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دراسات

مقدمة

علت موؤخراً عدة اأ�سوات فل�سطينية 

واأُخرى اإ�سرائيلية، تعتقد اأن حل الدولتين 

لم يعد حاًل ممكنًا، واأن الوقت حان لإيجاد

بدائل خاّلقة لحل ال�سراع الإ�سرائيلي ــ 

الفل�سطيني، كما �سهد العقد الما�سي، عقد 

ع�سرات المجال�ش والموؤتمرات والور�ش، 

واإ�سدار الأوراق والمقالت والكتب التي تطرح 

اأفكاراً جديدة بديلة من حل الدولتين.2 ويعتقد 

العديد من هذه الأ�سوات اأن الدولة الواحدة هي 

الحل الديمقراطي الوحيد الذي يمكن اأن ينهي 

ال�سراع، بينما يقوم اآخرون بطرح حل الدولة 

الثنائية القومية ب�سفته البديل الأف�سل لحل 

ال�سراع. ومع اأن هذه الأ�سوات ت�سمل اأطيافًا 

من خلفيات اأيديولوجية وقومية ودينية 

متباينة، اإّل اإنها تتفق جميعها على اأن حل 

الدولتين لم يعد قائمًا باأي �سكل من الأ�سكال. 

عّد طرح حل الدولة الواحدة 
ُ
وفل�سطينيًا، ل ي

طرحًا ثوريًا اأو راديكاليًا طالئعيًا، فقد �سبق اأن 

تم طرحه وتبّنيه كاإطار مرجعي من طرف 

منظمة التحرير الفل�سطينية )م. ت. ف.( في 

�سنة 1968، وجرى تبّنيه حتى نهاية �سنة 

1974 تقريبًا. لكن التوجه الفل�سطيني الجديد 

الذي عاد يطرح حل الدولة الواحدة هو طرح 
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اأ�س�ستها منظمة التحرير كرافعة فكرية، وقد 

تبّنى معظم المنتمين اإلى المركز الفكر القومي 

المقاوم الذي اعتمد على النظريات التحررية.3 

و�ساهمت هذه المجموعة الفاعلة في المركز 

في اإنتاج فكر قومي وتحرري يرتكز على فكرة 

اأ�سا�سية هي اإنهاء ال�ستعمار في فل�سطين، 

ن 
َ
وتاأ�سي�ش دولة ديمقراطية م�ستركة لجميع م

ي�سكن فل�سطين: يهوداً وعربًا. وكان من 

الأ�سماء الرائدة التي �ساهمت في تطوير فكرة 

الدولة الديمقراطية العلمانية: نبيل �سعث؛ 

�سفيق الحوت )الذي اأ�سبح لحقًا قائداً في 

منظمة التحرير الفل�سطينية(؛ اأني�ش �سايغ؛ 

منير �سفيق؛ محمود دروي�ش؛ �سبري جري�ش؛ 

ه�سام �سرابي؛ اإبراهيم اأبو لغد. وانطلق فكر 

هوؤلء ب�ساأن الدولة الواحدة الديمقراطية من 

�سياق عالقات ال�ستقطاب الدولية بين قوى 

الإمبريالية في كل من الوليات المتحدة 

الأميركية وحليفها في القطب ال�سمالي من 

جهة، في مقابل قوى دعم التحرر وعلى راأ�سها 

التحاد ال�سوفياتي ودول التكتل ال�سيوعي من 

جهة اأُخرى، والتي تم التعامل معها كقوى 

تقدمية وتحررية وداعمة للن�سال الفل�سطيني.

وفي المقابل، تنطلق الأ�سوات الفل�سطينية 

المعا�سرة المنادية بحل ''الدولة الواحدة'' من 

الواقعية ال�سيا�سية و''من الممكن''، �سمن 

�سروط القوة التي تمخ�ست عن انهيار القطبية 

الدولية، و�سيالن الحدود الجيو ــ �سيا�سية بين 

قوى التقدم والرجعية وتمازجها العابر 

للحدود الذي لم يعد يرتبط بحدود دول وقوى 

مت�سارعة دولية، واإنما بخطاب حقوقي 

تتبّناه موؤ�س�سات مدنية ودولية عابرة للدول، 

ومنت�سرة اأ�سا�سًا في الغرب الأوروبي واأميركا، 

وتنطلق من فكر حقوق المواطنة المت�ساوية 

الليبرالية ومواثيق حقوق الإن�سان الدولية. 

ا �سبقه، من حيث ال�سياق 
ّ
مختلف كليًا عم

والأفكار التنظيمية والمرجعية والأدوات 

والمنهج.

لقد تم تاأ�سي�ش واإطالق م�سروع منظمة 

التحرير الفل�سطيني على اأ�سا�ش مفاهيم وطرق 

اإنهاء ال�ستعمار، ونادت المنظمة بالتخل�ش 

من ال�ستعمار ال�سهيوني باأ�سكاله كلها، 

وباإعادة الحقوق الم�سلوبة من المواطنين 

الأ�سليين من خالل المقاومة الثورية 

الم�سلحة. وتمت ترجمة وتج�سيد الروح 

المعنوية ال�سيا�سية الآنفة الذكر على �سكل 

برنامج �سيا�سي موؤ�س�ساتي من خالل اقتراح 

دولة ديمقراطية واحدة على اأر�ش فل�سطين 

التاريخية يعي�ش فيها الم�ستوطنون اليهود 

مت�ساوين مع نظرائهم المواطنين الأ�سليين.

