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ملخــص :أصبــح حــل الدولتيــن ومنطــق التقســيم بيــن فلســطين وإســرائيل يُ نظــر إليــه ،علــى نطــاق
واســع ،وكأنــه قــد عفــا عليــه الزمــن .وشــهدنا عــودة ظهــور منطــق «الدولــة الواحــدة»  -الــذي كان
مســتبعدا تمامــا فــي اتفاقيــة أوســلو والمفاوضــات التــي تلتهــا .وتهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح األطر
النظريــة لبعــض صــور حل الدولــة الواحــدة (ثنائية القوميــة،و نظــام المحاصصــة ،consociationalism
ـاءا علــى الحلــول التــي يقدمونهــا
والتعدديــة الثقافيــة ،والكونفدراليــة) ثــم ّ
تقســمهم إلــى أربــع فئــات بنـ ً
للقضايــا الرئيســية المتنــازع عليهــا مثــل :القــدس ،و قضيــة الالجئيــن ،وكذلــك المواقــف السياســية
لمقترحيهــا .وتقتــرح الدراســة تقســيم هــذه المقترحــات إلــى أربــع فئــاتً :
أول ،المقترحــات اإلســرائيلية
باالصهــار ،والتــي تهــدف إلــى القضــاء علــى الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع الراهــن لدولــة إســرائيلية
واحــدة ،يكــون فيهــا اإلســرائيليون مواطنيــن مــن الدرجــة األولــى ،بينمــا يكــون العــرب -فــي أحســن
ثانيــا ،مقترحــات ب كُو ْن ِفدْ رَ ا ِل ّيــة تهــدف إلــى تقاســم
األحــوال -مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــةً .
نفــس األرض مــع احتفــاظ كل مجتمــع بهويتــه الخاصــةً .
الموحــدة ،التــي تقتــرح دمــج
ثالثــا ،المقترحــات
ّ
الهويتيــن معً ــا لتكويــن هويــة مشــتركة جديــدة .رابعً ــا ،المقترحــات الفلســطينية األصليــة المبنيــة علــى
وعــود بريطانيــا  -التــي وردت فــي «الورقــة البيضــاء» عــام  -1939والموقــف األصلــي لمنظمــة التحريــر
الفلســطينية وهــو المنــاداة بدولــة فلســطينية واحــدة لــكل مــن العــرب -مســلمين ومســيحيين -واليهــود.
ـاءا علــى قــراءة عامــة لمســارات العمــل الحاليــة.
وأخيــرً ا ،تتنــاول الدراســة الســيناريوهات المحتملــة بنـ ً

هذا الموضوع مترجم عن منتدى الشرق.
المقدمة:
بــدأ حــل الدولتيــن فــي التراجــع منــذ وصــول نتانياهــو إلــى رئاســة وزراء إســرائيل ألول مــرة عــام  .1997وفــي اآلونــة
األخيــرة،و مــع التوســع االســتيطاني المكثــف والسياســات اإلســرائيلية الراميــة إلــى تقويــض حــل الدولتيــن علــى
غــرار قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،242فــإن منطــق التقســيم قــد مــات ،ومعــه كل الوعــود بحــل الدولتيــن .وقــد تعــزز
هــذا كثيـ ً
ـرا بانتخــاب ترمــب رئيسـ ًـا للواليــات المتحــدة ،الوســيط التاريخــي لمفاوضــات الســام .وعلــى الرغــم مــن أن
الواليــات المتحــدة كانــت دائمـ ًـا منحــازة للجانــب اإلســرائيلي ،إال أنهــا ظلــت -نظريـ ًـا علــى األقــل -ملتزمــة بفكــرة حــل
الدولتيــن إلنهــاء هــذا الصــراع .لكــن اإلدارة الجديــدة تتجنــب حتــى مجــرد اســتخدام المصطلــح.1
1

وتلقائيـ ًـا ،بــدأت دراســة الحلــول األخــرى وترويجهــا كبدائــل لمــلء «فــراغ الخطــاب» ,وفــوق ذلــك جــاءت حلــول ال
تتطلــب التقســيم ،مثــل «حــل الدولــة الواحــدة» .وتوضــح هــذه الدراســة أنــه ال توجــد صيغــة واحــدة مــن حــل الدولــة
الواحــدة ،بــل العديــد مــن الصيــغ المختلفــة .وتقســم الدراســة هــذه الحلــول إلــى أربعــة فئــات ،وكل فئــة لهــا ســماتها
المميــزة وتوافقاتهــا فــي القضايــا الرئيســية ،ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه داخــل كل فئــة توجــد اختالفــات فــي اآلراء
حــول بعــض القضايــا فــي كثيــر مــن األحيــان .الفئــة األولــى هــي حلــول اليميــن اإلســرائيلي ،التــي تطالــب ب»إغــاق
الملفــات» إلنهــاء النــزاع؛ والثانــي هــو الحــل الكونفدرالــي؛ والثالــث هــو حــل دولــة واحــدة بهويــة جديــدة؛ وأخيـ ً
ـرا
هنــاك المطلــب التاريخــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بدولــة واحــدة ،قبــل تبنيهــا برنامــج «النقــاط العشــر» وقبولهــا
منطــق التقســيم.
إن اكتســاب منطــق الدولــة الواحــدة زخمـ ًـا فــي اآلونــة األخيــرة ال يعنــي بالضــرورة أنــه جديــد؛ فهــو باألحــرى المطلــب
األصلــي واألول لــكل طــرف مــن أطــراف القضيــة :بريطانيــا العظمــى أثنــاء االنتــداب ،الفلســطينيين العــرب تحــت
االنتــداب البريطانــي ،وفيمــا بعــد منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وبعــض األصــوات اليهوديــة.
 -1هذه المقالة مقتطعة من مقال أكبر ،لم ينشر بعد ،حول الصراعات المتقاطعة المتزايدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد يوجد تشابه في
ً
النص .وجهات النظر التي أعرب عنها في المقال تعود للكاتب
تماما.
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فــي عــام  ،1939واســتجابة للثــورة الفلســطينية الكبــرى عــام ،1936
ً
زخما في اآلونة
إن اكتساب منطق الدولة الواحدة
أصــدرت بريطانيــا العظمــى ،بصفتهــا ســلطة انتــداب ،مــا أطلــق عليــه
األخيرة ال يعني بالضرورة أنه جديد؛ فهو باألحرى
المطلب األصلي واألول لكل طرف من أطراف القضية« :الكتــاب األبيــض» تتعهــد فيــه بــأن تحــد مــن الهجــرة اليهوديــة إلــى
بريطانيا العظمى أثناء االنتداب ،الفلسطينيين العرب فلســطين ،وإقامــة دولــة فلســطينية علــى كافــة األراضــي الفلســطينية
تحت االنتداب البريطاني ،وفيما بعد منظمة التحرير التاريخيــة (أي حــدود االنتــداب) لجميــع مواطنيهــا :مســلمين
الفلسطينية ،وبعض األصوات اليهودية
ومســيحيين ويهــود.
وبعــد أن أنهكتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة ،تخلــت بريطانيــا عــن تنفيــذ وعودهــا ومســؤوليتها كقــوة انتــداب ،وأحالــت القضيــة،
مــن طــرف واحــد ،إلــى األمــم المتحــدة المنشــأة الحديثـ ًـا .فــي عــام  ،1947أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار ،181
الــذي أصبــح يعــرف باســم خطــة التقســيم ،والتــي تقتــرح تقســيم فلســطين ألول مــرة إلــى دولتيــن (دولــة عربيــة ودولــة
يهوديــة) مــع اتحــاد اقتصــادي.
وفــي عــام  ،1964أعلــن الميثــاق الوطنــي الفلســطيني فــي المــادة  7أن «اليهــود مــن أصــل فلســطيني يعتبــرون فلســطينيين إذا
كانــوا علــى اســتعداد للعيــش بســام وإخــاص فــي فلســطين» .فــي وقــت الحــق ،فــي المجلــس الوطنــي الخامــس لمنظمــة
رئيســا للجنــة التنفيذيــة ،صــدر قــرار
التحريــر الفلســطينية الــذي انعقــد فــي فبرايــر /شــباط  1969حيــث انتخــب ياســر عرفــات
ً
يؤكــد أن هــدف منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو «إقامــة مجتمــع حــر وديمقراطــي فــي فلســطين لجميــع الفلســطينيين ســواء
كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود».2
وكانــت اتفاقيــات أوســلو فــي عــام  1993بمثاب�ةـ ع��ودة الس��تراتيجية التقس��يم الت��ي تق��ول بتقســيم فلســطين ً
وفقــا لقــرار
مجلــس األمــن رقــم  242باإلضافـ�ة إل��ى االعت��راف المتبــادل مــع االتفــاق علــى التف��اوض ح��ول القضايا الرئيس��ية :ســحب القوات
اإلســرائيلية مــن الضفــة الغربيــة وغــزة ،ووضــع القــدس ،وحــق العــودة لالجئيــن الفلســطينيين ،والحــدود والمســتوطنات.
ومــع وصــول نتانياهــو للســلطة عــام  ،1996وانتهــاء الفتــرة االنتقاليــة (المحــددة فــي أوســلو الثانيــة) عــام  ،1999دون حــل أي
مــن القضايــا الرئيســية ،كتــب إدوارد ســعيد  -الــذي يعتبــره البعــض والـ ً
ـدا فكريـ ًـا «لحــل الدولــة الواحــدة»  -مقــاالً يدعــو فيــه
إلــى إقامــة دولــة واحــدة مــن نهــر األردن إلــى البحــر األبيــض المتوســط للعــرب  -مســلمين ومســيحيين -واليهــود .منــذ ذلــك
الحيــن بــدأت العديــد مــن األســماء البــارزة فــي الدعــوة لهــذا الحــل.
ومــع إدراك إســرائيل لمــا أســماه المثقفــون اإلســرائيليون ب»التهديــد الديموغرافــي» ،وإنهاكهــا بالهجمــات الفلســطينية
المســتمرة ،قــررت االنســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة عــام  ،2005وتعزيــز وجودهــا فــي الضفــة الغربيــة.
ســمح وصــول الرئيــس ترمــب إلــى الســلطة فــي عــام  ،2017لرئيــس الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو االســتمرار بثقــة فــي سياســته
فعليــا إلــى جيــوب أو أحيــاء معاديــة
المتعلقــة بالمســتوطنات ،وتحويــل المــدن والقــرى الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة
ً
وتقويــض أي فرصــة لدولــة فلســطينية قــادرة علــى البقــاء .وعلــى الرغــم مــن أن الزعمــاء اإلســرائيليين ‹اليســاريين› لــم يدعــوا
ً
توســعا ضخمــا فــي ظــل
إلــى وقــف إنشــاء المســتوطنات ،ناهيــك عــن تفكيكهــا ،إال أن هــذه المســتوطنات أيضــا توســعت
حكومــة يمينيــة.
وكانت اتفاقيات أوسلو في عام  1993فــي االنتخابــات اإلســرائيلية األخيــرة فــي عــام  ، 2019لــم يُ بــد الناخبــون أي اهتمــام
بمثابة عودة الستراتيجية التقسيم بش��أن التوص��ل لح��ل م��ع الفلس��طينيين كم��ا ل��م يهت��م المرش��حون بط��رح أي��ة حل��ول.
التي تقول بتقسيم فلسطين ً
وفقا
يبــدو أنــه بحســب الوضــع الراهــن ،لــم يتبـ َ
ـق ســوى الضــم الرســمي للضفــة الغربيــة أو
لقرار مجلس األمن رقم  242باإلضافة
المنطقــة ج -وهــو مســألة وقــت ال أكثــر -إلعــان الوفاة الرســمية الســتراتيجية التقســيم
إلى االعتراف المتبادل مع االتفاق
وحـ�ل الدولتيـ�ن.

