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املاجستري يف "الدراسات األمنية وبناء السالم" من كلية دس. حيمل شهادة  ق فلسطيين ولد يف ال   :محادة جب
. حصل على درجة البكالوريوس يف إدارة 2011اسية يف جامعة "روما تري" يف ايطاليا عام يالعلوم الس 

املركز الفلسطيين . ويعمل اآلن مديراً للمشاريع يف  2006األعمال من اجلامعة العربية األمريكية يف فلسطني عام  
 .  اسية واملسحيةيللبحوث الس 

. كذلك شارك  مؤسسة الدولة الواحدةانشط سياسي ومؤسس مشارك وعضو جملس إدارة متطوع يف  جبالسيد  
 2019يف فلسطني وخارجها. يف  ثقايفبرامج تبادل و  مؤمترات العمل،يف عشرات الربامج التدريبية، ورشات 

 الواعدين  ابب املصمم للقادة الش ”EUVP“ برانجمهضمن إختاره اإلحتاد األورويب إلستضافته يف بروكسل 
  . داخل اإلحتادواملؤثرين من دول خارج اإلحتاد األورويب للتعرف على مؤسسات اإلحتاد وااللتقاء بصناع القرار  

 

 

 
 

 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية ودراسات   2000مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية. أتسس املركز يف مطلع عام 

ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي السياسات العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت 
املسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم املركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث  والسياسة اخلارجية؛ والبحوث

حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل  األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية
لقة جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتع

ة والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعي
                                                                                                                                               الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبريوتبادل اآلراء.                                                       

ــرتاتيجي، ووحدة البح   ــة الداخلية، وحدة التحليل االســــــــ ــياســــــــ ــاطات واألحباث يف املركز من خالل وحدات ثالثة: وحدة الســــــــ يتم القيام ابلنشــــــــ
ــية، وإجراء البحوث املســــــحية التجريبية املســــــحي. تقوم هذه الوحدات  مارســــــة أربعة أنواع من النشــــــاطات: ك ــياســــ تابة البحوث والتحليالت الســــ

ــكيــل فر  اخلرباء وجمموعــات العمــل، وعقــد وتنابيم املؤمترات واللقــاءات. تقوم هــذه الوحــدات ابلرتكيز على  ــتطالعــات الرأي العــام، وتشــــــــــــ واســــــــــــ
 .واألكادميياصة واليت حتتاج إىل البح  العلمي املستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى املوضوعات السياسية ذات األمهية اخل

. تتناول هذه األورا  قضااي سياساتية داخلية وخارجية 2019ضمن األورا  السياساتية النقدية اليت يصدرها املركز للعام  اخلامسةهذه الورقة هي 
 هتم اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار.

 
          

 رام هللا، فلسطني  ،76شارع اإلرسال، ص.ب 
 2964933-2-970+ت: 
 2964934-2-970+ :ف

pcpsr@pcpsr.org 
www.pcpsr.org 
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 الفلسطينيون في موقع المبادرة:

 اآلن   …حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة 

 
 محادة جب 

 
تنطلق هذه الورقة من ثالثة افرتاضات. أواًل: موت حل الدولتني أو استحالة حتقيقه، وذلك بسبب التوسع االستيطاين االسرائيلي يف  
أراضي الدولة الفلسطينية املنشودة وغياب القضية الفلسطينية عن برامج األحزاب الفاعلة يف اسرائيل من جهة، وغياب األدوات  

الوضع الراهن للضغط على اسرائيل من جهة أخرى. وكذلك بسبب عجز أو عدم رغبة اجملتمع الدويل يف الضغط    الفلسطينية الفاعلة يف 
  على اسرائيل إلنقاذ هذا احلل، فضاًل عن أن حل الدولتني ال يقدم حاًل عادالً لقضية الالجئني الفلسطينيني وهلذا السبب أيضاً يرى كثري

 حل الدولتني حىت لو حتقق فإنه لن يكون هناية الصراع.  من الفلسطينيني واالسرائيليني أبن  
واالفرتاض الثاين هو أن إهنيار السلطة الفلسطينية مسألة وقت، إما ألسباب اقتصادية أو بسبب صراع داخلي على السلطة، فضاًل عن  

