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حقــوق اللجئيــن
في سيــاق حــل الدولتيـــن-الدولـــــة الواحــــدة
حقــوق اللجئيــن ملزمــة لكــل الـــدول
اكتسب حق العودة الى الديار الصلية مع حلول عام  1948صفة عرفية في القانون الدولي.
والمعايير العرفية ملزمة قانونا "لكل الدول" ،وبالتالي فان الدول ملزمة قانونا باتباع القواعد التي
تقننهـا هـذه المعـايير .وكمـا هـو معـروف ،فقـد أعـادت الـمم المتحـدة تأكيـد وضـعية حـق العـودة
باعتبـاره معيـارا عرفيـا ينطبـق علـى اللجئيـن الفلسـطينيين فـي قـرار الجمعيـة العامـة رقـم .194
ولكون إسرائيل هي "دولة المنشأ" الوحيدة للجئين الفلسطينيين ،فإنها بالتالي الدولة الوحيدة التي
يقع عليها الواجب الملزم وفق القانون الدولي في قبول عودة لجئي عام  1948الفلسطينيين .وفي
الحالـة الـخيرة ،فـإن واجـب دولـة المنشـأ بمـوجب القـانون الـدولي قبـول عـودة الشـخاص الـذين
طردوا بشكل غير قانوني هو واجب أشد وأقوى .وتُمنع بشدة أية سياسة حكومية تسعى إلى منع
العودة الطوعية للشخاص المهجرين.
واعتمادا على ما ورد ،فان قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم  194الصادر في  11كانون
أول  1948باعتبـاره إطـارا للحـل الـدائم والشـامل لقضـية اللجئيـن الفلسـطينيين ،لـم يخلـق حقوقـا
ومعايير جديدة .على العموم ،فإن القرار قد حدد ثلثة حقوق أساسية للجئين يجب أن يمارسوها
بموجب القانون الدولي ،هي العودة الى الديار واستعادة الممتلكات والتعويض .كما يحق للجئين
الـذين يختـاروا عـدم العـودة ان يتـم تـوطينهم وان يتـم تعويضـهم عـن خسـائرهم .ويشـير اشـتراط
الجمعية العمومية دخول إسرائيل عضوا في المم المتحدة بتنفيذها قرار  194بوضوح ،إلى أن
الجمعية اعتبرت إسرائيل ملزمة تماما بضمان التنفيذ الكامل "لحق العودة" للجئين الفلسطينيين.
وقد أعادت الجمعية العمومية تأكيد قرار  194سنويا دون نقصان ،منذ إصداره في عام .1948
وينطبق القانون الخاص بتوارث الدول ) (The Law of State Successionعلى أية حالة
تخلف فيها دولةٌ )دولةٌ خلف( دولةً سابقة )دولةً سلف( في الدارة الدولية لمنطقة جغرافية .وفي
حالـة اللجئيـن الفلسـطينيين ،فان الدولة السلف كانت هـي دولة فلسـطين "الجنينيـة" ،الـتي شكل
النتداب البريطاني على فلسطين بموجب القانون الدولي بالنسبة لها "وصيا" وخلفته جزئيا دولة
إسرائيل .وعندما تمر منطقة بتغيير السيادة فيها ،فان القانون الخاص بتوارث الدول يتطلب منح
السكان العاديين في المنطقة الجغرافية ،الذين يقعون تحت السيادة الجديدة جنسية الدولة الجديدة.
إضافة إلى ذلك ،فان هذه القاعدة تنطبق بغض النظر عما إذا كان السكان العاديون في المنطقة
المعينة المتأثرون بذلك موجودين فعليا في المنطقة التي حدث فيها تغيير السيادة في تاريخ حدوثه
أم ل .وتمثل هذه القاعدة معيارا عرفيا للقانون الدولي وهي ملزمة لكل الدول.
المادة  (2) 14من مواد جنسية الشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بخلفة دولة لدولة أخرى التي
صاغتها لجنة القانون الدولي وتبنتها حرفيا الجمعية العمومية ،تحدد بشكل خاص حق العودة في
القانون الخاص بتوارث الدول لكل الشخاص العاديين لمنطقة يجري فيها تغيير للسيادة .هناك
ثلث نواح من المادة  14مهمة في توضيح القواعد الخاصة باللتزام الجباري للدولة الخلف
)إسرائيل( في تنفيذ حق العودة للجئين الفلسطينيين في هذا السياق الخاص بتوارث الدول .أول:
مسألة الجنسية ل محل لها )ليست عنصرا مطلوبا( ،بالنسبة لحصول السكان العاديين على حق
العودة إلى منطقة جغرافية يجري تغيير للسيادة فيها .ثانيا :المادة  (2) 14من حق العودة تنطبق
باصطلحاتها الواضحة على كل السكان العاديين لمنطقة معينة يجري فيها تغيير للسيادة حتى لو
كانوا فعليا خارج المنطقة الجغرافية المعينة في التاريخ الفعلي لحلول دولة محل الدولة الخرى،
ثالثا :إن تنفيذ المادة  (2) 14هو إجباري لكل الدول الخلف كما هو مشار من خلل استخدام كلمة
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)تكون( في المادة  ،(2) 14كما تكرر المادة  5قاعدة المادة  2) 14وبموجب هذه القواعد فانه ل
يمكن دحض الفتراض بأن السكان العاديين في منطقة ما تمر بتغيير سيادة سيحصلون على
جنسـية الدولـة الخلـف ،إل مـن خلل إجـراءات للجنسـية تكـون هـي نفسـها منسـجمة مـع القـانون
الدولي.
هنـاك مادتـان أخريـان مـن المـواد الخاصـة بالجنسـية ،ملئمتـان إلـى حـد كـبير لقضـية اللجئيـن
الفلسـطينيين ،وهمـا المـادة  15الـتي تحظـر علـى الحكومـات ممارسـة التمييـز عنـد منـح الجنسـية،
والثانية هي المادة  16التي تتطلب توفير ضمانات قانونية ملئمة عند التقرير في شأن الجنسية.
لقـد انتهكـت إسـرائيل المـادة  15مـن خلل صـياغة قـانون الجنسـية لعـام " 1952لغيـر اليهـود"،
بطريقة تؤدي إلى تجريد اللجئين الفلسطينيين من الجنسية بشكل فعال ،وتسمح في الوقت نفسه
لليهـود مـن أي مكـان فـي العـالم بالحصـول علـى "الجنسـية" ،مـن خلل نصـوص قـانون العـودة
السرائيلي الخاص بعودة اليهود التي هي أكثر سخاء وكرما .كما انتهكت إسرائيل المادة  16من
خلل عـدم قيامهـا بالسـماح للجئيـن الفلسـطينيين بـدخول إسـرائيل ثانيـة ،وحرمـانهم بالتـالي مـن
فرصـة أساسـية لسـماع صـوتهم فـي محكمـة قانونيـة ،والطعـن فـي شـرعية قـانون الجنسـية لعـام
 -1952وخاصة بموجب القانون الدولي.
إن واجب تطبيق حق العودة للفرد بموجب قانون الجنسية ،هو التزام على كل دولة تجاه الدول
الـخرى كلهـا .وتقـول القاعـدة هنـا بـأن الـدول مطالبـة بـأن تعيـد إدخـال مواطنيهـا )أي السـماح
بممارسة حقهم في العودة( ،بمن فيهم المهجرون مؤقتا في حالة حلول دولة محل دولة أخرى،
لن رفض ذلك قد يفرض على دولة أخرى التزاما ينجم عن ذلك ،ويتمثل في استقبال أو إيواء
الشـخص المرفـوض .ويعـرف هـذا المبـدأ "بقاعـدة إعـادة الـدخول" .وتسـتند القاعـدة إلـى المقدمـة
المنطقية القائلة بأنه من غير المسموح للدولة أن تختار رفض قبول مواطن من مواطنيها ،أو
تركـه "مقطوعـا" خـارج حـدودها برفـض السـماح بادخـاله ،لـن مثـل هـذا العمـل قـد يفـرض عـبئا
مماثل غير مقبول على دولة )متلقية( أخرى لقبول الفرد "المقطوع" .وبموجب القانون الدولي ل
يمكن للدول أن تثقل على بعضها بهذه الطريقة.
حقــوق اللجئيـــن
والطابـــع اليهــودي لسرائيــل
من بين الدعاءات الصهيونية التي يجري التركيز عليها والكثر تردداً ضد حق العودة ،الموقف
الصـهيوني القـائل بـأن لسـرائيل الحـق فـي أن تكـون دولـة يهوديـة .وغالبـاً مـا يجـري طـرح هـذا
الموقف من خلل إظهار مخاوف إسرائيل الديموغرافية الخاصة بالحفاظ على أغلبية يهودية.
وأحيانا باعتباره "حـق إسرائيل في الوجود" ،وربطه بالدعاء بـأن الفلسـطينيين يركـزون علـى
حقهم في العودة ،منطلقين في ذلك من رغبتهم في إنهاء وجود إسرائيل كدولة يهودية ،ل من
رغبتهم في تحقيق العدالة لنفسهم .ول يشكل حق اللجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم في
حد ذاته ،تحدياً لسيادة إسرائيل باعتبارها دولة .فكما تغير التكوين السكاني لدول أخرى عبر
التاريخ ،يمكن أن يتغير التكوين السكاني لسرائيل .وبالمثل ،فإن عودة اللجئين ل تشكل تحدياً
لقدرة اليهود على العيش في إسرائيل .إل أن العودة الفلسطينية قد تشكل تحدياً لمحاولت إسرائيل
إيجاد "أغلبية يهودية مسيطرة" .فالموضوع هنا إذن ،هو الطابع السكاني اليهودي وليس دولة
إسرائيل نفسها ،أو حق اليهود في العيش فيها.
