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 مقدمة

، 1993، وصوًلا إلى توقيع اتفاق أوسلو،1991مدريد للسالم، عام اإلسرائيلية منذ مؤتمر -سارت املفاوضات الفلسطينية
( لالنسحاب التدريجي والتفاوض 1999-1994وانتهاء الفترة اًلنتقالية التي حددها اًلتفاق بخمس سنوات ما بين عامي )

دت إسرائيل ىلع قضايا الوضع النهائي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا وبقيت تراوح مكانها. وأعا
(، لتصبح السلطة منزوعة السيادة حتى 2004-2002انتشارها بعد اًلجتياح الكامل ملدن الضفة الغربية بين عامي )

داخل املناطق املصنفة )أ(، والتي من املفترض أن تتبع أمنيًّا ومدنيًّا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية كما نصَّ 
، وتوقفت بسبب رفض 2014، بشكل غير منظم حتى عام 2007تفاوضية، عام عليه اًلتفاق املرحلي، وعادت الجوًلت ال

إسرائيل إطالق سراح الدفعة األخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، ورفضها إيقاف اًلستيطان يف الضفة كأرضية للعودة 
لى للمفاوضات. ويف ظل ذلك، استمرت إسرائيل يف مشروعها اًلستيطاني وأمعنت يف تقسيم الضفة الغربية إ

كانتونات معزولة بالحواجز والطرق اًللتفافية واملستوطنات، واستمرت ببناء جدار الضم والتوسع اًلستيطاني الذي 
( لفرض واقع جغرايف وديمغرايف يف الضفة الغربية، وتثبيته أمراا واقعاا يناقض جدوى البحث عن 2003بدأته عام )

 الحلول السياسية.

 1967بقية إلمكانية إقامة دولة فلسطينية ىلع حدود الرابع من يونيو/حزيران عام تبحث هذه الورقة يف الفرص املت
يف إطار مشروع "حل الدولتين"، أو إقامة دولة فلسطينية يف إطار أي من الحلول التي يمكن أن تطرح وينطبق عليها 

ة، الذي فرضته إسرائيل عبر خصائص الدولة والسيادة، يف ظل املؤشرات الجيوسياسية املتعلقة بواقع الضفة الغربي
سياسات اًلستيطان والجدار والشوارع اًللتفافية وأنظمة العزل وغيرها. وتبحث يف مآًلت هذا التقسيم بالنظر إلى 

 )رويترز(. اًلستيطان وما فرضته إسرائيل من واقع يحول دون إقامة دولة فلسطينية ىلع أساس أوسلو

 



العناصر املطلوبة إلقامة الدولة ومنها السيادة واًلستقالل، واًلتصال الجغرايف لألرض والسكان. وتعتمد الورقة ىلع 
باألرض من ناحية املساحة املتبقية بحوزة الفلسطينيين يف ظل التقسيمات الجغرافية التي مؤشرات كمية تتعلق 

 رسخها اتفاق إعالن املبادئ "أوسلو"، وما آل له الوضع باألرقام بعد تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة.

 أوًلا: العملية السياسية بعد أوسلو

والدخول يف املرحلة  (1)إلى تسوية نهائية بعد توقيع اتفاق أوسلو لم تتوصل السلطة الفلسطينية وإسرائيل
اًلنتقالية التي ُحدِّدت بخمس سنوات، ضمن إطار عمل كان من املفترض أن يتم فيه تمكين السلطة الفلسطينية من 

ملفات "القدس، والالجئين،  القيام بدورها، ومن ثم دخول الطرفين يف مفاوضات الوضع النهائي للتباحث يف
واملستوطنات، والترتيبات األمنية والحدود، والعالقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية 

. وشمل اًلتفاق أيضاا التفاهمات األمنية املشتركة، وشكَّل أساساا لالنطالق يف مفاوضات مشروع السلطة (2)مشتركة"
وعاصمتها القدس الشرقية، استناداا إلى  1967سطينية إلقامة دولة فلسطينية يف املناطق التي احتلت عام الفل

بعد ذلك  (3)(1995سبتمبر/أيلول  28) 2الصادرين عن مجلس األمن الدولي، وتم توقيع اتفاق أوسلو  338و  242القرارين 
ومنحت فيه السلطة صالحيات للعمل يف املناطق )أ( و )ب(، فيما نصَّت اًلتفاقية ىلع سيطرة إسرائيلية كاملة ىلع 

