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مقدمة

ن يراقب المناظرات الخا�سة بحل الدولة 
َ
اإن م

الواحدة الذي يجري تداوله في دوائر المثقفين 

الفل�سطينيين، من �ساأنه اأن يتبين فورة في مناق�سة

هذا المو�سوع في الأعوام الأخيرة. و�ساأتق�سى في 

هذه المقالة اأ�سباب هذا الهتمام المت�ساعد، واأحاول 

تقديم عدد من الت�ساوؤلت بغر�ض تحليل طبيعة 

النقا�ض واإدخال قدر من الترتيب فيه، الأمر الذي 

لِزمًا اأكثر واأكثر اإذا كان للنقا�ض اأن يتوا�سل 
ُ
يغدو م

ب�سورة بناءة.

�ساأعمل في الق�سم الأول من هذه المقالة على 

اإظهار م�سدر الدفع الكامن وراء اإحياء حل الدولة 

الواحدة، كما �ساأحاول اإقامة نمذجة للحجج الداعمة 

ا الق�سم الثاني 
ّ
لهذا الحل، واأ�ستك�سف �سر فتنته. اأم

فطابعه تقويمي، وهو يهدف اإلى تحديد الم�سكلة التي 

يفتر�ض بحل الدولة الواحدة اأن يعالجها اإن كان هو 

  
)1(

''الحل'' فعاًل، وباأي معنى ي�سكل حاًل لتلك الم�سكلة.

وفي هذا الق�سم نف�سه اأجادل اأن بع�ض الحجج 

الداعمة لحل الدولة الواحدة مغلوط فيه، ول يمثل 

اإجابة عن الم�سكالت الفعلية التي تواجه 

الفل�سطينيين. اإن حجتي الرئي�سية هنا هي اأن 

النتقادات الجارية لعملية اأو�سلو وال�سلطة 

الفل�سطينية وف�سلها ل تقود الفل�سطينيين حتمًا اإلى 

تبني حل الدولة الواحدة.

ومع ذلك، �ساأجادل في الق�سم الثالث لم�سلحة حل 

الدولة الواحدة كخيار جذاب للفل�سطينيين، واإن 

لأ�سباب مغايرة لتلك التي يوردها منا�سروه عادة. 

وتفيد حجتي باأن حل الدولة الواحدة لي�ض اأكثر 

عدالة بال�سرورة )مع اأنه ربما يكون كذلك( من حل 

الدولتين، ول هو عملي اأكثر بحكم تعريفه بالذات. 

رائف زريق

حل الدولة الواحدة؟

من ال�سراع حتى الموت اإلى جدلية ال�سيد ــ العبد

ويفند  فل�سطين،  في  الواحدة  الدولة  عن حل  تدافع  التي  الحجج  المقالة  هذه  في  الكاتب  يناق�ش 

حل  تبني  �سرورة  اإلى  تلقائيًا  يوؤدي  ال  اأو�سلو  عملية  ف�سل  اأن  الكاتب  ويوؤكد  تف�سيالتها.  بع�ش 

حل  من  عدالة  اأكثر  لي�ش  الواحدة  الدولة  حل  اأن  اال�ستنتاج  اإلى  يتو�سل  ثم  الواحدة،  الدولة 

الدولة  حل  اأن  الكاتب  ويرى  الدولتين.  حل  من  التطبيق  في  عملية  اأكثر  لي�ش  اأنه  كما  الدولتين، 

عن  تختلف  اليوم  تقديمه  طريقة  اأن  مع  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  الفكر  على  جديداً  لي�ش  الواحدة 

الت�سورات القديمة لفكرة الدولة الواحدة اأَكانت دولة واحدة ذات ثنائية قومية على غرار ما عر�سه 

يهودا ماغن�ش، اأو دولة واحدة ديمقراطية على منوال ما اقترحته حركة »فتح« في �سنة 1968.
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اإن ا�ستخدامي كلمة ''اإحياء'' هو من باب الإ�سارة 

اإلى اأن الفكرة لي�ست جديدة تمامًا، واإن تكن طريقة 

تقديمها في المناظرات الحديثة مختلفة قطعيًا عن 

الت�سورات القديمة لحل الدولة الواحدة. فخالل 

الفترة النتدابية، دعمت مجموعة من المثقفين 

اليهود فكرة دولة ثنائية القومية للفل�سطينيين 

واليهود في فل�سطين، ومن اأبرزهم يهودا ماغن�ض 

ومارتن بوبر، كما اأن الفل�سطينيين في ذلك الحين 

طرحوا فكرة دولة واحدة ينال فيها اليهود حقوقًا 

معينة ب�سفتهم اأقلية دينية، ل كجماعة قومية. لكن 

مع اإقامة اإ�سرائيل في �سنة 1948، اختفى حل الدولة 

الواحدة من الأجندة اليهودية ــ ال�سهيونية، في اإثر 

النت�سار الوا�سح والحا�سم لنهج دافيد بن ــ غوريون 

النف�سالي، الخا�ض بدولة م�ستقلة لليهود. وقد ظهر 

حل الدولة الواحدة مجدداً بعد تاأ�سي�ض منظمة 

التحرير الفل�سطينية في �ستينيات القرن الع�سرين، 

لكنه هنا اأي�سًا لم يبرز في �سيغة الدولة الثنائية 

القومية، واإنما في �سيغة الدولة الديمقراطية 

ن فيما بعد اأن منظمة التحرير 
ّ
العلمانية. وتبي

الفل�سطينية تخلت عن فكرة الدولة الواحدة لم�سلحة 

حل الدولتين، وذلك في اإعالن ال�ستقالل الفل�سطيني 

في �سنة 1988، وب�سورة اأو�سح في اتفاق اأو�سلو. 

وعليه، فاإن ما هو جديد في المناظرات الأخيرة هو 

اأن مثقفين فل�سطينيين اأخذوا يتبنون فكرة الدولة 

الواحدة الثنائية القومية، وبهذا العتبار، فاإن هذه 

الفكرة ت�سبه اتفاق اأو�سلو من حيث كونها تمثل 

اعترافًا وا�سحًا من جانب الفل�سطينيين بالوجه 

القومي للوجود اليهودي في فل�سطين، اإّل اإنها، وهنا 

الفارق بينها وبين اتفاق اأو�سلو، ترف�ض حل 

ا من الموقع اليهودي، فاإن الفارق 
ّ
الدولتين. اأم

الرئي�سي يكمن في حقيقة اأن مارتن بوبر واآخرين 

طالبوا بدولة ثنائية القومية عندما لم يكن في يد 

اليهود �سيء، وكان من �ساأن دولة ثنائية القومية 

اآنذاك اأن ُتعتبر اإنجازاً عظيمًا، في حين اأن المثقفين 

اليهود الذين يطالبون اليوم بدولة واحدة ثنائية 

القومية اإنما يفعلون ذلك على اأر�سية ما يبدو 

انت�ساراً حا�سمًا لل�سهيونية في اإقامة دولة يهودية 

اإنه خيار اأ�سد جاذبية للفل�سطينيين لأنه اأ�سا�سًا 

ال�سبيل المتاح الأف�سل لإبقاء الم�ساألة الفل�سطينية 

حية، ولأنه يزود الفل�سطينيين باأدوات مفيدة وفاعلة 

في كفاحهم، ولأنه يركز على الحقوق الفردية 

والمدنية ل على تقرير الم�سير القومي. وتتمثل 

جاذبية حل الدولة الواحدة في كونه يقلب ال�سعف 

د القوة الإ�سرائيلية، كما يتيح 
ّ
الفل�سطيني قوة، ويقي

للفل�سطينيين خطة واأجندة كفاح، واأفق كفاح اأي�سًا، 

الأمر الذي يفتقرون اإليه راهنًا. وفي و�سع هذا الحل 

اأن يبعد الفل�سطينيين عن ''ال�سراع حتى الموت'' 

ويقربهم من جدلية ال�سيد ــ العبد )هذا اإذا ا�ستخدمنا 

الم�سطلح الهيغلي(. وتكمن ''قوة'' العبد في اأن 

ا�ست�سالمه الكامل لل�سيد ي�سكل تقييداً لقوة هذا، لأن 

ل نف�سها. 
ِّ
قوة ال�سيد تقت�سي مقاومة تواجهها كي ُتفع

وبعد اأن دفنت عملية اأو�سلو واإفرازاتها ال�سيا�سَة 

الفل�سطينية، وجعلت كل �سيء متوقفًا على 

المفاو�سات )اأو على النتحاريين واإطالق �سواريخ(، 

من دون اأن يكون للفل�سطينيين تاأثير في هذه 

المفاو�سات اأو قدرة على ال�سغط على اإ�سرائيل، وبعد 

دت الراأي العام الفل�سطيني ب�سورة عامة، فاإن 
َّ
اأن حي

حل الدولة الواحدة هو ما يجعل اإحياء الكفاح 

الفل�سطيني ممكنًا، وهو ما يمكن اأن يقترح مخرجًا 

من الماأزق، واأن يجتذب اإليه مثقفين فل�سطينيين 

عديدين.

و�ساأختم هذه المقالة بالتاأمل في حل الدولة 

الواحدة، وفي �سروب الم�سكالت والم�سائل التي 

يتعين على المرء الحتفاظ بها في ذهنه وهو 

يحامي عنه، وفي الخيارات التي من �ساأنه اأن 

يفتحها اأمامنا.

اإحياء حل الدولة الواحدة

لقد دار في الآونة الأخيرة نقا�ض وا�سع في �ساأن 

قدت 
ُ
حل الدولة الواحدة، فُكتبت مقالت كثيرة، وع

موؤتمرات، واأُلقيت خطب من طرف مثقفين متنوعين، 

يهوداً وفل�سطينيين، اأميركيين واأوروبيين، على حد 

)2(
�سواء.
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ال�سيا�سية لحل الدولتين يت�سمن اأن المرء ل يلمح 

ممار�سة اأي �سغط اأميركي اأو دولي على اإ�سرائيل 

لإجبارها على اإخالء الم�ستعمرات والن�سحاب من 

)6(
الأرا�سي المحتلة.