على التفاوض حول القضايا الرئيسية
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مسرد مفاهيمي لألطر المقترحة
ثنائية القومية
تعنــي ثنائيــة القوميــة  -كمــا يوحــي االســم  -توحيــد دولتيــن فــي نظــام سياســي واحــد .كانــت نظريــة القوميــة الثنائيــة
نظريــة سياســية اســتخدمت للحالــة الفلســطينية خــال فتــرة االنتــداب البريطانــي بيــن  1922-1948والتــي دعــت إلــى
تــر ُث االنتــداب البريطانــي فــي فلســطين ،لجميــع مواطنيهــا:
إقامــة دولــة واحــدةِ ،
3
المســلمين والمســيحيين واليهــود .
يبدو أنه بحسب الوضع الراهن ،لم

َ
يتبق سوى الضم الرسمي للضفة
ومــن عجيــب المفارقــات أن االقتــراح األصلــي لهــذا الحــل جــاء مــن داخــل الجاليــة الغربية أو المنطقة ج -وهو مسألة
اليهوديــة فــي فلســطين خــال االنتــداب البريطانــي فــي عــام  ،1946حيــث قــدّ م بعــض وقت ال أكثر -إلعالن الوفاة الرسمية
المثقفيــن اليهــود االقتــراح للجنــة التحقيــق األنجلو-أمريكيــة التــي اقترحــت بدورهــا الستراتيجية التقسيم وحل الدولتين

أن «اليهــود لــن يهيمنــوا علــى العــرب والعــرب لــن يهيمنــوا على اليهــود» ،وأن «فلســطين
لــن تكــون دولــة يهوديــة وال دولــة عربيــة».
ويقــال إن الحــاج أميــن الحســيني  ،الــذي يعتبــره البعــض «أول رئيــس لفلســطين»  ،قــد أيــد فكــرة قيــام دولــة ثنائيــة القوميــة
بمجتمعيــن منفصليــن :العــرب واليهــود.4
اختفــت هــذه الحجــج بعــد قيــام إســرائيل ،لكنهــا عــادت إلــى الســطح بعــد حــرب  ،1967ومــرةأخــرى بعــد االنهيــار الواضــح لحــل
الدولتين.
وقــد توصلــت غــادة الكرمــي ،واحــدة مــن أنصــار حــل الدولــة الواحــدة ،إلــى وصــف واضــح لمــا ينطــوي عليــه وجــود دولــة
ثنائيــة القوميــة:

يديــر
“فــي دولــة ثنائيــة القوميــة  ،يتعايــش الفلســطينيون واليهــود كمجتمعيــن منفصليــن فــي نظــام فيدرالــي .كل شــعب
شــؤونه الخاصــة بشــكل مســتقل ويُ ضمــن لــه الحــق القانونــي فــي اســتخدام لغتــه ودينــه وتقاليــده .ويشــارك كالهمــا فــي
الحكومــة فــي برلمــان واحــد ،يهتــم بالمســائل فــوق الطائفيــة :كالدفــاع والمــوارد واالقتصــاد ومــا إلــى ذلــك”.5
نظام المحاصصة consociationalism
أحــد أشــكال آليــات «تقاســم الســلطة» المصممــة لغــرض إصــاح التشــرذم المجتمعــي علــى أســس عرقيــة أو دينيــة .وقــد
ُص ّممــت هــذه الصيغــة مــن الحكــم لضمــان بقــاء الديمقراطيــة فــي المجتمعــات شــديدة التشــرذم ونبــذ العنــف ً
وفقــا لنظــم
تقاســم الســلطة هــذه .ويتعــارض هــذه المفهــوم مــع مفهــوم ديمقراطيــة األغلبيــة ،حيــث تعمــل المحاصصــة علــى دمــج األقليــات
وليــس اصهارهــا .والمالمــح األربعــة الرئيســية للمحاصصــة هــي :وجــود ائتــاف كبيــر بيــن العناصــر الرئيســية فــي المجتمــع،
وحــق النقــض المتبــادل لجميــع المجتمعــات؛ ممــا يســتلزم حــدوث اإلجمــاع فــي أي شــأن يتعلــق بالقضايــا الرئيســية ،والتمثيــل
النســبي ،حيــث تحصــل كل مجموعــة علــى حصتهــا مــن المقاعــد والمناصــب وفقــا لنســبتها مــن الســكان ،وليــس األصــوات
وحده��ا ،واستــقالل ذاتــي لــكل فئــة يســمح بوجــود العديــد مــن القوانيــن المجتمعيــة القائمــة علــى أســاس ثقافــي.6
فــي حالــة فلســطين ،كان هــذا الحــل هــو مطلــب المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل ،وبــدأ يُ َ
نظــر إليــه باعتبــاره آليــة ممكنــة لدولــة
واحــدة في المســتقبل.
التعددية الثقافية
يصــف هــذا المصطلــح وجــود ثقافــات متعــددة داخــل المجتمــع نفســه .وكفلســفة سياســية فهــو يشــمل األيديولوجيــات
الســلَطة» أو «الفسيفســاء الثقافيــة» علــى عكــس فكــرة «بوتقــة االنصهــار» لالختالفــات
والسياســات التــي تتبنــى فكــرة «طبــق َ
7
الثقافيــة .فهــو يشــجع الحفــاظ علــى االختالفــات الثقافيــة التــي توجــد داخــل نفــس النظــام .
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الكونفدرالية
يمكــن تعريــف االتحــاد الكونفدرالــي بأنــه اتحــاد مجموعــة مــن الوحــدات السياســية أو الــدول المســتقلة ذات الســيادة بهــدف
كونفدراليــا
موحــد فيمــا يتعلــق بالــدول األخــرى .وتختلــف طبيعــة العالقــة بيــن الــدول التــي تشــكل اتحــادً ا
تكويــن نظــام عمــل
ّ
ً
ً
اختالفــا كبيـ ًـرا .وكذلــك ،فــإن العالقــة بيــن الــدول األعضــاء والحكومــة الفيدراليــة وتوزيــع الســلطات فيمــا بينهمــا متباينــة
للغايــة .فبعــض االتحــادات أقــرب إلــى دولــة موحــدة ،فــي حيــن تكــون األخــرى أشــبه بمنظمــة دوليــة .وتعمــل الســلطات
الفيدراليــة مــن خــال حكومــات الــدول األعضــاء بـ ً
ـدل مــن التفاعــل المباشــر مــع المواطنيــن.
يعنــي االتحــاد الكونفدرالــي وجــود دولتيــن ،أو أكثــر ،تتفــق علــى إنشــاء مــا يمكــن اعتبــاره «حكومــة ثالثــة» لتنظيــم سياســاتهم
االقتصاديــة والخارجيــة والدفاعيــة المشــتركة ،مــع اإلبقــاء علــى درجــة عاليــة مــن الحكــم الذاتــي المحلــي.8
مقترحات لحل الدولة الواحدة
ً
مصنفــا لهــا فــي أربعــة أقســام بنــاء علــى
يتنقــل هــذا الجــزء بيــن كل الحلــول غيــر االنفصاليــة ،واضعً ــا خارطــة لهــا ،واألهــم،
معاييــر معينــة ،وبشــكل خــاص مكانــة المقترحيــن لهــا ،ومواقفهــم مــن القضايــا محــل النــزاع.
األقســام األربعــة للحلــول هــي .1 :المقترحــات اإلســرائيلية لإلصهــار والتــي تهــدف إلــى محــو الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع
الراه��ن لدول��ة إس��رائيلية واح��دة لمواطني��ن درج��ة أول��ى يه��ود وعل��ى أفض��ل األح��وال مواطني��ن درج��ة ثاني��ة أو ثالث��ة ع��رب.
 .2المقترحــات االتحاديــة (الكونفيدراليــة) التــي تهــدف إلــى االشــتراك فــي األرض مــع اإلبقــاء علــى هويــات منفصلــة.3 .
وأخيــرا  .4المقترحــات الفلســطينية األصليــة القائمــة علــى
المقترحــات الوحدويــة بصهــر هويتيهمــا وبنــاء هويــة جديــدة،
ً
المخلــف المنصــوص عليــه فــي “الكتــاب األبيــض» وعلــى الموقــف األصلــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية
الوعــد البريطانــي ُ
بدولــة فلســطينية واحــدة للعــرب ســواء كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود.
حل الال ّ
ّ
حل :تصور اإلصهار اإلسرائيلي
النــوع االول مــن المقترحــات يشــبه مــا يتبنــاه التيــار الرئيســي مــن السياســيين اإلســرائيليين .9منــذ ســنوات قليلــة ،كان ليعتبــر
انتخابيــا
مجــرد مناقشــة هــذا االختيــار فــي الكنيســيت مثــا ضر ًبــا مــن الجنــون .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــاآلن أصبــح وعــدً ا
ً
ومدعومــا مــن قبــل األغلبيــة فــي الكينيســت .ال يدعــم أحــد خــارج إســرائيل مثــل تلــك
كبيـ ًـرا مــن قبــل أكبــر حــزب إســرائيلي
ً
المقترحــات ،لكــن تبــدو األحــزاب اليمينيــة اإلســرائيلية ،بــا أي ضغــط داخلــي أو خارجــي يذكــر ،شــديدة اإلصــرار علــى هــذا
األمــر.
تضــم مجموعــة المقترحــات حــول اإلصهــار اســتراتيجيات وإجــراءات تهــدف
يعني االتحاد الكونفدرالي وجود دولتين،
إمــا إلــى ضــم الضفــة الغربيــة بأكملهــا ،وإمــا بعــض األجــزاء الكبيــرة منهــا
أو أكثر ،تتفق على إنشاء ما يمكن اعتباره
(المنطقــة أ ،أو المنطقتيــن ب و ج؛ األولــى تمثــل  %60والثانيــة  %22مــن الضفــة
االقتصادية
«حكومة ثالثة» لتنظيم سياساتهم
الغربيــة) ،بــا تغييــر فــي التركيبــة الديموغرافيــة اإلســرائيلية ،أي اإلبقــاء علــى
والخارجية والدفاعية المشتركة ،مع اإلبقاء
الســيطرة والهيمنــة اليهوديــة .إذن فاألمــر هــو الحصــول علــى «أرض إســرائيل»
على درجة عالية من الحكم الذاتي المحلي
بــدون دفــع الضريبــة الديموغرافيــة التــي ســتأتي مــع ضــم الفلســطينيين لألمة.
توضــح النقــاط التاليــة موقفهــم مــن القضايــا الرئيســة فــي الصــراع:
واضحــا لهــذه القضايــا :ال دولــة فلســطينية غــرب
○ ○الحــدود ،الســيادة ،والدولــة الفلســطينية :هــذه المقترحــات تقــدم تصــو ًرا
ً
نهــر األردن ،وبالتالــي ال مشــكلة حــدود .وحتــى لــو لــم يتــم ضــم إال المنطقــة ج ( %60مــن الضفــة الغربيــة) ،أو المســتوطنات ومــا
حولهــا مــن المناطــق (لالعتبــارات األمنيــة) ،فــإن هــذا يعنــي أال يمكــن لدولــة فلســطينية أن توجــد علــى الضفــة الغربيــة مــن
النهــر .فــإن مجــرد وجودهــا ســيعني انتهــاك الســيادة اإلســرائيلية علــى «أراضيهــا» .وســتجعل الوضــع الراهــن الرســمي للمــدن
الفلســطينية أنهــا مجــرد جيــوب منفصلــة عــن بعضهــا .وســيصبح الــكالم عــن المــوارد الطبيعيــة بــا معنــى بمــا أن إســرائيل
ســتكون «ممارســة لســيادتها علــى أراضيهــا».