إن حـق تقريـر المصـير اليهـودي ل يعنـي بالضـرورة أن يكـون مـن خلل دولـة يهوديـة قائمـة علـى
أنقـاض حقـوق سـكان آخريـن ،اذ بإمكـان اليهـود تحقيـق ذلـك بالمشـاركة مـع غيـر اليهـود فـي دولـة
يتسـاوى فيهـا المواطنـون جميعـا )أسـاس حـل الدولـة الواحـدة( .وحيـث أن تقريـر المصـير هـو
بالساس حق ضد السيطرة الخارجية ،فإن إنهاء السيطرة اليهودية على الفلسطينيين في إسرائيل،
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لن ينقص من حق اليهود في تقرير المصير مثل .وحتى لو كان من الممكن أن يتعرض تقرير
المصير اليهودي للخطر بسبب عودة اللجئين ،فإنه ل يوجد أساس قانوني يمكن أن يجعله يفوق
الحقوق الفلسطينية ،فبموجب القانون الدولي ،يقصد من تقرير المصير تسهيل التمتع بالحقوق
الخرى وليس إنكارها.
إن تحديد تقرير المصير بموجب العرق والدين ل بحسب المنطقة ،يجعل الناس محتاجين إلى
منطقة يكونون فيها مسيطرين بما يكفي لتشكيل دولة ،دون انتهاك المبادئ الديموقراطية الساسية
لنـاس آخريـن .لقـد كـانت إمكانيـة تحقيـق السـتقلل اليهـودي بـدون انتهـاك لحقـوق الفلسـطينيين
العـرب مهمـة غيـر ممكنـة ،بسـبب أن اليهـود كـانوا أقليـة فـي فلسـطين حـتى عـام  .1948وكـان
الترانسفير أيضاً حاضراً في التفكير الصهيوني بشكل بارز .ومع ذلك ،فحتى لو سمح القانون
الدولي في حالت نادرة بتخطيط حدود إقليمية جديدة ،فإن تقرير المصير ليس على الطلق
إجازة لتغيير التركيبة السكانية في منطقة معينة بشكل مصطنع ،أو لعطاء امتياز لحقوق مجتمع
ما على حساب مجتمع آخر .ول يوجد أي بند يجعل تقرير المصير أعلى مرتبة من حقوق أخرى.
لقد كان المجتمع الدولي باستمرار غير راغب في الموافقة على أي نقل )ترانسفير( للسكان ،من
أجل التوصل إلى التقسيم القليمي في فلسطين .ففي عالم  ،1937أشارت "لجنة بيل" إلى أنها
فهمت بداية بأن التقسيم قد يشمل نقلً للسكان ،إل أن الحكومة البريطانية رفضت هذا القتراح
تماماً .كما أن أن عصبة المم أعلنت فلسطين بكاملها دولة مستقلة مؤقتاً عام  ،1919ل منطقة
يمكن تقسيمها وفق خطوط عرقية ،وقد اعترفت لهذا السبب بسيادة الشعب الفلسطيني .وبحلول
عام  ،1948تم تثبيت البعاد القسري بوضوح على أنه جريمة حرب أو جريمة ضد النسانية.
إن إجازة إقامة وطن قومي يهودي لم يكن بمثابة حق لتشكيل دولة يسيطر عليها اليهود على
حساب الجماعات الخرى .الجازة شبه القانونية الوحيدة لفصل إسرائيل عن فلسطين كانت في
قـرار التقسـيم الصـادر عـن الـمم المتحـدة )القـرار  (181فـي  .1947ولـو كـان نقـل )ترانسـفير(
السكان عمل شرعيا في عام  ،1947لقامت الجمعية العامة بإدراج تبادل السكان في توصيتها
الخاصة بالتقسيم ،كما جرى في تقسيم الهند وباكستان .إل أن الجمعية العامة بدل ذلك ،أوصت
للعرب في الدولة اليهودية المقترحة ،بمساواة وحقوق مدنية وسياسية كاملة .لقد كان القرار 181
واضحاً جداً بالنسبة لحقوق القليات .فعلى الرغم من أن خطة التقسيم الصادرة عن المم المتحدة،
كانت ستسمح للعرب الفلسطينيين في إسرائيل أن يغيروا ولءهم طواعية للدولة العربية ،إل أن
القاعدة التي لم تذكر هي أن العرب في الدولة اليهودية يظلون فيها مواطنين متساوين .فكل إنسان
غير يهودي في الدولة اليهودية )الفلسطينيون مثل( ،كان سيحق له الحصول على المواطنة في
الدولة اليهودية ،والشيء نفسه انطبق على اليهود في الدولة العربية .وقد نص القرار على أن
المـواطنين الفلسـطينيين جميعهـم "يصـبحون مـواطنين فـي الدولـة الـتي يسـكنون فيهـا ويتمتعـون
بحقوق مدنية وسياسية كاملة"
ومع ذلك ،فإن المجتمع الدولي يتأقلم مع الظروف المتغيرة ،إذ يمكن لدول جديدة أن تحصل على
شرعية دولية ،من خلل مجرد وجودها باعتبارها وحدات سياسية ذات سيادة تحكم سكانا دائمين
ولها قاعدة إقليمية .ويمكن للدول أن تحصل على ذلك من خلل مبدأ تقرير المصير ،كما تقول
إسرائيل بأنها فعلت عام  .1948إل أن القانون الدولي يجيز العتراف بدول جديدة بحكم المر
الواقع وليس فقط بحكم القانون .ولذلك ومع أن جزءا كبيرا من المجتمع الدولي )بما في ذلك المم
المتحدة( لم توافق صراحة على الطريقة التي أقيمت بها إسرائيل ،إل أن إسرائيل حصلت على
"الشرعية" مع الوقت.
كما اكتسب مفهوم تقسيم فلسطين إلى دولتين شرعية قانونية أيضا .ففي عام  ،2003أقر مجلس
المن صراحة مفهوم تقسيم فلسطين التاريخية باعتبار ذلك حل أخيرا للصراع .فقد دعا القرار
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رقم  1515الصادر في  19تشرين الثاني عام  ،2003الطراف جميعا إلى تنفيذ خطة "خارطة
الطريق لتحقيق حل للصراع السرائيلي-الفلسطيني على أساس إقامة دولتين دائمتين" .لقد أقر
القرار  1515تحديدا "رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلم وأمن".
إن كون إسرائيل دولة ذات سيادة ،وكونها دولة يهودية تحديدا ،هما مسألتان منفصلتان .فقد
اكتسبت إسرائيل شرعية باعتبارها دولة فقط ل دولة يهودية تحديدا ،ول تذكر خطة خارطة
الطريق شيئا عن الهوية الثنية والدينية لي من الدولتين .ولو افترضنا شرعية تقسيم فلسطين
عام  ،1947أو حل الدولتين اليوم ،فستظل هناك مسألة ما إذا كان تقرير المصير اليهودي يتطلب
تجانسا عرقيا كامل ،أي أغلبية يهودية مسيطرة .فالمر يختلف عند أخذ المكونات السكانية
بالحسبان لتعريف "شعب" ما لغرض تقرير المصير ،عنه إذا ما كنا ننظر إلى المكونات السكانية
وحسب .فتوصية المم المتحدة للتقسيم كانت إقليمية أساسا ،ولكنها استخدمت العرق دليل عند
تحديد المنطقة .فعندما أوصت الجمعية العامة للمم المتحدة بالتقسيم عام  ،1947ما كان ليكون
في الدولة "اليهودية" سوى أغلبية يهودية بسيطة .وقد أقرت المم المتحدة الطبيعة اليهودية لهذه
الدولة ،من خلل التوصية فقط بحدود تكون فيها أغلبية يهودية ضئيلة ،وتوفير "تسهيلت لهجرة
رئيسية" .وبموجب القرار ،فإنه ما كان من الممكن إنشاء ،أو تعزيز الطابع اليهودي للدولة ،أو
الحفاظ عليه ،من خلل التضحية بالحقوق العربية.
حــق العــودة
وتقريــر المصيـــر الفلسطينـــي
يظـل حـق العـودة للجئيـن الفلسـطينيين شـرطا أساسـا لتطـبيق حـق الفلسـطينيين فـي تقريـر المصـير
الذي اعترفت بها عصبة المم منذ العام  1919كما هو وارد في ميثاقها وتنص المادة  22من
ميثاق عصبة المم المتحدة على انه" :من الممـكن وضع عدد من التجمعـات التي تبعت سـابقا
الى المبراطورية التركية والتي بلغت مرحلـة من تطور كينونتها كأمم مستقـلة تحت الوصـاية
والدارة بشكـل مؤقت حتى يحين الوقت الذي يمكنها الوقـوف لوحدها".
وقد أعادت المم المتحدة من خلل قرار الجمعية العامة رقم  3236الصادر في  22تشرين ثاني
 1974مثل التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حيث نص القرار على أن
الجمعية العامة للمم المتحدة "تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ،غير القابلة
للتصرف ،وخصوصاً) :أ( الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي) .ب( الحق في الستقلل
والسيادة الوطنيين .وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ،غير القابل للتصرف ،في العودة إلى
ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها ،وتطالب بإعادتهم".
وقـد جـاء ترتيـب الحقـوق الفلسـطينية المتمثلـة فـي قـرارات الـمم المتحـدة فـي بنـود ومواثيـق منظمـة
التحريـر الفلسـطينية والمجلـس الـوطني الفلسـطيني علـى مـدار عقـود علـى نحـو كـانت العـودة فيـه
متقدمة ،ثم تقرير المصير ،ثم إقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني .فالعودة هنا تسبق حق
تقرير المصير وقيام الدولة.