على اأن هناك معنى اآخر لـ ''ا�ستحالة تطبيق'' حل 

الدولتين، وهو يت�سل بالطبيعة الإجمالية للنزاع 

وبالوقائع على الأر�ض. فهذا النزاع، بطبيعته، هو 

نزاع بين جماعتين ل بين دولة محتلة و�سعب واقع 

تحت الحتالل. وبهذه ال�سفة، من الم�ستحيل دعم 

اإمكان الف�سل بينهما، نظراً اإلى اأن الم�ستعمرات 

منت�سرة في اأرجاء ال�سفة الغربية، واإلى اأن 

الجماعتين متداخلتان ويعتمد بع�سهما على بع�ض، 

بحيث اإنه ل بد لأي ف�سل جراحي بينهما من اأن 

)7(
يف�سل.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن ا�ستحالة التق�سيم تم�سي 

عميقًا فتالم�ض الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية 

ر 
ّ
لفل�سطين ومواردها المائية. وعلى نحو ما عب

ميرون بنفيني�ستي عنه يومًا، فاإن هذا البلد ل يحتمل 

حدوداً في و�سطه، ول هو يطيق دولتين �سيدتين بين 

)8(
البحر والنهر.

وربما ن�سيف اإلى هذه الحجج ال�ستحالة 

القت�سادية لقيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة، ذلك 

باأن قيام دولة فل�سطينية في نطاق ميزان القوى 

القائم، ونظراً اإلى المحددات الراهنة ]لهذه الدولة 

المحتملة[، من �ساأنه اأن يجعلها معتمدة كليًا على 

)9(
اإ�سرائيل، وبالتالي، غير قابلة للحياة.

اإن حل الدولتين، وخ�سو�سًا في اأو�ساط المثقفين 

الفل�سطينيين، يرتبط بعملية اأو�سلو، بحيث اإن الحجج 

المتعددة والم�سادة لتلك العملية ُت�ستخدم فوراً �سد 

هذا الحل. ول يقت�سر الأمر في هذه الأو�ساط على 

اعتبار عملية اأو�سلو ف�سلت في تحقيق اأهداف ال�سعب 

الفل�سطيني وتطلعاته الخا�سة بال�سيادة والدولة 

  بل 
)10(

وعودة الالجئين والحرية وال�ستقالل فح�سب،

اإنها جعلت هذه الأهداف اأ�سد امتناعًا على التحقق 

اأي�سًا، وع�سية على البلورة في �سيغة متما�سكة. لقد 

ح�سرت العملية كلها الفل�سطينيين في نفق من دون 

اأن يكون ثمة �سوء في اآخره، وبال اإمكان للرجوع: 

في فل�سطين وتعزيزها. وعلى هذا النحو يمكن التكلم 

على ''اإحياء'' حل الدولة الواحدة بمعنى محدود 

)3(
فقط. 

اإن جانبًا من الزخم الدافع نحو حل الدولة 

الواحدة هو �سيا�سي، ويتمثل في الف�سل المطبق 

لعملية اأو�سلو التي قامت، اإلى حد ما، على حل 

الدولتين. اأنا اأجادل اأن كثيرين يربطون بين اأو�سلو 

وحل الدولتين، وبما اأن اتفاق اأو�سلو ف�سل في عيون 

اأكثر الفل�سطينيين فاإن الف�سل يتلب�ض حل الدولتين 

اأي�سًا. اإن تو�سع الم�ستعمرات عقب توقيع اتفاق 

اأو�سلو، والنف�سال بين ال�سفة الغربية وغزة، واإقامة 

طرق التفافية تقطع اأو�سال ال�سفة الغربية، 

وا�ستيالء اإ�سرائيل على م�سادر المياه، اأمور كلها 

ا تفكيك 
ّ
تبدد الأمل بان�سحاب اإ�سرائيلي من ال�سفة؛ اأم

الم�ستعمرات فهو، اأكثر واأكثر، من قبيل الوهم. لقد 

جعلت اإ�سرائيل و�سيا�ساتها التو�سعية حل الدولتين 

م�ستحياًل من الوجهة العملية، فعبر طم�ض الحدود 

ال�سطناعية ل�سنة 1967، اأعادت اإ�سرائيل توحيد 

فل�سطين ككيان واحد واأحيت ترتيب ما قبل �سنة 

1948 الخا�ض بجماعتين تعي�سان في اإقليم واحد 

  وعلى هذه 
)4(

ي�سكل كيانًا جيو ــ �سيا�سيًا واحداً.

ال�سورة، فاإن �سيا�سة ال�ستيطان الإ�سرائيلية تمثل 

تجاوزاً مفرطًا لنت�سار 1967 عبر اإدماجها 

)5(
فل�سطينيي ال�سفة الغربية في اإ�سرائيل.

وهنا، فاإن الحجة الكبرى �سد حل الدولتين هي 

اأنه، وبكل ب�ساطة، اأ�سحى م�ستحياًل، وربما يمكن 

فهم هذه ''ال�ستحالة'' على عدة وجوه. فبالمعنى 

ال�سيا�سي الأكثر �سيوعًا، فاإنه من الم�ستحيل �سيا�سيًا 

تخيل اأي حكومة اإ�سرائيلية تخلي الم�ستعمرات، فهذه 

ما عادت ملحقًا بج�سد الدولة اأو ظاهرة ا�ستثنائية 

موقتة. اإن اإ�سرائيل قوة محتلة منذ 43 عامًا، بينما 

كانت قوة غير محتلة لـ 19 عامًا فقط، وعليه، ل 

ي�سعها اأن تتعرف اإلى نف�سها من دون الأرا�سي 

المحتلة، واأي ان�سحاب منها يتطلب تحوًل 

اأيديولوجيًا عميقًا �سمن المجتمع الإ�سرائيلي. وفي 

اأي حال ل يتبين المرء اأفقًا لديناميات داخلية كهذه.

عالوة على ذلك، فاإن معنى ''ال�ستحالة'' 
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  ووفقًا لهذا المنطق فاإن 
)13(

يتقيد الفل�سطينيون به؟

عدم تحقق حل الدولتين )علمًا باأن ''قابليته للتحقق'' 

كانت ميزته الحا�سمة(، ونظراً اإلى اأنه لي�ض على 

الطاولة حل اآخر متي�سر في اأي م�ستقبل منظور، 

فلماذا اإذاً ل نقترح حاًل يت�سف على الأقل بانفتاحه 

على مطالب العدالة التاريخية؟

ق�سايا العدالة

اإن عدالة حل الدولة الواحدة، من المنظور 

الفل�سطيني، تكمن اأ�سا�سًا في الوقائع التالية:

اأواًل، اإن حل الدولتين ل يتعامل بجدية مع �سطرين 

رئي�سيين من ال�سعب الفل�سطيني، ذاك الذي في 

اإ�سرائيل، والآخر المكون من الالجئين ]خارج 

فل�سطين التاريخية[، بينما يتوافق حل الدولة 

الواحدة ب�سورة اأف�سل مع وجود هاتين المجموعتين، 

ويوفر ماآًل ا�ستيعابيًا و�ساماًل لهما في اإطار ي�سمح 

بتوحيد ال�سعب الفل�سطيني من جديد. اإن مفهوم 

''العودة''، وتطبيق هذا الحق )على الم�ستوى ال�سخ�سي 

والخا�ض اأ�سا�سًا(، ل يحوزان معنى اإّل اإذا كان في 

و�سع اأي لجئ فل�سطيني اأن يختار مكان عودته في 

اإ�سرائيل/فل�سطين، في حين اأن منطق الدولتين، اأي 

منطق حق تقرير الم�سير القومي، يتعار�ض مع منطق 

الحق الفردي في العودة. وعلى النقي�ض من المطلب 

اليهودي الخا�ض بعودة جماعية اإلى وطن واأر�ض، 

فاإن الفل�سطينيين يطالبون بالعودة اإلى موطن، واإلى 

قطعة اأر�ض وملكية مح�سو�سة وفردية وخا�سة. 

وعليه، فاإن الكالم على تقرير م�سير قومي ب�سفته 

حقًا للجماعة ل يحيط بالطبيعة الكاملة لتجربة 

الفل�سطينيين ومطالبهم.

ثانيًا، اإن حل الدولة الواحدة ي�سون �سالمة 

فل�سطين التاريخية وتكاملها ككيان واحد، وهو، عبر 

هذه الوحدة، يزيل جميع الحدود ال�سطناعية التي 

قدَّم اإلى 
ُ
ا اأن ي

ّ
تق�سم ال�سعب الفل�سطيني. اأم

الفل�سطينيين 22% فقط من اأر�ض فل�سطين التاريخية 

)م�ساحة ال�سفة والقطاع( من دون منفذ اإلى البحر 

)عدا غزة( فال يلبي مقت�سيات العدالة، واإنما يتركهم 

لي�ض لأنهم اليوم بال دولة م�ستقلة فح�سب، بل لعدم 

وجود ثورة اأو حركة تحرر فل�سطينية اأي�سًا، فهم لم 

يحققوا الغاية المرجوة، واأ�ساعوا الو�سيلة في اأثناء 

�سعيهم وراء الغاية. وهكذا يجد الفل�سطينيون اأنف�سهم 

محرومين من دولة ومن منظمة التحرير التي حل 

محلها كيان عجيب ي�سمى ال�سلطة الفل�سطينية. فقبل 

توقيع اتفاق اأو�سلو كانت الق�سية الفل�سطينية حية 

رون 
ّ
على الأقل، وكان لدى الفل�سطينيين لغة يعب

بوا�سطتها عن مطالبهم، عالوة على اأجندة �سيا�سية، 

ا الآن، فاإنهم خ�سروا حتى هذا، ف�ساًل عن اأزمة 
ّ
اأم

تمثيل وثقة. وانتهى الأمر بكثير من الفل�سطينيين اإلى 

اعتبار ال�سخ�سيات الرئي�سية التي ارتبطت اأ�سماوؤها 

باأو�سلو، واأكثرها لعبون بارزون في ال�سلطة 

الفل�سطينية، نخبة فا�سدة تعمل كمقاولين من الباطن 

لإ�سرائيل، وعاجزة عن قيادة الكفاح من اأجل 

  لقد فقد كثيرون 
)11(

ال�ستقالل وال�سيادة والحرية.