7

مسح أولي لحلول الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية

تحليل

ـزءا “أساسـ ً
ـيا” مــن دولــة إســرائيل .بعــض األحــزاب
○ ○المســتوطنات :لــن تعــود المســتوطنات «مســتوطنات» بــل ســتصبح جـ ً
وأعضــاء الكنيســيت ينــادون بضــم مســتوطنة معالــي أدوميــم وغيرهــا مــن المســتوطنات الكبيــرة ،بينمــا يريــد آخــرون ضــم
األولىــ فق��ط .ومـ�ع ذل��ك ،ف��إن الخطـ�اب المتطــرف المتصاعـ�د يجعــل ذلــك أقــل ممــا للناخبيــن أن يقبلــوا بالمســتوطنات فقــط
دون المنطقــة ج بأكملهــا علــى األقــل.
○ ○القــدس« :القــدس ليســت علــى طاولــة التفــاوض» هــذا مــا قالــه ترمــب بوضــوح بعــد إعــان نقــل ســفارته إلــى القــدس .مــن
الجلــي أن هنــاك إجمــاع فــي خطــاب التيــار الرئيســي اإلســرائيلي أن القــدس الموحــدة هــي عاصمــة دولتهــم.
○ ○وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة:
○ ○فــي الضفــة الغربيــة ،بمــا فيهــا القــدس :تتن��وع المقترح��ات ف�يـ مقاربته��ا لهــذه القضيــة بســبب )1 :تعقيدهــا الديموغرافي و)2
عالميــا .10فمــن ناحيــة ،ال يريــد أي حــزب إســرائيلي مــن التيــار الرئيســي أن يحمــل المزيــد مــن الفلســطينيين
صــورة إســرائيل
ً
11
جــواز الســفر اإلســرائيلي و”يهــدد الهويــة اإلســرائيلية كدولــة يهوديــة”  ،ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ،فإنهــم يعلمــون جيــدً ا أنــه
إذا لــم يوجــد حــل لفلســطيني الضفــة الغربيــة ،أو علــى األقــل مفاوضــات ســطحية ،فــا يمكــن ألي آلــة دعائيــة أن تجمــل صــورة
نظــام عنصــري بوضــوح شــبيه بنظــام الفصــل العنصــري الجنــوب أفريقــي.
ولذلــك فــإن األغلبيــة تســعى إلــى ضــم المنطقــة ج (التــي هــي بلــد أقــل مــن  100ألــف فلســطيني) وإعطائهــم الجنســية
اإلســرائيلية .بإضافتهــم إلــى فلســطينيي القــدس ،فإنهــم ســيبلغون نحــو  350-300ألــف نســمة .وليــس لهــذا الرقــم تأثيــر يذكــر
علــى التركيبــة الديموغرافيــة اإلســرائيلية.
بالنس��بة لم��ن فيــ المنطقتيــن ب و أ ،فيمك��ن أن تبق�ىـ حالتهـ�م المدني��ة كمواطنيــن فلســطينيين يعيشــون تحــت كيــان حكم ذاتي
طموحــا لإلســرائيليين،
فلســطيني كاذب بحاكــم واحــد أو ربمــا أكثــر .لطالمــا كان ربــط الفلســطينيين فــي المنطقــة أ بــاألردن
ً
ـما.
لكــن رفــض كال القيادتيــن الفلســطينية واألردنيــة لهــذه الفكــرة كان حاسـ ً
يمكــن منــح حريــة حركــة محــدودة للفلســطينيين (فــي فلســطين التاريخيــة أو ببســاطة الضفــة الغربيــة) ،لكــن مــن المرجــح أن
أمنيــا تحــت
يتــم ذلــك علــى أســاس نظــام ضمــان «اجتماعــي» أو «أمنــي» للتأكــد مــن أن الشــعب الفلســطيني ال يمثــل خطـ ًـرا ً
التركيبــة الجديــدة.
○ ○فــي غــزة :كان «الخطــر الديموغرافــي» أحــد أهــم محــركات فــك االرتبــاط أحــادي الجانــب عــن غــزة فــي  .2005إذن فــإن
اإلســرائيليين واضحيــن فــي عــدم ربــط شــعب غــزة بــأي شــكل بإســرائيل .وإذا أقامــت «صفقــة القــرن» دولــة فلســطينية فــي
غــزة ،فــإن إســرائيل لــن تمانــع طالمــا كانــت هــذه الدولــة تحــت ســيطرتها العســكرية.
○ ○الالجئــون (الفلســطينيون المنفيــون قصــرً ا) :تخلــى جميــع التيــار اإلســرائيلي العــام تقري ًبــا عــن اعتبــار قضيــة الالجئيــن
دومـ�ا تطبيـ�ع وضعهـ�م حيـ�ث كانـ�وا؛ فـ�ي لبنـ�ان ،سـ�وريا ،األردن ...الـ�خ.
قضيـ�ة مـ�ن األسـ�اس .فالحـ�ل ً
○ ○االعتــراف المتبــادل وإنهــاء المطالبــات :وهــذا يمكــن االتفــاق عليــه فــي تركيبــة جديــدة مــع دولــة فلســطينية مســتقبلية
فـ�ي غـ�زة ،ولكـ�ن بـ�دون أولئـ�ك الذيـ�ن فـ�ي الضفـ�ة الغربيـ�ة.
○ ○االقتصــاد ،العمــل ،والمــوارد :ســيبقى االقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة تابعً ــا لالقتصــاد اإلســرائيلي ،والصــادرات
الفلســطينية؛ مثــل األحذيــة وزيــت الزيتــون ،ســيتم تصديرهــا «مــن إســرائيل» .ســيبقى الشــيكل العملــة الوحيــدة بيــن النهــر
ـزءا أكبــر فــي االقتصــاد اإلســرائيلي مــن ذي قبــل ،ولكــن يمكــن أن تقــام ً
أيضا علــى نظام
والبحــر .سـ ّ
ـتكون العمالــة الفلســطينية جـ ً
مـ�ن «الضمـ�ان االجتماعـ�ي» .تحـ�ت هـ�ذه التركيبـ�ة ،فـ�إن كل المـ�وارد الطبيعيـ�ة سـ�تكون تحـ�ت تصـ�رف الحكومـ�ة اإلسـ�رائيلية.
حازمــا علــى هويــة دولــة واحــدة
مهمــا لــكل األحــزاب ،فــإن هــذا التوجــه يؤكــد
ً
○ ○هويــة الدولــة :بمــا أنهــا كانــت اعتبــا ًرا ً
(إســرائيلية) كدولــة يهوديــة تحتــوي علــى أقليــة عربيــة فلســطينية مــن الدرجــة الثانيــة.
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إن الدعــم لمثــل هــذه المقترحــات جــاء فقــط مــن داخــل إســرائيل ،حتــى أن اللوبــي اإلســرائيلي فــي الواليــات المتحــدة ال يبــدو أنــه
يدعــم هــذه الــرؤى.12
أظهــر اســتفتاء 13أجرتــه صحيفــة هآارتــز أن  %42مــن اإلســرائيليين يدعمــون ضــم الضفــة الغربيــة ،بمــن فيهــم مؤيدو حــل الدولتين.
هــذا االتجــاه الخطــي يوشــي بالمزيــد مــن التأييــد للضــم مــع مــرور الزمــن .يلخــص الجــدول التالــي موقــف االئتــاف الحاكــم مــن
الضم.
الحزب

القائد

المقاعد
النسبة المئوية
()120

موقفه من سياسة ضم األراضي

الليكود

بنيامين
نتانياهو

26.46%

35

ضم المنطقة ج  ،مع بعض األصوات
التي تدعو إلى ضم الضفة كاملة

شاس

آريا ديري

5.99%

8

نفس موقف الليكود

يهدوت
هتوراة

يعكوف
ليتزمان

5.78%

8

المستوطنات هي معاقلهم

إسرائيل بيتنا

أفيجدرو
ليبرمان

4.01%

5

ضم الجيوب الفلسطينية شبه
المستقلة ،مع إمكانية طرد عرب
إسرائيل

3.7%

5

ضم كامل األراضي

3.54%

4

غير واضح

اليمين الموحد رافي بيرتز
كوالنو
المجموع

موشيه
كحلون

65
49.48%
جدول  :1اإلئتالف الحاكم ،وزنهم في الكنيست ،وموقفهم من الضم.