فلسطين-إسرائيـــل :الوضــع الراهــــن
لقد أثبتت إسرائيل خلل السنوات الخيرة المليئة بالحداث المتسارعة مرة أخرى لعموم الشعب
الفلسطيني وبالدليل القاطع أن محور تعاملها مع كل قطاعاته التي أفرزتها نكبة فلسطين في العام
 1948ظـل مرهونـا بمنطـق لعبـة مجمـوع الصـفر ) .(Zero Sum Gameإذ طالمـا اعتـبرت
إسـرائيل قضـية فلسـطين وشـعبها الصـيل مسـألة وجوديـة ،فيمـا اعتـبرت "مكاسـب" الفلسـطينيين
حــل الدولتيــن ،حــل الدولــة الواحـــدة وحقــوق اللجئيــن الفلسطينييـــن

5

خسـائر مباشـرة وأكيـدة لهـا ،محولـة بـذلك الحقـوق الفلسـطينية الـى سياسـة إغـراق وتـدمير .وفـي
المحصـلة ،ظلـت إسـرائيل تنظـر الـى قطاعـات الشـعب الفلسـطيني مـن منطلـق التهديـد الوجـودي
مكرسة في ذات الوقت تعبير أصبح يمثل القاعدة المثلى في التعامل مع الفلسطينيين" :أرض أكثر
وعــرب أقــل" .ويســاق الــمر ،بعــد أن حملــت الســنوات الــخيرة النبــأ الكيــد بجلء مخططاتهــا
الحلليـة بشـأن الضـفة الغربيـة المحتلـة والـتي طالمـا شـكلت السـاس المـادي لحـل الـدولتين ،مـثيرة
بذلك الكثير من التساؤلت حول "جديتها" في تحقيق "التقسيم القليمي" لفلسطين الذي قام على
اساسه إتفاق أوسلو .وبذلك ،يكون قد اكتمل مشهد الرفض السرائيلي لحقوق الفلسطينيين جميعا؛
في داخل اسرائيل ،وفي الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967وفي الشتات.
لقد ظلت المواطنة الممنوحة للفلسطينيين داخل إسرائيل ،ومنهم المهجرين في الداخل ،بعيدة جدا
عـن منافسـة الطـابع اليهـودي لسـرائيل الـتي لـم تمنحهـم صـفة "القليـة القوميـة" ولـم تتعامـل يومـا
معهـم كجماعـة قوميـة .علوة علـى ذلـك ،فقـد كـان التمييـز العنصـري بحقهـم حاضـرا فـي مجمـل
منــاحي الحيــاة باعترافــات المســؤولين اليهــود الســرائيليين أنفســهم .غيــر أن الســنوات الخمــس
الخيرة ،كانت قد شهدت حملة منهجية واسعة النطاق ترمي الى نزع شرعية مواطنتهم المحدودة
أصل.
يتجلى التحدي الكثر خطورة في هذا السياق في عودة فكرة الترانسفير بقوة كأجندة عملية ضمن
الخطـاب السياسـي السـرائيلي فـي مجمـل التعامـل مـع المـواطنين الفلسـطينيين .فقـد أشـار اسـتطلع
للـرأي فـي تشـرين أول مـن عـام ) 2000ترافـق مـع أحـداث هبـة أكتـوبر قتلـت خللهـا الشـرطة 13
مواطنـا فلسـطينيا( الـى أن نحـو  % 60مـن اليهود السـرائيليين يؤيـدون نقـل "كـل عـرب إسـرائيل"
الى مناطق خارج دولة إسرائيل )معاريف  6تشرين أول  (2000وقد اشارت نفس النسبة تقريبا
) (% 57الـى نفـس الموقـف بعـد مـرور ثلثـة أعـوام علـى السـتطلع الول )هـآرتس 22 ،ايـار
 .(2003مثـــل هـــذه النتـــائج كـــانت قـــد وردت فـــي عشـــرات اســـتطلعات الـــرأي والبحـــاث
والتصريحات .فقد صرح ،وزير المواصلت السرائيلي حينئذ ،أفيغدور ليبرمان في كانون أول
من عام " :2003ستتحول إسرائيل بعد  40عاما الى دولة كل مواطنيها ...لذلك فمشكلتنا الولى
هـي عـرب إسـرائيل .أمامنـا إمكانيـة التصـرف علـى نحـو مـا جـرى فـي البلقـان ،فـي يوغوسـلفيا.
العـرب جميعـا فـي جهـة ،واليهـود فـي الجهـة الـخرى .فصـل تـام بيـن الشـعبين ،بمـا فـي ذلـك عـرب
إســرائيل ...إننــي ل ألغــي إمكانيــة الترانســفير وأقــول ذلــك بشــكل واضــح وصــريح" )يــديعوت
أحرونوت  26كانون أول  .(2003وتعلو في هذا السياق مصطلحات تجميلية خادعة للتهجير مثل
"الترحيـل الرادي" و"التبـادل السـكاني" او "تبـادل منـاطق" مـع الدولـة الفلسـطينية المحتملـة او
"التشجيع على الهجرة" تصب كلها في خانة واحدة هي تقليص أعداد الفلسطينيين المتواجدين في
إسرائيل.
إذن ،فإن إسرائيل ل تمنع عودة اللجئين والمهجرين الفلسطينيين )والتي تتحمل دورا رئيسا في
نشوء مشكلتهم( فحسب ،وإنما تعمل على إضافة أعداد جديدة من الفلسطينيين الى دائرة اللجوء،
من داخل اسرائيل ومن الراضي الفلسطينية المحتلة عام  .1967ويعود تهجير الفلسطينيين ومن
ثم منع عودتهم الى الحفاظ على الطابع اليهودي لسرائيل )وخلقه أساسا في العام  ،(1948عبر
توظيف الديمغرافيا لخدمته وهو ما يتفق عليه كل أطياف المجتمع السرائيلي اليهودي .غير أن
الحـدث الـبرز فـي السـنوات الخمـس الـخيرة يظـل العمليـة السـرائيلية واسـعة النطـاق لمأسسـة
البارتهايــد )الفصــل العنصــري( فــي الراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام  1967عــبر آليــات
ومنهجيات مدروسة ،تشمل بناء جدار الفصل العنصري )"الجدار"( وإقامة الحواجز العسكرية،
وتوســيع المســتوطنات ،وشــق الشــوارع اللتفافيــة وتوســيعها ،ومصــادرة الراضــي الفلســطينية
وتجريف الراضي الزراعية.
نحــو "دولــة الكانتونـــات"
حــل الدولتيــن ،حــل الدولــة الواحـــدة وحقــوق اللجئيــن الفلسطينييـــن
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تعرضـت الجغرافيـا السياسـية للضـفة الغربيـة المحتلـة خلل السـنوات الخمـس الماضـية الـى أكـبر
عملية تشويه مادي منذ احتللها في العام  .1967فقد انطلقت اسرائيل بعد فشل مفاوضات الحل
النهـائي وانطلقـة النتفاضـة الفلسـطينية فـي العـام  2000ومـن خلل شـعارها الشـهير "ل يوجـد
شريك" الى فرض نظام فصل عنصري بشكل أحادي الجانب من شأنه موضعة الفلسطينيين في
خانة المتلقي وليس المفاوض.
ويقوم مشـروع اسـرائيل علـى أرض واقع الراضي الفلسـطينية المحتلة عام  1967علـى السـاس
نفســه" ،أرض اكــثر وعــرب أقــل" .وذلــك مــن خلل ضــم أكــبر مســاحة ممكنــة ومــا عليهــا مــن
مستوطنات لسرائيل وعزل الفلسطينيين في أضيق مساحة ممكنة ،تكون بدورها محكومة بجملة
من آليات السيطرة والفصل العنصري .ول تعارض إسرائيل تسمية هذا الكيان بـ "الدولة" ،التي
ستقوم بموجب المنظور السرائيلي على أراضي قطاع غزة ونحو نصف مساحة الضفة الغربية
المغلفـة بجـدار الفصـل العنصـري ،والـذي يقسـمها الـى كانتونـات ومحميـات صـغيرة وكـبيرة .علـى
العمـوم ،فـإن هـذا الطـرح الجـاري تطـبيقه علـى ارض الواقـع  -وكـثر الحـديث عنـه فلسـطينيا -
"سيتطلب" وقتا ليس بالقليل لتنفيذه .إذ ستعمل اسرائيل على تمديد اكبر قدر ممكن من الوقت من
أجـل السـتمرار فـي فـرض "حقـائق" جديـدة علـى الـرض ،كمقدمـة لخطواتهـا اللحقـة ،وهـو مـا
يصـرح بـه المسـؤولون السـرائيليون ،الـذين يـرون فـي "الحـدود المؤقتـة" للدولـة الفلسـطينية مثل
محاولة جادة لقلب الصراع مع الفلسطينيين الى "نزاع حدودي".
