام الستة )حرب   
في خسارة ما كان قد تبقى للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة،  1967تسببت حرب عام 

التغلب على كل من مصر  "إسرائيل"وذلك بعد حرب عرفت باسم حرب األيام الستة, التي استطاعت خاللها 
وسوريا واألردن، وطاول األمر احتالل كل من سيناء والجوالن وتهجير معظم سكان مدن قناة السويس وكذلك 
تهجير معظم مدنيي محافظة القنيطرة في سوريا، فضال  عن تهجير عشرات اآلالف من الفلسطينيين من 

ستيطان في شرقي القدس والضفة الذي يمثل اآلن الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، ومن ثم فتح باب اال
  .7بدوره التحدي األكبر لحل الدولتين

تحتّل الضفة، كما أنها ضمت  "إسرائيل"اليوم، إذ ال َتزال  إلىمعنى ذلك أن نتائج هذه الحرب ال تزال فعالة 
وفصل الضفة عن السيادة  1973نشوب حرب أكتوبر عام  القدس والجوالن لحدودها، وكان من تبعاتها أيضا  

الدولة الفلسطينية من جانب  "منظمة التحرير"بعدما أعلنت  1988األردنّية الذي أتبع بقرار فك االرتباط عام 
 .واحد

                                                           
6
 .2008آب/اغسطس  18، 2377الحوار المتمدن، العدد  ، - 19171994 النظام السياسي الفلسطيني ،مفيد طاهر جلغوم  

7
 http://www.mofa.go                                    متوفر على: .وزارة الخارجية الفلسطينيةملخص تاريخ فلسطين،   



 

10 
 

الذي  "األرض مقابل السالم"مبدأ  1991كذلك كان من آثار هذه الحرب قبول العرب منذ مؤتمر مدريد عام 
 .، ومسالمتهم إياها"إسرائيلـ "لقاء اعتراف العرب ب 1976ما قبل حدود حرب  إلىى العودة ينّص عل

 "منظمة التحرير"وب حر 
وفصائلها بصورة مشتركة أو منفصلة في كل  "منظمة التحرير الفلسطينية"لم تفض كل المعارك التي خاضتها 

مع فلسطين،  الحدود المصرية والسورية إلىمن األردن ولبنان، أو من على حدود هاتين الدولتين باإلضافة 
الحل السلمي بعد سلسلة  إلىن األساسي في المنظمة، ، التي تمثل المكوّ "فتح"لتمهيد إلخضاع حركة ا إلى

 .اغتياالت ومطاردات طاولت كل رافضي هذا الحل

 انتفاضة األقصى األولى
وشملت غالبية  1967التي احتلت عام انتفاضة داخل فلسطين انطلقت من المناطق  1987اندلعت عام 

فلسطين، وآذنت هذه االنتفاضة برحيل الحكم المدني اإلسرائيلي عن كل من الضفة وغزة مع بقاء الكتل 
االستيطانية الكبيرة وكذلك المستوطنات بجميع أحجامها كبؤر توتر وقضم لألراضي داخل تلك المناطق، 

عندما قرر اإلسرائيليون تنفيذ انسحاب  2005إال في غزة عام علما بأن المستوطنات لم تنته بصورة كلية 
 .أحادي الجانب من القطاع

 ستقالل الدولة الفلسطينيةإعالن ا
بينما كان الفلسطينيون يخوضون انتفاضة األقصى األولى، وفي الوقت الذي انطلقت فيه الفصائل اإلسالمية 

 15استقالل دولة فلسطين في  "منظمة التحرير"(، أعلنت "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"بالعمل العسكري )
 في مدينة الجزائر العاصمة، رغم معارضة ضمنية من بعض فصائل المنظمة، علما   1988تشرين الثاني 

حكومة عموم عبر " 1948 /اكتوبرالل تم في تشرين األولآخر كان سبق إعالن االستق شكليا   بأن إعالنا  
 ."المجلس الوطني"قاد مؤتمر في غزة خالل انع" فلسطين

تحقيق استقالل دولة "، الذي ال يوازي اإلعالن اإلسرائيلي عن قيام الدولة، على 1988ونص هذا اإلعالن 
دول  105، وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة، ولكن أهم نتائجه أن "فلسطين على أرض فلسطين

 .سفيرا  فلسطينيا  في عدد من الدول المعترفة باالستقالل 70 ُعيناعترفت بهذا االستقالل، وبمقتضى ذلك، 
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 :خريطة الطريق إلىمن مدريد  1.3

 1991مؤتمر مدريد  
للسالم، الذي رعته واشنطن وموسكو، ليمثل الدفعة األقوى في فكرة السالم وحل  1991جاء مؤتمر مدريد 

لبنان  ذلك، مع إشراك البلدان العربية، بما فيها األردن و إلىللوصول  الدولتين، واعتماد المفاوضات سبيال  
سوريا، في هذا اإلطار، كما مثل هذا المؤتمر انطالقا  لجملة االتفاقات التي تمت بعد ذلك، وهي بدورها  و

 .بدأت التداول الفعلي لحل الدولتين

 1993اتفاقية أوسلو األولى
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي كان أول اتفاق فلسطيني إسرائيلي وقعه الرئيس 

في واشنطن، وعرف االتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو األولى  1993 /سبتمبرأيلول 13إسحاق رابين في 
الطرفين المعنيين كل من الواليات المتحدة وجمهورية  إلىواتفاقية إعالن المبادئ. ووقع االتفاقية باإلضافة 

 :يدرالية بوصفهما شاهدتين. وأبرز بنود االتفاقيةروسيا الف

 .اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي   ●

إعالن المبادئ لتحقيق السالم وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة  وقطاع غزة   ●
ال يزيد على ثالث وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصالحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما 

 .8سنوات

 1994أريحا –اتفاقية غزة 
 4أريحا الذي وقعه الفلسطينيون واإلسرائيليون في  –طلق على االتفاق التنفيذي ألوسلو اسم اتفاق غزة أُ 

وتضمن الخطوة األولى النسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية  1994 مايو/أيار
 :باتفاقين تنفيذيينتبع ، وأُ 9وأجهزتها

( ينظم العمالة الفلسطينية والعالقات المالية واالقتصادية 1994يوليو /تموزاتفاق اقتصادي )   ●
 .بين الطرفين

 .( لنقل الصالحيات المدنية في الضفة1994 آب/أغسطساتفاق تمهيدي )   ●

                                                           
8
 .2008/ يوليو ، تموزmideastweb.org ،تاريخ النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، الجزء األولآمي إيسيروف،  

9 .المرجع نفسه إيسيروف، 
    

http://mideastweb.org/Palestine_History_Arabic_1.htm
http://mideastweb.org/
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 1995 اتفاقية طابا )أوسلو الثانية(
 /سبتمبرأيلول 28مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في تم التوقيع على اتفاقية جديدة في 

من األراضي الفلسطينية، وفيها تعهدت  "إسرائيل"رفت باسم اتفاق المرحلة الثانية من انسحاب ، وعُ 1995
للمجلس  ا  عضو  82، وانتخاب 1996قرية بداية  400مدن عربية رئيسية و 6باالنسحاب من  "إسرائيل"

 .التشريعي، واإلفراج عن معتقلين في السجون اإلسرائيلية

أحداث مهمة منها مجزرة الحرم اإلبراهيمي التي سبقت التوقيع على االتفاقية  جاءت هذه االتفاقية في خضمّ 
و)ب(: للسلطة،  وأمنيا   )أ(: تتبع إداريا   إلىواغتيال إسحاق رابين، وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية 

للفلسطينيين، وذلك في  وقرويا   وبلديا   "إسرائيلـ "ل وإداريا   إلسرائيل، و)ج(: تتبع أمنيا   للسلطة وأمنيا   تتبع إداريا  
وغير ذلك من ترسيم نهائي  "إسرائيلـ "إطار تحديد مؤقت لمناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة ل