دولتان من دون تقسيم :أرض واحدة بدولتين وبثالث حكومات
بالنســبة للبعــض ،فــإن فكــرة االتحــاد الكونفدرالــي مجــرد «مســألة تسلســل» بافتــراض اســتمرار حركــة األحــداث الحاليــة فــي نفــس
االتجاه.
14

مالئمــا لنمــوذج حــل الدولتيــن الفاشــل .15مــع ذلــك ،فــإن الفكــرة قــد ظهــرت قبــل
لطالمــا اعتبــرت فكــرة االتحــاد الكونفدرالــي بديــا
ً
كونفيدراليــا مــع اتحــاد اقتصــادي ،وقــد اقتــرح قــرار
ذلــك بزمــن بعيــد .إبــان عصــر االنتــداب البريطانــي ،اقتــرح كثيــرون اتحــادً ا
ً
ً
متعلقــا باالتحــاد األردنــي-
التقســيم الصــادر مــن األمــم المتحــدة عــام  1947صيغــة مشــابهة .فــي الثمانينــات ،أصبــح هــذا المبــدأ
الفلســطيني ال اإلسرائيلي-الفلســطيني .فــي عــام  ،1987نوقشــت فكــرة شــبيهة بيــن الملــك حســين وشــمعون بيريــز («اتفاقيــة لندن»)
ولكنهــا فشــلت فــي التحقــق .عندمــا انتخــب المعــارض للســام بينياميــن نيتنياهــو فــي عــام ُ ،1996
خلــص إدوارد ســعيد إلــى أن
نمــوذج حــل الدولتيــن لــم يعــد لــه فرصــة ،وأن الدولــة الواحــدة فــي شــكل اتحــاد كونفيدرالــي كانــت الطريــق لألمــام.
أســماء فلســطينية قليلــة دعمــت الفكــرة ،ولكــن شــلومو بــن عمــي زعــم فــي مقابلــة أن ياســر عرفــات قــد قبــل فكــرة اتحــاد
جــزءا منــه.16
كونفيدرالــي مــع إســرائيل فــي منتصــف التســعينات إذا كانــت األردن ولبنــان
ً
منــذ ذلــك الحيــن ،وقــد جذبــت الفكــرة انتبــاه بعــض النخبــة اإلســرائيلية وقليــل مــن الفلســطينيين .أســماء مثــل شــلومو بــن
عمــي ،17وزيــر خارجيــة ســابق ،ويوســي بيليــن ،أحــد مهندســي اتفاقيــات أوســلو ،كتبــوا ودافعــوا بقــوة عــن الفكــرة .وحتــى الرئيــس
18
ومؤخرا أســس عــدد مــن األكاديمييــن والكتــاب منتــدى
تبنيــا غيــر واضــح للفكــرة.
ً
اإلســرائيلي الحالــي رؤوفيــن ريفيليــن أعلــن ً
لدعــم الفكــرة تحــت اســم»االتحاد اإلســرائيلي الفلســطيني .19”IPC -بــل ذهبــوا بعيــدً ا إلــى أن يقدمــوا دســتو ًرا مكتوبًــا يوضــح
العمليــات االنتخابيــة والتشــريعية والتنفيذيــة لهــذا االتحــاد المحتمــل.2021
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ضمــن هــذا العنــوان العريــض ،تختلــف المقترحــات حــول تفاصيــل معينــة ،لكــن تشــترك فــي نفــس اإلطــار والمبــادئ العامــة مــن
أجــل حــل النــزاع وتأســيس اتحــاد كونفدرالــي إســرائيلي فلســطيني :ويكــون فيــه إمــا ثــاث حكومــات ،فلســطينية للفلســطينيين،
وإســرائيلية لليهــود وحكومــة كونفيدراليــة لالثنيــن ،أو دولتــان منفصلتــان ولكــن بينهمــا تضافــر عميــق علــى كل المســتويات .قــد
تتبايــن المقترحــات قلي ـ ً
ا ولكــن علــى مســتوى التكامــل ،وســرعة التــدرج ،والالجئيــن واألمــن.
○ ○الدولة ،والحدود ،والسيادة
تحــت هــذه األطــر ،فإمــا أن يوجــد  )1دولــة واحدة،ولكــن أكثــر تعقيــدً ا مــن مجــرد نمــوذج صــوت واحــد لــكل ناخــب؛ دولــة ذات ثالث
حكومــات )2 .الرؤي�ةـ األخ��رى ه��ي وج��ود دولتي��ن قوميتي��ن منفصلتيـ�ن ولكن تشــتركان فــي نفــس األرض (فلســطين التاريخية).
ســتعود أســس التقســيم المفتــرض لــأرض إلــى خــط هدنــة  .1949يمكــن أن يكــون هن�اـك مقايضـ�ة لبعـ�ض األراضــي ،تبعً ــا لبعــض
المقترحــات ،ولكــن لــن يكــون هنــاك داع لذلــك تحــت هــذه الصيغــة ،فــأن حريــة الحركــة ســتكون مكفولــة مــع قيــود أمنيــة قليلــة.
○ ○األمن والقوات المسلحة
جزئيــا علــى إســرائيل فيمــا يتعلــق باألمــن
تحــت هــذه الصيغــة ،تــم تقديــم مقترحــات أن تكــون الدولــة الفلســطينية إمــا معتمــدة
ً
الخارجــي ،أو أن تكــون الدولتــان منزوعتــي الســاح  -مفترضيــن أن لــن يكــون ثمــة ســبب للنــزاع.
○ ○المستوطنات
لــن يكــون هنــاك داعٍ إلخــاء المســتوطنات بمــا أن الفريقيــن سيشــتركا فــي نفــس األرض ،وســيمكن للفلســطينيين أن يبنــوا أو
يســكنوا فــي أي مدينــة ،أو قريــة أو منطقــة داخــل حــدود فلســطين أيــام االنتداب/فلســطين التاريخيــة .يمكــن للمســتوطنين أن
يُ منحــوا وضــع اإلقامــة الدائمــة فــي األراضــي التــي تحــت حكــم الحكومــة الفلســطينية ولكــن ســيقومون بالتصويــت للحكومــة
اإلســرائيلية .ونفــس األمــر فيمــا يتعلــق بالفلســطينيين المقيميــن فــي أراض تحكمهــا الحكومــة اإلســرائيلية.
○ ○القدس
ستكون القدس عاصمة مشتركة ،وستُ شارك األماكن المقدسة على أساس قداستها عند الجميع.
○ ○وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية
ســيكون الفلســطينيون أحــرا ًرا للعيــش حيثمــا أرادوا داخــل حــدود فلســطين التاريخيــة ،ســواء كمواطنيــن فلســطينيين فــي حالــة
الكونفيدراليــة المحــدودة ،او كمواطنــي االتحــاد الكونفيدرالــي اإلســرائيلي الفلســطيني.
○ ○الالجئون (الفلسطينيون المنفيون قصرً ا)
ســتنظم عــودة الالجئيــن الفلســطينيين إلــى أراضيهــم (داخــل األراضــي المحكومــة مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية) بالتــازم مــع
أعــداد المســتوطنين اليهــود فــي الضفــة الغربيــة.
○ ○االعتراف المتبادل والمطالبات
ســيكون علــى الشــعبين والدولتيــن أن يعترفــا بروابــط بعضهمــا بــأرض فلســطين ،مــع ضمــان حريــة الحركــة لهمــا .وســيترك الفريقــان
ادعاءاتهمــا بالرابطــة والملكيــة الحصريــة لألرض.
○ ○االقتصاد ،العمالة ،والموارد
ً
تمامــا (وفقــا لديناميــكات الســوق) .ســتكون العملــة هــي الشــيكل اإلســرائيلي أو يتــم
اتحــاد اقتصــادي كامــل مــع حركــة عمالــة حــرة ً
تغييرهــا إلــى مــا يتفــق الطرفــان عليــه.
○ ○هوية الدولة ومؤسساتها
ســيحتفظ الفلســطينيون واإلســرائيليون بهويتيهمــا ،فلســطين للعــرب وإســرائيل لليهــود ،طالمــا أنهــم يعملــون داخــل نفــس اإلطــار.
تدريجيــا ســيكون لهمــا مجلــس
وتبعً ــا للنمــوذج المحــدود ،فــإن الدولتيــن ســتمثالن فــي األمــم المتحــدة فــي المرحلــة األولــى ،ولكــن
ً
تشــريعي مشــترك ،بينمــا يقتــرح النمــوذج الكامــل أن يكــون هنــاك وفــد إســرائيلي فلســطيني واحــد لألمــم المتحــدة مــن البدايــة.
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باختصاــر ،هذــه الصي��غ ه��ي ع��ن اســتبدال منط��ق التقســيم بمنطــق التكامــل ،مــع اإلبقــاء علــى هويتيهمــا المنفصلتيــن والحفــاظ
علــى بعــض المؤسســات المتوازيــة.
نموذج صوت واحد لكل ناخب:22
ـدا جـ ً
كمــا هــو الحــال فــي الفئــة الثانيــة مــن المقترحــات ،لــم يكــن هــذا النمــوذج أبـ ً
ـزءا مــن أي مفاوضــات أو مطالــب رســمية مــن
قبــل أي مــن الطرفيــن .وقــد نشــرها بشــكل أساســي بعــض الناشــطين المؤيديــن للفلســطينيين والمؤيديــن للســام فــي جميــع
أنحــاء العالــم مــع بعــض التأييــد الغامــض والطفيــف مــن قبــل الدبلوماســيين الســابقين الذيــن شــاركوا فــي أوســلو .يأتــي دعــم
هــذا التوجــه إمــا مــن أولئــك الذيــن يعتقــدون أن حــل الدولتيــن قــد مــات عمليـ ًـا ،وأن هنــاك دولــة واحــدة فقــط موجــودة بالفعــل
بيــن النهــر والبحــر ،وأنــه ال يمكــن الســماح إلســرائيل بــأن «تصبــح» 23دولــة عنصريــة ويجــب أن تكــون شــاملة كل أولئــك الذيــن
يعيشــون هنــاك ،أو أولئــك الذيــن اعتقــدوا فــي األصــل أن حــل الدولتيــن كان غيــر عــادل أو غيــر عملــي.
وقــد كان الداعــم األساســي لفكــرة الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة ناشــطون وأكاديميــون مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وجنــوب
إفريقيــا (كشــاهد علــى تجربــة الفصــل العنصــري ،ومثــال ناجــح فــي تطبيــق نمــوذج الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة) .شــخصيات
أكاديميــة بــارزة مثــل إيــان بابيــه ،المــؤرخ الشــهير ،وعالمــة السياســة فرجينيــا تيللــي كانــوا بيــن مــن دعمــوا هــذا الحــل .24وقــد
أطلقــت حملــة باســم “حملــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة” ،وتعــرف اختصـ ً
ـارا ب”  25”ODSCتدعــو إلــى إقامــة دولــة ديمقراطيــة
علــى أرض فلســطين التاريخيــة لــكل مــن العــرب واليهــود علــى أســاس المســاواة .ومنــذ إنشــائها ،اكتســبت أرضـ ًـا فــي أوروبــا
وأمريــكا الشــمالية وجنــوب إفريقيــا ويبــدو أن العديــد مــن الناشــطين المؤيديــن للفلســطينيين قــد اشــتركوا فــي برنامجهــا
السياســي.
يأتي دعم هذا التوجه إما من أولئك الذين كمــا أن بعــض األســماء الفلســطينية قــد دافعــت عــن الفكــرة ،مثــل :مصطفــى
ً
يعتقدون أن حل الدولتين قد مات عمليا ،البرغوثــي ،المرشــح الرئاســي الســابق ضــد الرئيــس عبــاس واألميــن العــام للمبــادرة
وأن هناك دولة واحدة فقط موجودة بالفعل الوطنيــة الفلســطينية ،وعلــي أبــو نعيمــة ،مؤســس االنتفاضــة اإللكترونيــة .عــاوة
بين النهر والبحر ،وأنه ال يمكن السماح
علــى ذلــك ،بــدأت الفكــرة تكســب مكانــة بيــن المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل؛
إلسرائيل بأن «تصبح» دولة عنصرية
فنائبــة الكنيســت حنيــن زعبــي ،تنــادي وتؤيــد بشــدة دولــة ديمقراطيــة واحــدة