 ( أدناه(.1املناطق املصنفة )ج(، )انظر الخارطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4) .، طابا1995سبتمبر/أيلول  28(، 2(: اًلتفاقية املرحلية )أوسلو 1الخارطة ) 

 

إسرائيلية بجوًلت تفاوضية برعاية -شكَّل اتفاق أوسلو ومالحقه املختلفة نقطة انطالق نحو مفاوضات فلسطينية
أميركية، لكن هذه املفاوضات فشلت ولم تؤدِّ إلى تحقيق أهداف السلطة، ومعنى هذا الفشل هو فرض أمر واقع ىلع 

، يف الوقت الذي كان يسير فيه املشروع اإلسرائيلي ىلع السلطة الفلسطينية ملمارسة دورها سلطَة حكم ذاتي
األرض يف الضفة الغربية بشكل مغاير لطموح السلطة ويزيد من العقبات والحجج عبر تثبيته مع الزمن أمراا واقعاا 

ية ُفرض ىلع الفلسطينيين بالقوة، وهذا ما رفضته القيادة الفلسطينية آنذاك، وفتح مجاًلا ًلشتعال انتفاضة شعب
 .2000تحولت إلى انتفاضة مسلحة يف سبتمبر/أيلول من عام 



، تسعى فيه لعودة املفاوضات 2005فيما دخل املشروع السياسي للسلطة الفلسطينية يف مرحلة جديدة بعد عام 
ىلع أسس الشرعية الدولية للوصول إلى حل الدولتين، عبر تفعيل أدوات الدبلوماسية الدولية للضغط ىلع إسرائيل 
لتحقيق هذا الهدف. ودخلت يف مرحلة جديدة من التعاون األمني مع إسرائيل بعد انتهاء اًلنتفاضة الثانية عام 

عبر تعزيز التنسيق األمني دون ربطه يف برنامج سياسي أو مفاوضات مرحلية كما كان سابقاا، واعتباره مصلحة  2005
نامجها السياسي يف ظل انقطاع املفاوضات التي مشتركة للطرفين. ولم تتوصل السلطة إلى صيغة واضحة لبر

اتجهت أكثر إلى القضايا املدنية املتعلقة بامللفات املعيشية وعائدات الضرائب وغيرها. وتراجعت املفاوضات بشأن 
 2013القضايا السياسية ألسباب مختلفة أهمها فشل جوًلت التفاوض املختلفة، ومن أبرزها املفاوضات التي جرت عام 

، بسبب الرفض اإلسرائيلي تقديم (5)2014ية وزير الخارجية السابق، جون كيري، والتي فشلت بحلول أبريل/نيسان برعا
"تنازًلت" للفلسطينيين، ورفض وقف اًلستيطان شرطاا ًلستمرار املفاوضات وإطالق سراح الدفعة األخيرة من أسرى ما 

يرعى هذه املفاوضات، وصوًلا إلى اًلنحياز األميركي التام إلسرائيل يف عهد الرئيس قبل أوسلو، وغياب الطرف الذي 
األميركي السابق، دونالد ترامب. ومن هنا تعمقت الفجوة بين ما تريده السلطة الفلسطينية من جهة، والواقع 

شكل نظري تتمسك به الجيوسياسي الذي تفرضه إسرائيل ىلع األرض من جهة أخرى، وبات اتفاق أوسلو موجوداا ب
 السلطة الفلسطينية، ولم يعد هناك ما ُيلزم إسرائيل بالوفاء بأية اتفاقيات تم توقيعها.

، باعتبارها ًل تحقق أدنى ما 2020رفضت السلطة الفلسطينية صفقة القرن التي جاءت بها اإلدارة األميركية، عام 
بشكل مباشر بل تم عرضها ىلع السلطة يف إطار مشروع صدر تطمح له، ولم تكن هذه الصفقة تلقى قبوًلا إسرائيليًّا 

عن البيت األبيض األميركي ولم تجِر بشأنه أية مباحثات مشتركة. وتستمد صفقة القرن فكرة حل الدولتين من اتفاق 
أوسلو الذي شكَّل نقطة اعتراف بإسرائيل، لكن صيغة الصفقة لم تكن بناء ىلع تفاهمات مشتركة بل كانت طرحاا 

كما نص أوسلو الذي أشار إلى ضرورة  -ولو حتى مرحليًّا-أحادي الجانب بخالف أوسلو، ولم تنص ىلع انسحاب إسرائيلي 
قبل توقيع اًلتفاق ىلع قضايا الوضع  1967% من األراضي الفلسطينية املحتلة عام 80اًلنسحاب اإلسرائيلي من 