 .10للحدود

  1998اتفاقية واي ريفر األولى 
، ينص على مبدأ ية واي ريفر"تفاق"إ، تم التوقيع على اتفاق مشهور باسم 1998 /اكتوبرتشرين األول 26في 

% من الضفة مقابل 13ستنفذ مرحلة جديدة من إعادة االنتشار في  "إسرائيل")األرض مقابل األمن(، وأن 
   .11"العنف"قيام السلطة الفلسطينية بتكثيف حملتها ضد 

 1999الثاني اتفاقية واي ريفر 
على األساس نفسه  جديدا   عت السلطة الفلسطينية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك اتفاقا  وقّ 

 / سبتمبرأيلول 4، وذلك في مدينة شرم الشيخ المصرية في يوم "تفاقية واي ريفر األولى"إالذي عقدت عليه 
مثل إعادة االنتشار وإطالق  "واي ريفر األولى". في هذه االتفاقية تم تعديل وتوضيح بعض نقاط 1999

 .السجناء والممر اآلمن وميناء غزة والترتيبات األمنية وغير ذلك

  2000خطة جورج تينيت و  2000تقرير ميتشل 
يت باسم مّ مقترحات سُ  2000عام  قدمت اللجنة المشكلة برئاسة السيناتور األميركي السابق جورج ميتشل

مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما كانت الظروف تمهد الندالع انتفاضة  رضت في"تقرير لجنة ميتشل" وعُ 
 :األقصى الثانية. وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها

                                                           
10

 .المرجع نفسه إيسيروف،  

.المرجع نفسه إيسيروف،   11
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 .إيقاف االستيطان اإلسرائيلي ●

 .إيقاف العنف من الجانبين ●

ذلك خطة جورج تينيت، وهي خطة أمنية تقدم بها جورج تينيت )مدير وكالة االستخبارات األميركية(  وتلت
التزام االتفاقات األمنية التي وضعت في  ، تؤكد2001حزيران/يونيو 13سرائيلي في للجانبين الفلسطيني واإل

منية في وثيقة ميتشل في نيسان ، والمبادئ األ2001 /يناير، وفي القاهرة في كانون الثاني2000شرم الشيخ 
2001. 

 2002 خريطة الطريق
من األمم المتحدة والواليات المتحدة  ، التي تضم كال  «اللجنة الرباعية»مع اندالع االنتفاضة الثانية أعدت 

تركز هذه الخريطة على طة سالم تحت اسم "خريطة الطريق". ، خ2002واالتحاد األوروبي وروسيا، عام 
، وهو ما لم 2005ا: إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، وأن تتم التسوية النهائية بحلول عام نقاط من بينه

  .12يقع

 

  ما بعد مبادرة  السالم  1.4

 2002العربية  اإلسالممبادرة 
 1967على حدود  ا  اء دولة فلسطينية معترف بها دوليإنش"مبادرة للسالم هدفها  2002أطلقت السعودية عام 

وعودة الالجئين وانسحاب من هضبة الجوالن المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العالقات بين الدول العربية مع 
 .، وقد أعلنت في القمة العربية في بيروت""إسرائيل"

 :وال تزال هذه المبادرة معتمدة لدى الجامعة العربية من دون تعديل، وأهم بنودها

االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجوالن السوري  "إسرائيل"على    ●
 .، واألراضي التي ال تزال محتلة في جنوب لبنان1967حتى خط الرابع من حزيران 

لقرار الجمعية العامة لألمم  حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا   إلىالتوصل    ●
 .194المتحدة رقم 
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قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من    ●
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية /يونيوحزيران

تعتبر الدول العربية النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيا، مع الدخول في اتفاقية سالم بينها وبين    ●
 .ل مع تحقيق األمن لجميع دول المنطقةإسرائي

 .إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل   ●

ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية    ●
 .المضيفة

 2002 الدرع الواقي
تحت اسم الدرع الواقي للقضاء  2003وانتهت منتصف  2002عملية عسكرية كبيرة مطلع  "إسرائيل"شنت 

الل مدن ومخيمات في الضفة، خصوصا  نابلس على االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وتسببت في إعادة احت
روف رام هللا والبيرة، كما فرضت حصارا  على مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات المعوجنين و 

مع البدء في بناء الجدار العنصري العازل، الذي رسم  بالمقاطعة ثم جاء انسحاب الجيش اإلسرائيلي مترافقا  
وفق التوصيف الفلسطيني،  "الكانتونات"ما يشبه  إلىجبرية لشكل الدولة الفلسطينية وقطع الضفة  خطوطا  

 13.كما قضم من مساحة أراضيها أضعاف ما كان قبل الجدار

 2003 جنيف للسالممبادرة 
هذه االتفاقية تمثل إقرارا  "وفيها أن ، "2003صدرت "مبادرة جنيف للسالم  2003 /ديسمبرفي كانون األول

بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته، وإقرارا  بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، من دون اإلضرار 
بدولة فلسطين  "إسرائيل"تعترف دولة "دة تأكيد أن ، وكذلك إعا"بالحقوق المتساوية لمواطني كال الطرفين

 .فورا   "إسرائيل"ما يلي بتسمية "فلسطين"( فور قيامها، كما تعترف دولة فلسطين بدولة  )المشار إليها في

  2004 حادي من غزةاألُ  االنسحاب
على أن تنفذ صيف  2004صيف عام  "حادي الجانبخطة فك االرتباط أُ "أقرت الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ 

إلخالء المستوطنات اإلسرائيلية ومعسكرات الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة مع أربع مستوطنات  2005
أخرى متفرقة في شمال الضفة، ثم إعادة انتشار قوات الجيش اإلسرائيلية على الشريط الحدودي مع غزة. 

المناطق التي كانت عليها المستوطنات في القطاع  فلسطينيوفل تحاأيام، و  8كتمل اإلخالء في غضون ا
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 .المرجع نفسه إيسيروف،  



 

15 
 

 با  % تقري1.5أنها ال تشكل سوى  ألرض فلسطينية من االحتالل رغم وسميت بالمحررات، واعتبر ذلك تحريرا  
 .من فلسطين، وبقيت تحت الحصار والحروب حتى اآلن

فأخرجوا منها قسرا   2005سبتمبر /أيلول 15أما المستوطنون الذين رفضوا مغادرة المستوطنات ما قبل 
، ثم عوضت الحكومة اإلسرائيلية المستوطنين بمبالغ طائلة وبإسكانهم في ةونشأت عن ذلك احتجاجات كبير 

 .مستوطنات حول غزة )غالف غزة( أو في الضفة

 2007إعالن أنابوليس
وطبيعة العمل العسكري، وبعد تصاعد وتيرة المواجهات مع بينما كانت انتفاضة األقصى الثانية جارية 

قد مؤتمر للسالم في الكلية البحرية للواليات المتحدة في أنابوليس، في ماريالند، وذلك االنسحاب من غزة، عُ 
وقد انتهى المؤتمر بصدور بيان مشترك يقضي ببدء مفاوضات الحل  2007 /نوفمبرتشرين الثاني  27في 

، "جنب بأمن وسالم إلىوفلسطين تعيشان جنبا   "إسرائيل" هما ينسعيا  لتحقيق هدف حل دولت"وذلك  النهائي
 .2008على أن يتم ذلك قبل نهاية 

 2009 بيان مجلس األمن عن حل الدولتين
تأكيد أعاد  ٢٠٠٩ مايو/أيـــار ١١قـــودة في المع ٦١٢٣ رقم جلـــسةالصدر بيان من مجلس األمن الدولي في 

 .الدولتيناالتفاقات السابقة ومبدأ حل 

 2010مفاوضات 
، استؤنفت المفاوضات المباشرة لمدة ، وبعد توقف استمر عشرين شهرا  2010 /سبتمبرفي الثاني من أيلول