من وجهة نظر فل�سطينية، اعُتبر الطرح 

الفل�سطيني للدولة الواحدة الديمقراطية اإطار 

حل اأخالقيًا وكريمًا قّدمه ال�سكان الأ�سليون 

للم�ستعمر كحل من اأجل توفير اإطار للعي�ش 

والتعاي�ش الم�سترك بدًل من ال�سراع الم�ستمر. 

وكان مقترح الدولة الديمقراطية الواحدة هو 

نتيجة اختمار مجموعة من النقا�سات الداخلية 

في الحراك الوطني الفل�سطيني تمخ�ش عنه 

التخل�ش من الخطاب الإق�سائي المبني على 

النموذج الجزائري، والذي جرى تبّنيه في 

الميثاق الوطني الفل�سطيني في �سنة 1964، 

وين�ش على طرد الم�ستوطنين وتاأ�سي�ش دولة 

وطنية �ساملة.

تم تخيل الدولة الديمقراطية في النقا�سات 

الفل�سطينية الداخلية التي قادها في نهاية 

�ستينيات القرن المن�سرم مجموعة من 

ن اأدوا دوراً فاعاًل في 
ّ
المثقفين العلمانيين مم

عّد اأحد اأهم 
ُ
مركز الأبحاث الفل�سطيني الذي ي

الم�ساريع الثقافية البحثية الفل�سطينية التي 
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تغيير الوقائع على الأر�ش وفر�ش حقائق 

جديدة. وهذا الخطاب الذي يهيمن على 

الخطاب ال�سيا�سي �سبه الر�سمي في يومنا هذا 

تمخ�ش عن الف�سل الذي لحق باتفاق اأو�سلو، 

وهو بذلك مختلف اأي�سًا عن الخطاب النقدي 

الذي قدمه اإدوارد �سعيد وغيره من المفكرين 

لتفاق اأو�سلو باعتباره تاأ�سي�سًا ل�ستعمار 

متجدد، وبالتالي دعوا بدًل من ذلك اإلى اإنهاء 

ال�ستعمار )واأي�سًا اإلى �سعب ثنائي 

القومية،4 ــ وهو المو�سوع الذي يتعدى نطاق 

هذه المقالة( كو�سيلة للو�سول اإلى الدولة 

الديمقراطية الواحدة، بينما يركز النموذج 

الآخر اليوم، اأوًل واأ�سا�سًا، على الجن�سية 

والم�ساواة. وبناء على ذلك، فاإن خطاب الدولة 

ع �سوؤال اإنهاء ال�ستعمار 
ّ
الواحدة اليوم يو�س

اإلى مدى اأكبر، ويميل نحو جن�سية مت�ساوية 

كبديل محتمل لهدم هيمنة العرق الهرمية، 

ف�ساًل عن التكامل والدمج المدني بين توزيع 

ال�سكان الديموغرافي.

اإذاً، كيف تطور الم�سروع الوطني 

الفل�سطيني، وكيف تحول من م�سروع تحرري 

اإلى م�سروع دولة، ثم اإلى م�سروع م�ساواة؟ 

وكيف تقاطع هذا التحول مع تطور الم�سروع 

ال�سهيوني ال�ستعماري، ومع الواقع ال�سيا�سي 

الفل�سطيني، والتغيرات العالمية والإقليمية؟ ما 

هو الفرق بين حل الدولة الواحدة اليوم 

واأ�سكال الدولة الديمقراطية المقترحة في العقد 

الأول بعد تاأ�سي�ش منظمة التحرير الفل�سطينية؟ 

وهل حلول الدولة الواحدة ومجموع البدائل 

لحل الدولتين جزء ل يتجزاأ من الأزمة الحالية 

وتجلياتها، اأم اإنها بديل ا�ستراتيجي؟

لالإجابة عن هذه الأ�سئلة، �ساأقوم بتعقب 

المراحل المتنوعة لتطور الم�سروع الوطني 

الفل�سطيني.

ويظل اأهم ما يميز الخلفية الإب�ستيمولوجية 

الناظمة لفكر الدولة الواحدة الجديد ــ الذي 

برز في العقد الأخير كما اأحاول اأن اأو�سح في 

هذه المقالة ــ ا�ستيحاءه معانيه وم�سطلحاته 

ا 
ّ
من تمو�سع �سيا�سي مختلف ب�سكل جذري عم

�سبقه، ويمكن تلخي�سه بالتمو�سع في خانة 

المهزوم الذي ن�سبت فر�سه بالتحرر، وعليه 

اأن يعيد هند�سة روؤيته وفق الحقائق التي 

و�سعتها اإ�سرائيل؛ فخطاب الدولة الواحدة 

الجديد ينطلق من الواقع الديموغرافي الحالي 

على الأر�ش الذي نجحت اإ�سرائيل في فر�سه 

من خالل ال�ستيطان، واعتباره ''حقائق'' غير 

قابلة للتغير في ظل عالقات القوة الموجودة.