، (6)مليار دوًلر 50عم مالي للسلطة الفلسطينية يصل إلى النهائي. وكانت صفقة القرن تتناول يف بنودها تقديم د
وأن يكون املسار اًلقتصادي موازياا للمسار السياسي، وهي األقرب إلى الوضع الراهن؛ حيث تعطي الفلسطينيين سيادة 

رائيل، ويتم ربط الضفة ىلع مناطق مصنفة )أ، ب( يف حدود التجمعات القائمة وتضم القدس جميعها عاصمة إلس
الغربية بقطاع غزة عبر نفق طويل، مع إنشاء منطقة صناعية ومنطقة زراعية سكنية للفلسطينيين يف جنوب 

 أدناه(. 2فلسطين املحتلة )انظر الخارطة رقم 

 

 

 

 

 



 (7) (: رؤية ترامب للسالم )صفقة القرن(2الخارطة ) 

 

بمخطط الضم الذي نوت فيه ضم جميع املناطق املصنفة )ج( إضافة إلى أجزاء من  أتبعت إسرائيل هذه الصفقة
املناطق املصنفة )ب( يف الريف الفلسطيني للضفة الغربية، وفرض السيادة الكاملة عليه لربط املستوطنات 

به بإعالن تثبيت الواقع اإلسرائيلية ببعضها عبر احتالل جميع املساحات الفارغة بينها، وهذا اإلعالن )أي الضم( كان أش
الراهن يف الضفة الغربية ورسالة مفادها أن هذا الوضع القائم هو األقرب ملا تسعى له إسرائيل. واجهت السلطة 
الفلسطينية هذه الخطوة بإعالنها وقف التنسيق األمني، واملدني مع إسرائيل حيث رفضت السلطة استالم عائدات 

ول باريس امللحق باتفاقية أوسلو، وسحبت قواتها من بعض املناطق املصنفة )ب( الضرائب الواردة ضمن بنود بروتوك
والتي دخلتها يف ذلك الوقت بتنسيق مع إسرائيل يف إطار تدابير مواجهة وباء كورونا. ولكن ما لبثت أن أعادت 

من منسق اإلدارة املدنية السلطة ًلحقاا العالقات مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق األمني واملدني بعد استالم كتاب 



اإلسرائيلي )كميل أبو ركن( يؤكد فيه أن إسرائيل ًل تزال ملتزمة باًلتفاقيات مع السلطة، لتعلن األخيرة بناء ىلع هذه 
الرسالة عن عودة هذه العالقات. والجدير بالذكر أن قرار مخطط الضم كان قد تأجل قبل قرار السلطة إعادة العالقات 

ثة أشهر، وتحضَّرت السلطة ًلحقاا لالنتقال من عهد "ترامب" إلى عهد الرئيس "جو بايدن" الجديد، مع إسرائيل بثال
واعتبرت أن ما حدث يف فترة ترامب هو صفحة ُطويت ولن تتكرر مع بايدن، لكن ملف املفاوضات لم يتحرك يف ظل 

 فلسطينية.اإلدارة األميركية الجديدة، وجاء الواقع بخالف آمال وتوقعات السلطة ال

ووصل نهج التفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود، فلم يعد يجري الحديث عن عودة 
املفاوضات يف ظل مطالبات فلسطينية متعددة لعودتها برعاية أميركية وفق شروط السلطة الفلسطينية، لكن 

ما ان الجنوح املستمر نحو اليمين املتطرف يقلل من إسرائيل تسير باتجاه مغاير خاصة أن ًل ضغوطاا حقيقية عليها، ك
فرص عودة جوًلت التفاوض، يف ظل الرفض اإلسرائيلي لشروط السلطة الفلسطينية املتعددة وىلع رأسها وقف 

  اًلستيطان. 

 ثانياا: الجغرافيا وحل الدولتين

لو، ًل يمكن إقامة دولة فلسطينية متصلة عاماا ىلع اتفاق أوس 30بالنظر إلى الواقع الجيوسياسي للضفة الغربية بعد 
جغرافيًّا دون انسحاب إسرائيلي وفك البنية اًلستعمارية للمستوطنات التي قطعت أوصال التجمعات الفلسطينية. 
فقد شكَّل عامل الزمن حليفاا إلسرائيل لتوسيع مشروعها ىلع األرض ليشكل مع تقدم الوقت واقعاا يجعل من فكرة 

، فإسرائيل تبني مستوطنات وتطور نفسها وتزيد من أعداد مستوطنيها. ومن ناحية السيادة، فان التفاوض مستحيلة
، وهذا ما أعطاها 1948تسيطر ىلع املعابر الحدودية مع األردن ومع املناطق املحتلة عام  -وًل تزال-إسرائيل كانت 

ا تسيطر ىلع املوارد اًلقتصادية واملياه، قدرة ىلع التحكم يف حركة عبور الفلسطينيين والصادرات والواردات، كم
وتحبط محاوًلت تحقيق التنمية للفلسطينيين، يف ظل استمرار ربط العملة والتعامل مع املناطق الفلسطينية 

 كسوق إلسرائيل ومنتجاتها.