ا وتفصل بني السلطات وغري فاسدة كما  فقداهنا ملربرات وجودها وفشلها يف تقدمي نفسها كنواة لدولة دميقراطية حترتم حقو  مواطنيه
فقط من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة أبن الدميقراطية يف  نابام احلكم يف السلطة   % 23أرادها الفلسطينيون، حي  يقول 

 .  (1) السرائيل %57الفلسطينية جيدة أو جيدة جداً مقابل  
دولة    لواقع   صورة  . إن الوضع الراهن ليس إال بني البحر والنهر أما االفرتاض الثال  فهو إستحالة استمرار الوضع الراهن يف املنطقة الواقعة  

بتمييز متزايد ضد الفلسطينيني. جيعل هذا التمييز من  وذلك  ،  من احلقائق على األرض لصاحلهاا  مزيد  كل يوم  فيه إسرائيل  فرضت  واحدة
لدى الفلسطينيني   - قد ال تدوم طويالً -فرصة  هناكمع ذلك،  هذا ناباما عنصراي يف مراحل متقدمة من التطور.واقع الدولة الواحدة 
ولتحقيق مكاسب   ، وفرض حل الدولة الدميقراطية الواحدة يف فلسطني التارخيية   هذا الواقع املتبلور بكشف عنصرية   ، لتغيري الوضع الراهن

 اسرتاتيجية وتعويض الكثري من اخلسائر اليت نتجت عن مغامرة أوسلو.  
يج حلل الدولتني من أطراف فلسطينية أو غريها، هو مشاركة يف استمرار معاانة الشعب الفلسطيين. بل إن  إن االستمرار يف تبين والرتو 

هذا اخلداع القائل أبن حل الدولتني مازال ممكنًا قد يكلف الفلسطينيني نكبة اثنية. حل الدولتني مات وانتهى، وان السذاجة املتمثلة  
من حي   - تايل التعويل على ما بعد هناية فرتة رائسته، غري صحيحة وغري مفيدة. بل إن ترمب  بتحميل الرئيس ترمب مسؤولية قتله، وابل

قد يكون فرصة جيب اقتناصها قبل فوات األوان، حي  إن ما قام ويقوم به هو لوقف ابئعي األوهام للفلسطينيني عند حدهم     -ال يدري
تيجية جديدة.  وإجبار القيادة الفلسطينية لالعرتاف خبطئها وتبين اسرتا

 
1 http://www.pcpsr.org/ar/node/724  
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وهذا احلكم استمر حىت بعد اتفا  أوسلو وانشاء جهاز   إسرائيل، هي دولة واحدة وهي    1967إن من حيكم فلسطني التارخيية منذ عام 
" اباللتفاف على االنتفاضة األوىل من خالل انشاء جهاز  عملية السالم السلطة الفلسطينية وحىت اآلن. وجدت اسرائيل ضالتها يف "

 3379الذي كانت موصومة به من ِقبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة )قرار رقم لفلسطينية ليعفيها من وصمها ابلدولة العنصرية السلطة ا 
ولكن اليوم،    .1991يوم فقط من انعقاد مؤمتر مدريد للسالم عام    45بعد    (3)(1991عام    86/46قبل الغائه )قرار رقم    (2) (1975عام  

عاماً كانت األفضل يف اترخيها    25  اسرائيل   قد كسبت لبدأت تتكشف نوااي اسرائيل. وابلفعل    ، بعد سنوات قليلة على أوسلوبل مبكراً و 
يهام الفلسطينيني بعملية سالم ال تنتهي بينما قامت وتقوم بتعزيز وجودها وسيطرهتا والتحكم  إهلاء و إعلى كافة املستوايت من خالل 

غري متصل   اليومية للفلسطينيني، وكذلك سرقة األراضي ومواردها وفرض أمر واقع جديد سيكون من يطالب بتغيريهبكل مناحي احلياة 
 .  بنابر بعض الفلسطينيني  وحىت   الرئيسيني يف العملية السياسية القائمة على حل الدولتنينيالالعبني الدوليونابر ابلواقع بنابر اسرائيل 