علــى غــرار التــي يدعــو لهــا برنامــج حملــة  ،ODSCوعلــى الجانــب اآلخــر ،فــإن
بعــض جماعــات حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية ،وبعــض الشــخصيات اليســارية مثــل جدعــون ليفــي ،يؤيــدون هــذه الفكــرة .وقــد
ذكــر الرئيــس اإلســرائيلي رؤوفيــن ريفليــن 26فــي أحــد خطاباتــه أن البديــل لفكــرة الدولتيــن ســيكون حــل الدولــة الواحــدة.
وقــد عبــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عــن تأييــده لهــذه الفكــرة ،27كمــا ألمــح دينيــس روس كذلــك أن
سياســات اليميــن اإلســرائيلي ســتؤدي إلــى دولــة واحــدة.
مــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك اختالفــات طفيفــة بيــن المقترحــات الخاصــة بدولــة واحــدة فــي هــذه الفئــة وتلــك الموجــودة فــي
الفئــة الرابعــة.
والخصائص الرئيسية لهذه الفئة من الحلول هي كما يلي:
الدولة والحدود والسيادة
○ ○لــن يكــون هنــاك ســوى دولــة واحــدة ذات ســيادة علــى أرض فلســطين .ســيتم تســوية الحــدود مــع الجيــران  ،وخاصــة
بنــاء علــى المفاوضــات.
مــزارع الجــوالن وشــبعا ،
ً
○ ○األمن والقوات المسلحة
مفهومــا هــو
لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن التنظيــر حــول هــذه المســألة مــن قبــل أولئــك الذيــن نشــروا هــذا المقتــرح  ،ولكــن مــا كان
ً
ـزءا مــن تشــكيله.
أن جهــاز األمــن ســيمثل جميــع الســكان ،أي أن الفلســطينيين ســيكونون جـ ً
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○ ○المستوطنات
ســتصبح مســألة المــكان الــذي يعيــش فيــه المواطنــون مســألة بســيطة بالنظــر إلــى أنــه ســتكون هنــاك حريــة مطلقــة للحركــة
واالســتيطان لجميــع الســكان علــى كامــل أراضــي فلســطين االنتــداب.
○ ○القدس
تلقائيا عاصمة هذا الكيان  ،وسيتم تشارك األماكن المقدسة.
ستكون القدس
ً
○ ○وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية
سيكون جميع الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة مواطنون في هذه الدولة الواحدة.
ً
قسرا)
○ ○الالجئون (الفلسطينيون المنفيون
ً
هنــاك اتفــاق علــى حــق الفلســطينيين فــي العــودة إلــى الوطــن  ،لكننــا ســنجد اختالفــا فــي النبــرة والمحتــوى بيــن دعــاة هــذا
النــوع مــن الحلــول؛ فــي حيــن أن «حملــة دولــة ديمقراطيــة واحــدة»  ODSCتدعــو بقــوة إلــى عــودة الالجئيــن الفلســطينيين،
وجميــع أولئــك الذيــن أجبــروا علــى الخــروج مــن فلســطين فــي عــام  1948وذريتهــم ،نجــد أن البعــض اآلخــر يدعــو إمــا إلــى
«العــودة النســبية» لالجئيــن أو العــودة التدريجيــة التــي يحكمهــا مبــدأ «القــدرة االســتيعابية» ،و تعويــض أولئــك الذيــن ال يمكــن
إعادتهــم إلــى وطنهــم.
○ ○االعتراف المتبادل والمطالبات
بموجــب هــذه الصيغــة ،ســوف يعتــرف كل مــن العــرب واليهــود بعالقــة كل منهــم بهــذه األرض وينهــون مطالباتهــم الحصريــة،
ألنهــم يتشــاركون بشــكل أساســي كل مــا طالبــوا بــه.
○ ○االقتصاد والعمل والموارد
اقتصــاد موحــد يســتخدم نفــس المــوارد ،بمــا فــي ذلــك المــوارد البشــرية ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن «حملــة دولــة ديمقراطيــة
واحــدة « »ODSCتتحــدث عــن الفجــوة االقتصاديــة الموجــودة حاليــا علــى أرض فلســطين (بيــن العــرب واليهــود بشــكل
أساســي) .ويمكــن للسياســات االقتصاديــة لهــذه الدولــة أن تقــرأ هــذه الفجــوة مــن المنظــور االقتصــادي وليــس العرقــي ،و تعمــل
علــى المزيــد مــن المســاواة فــي التوزيــع .وقــد اقتــرح البعــض أن العــرب ســيتوحدون فــي هــذا الطلــب مــع اليهــود الشــرقيين
(المزراحييــن).
○ ○هوية الدولة والمؤسسات
يبــدو أن هــذا المقتــرح يتجــاوز الهويــات الموجــودة ويحــاول إنشــاء هويــة جديــدة لهــذا الكيــان الجديــد .هــذه الدولــة لــن تكــون
يهوديــة ،لكنهــا ليســت عربيــة .مــا هــو واضــح جــدً ا هــو أنهــم يعتقــدون أنهــا يجــب أن تكــون علمانيــة وقائمــة علــى المســاواة
المطلقــة ،بغــض النظــر عــن العــرق والقوميــة والديــن .أمــا بالنســبة للصهيونيــة ،فســوف تتالشــى تدريجيـ ًـا مــع عمليــة التحــول
الديمقراطــي.28
الرؤى المنطلقة من الحقوق :مقترحات الدولة الفلسطينية الواحدة
تجــدر اإلشــارة ،أوال وقبــل كل شــيء ،إلــى أن فئــة المقترحــات هــذه تتداخــل إلــى حــد كبيــر مــع الفئــة الثالثــة ،ولكــن تــم فصلهمــا
إلــى فئتيــن مختلفتيــن لوجــود اختالفيــن أساســيين بينهمــا .األول ،هــو الطريقــة التــي يُ نظــر بهــا إلــى إســرائيل والصهيونيــة ،و
الثانــي ،هــو هويــة هــذه الدولــة الواحــدة وهويتهــا الجيوسياســية.
أوالً ،يــرى المنــادون بهــذه الصيغــة أن إســرائيل هــي الكيــان الوحيــد المتبقــي مــن الحقبــة االســتعمارية؛ دولــة اســتعمارية
حاولــت القضــاء علــى الســكان األصلييــن ،ليــس بهــدف الســيطرة علــى فلســطين وفقــط ،بــل وعلــى المنطقــة بأســرها .وتتجلــى
هــذه المحاولــة للســيطرة مــن خــال دعــم الحــركات االنفصاليــة وإذكاء التوتــرات العرقيــة والطائفيــة والدينيــة فــي المنطقــة.
ولــم تحــاول إســرائيل أبــدا إخفــاء هــذا ،و العديــد مــن خطــب ومنشــورات شــخصيات بــارزة فــي أجهزتهــا األمنيــة تدعــم هــذا
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الــرأي .وثانيـ ًـا ،أن فلســطين كانــت كيانـ ًـا عربيـ ًـا ،وإن لــم تكــن كيانـ ًـا مســتق ً
ال ،حتــى قبــل مجــيء العــرب المســلمين فــي القــرن
الســابع الميــادي.
الفــرق الرئيســي هــو أن هــذه الصيغــة تدعــو إلــى قيــام دولــة فلســطينية
يرى المنادون بهذه الصيغة أن إسرائيل هي
ـزءا مــن الوطــن العربــي،
الكيان الوحيد المتبقي من الحقبة االستعمارية؛ واحــدة للمســلمين والمســيحيين واليهــود لتكــون جـ ً
دولة استعمارية حاولت القضاء على السكان بعــد تفكيــك الصهيونيــة ومؤسســاتها وعــودة جميــع الالجئيــن الفلســطينيين
األصليين ،ليس بهدف السيطرة على فلسطين الراغبيــن .ومــع ذلــك  ،فعندمــا ننظــر إلــى النتيجــة النهائية ،نجــد أن االختالفات
وفقط ،بل وعلى المنطقة بأسرها
بيــن الفئــة الثالثــة والرابعة ضئيلــة للغايــة مقارنــة بمــا يشــتركا فيــه.
أقــرت المــادة الســابعة مــن الميثــاق
كان هــذا الموقــف هــو الموقــف األول لمنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ ففــي عــام ّ ،1964
الوطنــي الفلســطيني بحــق «اليهــود ذوي األصــول العربيــة» (يشــكلون اآلن حوالــي  10%مــن اليهــود فــي اســرائيل) فــي أن
يصبحــوا مواطنيــن فلســطينيين .وفــي الــدورة الخامســة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام  ،1969والــذي تــم انتخــاب أبــي
عمــار خاللــه ،تــم التأكيــد علــى أن هــدف منظمــة التحريــر الفلســطينية هــو «إقامــة مجتمــع حــر وديمقراطــي فــي فلســطين
لجميــع الفلســطينيين سـ ً
ـواءا كانــوا مســلمين أو مســيحيين أو يهــود» .وظلــت المنظمــة علــى هــذا الموقــف حتــى اعترفــت عــام
 1988بقــرار مجلــس األمــن رقــم  242كأســاس إلنهــاء الصــراع.
ويعتبــر البعــض أن فلســطين كانــت قــد أسســت بالفعــل علــى فلســطين التاريخيــة بأكملهــا خــال االنتــداب البريطانــي عليهــا،
الــذي ســاوى بوضــوح بيــن وضــع فلســطين وأوضــاع الــدول المجــاورة األخــرى ،كالعــراق وســوريا ،والذيــن اعتــرف بهــم
مؤسســوا عصبــة األمــم كــدول ،ولكنهــم غيــر جاهزيــن بعــد للحكــم الذاتــي .ومــن الناحيــة القانونيــة لــم يكــن لبريطانيــا القــدرة
علــى تغييــر وضعهــا وكانــت فلســطين موجــودة كدولــة لــكل مــن العــرب واليهــود.29
يجــب أن يكــون مــن الواضــح أنــه لــم يحــدث إجمــاع بيــن النخــب الفلســطينية حــول هــذه القضايــا ،إال أننــا يمكننــا التوصــل
إلــى ســمات محــددة رئيســية لمتطلبــات عمــوم الفلســطينيين مــن خــال مــا يلــي:
○ ○الدولة والحدود والسيادة
ســتكون فلســطين الســيادية هــي دولــة العــرب واليهــود الذيــن يعيشــون علــى أرض فلســطين التاريخيــة  ،مــع االعتــراف
بالحــدود الموضوعــة خــال الحقبــة االســتعمارية والتــي ال تــزال معتــرف بهــا حتــى يومنــا هــذا.
○ ○األمن والقوات المسلحة
تفكيــك الصهيونيــة ومؤسســاتها يســتلزم تفكيــك الجيــش اإلســرائيلي الحالــي ووكاالت االســتخبارات الداخليــة والخارجيــة
(الشــاباك والموســاد) وغيرهمــا مــن المؤسســات المماثلــة .وبــدالً مــن ذلــك ،ســيكون هنــاك جهــاز أمنــي جديــد يناســب الوضــع
الجديــد.
○ ○المستوطنات
بالنظــر إلــى أن حريــة التنقــل واإلقامــة محميــة للجميــع داخــل حــدود فلســطين  ،فلــن تحتــاج إلــى تفكيــك المســتوطنات  ،لكــن
يجــب أال تظــل بالضــرورة يهوديــة بنســبة .٪100
○ ○القدس
القدس ستكون عاصمة الدولة واألماكن المقدسة ستكون مفتوحة للجميع.
○ ○وضع الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية
ســيتحد الفلســطينيون ككيــان واحــد ألول مــرة منــذ عــام  ،1948لكــن تعريــف الفلســطيني ذاتــه ســيتغير؛ ألن اليهــود ســيعتبرون
فلســطينيين مــرة أخــرى (كمــا كان الحــال خــال االنتــداب البريطانــي).

