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ملخص

ورقــة عمــل مقدمــة الــى
اللقــاء التنسيقــي الســادس للئتــلف الفلسطيــني لحــق العــودة
هولنــدا ،تشريــن ثانــي 2005

 .1خلفية نظرية :حقــوق اللجئيــن في سيــاق حــل الدولتيـن-الدولـة الواحـدة
اكتسب حق العودة الى الديار الصلية مع حلول عام  1948صفة عُرفية في القانون الدولي .والمعايير العرفية
مُلزِمة بموجب القانون "لكل الدول" ،وبالتالي ،فإن الدول مُلزَمة )بفتح الزاء( قانوناً باتباع القواعد التي تُقًنّنها هذه
المعايير .وكما هو معروف ،فقد أعادت المم المتحدة تأكيد وضعية حق العودة باعتباره معياراً عُرفياً ينطبق على
اللجئين الفلسطينيين في قرار الجمعية العامة رقم  .194ولكون إسرائيل هي "دولة المنشأ" الوحيدة للجئين
الفلسطينيين ،فإنها بالتالي الدولة الوحيدة التي يقع عليها الواجب المُلزِم وفق القانون الدولي في قبول عودة لجئي
عـام  1948الفلسـطينيين .وفـي الحالـة الـخيرة ،فـإن واجـب دولـة المنشـأ بمـوجب القـانون الـدولي قبـول عـودة
الشخاص الذين طردوا بشكل غير قانوني هو واجب "أشد وأقوى" .وتُمنع بشدة أية سياسة حكومية تسعى إلى
منع العودة الطوعية للشخاص المُهجّرين.
واعتماداً على ما ورد ،فإن قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم  194الصادر في  11كانون أول 1948
باعتباره إطاراً للحل الدائم والشامل لقضية اللجئين الفلسطينيين ،لم يخلق حقوقا ومعايير جديدة .على العموم،
فإن القرار قد حدّد ثلثة حقوق أساسية للجئين يجب أن يمارسوها بموجب القانون الدولي ،هي العودة الى الديار
واستعادة الممتلكات والتعويض .كما يحق للجئين الذين يختاروا عدم العودة أن يتم توطينهم وأن يتم تعويضهم
عن خسائرهم .وقد أعادت الجمعية العمومية تأكيد قرار  194سنوياً 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 حالة اللجئين الفلسطينيين ،فان
الدولة السلف كانت هي دولة فلسطين "الجنينية" ،التي 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.
هناك مادتان أخريان من المواد الخاصة بالجنسية بموجب هذا القانون ،ملئمتان إلى حد كبير لقضية اللجئين
الفلسطينيين ،وهما المادة  15التي تحظر على الحكومات ممارسة التمييز عند منح الجنسية ،والثانية هي المادة
 16التي تتطلب توفير ضمانات قانونية ملئمة عند التقرير في شأن الجنسية .لقد انتهكت إسرائيل المادة  15من
خلل صـياغة قـانون الجنسـية لعام " 1952لغيـر اليهـود" ،بطريقـة تـؤدي إلـى تجريـد اللجئيـن الفلسـطينيين مـن
الجنسية بشكل فعال ،وتسمح في الوقت نفسه لليهود من أي مكان في العالم بالحصول على "الجنسية" ،من خلل
نصوص قانون العودة السرائيلي الخاص بعودة اليهود التي هي أكثر سخاء وكرما .كما انتهكت إسرائيل المادة
 16مـن خلل عـدم قيامهـا بالسـماح للجئيـن الفلسـطينيين بـدخول إسـرائيل ثانيـة ،وحرمـانهم بالتـالي مـن فرصـة
أساسية لسماع صوتهم في محكمة قانونية ،والطعن في شرعية قانون الجنسية لعام  -1952وخاصة بموجب
القانون الدولي.
حقــوق اللجئيـــن والطابـــع اليهــودي لسرائيــل
من بين الدعاءات الصهيونية التي يجري التركيز عليها والكثر تردداً ضد حق العودة ،الموقف الصهيوني القائل
بأن لسرائيل الحق في أن تكون دولة يهودية .وغالباً ما يجري طرح هذا الموقف من خلل إظهار مخاوف
إسرائيل الديموغرافية الخاصة بالحفاظ على أغلبية يهودية ،وأحيانا باعتباره "حق إسرائيل في الوجود" ،وربطه
بالدعاء بأن الفلسطينيين يركزون على 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
فـي إسـرائيل .إل أن العـودة الفلسـطينية تشـكل تحـدياً لمحـاولت إسـرائيل إيجـاد "أغلبيـة يهوديـة مسـيطرة".