على فكرة قيام دولة فلسطينية،  2009 /يونيومن الموافقة اإلسرائيلية في حزيران قصيرة في واشنطن انطالقا  
 .باستمرار التوسع االستيطاني ثم توقف التفاوض التي اصطدمت الحقا  

  2012 في األمم المتحدة اً إعالن فلسطين دولة عضو 
بعدما حصلت  2012تشرين الثاني/نوفمبر  29في هيئة األمم المتحدة في  مراقبا   تم إعالن فلسطين عضوا  

فلسطين العضو عن التصويت، لتصير دولة  41دول وامتنعت  9دولة واعترضت  138على أصوات 
  .في هيئة األمم المتحدة 194الـ
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 2014جوالت جون كيري 
أثمرت جوالت وزير الخارجية األميركي السابق جون كيري عن االتفاق على عقد جولة تفاوض جديدة 

، وذلك بعدما توقفت لثالثة 2014 /ابريلنيسان 23حتى  2013 يوليو/تموز 29 مناستمرت تسعة أشهر 
ورفض  "حماس"و "فتح"بعد إعالن اتفاق مصالحة بين حركتي  يق اإلسرائيلي عاد مجددا  أعوام، لكن التعل

 .اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو الفلسطينيين سرى من األاإلفراج عن دفعة 

، أصدر محمود عباس مجموعة مراسيم تقضي باعتماد اسم 2013نفسها  من السنة يناير/في كانون الثاني
في  "فلسطين"رسميا  في الوثائق واألختام واألوراق الحكومية وشعار دولة فلسطين عليه كلمة  "دولة فلسطين"

 .معامالت السلطة الفلسطينية

 2016المبادرة الفرنسية 
ؤتمر دولي حول الشرق لم والفلسطينيين تحضيرا   "إسرائيل"بغياب  وزاريا   اجتماعا   2016نظمت فرنسا في 

ف بفلسطين دولة مستقلة من ، خاصة بسبب تهديد فرنسا بأنها ستعتر المشاركة فيه" إسرائيل" ترفضاألوسط، 
دات عدة نشرت لهذه المبادرة بأن مسوّ  طرفها في حال لم تتم المفاوضات في إطار سقف زمني محدد، علما  

 .ها النهائية والواضحة بعدصيغُ لم تظهر 

 ا  حال  تفاوضي"أن  أكد مجددا   "مؤتمر باريس"صدر بيان ختامي عن  2017 /ينايركانون الثاني 15وفي 
جنب بسالم وأمن، هو الطريق الوحيد لتحقيق السالم  إلى ا  وفلسطين، تعيشان جنب "إسرائيل"لدولتين هما: 

الدائم، كما شدد على أهمية أن يعيد الطرفان التزامها هذا الحل ألخذ خطوات عاجلة من أجل عكس الواقع 
حل "أن  على التشديد تم. كما "ذلك استمرار أعمال العنف والنشاط االستيطاني السلبي على األرض بما في

ي طموحات الطرفين، بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة، وإنهاء الدولتين التفاوضي يجب أن يلبّ 
 بشكل كامل، وتلبية احتياجات إسرائيل لألمن، وحل جميع قضايا الحل 1967االحتالل الذي بدأ عام 

ات مجلس األمن وقرار  1973لعام  338، وقرار 1967لعام  242النهائي على أساس قرار مجلس األمن 
 ."األخرى ذات العالقة
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  ثانيًا: مواقف األطراف ذات الصلة

 المواقف الفلسطينية   2.1
الدولتين كخيار األول يقبل بحل تجاه اال :على الصعيد الفلسطيني يمكن مالحظة ثالثة اتجاهات رئيسية

ويطالب بعودة الالجئين  "سرائيلـ "إاستراتيجي بحجة توازنات القوى ولكن يرفض يهودية الدولة وضم القدس ل
الثاني يوافق  تجاهفي مهب التنازالت. اال له دائما  عويندد باالستيطان. إال أن موقفه التفاوضي الضعيف يج

ة. على المطالبة بفلسطين التاريخي تتغير الظروف ويصرّ ن أ إلىعلى خيار الدولتين كخيار مرحلي تكتيكي 
حين تحرير كامل التراب الوطني  إلىسوية ويطالب بالمقاومة المستمرة الثالث يرفض أي حديث عن ت االتجاه

  .الفلسطيني

يمكن تصنيف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ضمن االتجاه األول. فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية 
بشكل فعلي خيار على األرض تقوض  "إسرائيل"صائب عريقات أن إجراءات  14ة التحرير الفلسطينيةلمنظم

حل الدولتين. وأوضح أن القيادة الفلسطينية متمسكة بخيار حل الدولتين للشعبين، كونه المخرج األساسي في 
بين "فتح"  وطفيف عمليا   ثمة تباين كبير نظريا   .15ار عملية السالم لطريقها الصحيحإنهاء الصراع وإعادة مس

وباقي التنظيمات اليسارية، خاصة "الشعبية"، إذ ترفض األخيرة اعتماد الحل السياسي كحل وحيد أو أساسي 
للحصول على مكتسبات وطنية. حاليا ، ترى "الشعبية" أن "فتح" التي تتحكم بالسلطة بصورة شبه كاملة لم 

اوضات التي تزيد عن العشرين في الحصول على ما وعدت به الشعب الفلسطيني، تنجح بعد سنوات المف
.  16وهي ال تطالب السلطة بوقف المفاوضات من باب الرفض المبدئي، إنما رفض النتائج التي وصلت إليها

 أساسية ووحيدة للتعاطي مع تعلن السلطة الفلسطينية طوال الوقت إلتزامها بالتفاوض طريقا   في المقابل
 .وعاصمتها القدس 1976بهدف إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود  "إسرائيل"
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فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وكذلك "الجبهة الديمقراطية لتحرير  –تشارك كل من "حركة التحرير الوطني الفلسطيني   
فلسطين" بجانب فصائل يسارية صغيرة في مؤسسات "منظمة التحرير" والسلطة الفلسطينية بمستويات مختلفة، لكن مركزية القرار في 

 كل من المنظمة والسلطة تعود إلى "فتح".
15
                                                        .2012، " سنحافظ على خيار حل الدولتين" موقع الرسالة، صائب عريقات 

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post  &id=61631  

16
 إنها فيه قالت بيانا 2017 /مارسآذار من والعشرين الثالث في"اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"  أصدرت 
"ضرورة القطع مع نهج أوسلو وإفرازاته السياسية واالقتصادية والثقافية واألمنية، وترجماتها على األرض، وهذا يتطلب وقف  مع

أن تلعب  الرهانات الخاسرة على استمرار استجداء حقوق وأهداف شعبنا الوطنية من خالل خيار المفاوضات العبثية، أو التعلق بوهم
الواليات المتحدة األميركية أي دور نزيه فيها، خاصة وأن اإلدارة األميركية الجديدة أكدت ألول مرة أن حل الدولتين لم يعد هو الحل 

  وتعتبره الحل للصراع".الوحيد المطروح، ذلك الحل الذي تسعى إليه القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، 

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post
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  :على أن( 2017وثيقتها السياسية األخيرة ) وتنصها، تمثل حركة حماس االتجاه الثاني، ر بدو 

ال تنازَل عن أّي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت األسباب والظروف والضغوط، "
ومهما طال االحتالل. وترفض حماس أي بديٍل عن تحرير فلسطين تحريرا  كامال ، من 

وبما ال يعني إطالقا  االعتراف بالكيان الصهيوني، وال  -بحرها. ومع ذلك  إلىنهرها 
فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية  -طينية التنازل عن أّيٍ من الحقوق الفلس

مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 
منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة  إلى، مع عودة الالجئين والنازحين 1967

 ".توافقية وطنية مشتركة
حماس من قناعتها بأن أرض فلسطين للفلسطينيين، ومن حقهم إقامَة دولٍة مستقلٍة على أرضهم. حركة تنطلق 