منهم اأي �سدقية، وعليه، فاإن الغ�سب من القيادة 

الحالية يختلط بمطلب اإبدالها بغيرها، ويحدث اأن 

ر عنه اأحيانًا كمطلب لتغيير البرنامج والروؤية 
َّ
يعب

اللذين تزكيهما هذه القيادة. اإن المواقف ال�سيا�سية 

التي اتخذتها ال�سلطة الفل�سطينية في اأثناء حرب غزة 

الأخيرة، والتي اعُتبرت تبريراً فعليًا للحرب 

الإ�سرائيلية ولومًا علنيًا لل�سحايا، تثبت ذلك الأمر 

  وهي تعك�ض اأزمة خطاب 
)12(

اإثباتًا ل يطاله �سك،

واأزمة قيادة، الأمر الذي يوِجد حاجة ملحة اإلى 

تجاوزهما معًا. وهكذا، فاإن الحاجة اإلى حلول 

جديدة، اإنما هي وثيقة ال�سلة بمطلب التغيير في 

القيادة وبتعبيرات عدم الثقة بقيادة ال�سلطة 

الفل�سطينية.

وتفيد اأقوى الحجج التي ي�سوقها اأن�سار عملية 

اأو�سلو وحل الدولتين باأن تلك العملية تمثل ما كان 

ممكنًا تحقيقه في ظل موازين القوى المختلة بين 

الفل�سطينيين واإ�سرائيل، واإن لم تكن ح�سا�سة ب�سورة 

كافية لمقت�سيات العدالة. باخت�سار، لقد كان حاًل 

براغماتيًا، بل الحل الوحيد المعقول، لكن اأن�سار 

الدولة الواحدة يذهبون اإلى القول اإنه ما دام وا�سحًا 

 
َ
اأن حل الحد الأدنى هذا لي�ض قاباًل للتحقق، فِلم
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الدولة الواحدة ي�ستجيب لتح�سين حال الفل�سطينيين 

الذين ل يجازفون بخ�سارة اأي �سيء، اإّل اإنه يمثل 

)16(
مجازفة كبيرة من طرف اليهود الإ�سرائيليين.

وبما اأن اأولئك الذين ينا�سرون حل الدولة 

الواحدة ي�سبون اإلى تحقيقه بو�سائل �سلمية 

كالإقناع والنقا�ض ال�سيا�سي، فاإنه ل ي�سعهم تجنب 

التفاعل مع حجة من هذا الطراز. و�ساأ�سرع هنا في 

تفاعل كهذا، لكن من دون اأن اأ�ستنفده.

يمكن في هذه المرحلة، ومن اأجل مزيد من 

النقا�ض، التطرق اإلى نقطتين رئي�سيتين هما: الأولى، 

اأنه من قبيل الأ�سطورة اإلى حد كبير، القول اإن اأمن 

اإ�سرائيل يكفله الإ�سرائيليون وحدهم، ذلك باأنه من 

دون دعم دولي هائل يتدفق على اإ�سرائيل من الغرب، 

وخ�سو�سًا من اأميركا، فاإنه لي�ض في و�سعها اأن 

ت�سون منزلتها الحالية في المنطقة؛ الثانية، اأنه 

لي�ض �سحيحًا اإّل ب�سورة جزئية ذلك ال�ستنتاج 

القا�سي باأن اأي تغيير يت�سمن مجازفة خطرة، لأن 

ا�ستمرار الأمر الواقع ''�ستاتيكو'' والعداء المتنامي 

لإ�سرائيل في المنطقة ي�سكالن بدورهما مجازفة 

خطرة. وفعاًل، فاإن ''ال�ستاتيكو'' اليوم لن يبقى �ساكنًا 

مطلقًا، والتغيير محتوم، ول ي�ستطيع اأحد اأن يجعل 

من ''الحا�سر'' ملجاأ له.

ربما يحتج المرء باأن على اليهود الإ�سرائيليين اأن 

يهتموا بحل الدولة الواحدة من باب اأنه اأكثر 

ا�ستجابة للم�سالح اليهودية في اإ�سرائيل/فل�سطين 

على المدى البعيد، ذلك باأنه ي�سمح لجميع اليهود 

الذي يودون العي�ض في ال�سفة الغربية باأن يفعلوا 

ذلك، وباأن ينفذوا اإلى جميع اأرجاء فل�سطين/

اإ�سرائيل، وهكذا �سيتاح لهم اأن يعي�سوا في بلد اأكبر 

ي�سكل اليهود ن�سف �سكانه بدًل من العي�ض في بلد 

اأ�سغر ي�سكلون اأكثريته. اإن حل الدولة الواحدة ي�سمح 

 Eretz( لهم باأن يرتبطوا باأر�ض اإ�سرائيل الكاملة

Yisrael( ومواقعها الدينية، لكن على اأن يكونوا اأقل 

�سيادة واأقل �سهيونية. وفي اأي حال، بما اأن اإ�سرائيل 

تتحول بالتدريج، حتى داخل الخط الأخ�سر، اإلى 

دولة ثنائية القومية، وبما اأنها في �سبيلها �سلفًا اإلى 

خ�سارة طابعها الفريد كدولة يهودية، فاإنه يمكن 

معزولين عن وطنهم وعن بقية �سعبهم. اإن حل 

الدولتين ي�سمح بوحدة اليهود، في الوقت الذي يمزق 

الفل�سطينيين.

وبينما يقوم كثير من الحجج المذكورة اأعاله على 

ح�ض العدالة التاريخية، فاإن حججًا اأُخرى داعمة 

لحل الدولة الواحدة وعدالته تت�سف باأنها تيمم 

نظرها نحو الم�ستقبل ول تمد جذورها في تربة 

العدالة التاريخية؛ اإنها بالأحرى موؤ�س�سة على فكرة 

العدالة التوزيعية من حيث اإن حل الدولة الواحدة 

يمنح الفل�سطينيين فر�سة اأف�سل لنيل حقوقهم، 

وكذلك ح�ستهم من الخير الجماعي كمواطنين في 

)14(
دولة اإ�سرائيل.

غير اأنه اإذا كان لحجج العدالة اأن تكون �سالحة 

فعليها اأن تروق، وفي الواقع اأن تكون قابلة لأن 

تروق، اليهود الإ�سرائيليين ل الفل�سطينيين وحدهم. 

واأعني بكونها ''قابلة لأن تروقهم'' اأنه ينبغي لحل 

الدولة الواحدة اأن يوفر اأ�سبابًا قوية لقبوله بحيث ل 

ي�ستطيع اأحد رف�سها بح�سن نية. لن اأتمعن الآن في 

الحجج التي يقدمها الإ�سرائيليون، في اأكثريتهم، 

  
)15(

دعمًا لرف�سهم اعتبار حل الدولة الواحدة عادًل،

ولن اأنظر في �سرعيتها، لكني اأريد طرح حجتين هما: 

الأولى، اأن اأي تداول في �ساأن حل الدولة الواحدة ل 

ي�ستطيع اأن يغفل حجج الإ�سرائيليين تلك، واإنما عليه 

اأن يتفاعل معها؛ الثانية، وهنا اأود اأن اأطرح على 

ب�ساط البحث حجة وجودية قدمها بع�ض 

الإ�سرائيليين �سد حل الدولة الواحدة، وفحواها اأنه 

ما من �سبب معقول لأن يوافق الإ�سرائيليون على 

التحول من دولة �سيادية ي�سكل اليهود اأكثرية فيها، 

وي�سيطرون تمامًا على اأمنهم الخا�ض وحدودهم 

وو�سعهم الديموغرافي وم�سيرهم، اإلى حالة 

يتقا�سمون فيها ال�سيطرة ومنزلة الأكثرية مع 

الفل�سطينيين، وحتى مع العالم العربي )نظراً اإلى اأن 

الفل�سطينيين عرب، وتجمعهم عالقات وثيقة بالعالم 

العربي حولهم(، وي�سلمون اأمرهم طواعية لترتيبات 

و�سمانات د�ستورية ربما يثبت عدم فاعليتها، واأن 

مو�سوع الرهان هو اأكبر من اأن يجازف به على هذا 

النحو ــ كما تقول الحجة ــ واأنه في حين اأن حل 
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يجب ملوؤها بالحجج المقنعة، واأنا اأريد اأن اأثير 

بع�ض الأ�سئلة المت�سلة بهذه الفجوة، ومنها: هل من 

الممكن الموافقة على معظم الحجج الواردة اأعاله من 

دون التنازل عن حل الدولتين )على الأقل لي�ض 

الآن(؟ هل من فجوة منطقية اأو مفهومية اأو �سيا�سية 

مفتوحة بين اإخفاق عملية اأو�سلو وحل الدولة 

الواحدة؟ هل من �ساأن الرف�ض العنيد لعملية اأو�سلو 

ولل�سلطة الفل�سطينية اأن يوؤدي بال�سرورة اإلى الحل 

الأخير؟

لي�ض من الوا�سح، في نظري على الأقل، ما اإذا 

لِزم 
ُ
كان تعذر حل الدولتين في المرحلة الراهنة ي

بالتحول اإلى حل الدولة الواحدة. ربما يقال اإن 

الأ�سل في تعذر حل الدولتين هو اختالل موازين 

القوى الحالية، فاإذا كان هذا الأمر �سحيحًا فاإنه 

يتعين عندئذ العمل على تعديل هذا الختالل، من 

دون اأن يطال التغيير البرنامج ال�سيا�سي ذاته 

بال�سرورة. ووفقًا لهذه القراءة، لم يخفق 

الفل�سطينيون في تحقيق اأهدافهم ب�سبب ق�سورهم 

الفكري اأو لطرحهم الحل الخطاأ )حل الدولتين(، 

واإنما، بكل ب�ساطة، لأن القوة تنق�سهم، ولي�ض في 

قدرتهم فر�ض مثل هذا الحل على اإ�سرائيل. فاإذا كان 

الأمر كذلك، فاإن ما يفيد الفل�سطينيين هو اكت�ساب 

مزيد من القوة والتفكير في �سبيل تحقيق ذلك. وعلى 

هذا ال�سعيد، ربما يجادل المرء اأن حل الدولة 

الواحدة يحل م�سكلة مغايرة لتلك التي توجع 

الفل�سطينيين حاليًا، واأنه بب�ساطة يبحث عن اإجابات 

حيث ل توجد. اإن الف�ساء ال�سيا�سي والمناظرة 

�ستنفدا بحل الدولة 
ُ
�ستنفدا، ويجب اأّل ي

ُ
ال�سيا�سية ل ي

الواحدة اأو بحل الدولتين، اأو باأي حل على الإطالق، 

فال�سيا�سة لي�ست مجرد اختيار حل بين مجموعة من 

حلول كما يختار المرء وجبة بين الوجبات، واإنما 

تقت�سي، جزئيًا، التفكر في الو�سائل وتطوير 

ا�ستراتيجيات لتحقيق الأهداف. ولذلك، فاإن ال�سيا�سة 

ُتعنى اأ�سا�سًا بـ ''كيف'' )الو�سائل( ولي�ض بـ ''ماذا'' 

)الأهداف(. فاإذا فهمنا ذلك، يمكن عندها، المجادلة 

�سد اتفاق اأو�سلو وم�ساعفاته من موقع حل الدولتين 

بالذات، ل من موقع حل الدولة الواحدة، اأي اأن ننتقد 

الم�سي في القول اإن حل الدولتين فقد بدوره اأي 

)17(
جاذبية في نظر اليهود.