% من 17.6ته منها مناطق )أ( بما نسب 2كم1000، ُصنِّف ما يقارب 2كم 5660يبلغ إجمالي مساحة الضفة الغربية حوالي 
إجمالي مساحة الضفة، والتي يجب أن تخضع أمنيًّا ومدنيًّا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية. وهي املساحات التي 
ُسلِّمت فعليًّا للسلطة بموجب اتفاق اًلنسحاب املرحلي خالل الفترة اًلنتقالية، ومارست السلطة فيها صالحيات أمنية 

أعادت إسرائيل احتالل هذه املناطق بشكل كامل ولم  2000تفاضة الثانية عام ومدنية شبه كاملة، ومع اندًلع اًلن
تنسحب منها بشكل كلي، وًل تزال إسرائيل تعمل أمنيًّا فيها رغم وجود أجهزة أمنية تنسق معها. أي إن السيادة 

دة يف إطار اًلجتماعات الفلسطينية املتاحة فيها تسير وفق املساحة التي تقررها إسرائيل، والصالحيات األمنية محد
  األمنية املشتركة. 

% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق 18.2بما يعادل  2كم 1035فيما تبلغ املساحات املصنفة )ب( حوالي 
من املفروض أن تخضع أمنيًّا إلسرائيل ومدنيًّا للسلطة الفلسطينية. وتتمثل هذه املناطق يف الضواحي التابعة 

الفلسطينية، وأغلبها مناطق ريفية تقام عليها القرى الفلسطينية، وتقدم فيها السلطة خدمات التعليم  للمحافظات



والصحة، وتعمل فيها البلديات التابعة لوزارة الحكم املحلي الفلسطينية، وهي بؤر معزولة غالباا ألنها محاطة 
متصلة يف أغلب املحافظات مع املناطق املصنفة باملناطق املصنفة )ج( وباملستوطنات اإلسرائيلية والجدار، وغير 

 (.1)أ( )انظر الجدول رقم 

(: الواقع الجغرايف والديمغرايف للضفة الغربية الواقعة تحت اًلحتالل وتقسيمات اتفاق أوسلو 1الجدول )
 ( 8)2022عام 

عددالسكان/املقد املحافظة
ر منتص عام 

2022(9) 

املساحة
 2كم /

املناطقاملصنفة 
ونسبتها من   2كم أ/ 

 مجموع مساحة املحافظة

املناطق 
املصنفة 
 2كم ب/ 

ونسبتها من 
مجموع 
مساحة 

 املحافظة

املناطق 
املصنفة ج 

ونسبتها  2كم  /
من مجموع 

مساحة 
 املحافظة

مساحات 
غير 

محددة/ 
 2كم

 124332 قلقيلية

  

165 4 

(2.4)% 

41 

(24.8)% 

120 

(72.8)% 

0.3 

رام الله 
 والبيرة

362602 

  

855.2 95.3 

(11.1)% 

209.8 

(24.5)% 

550 

(64.3)% 

0.1 

10القدس)
) 

482064 

  

349.4 0.9 

0.02% 

29.2 

(8.3)% 

244.9 

(70.1)% 

0.1  +71 
 J1تتبع لـ ))

 802172 (11الخليل)

  

1000 250.3 

(25.3)% 

238.4 (23.8)% 465.7 (46.5)% 37.3 
محمية 

  طبيعية،
4 (H2 )
غير  4.3  ،

 محدد
 239740 بيت لحم

  

655.4 49.6 

(7.5)% 

37.2 

(5.6)% 

441.4 

(67.3)% 

126.8 
محمية 

طبيعية، 
غير  0.4

 محددة
 202401 طولكرم

  

246.5 56.1 

(22.7)% 

88 

 (35.6)% 

101.8 

(41.2)% 

0.6 



 345875 جنين

  

583.7 284.5 

(48.7)% 

103.5 

(17.7)% 

195.2 

(33.4)% 

0.5 

 423572 نابلس

  