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
سكان آخرين ،اذ بإمكان اليهود تحقيق ذلك بالمشاركة مع غير اليهود في دولة يتساوى فيها المواطنون جميعا
)أسـاس حـل الدولـة الواحـدة( .وحيـث أن تقريـر المصـير هـو بالسـاس حـق ضـد السـيطرة الخارجيـة ،فـإن إنهـاء
السيطرة اليهودية على الفلسطينيين في إسرائيل ،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
يجعلـه يفـوق الحقـوق الفلسـطينية ،فبمـوجب القـانون الـدولي ،يقصـد مـن تقريـر المصـير تسـهيل التمتـع بـالحقوق
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 لناس آخرين .لقد كانت إمكانية
تحقيق الستقلل اليهودي بدون انتهاك لحقوق الفلسطينيين العرب مهمة غير ممكنة ،بسبب أن اليهود كانوا أقلية
في فلسطين حتى عام  .1948وكان 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 .إن كون إسرائيل دولة ذات
سيادة ،وكونها دولة يهودية تحديدا ،هما مسألتان منفصلتان .فقد اكتسبت إسرائيل شرعية باعتبارها دولة فقط ل
دولـة يهوديـة تحديـدا ،ول تـذكر خطـة خارطـة الطريـق شـيئا عـن الهويـة الثنيـة والدينيـة لـي مـن الـدولتين .ولـو
افترضنا بشرعية تقسيم فلسطين عام  ،1947أو حل الدولتين اليوم ،فستظل هناك مسألة ما إذا كان تقرير المصير
اليهـودي يتطلـب تجانسا عرقيـا كـامل ،أي أغلبيـة يهوديـة مسـيطرة .فالـمر يختلـف عنـد أخـذ المكونـات السـكانية
بالحسبان لتعريف "شعب" ما لغرض تقرير المصير ،عنه إذا ما كنا ننظر إلى المكونات السكانية وحسب.
حــق العــودة وتقريــر المصيـــر الفلسطينـــي
يظل حق العودة للجئين الفلسطينيين شرطا أساسا لتطبيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير 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
تطـور كينونتهـا كـأمم مستقــلة تحـت الوصــاية والـدارة بشكــل مـؤقت حـتى يحيـن الـوقت الـذي يمكنهـا الوقــوف
لوحـدها" .وقـد أعـادت الـمم المتحـدة مـن خلل قـرار الجمعيـة العامـة رقم  3236الصادر فـي  22تشرين ثـاني
 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
بإعـادتهم" .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 متقدمـة ،ثـم تقريـر
المصير ،ثم إقامة الدولة المستقلة فوق التراب الوطني .فالعودة هنا تسبق حق تقرير المصير وقيام الدولة.