الفجوة الإب�ستيمولوجية التي تف�سل بين 

الخطابين القديم والجديد ب�ساأن الدولة 

الواحدة هي فجوة غير قابلة للج�سر. فقد 

تاأ�س�ش خطاب النخب الثقافية وال�سيا�سية 

ال�سابق على مفاهيم التحرر الوطني وتفكيك 

ال�ستعمار وا�سترجاع الحقوق الم�سلوبة، وعلى 

راأ�سها حق العودة وتحرير فل�سطين، واعتبر 

الدولة الواحدة نتاجًا لحالة انت�سار ممكنة، 

كما اأنه اعتمد في روؤيته على منظومة 

اأيديولوجية مبنية على ثنائية الإمبريالية 

والرجعية في مقابل قوى التحرر. وقّدم 

الفل�سطيني هذا الخطاب اإلى الم�ستعِمر ب�سفته 

حاًل و�سطًا اإن�سانيًا يوفر لالآخر فر�سة 

الندماج والعي�ش المت�ساوي على اأ�سا�ش 

حقوق فردية في المكان، وانطلق من �سعور 

بالثقة والقدرة على النت�سار.

في المقابل يتاأ�س�ش خطاب النخبة 

الجديدة/الحالية من المثقفين وال�سيا�سيين 

لحل الدولة الواحدة على العتراف بف�سل 

الن�سال الوطني المنظم لتحقيق حل الدولتين، 

وانح�سار خياراته ب�سبب نجاح اإ�سرائيل في 
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والعرب في فل�سطين، والمبنية على الم�ساواة 

ومنظومة الحقوق اليبرالية.

و�ساهمت قيم تفكيك ال�ستعمار، والتي 

ت�سمل المطالبة بالحقوق الم�سلوبة، وعودة 

الالجئين، وتاأ�سي�ش نظام ديمقراطي، في 

ت�سكيل مرجع اأ�سا�سي معياري و�سيا�سي لهذا 

الخطاب. وا�ستمرت هذه المرحلة حتى اإعالن 

برنامج النقاط الع�سر الخا�ش بمنظمة التحرير 

عّد الإ�سارة 
ُ
الفل�سطينية في �سنة 1974، والذي ي

اإلى بداية التحول من فكرة تحرير الوطن اإلى 

تاأ�سي�ش دولة. وفي الحقيقة، فقد تم مع هذه 

المرحلة بداية النزياح الباراديغماتي من 

نموذج التحرير اإلى النموذج الح�سري لإقامة 

 )statehood( دولة قومية. يقوم نموذج الدولنة

على فكرة تاأ�سي�ش دولة، وينتقل بالتدريج، 

وب�سكل مت�ساعد، من قيم تحرير الوطن واإعادة 

الحقوق والعودة، اإلى خطاب المواطنة 

وال�ستقاللية. وكان هذا الخطاب على اأ�سده عند 

توقيع اتفاق اأو�سلو، فبوا�سطة هذا الخطاب 

�سكلت المناطق المحتلة و�سكانها الجماعة 

القومية الرئي�سية للم�سروع الوطني، واأ�سبح 

�سائر الفل�سطينيين، اأكانوا مهاجرين اأم حاملين 

للجن�سية الإ�سرائيلية، مهم�سين بالتدريج.

اأخيراً، بداأ ظهور باراديغم المواطنة 

المت�ساوية والم�ستركة )بالتزامن مع اإنهاء 

فكرة اأن يكون للفل�سطينيين �سيادة �ساملة 

ه الخطاب نحو 
ّ

ج
ُ
وحق تقرير الم�سير(، وو

الحيز المدني. ويدمج هذا النموذج مفاهيم 

الجن�سية والم�ساواة وحقوق الإن�سان، ويقدم 

نف�سه كم�سروع م�سترك وطبيعي للفل�سطينيين 

في المناطق الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة 

1967، ولفل�سطينيي 1948، والإ�سرائيليين 

ي الخط 
َ
اليهود الذين يعي�سون على جانب

الأخ�سر. ويهدف هذا الخطاب اإلى المواءمة 

لقد مر الم�سروع الوطني الفل�سطيني بثالثة 

انزياحات باراديغماتية حا�سمة، نتجت من 

تفاعل تاريخي ووطني و�سيا�سي، بحيث كان 

اأي تعديل تاريخي على خطاب الدولة الواحدة 

ناجمًا ب�سكل م�سترك عن هذه الجوانب الثالثة. 

اأوًل، اأود اأن اأ�سير اإلى اأنني اأقوم با�ستخدام 

م�سطلح ''النزياح الباراديغماتي'' اعتماداً 

على نظرية توما�ش كون ''بنية الثورة 

العلمية''،5 واأ�ستعمله للدللة على التحول 

الجذري في الفترا�سات الرئي�سية ووجهة 

النظر العامة لحل الق�سية الفل�سطينية، كما تم 

ت�سورها في الخطاب الفل�سطيني ال�سيا�سي. 