598.5 107.6 

(17.9)% 

231.2 

(38.6)% 

259.7 

43.3% 

0 

 84000 سلفيت

  

204.4 16.3 

(7.9)% 

35.1 

(17.1)% 

153 

(74.8)% 

0 

طوباس 
واألغوار 

 الشمالية

67340 

  

408.7 67.4 

(16.4)% 

20.8 

(5.0)% 

320.1 

(78.3)% 

0.4 

أريحا 
 واألغوار

54289 

  

592.9 68.2 

(11.5)% 

0.8 

(0.1 )% 

523.2 

(88.2)% 

0.7 

% يف املناطق املصنفة 10% من الفلسطينيين يف املناطق املصنفة )أ( و)ب(، يف حين يعيش الـ90يعيش حوالي 
% من مساحة الضفة، وتتبع أمنيًّا ومدنيًّا إلسرائيل دون السماح للسلطة الفلسطينية 60)ج(، التي تشكل حوالي 

دورها يف هذه املناطق من النواحي املدنية إًل باستثناء ُيمنح من قبل اإلدارة املدنية لبعض املجالس  بممارسة
املحلية ملمارسة دور محدود. وتسعى إسرائيل إلى التضييق ىلع سكان هذه املناطق عبر سياسات ممنهجة تقوم 

وسع العمراني، وتقنن الخدمات املقدمة للسكان ىلع ربط هذه التجمعات باإلدارة املدنية اإلسرائيلية التي تقيد الت
وتحد من نشاطهم. ومن أبرز هذه املناطق األغوار الفلسطينية التي تشكِّل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش 

% من مساحتها، ويمكن أن تشكل 38.8% من مجموع سكان الضفة، والتي تحتوي ىلع مناطق زراعية تشكِّل 2عليها 
% منها، فيما تسيطر إسرائيل ىلع 18لفلسطين، إًل أن اًلحتالل يسمح للفلسطينيين بزراعة ما يقارب  سلة غذائية

 36، وأقامت فيها 1967موقعاا عسكريًّا منذ احتاللها عام  90% من مساحة األغوار ألغراض عسكرية، وأقامت فيها 55.5
لسطينيًّا. تشهد املنطقة عمليات هدم مستمرة مواطناا ف 854ألفاا و 62مستوطن مقابل  9500مستوطنة، يسكنها 

املقامة ىلع أراضيها، فيما يجري تهجير البدو من تجمعاتهم باستمرار عبر هدم  27يف البلدات الفلسطينية الـ
 .(12)منشآتهم ومضاربهم

كانتونات بعد بناء الجدار الذي امتد كما أجرت إسرائيل تغييرات جغرافية ىلع الضفة الغربية؛ حيث قسمتها إلى 
% من مجموع 88% من مساحة الضفة. و يعيش داخل حدوده 10كم، والتهم وعزل حوالي  712بطول يقارب 

، وخلَّف آثاراا اجتماعية واقتصادية ىلع (13)% منهم خارجها12املستعمرين يف مناطق داخل الجدار، بينما يقيم 
يين منها ضرب البنية اًلجتماعية للسكان ومصادرة آًلف الدونمات الزراعية. وترصد املؤسسات الفلسطينية الفلسطين

تجمعاا معزولة بالكامل  40قرية وبلدة وتجمعاا سكانيًّا يعزلها ويؤثر عليها جدار الضم والتوسع اإلسرائيلي؛ بينها  190
خط الهدنة )الخط األخضر( الفاصل بين حدود فلسطين املحتلة، واملعروفة بـ"قرى التماس"، وهي القرى الواقعة ىلع 

. ومنها ما يقع يف إطار "املنطقة الحرام" وهي مساحات فارغة تقع يف (14)1967، واملناطق املحتلة عام 1948عام 



ر وخطوط القتال يف إطار محافظة القدس، يمنع اًلحتالل السكان من استغاللها كونها واقعة بين الخط األخض
 .1949اتفاقيات الهدنة التي تم توقيعها من قبل مصر واألردن وسوريا بشكل منفصل مع إسرائيل يف رودس، عام 

، حيث أقامت ما يقارب 1991وقد واصلت إسرائيل بناء املستوطنات يف الضفة الغربية بعد اتفاق مدريد للسالم عام 
ألف  230، فيما تضاعفت أعداد املستوطنين ثالثة أضعاف ونصفاا، حيث ارتفع من حوالي (15)مستوطنة جديدة 11