ة التحرير وتلهف قيادهتا للعب دور جديد بعدما أصبحت تقريبًا غري ذي صلة حبكم اجلغرافيا  جنحت اسرائيل ابستغالل ضعف منابم 
انشاء سلطة فلسطينية الدارة شؤون   يتم فيه أوسلو يف  هزيالً  اً وجفاف مواردها املالية، وفرضت عليها اتفاق ، وضعف وتساقط احللفاء

كأهنا دولة مستقلة يف عالقتها مع شعبها    إلنشائها تتصرفطة منذ اليوم األول  السل ة بدأت قياد  حي  ، الفسطينيني شكلياً ابلنيابة عنها
وليصبح فيما بعد من الصعب على هذه القيادة التفكري ابلعودة خطوة   ، ُمعطية االنطباع أبهنا نواة الدولة الفلسطينية املنشودة  ،هائوحلفا

لشعبها، وبدالً   وهامابنه ليس ابستطاعتها بيع مزيد من األ 2000عام  دللوراء. وعندما أدركت القيادة الفلسطينية بعد قمة كامب ديفي
من قلب الطاولة على االحتالل ابلرتاجع خطوة للوراء وإرجاع األمور إىل ما كانت عليه قبل أوسلو وذلك حبل السلطة الفلسطينية، برزت  

 عن مكتسباهتا الشكلية والفردية. تخلي للقيادة السلطة   ، أي عدم استعدادهنا الصعوبة اليت راهنت عليها اسرئيل
ويف ظل افتقار القيادة   ،(2000وفشل قمة كامب ديفيد )  ،(1999أنه وبعد حوايل عشرين عاماً على انتهاء املرحلة االنتقالية )  ،املفارقة 

هو اخليار الوحيد بيد    السلطة الفلسطينيةيبقى خيار حل  إسرائيل،  الفلسطيينة ألدوات الضغط والتأثري، وفشل اسرتاتيجية التدويل وعزل  
السلطة الفلسطينية  و  منابمة التحرير  والدليل على أنه اخليار الوحيد هو هتديد رأس هرم .نقاذه إنقاذ ما ميكن إ القيادة الفلسطينية حملاولة 

ع اسرائيل يف شهر متوز/يوليو املاضي رداً  وقراره بوقف العمل ابالتفاقيات املوقعة ممنذ عشر سنوات حبلها و "تسليم املفاتيح" لالحتالل،  
ولكنها بقيت كما غريها دون  على هدم بيوت فلسطينية يقع بعضها يف منطقة "أ" يف وادي احلمص يف بلدة صور ابهر قضاء القدس. 

     املصداقية.  ها خطوات عملية وأبدىن مستوى من اجلدية مما أفقد
 

 حل السلطة أو انتظار اهنيارها؟
زال فعاالً لدرجة أن القيادة الفلسطينية مستعدة هذه املرة للمغامرة ابلتمسك ابلسلطة آلخر حلابة حىت   اسرائيل سابق الذكر ما ن رهان إ

وهذا االهنيار وشيك وميكن أن حيدث يف أي حلابة كما ذكران سابقاً، إما ألسباب اقتصادية وعدم قدرة    .ة حبلها در بدالً من املبا  ، اهنيارها
طينية على االستمرار أبداء املهام املوكلة هلا، أو بسبب صراع داخلي على السلطة، حي  أن خماطر هذا الصراع قد تضاعفت  السلطة الفلس

بعد حل اجمللس التشريعي الذي حسب القانون األساسي ويف حال عدم قدرة الرئيس على القيام  هامه أو وفاته، يصبح رئيس اجمللس  
 تحضري النتخاابت رائسية خالل مدة شهربن وهذا هو السيناريو الذي حدث بعد وفاة الرئيس عرفات. التشريعي هو الرئيس ليقوم ابل 

نابمة  مل  أبكملهاالقيادة  عودست السلطة  في سيناريو حلف .واملبادرة ابحلل هو فر  اسرتاتيجي ومصريي انتابار االهنيارالفر  بني إن  
صنع القرار ومشولية التمثيل داخل  طريقة  واي حبذا لو كان ذلك ابلتوازي مع اجراء تغيريات واصالحات من حي   )والشعب معاً    التحرير 