حزيران  26وثيقة الوفاق الوطني ) الحركةبرنامج وطني جامع، أقرت  إلىومع ذلك، وسعيا  منها للوصول 
وعاصمتها  1967 يوليو تموز/ع من قيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود الراب إلى( التي دعت 2006/يونيو 
وكشف زيف  "إسرائيل"اإلطار التكتيكي وسحب الذرائع من  يتجاوز قبول الحركة بحل الدولتينال و  .17القدس

الدولتين قد سقط بفعل التوسع  ن حلأادعائها بالرغبة بالسالم. وفي هذا السياق يكرر قادة من حماس 
 .سرائيلي والتهويداإل

رئيسي حركة "الجهاد اإلسالمي" التي تتشدد في موقفها من العملية السلمية أما االتجاه الثالث فتمثله بشكل 
للحل السلمي وللمفاوضات. ففي تصريح له، قال  أكثر من باقي الفصائل، وذلك مرتبط بمواقفها الممانعة دوما  

ع الفلسطيني في الصرا البارز في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي أن كافة الخيارات اإلسرائيلية القيادي 
اإلسرائيلي "صعبة التطبيق، ومنها خيار حل الدولتين". وشّدد على أن "إسرائيل عدو للجميع، وال يمكن أن 

يكرر مسؤولوها و . وال تكاد تمر مناسبة حركية إال 18تكون صديقة ألحد؛ ألنها مشروع هيمنة على المنطقة"
"منظمة التحرير"، لكنها  إلىامها و"حماس" هذا الموقف، رغم أنها أبدت ليونة محدودة في مقترح انضم

اشترطت مجموعة من التعديالت على ميثاق المنظمة، خاصة البنود المتعلقة باالعتراف بإسرائيل )قبل مطلب 
الدولة اليهودية أصال (. ويأخذ عدد من كوادر "الجهاد اإلسالمي" على قيادتها ليونتهم حينما وافقوا بالمبدأ 

 .دون إسقاط حق الكفاح المسلح والتحرير الكامل لفلسطين 67ولة على حدود على إمكانية قبول د

 
                                                           

17 .2009 ،17التقدير االستراتيجي رقم مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل حل الدولتين،   
  

.2017شباط/فبراير  25، مصر العربية قيادي بـ"الجهاد اإلسالمي": "حل الدولتين" مشروع فاشل،  18
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 اتجاهات المواقف اإلسرائيلية 2.2
حتى الوقت الراهن أن يقر الفلسطينيون بحق  "إسرائيل"منذ تعرقل الجوالت األخيرة للمفاوضات تشترط 

اإلسرائيليين في الحصول على دولة يهودية، بالتعريف الديني للدولة، أي أن من يقطن هذه الدولة ويحصل 
، وذلك لكي يوافق اإلسرائيليون على منح الفلسطينيين دولة لهم، ضمن على جنسيتها يجب أن يكون يهوديا  

اتجاهات إسرائيلية أساسية فيما يخص طرح  ةآخر. عموما  يمكن رصد ثالث إطار حل الدولتين أو أي حل
 :حل الدولتين وفق اآلتي

يعارض أّي شكل من أشكال  19م تيارات أقصى اليمين. فالبيت اليهودياالتجاه األول يرفضها بالمطلق ويض 
فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وفك  إلى"، ويهدف األردن إلى"من الغرب الدولة الفلسطينية 

ارتباطها بغزة تماما . يعارض هذا الحزب كليا  حل الدولتين وأّية تسويات سالم مع الجانب الفلسطيني، ويكرر 
ـ طالب بيو  .20طريق مسدود" إلىل الدولتين وصل ن حأقامة دولة فلسطينية، و إأنه "ال يمكن التأكيد على 

يرفض حزبا يهودية التوراة و . 21"اسرائيل" إلى% من مساحة الضفة( 60ة "ج" )راضي المصنف"ضم األ
بشكل قاطع اتفاق أوسلو القاضي بتحقيق السالم بين الفلسطينيين  23وحزب شاس 22)يهدوت هاتوراه(

، ويشجعان االستيطان، ويرفضان جملة وتفصيال  التخلي عن أّية 1967واإلسرائيليين والعودة لحدود 
مستوطنات تم تشييدها. كما يريان أن إسرائيل ما هي إال دولة للشعب اليهودي، ومسألة القدس لديهما 

   .24"إسرائيل"وأنها عاصمة أبدية  لدولة لة للتفاوض محسومة وغير قاب

 يؤيد من دون تحفظ خيار الدولتين وهو بالمجمل تيار ما ُيعرف باليسار اإلسرائيلي. يدعو االتجاه الثاني
إنهاء الصراع بين الجانبين  إلىإنهاء االحتالل، ويسعى  إلىبشكل واضح وصريح ومعروف  25رتسحزب مي

وجود عاصمتين في  ، مع67اإلسرائيلي والفلسطيني في إطار حل الدولتين لشعبين، على أساس حدود 
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القضية الفلسطينية ورفضه  الحزب معروف بتوجهاته المتشددة تجاه هذا وزارة التعليم. يتوّلى الذي نفتالي بينيت حالياً  البيت اليهودي يترأس حزب 
 التام ألّية تسويات.

20
الموالي للمستوطنين نفتالي بنيت عن مخطط حزبه لضم أجزاء من الضفة وإقامة حكم ذاتي فيما  البيت اليهودي كشف وزير التعليم وزعيم حزب  

". ويقود يلإسرائ إلى الضفة الغربية . وأعلن بنيت تأييده "فكرة إجراء استفتاء عام بخصوص ضم مناطق فيغزة ي قطاعتبقى من الضفة ودولة ف
  لتمرير قانون "التسوية" الذي يسمح بتشريع البؤر االستيطانية وآالف الوحدات االستيطانية في الضفة. جهوداً  بنيت حالياً 

. 2013 /يونيوحزيران 19لى طريق مسدود، النهار، إسرائيلي: اقامة دولة فلسطينية وصلت إوزير هواش محمد،   21
  

22
 ".إسرائيل"هو حزب ديني يمّثل فئة الحريديم )اليهود األصوليين( في  يلقبه البعض بحزب المستوطنين والمتدّينين. 
 ."إسرائيل"عتبر األب الروحي للحريديم في مؤسسه عوفاديا يوسف يُ  .حزب ديني متشدد 23
24

 .2016آذار/مارس  26، 22الفلسطينية، رصيف سرائيلية من القضية حزاب اإلبرز األأوزان محمد، تعرفوا على مواقف  
http://raseef22.com/politics/2016/03/26/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9% 

25
 .هو أكثر األحزاب اإلسرائيلية يسارية يترأس الحزب زهافا جالؤون. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/78507def-0319-4a8c-9b64-bb5b832ab993
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
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وأكد في حملته االنتخابية األخيرة على ضرورة الرضوخ لمبادرة السالم العربية التي تقضي  .القدس للدولتين
زعيمة حزب ميرتس المعارض زهافا غالئون وترى توطنات. بحل النزاع بشكل دائم، مع وقف البناء في المس

 .مب، أو ما لم يقله"اما الذي قاله تر  أن حل الدولتين "ال يزال هو األكثر مالءمة لحل الصراع، وليس مهما  

لحل الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية مع اقتراب الذكرى  في تل أبيب تأييدا  مؤخرا  تجمع آالف اإلسرائيليين 
الخمسين الحتالل األراضي الفلسطينية. وكان ذلك في تحرك نظمته حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية 

التي تنتهجها الحكومة اليمينية الغربية المحتلة والقدس الشرقية المناهضة لسياسة االستيطان في الضفة 
نتانياهو. ورفع المتظاهرون على المنصة الفتة كبيرة كتب عليها "دولتان، أمل واحد"، فيما أكد برئاسة بنيامين 

رفض "غياب األمل جراء حكومة تواصل االحتالل  إلىرئيس "السالم اآلن" آفي بوسكيال أن التظاهرة تهدف 
لم أن نسبة كبيرة من "حان الوقت لنثبت لإلسرائيليين والفلسطينيين والعا والعنف والعنصرية". مضيفا  

  .26"حل الدولتين إلىاإلسرائيليين ترفض االحتالل وتريد التوصل 

الثالث فهو يقبل بخيار الدولتين ولكن بشروط تجعله فارغا  من مضمونه تحت عنوان أولوية األمن  التجاهأما ا
يطمحون  وهؤالءاإلسرائيلي، وهذا التيار في الواقع يناور سياسيا  فقط لكسب الوقت وتضليل الرأي العام. 