ونظراً اإلى التطورات الديموغرافية فاإن حل 

الدولتين يقدم للفل�سطينيين دولة وطنية، بينما هو 

ل اإ�سرائيل اإلى دولة ثنائية 
ّ
في الوقت نف�سه يحو

القومية. فاإذا اأ�سحى منطق ثنائية القومية واقعًا 

ع�سيًا على التغيير، ف�سيكون من المف�سل من 

المنظور اليهودي ذاته اأن تمتد هذه الدولة ثنائية 

القومية على كامل نطاق فل�سطين/اإ�سرائيل. على اأن 

هذا ال�ستنتاج يقو�ض بجالء تام الم�سروع 

ال�سهيوني المتمثل في دولة يهودية، وهذا منطق 

ترف�سه اأكثرية وا�سعة من اليهود في المرحلة 

الراهنة.

عالوة على ذلك يعتقد بع�ض اليهود اأن اأي ت�سوية 

ل تعالج جذور النزاع لن تدوم، واإنما �ست�سجع على 

 الم�سكلة 
ّ
تفجر جديد للعنف. ثم اإنه لما كان لب

الفل�سطينية يتمثل في ن�سوء ق�سية الالجئين في �سنة 

1948، فاإنه ل بد لأي حل من الت�سدي لهذه 

الم�سكلة. ووفقًا لهذه النظرة فاإن على اليهود، اإذا 

عتبر وجودهم في اإ�سرائيل مجرد 
ُ
كانوا يريدون اأّل ي

وجود م�ستعمرين م�ستوطنين، واإذا كانوا يريدون اأن 

لوا ك�سكان طبيعيين في المنطقة، واأن يكون 
َ
قب

ُ
ي

وجودهم طبيعيًا فيها، فاإن عليهم اأوًل اأن ياأخذوا 

على عاتقهم الم�سوؤولية كاملة عن اأفعال اإ�سرائيل في 

�سنة 1948، الأمر الذي يت�سمن اإقامة دولة ثنائية 

)18(
القومية لكلتا الأمتين.

 من اإخفاق اأو�سلو اإلى حل

الدولة الواحدة

تلك حجج وجيهة، اإّل اإنه لي�ض من الوا�سح ما اإذا 

كان اإخفاق اأو�سلو يجعل، تلقائيًا، حل الدولتين غير 

قابل للتحقق، وما اإذا كان الف�سل الذريع للقيادة 

الفل�سطينية يجعل التخلي عن حل الدولتين محتومًا. 

وبالمثل، فاإن الم�سكالت التي تواجه حل الدولتين ل 

  ثمة 
)19(

تقودنا بال�سرورة اإلى حل الدولة الواحدة.

فجوة منطقية بين اإخفاق اأو�سلو وحل الدولة الواحدة 
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الدولتين. وفي هذه المرحلة من النقا�ض �ساأ�سع 

م�ساألة العدالة بين قو�سين. على اأن ال�سفة الثانية 

]الخا�سة بالطوباوية[ تعادل القول اإنه يمكن 
تحقيق حل الدولتين وحل الدولة الواحدة �سمن 

ميزان القوى نف�سه، بمعنى اأن ميزان القوى الذي 

يتيح تحقيق حل الدولتين يوفر اأي�سًا �سروط نجاح 

حل الدولة الواحدة. ومن هنا تم�سي حجة منا�سري 

حل الدولة الواحدة اإلى القول اإن اختالل ميزان 

القوى لي�ض بحد ذاته عاماًل موؤثراً، ذلك باأن الميزان 

في الحّلين )الدولتين والدولة الواحدة( مائل لغير 

م�سلحة الفل�سطينيين، بالطريقة نف�سها وبالدرجة 

نف�سها. فاإذا كان الأمر كذلك ــ على ما ت�ستطرد 

الحجة نف�سها ــ فاإن الحلول كلها مالئمة بالقدر 

نف�سه، وما يتبقى للفل�سطينيين مناق�سته هو اأ�سا�سًا 

عدالة الحل ولي�ض قابليته للتحقق اأو �سفته العملية، 

اأو ق�سايا اأُخرى تت�سل بعالقات القوة. اإن الحلول 

جميعها م�ستحيلة اأو ممكنة بالقدر نف�سه، وبالتالي 

فاإن عامل ميزان القوة يجب اأّل يكون عاماًل مركزيًا 

عند طرح الحلول، فالمهم هو العدالة، واإن حل الدولة 

الواحدة هو حل اأعدل، ولذلك يجب م�ساندته.

 تحفظات حيال خط الحجاج هذا، فبالن�سبة 
ّ

لدي

ن من اإقامة دولة   هناك ميزان قوى مت�سور يمكِّ
ّ
اإلي

فل�سطينية )اأعني بذلك دولة، ل مجموعة من 

الكانتونات المنعزل بع�سها عن بع�ض( في ال�سفة 

الغربية وغزة، لكنه ل ي�سمح بحل الدولة الواحدة. 

فاإذا كان الراأي العام اليهودي الإ�سرائيلي والراأي 

العام العالمي جزءاً من ميزان القوى )واأنا اأوؤمن باأنه 

كذلك(، فاإنه بينما يمكن لحل الدولتين اأن يق�سم 

اإ�سرائيل �سيا�سيًا على هذا النحو اأو ذاك، اإّل اإنه من 

الموؤكد �سيوحدها في معار�سته. اإن حل الدولتين، 

وبطرق معينة، يمثل �سدعًا �سمن ال�سهيونية بين 

اأولئك الذين ي�ساندون اإ�سرائيل �سغرى، واأولئك الذين 

ا حل الدولة الواحدة 
ّ
يريدون اإ�سرائيل الكبرى، اأم

فيدل على ت�سدع في اأيديولوجيا ال�سهيونية، وعلى 

ل كبير في معنى الوجود اليهودي في 
ّ
تحو

ل يقت�سي تغيراً عميقًا في هوية 
ّ
  تحو

)20(
فل�سطين؛

معظم اليهود في اإ�سرائيل وفي وعيهم لذاتهم، ولي�ض 

، ولي�ض في اإمكانه اأن  اأو�سلو بال�سبط لأنه لم يوؤدِّ

يوؤدي، اإلى حل دولتين عادل. وعليه، فاإن هذه 

الحجة دعوة اإلى التفكر في الو�سائل، ل في الغايات.

الأمر ذاته ينطبق على ال�ستياء من القيادة 

الفل�سطينية الحالية وعلى ما ي�سمى عملية ال�سالم، اإذ 

يمكن المطالبة با�ستبدال القيادة كلها من دون اأن 

ينتج من ذلك التزام بالتحول من حل الدولتين اإلى 

حل الدولة الواحدة. اإن تغيير القيادة �سيء، وتغيير 

الموقف �سيء اآخر. وبالمثل، فاإن من الوا�سح الآن اأن 

ما ي�سمى عملية ال�سالم التي انطلقت في مدريد ]�سنة 

1991[ وا�ستمرت في اأو�سلو، لم تاأت للفل�سطينيين 

بما كانوا ياأملون به، اأي بدولة فل�سطينية م�ستقلة، 

رت لإ�سرائيل تو�سيع م�ستعمراتها واإيجاد 
ّ
واإنما ي�س

قدر اأكبر من الوقائع على الأر�ض. ومع ذلك، يمكن 

للمرء اأّل يوافق على طريقة اإدارة العملية كلها من 

�سِفع ذلك بقبول حل الدولة الواحدة، وربما 
ُ
دون اأن ي

يجادل اأن الطريقة الوحيدة لتحقيق حل الدولتين 

هي المقاومة الم�سلحة �سمن نطاق الأرا�سي 

المحتلة، مع المتناع من اأعمال كهذه في اإ�سرائيل 

ذاتها، ول اأرى اأي مانع من تطوير هذه الحجة من 

دون الموافقة على حل الدولة الواحدة اأي�سًا. اإن 

الغر�ض من الأمثلة والحجج ال�سابقة هو تجزئة 

وتفكيك ما يبدو �سوؤاًل واحداً اإلى �سل�سلة من الأ�سئلة 

المتعددة، وبذلك نتجنب اأي مقاربة اختزالية 

للم�سكلة ُتماهي ثالثة اأ�سئلة ب�سوؤال واحد اأو تقل�سها 

اإليه: هل على الفل�سطينيين اإبدال القيادة الفل�سطينية 

الحالية بغيرها؟ هل عليهم اختيار اأدوات كفاح 

جديدة والتخلي عن نهج التفاو�ض؟ هل على 

الفل�سطينيين تغيير مطلبهم الرئي�سي من حل 

الدولتين اإلى حل الدولة الواحدة؟ هذه ثالثة اأ�سئلة 

مختلف بع�سها عن بع�ض، ومن وجهَتي النظر 

التحليلية وال�سيا�سية معًا، يجب اإبقاء اأحدها متمايزاً 

من الآخر. والإجابة بالإيجاب على واحد منها ل 

تقود بال�سرورة اإلى اإجابة اإيجابية عن بقية الأ�سئلة.

وكي يكون حل الدولة الواحدة معقوًل، فاإنه يجب 

اأن يت�سف ب�سفتين: اأوًل، اأن يكون اأكثر عدالة من 

حل الدولتين؛ ثانيًا، اأّل يكون اأكثر طوباوية من حل 
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يوفر المالذ الآمن الذي يتطلع يهود كثيرون في 

اإ�سرائيل وخارجها اإلى الحتفاظ به. بيد اأن على 

القانون الأ�سا�سي نف�سه اأن ي�سمن حقوق 

الم�سلمين والم�سيحيين، بل حقوق الالاأدريين 

والملحدين اأي�سًا، واأن يزيل، ق�سائيًا على الأقل، 

اأي تفا�سل موؤ�س�ساتي قائم على الإثنية اأو الدين. 