�ستخدم 
ُ
وعلى اأي حال، فاإن هذا المفهوم ل ي

هنا للدللة على التحولت البراغماتية 

الداخلية ب�ساأن الطرق والو�سائل الموظفة 

لتحقيق م�ساريع �سيا�سية، واإنما لإعادة 

ت�سكيل الفر�سيات ب�ساأن اأ�سل ال�سراع، 

والم�سروع ال�سيا�سي، والمخرج النهائي كاماًل 

التي تاأمل هذه الفر�سيات تحقيقه، نتيجة 

تحول جوهري في البيئة المحيطة.

وفي هذا ال�سياق، فاإن الباراديغم ال�سيا�سي 

الذي هيمن بعد نكبة 1948 حتى �سنة 1974 

هو التحرري القومي الذي كان مبنيًا على 

اإنهاء ال�ستعمار في فل�سطين. وقد مر 

بمرحلتين: الأولى امتدت من النكبة حتى �سنة 

1968، والتي هيمن فيها نموذج التحرر 

الجزائري الإق�سائي؛ المرحلة الثانية بداأت في 

�سنة 1968، بالتزامن مع المجل�ش الوطني 

الفل�سطيني الثالث الذي كان مبنيًا على 

النموذج الديمقراطي الندماجي، والذي تمت 

فيه المناداة بتاأ�سي�ش دولة ديمقراطية لكل 

ن يعي�ش في فل�سطين، ''بغ�ّش النظر عن 
َ
م

اللون، الدين، اأو العرق.''6 وف�سح هذا الأمر 

المجال اأمام م�ساركة المواطنة بين اليهود 
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الحراك العالمي لإنهاء ال�ستعمار. وفي هذا 

ال�سياق، يقول ه�سام �سرابي: ''اأ�سبحت كوبا 

وفييتنام وال�سين تدريجيًا عنا�سر جوهرية 

في الإطار ال�سيا�سي والعقائدي للثورة''، 

نظر اإلى اأهداف التحرير 
ُ
وي�سيف اأنه ''لم يعد ي

من خالل الن�سال اليومي، بل من خالل حركة 

التحرير العالمية ــ التاريخية.''7 فقد نما 

الم�سروع الفل�سطيني في �سوء الحراك لإنهاء 

ال�ستعمار، وفي ظل المقاومة التي انت�سرت 

في كل من اأميركا الالتينية واأفريقيا وال�سرق 

الأو�سط واآ�سيا، وازدادت تطلعاته نتيجة 

ال�ستقاللت المتعاقبة لل�سعوب عقب النهيار 

ال�سريع لالإمبراطوريات بعد الحرب العالمية 

الثانية )الإمبراطوريات ال�ستعمارية 

البريطانية، والفرن�سية، والهولندية، 

والبرتغالية، والبلجيكية، والإيطالية(.

عمل الخطاب الفل�سطيني الأدبي والثقافي، 

ف�ساًل عن ال�سيا�سي، على ت�سوير ال�سراع 

الفل�سطيني بناء على ثنائيات الم�ستعِمر 

ر، ال�سرقة والتحرير، العدالة والظلم.8 
َ
والم�ستعم

وقد جرى النظر اإلى اإ�سرائيل كممثل للم�ستعمر 

الأجنبي، على غرار نظيراتها من القوى 

ال�ستعمارية التي تمت مقاومتها على جبهات 

�سعبية كثيرة في العالم الثالث. وكانت فكرة 

التحرير ب�سيطة: فاللغة الم�ستخدمة في 

خم�سينيات القرن الما�سي و�ستينياته كانت 

تنادي بـ ''كن�ش الم�ستعِمر'' )مثلما تم ''كن�سه'' 

في الجزائر(، وبعد ذلك �ستن�ساأ دولة فل�سطينية 

عربية محررة. فاليهود لي�سوا �سوى م�ستعمرين 

عابرين، واإ�سرائيل ما هي اإّل ''خاطف'' احتل 

�سفت بالفردو�ش(، ونهب 
ُ
فل�سطين )التي و

ر 
ّ
الأر�ش، واأنزل الكارثة ب�سعبها. وقد عب

ال�ساعر �سميح القا�سم عن ذلك بق�سيدة 

''الق�سيدة الناق�سة''،9 التي يقول فيها:

بين فكرة الدولة والوطن، ويرى في نموذج 

جنوب اأفريقيا مثاًل لّتباعه.

تعك�ش هذه التحولت الثالثة عالقات 

القوة في فل�سطين/اإ�سرائيل، عالوة على 

التغيرات الديموغرافية والجيو�سيا�سية. فعلى 

الرغم من اأن فكرة الدولة الواحدة ت�سكل اإطار 

العمل لكل من المراحل الأولى والأخيرة، فاإنها 

تبقى مختلفة كليًا من حيث مجموعة القيم 

المرجعية. وعليه، تحولت فكرة الدولة الواحدة 

من م�سروع ثوري وطني تحرري يوتوبي، اإلى 

م�سروع �سيا�سي ومدني م�سبوك بالواقعية 

ل الواقع واقتراح 
ّ
ال�سيا�سية. وينبع ذلك من تقب

ع 
ّ
الدولة الواحدة، مثلما �ساأو�سح من خالل تتب

التحول التاريخي في الفكر القومي 

الفل�سطيني. و�ساأقوم تحديداً بالتركيز على 

التعديالت على فكرة الدولة الواحدة وعالقتها 

الجدلية مع التحولت ال�سيا�سية للق�سية 

الفل�سطينية، وعلى ديناميكية القوى في 

ال�سياق التاريخي والجيو ــ �سيا�سي المتغير.