ألراضي وتشريع تحت عنوان تبادل ا 48إلقامة دولة يهودية صافية بعد تهجير العرب من أراضي 
بقاء القدس كاملة تحت السيادة اإلسرائيلية. أي أنه يجري القبول بعنوان دولة فلسطينية ولكن إالمستوطنات و 

مام أخطاب له  وقد ّصرح شارون فيمفرغة من كل مضامينها السيادية وعلى الحد األدنى من األرض. 
 :2005 /سبتمبريلولأ 15 في الجمعية العامة لألمم المتحدة،

هنا كذلك للتأكيد على عميق األلم الذي أشعر به في أعماق إنني أقول هذا  "
ن علينا تقديم تنازالت من أجل السالم بيننا وبين جيراننا قلبي جراء حقيقة أنه يتعيّ 

ال يعني التغاضي عن  "إسرائيل"الفلسطينيين. إن حق الشعب اليهودي في أرض 
حقوق اآلخرين في األرض. فالفلسطينيون سيكون جيراننا دائما . ونحن نحترمهم، 
وليست لدينا طموحات لكي نسود عليهم. كما أن من حقهم الحصول على الحرية 
وإنشاء دولة خاصة بهم ذات سيادة. علي أن أؤكد على حقيقة واحدة: لن تكون 

في الوجود كدولة يهودية، مع حدود  "إسرائيل"هناك أية تسوية حول حق دولة 
 ."يمكن الدفاع عنها، في أمن كامل وبدون تهديدات وإرهاب

                                                           

 
26

 .2017 أيار/مايو 27 اليوم، روسيا الدولتين، حلل تأييداً  يتظاهرون  يناإلسرائيلي الفآ هاشم، الموسوي  
 https://arabic.rt.com/middle_east/880650 
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ن حل الدولتين، إذ "ليس هناك من يفكر بإنهاء م ال يرى بديال  فيهود باراك إعنه بر أما حزب العمل، كما عّ 
وقد  .27"الفلسطينيينالنزاع بيننا وبين  اتفاق ينهي إلىالتسوية بمفاهيم اخرى فهدف المفاوضات هو الوصول 

إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو استفتاء عام حول حل  إلىدعا حزب العمل اإلسرائيلي المعارض مؤخرا  
الدولتين. واتهم هرتسوغ في مقابلة إذاعية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يصرح بأنه يؤيد حل الدولتين 

 "الصهيونية اتحد حزبا "العمل" و"الحركة 2014ة وفي نهاي .28قض مع هذا المبدألكنه يقوم بأعمال تتنا
)تتزعمه تسيبي ليفني( لخوض االنتخابات ضد الليكود. وبحسب بنود التحالف بين الحزبين يتبنى المعسكر 

مي كوطن قو  "إسرائيل"الصهيوني سياسة حّل الدولتين لشعبين لكن هدف الحزب األول هو الحفاظ على قيم 
للشعب اليهودي. كما يتفق الحزبان الحليفان على أن القدس غير قابلة للتفاوض عليها وبأنها عاصمة 

 ."إسرائيل"

دولة للشعب اليهودي، وليس أهم  "إسرائيل"أن السالم ليس أهم من بقاء فيعتبر  29"إسرائيل بيتنا"حزب أما  
أن اإلسرائيليين يمّدون يدهم للسالم مع العرب، لكن لو  إلىمن األمن الدائم لجميع مواطنيها. وأشار البرنامج 

مسألة القدس غير و اختار العرب طريق الحرب فعلى الدولة أن تكون مستعدة لحرب ضروس ال هوادة فيها 
وطنات أمر بديهي على جميع المست "إسرائيلـ "قابلة للتفاوض لدى أنصار حزب ليبرمان، والسيادة الكاملة ل

ألمانيا: إن "حل الدولتين في وقال ليبرمان خالل حضوره مؤتمر ميونيخ لألمن الدولي . 30بالنسبة إليهم
وتابع: "أعتقد أن المبدأ األساسي  اإلسرائيلية". )مطلوب ولكن( أعتقد أنه يجب ضمان )الطابع( اليهودي للدولة

غيره مان و تبنى ليبر ترز. ويلحل )الدولتين( ينبغي أن يكون تبادل األراضي والسكان"، بحسب ما نقلته عنه روي
( من التجمعات السكنية اإلسرائيلية 48متطرفة لطرد فلسطيني الداخل )عرب  ا  من اليمين اإلسرائيلي أفكار 

 .31"بدعوى الحفاظ على "هوية الدولة اليهودية

                                                           
27

 .2009 تشرين الثاني/نوفمبر 7 –719695رقم  –يهود باراك: حل الدولتين هو الممكن، اللواءإتسزنا شلومو،   
28

سياسة  على رأسه،في بعض فترات حكمه ال سيما حينما كان إيهود باراك  أنه تبنى، ما يخص حزب العمل والجدير بالذكر في  
السالم مع جيرانه وإنهاء  السعي إلى دعائهإ وهذا يتناقض جملة وتفصياًل مع مع تدعيم االستيطان، السكان احتالل األراضي الخالية من

 .2016شباط/فبراير  25 –الجزيرة  صراع مع الجانب الفلسطيني. راجع:ال

29
ليبرمان، وزير الدفاع الحالي، والحزب معروف بتوجهاته اليمينية، بيد أن الحزب يعارض تمامًا فكرة السالم  يترأس الحزب أفيغدور  

 .  مع العرب

 
30

 .2013شباط /فبراير  2موقع العرب، تصرف غير مسؤول،  نالفلسطينييالبيد يائير، رفض التفاوض مع   
http://www.alarab.com/Article/511747 

31
 .2017شباط/فبراير  19خبارية، إللقبول حل الدولتين، بوابة العين ا "سرائيل"إيهودية الدولة شرط   

https://al-ain.com/article/lieberman-two-state-solution-jewishness-israel 
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 .الحق في "كامل أرض إسرائيل التاريخية"، أي فلسطين وشرق األردن :إسرائيلـ "أن ل ويعتبر حزب الليكود
تحسين  إلى "إسرائيل"بأنه لن يأتي إال من خالل المفاوضات المباشرة. ووفقا  لوثيقته، ستسعى  الحزبيؤمن و 

عالقاتها مع دول الجوار ومع الفلسطينيين من أجل تحقيق أمنها وهو الشرط إلقامة السالم. لكن الحزب 
تبر أن القدس عاصمة أبدية ألرض اليهود وغير قابلة للتفاوض أو التقسيم. كما أن تأييده الدائم لتوسيع يع

م بيغن يرفض العودة ياالستيطان يؤكد سياسته التوسعية في األراضي الفلسطينية. فالحزب الذي أسسه مناح
إال أن حزب الليكود كما . 32سدولة فلسطينية عاصمتها القد ، كما يرفض إقامة1967ما يعرف بحدود  إلى

حادي صرح وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي تسحيا هنغبي "يعارض ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أُ 
، اعتبر نتنياهو في خطاب أمام 2011 /مايوأيار 24كما تدعو تيارات أقصى اليمين. وفي  ،33الجانب"

  :كي أنهير رس األمغلكونـ اجلسة مشتركة ل

تمثل اتفاقيات السالم مع مصر واألردن أهمية حيوية. لكنها غير كافية. يجب "
أن نجد أيضا  طريقة لصياغة سالم دائم مع الفلسطينيين. أعلنُت قبل عامين عن 

