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يدافع عدد من الفلسطينيين والعرب عن فكرة دولتين لشعبين كأساس لحل القضية الفلسطينية وعلى              

وتتـردد هـذه    . رأسهم تلك المجموعة التي تسمي نفسها فلسطينيون من أجل السالم والديمقراطية          
وهذه هي فكرة السلطة الفلسطينية وأساس ما يسمى        . ة وأيالون اليهودي  الفكرة كأساس لمبادئ نسيب   

وهناك عدد آخر من الفلسطينيين يؤمنون بهذه الفكرة كأساس للحل وينضوون           . بالمشروع الوطني 
وعلى الصعيد العربي، هناك دول تتبنى هذه الفكرة بحماس، فضال          . تحت مسميات حزبية مختلفة   
 ال تجد أفضل من هذا التوجه لحل القضية الفلسطينية واستعادة حقوق            عن أن مؤسسة القمة العربية    

 .فلسطينية
 

من فهمي للطرحين اإلسرائيلي والفلسطيني الرسمي أجد أن الفلسطيني الذي يدافع عـن الفكـرة               
يهدف بقصد أو دون قصد إلى االعتراف بإسرائيل كدولة وحيدة على أرض فلسـطين االنتدابيـة                

أي أن الفكرة تناقض نفسها مضمونا وتنفي       . لسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية   ونافيا بذلك حق الف   
يستند هذا االستنتاج علـى مـا       . إمكانية إقامة دولة ثانية على الرغم من أنها تبدو نظريا غير ذلك           

 :يلي
 

 تؤكد إسرائيل على المستوى الرسمي وعلى اختالف ألوانها الحزبية أنها ال تـؤمن بدولـة                :أوال
صحيح أن هناك   . بية غربي نهر األردن وترفض الفكرة جملة وتفصيال دون أن ترفضها شكال           عر

أحزابا وجماعات من اليمين واليسار والوسط مثل حزب العمل وميـريتس تتحـدث عـن حـق                 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وصحيح أن شارون انضم إلى قائمة المنـادين، لكـن فكـرة الدولـة                 

أما على الجانب الفلسـطيني     . ل الشكلية الكيانية وليس االستقالل الحقيقي     المطروحة ما زالت تحم   
المقابل، ال يوجد إصرار على ضرورة تعريف الدولة التي يتم الحـديث عنهـا ويـتم االكتفـاء                  
باالحتفاء اإلعالمي مع كل مرة يتحدث فيها أمريكي أو إسرائيل عن حق الفلسطينيين فـي إقامـة                 

 .دولة
ئيل أنها مع إقامة دولة فلسطينية لكن شريطة أن تكون منزوعة السالح وبـدون               تقول إسرا  :ثانيا

. جيش وبدون حدود حرة مع الدول العربية وأن توظف أجهزتها األمنية لصالح األمن اإلسرائيلي             
أي أن إسرائيل تريد كيانا فلسطينيا يعمل حارسا على مملكة اليهـود ويحمـل سـالحا مرخصـا                  

هذا الكيان ال يستطيع الدفاع     . منصوص عليها كتابة وملزمة للفلسطينيين    إسرائيليا وضمن مهمات    
إلرادة . عن نفسه ويبقى أمنه مرهونا باإلرادة اإلسـرائيلية وباتفاقـات دوليـة غيـر مضـمونة               

لكن من الواضـح أن     . اإلسرائيلية هي نقيض اإلرادة الفلسطينية والمجتمع الدولي ليس أهال للثقة         
ي يتبنى فكرة الدولتين ال يتناقض مع المفاهيم اإلسرائيلية هذه لوظيفة الدولة            الجانب الفلسطيني الذ  

 .الفلسطينية
 إسرائيل مع دولة فلسطينية كيانية شكلية تتمتع بصالحيات ممنوحة لهـا إسـرائيليا بحيـث                :ثالثا

