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حتيق بالعرب، يعمد بعضـــــــهم إىل خفض ســـــــقف مطالبه، وإىل تبديل مع كل هزيمة 
لنضــــاله بما هو أقل، أو إىل تفتيته يف اطراد. يف حين أنه يُفترض  الهدف االســــتراتيجي

التشـــــبث بهذا الهدف االســـــتراتيجي، واالهتمام بدراســـــة أســـــباب الهزيمة، من أجل العمل 
  على معاجلتها وجتاوزها.

يدعو هذا الكتاب إىل إقامة دولة ثنائية القومية يف فلســـــــــــطين، كحل اســـــــــــتراتيجي، 
  .إسرائيل، وصراعنا مع الفلسطينيةي تواجهه القضية وكمخرج من االستعصاء الذ

إن املؤلف قومي التوجـــه، وقيـــادي يف حزب البعـــث، منـــذ كـــان طـــالبـــاً جـــامعيـــاً يف 
، ليقيم ١٩٦٣مصــــر، يف أواخر اخلمســــينات وأوائل الســــتينات، إىل أن غادر مصــــر، ســــنة 

  بدمشق منذئذ حتى اليوم.
صــــــــــراعنا مع الصــــــــــهيونية وكيانها هو وعلى الرغم من ذلك، فإن اخلالدي يرى أن 

ي"؛ وهذا ما يتوضــــح من عنوان الكتاب، ويف غير موضــــع إســــرائيل -  "صــــراع فلســــطيني
يشــــــــكلون قومية، وخصــــــــوصــــــــاً منهم أولئك  اليهودمنه. فضــــــــالً عن أن املؤلف يعتبر أن 

الــذين اســـــــــــتوطنوا فلســـــــــــطين. وال يغيــب عن بــالــه أن اجلمــاعــة القوميــة هي التي تتمتع 
ســــــاســــــية مثل: "األرض؛ اللغة؛ املصــــــالح املشــــــتركة؛ القيم الثقافية؛ املصــــــير بعناصــــــر أ

). هنا يُسقط املؤلف، عن عمد، عنصر ١٤٨ الواحد واالنتماء املشترك إىل فلسطين" (ص
." إذ كيف لنا أن نســـــــــــلِّم بإمكان تشـــــــــــكّل وعي قومي  "جماعة من الناس تكونت تاريخياً

زين الشــــــــرط األســــــــاســــــــي بضــــــــرورة التكون لليهود يف فلســــــــطين، بهذه الســــــــرعة، متجاو
ول ملّة دينية إىل جماعة قومية؟ بل كأنه أصــــبح مســــتســــاغاً حالتاريخي املديد، حتى تت

أن تســــــــتبيح وأن تغتصــــــــب أية جماعة دينية أراضــــــــي شــــــــعب آخر وحقوقه، لتتحول هذه 
 ا علىاجلماعة إىل أُمة، األمر الذي يســوِّغ لها املطالبة، الحقاً، بحقها يف تقرير مصــيره
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يف  اليهوديــةاألرض التي اغتصـــــــــــبتهــا! وإنْ كــان املؤلف يشـــــــــــترط أن "تتخلى اجلمــاعــة 
)، كأن املؤلف يف موقع ١٦١ فلســطين عن األيديولوجيا الصــهيونية االســتيطانية" (ص

  قوة، يؤهله لفرض شروطه.
يف تقديمه للكتاب يســــتخدم املفكر الســــوري املعروف، صــــادق جالل العظم، مقولة 
كارل ماركس الشـــــــهيرة التي تؤكد أن التاريخ يعيد نفســـــــه، مرة على شـــــــكل ملهاة، ومرة 
أُخرى على شــــكل مأســــاة. وال أدري ما إذا كان العظم يقصــــد فكرة الدولة ثنائية القومية 

، ؛ وغدت هذه الفكرة، اليومإســرائيلى بها، قبل قيام التي كانت القيادة الصــهيونية تتله
  تعبيراً عن وضعنا املأساوي.