وتعكـس هـذه الصـورة تسـاؤلت جديـة ،كمـا أوردنـا ،حـول "رغبـة" إسـرائيل فـي النفصـال عـن
الفلسـطينيين باتجـاه حـل الـدولتين ،الـذي اسسـت عليـه عمليـة أوسـلو .ويسـاق هنـا ،أن فكـرة جـدار
الفصـل العنصـري مثل وهـو المحاولـة الـبرز والشـمل اسـرائيليا مـن أجـل اعـادة تنظيـم الضـفة
الغربيـة المحتلـة وباتجـاه محو الخـط الخضـر نحـو أسـاس مـادي آخـر ،هـي فكـرة لهـا جـذور طويلـة
فـي الواقـع السـرائيلي ،وهـي فكـرة أطلقهـا "اليسـار" وتـم تبنيهـا مـن قبـل "اليميـن" لحقـا .وتؤسـس
المخططات الراهنة بناءا على أفكار ومشاريع إسرائيلية وضعت من قبل ومن أبرزها خطة يغال
ألون )حزب العمل( في العام  1967وهي خطة وضعت بعد احتلل الضفة الغربية وقطاع غزة،
تقضـي باحتفـاظ اسـرائيل بالسـيطرة الدائمـة علـى وادي الـردن ،شـريط مـن الـردن يمتـد بمحـاذاة
البحر الميت ،ورقعة عريضة حول القدس ،وتقطع الضفة الغربية الى نصفنين .أما ما تبقى فيترك
الى الردن أو للفلسطينيين.
وقـد ترجمـت عمليـة مأسسـة البارتهايـد خلل الخمـس سـنوات الـواردة فـي الراضـي الفلسـطينية
المحتلة عام  1967من خلل إقامة مئات الحواجز العسكرية ،والحواجز السمنتية والترابية وسد
الطـرق حـول القـرى والمـدن الفلسـطينية وتوسـيع المسـتوطنات السـرائيلية "الشـرعية" وغـض
الطرف عن بناء العشرات من "المستوطنات غير الشرعية" وشق وتوسيع الطرق اللتفافية التي
يسلكها المستوطنون حصرياً .ولكن العملية الكثر أثرا ظلت عملية بناء جدار الفصل العنصري
منذ حزيران  2002على أراضي الضفة الغربية المحتلة والذي سيمتد عند النتهاء من بناءه على
أكثر من  640كم داخل أراضي الضفة الغربية .وسيجد كل سكان الضفة الغربية المحتلة أنفسهم
فـي حـالت مختلفـة مـن العـزل ،إذ ل يقتصـر "طمـوح" الجـدار بعـزل نحـو  1800000نسـمة مـن
ســكان الضــفة الغربيــة فــي كانتونــات كــبيرة وصــغيرة داخلــه ،وانمــا عــزل مئات الــلف مــن
الفلسـطينيين )وهـو الـخطر( بيـن الجـدار وبيـن الخـط الخضـر ،او فـي كانتونـات معزولـة مغلفـة
بالجدار من كل الجهات .وهو ما يعلو مخاوف مبررة وجدية من احتمالت التهجير المباشر وغير
المباشر.
وتشــير التقــديرات الــى أن جــدار الفصــل العنصــري ســيعزل نحــو  395ألــف فلســطيني خــارج
الكانتونـات وفـي جملتهـم  225000ألـف فـي القـدس الشـرقية .وسـيمكن الجـدار اسـرائيل مـن ضـم
حــل الدولتيــن ،حــل الدولــة الواحـــدة وحقــوق اللجئيــن الفلسطينييـــن
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فعلـي لنحـو  129مسـتوطنة مـن مجمـوع  160مسـتوطنة قائمـة فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة .ويقـوم
الجـدار ضـمن تعرجـاته الجمـة بخلـق ثلثـة كانتونـات رئيسـية يتمركـز أولهـا حـول نـابلس وجنيـن،
وثانيهـا حـول رام ال ـوسـلفيت وثالثهـا حـول بيـت لحـم والخليـل .أمـا مرحلـة بنـاء الجـدار فـي وادي
الـردن ،وهـي المرحلـة الوحيـدة غيـر المقـرة بعـد وتنتظـر القـرار بشـان مسـارها ،فستسـكمل بنـاء
حـدود الكانتونـات مـن الشـرق ،تاركـة أريحـا بمثابـة كـانتون رابـع .أمـا القـدس الشـرقية ومحيطهـا
فستظل خارج هذه الكانتونات.
ومن التحديات الجمة التي يفرزها الجدار ،هو مصير هؤلء الفلسطينيين القابعين بينه وبين الخط
الخضر )بمن فيهم الفلسطينيين في منطقة القدس( .ففي أيلول من عام  ،2003حذر مقرر المم
المتحـدة لحقـوق النسـان فـي الراضـي المحتلـة ،جـون دوغـارد ،مـن أن الجـدار "يخلـق جيل جديـدا
مـن اللجئيـن والمهجريـن" ،باعتبـاره آليـة للتهجيـر أيضـا .ول شـك ان هـؤلء الفلسـطينيين هـم مـن
أبرز ضحاياه المباشرين المعرضين الى التهجير .ففي تشرين أول  ،2003صار المر العسكري
رقم  378نافذ المفعول ،معلنا اراضي الضفة الغربية كلها بين الجدار وحدود اسرائيل سنة 1967
منطقـة مغلقـة .واسـتنادا الـى الجيـش" ،ل يحـق لـي شـخص أن يـدخل ...ول أن يمكـث هنـاك" .أمـا
الستثناءات فتتعلق بالسرائيليين المعروفين باعتبارهم مواطنين اسرائيليين ومقيمين في اسرائيل
و " كل من يحق له الهجرة الى اسرائيل بموجب قانون العودة" .أما الفلسطينيون فيتوجب عليهم
أن يحصلوا على اذن للعيش في منازلهم وزراعة أراضيهم والذهاب الى مستشفياتهم ومدارسهم
وحقولهم .أما الذين يمتلكون أراض داخل المنطقة المغلقة لكنهم يقيمون خارجها يتوجب عليهم أن
يحصلوا على إذن من أجل زراعة محاصيلهم ولكن ل ضمانات لمنحهم مثل هذا الذن .أمام هذا
الواقـع ،فـإن مجمـل التجمعـات المحصـورة والمعزولـة مهـددة بـالتهجير الصـامت والتـدريجي بفعـل
الجـدار .إن احتمـال "محـو" قـرى فلسـطينية كاملـة عـن الخريطـة يظـل واردا ،خاصـة فـي المنـاطق
القابعة بين الجدار والخط الخضر.

حـــل الدولتيـــن
مصـطلح عـام يـدل علـى تسـوية للصـراع السـرائيلي-الفلسـطيني علـى أسـاس التقسـيم القليمـي
لمسـاحة فلسـطين التاريخيـة بيـن دولـتين ،إسـرائيل وفلسـطين ،يقـوم فـي صـيغته السياسـية المسـوقة
حاليـا علـى أسـاس إقامـة دولـة فلسـطينية فـي حـدود الرابـع مـن حزيـران عـام ) 1967أي ،منـاطق
الضـفة الغربيـة بمـا تشـمل القـدس الشـرقية وقطـاع غـزة والـتي تشـكل  % 22مـن مسـاحة فلسـطين
التاريخية( ،تقوم "جنبا الى جنب" وعلى أساس العتراف المتبادل مع دولة إسرائيل القائمة أصل
منـذ العـام ) 1948علـى نحـو  % 78مـن مسـاحة فلسـطين التاريخيـة( .وعـادة مـا يتـم ربـط التسـوية
الـواردة بإضـافة جملـة مبهمـة حـول ايجـاد حـل "عـادل" لقضـية اللجئيـن الفلسـطينيين .وترتبـط هـذه
التسوية عادة بقراري المم المتحدة رقم  242و .338
إل أن ثمة ثغرات عدة تتخلل هذا التعريف الفضفاض ،تسوق عموما الى مطارح مختلفة ومتباينة
حسـب المصـدر طالمـا بقيـت "تفاصـيل" التسـوية الـواردة غيـر مؤكـدة أو ثابتـة وأخـرى متباينـة.
إسـرائيليا ،ظـل التلويـح بحـل الـدولتين فـي الغـالب مرهـون بسـبل الفصـل ،والهـواجس الديمغرافيـة.
بهـذا المعنـى ،فـإن الـدوافع العمليـة الـتي ظلـت تـدفع اسـرائيليا باتجـاه التأسـيس لحـل الـدولتين ،هـو
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الحفـاظ علـى الطـابع اليهـودي لسـرائيل .الـهم مـن ذلـك ،أن حـل الـدولتين بقـي عرضـة لسياسـات
إسـرائيل وممارسـاتها فـي فـرض الـمر الواقـع ،علـى صـعيد تضـييق الهـامش التفاوضـي المتـاح
فلسـطينيا ،وتوسـيع رقعـة المشـروع الصـهيوني السـتيطاني الجغرافيـة .فلسـطينيا ،ينطلـق منظـرو
حل الدولتين من دافع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مشروع تحرر وطني من الحتلل
والستعمار للراضي الفلسطينية المحتلة عام .1967
هنالـك ثلث حلقـات مرتبطـة ظلـت غيـر واضـحة المعـالم فـي سـياق حـل الـدولتين ،يتمحـور الـول
حـول الطـابع اليهودي لسـرائيل ،والثـاني حـول حقوق اللجئيـن والحـل الـدائم لقضـيتهم المتمحـورة
اصل بالعودة الى ديارهم الموجودة داخل إسرائيل وليست في الراضي الفلسطينية المحتلة عام
 1967والثالث حول مصير المواطنين الفلسطينيين في داخل إسرائيل.