 يخضع فيها النظام الضريبي التفاقات مع إسرائيل وكذلك البرنامج التعليمـي والتثقيـف الـديني              
. والقومي وشق الطرق وحفر آبار المياه وزرع األشجار والتمدد الصناعي والحركة التجارية، الخ            



وإذا رأت إسرائيل أي    . وربما يتدخل اإلسرائيليون أيضا في عدد الزيجات المسموح بها وباإلنجاب         
ـ    ه فـي  إخالل بما وضعته من شروط فإنها ال تتردد في القفز على هذا الكيان حتى لو كانت إدارت

واضح أن الجانب الفلسطيني يتبنى هذا أيضا مـن         . غاية اإلخالص للمصالح الصهيونية واليهودية    
خالل موافقته على مالحقة التحريض وتغيير المناهج الدراسية وتنسيق الشؤون القانونية والتعليمية            

 . واالقتصادية مع الجانب اإلسرائيلي
ء الذين شردوا شعبنا وقتلوا أبناءنا وعـذبونا وسـلبوا          هؤال.  ال ثقة بإسرائيل إطالقا وأبدا     :رابعا

 .أرضنا وحاربوا العرب والمسلمين وسفكوا دماءهم ليسوا أبدا موضع ثقة
في المقابل، إسرائيل تبقى قوية ألن خير ضمان لتثبيـت السـالم، حسـب الفلسـفة اإلسـرائيلية                 

 العـرب وتوجيـه ضـربات       واألمريكية، هو وجود إسرائيل قوية، أي إسرائيل قادرة على ردع         
إسرائيل هي التـي تضـع      . عسكرية قاسية ضد أي جهة عربية تتمرد على ما ينص عليه السالم           
فأي سالم هذا الذي يشترط     . الشروط وللجانب العربي أو الفلسطيني أن يطالب ضمن هذه الشروط         

 علينا الضعف وألعدائنا القوة؟
ا على كيان فلسطيني يتمتع بصالحيات ممنوحـة        الفكرة ال تحتوي حقيقة على دولة فلسطينية وإنم       

بمعنى أن الدولة الفلسطينية    . يمكن أن يفقدها في أي لحظة بفعل قوة السلطة المانحة وهي إسرائيل           
التي يتم الحديث عنها هي في الحقيقة وكيل لالحتالل اإلسرائيلي حتى لو كانت التسـمية جميلـة                 

لو الذي استعملته القيادة الفلسطينية إلطالق وعـود        هذا شبيه باتفاق أوس   . وتستهوي بعض القلوب  
وقد سبق إلسـرائيل أن طرحـت علـى         . براقة للشعب الفلسطيني فتبين أن االحتالل يأخذ أشكاال       

العرب إدارة على السكان في األرض المحتلة وبخاصة على األردن ومنظمة التحرير ذلك ألنهـا               
لكنها عملت في السنين األخيرة . فريط باألرض  التخلص من السكان دون الت     1967أرادت منذ عام    

 .  على تطوير الطرح لغويا لتتحدث عن دولة دون تغيير في المضمون
إذا كانت إسرائيل مهتمة حقا بإقامة دولة فلسطينية حقيقية فإن أمامها أن تنسـحب فـورا وبـدون           

. ون اتفاقيـات   وتترك الفلسطينيين يقررون مصيرهم بأنفسهم بـد       67/شروط من األرض المحتلة   
لماذا تصر إسرائيل على اتفاقيات     . وهذا ما يتم توجيهه إلى الفلسطينيين الذين يدافعون عن الفكرة         

إخضاع إذا كانت فعال مع إقامة دولة فلسطينية؟ وهل يتماشى اإلخضاع مع فكرة السالم المسـمى                
 المدافعين عن الفكرة أن     بالعادل والشامل؟ وهل لمثل سالم من هذا القبيل أن يدوم؟ ربما يقول أحد            