اإن تحوًل كهذا يتطلب اأعوامًا من النقا�ض 

وال�سراع، ومن الإرادة ال�سيا�سية الغائبة جداً 

اليوم، وربما تتغلب لجان حقائق و/اأو عفو عام 

على ميراث العنف والكراهية في النهاية، لكن 

)21(
هذه العملية �ست�ستغرق اأجياًل.

ا اإذا كان من �ساأن تغيير كهذا، 
ّ
ربما يت�ساءل المرء عم

يت�سمن تحول اليهود اإلى اأقلية في دولة جديدة، اأن 

يحظى بفر�ض اأكثر اأو اأقل للتحقق مقارنة بتفكيك 

الم�ستعمرات. واأنا ل�ست هنا بمعر�ض اإيراد الحجج 

لدعم المطلب الأخير، اإّل اإنني اأ�ستفهم فقط عن 

الفترا�ض الخا�ض بمدى كون المطلب الأول مالئمًا.

وعلى م�ستوى اآخر، لي�ض من الوا�سح ما اإذا كان 

حل الدولتين، بحكم التعريف، اأقدر على حل م�سكلة 

الالجئين، فهذه الم�سكلة يجب اأن تحل وفقًا 

لترتيبات مف�سلة يتفق عليها الطرفان، ذلك باأن حل 

الدولة الواحدة لي�ض بال�سرورة متفوقًا منطقيًا في 

هذا ال�ساأن. ربما نت�سور، مثاًل، اأن يكون حل الدولتين 

غير مرفق بتقييد عدد الالجئين الم�سموح لهم 

بالعودة اإلى الدولة الفل�سطينية، كما يمكن اأن نت�سور 

�سيغة لحل الدولة الواحدة يجري فيها تقييد عدد 

الالجئين العائدين، لكن الفكرة الخا�سة باأن حل 

الدولة الواحدة من �ساأنه اأن يوفر بدياًل ليبراليًا 

مدنيًا من منطق القومية، واأن تكون المواطنة هي 

المقولة الوحيدة المهمة، فكرة تبدو وردية ]اأكثر مما 

ي�سمح الواقع به[. ففي هذه المرحلة على الأقل ل 

اأتوقع زواًل للخطاب واللغة الديموغرافية/القومية 

مع التبا�سير الأولى للدولة الواحدة، كما اأن م�ساألة 

عدد الالجئين الم�سموح بعودتهم لن ُتحل بمجرد 

تبني حل الدولة الواحدة، بل اإن الأمر يعتمد على 

قدرة الطرفين على التو�سل اإلى اتفاق يت�سمن 

ترتيبات مف�سلة معتمدة بدورها على ميزان القوى 

من الوا�سح ما اإذا كانت الت�سويات ال�سيا�سية 

المحتملة ت�ستطيع اأن تنتظر اإلى حين حدوث تغير 

كهذا. ولعل من الممكن التمييز بين ما هو ملزم 

�سيا�سيًا، وبين ما ياأمل به المرء على المدى البعيد. 

من الممكن، ل بل يجب اإنجاز ت�سويات �سيا�سية 

محددة على الرغم من الفوارق الأيديولوجية، ولي�ض 

لتلك الت�سويات اأن تنتظر اإلى حين حل تلك الفوارق.

اإن اأولئك الذين ي�ساندون حل الدولة الواحدة على 

دراية تامة بالتغيرات الحا�سمة التي يقت�سيها، واأحد 

منا�سري هذا الحل يقول:

بناء على ما تقدم، فاإن مفهوم الدولة اليهودية 

)ومن ثم نطاق القومية اليهودية(، في دولة 

ديمقراطية علمانية، �سيخ�سعان لتغيير جذري. 

ومن اأجل �سمان الحقوق والمتيازات القومية 

لكال الطرفين، فاإنه يجب اإدراجهما �سمن 

المتيازات القومية الإ�سرائيلية. والميزات 

المق�سورة اليوم �سرعًا على اليهود )والمرتبطة 

ب�سورة عامة بالخدمة الع�سكرية، وب�سورة اأقل 

مبا�سرة بقانون العودة ]عودة اليهود، ل حق 

الفل�سطينيين في العودة[(، ومنها قرو�ض 

الإ�سكان، وقرو�ض التعليم، وال�ستخدام في 

القطاع العام وما اإلى ذلك، يجب اأن يعاد النظر 

فيها، ويعاد توزيع الموارد المخ�س�سة لها. يجب 

اأي�سًا اإيجاد ترتيب جديد ل�ستخدام الأر�ض، علمًا 

باأن 93% منها في اإ�سرائيل محجوزة لليهود 

وحدهم، كما يتعين ف�سل الإ�سكان ر�سميًا عن 

الإ�سغال اليهودي الح�سري )كذلك يجب اأن تزول 

�سمة ''لليهود فقط''، المميزة للم�ستعمرات(. عالوة 

على ذلك، ل بد من تفح�ض جديد للدور المر�سخ 

عبر الزمن للوكالة اليهودية التي تدير الموارد 

والمتيازات القومية اليهودية في اإ�سرائيل، ف�ساًل 

عن اأن ال�سيا�سة النتخابية والتمثيل في الكني�ست 

يجب اأن يتحول بحيث ي�سمحان بتناظر ت�سريعي 

على اأر�سية من ت�ساوي المنزلة الإثنية. اإن اإدخال 

تعديالت على القانون الأ�سا�سي، اأو و�سع د�ستور 

علماني، من �ساأنهما اأن ي�سمنا ا�ستمرار اإ�سرائيل 

في حماية اأرواح اليهود وحقوقهم، الأمر الذي 
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وعد حل الدولة الواحدة

ا اأوردته من حجج في الفقرة 
ّ
على الرغم مم

ال�سابقة، فاإنني �ساأُجمل الآن حجة اإ�سافية في دعم 

حل الدولة الواحدة تركز على الو�سائل ل على الغايات. 

اإن حل الدولة الواحدة يحتفظ بقدر من الجاذبية في 

اأعين مثقفين فل�سطينيين كثيرين لأ�سباب تخ�ض 

العالقة الممكنة بين طبيعة الحل )دولة واحدة اأم 

دولتان(، وبين اختالل ميزان القوى. فمن خ�سائ�ض 

د بع�ض اأوجه 
ّ
حل الدولة الواحدة اأنه يمكن اأن يحي

اختالل ميزان القوى، فيقلب �سعف الفل�سطينيين قوة، 

د القوة الإ�سرائيلية، بينما هذه الخ�سائ�ض غائبة 
ّ
ويقي

عن دينامية حل الدولتين وعن منطقه. وبهذا المعنى، 

فاإن حل الدولة الواحدة ي�سمح للفل�سطينيين باإحياء 

كفاحهم ال�سيا�سي، وهو ل يعد الفل�سطينيين بحل 

خال�ض، واإنما ب�سبيل كفاح كان اتفاق اأو�سلو قد جعله 

ممتنعًا عمليًا، واأنا اأرى اأن �سبيل الكفاح هذا هو 

م�سدر اأ�سا�سي لجاذبية ذلك الحل.

من الممكن تخيل بع�ض عنا�سر حل الدولة 

الواحدة في �سيغة كفاح جاذب نحو المركز، 

ويت�سف باأنه جامع وفرداني وكوني؛ كفاح معادل 

للكفاح الجنوب اإفريقي من اأجل ''�سوت واحد 

لل�سخ�ض الواحد''، وكان هذا في الجوهر كفاحًا من 

اأجل الحقوق المدنية، مبنيًا على العتقاد بالجدارة 

المتكافئة والكرامة المتاأ�سلة للكائنات الإن�سانية، 

  وبطرق 
)22(

وهو في النهاية كفاح ليبرالي كال�سيكي.

عديدة يمكن اأن نفهم حل الدولتين وحل الدولة 

الواحدة كنهجين مختلفين لنزع ال�ستعمار واإنهاء 

الحتالل الإ�سرائيلي. ففي حل الدولتين، ينتهي 

الحتالل بـ ''رحيل'' اإ�سرائيل وان�سحابها الكامل من 

الأرا�سي المحتلة، مع نيل الفل�سطينيين ا�ستقاللهم 

في دولتهم الخا�سة، وهنا يكون حق تقرير الم�سير 

الجمعي للفل�سطينيين، كجماعة، هو المدخل اإلى 

ا حل الدولة 
ّ
تقرير الم�سير لكل فل�سطيني فرد. اأم

الواحدة الذي ينال بموجبه جميع الأفراد الذين 

يعي�سون الآن �سمن حدود اإ�سرائيل وتحت �سيطرتها، 

ف�ساًل عن الالجئين، حقوق مواطنة مت�ساوية، وذلك 

عبر تحويل الفرد الخا�سع لالحتالل من مجرد تابع 

بين الجماعتين: فبقدر ما يتعين على المرء اأن يكون 

على بينة من الحدود القومية/الجمعية للخطاب، 

ومن الم�سكلة التي يوجدها، عليه اأن يعترف اأي�سًا 

بحدود الخطاب الليبرالي.

هناك اأ�سياء كثيرة تقال عن اأوجه اأُخرى لعدالة 

حل الدولتين مقارنة بحل الدولة الواحدة، غير اأني 

ح في هذه الورقة الق�سيرة اإلى نقطتين كبريين 
ّ
�ساألم

تتمثل اأولهما في اأن من الممكن التفكير في حل 

الدولتين بطريقة جديدة تتجاوز حدود 1967، 

وكذلك اقتراح تق�سيم يخ�س�ض مزيداً من الأرا�سي 

للدولة الفل�سطينية )40% بدًل من 22% الحالية، 

ومنفذاً اإلى البحر(، الأمر الذي ي�ستجيب لحاجات 

الفل�سطينيين الم�ستقبلية )العدالة التوزيعية( وي�سحح 

مظالم تاريخية �سابقة )العدالة الت�سحيحية(، وهنا 

يجري تو�سيع �سجل الخيارات المتاحة اأمام 

الفل�سطينيين قبل اأن يتحولوا من حل الدولتين اإلى 

حل الدولة الواحدة. ويمكن اأن ي�ساغ حل الدولتين 

وفق اأكثر من منطق مغاير لمنطق عملية اأو�سلو 

بق�سد اأن يغدو اأكثر ا�ستجابة لمطالب الفل�سطينيين 

ومطامحهم. واإذا كانت اإ�سرائيل ل تعتبر حدود 

1967 مقد�سة، فما من �سبب يجعل الفل�سطينيين 

يعتبرونها كذلك. وعليه، فاإن منطق حل الدولتين 

يو�سع ف�سحة المناورة الفكرية بقدر يفوق ما يميل 

المرء اإلى ت�سوره، ذلك باأن النقلة نحو حل الدولة 

الواحدة لي�ست اآلية.