  ( 4) %54لوقف النزيف املتسارع يف رصيد شعار املنابمة كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيني الذي يؤيده اليوم فقط  مؤسسات املنابمة 
يف موقع املبادرة والقدرة على التحكم والتوجيه  ليكوان  % قبل ثالثة عشر عاماً(69من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 

كذلك ينبغي على القيادة تزامنًا مع ذلك إعطاء صالحيات واسعة    .السلطة  لالسرتاتيجية اليت سيتم تبنيها وطرحها ملرحلة ما بعد حل 
 

2https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1    
3https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0aea0b9fe5c99b0885256a9b00

ment61300c?OpenDocu   
4http://www.pcpsr.org/ar/node/753    
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دة  للبلدايت واجملالس احمللية وتشكيل جلان شعبية يف أحياء املدن والقرى ملساندة البلدايت واجملالس احمللية يف حفظ األمن الداخلي وقيا
ة وتسليمها لطرف اثل  مثل األمم املتحدة وذلك لتحقيق ثالثة  العمل الشعيب املقاوم. وعليها أيضاً املبادرة جبمع أسلحة األجهزة األمني

واثنياً، خدمًة السرتاتيجية حل الدولة الواحدة اليت   ؛ أهداف: أواًل، لتفادي حماولة إسرائيل جر الفلسطينيني لسيناريو االنتفاضة الثانية
من االسرائيليني اليهود ملشاركة الفلسطينيني يف نضاهلم إلهناء النابام    واثلثاً، لضم املزيد   ؛ سيتم تبنيها والقائمة على املقاومة الشعبية السلمية

 العنصري. 
تكون يف موقع املتحكم يف األمور  س سرائيل وصراع مسلح، فإن إوما ميكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمين  ،يف سيناريو االهنيار أما  

  قد بل إن اسرائيل كدولة  . الفلسطيين يكون مسرحها الضفة الغربيةقد تستغل هذا الوضع ابرتكاب نكبة اثنية حبق الشعب  الدرجة أهن
وصل عددهم يف الضفة  و   الذين تزايدت اعتداءاهتم يف السنوات األخرية  يف النكبة اجلديدة برتك األمر للمستوطنني   اً رئيسي  اً ال تكون مشارك

مستوطن ال ينقصهم السالح الرتكاب نكبة جديدة حبجة الدفاع عن النفس يف أجواء الفوضى   (5) ألف 600الغربية إىل أكثر من 
 . هنيار السلطة ا  عقباليت من املرجح أن تنشأ  األمينوالفلتان 

ينبغي    (بل ننتابر فرض وتطبيق آخر عناصرها  ، نتابر إعالهنا ن اليت ال )"صفقة القرن"  خطة  وتلك املتمثلة يف  ،املخاطر  هذه  إذن، لتفادي
بادر حبل السلطة الفلسطينية اليت فقدت مربرات وجودها ألسباب عدة ولكن  تن ودون تردد أو انتابار أن اآلعلى قيادة منابمة التحرير 

هو الذي يعفي  وجودها لالنقسام و  األهموجود السلطة هو السبب  كما أنأبرزها هو إنتهاء وهم احلل القائم على "حل الدولتني".  
.  من جمموع املساعدات الدولية للفلسطينيني (6) %70المن كلفة احتالهلا، بل إن االقتصاد االسرائيلي يستفيد بنسبة تفو  اسرئيل 

اسرتجاع الثقة هو عنصر مركزي لتبين وإجناح  و ان تستعيد القيادة الفلسطينية جزءاً كبريًا من ثقة الشعب هبا ) د من املؤك ، وحبلها أيضاً 
يعتربون   الضفة الغربية وقطاع غزة  يفحوايل نصف الفلسطينيني     حي  أن  .السرتاتيجية وبرانمج ما بعد احلل( اليت هي شبه معدومة اآلن

وكذلك رغم اخلوف من اجملهول بغياب  ، ومقدم اخلدمات الرئيسي هلم  ، رغم أهنا املشغل األكرب، )7(هايؤيدون حلالسلطة عبء و 
حلل فإن نسبة التأييد  تيجية جديدة وواقعية ملا بعد اااسرت تقدمي  سألنا الفلسطينيني عن رأيهم حبل السلطة مع  لو  اسرتاتيجية ملا بعد احلل. و 

مع املصلحة الوطنية  مصاحلهم تتعارض  ذين لتنحصر املعارضة فقط أبصحاب املصاحل الكربى ال إىل أغلبية واضحةستزداد بكل أتكيد 
 اجلماعية. 