م�رشوع التحرير الفل�سطيني ووالدة 

فكرة الدولة الدميقراطية الواحدة

في الفترة الممتدة ما بين النكبة ومنت�سف 

�سبعينيات القرن الع�سرين، كان الم�سروع 

الوطني الفل�سطيني مرتكزاً على فكرة اإنهاء 

ال�ستعمار ال�سهيوني لفل�سطين، وا�سترجاع 

الحقوق الم�سلوبة من الفل�سطينيين: عودة 

الالجئين وتاأ�سي�ش �سيادة فل�سطينية �ساملة 

على اأرا�سي فل�سطين التاريخية كاملة. 

وتتحدث ال�سردية الوطنية الفل�سطينية، مثلما 

يظهر في الأدب والثقافة وال�سيا�سة والخطاب 

ال�سعبي، عن ا�ستعادة الأر�ش الم�سلوبة وطرد 

الم�ستوطنين الأجانب، وقد تمت مو�سعة 

الن�سال الفل�سطيني من اأجل التحرير في 
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بم�ستقبل يعود فيه الواقع اإلى حالته الطبيعية 

اد،11 
ّ
ما قبل الخراب. ولذلك نرى توفيق زي

ال�ساعر وال�سيا�سي واأحد القادة في الحزب 

ال�سيوعي الإ�سرائيلي، والذي كان قد تبّنى 

ب�سكل وا�سح خطة التق�سيم وحل الدولتين، 

يلتزم في �سعره ثنائيات الم�ستعِمر وال�سكان 

الأ�سليين، واأن اأي ت�سور للم�ستقبل يعني 

وطنًا حراً من الغرباء. فهو يقول في ق�سيدته 

''ثلج على المناطق المحتلة'':

وطني مهما ن�سوا

مر عليه

األف فاتح

ثم ذابوا.. مثلما الثلج يذوب12

ر الخطاب ال�سيا�سي الذي تم تطويره في 
ّ
عب

ال�ستات، عن فكرة التحرير واإنهاء ا�ستعمار 

الوطن من الـ ''كيان القمعي'' المتطفل. وقد 

قد في 
ُ
ن�ش قرار الموؤتمر الوطني الأول، الذي ع

القد�ش خالل الفترة 29 اأيار/مايو ــ 2 

حزيران/يونيو 1964، على اأن ''قيام 

)اإ�سرائيل( في فل�سطين، وهي جزء من الوطن 

عتبر 
ُ
العربي، رغم اإرادة اأ�سحابها ال�سرعيين، ي

عـدوانـًا ا�ستعماريًا �سهيونيًا م�ستمراً، 

ويخالف مبداأ حق تقرير الم�سير. وبقاء 

)اإ�سرائيل( في هذا الجزء من الوطن العربي 

ي�سكل خطراً م�ستمراً على كيانه وعلى ال�سالم 

 الميثاق 
ّ
العالمي.''13 وفي �سنة 1964، اأقر

الوطني الفل�سطيني باأن لل�سعب العربي 

الفل�سطيني الحق في ملكية وطنهم، ولهم اأن 

يحددوا م�سيرهم بعد التحرير، على اأن يكونوا 

اأحراراً في الختيار والقرار. وتقول المادة 

الخام�سة من الميثاق: ''الفل�سطينيون هم 

المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة 

�سرذمة من ال�سالل

ت�سربت تحت خباء ليْل

اإلى ِع�سا�ش.. دوحها في ملتقى الدروب

عْه
ّ
اأبوابها م�سر

لكل طارٍق غريب

و�سورها اأزاهر وظل

وفي جنان طالما مر بها اإله

تفجرت على ال�سالمة زوبعْه

هّدت ع�سا�ش �سربنا الوديع

لقد كان ثمة ترابط في ال�سعر بين النكبة 

والتحرر، اإذ ُذكرت مو�سوعات: الخراب 

والدمار والعنف والحتالل والنهب، بالترادف 

مع المو�سوعات المتعلقة بالعودة والمقاومة، 

وكانت مبنية من خالل ثنائيات: الم�ستعِمر 

ر؛ المحتل وال�سكان الأ�سليين؛ 
َ
والم�ستعم

الغريب والحميمي؛ الدمار والهدوء. وقد 

اأ�سبحت ق�سيدة �سميح القا�سم ''ا�سربوا'' 

)1996( التي ا�ستح�سرت العديد من هذه 

القيم، ن�سيداً �سعبيًا ووطنيًا:

يا من�سئين على خرائب منزلي

ُ
تحت الخرائب نقمٌة تتقلب

اإن كان ِجذعي للفووؤ�ش �سحيًة

ُ
جذري اإله في الثرى يتاأهب

هذا اأنا! عرياُن اإّل من غد

ُ
اأرتاح في اأفيائه اأو اأُ�سلب

ِن اإخوتي
ُ
ولأجل عينيه واأعي

10

ُ
اأم�سي.. واأعطي الدرب ما يتطلب

اإن اأكثر ما يميز كتابات هذه الفترة هو الأمل 
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الفل�سطيني دوراً مركزيًا في هذا الأمر، واأ�سار 