يبــدأ اخلــالــدي تعريف الــدولــة ثنــائيــة القوميــة بــأنهــا "نظــام حكومي، يشـــــــــــترك فيــه 
الشــــــعبان املعنيان بالنظرة الواحدة إىل املكونات األســــــاســــــية للدولة. لكل شــــــعب هويته 

تســــــام الســــــلطة ويف الوالء للوطن الواحد"، بحســــــب القومية املنفصــــــلة... يشــــــتركان يف اق
  ).١١ تعبير املؤلف (املقدمة، ص

  صفحة من القطع الكبير. ١٨٦وجاء الكتاب يف سبعة فصول، شملت 
يف الفصــــــــــــل األول تمت تغطية "املنظور العربي للفكرة"، حيث ســــــــــــاد التعايش بين 

) الذي أثار ٢/١١/١٧١٩يف فلســـــــــطين، قبل صـــــــــدور "تصـــــــــريح بلفور" ( اليهودالعرب و
. لكن تلك اخملاوف مل حتل دون قيام اتصـــــــــــاالت الفلســـــــــــطينيخماوف الشـــــــــــعب العربي 

). ويف هــــــذه ١٩٤٨ -  ١٩٢٢طوال ســـــــــــنوات االنتــــــداب البريطــــــاين (، اليهودعربيــــــة بــــــ
" رصـــــــــــد آراء العرب واجتاهاتهم، ومعرفة ردات اليهوديةاالتصـــــــــــاالت، حاولت "الوكالة 

). وقد شـــــــــــكلت تلك االتصــــــــــــاالت دليالً ٢٥  باعات (صفعلهم إزاء بعض األفكار واالنط
  .اليهودجديداً على رغبة العرب يف التعايش مع 

إىل كابوس، يســـــــــــتحيل التعامل معه.  اليهودي) صـــــــــــورة ١٩٤٨وقد حولت النكبة (
، طرح على ١٩٦٧بقيــــــة فلســــــــــــطين، يف حرب  اإلســــــــــــرائيليــــــةعلى أن احتالل القوات 

مقدمها: "كيف يمكن التوفيق بين مواجهة االحتالل ين جملة من األســـئلة يف الفلســـطيني
  ومواجهة املنفى؟"

يف الفصــــل نفســــه، يعيد اخلالدي شــــعار "الدولة لعلمانية الديمقراطية يف فلســــطين" 
، وإىل خطاب ياســـر عرفات يف ١٩٧٤إىل اجلبهتين "الديمقراطية" و"الشـــعبية" منذ ســـنة 
نفســـها. إنه الشـــعار الذي رفضـــه معظم اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف خريف الســـنة 

 طينيالفلســـــــين، يف حينه. ويف الواقع يعود ذلك الشـــــــعار إىل املؤتمر العربي اإلســـــــرائيلي
يف: إلغاء وعد بلفور؛  الفلســـــــــطيني) الذي حدد أهداف النضـــــــــال الوطني ١٩٢٢اخلامس (
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؛ إقامة دواليهإىل فلسطين؛ منع انتقال األراضي إىل املستوطنين  اليهوديةوقف الهجرة 
، كل وداليهحكم وطني يف فلســــطين. ويف التفصــــيالت، تمت اإلشــــارة إىل تمثيل العرب و

ون، فســـــــموا األشـــــــياء بأســـــــمائها، الفلســـــــطينيبحســـــــب نســـــــبته يف البلد. أمّا الشـــــــيوعيون 
بانســــــــــحاب القوات البريطانية، وباســــــــــتقالل فلســــــــــطين،  -  منذ العشــــــــــرينات -  وطالبوا

، تم طي هذا الشــــــــــعار، لكنه عاد فأطل ١٩٤٨. وبعد نكبة وبإقامة دولة ديمقراطية فيها
أبو على يد مســؤول "فتح" يف باريس، آنذاك، حممد  ١٩٦٩برأســه، من جديد، مطلع ســنة 

ميزر (أبو حاتم). وبعده بأيام قليلة، قرأ نبيل شـــــــــــعث، يف القاهرة، خطاباً أُعد له أمام 
"، اإلسرائيليإزالة آثار العدوان  "املؤتمر العاملي للتضامن مع الشعوب العربية من أجل

قبل رفع الشـــــــــــعار من قَِبل اجلبهة "الديمقراطية" واجلبهة "الشـــــــــــعبية" وياســـــــــــر عرفات 
  بخمسة أعوام وبضعة أشهر.