علـى الصـعيد الـدولي ،يـوفر حـل الـدولتين نظـرة غيـر صـائبة لـنه يخفـي جانبـا مـن الحقيقـة علـى
أرض الواقـع .فالحـديث عـن إقامـة "دولـتين" يعطـي صـيغة قائمـة علـى التـوازن بيـن طرفيـن ،فـي
وقـت أن أحـد هـاتين "الـدولتين" ،قائمـة وبعنـف منـذ العـام  ،1948وهـي تحتـل منـذ  1967مجمـل
مساحة فلسطين التاريخية او تسيطر عليها ،وترفض اللتزام بتطبيق قرارات المم المتحدة .على
العموم ،فقد ظل حل الدولتين كتسوية للصراع السرائيلي-الفلسطيني ديناميا ،شأنه شأن الحلول
الـخرى .لقـد ظلـت المشـاريع القائمـة علـى التقسـيم القليمـي لفلسـطين عرضـة للتغيـر والتبـدل تباعـا
وفق "تطور وتوسع" الوجود الصهيوني القسري على أراضي فلسطين ،الذي لم يحدد لغاية اليوم
حدودا لكيانه ،إسرائيل ،متجاهلة في الكثير من الحيان رغبات الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وفي سياق مشاريع تقسيم فلسطين الى دولتين ،تعتبر محطة العام  1947البرز باقرار الجمعية
العامـة للـمم المتحـدة فـي  29تشـرين ثـاني قرارهـا الشـهير رقـم ") 181قـرار التقسـيم"( والقاضـي
بإقامـة دولـتين عربيـة ويهوديـة علـى أرض فلسـطين النتدابيـة .ومـن الجـدير بالـذكر ،أنـه فـي خضـم
المباحثـات بشـأن مصـير فلسـطين قبـل صـدور القـرار ،كـانت الـمم المتحـدة قـد رفضـت طلبـات
متكررة لبعض العضاء في جمعيتها العامة بتحويل القضية الى مستشاري محكمة العدل الدولية
القانونيين ،للبت في مستقبل فلسطين القانوني تبعا للقرار البريطاني في إنهاء حالة النتداب ،وأن
تصدر السلطة القانونية للمم المتحدة قراراتها وتوصياتها في هذا الصدد.
لقد منح "قرار التقسيم" اليهود نحو  % 56من مساحة فلسطين التاريخية غالبيتها من الراضي
السهلية بالرغم من أن نسبة الراضي التي يسيطر عليها اليهود في تلك الفترة لم تتعد الـ % 7
فقط وكان اليهود يشكلون نحو ثلث عدد السكان في فلسطين .بالضافة الى ذلك ،فان نصف عدد
السكان في "الدولة اليهودية" المقترحة كانوا من العرب الفلسطينيين والذين كانوا يملكون نحو
 % 90من مساحة الرض 1.لم يأخذ قرار التقسيم بعين العتبار الرغبات الساسية للغالبية
المطلقة للسكان في فلسطين والخطر من أن تنفيذ خطة التقسيم قد يجر "نقل" قطاع واسع من
السكان بصورة غير طوعية .وقد قاد قرار التقسيم عمليا الى انطلق المواجهات المسلحة بين
الفلسطينيين والصهاينة والتي قادت في العام الذي تله ) (1948ما عرف بنكبة فلسطين وتشتت
الشعب الفلسطيني خارج دياره وانهيار مشروعه الوطني المتمثل في إقامة الدولة الديمقراطية
المستقلة .وقامت إسرائيل على نحو  % 78من مساحة فلسطين التاريخية متعدية المساحة
المخصصة لها في قرار التقسيم ،فيما ضمت الضفة الغربية الى الردن ووقع قطاع غزة تحت
السيطرة المصرية.
 1لقد حوت الدولة اليهودية المقترحة نحو  498000يهودي ،و  497000عربي فلسطيني منهم نحو  90000بدوي .اما الدولة العربية
المقترحة فحوت نحو  725000عربي مقابل  10000يهودي .مدينة القدس والتي كان من المفروض ان تخضع الى حكم دولي ،حوت
 105000فلسطيني ونحو  100000يهودي 30 .مستوطنة فقط من أصل  305مستوطنة يهودية تقع خارج المنطقة المسيطر عليها من
قبل "الدولة اليهودية".
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كـان لحتلل منـاطق الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة فـي العـام  1967كـبير الـثر فـي تحـولت بـأمر
الدولة المستقلة في العقل السياسي الفلسطيني ،تلتها إعادة بلورة فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة
)أنظـر الـى صـفحة  (13مـع فتـح نقـاش محـدود لحتمـال عـودة الـمم المتحـدة لتأخـذ تفـويض سـلفها
عصـبة الـمم علـى الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  .1967غيـر أن المسـار التـاريخي للـقرار
الفلسـطيني بإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  1967كـان قـد
انطلـق فـي العـام  1974بـإقرار المجلـس الـوطني الفلسـطيني التـابع لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية
برنامـج النقـاط العشـر الـذي نـص علـى اقامـة "سـلطة الشـعب الوطنيـة المسـتقلة المقاتلـة" علـى أي
جـزء محـرر مـن فلسـطين فـي إشـارة واضـحة الـى الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  1967وذلـك
باعتبارها سلطة مرحلية وخطوة تكتيكية في الطريق الى الهدف الستراتيجي المتمثل في الدولة
الديمقراطية على كامل تراب فلسطين.
تجدر الشارة الى أن موقف منظمة التحرير بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومكانها )على
كامـل تـراب فلسـطين أو علـى جـزء منـه( ظـل يكتنفـه الغمـوض ،حـتى تشـرين ثـاني مـن عـام 1988
مع صدور "إعلن الستقلل الفلسطيني" ،حيث نص البيان السياسي المرفق بوثيقة الستقلل
على أن الدولة ستقوم على الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967وطالب إسرائيل بالنسحاب
مـن هـذه الراضي .وكـان من السباب الـتي دفعـت منظمـة التحرير الفلسـطينية بالتعجيل بـإعلن
الســتقلل جملــة مــن العوامــل انطلقــة النتفاضــة الفلســطينية فــي كــانون أول  1987والعلن
الـردني بفـك الرتبـاط عـن الضـفة الغربيـة فـي تمـوز  .1988وفـي  14كـانون اول  1988ومـن
خلل البيـان الصـحافي لرئيـس منظمـة التحريـر الفلسـطينية ياسـر عرفـات كـان قـد ربـط العـتراف
بحق اسرائيل في الوجود بسلم وأمن بقيام الدولة الفلسطينية.
جاءت المحطة التالية في هذا السياق ،بتوقيع اتفاق اعلن المبادئ بين حكومة إسرائيل ومنظمة
التحريـر الفلسـطينية فـي ايلـول مـن عـام  ،1993علـى طريـق حـل الصـراع علـى أسـاس التقسـيم
القليمي ،وشمل اتفاق اوسلو إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة مرحلية لحين التوصل الى
حل نهائي للصراع .وقد انهارت مفاوضات الحل النهائي كما هو معلوم بعد فشل مباحثات كامب
ديفيد في تموز  2000ومباحثات طابا في كانون ثاني من عام .2001
حـــل الدولتيــن -مواطــن القـــوة
كـانت سـيرورة حـل الـدولتين منـذ عقـد السـبعينات مـرورا بعقـد الثمانينـات المتمثلـة بإقامـة دولـة
فلســطينية مســتقلة "علــى أي جــزء محــرر مــن تــراب فلســطين" )كتكتيــك لســتراتيجية الدولــة
الديمقراطيـة الواحـدة ومـن ثـم كاسـتراتيجية مسـتقلة( قائمـة أساسـا علـى طريـق تحقيـق مشـروع قابـل
للتنفيــذ فــي المــدى القصــير والمتوســط )بخلف الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة علــى كامــل تــراب
فلسـطين( .لقـد رأت منظمـة التحريـر الفلسـطينية واقعيـة المشـروع كمـوطن قـوة وكمـوطئ قـدم
أساسـي لهـا فـي "الـداخل الفلسـطيني" ،خصوصـا بعـد سـنوات صـراع داميـة مـع الـدول العربيـة
كالردن وسوريا ولبنان .وقد تزامنت واقعية المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على
الراضـي الفلسـطينية المحتلـة مـع بـث منـاخ دولـي داعـم أيـدته أطـراف ضـمن المشـهد السياسـي
السرائيلي تقضي بإمكانية التوصل الى حل من هذا القبيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ثمة امر آخر متعلق يحرص منظرو الدولتين على إبرازه ،وهو تحرر أبناء الشعب الفلسطيني في
الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967من الحتلل السرائيلي في ظل حملة منهجية تقوم على
أساس استمرار الستيطان السرائيلي وخاصة في مدينة القدس .ساهمت بهذا التوجه النتفاضة
الفلسـطينية الـتي انطلقـت فـي كـانون أول مـن عـام  1987والـتي لحقهـا فـك الرتبـاط الـردني عـن
مناطق الضفة الغربية ومن ثم اعلن الستقلل الفلسطيني في العام الذي تله.
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حـل الدولتيــن :مواطــن الضعـــف والتحديـــات
ل بد من القول أول أن نقد حل الدولتين ،وخصوصا المساق ضمن صيغة أوسلو ،تأتي من جهتين
مختلفتين .تتمثل الولى بنقد طرح حل الدولتين نفسه فيما تتمثل الثانية بنقد "طريقة التوصل" الى
حـل الـدولتين وليـس الحـل نفسـه بالضـرورة وهمـا أمـران مختلفـان .إذ أن حل أقـرب الـى صـيغة
القــانون الــدولي ،ول يعتمــد بــالمطلق علــى مــوازين القــوى ســيؤدي الــى نتــائج عمليــة مختلفــة
بالضرورة.