 .2حـــل 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
فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام ) 1967أي ،مناطق الضفة الغربية بما تشمل القدس الشرقية وقطاع
غزة والتي تشكل  % 22من مساحة فلسطين التاريخية( ،تقوم "جنبا الى جنب" وعلى أساس العتراف المتبادل
مع دولة إسرائيل القائمة أصل منذ العام ) 1948على نحو  % 78من مساحة فلسطين التاريخية( .وعادة ما يتم
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 حسب المصدر
طالما بقيت "تفاصيل" التسوية الواردة غير مؤكدة أو ثابتة وأخرى متباينة .إسرائيليا ،ظل التلويح بحل الدولتين
فـي الغـالب مرهـون بسـبل الفصـل ،والهـواجس الديمغرافيـة .بهـذا المعنـى ،فـإن الـدوافع العمليـة الـتي ظلـت تـدفع
اسرائيليا باتجاه التأسيس لحل الدولتين ،هو الحفاظ على الطابع اليهودي لسرائيل .الهم من ذلك ،أن حل الدولتين
بقي عرضة لسياسات إسرائيل وممارساتها في فرض المر الواقع ،على صعيد تضييق الهامش التفاوضي المتاح
فلسـطينيا ،وتوسـيع رقعـة المشـروع الصـهيوني السـتيطاني الجغرافيـة .فلسـطينيا ،ينطلـق منظـرو حـل الـدولتين مـن
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
اليهـودي لسـرائيل ،والثـاني حـول حقـوق اللجئيـن والحـل الـدائم لقضـيتهم المتمحـورة اصـل بـالعودة الـى ديـارهم
الموجـودة داخـل إسـرائيل وليسـت فـي الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  1967والثـالث حـول مصـير المـواطنين
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 صيغة قائمـة على التوازن بيـن طرفين ،في وقت أن أحد هاتين "الدولتين"،
قائمة وبعنف منذ العام  ،1948وهي تحتل منذ  1967مجمل مساحة فلسطين التاريخية او تسيطر عليها ،وترفض

اللتزام بتطبيق قرارات المم المتحدة .على العموم ،فقد ظل حل الدولتين كتسوية للصراع السرائيلي-الفلسطيني
ديناميـا ،شـأنه شـأن الحلـول الـخرى .لقـد ظلـت المشـاريع القائمـة علـى التقسـيم القليمـي لفلسـطين عرضـة للتغيـر
والتبدل تباعا 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.
وفـي سـياق مشـاريع تقسـيم فلسـطين الـى دولـتين ،تعتـبر محطـة العـام  1947الـبرز بـاقرار الجمعيـة العامـة للـمم
المتحدة في  29تشرين ثاني قرارها الشهير رقم ") 181قرار التقسيم"( والقاضي بإقامة دولتين عربية ويهودية
على أرض فلسطين النتدابية .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  % 7فقط
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 .لم يأخذ
قرار التقسيم بعين العتبار الرغبات الساسية للغالبية المطلقة للسكان في فلسطين والخطر من أن تنفيذ خطة
التقسـيم قـد يجـر "نقـل" قطـاع واسـع مـن السـكان بصـورة غيـر طوعيـة .وقـد قـاد قـرار التقسـيم عمليـا الـى 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.
كان لحتلل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في العام  1967كبير الثر في تحولت بأمر الدولة المستقلة في
العقل السياسي الفلسطيني ،تلتها إعادة بلورة فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة مع فتح نقاش محدود لحتمال عودة
الـمم المتحـدة لتأخـذ تفـويض سـلفها عصـبة الـمم علـى الراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  .1967غيـر أن المسـار
التاريخي للقرار الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967كان قد
انطلق في العام  1974بإقرار المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية برنامج النقاط العشر
الـذي نـص علـى اقامـة "سـلطة الشـعب الوطنيـة المسـتقلة المقاتلـة" علـى أي جـزء محـرر مـن فلسـطين فـي إشـارة
واضحة الى الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967وذلك باعتبارها سلطة مرحلية وخطوة تكتيكية في الطريق
الى الهدف الستراتيجي المتمثل في الدولة الديمقراطية على كامل تراب فلسطين.
حـــل الدولتيــن -مواطــن القـــوة
كانت سيرورة حل الدولتين منذ عقد السبعينات مرورا بعقد الثمانينات المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة "على
أي جـزء محـرر مـن تـراب فلسـطين" )كتكتيـك لسـتراتيجية الدولـة الديمقراطيـة الواحـدة ومـن ثـم كاسـتراتيجية
مسـتقلة( قائمـة أساسـا علـى طريـق تحقيـق مشـروع قابـل للتنفيـذ فـي المـدى القصـير والمتوسـط )بخلف الدولـة
الديمقراطية الواحدة على كامل تراب فلسطين( .لقد رأت منظمة التحرير الفلسطينية واقعية المشروع كموطن قوة
وكموطئ قدم أساسي لها في "الداخل الفلسطيني" ،خصوصا بعد سنوات صراع دامية مع الدول العربية كالردن
وسـوريا ولبنـان .وقـد تزامنـت واقعيـة المشـروع فـي إقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى الراضـي الفلسـطينية
المحتلة مع بث مناخ دولي داعم أيدته أطراف ضمن المشهد السياسي السرائيلي تقضي بإمكانية التوصل الى حل
من هذا القبيل مع منظمة التحرير الفلسطينية.