عب  من قرار حل السلطة الفسطينية. ولكن سيكون من الص  -املسيطرة على قطاع غزة-من الصعب معرفة موقف وردة فعل حركة محاس  
 عليها مواجهة إمجاع شعيب على اسرتاتيجية وطنية جديدة وواقعية تضمن حقو  الفلسطينيني. 

 
 اسرتاتيجية ما بعد احلل: حل الدولة الواحدة 

مريكية هناك ونتائج انتخاابت اسرائيلية هنا أو  أإن سياسة االنتابار اليت انتهجتها القيادة الفلسطينية والتعويل اترة على نتائج انتخاابت 
كفلسطينيني    ،ندفعما زلنا  و   ،مارسة بعض الضغوط على اسرائيل قد فشلت فشاًل ذريعاً ودفعناملتغيري يف سياسات االحتاد األورويب ودوله  

بالتأكيد ال ميكن مواجهتها وإفشاهلا من خالل االنتابار أو االكتفاء ابلقول "ال" يف الوقت  فمثناً ابهاباً. أما خطة "صفقة القرن"،    سببها ب
واالستثمار يف املواقف   ، الذي تطبق فيه على أرض الواقع. حان الوقت لالعتماد على أنفسنا فقط يف فرض ما نريد ضمن خطة وطنية 

 ولكن كعوامل مساعدة وليست أساسية.    ،ولية ما أمكن العربية والد
خطة وطنية فلسطينية، واقعية، أخالقية وحتابى بتأييد شعيب هي فقط الكفيلة إبفشال خطة "صفقة القرن" وغريها من اخلطط. هذه  

(  1)   : تضمنحبي   سطني التارخيية  اخلطة أو االسرتاتيجة الفلسطينية جيب أن تكون قائمة على تبين حل الدولة الدميقراطية الواحدة يف فل
( وضع خطط وبرامج  4و)   ،( ضمان عدم هيمنة جمموعة على أخرى3و)   ،حق العودة لالجئني (  2)و  ، املساواة الكاملة بني كل مواطنيها

 
5https://www.btselem.org/settlements/statistics   
6content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf-http://www.shirhever.com/wp    
7 http://www.pcpsr.org/ar/node/622    48والمسحية أن نسبة الذين يعتبرون أن السلطة عبء بلغت أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية  آخر استطالع يشير  %

 % 38وهبطت نسبة الذين يؤيدون حلها إلى  

https://www.btselem.org/settlements/statistics
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
https://www.btselem.org/settlements/statistics
http://www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf
http://www.pcpsr.org/ar/node/622
http://www.pcpsr.org/ar/node/762
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رص  على قاعدة تكافؤ الف ، خاصة يف جمال االقتصاد ،قصرية ومتوسطة املدى تعمل على جسر الفجوة بني مواطنيها يف كل اجملاالت 
( حُيتم على الدولة الدميقراطية  5وجمال األمن خبطط دمج شاملة على كافة املستوايت، وأخرياً، )  ،والتمييز إجيابيًا جتاه الفئات الفقرية 

ة  الواحدة اتباع سياسة خارجية قائمة على احلياد وعدم الدخول يف أي حماور اقليمية أو دولية وذلك ألمهية هذه الدولة الدينية والتارخيي 
 لدى معابم سكان األرض ولصاحل مستقبلها السياحي والتجاري الواعدين.   

اجلهد االعالمي والتعبوي الذي استثمرت فيه املنابمة للرتويج  رغم  و   ،رغم أن حل الدولتني هو الربانمج الرمسي ملنابمة التحرير الفلسطينية
يد حلل الدولتني بني الفلسطينيني واالسرائيليني اليوم هي األدىن منذ أكثر من عقدين وال تشكل أغلبية عند  إال أن نسبة التأي  ، هلذا احلل

ورغم شعور الفلسطينيني   ورغم عدم وجود حزب سياسي فلسطيين واحد يتبىن خيار حل الدولة الواحدة،أي من الطرفني. يف املقابل، 
الذين يؤيدون التخلي عن   الفلسطينينيفإن نسبة  ائيليني على قبول حل الدولة الواحدة، بضعفهم وعدم قدرة قيادهتم على إجبار االسر 