ويبقـى مـوطن الضـعف الـبرز فيمـا يتعلـق بحـل الـدولتين قـادم مـن حقيقـة عـدم قـدرته علـى توحيـد
قضـايا قطاعـات الشـعب الفلسـطيني ومصـيرهم ضـمن حـل وطنـي حقـوقي واحـد .وعـادة مـا يعجـز
طــرح حــل الــدولتين عــن تــوفير إجابــات شــافية لمصــير قطــاعين مهميــن مــن قطاعــات الشــعب
الفلســطيني وهمــا الفلســطينيين المــواطنين داخــل اســرائيل واللجئيــن الفلســطينيين والــتي تتعلــق
قضيتهم ومصيرها بعام  1948مباشرة وليس  .1967إن حل الدولتين في أحسن حاله قادر على
حل مشكلة الفلسطينيين )من غير اللجئين( في الراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967ستكون
حتما على حساب القضيتين اللحقتين إذا ما سلمنا بطابع إسرائيل اليهودي.
لن حال حل الدولتين في حال التسليم بيهودية إسرائيل سيديم التجزيئية في الحلول ،واقفا حجر
عـثرة امـام تحقيـق تقريـر المصـير لجمـوع الشـعب الفلسـطيني .وإذا مـا سـقنا أوسـلو مثـال ،نجـد أن
منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل لم تبت بالمطلق بمصير الفلسطينيين المواطنين في
إسرائيل على إعتبار كونها "قضية داخلية إسرائيلية" في وقت تم تأجيل قضية اللجئين الى الحل
النهـائي للمفاوضـات ،وسـط اسـتمرار إسـرائيل بالـعلن عـن عـدم سـماحها للجئيـن الفلسـطينيين
بـالعودة الـى ديـارهم الصـلية الـتي هجـروا منهـا .واذا لـم يكتـف مثـل هـذا الطـرح بالتنـازل الصـريح
عن البت في مصير الفلسطينيين داخل إسرائيل مثل ،فإنه يرفع درجة ليست بالقليلة من احتمالت
"نقـل سـكاني" أو "مبادلـة أراضـي" سـتطال مثـل هـؤلء السـكان ،وتخضـع اساسـا لمنطـق إسـرائيل
بتقليص أعداد الفلسطينيين من الدولة اليهودية الى الدولة الفلسطينية.
من الضرورة بمكان ،الشارة الى أن حقوق اللجئين الفلسطينيين كما أوردنا ل تصطدم مباشرة
بـالعتراف بدولـة إسـرائيل ،ول بخصائصـها السـيادية ،وإنمـا بطابعهـا اليهـودي الـذي يشـكل عائقـا
امـام العـودة .وعليـه ،فـإن حـل الـدولتين ،بمعنـى العـتراف بدولـة اسـرائيل كدولـة سـيادية )وليـس
كدولـة يهوديـة( ل يتنـافى بالضـرورة مـع حقـوق اللجئيـن .كمـا ان علـى إسـرائيل ،كدولـة ،تطـبيق
حقوق اللجئين ،وهو ما اشترطته المم المتحدة لقبولها عضوا ،وأسنده القانون الدولي بشكل ل
يقبل التأويل.
إل أن الخطـر الجلـي فـي هـذا السـياق ،أن يقود حـل الـدولتين الـى منطـق المقايضـة ،بمعنـى مقايضـة
حقـوق فلسـطينية بـأخرى .ويجـري الحـديث ويـوحي المنـاخ العـام الـى ان فكـرة الدولـة الفلسـطينية
المستقلة على الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967مرهونة بالتنازل عن حق العودة للجئين
والمهجريـن الفلسـطينيين .فقـد صـرح مثل موشـيه يعلـون ،رئيـس هيئة الركـان السـرائيلية فـي
مقابلـة أجرتهـا معـه جريـدة هـآرتس السـرائيلية مـؤخرا أن إقامـة الدولـة الفلسـطينية فـي الراضـي
الفلسـطينية المحتلـة عـام  1967لـن يـوفر "السـتقرار" فـي الشـرق الوسـط" .سـتكون ]الدولـة
الفلسطينية[ دولة تتآمر على دولة إسرائيل .طالما لم يتم استيعاب حقنا في الوجود كدولة يهودية،
وطالما ألح الفلسطينيون على حق العودة ،فان كل اتفاق كهذا سيكون مثل التأسيس لبيت تخفي فيه
قنبلـة .وفـي مرحلـة مـا سـتنفجر تلـك القنبلـة) ".هـآرتس  2حزيـران  .(2005وغنـي عـن الـذكر مـا
أفرزه هذا المناخ من مبادرات مشتركة كوثيقة الهدف )سري نسيبة -عامي أيالون( ،ومن ثم وثيقة
جنيـف فـي هـذا التجـاه .عمومـا ،فـإن الموقـف الرسـمي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية حـتى اللحظـة
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الخيرة من مفاوضات الحل النهائي يقوم على أساس تقديم طرح مسند الى القانون الدولي وقرار
الجمعية العامة رقم  194لحل قضية اللجئين الفلسطينيين.
علـى الـرض فـإن حـل الـدولتين يـواجه خطـرا أكيـدا مـن ممارسـات إسـرائيل نفسـها ،الـتي تحـاول
تحويله الى طرح غير ممكن .بهذا المعنى ،فإن واقعية المشروع ،وهو أحد مواطن قوته قد أخذت
تنحصـر وتتحـول الـى أمـر فـي منتهـى الصـعوبة خلل السـنوات الخمـس الـخيرة ،خصوصـا مـع
غبراز إسرائيل لخيار "دولة الكانتونات".

حــل الدولـــة الواحـــدة
تســوية للصــراع تقــوم علــى أســاس إيجــاد نظــام سياســي واحــد للشــعبين الفلســطيني واليهــودي-
السـرائيلي علـى كامـل أرض فلسـطين التاريخيـة .ويحمـل هـذا الطـرح عمومـا نمـوذجين مختلفيـن
يقـوم الـول علـى أسـاس فكـرة الدولـة الديمقراطيـة فيمـا يقـوم الثـاني علـى أسـاس فكـرة الدولـة ثنائيـة
2
القومية.
ورغم عدم وجود تعاريف محددة متفق عليها لحل الدولة الواحدة ،وخاصة الدولة ثنائية القومية،
في سياقات الصراع السرائيلي الفلسطيني خاصة ،فإن الكثير من المحددات كانت قد استنبطت
مـن تجـارب أخـرى مطبقـة حـول العـالم )كسويسـرا وبلجيكـا وجنـوب أفريقيـا( .وقـد يكـون التعريـف
الـقرب الى الدولة ثنائيـة القوميـة بكونه مفهوم سياسـي لقيام نظام حكـومي يشـترك فيـه شعبان في
النظرة الى الدعائم الساسية التي تكوّن الدولة ،تكون لكل جماعة من الجماعتين القوميتين هويتها
المنفصلة التي تتمتع فيها بلغتها وثقافتها القومية وتراثها الديني .وأهم ما يميز نظام الدولة ثنائية
القوميـة هـو الحصـول علـى نظـام تـوافقي بيـن الجمـاعتين القوميـتين يتجنـب سـيطرة الغلبيـة علـى
القلية لذا ل بد من وجود عناصر أساسية مثل تقسيم السلطة ،ونظام تعدد الحزاب ،وحق القلية
في العتراض ،والمشاركة في السلطة التنفيذية .اما الدولة الديمقراطية ،فعادة ما ينظر اليها على
3
انها نظام مساواة المواطنين أمام القانون ونظام الدولة المتفق عليه.
ويظل تعبير حل الدولة الواحدة )بنموجيها الديمقراطية وثنائية القومية( فضفاضا أيضا في سياق
الصـراع السـرائيلي-الفلسـطيني ،اذ يختلـف بيـن قلـم وآخـر ،وبيـن جهـة سياسـية وأخـرى .ومـن
المــور الــتي تســاق فلسـطينيا تكمــن فـي كيفيـة التعامــل مــع اليهـود ،كــ "شــعب" وكــ "مشــروع
استيطاني".
وقـد بزغـت فكـرة الدولـة الواحـدة مـع فجـر الصـراع ،عنـدما طـالب الفلسـطيينيون بـاحترام رغبـاتهم
وهم السكان الصليين باقامة دولتهم المستقلة على كامل تراب فلسطين ،مع احترام حقوق جميع
مواطني الدولة .وكانت الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحل المثل فلسطينيا قبل نكبة فلسطين في
العام  1948وجزء من الجماع الوطني الفلسطيني ،فيما ظل الشعب الفلسطيني وقيادته وأحزابه
يرفضون خطط ومشاريع تقسيم البلد .وقد برزت بعض القلم الصهيونية التي دعت الى اقامة
دولة واحدة لليهود والعرب الفلسطينيين في تلك الفترة.
مـع نكبـة فلسـطين فـي العـام  1948اختفـت لحيـن فكـرة الدولـة الواحـدة نتيجـة لنهيـار المجتمـع
السياسي الفلسطيني ونتيجة لعدم وجود مثل هذه الفكرة في الجندة السياسية الردنية والمصرية.
 2مـن نافلـة القـول ،أن حـل الدولـة الواحـدة يحمـل نمـاذج أخـرى اكـثر راديكاليـة مثـل دولـة واحـدة حصـرية لليهـود أو للعـرب الفلسـطينيين.
اسـرائيليا ،هنالـك مـد فكـري وسياسـي قـائم وشـرعي ضـمن المجتمـع السـرائيلي يقـوم علـى أسـاس تهجيـر الفلسـطينيين ،بالكامـل )راجـع
إسرائيل-فلسطين الوضع الراهن صفحة  .(6إل أن نقاشنا هنا ،يتمحور حول نماذج من "العيش المشترك" لليهود والعرب ضمن حدود
الدولة الواحدة .إضافة الى ذلك ،فإن وجود شعبين على بقعة جغرافية واحدة ل يعني بالضرورة اقامة نظام ثنائي القومية او ديمقراطي.