ثمـة أمـر آخـر متعلـق يحـرص منظـرو الـدولتين علـى إبرازه ،وهـو تحـرر أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي الراضـي
الفلســطينية المحتلــة عــام  1967مــن الحتلل الســرائيلي فــي ظــل حملــة منهجيــة تقــوم علــى أســاس اســتمرار
الستيطان السرائيلي وخاصة في مدينة القدس .ساهمت بهذا التوجه النتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في كانون
أول مـن عـام  1987والـتي لحقهـا فـك الرتبـاط الـردني عـن منـاطق الضـفة الغربيـة ومـن ثـم اعلن السـتقلل
الفلسطيني في العام الذي تله.
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 حل الدولتين وليس الحل نفسه
بالضـرورة وهمـا أمـران مختلفـان .إذ أن حل أقـرب الـى صـيغة القـانون الـدولي ،ول يعتمـد بـالمطلق علـى مـوازين
القوى سيؤدي الى نتائج عملية مختلفة 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 طـرح حـل الـدولتين عـن تـوفير
إجابات شافية لمصير قطاعين مهمين من قطاعات الشعب الفلسطيني وهما الفلسطينيين المواطنين داخل اسرائيل
واللجئيـن الفلسـطينيين والـتي تتعلـق قضـيتهم ومصـيرها بعـام  1948مباشـرة وليـس  .1967إن حـل الـدولتين فـي
أحسن حاله قادر على حل مشكلة الفلسطينيين )من غير اللجئين( في الراضي الفلسطينية المحتلة عام ،1967
ستكون 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 عثرة امام تحقيق
تقرير المصير لجموع الشعب الفلسطيني .وإذا ما سقنا أوسلو مثال ،نجد أن منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة
إسرائيل لم تبت بالمطلق بمصير الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على إعتبار كونها "قضية داخلية إسرائيلية"
فـي وقـت تـم تأجيـل قضـية اللجئيـن الـى الحـل النهـائي للمفاوضـات ،وسـط اسـتمرار إسـرائيل بالـعلن عـن عـدم
سماحها للجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم الصلية التي هجروا منها.
من الضرورة بمكان ،الشارة الى أن حقوق اللجئين الفلسطينيين كما أوردنا ل تصطدم مباشرة بالعتراف بدولة
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
اللجئين .كما ان على إسرائيل ،كدولة ،تطبيق حقوق اللجئين ،وهو ما اشترطته المم المتحدة لقبولها عضوا،
وأسنده القانون الدولي بشكل ل يقبل التأويل.
إل أن الخطر الجلي في هذا السياق ،أن يقود حل الدولتين الى منطق المقايضة ،بمعنى مقايضة حقوق فلسطينية
بأخرى .ويجري الحديث ويوحي المناخ العام الى ان فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة على الراضي الفلسطينية
المحتلة عام  1967مرهونة بالتنازل عن حق العودة للجئين والمهجرين الفلسطينيين .وغني عن الذكر ما أفرزه
هذا المناخ من مبادرات مشتركة كوثيقة الهدف )سري نسيبة -عامي أيالون( ،ومن ثم وثيقة جنيف في هذا التجاه.
عموما ،فإن الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اللحظة الخيرة من مفاوضات الحل النهائي يقوم
علــى أســاس تقــديم طــرح مســند الــى القــانون الــدولي وقــرار الجمعيــة العامــة رقــم  194لحــل قضــية اللجئيــن
الفلسطينيين.
علـى الـرض فـإن حل الـدولتين يـواجه خطرا أكيـدا مـن ممارسات إسـرائيل نفسـها ،الـتي تحـاول تحـويله الى طـرح
غيـر ممكـن .بهـذا المعنـى ،فـإن واقعيـة المشـروع ،وهـو أحـد مـواطن قـوته قـد أخـذت تنحصـر وتتحـول الـى أمـر فـي
منتهى الصعوبة خلل السنوات الخمس الخيرة ،خصوصا مع غبراز إسرائيل لخيار "دولة الكانتونات".