لكنني أسأله عن تلك الجهـة اإلسـرائيلية        . أمثاله يدعون إلى إقامة دولة فلسطينية حسب األصول       
فهـل  . حتى ميريتس ال يتبنى فكرة دولة حسـب األصـول         . التي تدافع عن إقامة مثل هذه الدولة      

اولة مفاوضات يجلس   يشرح لنا أصحاب هذه الفكرة كيف يمكن تحقيق دولة فلسطينية من خالل ط            
 عليها من بذهنهم كيان فلسطيني خاضع وتبعي ويحرس األمن اإلسرائيلي؟

فلسطينيون يتنازلون عن حق الالجئين في العودة قبل أن يحصـلوا علـى             . للفكرة ملحقات أيضا  
إنني ضد التنازل عن حقوق الالجئين في العودة وفي التعويض عـن المعانـاة الماديـة                . الفتات

 التي لحقت بهم عبر السنوات، لكنه من الحكمة أن يتريث المتنازل في تنازالته حتى ال                والمعنوية
أمر المفاوض الفلسطيني ومن يؤيده مـن أصـحاب الطـرح           . يفسد على نفسه أجواء المفاوضات    

إنهـم يقـدمون التنـازالت قبـل أن تبـدأ           . السلمي القائم حاليا غريب من حيث األداء التفاوضي       
 .التفاوض" فضل"ون أنفسهم من المفاوضات فيحرم

أرادت إسرائيل التعامل مع اللبنانيين بذات الطريقة التي تتعامل بها مع الفلسطينيين، لكن حزب اهللا               
انسحبت إسرائيل دون أن تجعـل مـن الطـرف          . أصر على انسحاب إسرائيل دون قيد أو شرط       

ب اهللا إلى طاولة المفاوضـات      ذهب حز ) لو. (اللبناني حارسا على أمنها وال أن تطوعه إلرادتها       



هذا علما أن أطرافـا لبنانيـة عـدة         .لفرضت عليه الطاولة حلوال ال ترتقي إلى مستوى االستقالل        
 .    حاولت أن تذهب إلى طاولة المفاوضات باستعداد لتلبية متطلبات األمن اإلسرائيلي لكنها فشلت

تقد أن األولوية فلسطينيا يجب أن تكون       صان حزب اهللا وحدة اللبنانيين أو ما هو موجود منها، وأع          
لوحدة الشعب وأن يبتعد الناس وبخاصة المثقفين عن تلك األعمال التي تشـق الصـف وتشـتت                 

هناك فلسطينيون نشروا من فترة بيانا ضد العمل االستشهادي بتمويل أوروبـي، وهنـاك              . الجهد
وهنـاك  . يين وللعرب والمسلمين  فلسطينيون ينشرون اآلن مبادئهم بتمويل أجنبي معادي للفلسطين       

مثقفون فلسطينيون يحصلون على تمويل لمراكز وعلى رواتب مجزية جدا مـن أجـل التـرويج                
للطرح الغربي لحل القضية الفلسطينية ومن أجل إعادة ترتيب العالقات فـي المجتمـع العربـي                

مع حقه في طرح    األفضل أن يعود كل امرء إلى وطنه ومواطنيه         . بالطريقة التي ترضي األجنبي   
 .آرائه والدفاع عنها بمعزل عن رغبات األجانب واإلسرائيليين

الشعب الفلسطيني يريد السالم بالتأكيد، لكن السالم ال يتم بالتنازل عن الحقـوق أو تقـديم هـدايا                  
يريد شعب فلسطين دولة، لكنه ال يريد كيانا خاضعا لالحتالل ويمارس االحتالل علـى              . إلسرائيل
طرح الدولتين القائم حاليا ال يرتقي إلى ما هـو مطلـوب وال يحقـق               . لسطيني بالنيابة الشعب الف 

 .االستقالل، ومن المؤكد أنه وسيلة تمويهية لتصفية القضية الفلسطينية

   