13

مسح أولي لحلول الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية

تحليل

ً
قسرا)
○ ○الالجئون (الفلسطينيون المنفيين
ســيتم إعــادة جميــع الالجئيــن الراغبيــن إلــى الوطــن وتعويضهــم عــن خســائرهم .أكــد المــؤرخ ســلمان أبــو ســتة فــي إحــدى
دراســاته الجغرافيــة أن  % 85مــن منــازل وأراضــي الالجئيــن ال تــزال متاحــة وهنــاك إمكانيــة لردهــا.
○ ○االعتراف المتبادل والمطالبات
ً
ً
مــع التخلــي عــن الصهيونيــة سـ ُـيعتبر المواطنــون اليهــود يهــودا عربــا ويعيشــون فــي وئــام كمــا فعلــوا منــذ ألــف عــام فــي
وســيعترف بانتمائهــم الدينــي للقــدس.
األندلــس والمناطــق العربيــة األخــرى.
ُ
○ ○االقتصاد والعمل والموارد
اقتصــاد واحــد قائــم علــى التمييــز اإليجابــي لتعويــض الفلســطينيين عــن خســائرهم االقتصاديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة
الناتجــة ،ليــس فقــط عــن الحــرب ،ولكــن ً
أيضــا عــن اســتغالل المــوارد الفلســطينية حصريً ــا مــن أجــل رفاهيــة الســكان اليهــود
وعرقلــة االقتصــاد الفلســطيني.
○ ○هوية الدولة والمؤسسات
ســتكون فلســطين دولــة ديمقراطيــة لجميــع مواطنيهــا مــن المســلمين والمســيحيين واليهــود ،بينمــا تنتمــي إلــى الوطــن العربــي
ـوا فــي جامعــة الــدول العربيــة .وتشــمل اللغــات الرســمية العربيــة والعبريــة.
الكبيــر ،وتكــون عضـ ً

الفئــــــــــــات األربعـة
القضايا المتنازع عليها
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اإلصهار اإلسرائيلي

المقترحات
الكونفدرالية

دولة واحدة موحدة

 1الحدود ،السيادة

ال حاجة لحدود.
سيادة إسرائيلية
تامة على
كامل األراضي
الفلسطينية.

أرض واحدة
لدولتين
كونفدراليتين ،ال
حدود ،وسيادة
للحكومة
الكونفدرالية.

كل األراضي تتبع دولة
واحدة.

األمن ،القوات
2
المسلحة

سيطرة تامة ألجهزة إما مشاركة
بالتساوي ،وإما
األمن اإلسرائيلية.
اعتماد فلسطيني
ويسمح بالحد
األدنى من التنسيق على الحكومة
الكونفدرالية
مع جهاز األمن
اإلسرائيلية.
الفلسطيني.

مؤسسات أمنية جديدة
تمثل الجانبين بالتساوي.

دولة فلسطينية
واحدة
ال حدود .دولة
فلسطينية واحدة
لكل العرب واليهود
على كامل األراضي
الفلسطينية
التاريخية.
مؤسسات أمنية
جديدة للدولة
الفلسطينية.

 3المستوطنات

التوسع
تستمر في
ّ
َ
رسميا.
وتضم
ً

ال حاجة لتفكيكها،
ألن الفلسطينيين
يمكنهم االستقرار
في أي مكان في
فلسطين التاريخية.

كما كان الحال في السابق ،يمكن االحتفاظ بهم،
بعد التأكد من عدم
مع ضمان عدم بقاء
انتهاك حقوق السكان
المستوطنات يهودية
األصليين.
بشكل كامل.

 4القدس

القدس الموحدة
كعاصمة إلسرائيل.

القدس عاصمة لكال
الدولتين.

القدس عاصمة لدولة
فلسطين.

موحدة.
القدس عاصمة
ّ
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تصنيف عرب 48
كمواطنين درجة
ثانية ،و نزع كافة
الحقوق السياسية
لفلسطينيي الضفة،
واالستبعاد التام
لفلسطينيي غزة.

بقاؤهم في أماكنهم
الحالية مع إمكانية
ّ
تنقلهم واستقرارهم
في أي مكان آخر.

حرية الحركة واالستقرار
للعرب واليهود أينما
يريدون داخل الحدود.

حرية الحركة
واالستقرار للعرب
واليهود أينما يريدون
داخل الحدود.

 6الالجئون

ال توجد فرصة
للعودة ،وال حتى
إعادة التوحد.

عودة كاملة ولكن
تدريجية حسب القدرة
عودة محدودة،
على االستيعاب ،أو عودة
تتناسب مع عدد
سكان المستوطنات .محدودة ودفع تعويضات
لمن ال يسمح لهم بالعودة.

عودة جميع الالجئين،
ودفع تعويضات
للراغبين منهم.

االعتراف المتبادل
7
وإنهاء المطالبات

ال اعتراف بالحقوق
الفلسطينية.

اعتراف متبادل
وتقبل كل طرف
لمطالبات اآلخر
بحقوقه التاريخية
في فلسطين

مع نبذ الصهيونية،
سيصبح لليهود كامل
الحقوق كمواطنين،
وسيعترف بانتمائهم
الديني للقدس.

االقتصاد ،العمل،
8
الموارد

اقتصاد واحد
استمرار االقتصاد
يستخدم كل
اإلسرائيلي
الموارد على أساس
في الهيمنة
المساواة في
على االقتصاد
الفلسطيني .الشيكل الحقوق للجميع،
هي العملة الرسمية .و يظل الشيكل
اإلسرائيلي العملة
استمرار استغالل
العمالة الفلسطينية .الوحيدة.

الفلسطينيون في
5
فلسطين التاريخية

هوية الدولة
9
والمؤسسات

التخلي عن المطالبات
االستثنائية.

اقتصاد واحد
يستخدم كل الموارد
على أساس التمييز
اقتصاد واحد يستخدم
اإليجابي لصالح
كل الموارد على أساس
الفلسطينيين،
المساواة في الحقوق
مع التركيز على
للجميع ،مع إتاحة
سياسات سد فجوة الثروة الالجئين ،و تكون
(الفلسطينيين والمزراعين العملة هي الجنيه
اليهود) ،ويتم إصدار عملة الفلسطيني(الجنيه
الذي كان موجودً ا
جديدة.
خالل االنتداب
البريطاني).

كل دولة كونفدرالية
ستحتفظ
بهويتها الخاصة،
هوية يهودية
وتمثل الحكومة
تماما .و
إسرائيلية ً
الكونفدرالية كال
استمرار المؤسسات
الهويتين .واستمرار
اإلسرائيلية الحالية.
المؤسسات
األساسية مع بعض
التعديالت.
جدول  :2ملخص للحلول األربعة وموقفهم من القضايا الرئيسية.

هوية عربية-يهودية
جديدة قائمة على اعتراف
كل من الطرفين بحق
اآلخر في فلسطين ،و
اندماجهما معا في هوية
واحدة ،و إعادة بناء
المؤسسات بناء على ذلك.

العودة للهوية
الفلسطينية السابقة
التي كانت موجودة
أثناء االنتداب
البريطاني ،وإعادة
بناء المؤسسات.