 .3حــل الدولـــة الواحـــدة
تسـوية للصـراع تقـوم علـى أسـاس إيجـاد نظـام سياسـي واحـد للشـعبين الفلسـطيني واليهـودي-السـرائيلي علـى كامـل
أرض فلسـطين التاريخيـة .ويحمـل هـذا الطـرح عمومـا نمـوذجين مختلفيـن يقـوم الـول علـى أسـاس فكـرة الدولـة
الديمقراطية فيما يقوم الثاني على أساس فكرة الدولة ثنائية القومية.
ورغـم عـدم وجـود تعـاريف محـددة متفـق عليهـا لحـل الدولـة الواحـدة ،وخاصـة الدولـة ثنائيـة القوميـة ،فـي سـياقات
الصـراع السـرائيلي الفلسـطيني خاصـة ،فـإن الكـثير مـن المحـددات كـانت قـد اسـتنبطت مـن تجـارب أخـرى مطبقـة
حول العالم )كسويسرا وبلجيكا وجنوب أفريقيا( .وقد يكون التعريف القرب الى الدولة ثنائية القومية بكونه مفهوم
سياسـي لقيـام نظـام حكـومي يشـترك فيـه شـعبان فـي النظـرة الـى الـدعائم الساسـية الـتي تكـوّن الدولـة ،تكـون لكـل
جماعة من الجماعتين القوميتين هويتها المنفصلة التي تتمتع فيها بلغتها وثقافتها القومية وتراثها الديني .وأهم ما
يميز نظام الدولة ثنائية القومية هو الحصول على نظام توافقي بين الجماعتين القوميتين يتجنب سيطرة الغلبية
علـى القليـة لـذا ل بـد مـن وجـود عناصـر أساسـية مثـل تقسـيم السـلطة ،ونظـام تعـدد الـحزاب ،وحـق القليـة فـي
العتراض ،والمشاركة في السلطة التنفيذية .اما الدولة الديمقراطية ،فعادة ما ينظر اليها على انها نظام مساواة
المواطنين أمام القانون ونظام الدولة المتفق عليه.
ويظـل تعـبير حـل الدولـة الواحـدة )بنموذجيهـا الديمقراطيـة وثنائيـة القوميـة( فضفاضـا أيضـا فـي سـياق الصـراع
السـرائيلي-الفلسـطيني ،اذ يختلـف بيـن قلـم وآخـر ،وبيـن جهـة سياسـية وأخـرى .ومـن المـور الـتي تسـاق فلسـطينيا
تكمن في كيفية التعامل مع اليهود ،كـ "شعب" وكـ "مشروع استيطاني".
وقـد بزغـت فكـرة الدولـة الواحـدة مـع فجـر الصـراع ،عنـدما طـالب الفلسـطيينيون بـاحترام رغبـاتهم وهـم السـكان
الصليين باقامة دولتهم المستقلة على كامل تراب فلسطين ،مع احترام حقوق جميع مواطني الدولة .وكانت الدولة
الديمقراطيـة الواحـدة هـو الحـل المثـل فلسـطينيا قبـل نكبـة فلسـطين فـي العـام  1948وجـزء مـن الجمـاع الـوطني
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 السياسـي الفلسـطيني
ونتيجة لعدم وجود مثل هذه الفكرة في الجندة السياسية الردنية والمصرية .وطوال فترة الخمسينيات ل نجد أدبا
فلسـطينيا يـثير الهتمـام فـي هـذا المجـال .ومـن الممكـن القـول ان المشـروع الـوطني الفلسـطيني ،ممثل بمنظمـة
التحرير الفلسطينية ظل حتى عام  ،1974ورسميا حتى  1988يطمح الى خيار الدولة الواحدة كاستراتيجية.