مستوطنة أقيمت  140. وأضيفت هذه املستوطنات إلى (16)2020ألف مستوطن بحلول عام  712مستوطن إلى حوالي 
)اختصار يهودا والسامرة وغزة(، وهو هيئة تمثل املجالس  (17)من قبل مجلس يشع مستوطنة إسرائيلية 126سابقاا. تدار 

مستوطنة يف  16مستوطنة باملدن اإلسرائيلية منها  25املحلية واإلقليمية يف املناطق املذكورة، فيما ألحقت 
، وهي مشاريع (18)2010بؤرة أقيمت بعد عام  65ثر من بؤرة منها أك 300القدس. وبلغ عدد "البؤر" اًلستيطانية أكثر من 

استيطانية ناشئة غالباا ما تتوسع وتتحول إلى مستوطنات مستقلة، أو تصبح أحياء تابعة ملستوطنات قائمة. وبحلول 
(. 2ية )انظر الجدول رقم % من مساحة الضفة الغرب40، بلغ مجموع املساحات املصاَدرة لصالح املستوطنات 2021عام 

كم، إلى اختراق املناطق  980كما أسهمت شبكات الطرق اًللتفافية التي أقامتها إسرائيل لخدمة املستوطنات بطول 
ألف دونم يف الضفة  195الفلسطينية وتقطيع أوصال التجمعات الريفية يف الضفة الغربية، وصادرت ما يقارب 

 .(20)حاجزاا ثابتاا يف الضفة الغربية 87معسكراا وقاعدة عسكرية و 63، وأقامت إسرائيل (91)الغربية

 ( 21)(: مشاريع اًلحتالل اًلستيطانية يف الضفة الغربية2الجدول )

طول  املحافظة
حتى  الجدار 

 كم/2017عام 

خلف الجدار  مساحة األراضي املعزولة 
   2كم /2017حتى عام 

عدد املستوطنات 
 2020حتى عام 

عدد املستوطنين 
 2020حتى عام 

 40400 8 25.3 93.9 قلقيلية
رام الله 

 والبيرة
79.4 85.9 26 139400 

 332300 26 87.7 143.4 القدس
 21500 20 12.8 113.3 الخليل

 92200 13 7.6 59.9 بيت لحم
 4400 3 17.8 44.3 طولكرم

 3600 5 34.9 69.4 جنين
 21200 13 - 96 نابلس

 47900 13 20.9 91.7 سلفيت
طوباس 
واألغوار 

 الشمالية

15.4 2.7 7 2500 



أريحا 
 واألغوار

1.5 - 17 7500 

 712815 151 295.6 712.2 املجموع

 ثالثاا: التوقعات حول مسار الدولتين

تتحكم إسرائيل كليًّا بمعظم أراضي الضفة الغربية وتسيطر عسكريًّا عليها، وتتوسع استيطانياا يف املناطق املصنفة 
)ج( واملقام عليها املستعمرات، فيما تسيطر السلطة الفلسطينية جزئياا ىلع مراكز املدن دون سيادة أمنية تامة، 

ة للسلطة الفلسطينية لم يعد موجوداا ىلع األرض يف ظل ما وحل الدولتين املقصود يف خطابات النخبة السياسي
فرضته إسرائيل من وقائع بعد تقسيم الضفة وما خلَّفه من تقطيع أوصال وصعوبة للتواصل الجغرايف لهذه املناطق 

ولة املعزولة عن بعضها، والتي لم تعد تهدد فقط "حل الدولتين" كما ورد يف أوسلو؛ بل تحول دون إمكانية إقامة د
يف املناطق املصنفة )أ( و)ب( التي باتت مجزأة ومقسمة بطرق وقواعد  -كما جاء يف صفقة القرن-فلسطينية 

عسكرية تصنفها إسرائيل مناطق )ج(. باملحصلة، تشكَّلت فجوة كبيرة بين الوضع الذي كانت عليه الضفة وقت توقيع 
يل من سياسات قضم األراضي من قبل اًلحتالل وتفتيتها، اًلتفاق والوقت الحالي. وأضف إلى ما سبق من موانع وعراق

من تغيرات متسارعة  -التي تطالب بها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية-وما ُيعمل عليه يف القدس الشرقية 
يف إطار العمل ىلع مشروع القدس الكبرى الهادف لتوحيد شقي القدس وضم أحياء القدس اًلستيطانية وربطها 

 ًلستيالء ىلع آًلف الدونمات من األراضي الواقعة شرق القدس بين التجمعات الفلسطينية.باملدينة وا