جانب الدولة اليهودية.  إلىالتزامنا بحل الدولتين لشعبين: دولة فلسطينية تعيش 
  .34"وأنا مستعد لتقديم تنازالت مؤلمة لتحقيق هذا السالم التاريخي

التوازنات الداخلية والعالقة مع الواليات المتحدة،  إليقاعإال أن مواقف نتنياهو بخصوص حل الدولة محكومة  
تجميد بناء المستوطنات وساهم عالن تأييده لقيام دولة فلسطينية كما رفض إ رفض نتنياهو  2009ففي العام 

االقتراح الفرنسي  2016 /مايو. كما رفض نتانياهو في أيار35وباماأتوتر العالقة مع إدارة  هذا الرفض في
 "المفاوضات الثنائية" هيإلعادة إطالق جهود السالم المتعثرة مع الفلسطينيين وأكد أن  بعقد مؤتمر دولي

إشارة استرضاء للفرنسيين اقترح أن تكون باريس  ي، وف"ات السالممفاوض فيقدما   للمضيالطريق الوحيد "

                                                           
32

شارون  أرييل رئاسة انإمكانية انسحاب "إسرائيل" من الضفة الغربية على غرار انسحابها من قطاع غزة إبّ  وحول 
أن االنسحاب سيضعها تحت سيطرة مجموعات إسالمية  إلى وأشار ذلك، ال نية لديه في أن كد نتنياهوأ، 2005 عام والحكومة لليكود

  لحزب هللا وحركة حماس. كبيراً  بأن االنسحاب من لبنان وغزة شهد نمواً  متطّرفة، مستشهداً 
 .2017كانون الثاني/يناير  1 حل الدولتين، الجزيرة ، المعارضة االسرائيلية تدعو إلنقاذ 33

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/1/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%      
34

 .2013 /أغسطسبآ 15معهد واشنطن، ين، كينيت ستاين، وجهات نظر سياسية حول حل الدولت 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/political-views-of-a-two-state-solution          

حزيران/يونيو  12 –987117رقم  الدولتين والرافضين له، النهار، نتنياهو بين مؤيدي حل سرائيلي يحتدم في ائتالفالصراع اإل 35
2009.  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/political-views-of-a-two-state-solution
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أي أن نتنياهو يناور  .36"المبادرة الفرنسيةة مع إمكانية أن تحمل أيضا  اسم "مكان عقد هذه المفاوضات الثنائي
  .القبول بحل الدولتين المتصاص الضغوط الدولية ولكن يرفقها بشروط تعجيزية بإعالن

سرائيلي في مجيء ترامب وخطابه بخصوص التسوية فرصة للتحلل من حل الدولتين. فقد نقل وجد اليمين اإل
ياكي أدماكير مراسل موقع ويلال اإلخباري عن وزراء إسرائيليين من أوساط اليمين ترحيبهم بمواقف ترامب 

ولم يظهر إصرارا  خالل المؤتمر الصحفي مع نتنياهو، الذي أعلن فيه رؤيته للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، 
  .37على حل الدولتين واعتبروا أن هذا الخيار لم يعد واردا  في الوقت الحالي

وتصاعدت مع والية ترامب المواقف اإلسرائيلية الرافضة لحل الدولتين بالتزامن مع االنتفاضة الشعبية في 
% فقط من اإلسرائيليين 30أن  الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقد أظهرت نتائج استطالع حديث للرأي العام

% من 39، أي حل الدولتين. وبينما أيد 1967يؤيدون إقامة دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت عام 
% من المشاركين ضم الكتل االستيطانية الكبرى 31دّعم  "إسرائيل" إلىالمستطلعة آراؤهم ضم جميع الضفة 

 . 38إسرائيل مع إقامة دولة فلسطينية في باقي المناطق إلىفي الضفة 

                                                           
 /مايوايار 31 المركز العربي للبحوث والدراسات،ت إلحياء عملية السالم، والمبادرا "سرائيل"إمحمد السعيد ادريس، موقف رافض:  36

2016. 

https://www.acrseg.org/40210    
جـرى  عاماً  24هو إيذان بعهد جديد، "ألنه بعد  واشنطن نفتالي بينيت، قال إن ما حصل فيوزير التعليم  البيت اليهودي زعيم حزب  37

، في إشارة لتبدد حلم إقامة الدولة الفلسطينية، موجها شـكره إلـى نتنيـاهو ألنـه "إسرائيل عن السارية، واستبداله بعلم فلسطين إنزال علم
 مـب، معتبـراً افجدد ترحيبه بتصريحات نتنيـاهو وتر  الليكود أما وزير األمن الداخلي جلعاد أردان من حزب .أعلن تأكيده حفظ أمن إسرائيل

دخلـت معـه فـي عهـد جديـد، خاصـة أن قناعتـه بـأن حـل  "إسـرائيل"وقال إن حـديث الـرئيس األميركـي يؤكـد أن  ".ذلك "يوما تاريخيا مهما
  .ل الوحيد لتسوية الصراع، والتوصل إلى السالمالدولتين ليس هو السبي

مب "وضعت نهاية لحل الدولتين بصورة قاطعـة"، وإن الجميـع وصـل اوزير العلوم أوفير أكونيس من حزب الليكود قال إن قمة نتنياهو تر 
ونقلت صـحيفة يـديعوت  ."إسرائيل"إلى مرحلة طي صفحة "هذا الحل الخطير والخاطئ الذي يعني إقامة دولة فلسطينية مسلحة في قلب 

وقـال "لقـد اسـتمعنا لمواقـف  .مـب بأنـه كـان ممتـازاً اأحرونوت عن وزيـر الطاقـة يوفـال شـتاينيتس وصـفه المـؤتمر الصـحفي لنتنيـاهو وتر 
ر قابــل فــي اإلعـراب عــن قناعتـه بــأن حـل الــدولتين غيـ مـب كــان واضـحاً اإلــى أن تر  أميركيـة جديـدة لــم تـذكر منــذ سـنوات طويلــة"، مشـيراً 

 .2017شباط/فبراير  16 الجزيرة، وفاة حل الدولتين، بإعالن ليسرائيإنحيمان شاي، ترحيب  للتطبيق.
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/16/%D8%AA%D8%B1 

38
  .2017أيلول/سبتمبر 15سرائيلي مشترك، إ -ينيالفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطالع فلسطالمركز   

http://www.pcpsr.org/ar/node/663 

https://www.acrseg.org/40210
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/78507def-0319-4a8c-9b64-bb5b832ab993
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/78507def-0319-4a8c-9b64-bb5b832ab993
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/45f028a5-b558-4606-a75b-84aa9f0652a2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/45f028a5-b558-4606-a75b-84aa9f0652a2
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/16/%D8%AA%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/16/%D8%AA%D8%B1
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 مواقف القوى المؤثرة  2.3
وإعالن رؤيته  "حّل الدولتين"، إطالق مبدأ 2001/نوفمبرتشرين الثاني 10أميركيا ، جدد بوش األبن في 

الفلسطينية إاّل أنه  موعدا  لقيام الدولةبالرغم من أنه حدد نحو ثالث مرات . و "دولة فلسطينيةقيام " إلىالداعية 
 30يد دعوته بشروط خريطة الطريق )فشل في تحقيق وعِده الذي قطعه للفلسطينيين؛ وذلك نتيجة تقي

محاربة المقاومة ب(، التي طالبت الجانب الفلسطيني باختيار قيادة جديدة تكون ملتزمة 2003 /ابريلنيسان
لي. وفي المقابل، فّعال مع قوات االحتالل اإلسرائي وضرب بنيتها التحتية، واالنخراط في عملية تنسيق أمني

التي جعلتها حكومة شارون  14، ووعد بمراعاة التحفظات الـ "دولة يهوديةــ "ك "إسرائيلأعلن بوش دعمه لـ"
حدود الرابع من حزيران/ يونيو  إلىشرطا  للموافقة على خريطة الطريق؛ التي من ضمنها، عدم العودة 

االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيلية، وأن يتم تحديد طبيعة الدولة الفلسطينية من خالل ، وبقاء الكتل 1967
مؤقتة، ذات حدود غير دائمة، ذات "، حصرا ؛ بحيث تكون "، بين السلطة و "إسرائيل"المفاوضات الثنائية"

  .39ومنزوعة السالح "سيادة محددة

. وحدد "إسرائيل"جانب  إلىودعم قيام دولة فلسطين ” حّل الدولتين“وجدد أوباما وعد سلفه، بوش، في تبني 
مع  ه، تاريخ انتهاء واليته األولى، موعدا  لقيام الدولة الفلسطينية، إال أنه اخفق في تحقيق2012نهاية سنة 

مثال ( سار أوباما وفق سياسة  االستيطاندانة . ومع اختالف بالنبرة واألسلوب )إ2016نهاية واليته الثانية 
 وعدم نية إدارته ر وعد إدارته للفلسطينيين فقط بـ "مواصلة السعي"لجهة ازدواجية المعايير، حيث اقتص سلفه

وعليه ُيشكل مواقف ترامب الضعيف تجاه  .40األطراف؛ قاصدا  بذلك "إسرائيل"على أي من " ممارسة الضغط"
  .حل الدولتين استمرار للمواقف األميركية إما الضعيفة أو العاجزة أو المتواطئة تجاه هذه المسألة

ففي تصريح أدلى به خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، في البيت األبيض، قدم ترامب موقفا  متراجعا  
الدولتين، إذ قال: "أدرس كال من حل الدولتين، والحل الذي ينص على بشكل ضمني عن العمل على حل 

وجود دولة واحدة، وسيعجبني االتفاق الذي سيعجب كال الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي". وأضاف ترامب: 
أن الحل يجب أن يقوم على مبدأ الدولتين، واعتبرت أنه  "أستطيع أن أعيش مع كل منهما، كنت أعتقد سابقا  

الحل الذي سيعجبهم بشكل  والفلسطينيين، وأدعم "إسرائيل"في حال سعادة  سهل، لكنني سأكون سعيدا  األ
هذا التصريح أثار عاصفة من التصريحات والتكهنات حول التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين ما . 41أكبر"

                                                           

39 .2009 ،17مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل حل الدولتين، التقدير االستراتيجي رقم  
  

.المرجع نفسه  40
  

41
 .2017شباط  15. روسيا اليوم تي في نوفوستي، قد يقوم على مبدأ الدولة الواحدةترامب: حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  

https://arabic.rt.com/world 
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التصريح أن بالدها ال تزال ملتزمة حل الدولتين إلنهاء  إلىدفع مندوبة الواليات المتحدة في مجلس األمن 
دعم  إلىوهو ما يؤشر  "،نفكر خارج الصندوق أيضا  "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، مع أن هذا ال يمنع أن 

 .الحكومة اإلسرائيلية وإمكانية تحريرها من الضغوط التي كانت تمارسها عليها إدارة أوباما

وروبي مواقف األميركيين من ناحية ثباته على مبدأ حل الدولتين وإن كان يتشابه مع يغاير موقف االتحاد األ
الموقف األميركي من ناحية العجز السياسي على أقل تقدير، وذلك نابع من الرؤية األوروبية بضرورة 

د جاء استقرار ال ُيحققه سوى وجود دولتين، حتى يمكن البدء في "عملية تنمية شاملة". فق إلىالوصول 
الموقف األوروبي على لسان "آشتون" التي أكدت أن االتحاد األوروبي يعتبر البيانات الصادرة عنه في عامي 

والمتعلقة بعملية السالم في الشرق األوسط، تمثل سياسة االتحاد األوروبي في الشرق  2010و 2009
 ي.إلسرائيلا-األوسط والتي تؤكد مبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني

جنب  إلىبعض دول االتحاد، على األميركيين في نقطة التواصل مع حركة "حماس" جنبا   ويتقدم األوروبيون،
طاولة  إلىجمع الفلسطينيين واإلسرائيليين  إلىأفضل في حال قرروا السير  مع السلطة، وهذا يمهد لهم دورا  

وبي الضاغط على اإلسرائيليين، خاصة أن االتحاد ال واحدة، لكن ذلك بعيد األفق في ظل غياب التأثير األور 
 .كما تقدمه الواليات المتحدة وأمنيا   عسكريا   يقدم تمويال  

ثناء لقاء أأكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين  يا من دون تحفظ حل الدولتين، وقدمن ناحيتها، تؤيد روس
إحالل السالم في الشرق ـ السالم وتكثيف العمل لجل تحقيق أردن تركيز الجهود من الملك عبدهللا في األ

علن الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل لقائه الرئيس الفلسطيني في أ  .42حل الدولتين إلىوسط استنادا  األ
 ،ن بالده ال تزال تدعم استئناف الحوار المباشر بين االسرائيليين والفلسطينيينأسوتشي بجنوب موسكو 

. علق وزير 43من واستقرار فعليين في المنطقةأ ألين التعايش السلمي بين الدولتين هو شرط إوأضاف 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فالديمير على أحاديث عن 

قائال : "هناك من واقعية سيناريو آخر لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني خارج إطار ما يعرف بحل الدولتين 
للخطة السابقة واحتمال وجود سيناريو  يشكك في تسوية المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا  

                                                           
42

 .2012حزيران / يونيو 27الملك والرئيس الروسي يشددان على حل الدولتين إلحالل السالم بالشرق االوسط، صحيفة الدستور،   
http://addustour.com/articles/632239 

43
 .2017أيار/مايو  11 ،24فرانس  ا ف ب، بوتين حل الدولتين شرط االستقرار في المنطقة،   

http://www.france24.com/ar/20170511 
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على حد سواء.. ربما مثل هذا السيناريو موجود بالفعل، وإذا اتفقوا على شيء  وفلسطينيا   آخر مقبول إسرائيليا  
 .44"اولة المفاوضاتط إلىما فال مانع.. لكن ال بد من إجالسهم 

ع ثناء اجتماأوفلسطين وذلك  "إسرائيل"الخارجية الروسية جددت تمسك موسكو بحل الدولتين بين  وكانت  
في موسكو. وبحسب البيان فقد تبادل الجانبان اآلراء حول الوضع الراهن في  لجنة العمل الروسية الفلسطينية

عملية السالم بالشرق األوسط، وأكد الطرف الروسي موقفه المبدئي الداعم لتسوية عادلة ودائمة للصراع بين 
واصلة "تمسك موسكو بضرورة م إلىوفلسطين، بناء على مبدأ "حل الدولتين". كما تمت اإلشارة  "إسرائيل"

من أجل استئناف المفاوضات  -في إطار رباعية الوسطاء الدوليينسواء على المستوى الثنائي أو  -الجهود 
تسوية كاملة مع  إلىمبادرة السالم العربية مقدمة ال بد منها للتوصل  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين واعتبار

 .45"إسرائيل"

أي حل ينتهك تحرير فلسطين كاملة باعتبارها حقا  تاريخيا  وشرعيا  للشعب الفلسطيني واألمة فترفض إيران  أما
وردا  على محاولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود  2011بشكل عام، بما في ذلك حل الدولتين. في العام 

، قال وزير الخارجية 1976بدولة فلسطينية بحدود  االعترافالمتحدة  لألمملطلب من الجمعية العامة اعباس 
إجراء استفتاء حر ليقرر الشعب  إلىن إيران ترفض تقسيم فلسطين وتدعو إعلي أكبر صالحي  آنذاكاإليراني 

  .الفلسطيني مصيره بنفسه

ية هللا علي خامنئي في كلمة له بالمؤتمر الدولي الخامس لدعم آوقد دعا قائد الثورة اإلسالمية في إيران 
 إلىمنها مؤكدا  أن كل مشروع يهدف  ا  تحرير كل فلسطين وليس جزء إلى 2011نية عام االنتفاضة الفلسطي