غيـر ان النقلـة النوعيـة فـي هـذا السـياق كـانت قـد تحققـت فـي العـام  1968عنـدما طرحـت حركـة فتـح مـا وصـفته
بالهــدف الســتراتيجي المتمثــل فــي إقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة فــي كــل فلســطين .وجــاءت فكــرة الدولــة
الديمقراطيـة بـدون تفاصـيل عـن كيفيـة التوصـل الـى مثـل هـذا الهـدف او مـا اذا كـانت هنالـك أهـداف مرحليـة للهـدف
السـتراتيجي .وقـد صـادق المجلـس الـوطني الفلسـطيني علـى هـذه الفكـرة فـي العـام  ،1969وغصـت الدبيـات
الفلسطينية في أوائل السـبعينيات بطـرح فكـرة الدولـة الديمقراطيـة على يـد سياسيين ومفكرين وبـاحثين .ومنذ العام

 1974قادت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة إنشاء كيان فلسطيني مستقل على اي جزء محرر كخطوة تكتيكية
باتجـاه الدولـة الديمقراطيـة علـى كامـل تـراب فلسـطين .كمـا إمتلـت بيانـات المجلـس الـوطني الفلسـطيني بـالكثير مـن
الدبيـات اكـدت علـى ان الدولـة الديمقراطيـة هـي الهـدف السـتراتيجي للثـورة الفلسـطينية  .بيـد أن فـترة السـبعينيات
والثمانينيات قد سادها الكثير من الغموض حول الطرح الواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية ،انتهى كما اسلفنا في
تشـرين ثـاني مـن عـام  1988بـاعلن السـتقلل الـوطني الفلسـطيني علـى اراضـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة
وعاصمتها القدس الشريف.
وقـد ظلـت فكـرة الدولـة الديمقراطيـة فلسـطينيا ،هـدف عـدد مـن الفصائل والحركـات ،كمـا اسـتمر عـدد مـن المفكريـن
والبـاحثين فـي الكتابـة عنهـا بيـن الحيـن والـخر .ال أن علـو طـرح خيـار دولـة الكانتونـات ،والـتراجع الشـديد فـي
انطبـاق حـل الـدولتين وبنـاء جـدار الفصـل العنصـري علـى أراضـي الضـفة الغربيـة منـذ حزيـران  ،2002كـان قـد
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 الحقوق .يمكن هذا
الطرح من ايجاد حل لتشتت الشعب الفلسطيني بقطاعاته الثلثة ،بعيدا عن التجزيئية في الحلول ،وامكانية تطبيق
حقه في تقرير مصيره على ارضه .على اعتبار ان هذا الطرح يتعامل مباشرة مع أصل الصراع وتبعاته المتمثلة
فـي نكبـة فلسـطين فـي العـام  .1948يـوفر حـل الدولـة الواحـدة اسـتجابة واضـحة لكـل قطاعـات الشـعب الفلسـطيني،
وخاصـة المـواطنين الفلسـطينيين فـي داخــل اسـرائيل ،واللجئيـن الفلسـطينيين فــي الشـتات .علـى طريــق تقريــر
مصـيرهم كشـعب علـى كامـل تـراب فلسـطين ،وليـس حصـره علـى جـزء منـه .وهـو مـا يعـزز الهويـة الوطنيـة
الفلسـطينية عـن طريـق ربـط أجـزاءه منـذ العـام  1948علـى كامـل وطنـه فلسـطين .فـي المقابـل ،فـإن حـل الدولـة
الواحدة ،ورغم اصطدامه بالطابع اليهودي لسرائيل إل أنه يوفر صيغة لتطبيق حق اليهود السرائيليين في تقرير
المصير أيضا.
يقـدم منظـرو حـل الدولـة الواحـدة مسـالة اخـرى تتمثـل فـي عـدم انطبـاق حـل الـدولتين كتسـوية للصـراع السـرائيلي
الفلسطيني .كما ان ممارسات إسرائيل على ارض الواقع تدفع بغير قصد في اقامة دولة واحدة على ارض الواقع،
بمعنى أنه حتى لو أن اسرائيل لم تقصده مباشرة ،فإن امكانيات التقسيم القليمي قد أصبحت غير ممكنة .وقد دفع
اختلل ميزان القوى لمصلحة اسرائيل ،وانغلق آفاق عملية السلم ،دفع عدد من الباحثين الفلسطينيين والعرب
والسـرائيليين الـى اعتبـار فكـرة الدولـة المسـتقلة مسـتحيلة التحقيـق فـي المنظـور القريـب .ول تمثـل حل عمليـا
للصراع الفلسطيني السرائيلي.