ا النقطة الثانية التي يجري اإغفالها غالبًا في 
ّ
اأم

مثل هذه المناق�سات، فتت�سل بدور العدالة في الحل 

المحتمل، فالعدالة ف�سيلة، وعلى اأي حل اأن يوؤدي 

ق�سطه من الحترام لها. اإّل اإن العدالة ل تعني فقط 

العدالة التاريخية، بل تمتد لت�سمل العدالة التوزيعية 

اأي�سًا، اأي اأنها ل تنظر اإلى الما�سي فح�سب، بل يمكن 

اأن تنظر اإلى الم�ستقبل اأي�سًا. عالوة على ذلك، فاإن 

العدالة لي�ست الف�سيلة اأو القيمة الوحيدة في هذا 

ال�ساأن، بل اإن ال�سعادة والتفتح الإن�ساني والرفاه 

مثاًل، وكذلك معايير العي�ض الراقي، هي اأي�سًا قيم 

مهمة يجب اأن توؤخذ في العتبار.
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المتناق�سة في اأن ال�سلطة الفل�سطينية ت�ستمر في 

�سنى، لكنها ل تموت اأبداً. 
ُ
الوجود كج�سم �سعيف وم

يجب اأن ''تبقى في الم�ست�سفى''، مري�سًا تحت العالج، 

دنف. توؤدي ال�سلطة 
ُ
ل هو ي�سفى ول هو عليل م

الفل�سطينية دوراً و�سيطًا بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين، 

وهو ما يحجب حقيقة اأن حياة الفل�سطينيين معتمدة 

كليًا على اإ�سرائيل وخا�سعة ل�سيطرتها. ومن هذا 

المنطلق، تكمن قوة حل الدولة الواحدة في قابليته 

لم�ساعدة الراأي العام على فهم الواقع الجاري وعلى 

�سوغه مفهوميًا ك�سراع بين جماعتين تحت �سيطرة 

الدولة الإ�سرائيلية. وت�ساعد الروؤية المقترحة هنا لحل 

الدولة الواحدة بقية العالم والإ�سرائيليين اأنف�سهم 

على روؤية الحا�سر بعد�سات م�ستقبلية، وهكذا، بدًل 

من اقتراح حٍل )حل الدولة الواحدة( باعتباره مبنيًا 

على تحليل الواقع الجاري )التمييز العن�سري(، تحدث 

الحركة المعاك�سة: نفهم الواقع الجاري بالتفّكر في 

حل م�ستقبلي ممكن، وعبر ذلك نلحظ ال�سيء 

''المفقود'' )الآن( على اأر�سية حٍل متخيل )م�ستقباًل(. 

ففي الواقع ما كان ممكنًا تخيل الحرب الإ�سرائيلية 

على غزة اأو ت�سورها اأو قبول الراأي العام الإ�سرائيلي 

لها وكذلك الجماعة الدولية، لول منطق اأو�سلو عامة، 

والخطاب الخا�ض بحل الدولتين خا�سة. الحرب هي 

اللغة التي تتكلمها ''الدول'' عندما تتنازع، كما اأن 

المنطق القومي النف�سالي ومنطق الحدود والكيانات 

المنف�سل بع�سها عن بع�ض، ي�سمحان بظهور لغة 

نان اإ�سرائيل من  الحرب ب�سفتها العملة الرائجة، ويمكِّ

ا�ستخدام تفوقها الع�سكري ب�سورة فاعلة.

ا حل الدولة الواحدة في�سجع ظهور لغة مغايرة، 
ّ
اأم

لغة تولِّد قوة جاذبة نحو المركز، وكذلك ن�سوء حقل 

جاذبية واحد ينال الأ�سبقيَة فيه الفرُد ل الجمع. اإن 

حل الدولة الواحدة موؤهل لتحويل الكفاح الفل�سطيني 

اإلى كفاح من اأجل الحقوق المدنية والإن�سانية �سمن 

مي فل�سطين اأم اإ�سرائيل اأم 
ُ

كيان واحد، �سواء اأ�س

غيرهما. وهذا ال�سرب من الكفاح يفتر�ض درجة من 

العي�ض معًا، ويقت�سي ح�سًا م�ستقبليًا بـ ''نحن'' فاعلة 

تتجاوز الن�سطارات الجارية بين ''نحن'' و''هم'' 

منفعلتين، وتقوم بتفريد )individualize( ال�سراع 

اإلى مواطن فاعل م�ساو لغيره، وقادر على اأن يحدد 

بنف�سه )اأو بنف�سها( م�ستقبله الخا�ض، فهو منهج اآخر 

لإنهاء الحتالل ب�سفته نظام ا�ستتباع وتحكم. 

والفارق الأبرز بينهما اأن حل الدولتين يتبنى خطابًا 

قوميًا وجمعيًا قائمًا على فكرة النف�سال، ويوّلد في 

المركز قوة نابذة توِجد دائرتين متجاورتين لكل 

منهما مركز جاذبية م�ستقل عن الأُخرى. وبح�سب 

هذا الخطاب تدخل اإحدى الجماعتين في �سراع مع 

الأُخرى تحدده اأ�سا�سًا قوانين الحرب ومنطقها، 

ل كل من الكيانين كاأنه دولة م�ستقلة، ملتزمة 
َ
عام

ُ
وي

لزم القانون الدولي الدول الم�ستقلة. وفي مثل 
ُ
ما ي

هذه الحالة لن يكون لأتباع/مواطني اإحدى 

الدولتين اأو اأحد الكيانين مطالبات من الدولة 

الأُخرى، ولن يترتب على اأي من الدولتين واجبات 

حيال اأتباع/مواطني الدولة الأُخرى. اإن خطاب 

تقرير الم�سير القومي يدفع �سيا�سة الختالف اإلى 

حدودها الق�سوى، ويقيم اأ�سيجة تدل على حدود 

الم�سوؤولية القانونية والأخالقية للدولة. وهكذا ي�سكل 

خطاب الختالف في اأف�سل ال�سيناريوهات مدخاًل 

اإلى عدم المبالة بالغير، واإلى الحرب في ال�سيناريو 

الأ�سواأ.

ل عجب اإذاً في اأن اليمين الإ�سرائيلي اهتدى اإلى 

محا�سن معاملة ال�سلطة الفل�سطينية، ولحقًا قطاع 

غزة، ككيان �سيا�سي منف�سل و�سيد. فعلى هذا النحو 

''تك�سب اإ�سرائيل دومًا في الحالين'': تداوم على 

ممار�سة �سيطرة واقعية، وعلى ا�ستخدام اأي موارد 

تقت�سيها تلك ال�سيطرة، وعلى تقرير المنافذ الجوية 

والبرية والبحرية اإلى الأرا�سي الفل�سطينية، وفي 

الوقت نف�سه ُتِحل نف�سها من م�سوؤوليات القوة 

المحتلة، الأمر الذي ي�سلط ال�سوء اأي�سًا على الموقف 

الإ�سرائيلي المزدوج الهوى حيال ال�سلطة الفل�سطينية: 

د ال�سلطة الفل�سطينية واأّل توجد في اآن 
َ

يجب اأن توج

د كي تمثل �سورة دولة اأُخرى 
َ

معًا: عليها اأن توج

منف�سلة، وبذلك تحل اإ�سرائيل من اأي م�سوؤولية حيال 

د، الأمر 
َ

الفل�سطينيين، وعليها في الآن نف�سه اأّل توج

الذي يبيح لإ�سرائيل ال�ستمرار في الت�سرف كاأنها 

الطرف ال�سيد الوحيد. وتتمثل ح�سيلة هذه المقاربة 
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على خطين متوازيين: كان دعاة الحد الأق�سى من 

جهة اأهدافهم ال�سيا�سية هم عادة الأكثر ع�سكرية، 

بينما كان موؤيدو الحل البراغماتي اأقل تطرفًا 

ومنا�سرين ب�سورة عامة لو�سائل �سلمية واأقل عنفًا. 

اإن حل الدولة الواحدة يوفر فر�سة لقيام ت�سّكل جديد 

يجمع بين جذرية الغايات و�سلمية الو�سائل، وربما 

يكون له من القوة بحيث يقلب �سعف الفل�سطينيين 

داً اختالل ميزان القوى، 
ِّ
حي

ُ
اإلى قوتهم الرئي�سية، م

ًل النزاع من ''�سراع حتى الموت'' اإلى جدلية 
ّ
ومحو

''ال�سيد ــ العبد''.