تقييم الحلول
إن إيجــاد حــل لصــراع شــديد التعقيــد ،مســتمر منــذ قــرن مــن الزمــن ،يعتبــر مهمــة مســتحيلة .وال يوجــد حــل مثالــي ،ولكــن
بعــض الحلــول أقــل خطــأ واختـ ً
ـال مــن غيرهــا .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تقييــم هــذه الحلــول وتحديــد المعاييــر الصحيحــة-
بالنظــر إلــى عــدم التناســق الكبيــر وعــدم التجانــس بيــن الجمهــور الــذي يقــوم بتقييمهــا -ليســت بالمهمــة الســهلة .حاولــت هنــا
أخالقيــا.
أقيــم أي منهــا
أن أضــع معاييــر معينــة لتقييــم هــذه الحلــول ،دون أن أحــاول أن ّ
ً
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 - 1القبول (كال وجهتي النظر):
ً
ً
ســتجد الفئــة األولــى مــن المقترحــات (اإلصهــار اإلســرائيلي) تأييــدا قويــا بيــن اليهــود اإلســرائيليين ،وحتــى بيــن اليســار
ً
َ
ديموغرافيــا
المتــآكل ،طالمــا أنهــا تعــد بالهيمنــة اإلســرائيلية المطلقــة
وسياســيا .30ولكــن مــن المتوقــع ،بطبيعــة الحــال ،أن
يقــاوم الفلســطينيون هــذا النــوع مــن المقترحــات؛ حيــث تــرى الســلطة الفلســطينية وحمــاس والجهــات الفلســطينية الفاعلــة
األخــرى هــذه المقترحــات كمقبــرة للقضيــة الفلســطينية وحقــوق الفلســطينيين.
الفئــة الثانيــة مــن المقترحــات ســتواجه صعوبــة كبيــرة فــي إقنــاع الــرأي العــام اإلســرائيلي؛ فإســرائيل ال تواجــه أي ضغــوط
ً
ً
أيضــا ،بعــد أن رأوا اإلســرائيليين بأعينهــم ال
تقريبــا؛ لــذا ففكــرة المشــاركة ال تبــدو ضروريــة لإلســرائيليين .والفلســطينيون
يدفعــون أجنــدة حــل الدولتيــن لألمــام ،سيســألون :ومــا الــذي ســيجعلهم يدعمــون هــذا الخيــار اآلن!؟ ومــع ذلــك ،فالمجتمــع
الدولــي ســيجد هــذا الحــل جذابـ ًـا إذا توفــر لــه دعــم علــى أرض الواقــع مــن الطرفيــن.
أمــا الفئتــان الثالثــة والرابعــة ،فســينظر لهمــا المثقفــون اإلســرائيليون علــى أنهمــا تهديــد وجــودي وبالتالــي ســتتم شــيطنتهم
عالني��ة ،لكنهم��ا تكتســبان أرضيــة بيــن النخــب مابعــد الصهيونيــة .أمــا الفلســطينيون فيتحركــون تدريجيـ ًـا ناحيــة أي منهــم،
والـ�رأي العـ�ام الفلسـ�طيني ،حاليـ ً�ا ،إن لـ�م يكـ�ن متعاطفـ ً�ا مـ�ع أي منهـ�م فهـ�و ،علـ�ى األقـ�ل ،لـ�ن يجـ�دد سـ ً
�ببا لمعارضتهمـ�ا؛ ألنهمـ�ا
تلبيــان المطالــب األساســية للنضــال .ويجــد الــرأي العــام الدولــي هــذه الحلــول أكثــر الحلــول أخالقيـ ً
ـة؛ فهــي تدعــم الديمقراطيــة
والمســاواة وقيــم التعدديــة الثقافيــة والتعايــش الســلمي وحتــى التكامــل .وعلــى ســبيل المثــال :أظهــرت دراســة أن الجاليــة
اليهوديــة األمريكيــة تميــل ناحيــة حــل الدولــة الواحــدة (الصيغــة الثالثــة) ؛ إذا كان حــل الدولتيــن قــد مــات .31واألهــم مــن ذلــك
بالنســبة للمجتمــع الدولــي ،أنــه ســيوضع حــدٌ للصــراع القديــم الــذي أدى إلــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة منــذ عقــود .ومــع ذلــك،
فــإن أتبــاع مبــدأ “صــراع الحضــارات” لــن يقبلــوا هــذه الحلــول.
 - 2القابلية للتطبيق:
ويعني هذا المعيار :القدرة على تحويل المقترح إلى خطة عمل فعلية.
أ -الحدود واألراضي
جميع هذه الحلول ستحل هذه القضايا بسهولة ،باستثناء غزة بالنسبة إلى الفئة األولى.
ب -العدالة االنتقالية
مــن الواضــح انــه ال توجــد فرصــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة فــي الفئــة األولــى ،بــل وحتــى الثانيــة .الفئــة الثالثــة غيــر واضحــة
فــي هــذه النقطــة .أمــا الفئــة الرابعــة فتــرى أنــه مــن الضــروري تحقيــق العدالــة االنتقاليــة حتــى يمكــن فتــح صفحــة جديــدة.
ج -نظام الحكم
المقتــرح األول يعـ ّـرف إســرائيل بوضــوح ك»دولــة فصــل عنصــري» ،وســيتطلب الثانــي درجــة عاليــة مــن التوافــق حــول شــكل
الهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة ،و سيشــكل القضــاء عقبــة كذلــك .بينمــا يبــدو الثالــث والرابــع أقــل تعقيـ ً
ـدا وأكثــر عمليــة مــن
المقترحــات األخــرى.
د-المؤسسات
ً
فــي الحالــة األولــى ،ســتُ فكّك المؤسســات الفلســطينية أو ُتعَ ــدّ ل وفقــا للنظــام الجديــد ،بينمــا فــي الثانيــة ســتدعَ م للنمــو بطريقــة
تتوافــق مــع الترتيبــات الجديــدة ،ولــن يتــم ذلــك بســهولة إال إذا توفــرت الموافقــة اإلســرائيلية .أمــا بالنســبة للحالتيــن الثالثــة
والرابعــة ،فيجــب تفكيــك المؤسســات اإلســرائيلية بشــكل مباشــر أو تدريجيـ ًـا ،وإعــادة بنائهــا وفقـ ًـا للمعادلــة الجديــدة .فلــن
يجــد الموســاد والشــاباك وجيــش الدفــاع اإلســرائيلي مكانـ ًـا فــي الترتيبــات الجديــدة ،ممــا يجعــل مــن تنفيذهــا خطــور ثوريـ ًـا
إلى ح��د ما.
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هـ -الهوية الثقافية واللغة
يعتبــر هــذا الســؤال أحــد أصعــب األســئلة علــى الحلــول األربعــة .هويــة الدولــة ســتكون إســرائيلية فــي الحالــة األولــى ،و فلســطينية
فــي الرابعــة ،ومزيــج منهمــا معـ ًـا فــي الثانيــة ،أمــا الحالــة الثالثــة فهــي أكثــر تعقيـ ً
ـدا؛ حيــث أنهــا تدعــو -بطريقــة غيــر مباشــرة -لهوية
جديــدة للكيــان الجديــد تتكــون مــن عناصــر مــن كال الهويتيــن .وفــي الحــاالت الثــاث األخيــر ،ســتكون كل مــن العربيــة والعبريــة
لغــة رســمية.
 - 3قدرة الدولة على البقاء:
يعني هذا المعيار قدرة الدولة على الحفاظ على قدرتها على البقاء بعد إنشائها.
أ -األمن (داخلي وخارجي)
المقتــرح األول ســيكون بمثابــة وصفــة مثاليــة الســتمرار الصــراع الحالــي -وربمــا تصعيــده؛ حيــث أثبــت الفلســطينيون خــال القــرن
الســابق والحالــي أنهــم مصـ ّـرون علــى اســتعادة حقوقهــم .كان أحــد أســباب فشــل أوســلو أن نتائجهــا كانــت قليلــة جــدا بالنســبة
لطموحــات الفلســطينيين ومطالبهــم ،ومــع ذلــك ،فــإن إســرائيل هــي الســبب الرئيســي لهــذا الفشــل برفضهــا اســتمرار التفــاوض.
والثانــي يســتلزم أن يعتمــد األمــن الفلســطيني علــى األمــن اإلســرائيلي .الثالــث والرابــع قــد يؤديــان إلــى اشــتباكات بيــن القــوى
المتطرفــة فــي الجانبيــن.
ب -االقتصاد
ســوف تحافــظ الصيغــة األولــى -إن لــم تــزد -علــى الفجــوة بيــن الفلســطينيين واليهــود ،فــي حيــن أن الصيغــة الثانيــة لــن تقــدم
الكثيــر لتعزيــز القــوة التنافســية الفلســطينية .تقــر الصيغــة الثالثــة بضــرورة تعويــض الالجئيــن الفلســطينيين ولكنهــا تعتقــد أن
ً
ً
إيجابيــا» يشــبه تجربــة تمكيــن الســود
«تمييــزا
المســاواة االقتصاديــة ضروريــة لتطويــر االقتصــاد .وتقتــرح الصيغــة الرابعــة
بجنــوب إفريقيــا لتحقيــق المســاواة فــي القــوة التنافســية لكليهمــا ،أو علــى األقــل تعزيــز الموقــف الفلســطيني كتعويــض عــن
االحتــال الطويــل ،والفصــل العنصــري ،واســتغالل االقتصــاد الفلســطيني وإعاقتــه .يســتنتج الخبــراء االقتصاديــون أن الســيناريو
الرابــع ســيبطئ وتيــرة النمــو االقتصــادي ،فــي حيــن أن الثالثــة الســابقة ســتضمن الهيمنــة االقتصاديــة اليهوديــة وتزيــد مــن حالــة
عــدم المســاواة.
ج -االنسجام المجتمعي
الصيغــة األولــى مــن شــأنها أن تغــذي الصــراع المــؤدي إلــى مزيــد مــن االنتفاضــات .بينمــا مــن غيــر المرجــح أن تحصــل الصيغــة
الثانيــة علــى دعــم شــعبي وبالتالي فــإن التفتــت المجتمعــي واالســتقطاب ســيكونان الســمتان المميزتــان فــي حالــة تطبيقهــا.
والثالثــة والرابعــة -بافتــراض اتبــاع سياســات التكامــل االجتماعــي -مــن الممكــن أن يقلــان مــن االســتقطاب االجتماعــي ،إال أنــه
مــن المحتمــل التحــول إلــى سياســات اشــتراكية ،كمــا حــدث فــي ماليزيــا؛ ال شــيء يمكنــه أن يضمــن النجــاح التــام لعمليــة «بنــاء
األمــة» فــي ظــل أي مــن الصيــغ المقترحــة.
 - 4االعتراف الدولي (رسمي وغير رسمي):
لــدى العالــم قليــل مــن التســامح مــع نظــام الفصــل العنصــري الصريــح كمــا جــاء فــي الصيغــة األولــى ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك
فســيلزم األمــر بعــض الوقــت لرفضــه؛ فنظــام الفصــل العنصــري بجنــوب إفريقيــا لــم يُ قاطــع بيــن عشــية وضحاهــا .وســيعترف
العالــم تلقائيـ ًـا بالصيغــة الثانيــة أو الثالثــة بمجــرد تطبيــق أي منهمــا .الصيغــة الرابعــة ســتعارضها الواليــات المتحــدة .أمــا أوروبــا
فتهتــم أكثــر بتســوية النــزاع ،نظـ ً
ـرا للقــرب الجغرافــي والمســؤولية التاريخيــة التــي تشــعر بهــا؛ لذلــك ســتعترف بهــذا المقتــرح إذا
وجــدت جماعــات الضغــط واللوبيــات اإلســرائيلية فــي هــذه الــدول مصالحهــا فيــه ،أو علــى األقــل أفضــل العــروض المتاحــة .ولكــن
بالتأكيــد ســتكون الصيغــة الثالثــة أكثــر إغـ ً
ـراءا لهــم.
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الفئــــــــــــــــــــــات األربـعة
أوجه المقارنة

1

القبول العام
الحدود واألراضي
العدالة االنتقالية

2

نظام الحكم
القابلية
للتطبيق المؤسسات
الهوية الثقافية واللغة
األمن (الداخلي
والخارجي)
 ،وإنهاء المطالبات

قدرة
3
الدولة
على
البقاء

االقتصاد

االنسجام المجتمعي
4

االعتراف الدولي

دولة فلسطينية واحدة

اإلصهار اإلسرائيلي

المقترحات الكونفدرالية

دولة واحدة موحدة

شعبية عالية وسط اإلسرايليين ،ومرفوض
تماما من الفلسطينيين.
ً

دعم بسيط من كال الطرفين

دعم فلسطيني متزايد ،ودعم إسرائيلي يمكنه كسب أرضية كبيرة بسهولة ،لكونه المطلب التقليدي
للفلسطينيين ،ورفض إسرائيلي تام.
ضعيف جدا (شبه منعدم)

تبقى كما هي اآلن.