 يف حال فشل حل الدولتني.   (9) %39نسبة التأييد إىل أكثر من  وتقفز  (8)%31 تبلغ  حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة
  )10((%63حي  أن معابم الفلسطينيني )-الواسعة    السلميةأدوات حتقيق هذه االسرتاتيجية قائمة على املقاومة الشعبية    ن تكون أ جيب  
  )11((%39هذا الشكل من املقاومة ولكن عند سؤاهلم عن سبب ضعف مشاركة املواطنني يف املقاومة الشعبية تقول النسبة األكرب )يؤيدون  

ثقة اجلماهري   فإن  وكما ذكر سابقًا ال ميكن اسرتجاع ثقة اجلماهري إالا بقرار حبجم حل السلطة وابلتايل  . الثقة ابلقيادة أنه يعود لعدم 
- املقاومة الشعبية الواسعة والناجحة يف القدس  ،  أواًل :  على ذلك واضحان  ولدينا مثاالن    . املسرتجعة ابلقيادة ستجعلهم مشاركني فاعلني 

املسجد األقصى  احتجاًجا على البواابت االلكرتونية اليت حاولت اسرائيل تركيبها على مداخل    2017يف صيف    - حي  ال وجود للسلطة
  2018لعودة الكربى املستمرة منذ آذار ملشاركة اجلماهريية الواسعة يف مسريات ااب يتمثل البلدة القدمية يف ذلك الوقت. واملثال الثاين يف 

  املتعطشة  48المناطق يف و  ،حي  ال وجود للسلطة أيضاً. لنتخيل مسريات مشاهبة يف الضفة الغربية والقدس، على حدود قطاع غزة
لقيادة تكون جامعة لكل الفلسطينيني تشملهم بعد أن ختلت عنهم قيادة منابمة التحرير رمسياً منذ "أوسلو" وتركتهم ملصريهم كأقلية مميز  
ضدها خاصة بعد سن قانون القومية اليهودية السرائيل. إذن، ابلتوازي مع املسريات الكربى يف كل أحناء فلسطني التارخيية وفضح  

الذي ساوى الصهيونية   1975لعام  3379واملطالبة إبعادة تفعيل قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة رقم  ز اإلسرائيليةسياسات التميي
ويف وقت     BDSاالستثمارات، لنتخيل أيضًا الزخم الكبري الذي ستكتسبه حركة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوابت وسحب ابلعنصرية
لى احلكومات اليت حتاول التضييق عليها وحماربتها االستمرار يف ذلك خشية اهتامها ابلدفاع  خاصة ابنه سيكون من الصعب ع ، قياسي
 للجميع.   ا عنصرية ابت مكشوفيتصف ابل  واحدة دولة واقع  عن 

لعنصرية  اب  سياساهتاإن قدرة إسرائيل كدولة صغرية على مواجهة وحتمل الوضع اجلديد الناشئ املتمثل ابملاباهرات الشعبية الكربى ووصمها  
تتجاوب مع مطالب الفلسطينيني بزمن قياسي، وذلك لتفادي االنعكاسات الفورية    قد جيعلهاوالدعوة إىل مقاطعتها ستكون حمدودة مما  

اع  االنعكاسات الفورية على قطلتفادي على صورهتا وعلى اقتصادها الذي يتميز ابحلداثة والسرعة وال حيتمل اهلزات واإلرابك، وكذلك 
يرادات  إبسائح  ماليني  4 حي  وصل عدد السائحني إىل أكثر من 2018السياحة الذي يُسجل أرقامًا قياسية متتالية آخرها عام 

 . )12(مليار دوالر( 6.3شيكل ) مليار 24وصلت إىل  
 
 
 

 
8http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Table%20of%20findings_Arabic%20Joint%20Poll%205%20June%202018

 .pdf 
9http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Table%20of%20findings_Arabic%20Joint%20Poll%205%20June%202018