بع�ش الم�سائل االإ�سافية

على منا�سري حل الدولة الواحدة اأن ي�سائلوا 

اأنف�سهم، بلغة مح�ض �سيا�سية وبراغماتية، عن كيفية 

التعبير عن روؤيتهم الخا�سة اإلى هذا الحل، في حين 

ر عنه 
ّ
اأن هناك اإجماعًا دوليًا على حل الدولتين يعب

عّد من قرارات الأمم المتحدة. ما الذي يتعين 
ُ
ما ل ي

عمله بهذه الإعالنات والوثائق كلها؟ كيف لهم اأن 

يعملوا على بناء اإجماع جديد داعم لجدول اأعمالهم 

الجديد؟ هل اإن اإجماعًا كهذا اأمر ممكن اأ�ساًل؟ اأي 

نوع من التاأثير يمكن لتغيير الهدف اأن يحدثه في 

�سورة القيادة الفل�سطينية وم�سوؤوليتها؟ كيف 

للفل�سطينيين اأن ي�سوغوا مفهوميًا وجود 

الم�ستعمرات، واأي معنى لذلك فيما يخ�ض الخريطة 

ال�سيا�سية الداخلية لإ�سرائيل، وهل يعني هذا اإعادة 

ر�سم تلك الخريطة بمجملها وفقًا لخطوط تق�سيم 

جديدة؟

وثمة مجموعة اأُخرى من الأ�سئلة مت�سلة بطبيعة 

العالقات بين الكيان الجديد اأو الدولة الجديدة وبين 

بقية العالم العربي. مثاًل، كيف يمكن اأن تكون 

العالقة بين الدولة الجديدة والقومية العربية؟ اأي 

مقت�سيات تترتب على القومية العربية عامة عند 

العتراف باليهود كاأمة؟ اأي اآثار محتملة لهذا 

العتراف في الأقليات الأُخرى في العالم العربي؟ 

هل �ست�سبح الدولة الجديدة ع�سواً في جامعة الدول 

العربية، وما دللة ذلك على توجهها ال�سيا�سي؟ هل 

واإ�سباغ ال�سفة الكونية عليه، بل اأن�سنته اأي�سًا. وبهذا 

ل يجري ت�سور ال�سراع كـ ''�سراع حتى الموت'' بين 

كيانين منف�سلين، واإنما ك�سراع من اأجل حقوق 

مت�ساوية في نطاق كيان واحد، ول تتحكم من هذا 

ال�سراع قوانين الحرب ]بين الدول[، واإنما ال�سوابط 

التي ت�سود عالقة الدولة بمواطنيها.

لكن من اأجل اأن يتطور هذا الخطاب، فاإن على 

الحركة الوطنية الفل�سطينية اأن ُتهزم تمامًا، واأن 

يتال�سى اأوًل حلم الدولة الوطنية المنف�سلة، من اأجل 

فتح الباب اأمام كفاح مدني يرمي عدداً كبيراً 
ُ
اأن ي

من المطالب على عاتق اليهود الإ�سرائيليين، لأنه 

يلزمهم التخلي عن حقهم في ت�سكيل اأكثرية 

ديموغرافية. لكنه بالمثل يطالب الفل�سطينيين باأكثر 

من ذلك، اإذ ما اإن يجري الفوز بال�سراع حتى ي�سبح 

عليهم العي�ض مع خ�سومهم ال�سابقين، واأن يجدوا 

القدرة على التعبير عن روؤية �سديدة ومعقولة 

روا منذ الآن عن ح�ض 
ّ
للم�ستقبل، وعليهم اأي�سًا اأن يعب

بـ ''نحن'' م�ستقبلية ]تجمعهم باليهود الإ�سرائيليين[. 

ومن الواجب مقدمًا تطوير �سيغة ت�سمح للجماعتين 

بالعي�ض معًا؛ �سيغة لم يجِر التفكير فيها في حروب 

ال�ستقالل بمعناها الكال�سيكي.

وبالتالي، فاإن من اأبلغ محا�سن حل الدولة 

الواحدة اأنه يقترح اأ�سكاًل اأُخرى لل�سراع من �ساأنها 

د التفوق الع�سكري الإ�سرائيلي، ذلك باأن القوة 
ّ
اأن تحي

الع�سكرية ُت�ستخدم �سد ''الدول الأُخرى''، تلك التي 

تقع وراء الحدود. اإن �سورة الحدود متاأ�سلة في 

�سورة الحرب، وهي في حاجة ما�سة اإلى المنطق 

القومي النف�سالي، وهذه الحاجة هي التي ت�سرح 

منطق الن�سحاب الأحادي الجانب من غزة وبناء 

جدار الف�سل.

اإن حل الدولة الواحدة واأ�ساليب الكفاح المرتبطة 

نا من الجمع بين  مكِّ
ُ
به من اأجل حقوق مت�ساوية ي

راديكالية الحل )من حيث اإنه يجمع الفل�سطينيين 

واليهود كب�سر مت�ساوين في دولة واحدة( وبين 

�سلمية الو�سائل الم�سخرة لتحقيق الغاية )حركة 

حقوق مدنية(. وبهذا ال�ساأن، اأي العالقة بين الو�سائل 

والغايات، فاإن ال�سيا�سة الفل�سطينية كثيراً ما �سارت 
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بهذا المعنى، لي�ست الدولة الواحدة حاًل بقدر ما 

هي م�سار ودعوة اإلى التعبير عن النزاع بلغة جديدة، 

وبهذه ال�سفة، فاإن فائدتها الأ�سا�سية تكمن في اأنها 

ت�ستطيع اأن توحي للفل�سطينيين بو�سائل كفاح 

جديدة، وبطرق للتعبير عن مطالبهم، اأكثر من تقديم 

n .حل ناجز، اأقّله في الم�ستقبل القريب

�سيكون لتلك الدولة حدود مفتوحة مع الدول العربية 

المجاورة، وكيف �سيكون تاأثير ذلك في اليهود �سمن 

الدولة؟ اإنها اأ�سئلة ملحة، لكن يجب اأّل ت�سل المثقفين 

عن التفكير، اأو تثني القادة من اأ�سحاب الروؤى 

الوا�سعة عن ر�سم طرق جديدة ومبدعة لمعالجة 

النزاع، وعلينا اأّل نترك تلك الأ�سئلة معلقة، ومن دون 

اإجابات.

الم�سادر

اأتقدم في هذه المقالة بت�سور معين لحل الدولة الواحدة، ومن الممكن تبّين ثالثة ت�سورات على االأقل له:   )1(

اأواًل، �سرب من دولة فل�سطينية عربية )وربما م�سلمة(، مت�سامحة حيال وجود غير العرب، لكن هويتها 

العربية معترف بها في المجال العام؛ ثانيًا، دولة علمانية مدنية تعترف باليهود كمجموعة بالداللة 

الدينية فقط؛ ثالثًا، دولة ثنائية القومية تمنح المجموعتين معًا الم�ساواة على الم�ستويين الفردي المدني 

والقومي الجمعي. على اأني، والأغرا�ش هذه المقالة، �ساأقت�سر على معالجة الت�سور االأخير، وهو في نظري 

الخيار الجدي الوحيد، واإن كان الحيز المتاح لهذه المقالة ال ي�سمح بمناق�سة اأ�سباب هذا التف�سيل.

انظر، مثاًل، اإعالن حل الدولة الواحدة الذي و�سعه مثقفون فل�سطينيون ويهود في لندن في �سنة 2007، في   )2(

الموقع االإلكتروني: http://www.counterpunch.org/onestate.html. وقد ُعقد موؤخراً موؤتمران كبيران ب�ساأن 

هذا المو�سوع في اأميركا ال�سمالية، االأول في بو�سطن )لمعرفة تف�سيالت عنه انظر الموقع االإلكتروني:

http://onestateforpalestineisrael.com(، واالآخر في تورونتو ]كندا[، ا�ست�سافته جامعة تورونتو )لتف�سيالت   

عنه انظر الموقع االإلكتروني: http://www.yorku.ca/ipconf/index.html(. ويمكن للمرء اأي�سًا اأن يجد مدخاًل 

http://en.wikipedia.org/wiki/ :اإلى المو�سوع في مو�سوعة ويكيبيديا االإلكترونية، في الموقع االإلكتروني

Onestate_solution

وانظر اأي�سًا الكتابين ال�سادرين موؤخراً عن المو�سوع وهما:

 Virginia Tilley, The One-State Solution (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005); Ali  

 Abunimah, One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse (New York: Henry

Holt, 2006).

ومن اأجل اأ�سماء بارزة اأُخرى مرتبطة بهذا النقا�ش انظر، مثاًل:

Edward Said, ''The One-State Solution'', The New York Times, 1991,

في الموقع االإلكتروني: http://www.thehope.org/said.htm، وكذلك:

 Edward Said, The End of The Peace Process: Oslo and After (London: London Granta Books, 2000);  

Lama Abu Odeh, ''The Case For Bi-Nationalism'', The Boston Review of Books (December 2001/

January 2002),

http://bostonreview.net/BR26.6/abu-odeh.html :في الموقع االإلكتروني

 Salim Tamari, ''The Bi-Nationalist Lure,'' The Boston Review of Books (December :وانظر رداً عليها

2001/January 2002),

في الموقع االإلكتروني: http://www.bostonreview.net/BR26.6/tamari.html، وكذلك:

 Asad Ghanem, ''The Bi-National Idea in Palestine and Israel: Historical Roots and Contemporary  
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 Debates'', Holy Land Studies Journal, vol. 1, no. 1 (September 2002), pp. 61-84; Ghada Carmi, ''One -

State Solution for Palestinians and Israelis'', The Christian Science Monitor (May 30, 2008),

في الموقع االإلكتروني: http://imeu.net/news/article008867.shtml، وكذلك:

 Omar Barghoti, ''Relative Humanity: The Fundamental Obstacle to a One-State Solution in Historic  

Palestine'', The Electronic Intifada, January 6, 2004,

في الموقع االإلكتروني: http://electronicintifada.net/v2/article2325.shtml، وكذلك:

Leila Farsakh, ''Time for a Bi-National State'', Le Monde Diplomatique (March 2007),  

في الموقع االإلكتروني: http://mondediplo.com/2007/03/07binational، وكذلك:

Michael Tarazi, ''Two Peoples, One State'', The New York Times (October 4, 2004),  

في الموقع االإلكتروني: http://www.nytimes.com/2004/10/04/opinion/04tarazi.html، وكذلك:

Meron Benvenisti, ''The Case for Shared Sovereignty'', The Nation (May 31, 2007),  

في الموقع االإلكتروني: http//www.thenation.com/doc/20070618/benvenisti، وكذلك:

 Ilan Pappe, ''Bi-National Reality Against National Mythology: The Death of the Two-State Solution'' (In  

 Hebrew) The Nation, vol. 2 (1999), p. 57; Daniel Elazar, ''The One-State Solution'', The Nation (October

16, 2003),

في الموقع االإلكتروني: http://www.thenation.com/doc/20031103/lazare، وكذلك:

Tony Judt, ''Israel the Alternative'', New York Review of Books (October 23, 2003),  

في الموقع االإلكتروني: http://www.nybooks.com/articles/16671، وكذلك:

 Joel Covel, Overcoming Zionism: Creating a Single Democratic State in Israel/Palestine (Ann Arbor:  

University of Michigan Press, 2007).