القومية، فغطاه الفصـــــــل الثاين، الذي أشـــــــار إىل للدولة ثنائية  اليهوديأمّا املنظور 
دموا بوجود شــــعب يف فلســــطين، يهود ليبراليين، دأبوا على رفع ذلك الشــــعار، بعد  أن صــــُ

  على عكس ما زعم قادة احلركة الصهيونية.
" كان الفصل ١٩٣٩ -  ١٩١٧وعن "السياسات الصهيونية نحو العرب يف فلسطين 

  ين.الفلسطينيالثالث، وهي السياسات التي هدفت إىل تهدئة ثورة 
، وخمتلف ١٩٤٨و ١٩٢٥ورصد املؤلف يف الفصل الرابع تطور الفكرة، بين سنتي 

التي تبنتها. وأعاد اخلالدي اضـــــــمحالل جماعة "بريت شـــــــالوم" إىل  اليهوديةاجلماعات 
قلة املوارد املالية، وإىل االنسحاب املطرد لألعضاء منها، يف حين أن ثمة أسباباً أهم، 

)؛ وصول احلزب النازي ١٩٣٢ -  ١٩٢٨خنقت فلسطين (مثل: األزمة االقتصادية التي 
)، وما اقترن بهذا الوصـــــــول من ارتفاع يف معدالت الهجرة ١٩٣٣إىل احلكم يف أملانيا (

غداة  ،الفلســــــــطينيةإىل فلســــــــطين، بالتســــــــاوق مع اشــــــــتداد عود احلركة الوطنية  اليهودية
ثينات، فضـــــــالً عن وطوال الثال ١٩٢٩الصـــــــدمة التي أحدثتها هبَّة البراق، صـــــــيف ســـــــنة 

  التشدد املوازي داخل احلركة الصهيونية نفسها.
لقد تأثر نشـــــــــــاط جماعات القومية الثنائية من اليهود، إيجابياً، بصـــــــــــدور "الكتاب 

، على حســـــــــــــــاب األطمـــــاع ١٩٣٩األبيض" عن احلكومـــــة البريطـــــانيـــــة، يف أيـــــار/مـــــايو 
نتعـــاش احلركـــة يف فلســـــــــــطين، لكن تـــأثير تلـــك اجلمـــاعـــات انحســـــــــــر بعـــد االصـــــــــــهيونيـــة 

، مع انتهاء احلرب العاملية الثانية. وغاب ذاك التأثير تماماً، بعد قيام دولة الصهيونية
. وخالل فترة بروز تلك اجلماعات، أســــــس مدير اجلامعة العبرية، ١٩٤٨إســــــرائيل، ســــــنة 

  يهودا ماغنس، جماعة "إيحود"، أشهر اجلماعات التي تبنت فكرة الدولة ثنائية القومية.
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التي دعــت إىل دولــة ثنــائيــة القوميــة  اليهوديــةر اخلــالــدي إىل أن اجلمــاعــات ويشـــــــــــي
افتقرت إىل التجانس الفكري، واقتصـــــــــــرت على قلة مثقفة وحمدودة التأثير يف احلركة 

الثقافية، األمر الذي وســـــــــم مواقفها الصـــــــــهيونية . وقد انتمت تلك القلة إىل الصـــــــــهيونية
هدفها يف قيام دولة يف لصـــــــــــهيونية يحقق لبالطابع اخللقي، إذ دعت إىل حل وســـــــــــط، 

  فلسطين، حيث للعرب حقوق طبيعية فيها، مع حقوق تاريخية لليهود.
، توارت فكرة الدولة ثنائية القومية، األمر الذي يعاجله الفصـــــــــــل ١٩٤٨بعد ســـــــــــنة 

، اإلســـرائيليالدفاع ، ســـارع وزير ١٩٦٧اخلامس. وحين أطلت الفكرة برأســـها بعد حرب 
ه دايان إىل رفضها، ألن عناصر املعادلة قد تغيرت عما كانت عليه قبل حينذاك، موشي