"إن إيران تقترح استفتاء  :وقال ""إيران ال تريد رمي اليهود في البحر أضاف:تقسيم فلسطين مرفوض تماما . و 
أن كل الفلسطينيين  ، مضيفا  "الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره بنفسه ولتقرير نظامه الحاكم كأي شعب آخر

األصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود يجب أن يشاركوا في استفتاء عام ومنضبط ويحددوا مصير دولتهم. 
( في طهران التأكيد على هذه الدعوة 2017وقد أعاد المؤتمر الدولي السادس لدعم االنتفاضة الفلسطينية )

 46.لالستفتاء

                                                           
44

 .2017آب/أغسطس 11روسيا اليوم، قدري يوسف، الفيروف بديل حل الدولتين ممكن،   
https://arabic.rt.com/middle_east/893396 

45
 .2017أيار/مايو  20روسيا اليوم،  ،موسكو تجدد تمسكها بـ "حل الدولتين" بين إسرائيل وفلسطين قدري يوسف،  

https://arabic.rt.com/middle_east/879401 

 في اإليراني للموقف شاملة جردة ،2017فبرايرشباط/ 21  في خامنئي، علي اإلسالمية للجمهورية العام المرشد خطاب مّثل  46
 .انقطاعه من سنوات ست بعد طهران في عقد االنتفاضة لدعم مخصص مؤتمر في وذلك الفلسطينية، القضية
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وعمليا ، يمثل الدعم العسكري الكبير لفصائل المقاومة الفلسطينية أكبر تجّل لرفض طهران الحلول السلمية 
 .الشعب الفلسطيني كحق غير قابل للتنازل إلىمقدساتها مع المجتزأة وتنادي بوجوب عودة فلسطين كاملة 

حل إشكاالت القضية الفلسطينية رزمة  تدعو إلىتتبنى مصر في ظل القيادة الحالية فكرة  من الجانب العربي
واحدة، لذلك ترفض القاهرة الخوض في مشروع تفاوضي دون األخذ باالعتبار إشكاالت مثل االنقسام الفلسطيني 
الداخلي ووضع قطاع غزة وملفات مثل األسرى والتوطين. ولدى مصر مشروع يتطابق مع فكرة حل الدولتين 

ة ودور أساسي في هذا الحل، لكنها ترفض فكرة يهودية الدولة، إال في بشرط حصولها على مكتسبات اقتصادي
أن البيانات الرئاسية المصرية بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي غيرت في  إلىيشار و حال قبلها الفلسطينيون. 

  .47"القدس الشرقية" )شرقي القدس( إلىنصها من كون القدس عاصمة لفلسطين 

نسق الرئيسي مع السلطة الفلسطينية في مجموع المشاريع السياسية التي تقدم عليها موقف المفيتخذ األردن  أما
دولة عضو مراقب في األمم المتحدة، ألن عضوية األردن الكاملة كانت  إلىاألخيرة، خاصة قبل ترقية وضعها 

انب التواصل ج إلىتخولها، وال تزال، التقدم بمشاريع قرار عن الجانب الفلسطيني. في ظل هذا التنسيق، 
ان" في التنسيق لهذه المشاريع وكذلك األميركي واإلسرائيلي المفتوح مع عّمان، يلعب األردنيون "دور بيضة القبّ 

 قبل المسؤولون اإلسرائيليون مثال  خاصة أنه ال ي ،محايدة" بالمعنى السياسي اللقاءات باعتبار المملكة "أرضا  
حل الدولتين ما  إلىاالجتماع على مستوى سياسي مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. بالنسبة 

، مع أو سياسيا   أو إداريا   األردن أمنيا   إلىان هو أن يبتعد مشروع حل الدولتين عن أي فكرة لضم الضفة يهم عمّ 
 .ة الكونفدرالية مع الضفةصعوبة الجزم في ما يخص الموقف األردني الحقيقي من فكر 

أن األشهر األخيرة شهدت تطورا  الفتا  في إبراز دول خليجية طبيعة عالقتها مع "إسرائيل"،  إلىُيشار ختاما  
أي إيران في مقابل جهود لهذه الدول العربية  المشترك واستعدادها للتعاون أو للتحالف معها تحت عنوان العدو

ضعاف مشروع إبتسوية ما دون حل الدولتين. وهذا ما ُيشجع اإلسرائيليين على للضغط على الفلسطينيين للسير 
ُيكرس االفتراق بين الضفة  اهومشوّ  ا  محدود ا  حل الدولتين وطرح مشاريع حل مؤقتة تمنح الفلسطينيين حكم ذاتي

ظ قيام دولة والقطاع، ويمنح الكيان الصهيوني مزيدا  من الوقت الستكمال خلق وقائع على األرض تنهي حظو 
 .1967فلسطينية ضمن حدود 

                                                           
ما نصه: "إن مصر  2017/فبراير ورد في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية التي عقدت في األردن نهاية شباط 47

ملتزمة بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مسعاه للتوصل التفاق سالم شامل وعادل، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس 
ضى من الفو  الشرقية. فحل الدولتين، وما يترتب عليه من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، هو الخيار الوحيد لتجنب الدائرة المفرغة

وعدم االستقرار في كل الشرق األوسط )...( وذلك إلعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف لألشقاء الفلسطينيين وفقا لألسس والمرجعيات 
سي سياالدولية المتفق عليها، مع التأكيد في نفس الوقت على موقف مصر الثابت والرافض لفرض األمر الواقع، أو للمفاوضات الالنهائية دون أفق 

 واضح".
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 1916–22: مقترحات 1الخريطة 
دمت ثالثة اقتراحات إلدارة مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولى في فلسطين. الخط األحمر هو "اإلدارة قُ 

، الخط األزرق المتقطع هو اقتراح "المنظمة الصهيونية" 1916الدولية" في مقترح اتفاقية سايكس بيكو عام 
"فلسطين تحت ـ الحدود النهائية ل إلى، والخط األزرق الرقيق يشير 1919في "مؤتمر باريس للسالم" عام 

 .1923–48االنتداب البريطاني" عام 
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 1937: اقتراح عام 2الخريطة 
قدسية "، واقترح االنتداب البريطاني للحفاظ على "لجنة بيل" 1937أول اقتراح رسمي للتقسيم، نشرته عام 

 .يافا، بما في ذلك اللد والرملة إلى، وذلك على هيئة جيب من القدس "القدس وبيت لحم
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 1947: اقتراح عام 3الخريطة 
، وذلك 1947( لعام 181هذا االقتراح جاء بموجب قرار تقسيم فلسطين )قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

عن القدس، مفترق طرق تتجاوز  منفصال   . وتضمن المقترح كيانا  1948قبل الحرب العربية اإلسرائيلية عام 
 .يافا معزولة عن العرب اطق غير متجاورة، واعتبارالحدود اإلقليمية بين المن
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 )التقسيم الفعلي( 1967–1948: 4ريطةالخ
اإلدارة األردنية للضفة الغربية )الضوء األخضر( واإلدارة المصرية لقطاع غزة )األخضر الداكن(، وذلك بعد 

 .ن الخط األخضرالتي تبيّ  "إسرائيل" بين العرب و 1948حرب 
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 1994–1967: 5الخريطة 
 إلى على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن، جنبا   "إسرائيل"خالل حرب األيام الستة، استولت 

 .شبه جزيرة سيناءمع جنب 
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 2006–1994: 6الخريطة 
بموجب اتفاقية أوسلو، تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتقديم حكومة مدنية في بعض المناطق في 

 .الضفة الغربية وقطاع غزة
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 : الجدار الفاصل7الخريطة 
وكم قضم من أراضي  2006و 2005خريطتان تظهران مخطط الجدار العازل في الضفة خالل عامي 

 .الضفة

 