مديره اأني�ش �سايغ، في �سيرته الذاتية، اإلى اأن 

تبلور فكرة الدولة الديمقراطية )الواحدة(، 

�سكلت انتقاًل باراديغميًا في المنظور 

التحرري الفل�سطيني عامة، وفي فكر حركة 

''فتح'' خا�سة. وقد كتب �سايغ في هذا 

ال�سياق:

ه 
ّ

ا المو�سوع الرئي�سي الثاني الذي وج
ّ
اأم

المركز اهتمامه الخا�ش به بعد التعريف 

التعريف،  لحملة  تكملة  وكان  بالعدو، 

فهو التفريق بين اليهودية وال�سهيونية، 

الفل�سطينية  الثورة  اأهداف  وتحديد 

بتحرير فل�سطين واإقامة دولة فل�سطينية 

فل�سطين  عرب  ت�سمل  ديمقراطية 

عن�سرية.  دولة  تكون  ول  ويهودها، 

محاربة  على  المركز  حر�ش  ولهذا 

رمي  المنظمة  اأهداف  من  باأن  المزاعم 

اليهود في البحر ]....[. وقد اأثمرت حملة 

الديمقراطية  الدولة  هذه  لإقامة  المركز 

الفل�سطيني  الوطني  المجل�ش  تبّنى  باأن 

في  الثامنة  دورته  في  �سراحة  الدعوة 

�سباط /فبراير 1971. 17

وفي نهاية ال�ستينيات وبداية ال�سبعينيات، 

كان نبيل �سعث من رواد مركز الأبحاث، 

وواحداً من اأوائل المنّظرين لدولة ديمقراطية 

واحدة للعرب واليهود. ون�سر �سعث، في اأيار/

مايو 1971، مقالة بعنوان ''فل�سطين الغد'' في 

�سفحات مجلة ''�سوؤون فل�سطينية''، وهي 

دورية �سيا�سية فكرية ت�سدر عن مركز 

الأبحاث الفل�سطيني، ويحررها �سايغ، وكانت 

المقالة روؤيوية، واأ�سبحت مرجعًا لجميع 

منا�سري الدولة الديمقراطية، اإذ نّظر فيها 

ن 
َ
عادية في فل�سطين حتى عام 1947، �سواء م

ن ولد لأب 
َ
اأُخرج منها اأو بقي فيها، وكل م

عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل 

فل�سطين اأو خارجها هو فل�سطيني.'' وفي 

المادة رقم 6، يو�سح الميثاق اأن ''اليهود 

الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية في فل�سطين 

عتبرون 
ُ
حتى بدء الغزو ال�سهيوني لها ي

فل�سطينيين.''14. وفي الواقع، فاإن هذا ي�سير 

عتبر محتاًل وم�ستعِمراً، 
ُ
اإلى اأن اأي يهودي اآخر ي

ويجب طرده خارج فل�سطين.

لقد تاأثر الم�سروع الوطني الفل�سطيني 

بالنموذج الجزائري تحديداً، الذي اأنهى 

ال�ستعمار الفرن�سي وحقق ال�ستقالل في �سنة 

1962. ويمكن للمرء اأن يدرك ح�سور النموذج 

الجزائري المكثف في ال�سعر الوطني 

الفل�سطيني، عبر الإ�سادة برموزه الثورية، 

وبالقيادة والت�سحية.15 فقد كانت الجزائر 

م�سدراً للتفاوؤل، اإذ اأظهرت اأن التحرير ممكن 

بالرغم من قوة ال�ستعمار. فكتب ال�ساعر 

محمود دروي�ش:

غزًل  والأمريكيون  الفرن�سيون  يكتب  لم 

يموتون  ولكنهم  فييتنام،  غابات  في 

اأن  الفكرة، وتخ�سى  وبدون حب. تخاف 

ولكن  �سدك،  حجة  اإلى  المثل  يتحول 

اإلى  الجزائر تنقذك، فيهداأ بالك وترتاح 

جدوى النتظار.16

وعلى اأي حال، فاإن نموذج التحرير الإق�سائي 

الذي �سيغ بناء على النموذج الجزائري، خلق 

م�سكلة اأخالقية للم�سروع الوطني، فقد وجد 

المثقفون الفل�سطينيون اأن هذا النموذج غير 

قابل للتحقيق في فل�سطين، اإذ لم يكن لليهود 

بالد يرجعون اإليها. واأدى مركز الأبحاث 
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وت�سبح جزءاً ل يتجزاأ من الحكم العربي 

الثوري وم�ستقبل الأر�ش العربية المتحدة.

● كي يتم العتراف بفل�سطين الجديدة، 

يجب اأن ي�ستمر التحرير حتى الق�ساء على 

الدولة ال�سهيونية. وعليه، فاإن فل�سطين 

الجديدة، �ستكون نتيجة للتحرير ولي�ش بدياًل 

منه، كما اأنها لن تكون نتيجة ترتيب مع 

اإ�سرائيل العن�سرية، ولن تتم الم�ساومة على 

�سنتيمتر واحد في اأر�ش فل�سطين.