حســب قروة ي إســرائيلون على األقطار العربية، وغدت الفلســطيني. إذ توزع إســرائيلقيام 
لها ألف حســــــاب، ومل تعد بحاجة إىل حلول وســــــط، أو "أمر واقع"، وإنما أصــــــبحت احلرب 

  ).١١٢ - ١١١ حتمية مع العرب (ص
سلو)"، بعد اتفاقية (أواإلسرائيلية  الفلسطينيةثم تناول الفصل السادس "العالقات 

ال ، يف اجملاإلســــــــــرائيلي، وإيجاباً يف اجلانب الفلســــــــــطينيالتي أثرت ســــــــــلباً يف اجلانب 
االقتصادي، األمر الذي وسع الهوَّة بين الطرفين وقام كيان فلسطيني شكلي ومنفصل، 

. وبقيت املشـــــــكالت األســـــــاســـــــية معلقة، يف حين إســـــــرائيل لكنه يعتمد يف معيشـــــــته على
  أخذت املشكالت الثانوية يف التحول إىل قضايا أساسية.

من احلكم الذاتي أن يشـــــــــــّكل ســــــــــــداً منيعاً، يحمي أمن  اإلســـــــــــرائيليلقد أراد الطرف 
 ينيةالفلســـــطعلى خمتلف التجمعات التحرير  منظمة، بينما تضـــــعف مســـــؤولية إســـــرائيل

 يلفلســـــــــــطينيزلتها بعضـــــــــــها عن بعض، وتقوم معازل (بانتوســـــــــــتانات) التي تتعمق ع
املشــــــــددة، ويُحصــــــــر دور احلكم  اإلســــــــرائيليةالضــــــــفة الغربية وقطاع غزة، حتت الرقابة 

الذاتي يف امتصـــــــــاص ســـــــــخط جماهير الضـــــــــفة والقطاع، من دون أن يحظى ذلك احلكم 
ي يحوّل التحرير الوطني ، األمر الذإســـرائيلبأية ســـلطة على األرض، عدا ما تمنحه إياه 

إىل صـــورة مقنَّعة للتقســـيم أو لالنفصـــال. إالّ إن هذا مل يمنع القائمين على ســـلطة احلكم 
الذاتي من احللم بإمكان حتوّل مناطقهم إىل دولة. ويعيب اخلالدي على اتفاقية أوســــــــلو 

 شـــــــــعب، وعلى اختالل التوازن، وعلى افتقار الاإلســـــــــرائيليةقيامها على أســـــــــاس الهيمنة 
  إىل األمن. الفلسطيني

ون "نضــــــــــــاالً متضــــــــــــامناً مع الطبقات الفلســـــــــــطينيلكن اخلالدي يتوقع أن يخوض 
... ضمن عالقات يومية، تقرِّب بينهم للنضال ضد نظام اإلسرائيليالفقيرة يف اجملتمع 

  ).١٤١ احلكم" (ص
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 األشـــــد" هم األكثر تشـــــدداً، واإلســـــرائيليويبدو أن اخلالدي نســـــي أن "فقراء اجملتمع 
تمســـــــــــكــاً بــاملنــاطق العربيــة احملتلــة؛ ذلــك بــأن أهــايل هــذه املنــاطق يحلون حمــل "فقراء 

ء ، األمر الذي يتيح لهؤالاإلســرائيلية" يف العمل الشــاق داخل الســوق اإلســرائيلياجملتمع 
. لذا ليس غريباً أن يشـــــــــــكل أولئك اإلســـــــــــرائيليالفقراء االرتقاء درجة يف الســـــــــــلَّم الطبقي 

. فضـــالً عن أننا إزاء بنية طبقية غير إســـرائيلدة وجماهير أقصـــى اليمين يف الفقراء قاع
طبيعية لكيان يقوم بوظيفة الثكنة، حلســـــاب الغير، يف األغلب األعم. ويســـــتشـــــهد املؤلف 

املعروف، ميرون  اإلســــــــــرائيلي، رســــــــــمها الباحث الليبرايل اإلســــــــــرائيليبلوحة للمجتمع 
رفضون، يف معظمهم، دولة ثنائية القومية، ألنهم ين ياإلسرائيليبنفنيستي، فحواها أن 