 .pdf 
10 http://pcpsr.org/ar/node/726  
11 http://pcpsr.org/ar/node/726  
12 ministry/-tourism-says-2018-in-tourists-million-4-breaking-record-saw-tps://www.timesofisrael.com/israelht  
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 موقف االسرائيليني: 
% فقط  16و% ابملتوسط 30ومن االسرائيليني اليهود يصفون الوضع يف اسرائيل ابجليد أو جيد جدًا  (13) %54رغم أن نسبة من 
من االسرائيليني اليهود أبهنم يؤيدون خيار الدولة الواحدة الذي   (14) (% 20)بلغت أكثر من فقد قالت نسبة جداً، ابلسيء أو سيء 

إن القول ابستحالة موافقة االسرائيليني اليهود على خيار الدولة الواحدة ال ميكن اختباره دون وضع   تتساوى فيه حقو  كل املواطنني. 
جيب    كما  ابالختيار بني حل الدولتني أو حل الدولة الواحدة.  -حسب االسرتاتيجية املذكورة سابقاً - يل يف وضع تكون جمربة فيه اسرائ

، يؤيد أكثر من  % من جُممل السكان داخل اسرائيل 20 حوايلمليون فلسطيين كمواطنني اسرائيليني يشكلون  2التذكري بوجود حوايل 
اجملتمع االسرائيلي ملطالب الفلسطينيني ضمن  بعض أطراف إن األرقام أعاله مؤشرات اجيابية جداَ لتقُبل حل الدولة الواحدة. (15)ثلثيهم
لك لثقتهم أبن الدولة الدميقراطية الواحدة ستضمن هلم حقوقهم يف املستقبل بغض النابر عن عددهم  وكذ تيجية املذكورة سابقاً ااالسرت 

وحماولة البعض ختويفهم من العامل الدميغرايف. وهنا من املهم اإلشارة أبن هناك يهودًا اسرائيليني يصوتون ألحزاب عربية وأن أكثر من  
من أصوات فلسطينيي الداخل يف انتخاابت الكنيست األخرية يف نيسان املاضي قد ذهبت إىل أحزاب يهودية رغم وجود   (16)30%

 قائمتني عربيتني تضم أربعة أحزاب.  
"  وطن واحد-دولتان"الكونفدرالية كذلك هناك عدة مبادرات ُتطرح من ِقبل اسرائيليني أتيت يف إطار حل الدولة الواحدة مثل مبادرة 

أفضل من الوضع  تبقى فلسطينيني ولكنها حتماً ال حقو  وتطلعات ملستوى إال أهنا مبادرات ال ترقى ،" حركة االحتاد الفيدرايل "ومبادرة 
و شاركة اسرائيليني يهود مبادرة   48حاالته. كذلك أسس منذ حوايل عام جمموعة من فلسطينيي  حسنمن حل الدولتني يف أو  الراهن
التارخيية تضمن املساواة بني كل مواطنيها  تدعو إىل اقامة دولة دميقراطية واحدة يف فلسطني " محلة الدولة الدميقراطية الواحدة" سمى 

عقد مؤمتر لإلعالن عن نفسها وعن برانجمها السياسي  ل اري الصهيوين القائم. وهتدف هذه اجملموعة  موحق العودة وتفكيك النابام االستع 
  خالل هذا العام.

 

 موقف اجملتمع الدويل: 
ما نريد وتبقى العوامل األخرى مثل الدور العريب واالسالمي واجملتمع  كما ذكر سابقاً، آن األوان لنعتمد على أنفسنا بفرض وحتقيق 

وعلى رأسه االحتاد االورويب أكرب الداعمني    األخرية،    وخاصة يف العشر سنوات  ، الدويل عوامل مساعدة وليست أساسية. فاجملتمع الدويل
ممارسة أي نوع من الضغوط على   يتضح بعدمأصبح مهتماً إبدارة الصراع وإطالة الوضع الراهن أطول فرتة ممكنة، وذلك  ، حلل الدولتني
يف خطاهبا  رغم ذلك،  وكل هذا على حساب معاانة الشعب الفلسطيين.     ، ودعمه لنابام السلطة الفلسطينية السلطوي اثنياً ،  اسرائيل أوالً 

  : فيديريكا موغرييين املمثل األعلى لسياسة األمن والشؤون اخلارجية لالحتاد األورويبقالت  16/4/2019يخ أمام الربملان األورويب بتار 
 "الواقع أن حل الدولتني ليس فقط يتالشى بل جيري تفكيكه قطعة تلو األخرى". 