● ي�سمل �سكان فل�سطين الجديدة جميع 

الم�ستوطنين اليهود، وجميع الفل�سطينيين 

المنفيين اأو الواقعين تحت الحتالل الذين 

يختارون العي�ش في فل�سطين، ويقبلون بمنزلة 

مت�ساوية مع غيرهم من دون حقوق خا�سة اأو 

امتيازات.

● لن تكون الدولة الجديدة ثنائية القومية 

اأو متعددة الديانات، واإنما �ستكون دولة 

متحدة علمانية لعن�سرية. وعليه، فاإن 

الأحزاب ال�سيا�سية لن تتجمد، والمقاعد لن 

م بين النا�ش بناء على ديانتهم، كما اأن 
ّ
ُتق�س

الدولة الجديدة لن ت�سمح بالتهمي�ش بناء على 

الدين اأو العرق اأو اللون.

● المرحلة الحالية من الن�سال، مرحلة 

التحرير الديمقراطي الوطني، هي مرحلة 

اأ�سا�سية في الواقع، ولن تنتهي حتى يتم 

تفكيك جميع الموؤ�س�سات والبنى التحتية 

المالية والع�سكرية وال�سيا�سية التي تتحكم في 

العرب الفل�سطينيين.19

عّد م�سروع اإنهاء ال�ستعمار، مثلما �ساغه 
ُ
ي

�سعث في مقالته تلك، وكما جرى التعبير عنه 

في غيرها من الم�ساهمات الثقافية ومنها 

مقالة ه�سام �سرابي اأي�سًا، م�سروعًا تحريريًا 

معقداً يطمح اإلى تفكيك ال�سهيونية 

ال�ستعمارية، ويف�سح في المجال اأمام 

لفكرة الدولة الديمقراطية واأو�سح معناها، 

والقيم والمبادئ المرجوة منها. و�سدد اأي�سًا 

على �سرورة تو�سع ال�سرعية ال�سيا�سية 

والأخالقية للن�سال الفل�سطيني. واأعلن اأن 

هدف الن�سال الفل�سطيني هو ''اإقامة دولة 

فل�سطينية ديمقراطية يعي�ش فيها الفل�سطينيون 

بكل طوائفهم... م�سلمين وم�سيحيين ويهوداً 

في مجتمع ديمقراطي تقدمي، ويمار�سون 

عباداتهم واأعمالهم مثلما يتمتعون بحقوق 

ن اأن الثورة الفل�سطينية، كما 
ّ
مت�ساوية.'' وبي

راأتها حركة ''فتح''، ''تفتح قلبها وفكرها لكل 

بني الإن�سان الذين يريدون اأن يعي�سوا في 

المجتمع الفل�سطيني الحر الديمقراطي، واأن 

ينا�سلوا في �سبيله ب�سرف النظر عن اللون اأو 

الدين اأو العرق.'' واأو�سح �سعث اأن الجبهة 

الديمقراطية لتحرير فل�سطين والجبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطين ان�سمتا اإلى هذا الطرح لحقًا. 

وبرر �سعث خطاب الدولة الديمقراطية من 

خالل و�سعه في �سياق تاريخ فل�سطين 

ال�سيا�سي الم�ستمر، فقد تبّنى الفل�سطينيون هذا 

الخطاب في �سنة 1937، كما اأنه ُذكر في 

لجنة بيل، ولحقًا في �سنة 1948 من خالل 

فولك برنادوت.18 ومع ذلك، كان خطاب 

الدولة الديمقراطية الم�ستركة المو�سع الأول 

الذي يقترح فيه الفل�سطينيون، ب�سكل وا�سح 

ومبا�سر، م�سروع تحرير كاماًل يخ�ش العرب 

واليهود، بعد النكبة ونجاح الحركة 

ال�سهيونية في تاأ�سي�ش دولة يهودية.

ويمكن تلخي�ش اأهم مبادئ الدولة 

الديمقراطية التي اأ�سار اإليها �سعث كالتالي:

● تتركز فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة 

حول فل�سطين كاملة.

● تكون الدولة الديمقراطية تقدمية، 

وتكون دولة غير عن�سرية و�سد الطائفية، 
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ا الثاني فهو ''م�سروع 
ّ
وال�سهيونية''؛20 اأم

لقيام دولة فل�سطينية، اأو كيان فل�سطيني، في 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة، تحت �سعار 

المرحلية في الثورة.''21 وقد تحول هذا الطرح 

الثاني لحقًا اإلى خطاب تبّنته كل من ''فتح'' 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية، كما جرى 

اقتراحه في برنامج النقاط الع�سر في �سنة 

.1974

بعد ذلك، كتب �سفيق الحوت )1973( 

مقالة بعنوان ''كيف نقول 'ل' للدولة 

الفل�سطينية''،22 وكان رداً جريئًا على اأي 

اقتراح لتاأ�سي�ش دولة في ال�سفة الغربية وغزة. 

وقد بداأ هذا العترا�ش بالتقل�ش نتيجة التغير 

في ال�سياق الإقليمي والعالمي والداخلي، 

وجرى ا�ستبداله بقرار انتقالي وتاأ�سي�ش دولة 

في الأجزاء المحررة من فل�سطين، اإذ قدمت 

الموؤ�س�سة الوطنية م�سروعًا لبناء الدولة بدًل 

من م�سروع اإنهاء ال�ستعمار.