كمـا كثر الحديث مؤخرا عـن "وجـوب طرح" الدولة الواحـدة كخطوة "تكتيكيـة" لتطبيق حل الـدولتين .ويأتي هذا
الطرح على ضوء انحسار الخيارات الفلسطينية على مسار حل الدولتين-دولة الكانتونات ،وبالتالي فمن الضرورة
بمكـان اعلء خيـار الدولـة الواحـدة بغيـة توسـيع البـدائل الفلسـطينية ،ورفـض خيـار دولـة الكانتونـات ،والخـروج مـن
المأزق الراهن .وقد تكون اللفتة البرز في هذا السياق قيام رئيس الوزراء الفلسطيني ،أحمد قريع )أبو علء( في
كـانون ثـاني مـن عـام  2004بتهديـد إسـرائيل بـأن الفلسـطينيين سـيطالبون بدولـة واحـدة مـا لـم تعـط اسـرائيل للشـعب
الفلسطيني حقوقه بدل من المطالبـة باقامة دولـة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ) 8كانون ثـاني
.(2004
حــل الدولــة الواحــدة :مواطــن الضعــف والتحديـــات
بموجب معارضي حل الدولة الواحدة ،يكمن موطن الضعف البرز فيما يتعلق بحل الدولة الواحدة بكونه حل بعيد
المـدى فـي وقـت نتحـدث فيـه عـن منـاخ متحـرك ومـن خلل حقـائق تفرضـها اسـرائيل باسـتمرار علـى الـرض فـي
سـباق مـع الزمـن ،خصوصـا وأن حـل الدولـة الواحـدة يتطلـب مواجهـة مباشـرة مـع الطـابع اليهـودي لسـرائيل وهـو
ليس بالمر السهل المنال ،وقد تتحقق في اطار موازين قوى مختلفة غير متوفرة اليوم .وخصوصا وان موازين
القوى النية ،الوطنية ،القليمية والدولية ل تسمح بتطبيق مثل هذا الحل .فيما يقول البعض ،أن فكرة عدم انطباق
حـل الـدولتين اليـوم ،ليـس دليل "للعافيـة" باتجـاه حـل الدولـة الواحـدة وانمـا اذا كـان المجتمـع السـرائيلي يرفـض
بغالبيته حل الدولتين فان حل الدولة الواحدة قد أصبح "مستحيل".
ول تلقي الفكرة ،كما أوردنا في السابق شريكا اسرائيل قابل للتفاوض على أساس هذه الفكرة على اعتبار انه
يتصـدى الـى اسـرائيل كدولـة يهوديـة ،وحـتى أولئك الـذين يتحـدثون اسـرائيليا عـن الدولـة الواحـدة وهـم قلـة قليلـة
منحصرة في السلك الكاديمي والعلم ،فإن فروقات جوهرية نابعة من هذا الطرح خاصة في استمرار رفض
فكرة تطبيق حق العودة للجئين الفلسطينيين ،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.
فـالخوض مثل فـي رفـع شـعار عـدم انطبـاق حـل الـدولتين ،او بـالحرى اقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى

الراضي الفلسطينية ،وعدم القدرة على تفكيك مستوطنات الضفة الغربية المحتلة قد تعطي شرعية غير مقصودة
لوجودهـا ،كمـا انهـا قـد تـدفع باتجـاه السـلبية فـي المعركـة النضـالية الـتي يخوضـها أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي
الراضي الفلسطينية المحتلة 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.
واخيـرا ،فإن فكـرة الدولـة الواحـدة ل تعنـي بالضـرورة حـل مشـاكل الشـعب الفلسـطيني بشـكل أوتومـاتيكي ،حـتى لو
كـان علـى اسـاس المواطنـة المتسـاوية .فـإذا كنـا نتحـدث فـي الجـانب النظـري ان الحـل قـد يحـل مشـاكل الشـعب
الفلسـطيني مجتمعـا ،فـإنه علـى الصـعيد النظـري أيضـا تقـوم احتمـالت عـدم حلهـا اذا مـا تـدخلت مـوازين القـوى
والبتعاد عن القانون الدولي في الممارسة ،وهي إحدى ثغرات أوسلو ،كما أن حل الدولة الواحدة قد يديم السيطرة
لمجموعة عرقية على اخرى.