م جيدون صعوبة ابإلعرتاف بذلك والتخلي  السياسيني والدبلوماسيني األوروبيني بفشل وانتهاء حل الدولتني إالا أهن  العديد من كذلك يقر  
عنه خاصة ابستمرار متسك الطرف الفلسطيين الرمسي به وبسبب استثمارهم  ليارات الدوالرات يف هذا احلل من جيوب دافعي الضرائب  

الراعي الرئيسي لعملية   ، ة أما الوالايت املتحدة األمريكي أن أييت إعالن هذا الفشل من األطراف املعنية.  هؤالء لذلك يفضل  .األوروبيني 
ل أنه سيؤيد أي حل حيبه الطرفان  ول مؤمتر صحفي مشرتك مع نتنياهو يف البيت األبيض قاأ منذ قدوم ترمب للسلطة ويف فالسالم، 

عارض حل  يُ الذي مل يفعل شيئا النقاذ حل الدولتني، قد ال  هذا يعين أن اجملمتع الدويل  سواء كان حل الدولتني أو حل الدولة الواحدة. 
يضعهم يف موقف ال مفر هلم منه وهو  قد    عنصري، نابام ك اليوم   واقع الدولة الواحدة املتبلور بل إن حل السلطة وفضح   ، الدولة الواحدة

 مواطنيها. مجيع  النابام العنصري وأتييد دولة دميقراطية تساوي بني هذا رفض 
 

 
13 http://www.pcpsr.org/ar/node/732  
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ي ة ن اسات   أوراق سي 

 الفلسطينيون في موقع المبادرة: 

   اآلن   … حل السلطة وتبني استراتيجية حل الدولة الواحدة

 2019 )سبتمب( أيلول

. تتناول هذه األورا  قضـااي سـياسـاتية 2019ضـمن األورا  السـياسـاتية النقدية اليت يصـدرها املركز للعام    خلامسـةاهذه الورقة هي 
 داخلية وخارجية هتم اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار.

 
 املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية

كمركز مســــــتقل للبحوث األكادميية ودراســــــات    2000املركز يف مطلع عام  مؤســــــســــــة أكادميية علمية حبثية مســــــتقلة غري رحبية وغري حكومية. أتســــــس 
ــطينية الداخلية؛ والتحليل اال ــات الفلســـ ــياســـ ــطينية وتقويتها يف جماالت ثالث: الســـ ــات العامة. يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلســـ ــياســـ ــرتاتيجي الســـ ســـ

قوم املركز ابلعديد من النشـاطات البحثية، منها إعداد الدراسـات واألحباث األكادميية املسـحية واسـتطالعات الرأي العام. ي والسـياسـة اخلارجية؛ والبحوث
ت عمل  ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وتشكيل جمموعا

ــطيين و  ــاكل تواجه اجملتمع الفلســـ ــااي ومشـــ ــة قضـــ ــاعة، لدراســـ ــؤون الســـ ــرات واملوجزات املتعلقة بشـــ ــع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـــ ــانع القرار ووضـــ صـــ
للبيئة الدولية ونشاطات أخرى. يلتزم املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعية والنــزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي و 

                                                                                       وتبادل اآلراء.                                                                                                                 ريوبلورته يف أجواء من حرية التعب
ن خالل وحدات ثالثة: وحدة الســـــياســـــة الداخلية، وحدة التحليل االســـــرتاتيجي، ووحدة البح  املســـــحي. يتم القيام ابلنشـــــاطات واألحباث يف املركز م

ت الرأي تقوم هذه الوحدات  مارســـة أربعة أنواع من النشـــاطات: كتابة البحوث والتحليالت الســـياســـية، وإجراء البحوث املســـحية التجريبية واســـتطالعا
العمل، وعقد وتنابيم املؤمترات واللقاءات. تقوم هذه الوحدات ابلرتكيز على املســتجدات يف الســاحة الفلســطينية  العام، وتشــكيل فر  اخلرباء وجمموعات

 .واألكادمييوعلى املوضوعات السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البح  العلمي 
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