 3ثمـة فروقـات جذريـة بيـن الدولـة الديمقراطيـة والدولـة ثنائيـة القوميـة حـول انطباقهـا علـى الصـراع السـرائيلي-الفلسـطيني .للمزيـد مـن
التفاصيل انظر الى "حق العودة" ،العدد  ،14-13تشرين اول .2005
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وطوال فترة الخمسينيات ل نجد أدبا فلسطينيا يثير الهتمام في هذا المجال .ومن الممكن القول
ان المشــروع الــوطني الفلســطيني ،ممثل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية ظــل حــتى عــام ،1974
ورسميا حتى  1988يطمح الى خيار الدولة الواحدة كاستراتيجية.
غير ان النقلة النوعية في هذا السياق كانت قد تحققت في العام  1968عندما طرحت حركة فتح
مـا وصـفته بالهـدف السـتراتيجي المتمثـل فـي إقامـة دولـة فلسـطينية ديمقراطيـة فـي كـل فلسـطين.
وجاءت فكرة الدولة الديمقراطية بدون تفاصيل عن كيفية التوصل الى مثل هذا الهدف او ما اذا
كـانت هنالـك أهـداف مرحليـة للهـدف السـتراتيجي .وقـد صـادق المجلـس الـوطني الفلسـطيني علـى
هذه الفكرة في العام  ،1969وغصت الدبيات الفلسطينية في أوائل السبعينيات بطرح فكرة الدولة
الديمقراطيــة علــى يــد سياســيين ومفكريــن وبــاحثين .ومنــذ العــام  1974قــادت منظمــة التحريــر
الفلسطينية فكرة إنشاء كيان فلسطيني مستقل على اي جزء محرر كخطوة تكتيكية باتجاه الدولة
الديمقراطية على كامل تراب فلسطين .وكان لخطاب ياسر عرفات الشهير في المم المتحدة في
عام  1974قائل" :فلنعمل معا على تحقيق الحلم في ان اعود مع شعبي من منفاي لعيش مع هذا
المناضـل اليهـودي ورفـاقه ،ومـع هـذا المناضـل الراهـب المسـيحي وإخـوانه فـي ظـل دولـة واحـدة
ديمقراطيـة" .كمـا إمتلـت بيانـات المجلـس الوطني الفلسطيني بالكثير مـن الدبيات اكدت علـى ان
الدولــة الديمقراطيــة هــي الهــدف الســتراتيجي للثــورة الفلســطينية .بيــد أن فــترة الســبعينيات
والثمانينيـات قـد سـادها الكـثير مـن الغمـوض حـول الطـرح الواضـح لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية،
انتهـى كمـا اسـلفنا فـي تشـرين ثـاني مـن عـام  1988بـاعلن السـتقلل الـوطني الفلسـطيني علـى
اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.
وقد ظلت فكرة الدولة الديمقراطية فلسطينيا ،هدف عدد من الفصائل والحركات ،كما استمر عدد
مــن المفكريــن والبــاحثين فــي الكتابــة عنهــا بيــن الحيــن والــخر .ال أن علــو طــرح خيــار دولــة
الكانتونات ،والتراجع الشديد في انطباق حل الدولتين وبناء جدار الفصل العنصري على أراضي
الضفة الغربية منذ حزيران  ،2002كان قد أعطى فكرة الدولة الواحدة روحا جديدة.
حــل الدولــة الواحـــدة :مواطـــن القــوة
يتلئم حل الدولة الواحدة أكثر من حل الدولتين لحل الصراع السرائيلي الفلسطيني على أساس
الحقـوق )أنظـر الـى حقـوق اللجئيـن فـي سـياق حـل الـدولتين-الدولـة الواحـدة صـفحة  .[2يمكـن هـذا
الطرح من ايجاد حل لتشتت الشعب الفلسطيني بقطاعاته الثلثة ،بعيدا عن التجزيئية في الحلول،
وامكانيـة تطـبيق حقـه فـي تقريـر مصـيره علـى ارضـه .علـى اعتبـار ان هـذا الطـرح يتعامـل مباشـرة
مـع أصـل الصـراع وتبعـاته المتمثلـة فـي نكبـة فلسـطين فـي العـام  .1948يـوفر حـل الدولـة الواحـدة
اسـتجابة واضـحة لكـل قطاعـات الشـعب الفلسـطيني ،وخاصـة المـواطنين الفلسـطينيين فـي داخـل
اسـرائيل ،واللجئيـن الفلسـطينيين فـي الشـتات .علـى طريـق تقريـر مصـيرهم كشـعب علـى كامـل
تراب فلسطين ،وليس حصره على جزء منه .وهو ما يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية عن طريق
ربـط أجـزاءه منـذ العـام  1948علـى كامـل وطنـه فلسـطين .فـي المقابـل ،فـإن حـل الدولـة الواحـدة،
ورغـم اصـطدامه بالطـابع اليهـودي لسـرائيل إل أنـه يـوفر صـيغة لتطـبيق حـق اليهـود السـرائيليين
في تقرير المصير أيضا.
يقدم منظرو حل الدولة الواحدة مسالة اخرى تتمثل في عدم انطباق حل الدولتين كتسوية للصراع
السـرائيلي الفلسـطيني .كمـا ان ممارسـات إسـرائيل علـى ارض الواقـع تـدفع بغيـر قصـد فـي اقامـة
دولـة واحـدة علـى ارض الواقـع ،بمعنـى أنه حـتى لـو أن اسـرائيل لـم تقصـده مباشـرة ،فـإن امكانيـات
التقســيم القليمــي قــد أصــبحت غيــر ممكنــة .وقــد دفــع اختلل ميــزان القــوى لمصــلحة اســرائيل،
وانغلق آفاق عملية السلم ،دفع عدد من الباحثين الفلسطينيين والعرب والسرائيليين الى اعتبار
فكــرة الدولــة المســتقلة مســتحيلة التحقيــق فــي المنظــور القريــب .ول تمثــل حل عمليــا للصــراع
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الفلســطيني الســرائيلي .ويقــول د .أســعد غــانم ،أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة حيفــا وأحــد
المنظريـن لحـل الدولـة ثنائيـة القوميـة" :مـع الـوعي الكامـل بـأن القيـادة الفلسـطينية وربمـا غالبيـة
الفلسطينيين ل زالوا يراهنون على حل الدولتين ،فإن مؤيدي الدولة الواحدة ،ثنائية القومية ،يجب
ان يصـروا علـى عـرض تصـورهم كبـديل فلسـطيني لحـل الـدولتين فـي حـال تعـثر هـذا الحـل )وهـذا
امـر محتـوم( وان ل نـترك البـاب مفتوحـا لن يكـون حـل شـارون هـو الحـل البـديل المقبـول مـن قبـل
بعـض الفلسـطينيين متـذرعين بالبراغماتيـة و"المنـاخ الـدولي" و"ميـزان القـوة" ومـا الـى اخـره مـن
اعذار لقبول ما يعرضه علينا الخرون بدون اي طرح استراتيجي بديل".
كمـا كـثر الحـديث مـؤخرا عـن "وجـوب طـرح" الدولـة الواحـدة كخطـوة "تكتيكيـة" لتطـبيق حـل
الـدولتين .ويـأتي هـذا الطـرح علـى ضـوء انحسـار الخيـارات الفلسـطينية علـى مسـار حـل الـدولتين-
دولـة الكانتونـات ،وبالتـالي فمـن الضـرورة بمكـان اعلء خيـار الدولـة الواحـدة بغيـة توسـيع البـدائل
الفلسطينية ،ورفض خيار دولة الكانتونات ،والخروج من المأزق الراهن .وقد تكون اللفتة البرز
فـي هـذا السـياق قيـام رئيـس الـوزراء الفلسـطيني ،أحمـد قريـع )أبـو علء( فـي كـانون ثـاني مـن عـام
 2004بتهديــد إســرائيل بــأن الفلســطينيين ســيطالبون بدولــة واحــدة مــا لــم تعــط اســرائيل للشــعب
الفلسطيني حقوقه بدل من المطالبة باقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة )
 8كانون ثاني .(2004
فيمـا يقـول علـي الجربـاوي ،أسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعـة بيـر زيـت" :ل اعتقـد بإمكـان تحقيـق
اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية على حدود سنة  1967ال من خلل التلويح الفلسطيني
الجدي بتبني خيار اقامة الدولة الواحدة [...] .قد يقول بعضنا ان هذا الخيار ليس واقعيا ول نملك
القدرة على تطبيقه هذا إن كنا أصل نريد تطبيقه ،لنه سيؤدي بنا ،ان وافقت اسرائيل عليه] ،أن
نكون[ مواطنين من درجة متدنية يمارس عليها الضطهاد والعنصرية لمد طويل ،ان لم يكونا
مزمنيـن .علينـا التوضـيح التـام فـي هـذه النقطـة :لـو كـان الخيـار بيـن الدولـة المسـتقلة ]علـى اراضـي
 [1967والدولـة الواحـدة ]علـى كامـل تـراب فلسـطين[ لخـترت الولـى علـى الثانيـة .لكـن ،لـن
الخيـار المطـروح هـو بيـن القبـول بــ "دولـة الكانتونـات" وبيـن التـوجه نحـو الدولـة الواحـدة لـردع
4
الخيار الكانتوني أختار الثانية".