 .4خـــاتمـــة
شـهد حل الدولتين خلل السنوات الخمـس الخيرة مأزقا كـبيرا بفعل استمرار إسرائيل بالعمل على تصفيته على
ارض الواقع باتجاه فرضها لـ "دولة الكانتونات" بصورة أحادية الجانب ولفترة طويلة المد .وقد تبعته محاولت
واجتهـادات فلسـطينية الـى إعـادة فتـح النقـاش الفلسـطيني حـول الخيـارات المتاحـة ومنهـا ابراز خيـار حـل الدولـة
الواحـدة )رغـم طرحـه تاريخيـا وتبنيـه علـى يـد جهـات مختلفـة( وذلـك كـرد فلسـطيني علـى الممارسـات السـرائيلية
وعدم انطباق حل الدولتين.
وفي الوقت الذي يرفض الشعب الفلسطيني القبول بـ "خيار دولة الكانتونات" وما تفرزه من تداعيات وممارسات
كبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات والشوارع اللتفافية 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 الدولتين كتسوية لنهاء الصراع وبين مؤيدي حل الدولة الواحدة يجب
أل تدفع الى السلبية وشرعنة الحتلل واسقاطاته باي شكل من الشكال .إن قضية تحرر ابناء الشعب الفلسطيني
في الراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967من الحتلل والستيطان مهمة وتستدعي بذل الجهود القصوى ،على
ان تظـل مسـألة مقايضـة الدولـة المسـتقلة علـى هـذه الراضـي كتجلـي للتحـرر مـن الحتلل والسـتعمار بحقـوق
اللجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل مرفوضة.
من هنا ،فإن حل الدولتين من خلل العتراف باسرائيل كدولة سيادية )وليس كدولة يهودية( ل يعني بالضرورة
التخلـي عـن حقـوق اللجئيـن والمهجريـن او المـواطنين الفلسـطينيين فـي الـداخل .فـالعودة تشـكل تحـدياً لمحـاولت
إسرائيل في الحفاظ على "أغلبية يهودية مسيطرة" وليس 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.
مع ذلك ،فعلى ارض الواقع فإن حل الدولة الواحدة يتناغم أكثر على أرض الوقع مع حقوق اللجئين الفلسطينيين
والمـواطنين الفلسـطينيين فـي داخـل اسـرائيل وذلـك لمـا تحملـه مـن أفـق عظيمـة لحـل مشـكلت الشـعب الفلسـطيني
وقطاعـاته ،مسـتجيبا الـى حقـوقه المسـندة الـى القـانون الـدولي فـي العـودة الـى ديـاره ونبـذ التمييـز العنصـري عنـه
وامكانية تطبيق تقرير مصيره كمجموع .إنه الحل الوحيد القادر على "إعادة توحيد" الشعب الفلسطيني من جديد
ضمن هوية وطنية واحدة على ارضه التاريخية فلسطين .في وقت ان حل الدولتين ،في حال طبق بالشكل المراد
فلسطينيا ،فإنه لن يستجيب بالكاد ال الى احتياجات وحقوق اقل من ربع الشعب الفلسطيني على نحو خمس مساحة
فلسطين التاريخية ،ويديم ازمة القطاعات الباقية نحو مصير يبدو مجهول.
وفي قضية أقل وضوحا ،ل يمكننا التكهن كم سيكون مجديا طرح فكرة الدولة الواحدة كبديل لدولة الكانتونات من
أجل التوصـل الى حل الدولتين ،بمعنى طرحه كخيار تكـتيكي .إن على الشعب الفلسطيني أن يحـدد اولوياته ليس
من زاوية ردة الفعل العفوية بل من خلل دراسة آفاق الحل العملية .على العموم ،فإن إعادة فتح النقاش حول حل
الدولة الواحدة وحل الدولتين يظل واجبا.
بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة ،فإن الشعب الفلسطيني يجب أن يظل متسلحا بحقوقه غير القابلة للتصرف
المؤكدة ضمن مواثيق القانون الدولي وقرارات المم المتحدة ذات العلقة .إن الحل المسند الى القانون هو موطن
قـوة يجـب أل تغيـب عـن انظـار الفلسـطيني قيـادة وشـعبا نحـو النجـرار الـى العتمـاد علـى مـوازين القـوى .لـن
العتماد على الخيرة حتى في حال حل الدولة الواحدة فلن يؤسس إل لدارة الزمة وليس حلها.