فإن مبادرات السالم تصبح محصورة بشكل أكبر يف إطار  -وًل تزال-يف ظل هذا الواقع الجغرايف الذي فرضته إسرائيل 
 السيناريوهات التالية:

ال أمام طرح مبادرات خارجية قريبة منه أشبه بصفقة القرن السيناريو األول: يفتح هذا الواقع الجيوسياسي املج
وغيرها يف ظل جنوح املجتمع اإلسرائيلي املستمر نحو اليمين املتطرف الذي يرفض حلول التسوية املكلفة 
إلسرائيل، ويستمر يف إقامة املشاريع اًلستيطانية، ويوسع من مستوطناته ليلحقها باملدن، مع بقاء القيادة 

ية الحالية ىلع نهجها الحالي يف املفاوضات أو يف إدارة السلطة، ووفق الظروف العربية والدولية الراهنة الفلسطين
 التي ًل تعطي الشأن الفلسطيني األولوية ىلع أجنداتها.

يفتح هذا السيناريو املجال لطرح حلول محصورة بدولة صغيرة للفلسطينيين أشبه بالتي وردت يف مخططات صفقة 
هي دولة منزوعة السيادة وًل سلطة ىلع معظم األراضي فيها وًل ىلع املعابر الحدودية، وينعدم فيها القرن، و

التواصل الجغرايف، وتتسم بضعف املوارد يف ظل الهيمنة والتحكم من قبل إسرائيل، وتمتاز ببنية إنتاجية ضعيفة 
اد ىلع إسرائيل. وتقابل هذه الطروحات بالرفض تابعة وفاقدة للقدرة ىلع بناء وتطوير نفسها بفعل التبعية واًلعتم

 من قبل السلطة الفلسطينية.

السيناريو الثاني: بقاء الوضع الراهن ىلع ما هو عليه دون أي مفاوضات أو طروح للتسوية، وتبقى فرصة الوصول إلى 
ياسيًّا، ويشير رفض حل سياسي بالطرق السلمية بعيدة كون السلطة الفلسطينية تجد يف استمرار بقائها مكسباا س



السلطة الفلسطينية إقامة دولة يف ظل الواقع الراهن دون ضغط حقيقي تجاه تحقيق مشروعها، مقابل مواصلة 
إسرائيل توسعها ىلع األرض واستفرادها يف املناطق املصنفة )ج( إلى بقاء الوضع ىلع ما هو عليه، ويباعد من 

، بل يعني التسليم باألمر الواقع وقبول 1967ابع من يونيو/حزيران عام القدرة ىلع تحقيق حل الدولتين ىلع حدود الر
 فكرة سلطة الحكم الذاتي الخدماتية دون أي برنامج سياسي يدمج بين املقاومة واملفاوضات.

بناء ىلع ما تبقى من مساحة الضفة الغربية، يف ظل استمرار اًلستيطان ومشروع التقسيم وبالتزامن مع عودة 
رئاسة الوزراء، تبقى فرصة الحلول املتاحة أمام السلطة الفلسطينية، بالنظر إلى مشروعها الحالي وأدائها، نتنياهو ل

محصوراا بسيناريوهات حل أشبه بصفقة القرن، كون بنيامين نتنياهو العائد إلى رئاسة الوزراء بقوة أيَّد الصفقة سابقاا 
رئيس األميركي، جو بايدن، عودة املفاوضات ىلع أساس حل ودعا السلطة للتفاوض ىلع أساسها، يف حين يؤيد ال

الدولتين، باعتباره أنسب قرار، حسب تعبيره، لكنه لم يوضح ماهية الدولة الفلسطينية ولم يطرح مبادرة تتعلق بذلك، 
يضاا أن اإلسرائيلي، كما من املرجح أ-وىلع األرجح لن يفعل ما دامت إدارته ًل تعطي أية أولوية للملف الفلسطيني

تستمر التبعية األميركية ملواقف حكومة نتنياهو دون تدخل واضح لصالح الفلسطينيين، يف حين أن أي رفض من 
 قبل السلطة الفلسطينية لهذه الحلول، سيقابل بتهديد إسرائيلي بتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية.