حــل الدولــة الواحــدة :مواطــن الضعــف والتحديـــات
بمـوجب معارضـي حـل الدولـة الواحـدة ،يكمـن مـوطن الضـعف البرز فيمـا يتعلـق بحـل الدولـة
الواحدة بكونه حل بعيد المدى في وقت نتحدث فيه عن مناخ متحرك ومن خلل حقائق تفرضها
اسـرائيل باسـتمرار علـى الـرض فـي سـباق مـع الزمـن ،خصوصـا وأن حـل الدولـة الواحـدة يتطلـب
مواجهـة مباشـرة مـع الطـابع اليهـودي لسـرائيل وهـو ليـس بـالمر السـهل المنـال ،وقـد تتحقـق فـي
اطـار مـوازين قـوى مختلفـة غيـر متـوفرة اليـوم .وخصوصـا وان مـوازين القـوى النيـة ،الوطنيـة،
القليميـة والدوليـة ل تسـمح بتطـبيق مثـل هـذا الحـل .فيمـا يقـول البعـض ،أن فكـرة عـدم انطبـاق حـل
الـدولتين اليـوم ،ليـس دليل "للعافيـة" باتجـاه حـل الدولـة الواحـدة وانمـا اذا كـان المجتمـع السـرائيلي
يرفض بغالبيته حل الدولتين فان حل الدولة الواحدة قد أصبح "مستحيل".
ول تلقـي الفكـرة ،كمـا أوردنـا فـي السـابق شـريكا اسـرائيل قـابل للتفـاوض علـى أسـاس هـذه الفكـرة
علـى اعتبـار انـه يتصـدى الـى اسـرائيل كدولـة يهوديـة ،وحـتى أولئك الـذين يتحـدثون اسـرائيليا عـن
الدولة الواحدة وهم قلة قليلة منحصرة في السلك الكاديمي والعلم ،فإن فروقات جوهرية نابعة
 4أنظر الى علي الجرباوي "المازق الفلسطيني والخيار الوحيد للخروج منه" .مجلة الدراسات الفلسطينية ،58 ،ربيع  .2004ص
90- 85
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مــن هــذا الطــرح خاصــة فــي اســتمرار رفــض فكــرة تطــبيق حــق العــودة للجئيــن الفلســطينيين،
واقتصارها على دولة المواطنين ،وعلى مواطني الضفة الغربية في أحسن حال.
يناقش البعض أن طرح الدولة الواحدة ،قد يجر عملية "شرعنة" غير مقصودة ومأسسة السيطرة
في المدى البعيد .فالخوض مثل في رفع شعار عدم انطباق حل الدولتين ،او بالحرى اقامة الدولة
الفلسـطينية المسـتقلة علـى الراضـي الفلسـطينية ،وعـدم القـدرة علـى تفكيـك مسـتوطنات الضـفة
الغربيـة المحتلـة قـد تعطـي شـرعية غيـر مقصـودة لوجودهـا ،كمـا انهـا قـد تـدفع باتجـاه السـلبية فـي
المعركــة النضــالية الــتي يخوضــها أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الراضــي الفلســطينية المحتلــة
لزالتها .وفي المدى البعيد ،فإن وقائع اوجدتها اسرائيل بحكم المر الواقع ،وعلى حساب حقوق
الشعب الفلسطيني واراضيه ،كالمستوطنات ،هي موضع نقاش ،لديمومتها ،في الوقت الذي ظلت
المستوطنات غير شرعية في نظر الثوابت الوطنية الفلسطينية.
واخيــرا ،فــإن فكــرة الدولــة الواحــدة ل تعنــي بالضــرورة حــل مشــاكل الشــعب الفلســطيني بشــكل
أوتوماتيكي ،حتى لو كان على اساس المواطنة المتساوية .فإذا كنا نتحدث في الجانب النظري ان
الحل قد يحل مشاكل الشعب الفلسطيني مجتمعا ،فإنه على الصعيد النظري أيضا تقوم احتمالت
عـدم حلهـا اذا مـا تـدخلت مـوازين القـوى والبتعـاد عـن القـانون الـدولي فـي الممارسـة ،وهـي إحـدى
ثغرات أوسلو ،كما أن حل الدولة الواحدة قد يديم السيطرة لمجموعة عرقية على اخرى.

خـــاتمـــة
شهد حل الدولتين خلل السنوات الخمس الخيرة مأزقا كبيرا بفعل استمرار إسرائيل بالعمل على
تصـفيته علـى ارض الواقـع باتجـاه فرضـها لــ "دولـة الكانتونـات" بصـورة أحاديـة الجـانب ولفـترة
طويلـة المـد .وقـد تبعتـه محـاولت واجتهـادات فلسـطينية الـى إعـادة فتـح النقـاش الفلسـطيني حـول
الخيـارات المتاحـة ومنهـا ابراز خيـار حـل الدولـة الواحـدة )رغـم طرحـه تاريخيـا وتبنيـه علـى يـد
جهات مختلفة( وذلك كرد فلسطيني على الممارسات السرائيلية وعدم انطباق حل الدولتين.
وفـي الـوقت الـذي يرفـض الشـعب الفلسـطيني القبـول بــ "خيـار دولـة الكانتونـات" ومـا تفـرزه مـن
تـداعيات وممارسـات كبنـاء جـدار الفصـل العنصـري وتوسـيع المسـتوطنات والشـوارع اللتفافيـة
والحواجز العسكرية ،فإن أمر مواجهته هو ضرورة واجبة ل تحتمل النتظار )بغض النظر عن
حجم التأييد لخيار الدولتين او الدولة الواحدة( .كما يجب أل يدفع النطباع السائد بعدم انطباق حل
الـدولتين كتسـوية لنهـاء الصـراع وبيـن مؤيـدي حـل الدولـة الواحـدة يجـب أل تـدفع الـى السـلبية
وشرعنة الحتلل واسقاطاته باي شكل من الشكال .إن قضية تحرر ابناء الشعب الفلسطيني في
الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  1967مـن الحتلل والسـتيطان مهمـة وتسـتدعي بـذل الجهـود
القصـوى ،علـى ان تظـل مسـألة مقايضـة الدولـة المسـتقلة علـى هـذه الراضـي كتجلـي للتحـرر مـن
الحتلل والســتعمار بحقــوق اللجئيــن الفلســطينيين والمــواطنين الفلســطينيين داخــل اســرائيل
مرفوضة.
مـن هنا ،فـإن حل الـدولتين من خلل العتراف باسـرائيل كدولة سيادية )وليـس كدولة يهودية( ل
يعنـي بالضـرورة التخلـي عـن حقـوق اللجئيـن والمهجريـن او المـواطنين الفلسـطينيين فـي الـداخل.
فـالعودة تشكل تحدياً لمحاولت إسرائيل في الحفـاظ على "أغلبيـة يهوديـة مسـيطرة" وليـس دولة
إسرائيل نفسها ،أو حق اليهود في العيش فيها .إن كون إسرائيل دولة ذات سيادة ،وكونها دولة
يهودية تحديدا ،هما مسألتان منفصلتان .وقد اكتسبت إسرائيل شرعية باعتبارها دولة فقط ل دولة
يهودية تحديدا .كما ان القانون الدولي ،والمم المتحدة تدعو إسرائيل )بالسم والصفة( في وجوب
اقرار عودة اللجئين والمهجرين.
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مـع ذلـك ،فعلـى ارض الواقـع فـإن حـل الدولـة الواحـدة يتنـاغم أكـثر علـى أرض الوقـع مـع حقـوق
اللجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في داخل اسرائيل وذلك لما تحمله من أفق عظيمة
لحل مشكلت الشعب الفلسطيني وقطاعاته ،مستجيبا الى حقوقه المسندة الى القانون الدولي في
العودة الى دياره ونبذ التمييز العنصري عنه وامكانية تطبيق تقرير مصيره كمجموع  .إنه الحل
الوحيـد القـادر علـى "إعـادة توحيـد" الشـعب الفلسـطيني مـن جديـد ضـمن هويـة وطنيـة واحـدة علـى
ارضه التاريخية فلسطين .في وقت ان حل الدولتين ،في حال طبق بالشكل المراد فلسطينيا ،فإنه
لـن يسـتجيب بالكـاد ال الـى احتياجـات وحقـوق اقـل مـن ربـع الشـعب الفلسـطيني علـى نحـو خمـس
مساحة فلسطين التاريخية ،ويديم ازمة القطاعات الباقية نحو مصير يبدو مجهول.
وفـي قضـية أقـل وضـوحا ،ل يمكننـا التكهـن كـم سـيكون مجـديا طـرح فكـرة الدولـة الواحـدة كبـديل
لدولـة الكانتونـات مـن أجـل التوصـل الـى حـل الـدولتين ،بمعنـى طرحـه كخيـار تكـتيكي .إن علـى
الشـعب الفلسـطيني أن يحـدد اولويـاته ليـس مـن زاويـة ردة الفعـل العفويـة بـل مـن خلل دراسـة آفـاق
الحـل العمليـة .علـى العمـوم ،فـإن إعـادة فتـح النقـاش حـول حـل الدولـة الواحـدة وحـل الـدولتين يظـل
واجبا.
بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة ،فإن الشعب الفلسطيني يجب أن يظل متسلحا بحقوقه غير
القابلـة للتصـرف المؤكـدة ضـمن مواثيـق القـانون الـدولي وقـرارات المـم المتحـدة ذات العلقـة .إن
الحـل المسـند الـى القـانون هـو مـوطن قـوة يجـب أل تغيـب عـن انظـار الفلسـطيني قيـادة وشـعبا نحـو
النجرار الى العتماد على موازين القوى .لن العتماد على الخيرة حتى في حال حل الدولة
الواحدة فلن يؤسس إل لدارة الزمة وليس حلها.
__________________________
لمزيد من التفاصيل والراء حول هذا الموضوع راجع ،جريدة "حق العودة" ،عدد  ،14-13تشرين ثاني .2005
الجريدة مؤرشفة على العنوان التالي:
http://www.badil.org/Arabic-Web/haq-alawda/haq-alawda.htm
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