سيتم تشارك األراضي؛ لذلك ستقل أهمية سؤال
الحدود.

غير قابلة للتطبيق.

غير قابلة للتطبيق.

ممكنة ،ولكن لن تكون محور االهتمام.

قابلة للتطبيق.

أبارتهايد
(نظام فصل عنصري).

اتحاد كونفدرالي ديمقراطي ،ويظل الفلسطينيون
تابعون.

موحدة ،مع تساوي
دولة ديمقراطية
ّ
الجميع في كافة الحقوق
.

دولة ديمقراطية مع حقوق سياسية متساوية للجميع.

تبقى كما هي.

ستبقى المؤسسات اإلسرائيلية كما هي ،لكن
المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات المشتركة
بحاجة لإلنشاء.

بحاجة إلى إعادة بناء.

بحاجة إلى إعادة بناء.

هوية إسرائيلية مهيمنة ،مع كبت للهوية
الفلسطينية.

يحتفظ كال المجتمعين بهوياتهم الخاصة.

هوية جديدة.

هوية فلسطينية للعرب واليهود.

صعوبة ضمان األمن مع بقاء المؤسسات اإلسرائيلية
القديمة ،وصعوبة اإلبقاء على مزاعم متناقضة (إذا
استمرت الصهيونية).

قد تكون هناك قدرة على ضمان األمن؛
سينشأ جهاز أمن تمثيلي
باعتبار أنه ُ
جديد .وستحل الهوية الجديدة محل
المطالبات القديمة.

يمكن ضمان األمن إذا مُ نح اليهود كافة الحقوق السياسية
والمدنية بالمساواة مع الفلسطينيين.

ستواصل إسرائيل بسهولة استغالل العمالة
الفلسطينية ،و سيظل االقتصاد الفلسطيني
تابعا لالقتصاد اإلسرائيلي .وستحدِ ث
كبيرا باالقتصاد إذا
حمالت المقاطعة ضر ًرا
ً
عالميا.
دعما رسميا
تلقت الدولة ً
ً

ستكون هناك إمكانية لدمج االقتصادين بسهولة.

يجب وضع سياسة اقتصادية جديدة
لسد الفجوة .وقد ينظر الخبراء
االقتصاديون للفلسطينيين ك”عبء”.

يجب وضع سياسة اقتصادية جديدة لسد الفجوة
والتعويض .وقد ينظر الخبراء االقتصاديون للفلسطينيين
ك”عبء”.

تكثيف للصراع المجتمعي.

لن تكون هناك إمكانية لدمج المجتمعين.

قبول المجتمعين لمعايير جديدة ،محل
شك.

الصهاينة المتعصبون سيثيرون حربًا أهلية.

صعب جدا.

سهل الحصول عليه.

سهل الحصول عليه.

ربما يجد بعض المعارضة في الغرب (في الدول التي توجد
بها لوبيات إسرائيلية قوية ،كالواليات المتحدة).

استمرار الصراع.

جدول  :3ملخص للحلول.
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ً
رابعا  -سيناريوهات :إلى أين نتجه؟
إن المســار العــام لواقــع األمــور يتجــه ناحيــة الســيناريو األول (إصهــار الفلســطينيين ،والقضــاء علــى القضيــة الفلســطينية)،
وخاصــة مــع مشــروع ترمــب المعــروف ب»صفقــة القــرن» .والقــوى التــي ســتعارض هــذا المشــروع بطبيعــة الحــال -الســلطة
الفلســطينية وحمــاس واألردن -إمــا منزوعــة الفاعليــة ،أو مرهقــة ،أو غيــر قــادرة -بنيويً ــا -علــى المقاومــة .ولــن يكــون لرفــض
أوروبــا المتوقــع لهــذه الصيغــة تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا نظـ ًـرا للتراجــع الشــديد فــي فاعليــة أوروبــا فــي القضيــة الفلســطينية ،والتــي فــي
أحســن األحــوال أقــل كثيـ ًـرا مــن فاعليــة الواليــات المتحــدة.
مالــم يتمكــن الفلســطينيون (حمــاس وفتــح) مــن إتمــام المصالحــة ،و التوحــد تحــت مظلــة واحــدة وبرنامــج سياســي واحــد
يقبــل الصيغــة الثالثــة أو الرابعــة ،فلــن تكــون هنــاك فرصــة كبيــرة ألي منهمــا إلحــراز أي تقــدم .وإذا كان ظهــور قيــادة فلســطينية
جامعــة أمـ ًـرا ممك ًنــا ،إال أن دراســة ســريعة لالجتمــاع الفلســطيني ســتظهر خــاف ذلــك.
إن الســيناريو الرابــع علــى وجــه الخصــوص يبــدو بعيــد المنــال طالمــا اســتمر الخلــل الحالــي فــي ميــزان القــوى .فالنظــام الدولــي
متحيــز جــدا للجانــب اإلســرائيلي (الواليــات المتحــدة تدعــم إســرائيل بــكل قوتهــا ،واالتحــاد األوروبــي وروســيا بالــكاد يقدمــان
َ
ضعيفــا القتــراح الدولتيــن ،والصيــن غيــر مباليــة) .إن األمــر يتطلــب وحــدة فلســطينية صريحــة ،كتلــك التــي كانــت تحــت
دعمــا
ً
حاليــا
قيــادة أبــي عمــار فــي عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الســابق ،مــع دعــم إقليمــي قــوي ،وهــو مــا ال يوجــد
ً
بطبيعــة الحــال .إال أن حقيقــة قبــول فكــرة تشــكيل اليهــود الجــزء األكبــر مــن الدولــة ،ســتؤدي فــي النهايــة إلــى أن تصبــح أوروبا
عدائيــة للفكــرة ،بــل وقــد تميــل إليهــا بعــض القــوى األوروبيــة.
أقــل
ً
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نبذة عن الكاتب:
حســان عمــران – حقوقــي وباحــث مهتــم بالقانــون الدولــي وشــؤون الشــرق األوســط ،قــام
مؤخـ ً
ـرا بنشــر كتــاب بعنــوان  " :تقييــم الخطــاب الموالــي إلســرائيل :دراســة حالــة الخطــاب
الهنــدي".
نبذة عن منتدى الشرق:
ّ
دوليــة مســتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي إجــراء أبحــاث نزيهــة وتطويــر
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
اســتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي ،والعدالــة االجتماعيــة ،واالزدهــار
االقتصــادي لشــعوب منطقــة الشــرق .ويقــوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال تعزيــز ُم ُثــل المشــاركة
الديمقراطيــة ،وتوعيــة المواطنيــن ،والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة ،والعدالــة
االجتماعيــة ،وإجــراء األبحــاث التــي تخــدم المجتمعــات علــى نطــاق أوســع.
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مسح أولي لحلول الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية:
المقترحات ،و القابلية للتطبيق ،والتقبل الشعبي
أصبــح حــل الدولتيــن ومنطــق التقســيم بيــن فلســطين وإســرائيل يُ نظــر إليــه ،علــى نطــاق واســع ،وكأنــه
قــد عفــا عليــه الزمــن .وشــهدنا عــودة ظهــور منطــق «الدولــة الواحــدة»  -الــذي كان مســتبعدا تمامــا فــي
اتفاقيــة أوســلو والمفاوضــات التــي تلتهــا .وتهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح األطــر النظريــة لبعــض صــور
حــل الدولــة الواحــدة (ثنائيــة القوميــة،و نظــام المحاصصــة  ،consociationalismوالتعدديــة الثقافيــة،
ـاءا علــى الحلــول التــي يقدمونهــا للقضايــا الرئيســية المتنازع
والكونفدراليــة) ثــم ّ
تقســمهم إلــى أربــع فئــات بنـ ً
عليهــا مثــل :القــدس ،و قضيــة الالجئيــن ،وكذلــك المواقــف السياســية لمقترحيهــا .وتقتــرح الدراســة تقســيم
هــذه المقترحــات إلــى أربــع فئــاتً :
أول ،المقترحــات اإلســرائيلية باالصهــار ،والتــي تهــدف إلــى القضــاء علــى
الهويــة الفلســطينية وتعزيــز الوضــع الراهــن لدولــة إســرائيلية واحــدة ،يكــون فيهــا اإلســرائيليون مواطنيــن
مــن الدرجــة األولــى ،بينمــا يكــون العــرب -فــي أحســن األحــوال -مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة.
ثانيــا ،مقترحــات ب كُو ْن ِفدْ َرا ِل ّيــة تهــدف إلــى تقاســم نفــس األرض مــع احتفــاظ كل مجتمــع بهويتــه الخاصــة.
ً
الموحــدة ،التــي تقتــرح دمــج الهويتيــن معً ــا لتكويــن هويــة مشــتركة جديــدة .رابعً ــا،
ثالثً ــا ،المقترحــات
ّ
المقترحــات الفلســطينية األصليــة المبنيــة علــى وعــود بريطانيــا  -التــي وردت فــي «الورقــة البيضــاء» عــام
 -1939والموقــف األصلــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية وهــو المنــاداة بدولــة فلســطينية واحــدة لــكل مــن
بنــاءا علــى
واليهود.وأخيــرا ،تتنــاول الدراســة الســيناريوهات المحتملــة
العــرب -مســلمين ومســيحيين-
ً
ً
قــراءة عامــة لمســارات العمــل الحاليــة.
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