 ين أنه من املمكن أنالفلســـــــــطينييعيشـــــــــون حضـــــــــارة أجنبية. يف حين تعتقد نســـــــــبة من 
 ين على األرض نفســـها، وهو ما شـــجعاإلســـرائيلي اليهودون بين الفلســـطينييعيش العرب 

ية الثقافية، لعلى اقتراح نظام من االســتقال الفلســطينيةبنفنيســتي على حث تلك النســبة 
جغرايف يســـتظل بمســـاواة قومية. لذا جند املؤلف  -  ضـــمن إطار هيكل مشـــترك ســـياســـي

يحث قوى عقالنية من الطرفين على إقامة "عمل مؤســــســــي، تكون له اســــتراتيجيا بعيدة 
). وال أدري كيف قــدّر املؤلف أن املرحلــة الراهنــة مثــاليــة للبــدء بهــذا ١٤٣  املــدى" (ص

  العمل.
أمّا بيت القصــــــــــيد فتضــــــــــمنه الفصــــــــــل الســــــــــابع، بعنوان: "منظور ثقايف لفكرة دولة 
ثنائية القومية يف فلســـــــــــطين"، حيث يســـــــــــلِّم املؤلف بضـــــــــــعف شـــــــــــعبية تلك الفكرة لدى 

من شروط الفكرة ما يتفق ومصلحتها الصهيونية الطرفين، على حد سواء، بينما انتقت 
  الضيقة.

بالتفاوض الســـــــياســـــــي، خيار ثنائية القومية وال يرى املؤلف إمكان الوصـــــــول إىل 
فهــذا اخليــار انتقــال متــدرج وتطوري، يعوِّل فيــه كثيراً على موقف النظــام الســـــــــــيــاســـــــــــي 

 ســـيســـاعد يف إســـرائيل. ويقدّر اخلالدي أن امتصـــاص الضـــفة والقطاع داخل اإلســـرائيلي
  .الفلسطينيو اإلسرائيليتقريب باملسافة بين الشقين، 

مــل لنقــل الــدولــة ثنــائيــة القوميــة إىل حيِّز التنفيــذ، بــدءاً ثم يضـــــــــــع الكــاتــب خطــة ع
امل للعو الفلســـــــــــطينيةبتعديل اجتاه كل قومية ومفاهيمها، مع تفهم اجلماعة العربية 

، وإىل ما يسميه املؤلف "تشكل الوعي القومي لدى اليهوديةالتي أدت إىل تفاقم املسألة 
، وكـــأن على اجلمـــاعـــة العربيـــة "إســـــــــــرائيـــليف فلســـــــــــطين بعـــد قيـــام  اليهوديـــةاجلمـــاعـــة 

 ليهوداأن تكفِّر عن ذنب مل تقترفه، فتدفع نيابة عن جرائم األوروبيين بحق  الفلسطينية
. وهذا إضــــــــــافة إىل "القومية اليهوديةعلى مر التاريخ، إىل أن تســــــــــببوا بتفاقم املســــــــــألة 
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  "، التي يرى املؤلف أنها تبلورت يف فلسطين.اليهودية
  أخيراً،

فمن جهـــة، مـــا أبعـــد مقـــدمـــات اخلـــالـــدي عن النتيجـــة التي انتهى إليهـــا. ومن جهـــة 
ية لفكرة الدولة ثنائالصــــهيونية أُخرى، ثمة الســــؤال األكبر: يف الوقت الذي مل تذعن فيه 

، فما الذي يدعوها، اليوم، إىل القبول بتلك الفكرة، بعد أن اشتد ١٩٤٨القومية، قبل سنة 
وكيانها؟ وهذا ما يجعل دعوتنا إىل هذه  الصهيونيةملصلحة رجحان كفة ميزان القوة 

الفكرة جهداً ضـــــــــائعاً، ولهاثاً وراء ســـــــــراب، على حســـــــــاب العمل اجلاد املثمر يف ســـــــــبيل 
 تعديل ميزان القوى ملصلحتنا.

  عبد القادر ياسين
 كاتب فلسطيني
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