 خاتمة

ا استمر املجتمع الدولي، وىلع رأسه أميركا، يف ما تبقى من األرض ًل يكفي لصناعة دولة فلسطينية خاصة إذا م
تجاهل مطالب الفلسطينيين. وإذا ما استمرت الظروف املحلية واإلقليمية ومنها العربية التي تكرس ضعف 
الفلسطينيين، فإن الفترة القادمة ستكون األكثر ميوًلا لتكثيف النشاطات اًلستيطانية يف الضفة الغربية واًلستمرار 

مشروع القدس الكبرى، ليزداد الضغط ىلع الشارع الفلسطيني يف ظل استمرار مشاريع إسرائيل يف تنفيذ 
اًلستيطانية، وسياسة التقسيم والضبط اًلستعماري بحق الفلسطينيين يف الضفة الغربية، األمر الذي يدفع 

 الفلسطينيين نحو تصعيد املواجهة مع إسرائيل خارج إرادة السلطة الفلسطينية.

باحث مهتم بالحقل السياسي الفلسطيني، حاصل ىلع درجة املاجستير يف السياسات العامة  ،ي علي حسينحمد*
من معهد الدوحة للدراسات العليا يف قطر، ودرجة املاجستير يف الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت بفلسطين، 

وسياقاتها، وانعكاسات السياسات اًلستعمارية ىلع تغطي اهتماماته البحثية تحوًلت الحركة الوطنية الفلسطينية 
ىلع املشروع  1967الفضاء املكاني يف الضفة الغربية املحتلة. له مشاركات وبحوث عدة، منها: "تداعيات حرب عام 

 الوطني الفلسطيني"، و"اتفاقيات التطبيع العربي مع إسرائيل وأبعادها السياسية ىلع القضية الفلسطينية".

 

 مراجع

سبتمبر/أيلول عام  13حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، الذي تم توقيعه يف مدينة أوسلو النرويجية بتاريخ  فاق إعالن املبادئات
، بحضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، إسحق رابين، والرئيس األميركي، بيل 1993

يقوم ىلع فتح املجال ملسار تسوية يقوم ىلع أساس املفاوضات ووقف املقاومة باعتبارها تندرج ضمن أعمال العنف، كلينتون، و



واعترفت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل يف الوجود، وتأسست بفعل ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة حكم 
حول  -اتفاقية أوسلو )إعالن املبادئ" (ع غزة. )وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية. )د.نذاتي للفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطا

 25"، وكالة األنباء واملعلومات الرسمية، وفا، د.ت، )تاريخ الدخول: 1993سبتمبر/أيلول  13ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية(، 
      :( 2022JJZcuD/3ly.bit://httpsتشرين األول / أكتوبر

   .البند الخامس من إعالن املبادئ حول ترتيبات الحكومة اًلنتقالية الذاتية، املرجع السابق 
لق بالضفة الغربية وقطاع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وهي اًلتفاق اًلنتقالي املتع 1995سبتمبر/أيلول  28اتفاقية ُوقِّعت بتاريخ  

غزة، وتسمى أيضاا اتفاقية طابا كونها وقِّعت يف طابا املصرية، وقد وضع فيها تصوراا لصالحيات الحكومة الذاتية الفلسطينية بناء ىلع 
 13زيرة نت، اتفاقية أوسلو"، الج" تقسيمات مناطقية )أ، ب، ج(، منحت فيها السلطة الفلسطينية صالحيات يف املناطق أ وب. )د.ن(،

   :4wUl3X/3ly.bit://http (2022أكتوبر/تشرين األول  30، )تاريخ الدخول: 2022سبتمبر/أيلول 
 25"، الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية، د.ت، )تاريخ الدخول: 1995سبتمبر/أيلول  28( 2اًلتفاقية املرحلية )أوسلو "

 .  : 109view/maps/org.passia.www://http/(2022أكتوبر/تشرين األول 
 16جوًلت التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية تحت رعاية كيري"، املوسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، د.ت، )تاريخ الدخول: "

 .  :7Ma8tI/3ly.bit://http (2022نوفمبر/تشرين الثاني 
 2، )تاريخ الدخول: 2020يناير/كانون الثاني  30، 21عدنان أبو عامر، "ما أوجه الشبه والخالف بين اتفاق أوسلو وصفقة القرن؟"، موقع عربي 

 . tBcUsG/3ly.bit://http  (،2022نوفمبر/تشرين الثاني 
 11، )تاريخ الدخول: 2020يناير/كانون الثاني  28هكذا سيكون شكل الدولة الفلسطينية وفق خطة ترامب للسالم"، الجزيرة نت، "

   : iyjv7X/3ly.bit://http(2022نوفمبر/تشرين الثاني 
، )تاريخ 3"، ص2017لإلحصاء الفلسطيني، "املساحة، وعدد السكان، والكثافة السكانية يف فلسطين حسب املحافظة، الجهاز املركزي 
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