David A. Charters, ''Palestine: The Politics of Partition, 1937- :لالطالع على تاريخ هذه الفكرة، انظر  )3(

 1947'', University of New Brunswick Law Journal, vol. 43 (1994), p. 321; Yaacov Goldstein, ''David

Ben-Gurion and the Bi-National Idea in Palestine'', Middle Eastern Studies, vol. 24, no. 4 (1988),

 p. 460; Irene L. Gendzier, ''Palestine and Israel: The Bi-National Idea'', Journal of Palestine Studies,  

 vol. IV, no. 2 (Winter 1975), p. 12; Judah Magnes, Like All Nations (Jerusalem: Weiss, 1930); Tamar

 Hermann, ''The Bi-National Idea in Israel-Palestine: Past and Present'', Nation and Nationalism, vol. 11,

no. 3 (2005), p. 381.

مع الفارق الحا�سم طبعًا، والمتمثل في اأن الكيان الموحد يقع االآن تحت ال�سيطرة االإ�سرائيلية، بينما كان   )4(

تحت �سلطة االنتداب البريطاني قبل �سنة 1948.

في هذا ال�سياق، يتعين النظر اإلى االن�سحاب االأحادي الجانب من غزة وبناء جدار الف�سل كمحاولتين   )5(

اإ�سرائيليتين مختلفتين ال�ستبعاد الفل�سطينيين واحتوائهم واإبقائهم ''خارجًا''، االأمر الذي يمّكن اإ�سرائيل من 

البقاء داخل االأرا�سي الفل�سطينية، لكن مع منع الفل�سطينيين من الوجود ''داخل اإ�سرائيل''. لقد كان بين 

االأغرا�ش الكبرى لبناء جدار الف�سل وقف ''منطق التوحيد'' هذا، واإعادة ت�سكيل االأرا�سي الفل�سطينية ككيان 

منف�سل ''قائم بعيداً هناك'' وراء حدود الدولة.

Tilley, op. cit.  )6(

قام ميرون بنفيني�ستي بعمل كثير لتطوير النظرة القائمة على هذه الحجة. انظر االإحاالت اإلى ميرون   )7(

بنفيني�ستي واإدوارد �سعيد في الهام�ش رقم 2.

من اأجل مزيد من المعلومات عن هذه الحجة، انظر المقابلة التي اأجراها اآري �سافيط مع ميرون بنفيني�ستي   )8(

وحاييم َهِنْغبي في جريدة ''هاآرت�ش''، وقد اأعيد طبعها في

Journal of Palestine Studies, vol. XXXIII (Autumn 2003), p. 92.  
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يقول َهِنغبي: ''اإن كنت تريد �سيادة يهودية، فعليك اأن تر�سم حدوداً، لكن هذا البلد ال يتحمل حدوداً في 

و�سطه على ما قال المفكر والنا�سط ال�سهيوني اإ�سحاق َتِبْنِكن'' )�ش 94(. ويقدم بنفيني�ستي الحجة نف�سها: 

''اإن التق�سيم اإلى دولتين قوميتين لي�ش نموذجًا قاباًل للتطبيق، فهو ال يعك�ش عمق النزاع، وال يجاري 

م�ستوى الت�سابك القائم في اأجزاء وا�سعة من البلد. يمكنك اأن تن�سب كل ما في الدنيا من جدران هنا، لكنك 

لن تلغي اأبداً حقيقة اأن هناك حو�سًا مائيًا باطنيًا واحداً وبحراً م�ستركًا، وال يمكنك اأن تلغي حقيقة اأن هذا 

البلد ال يحتمل اإقامة حدود في و�سطه'' )�ش 95(.

 Jenab Tutunji and Kamal Khalidi, ''A Bi-National State in Palestine: The Rational Choice for :انظر  )9(

Palestinians and the Moral Choice for Israelis'', International Affairs, vol. 73, no. 1 (1997), p. 31.

وخ�سو�سًا النقا�ش ب�ساأن ما اإذا كان على الدولة الفل�سطينية اأن تتبع النموذج ال�سنغافوري )ال�سفحات

43 – 46(. ومن اأجل مناق�سة اأكثر تف�سياًل، انظر:

 George Abed, The Economic Viability of a Palestinian State (Washington, D.C.: The Institute for  

 Palestine Studies, 1990); The Rand Palestinian State Study Team, Building a Successful Palestinian

State (California, Santa Monica: Rand, 2005).

Edward Said, From Oslo to Iraq and the Road Map (New York: Pantheon Books, 2004); :انظر  )10(

 Leila Farsakh, ''Independence, Cantons or Bantustans: Whither the Palestinian State'', The Middle  

East Journal, vol. 59, no. 2 (Spring 2005), p. 230.

 Asad Ghanem, ''The Palestinian Regime: A Partial Democracy'' (England, Brighton: Sussex :انظر  )11(

Academic Press, 2001), Mainly chapter 6.

 Asad Ghanem, ''The Fallout From The Gaza war: A turning Point in the Israeli-Palestinian :انظر  )12(

Conflict?'' Holly Land Studies Journal (Forthcoming/copy with the Author).

من اأجل قائمة بالتحديات التي تواجه حل الدولتين، انظر، مثاًل:  )13(

 Gary Sussman, ''The Challenge to the Two-State Solution'', Middle East Report, vol. 231 (Summer  

2004), p. 8.

Abu Odeh, op. cit. :لقد طورت لمى اأبو عودة هذه الحجة الم�ستقبلية، انظر  )14(

لالطالع على ما تناله فكرة الدولة اليهودية من تبرير ودعم عاّمين، ومدى تالوؤمها مع الليبرالية وحقوق   )15(

االإن�سان، انظر:

 Ruth Gavison, ''Jewish and Democratic? A Rejoinder to the Ethnic Democracy Debates'', Israeli  

 Studies, vol. 4 (March 1999), p. 44; Amnon Rubinstein and Alexander Yakobson, Israel and the Family

of Nations: The Jewish Nation-State and Human Rights (New York: Routledge, 2009).

من المفتر�ش اأن تكون هذه الحجة مبنية ح�سراً على نق�ش ال�سمانات، وعلى ما يت�سمنه حل الدولة   )16(

الواحدة من مجازفة عالية، بغ�ش النظر عن ق�سايا العدالة الجوهرية، وبالتالي، فاإن المرء ربما يوافق، من 

حيث المبداأ، ومن وجهة نظر العدالة، على اأن حل الدولة الواحدة عادل لل�سعبين معًا، واأن يعتقد مع ذلك 

اأنه ما دامت الحال غير م�ستقرة في ال�سرق االأو�سط، فاإن حل الدولة الواحدة يقت�سي م�ستوى من المجازفة 

ال ت�ستطيع اأكثرية اليهود االإ�سرائيليين خو�سها. لقد طور حاييم غانز هذه الحجة في العديد من كتاباته، 

انظر:

 Chaim Gans: A Just Zionism: On the Morality of the Jewish State (New York: Oxford University Press,  

2008), mainly chapters 3 and 4.

اإن غانز ال ي�سّوغ حق اإ�سرائيل في اال�ستمرار في الوجود كدولة يهودية بمبداأ حق تقرير الم�سير، ما دام 

يمكن تلبية هذا الحق في نطاق دولة ثنائية القومية، اأو في �سيغة ا�ستقالل ثقافي �سمن دولة. اإن الت�سويغ 

الوحيد في نظر غانز هو الحرب الم�ستمرة ونق�ش االأمن ]في المنطقة[، وبالتالي، فاإن لهذا الت�سويغ تاريخ 
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''انتهاء �سالحية'' ]محتماًل[. واأنا في هذه الورقة اأ�سير اإلى �سنوف الحجج هذه.

من اأجل مزيد من االطالع على هذه الحجة، انظر مقابلة اأجراها اآري �سافيط مع ميرون بنفيني�ستي وحاييم   )17(

 Journal of Palestine Studies, vol. XXXIII (Autumn 2003), َهِنْغبي في جريدة ''هاآرت�ش''، واأعيد ن�سرها في

pp. 92-96.

Ibid.  )18(

من اأجل حجة حديثة ت�ساند حل الدولتين على الرغم مّما يواجهه من عقبات، انظر، مثاًل:  )19(

Jeremy Pressman, ''The Best Hope-Still?'' Boston Review of Books (July/August 2009),  

http://bostonreview.net/BR34.4/pressman.php :في الموقع االإلكتروني

في اأي حال، من المهم التنبيه هنا اإلى اأن الراأي العام االإ�سرائيلي اليوم لي�ش منق�سمًا بعمق ب�ساأن هذه   )20(

الق�سية، فكثيرون من المح�سوبين على ما ي�سمى مع�سكر ال�سالم االإ�سرائيلي يف�سلون حل الدولتين بمعنى 

محدد، كما اأن االأكثرية تف�سل احتفاظ اإ�سرائيل باأغلبية الكتل اال�ستيطانية الكبرى، والم�ستعمرات المجاورة 

للقد�ش، وكذلك ا�ستمرار اإ�سرائيل في ال�سيطرة على الموارد المائية والحدود والمجال الجوي ب�سورة تثير 

الت�ساوؤل في �ساأن حل الدولتين بمجمله. بل اإن هذا الموقف المت�سدد هو ما يف�سر ا�ستيالء اليمين االإ�سرائيلي 

بزعامة اأريئيل �سارون، واليمين االأميركي بزعامة الرئي�ش ال�سابق جورج و. بو�ش، على حل الدولتين. ومع 

ذلك، فاإن من الممكن، وفي اأو�ساع اإقليمية ودولية معينة، اأن تماَر�ش �سغوط على اإ�سرائيل تجبرها على 

قبول حل الدولتين، ومن �ساأن هذه ال�سغوط اأن تت�سبب بانق�سام عميق في المجتمع االإ�سرائيلي، وربما يفوز 

منا�سرو التق�سيم ]اإلى دولتين[ في مثل هذه االأو�ساع.

Tilley, op. cit. :انظر  )21(

 Oren Yiftachel, ''From Fragile ‘Peace’ to Creeping :من اأجل المقارنة بين فل�سطين وجنوب اإفريقيا، انظر  )22(

 Apartheid: Notes on the Recent Politics of Israel/Palestine'', Arena Journal, vol. 16, no. 1 (2001), p. 13;

 Adam Heribert and Kogila Moodley, Seeking Mandela: Peacemaking Between Israelis and Palestinians

(Philadelphia PA: Temple University Press, 2005).
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