1974 ــ باراديغم الدولة: االنتقال 

من الوطن للدولة

�سهدت ال�سبعينيات بع�ش التحولت 

الجيوا�ستراتيجية الفارقة التي اأثرت في 

الق�سية الفل�سطينية وتحولتها النظرية 

والعملية، واأدت اإلى تغيير متدرج في الموؤ�س�سة 

الفل�سطينية، فتحولت من موؤ�س�سة متمركزة 

حول الوطن واإنهاء ا�ستعماره وتاأ�سي�ش دولة 

ديمقراطية، اإلى م�سروع متمركز حول تاأ�سي�ش 

الدولة وتاأ�سي�ش كيان فل�سطيني. وهذه 

التغيرات مرتبطة بعنا�سر جيوا�ستراتيجية 

متداخلة ومترابطة على م�ستوى دولي واإقليمي 

وفل�سطيني داخلي، اأثرت ب�سكل جذري في 

الم�سروع الفل�سطيني. وبع�ش اأهم هذه 

التغيرات:

الم�ستوطنين لل�سراكة مع ال�سكان الأ�سليين، 

بناء على الم�ساواة والحترام المتبادل في 

دولة ديمقراطية علمانية. الفترا�سات 

الأ�سا�سية لهذا الخطاب هي اإنهاء ال�ستعمار، 

عو�سًا عن اتفاقيات م�ساومة، اأي عرو�سًا 

�سيا�سية ومدنية ــ وطنية ت�ستند اإلى مبداأ 

الم�ساواة.

حتى �سنة 1974، كان يتم رف�ش اأي 

خطاب �سيا�سي مبني على التق�سيم اأو 

الم�سالحة مع الكيان ال�سهيوني في فل�سطين، 

ويتم اعتباره خيانة. فمثاًل، في الدورة الثانية 

قدت في 
ُ
للمجل�ش الوطني الفل�سطيني التي ع

القاهرة خالل الفترة اأيار/مايو ــ حزيران/

يونيو 1965، اعُتبر خطاب الرئي�ش التون�سي 

الحبيب بورقيبة في اأريحا في 3 اآذار/مار�ش 

1965، والذي يطلب فيه الم�سالحة مع الدولة 

ال�سهيونية، ''خيانة عظمى للق�سية 

الفل�سطينية.'' وفي التجاه ذاته، ن�سر منير 

�سفيق في مجلة ''�سوؤون فل�سطينية''، في �سنة 

1972، مقالة تو�سيحية، بعنوان ''لماذا 

يرف�ش الفل�سطينيون م�سروع الدولة في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة''، رد فيها على الأ�سوات 

التي بداأت بالظهور بعد �سنة 1967، 

وخ�سو�سًا تلك الذي جاءت من المناطق 

المحتلة، ونادت بتاأ�سي�ش دولة فل�سطين على 

حدود حزيران/يونيو 1967. وكان من اأهم 

المنا�سرين لهذه الفكرة المحامي عزيز 

�سحادة وحمدي تاجي الفاروقي.

ق�سمت مقالة �سفيق الم�ساريع التي نادت 

بتاأ�سي�ش دولة داخل حدود 1967 اإلى نوعين: 

اأوًل ''الم�ساريع التي ينادي بها اأولئك الذين 

رف�سوا اأ�ساًل ا�ستراتيجية وتكتيك حرب ال�سعب 

طويلة الأمد لتحرير فل�سطين، كل فل�سطين، 

و�ساروا في طريق ال�ست�سالم لالإمبريالية 
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باعتبارها الحراك الأ�سا�سي من اأجل التحرير، 

و�سيطرت لحقًا، بقيادة يا�سر عرفات، على 

منظمة التحرير الفل�سطينية.24

ج ــ التحول بالتدريج من اعتبار اإ�سرائيل 

كيانًا ا�ستعماريًا اإلى اعتبارها دولة احتالل. 

فحتى حرب 1967، اعُتبرت اإ�سرائيل ب�سكل 

جازم كيانًا اأجنبيًا وا�ستعماراً عابراً، ولم يكن 

في ا�ستطاعة اأي من ال�سحافيين و�سفها 

�سوى بــ ''الدولة المزعومة''. واإذا كان هناك 

اأثر لحرب 1967، فهو النتقال من مرحلة 

''دولة مزعومة'' اإلى دور ''دولة احتالل''، الأمر 

الذي عنى اأن �سرعيتها اأمر واقع. وا�ستناداً اإلى 

القانون الدولي، فاإن الحتالل، على عك�ش 

عتبر عماًل �سرعيًا. وعليه، فاإن 
ُ
ال�ستعمار، ي

الطلب من اإ�سرائيل التراجع عن الأرا�سي التي 

احتلتها في �سنة 1967 يوؤدي اإلى �سرعنتها 

كدولة. كما اأن مطالبة اإ�سرائيل بالن�سحاب 

اأدى اإلى تحول في ال�سوؤال عن حق الم�سروع 

ال�سهيوني في الأر�ش )كم�سروع ا�ستعماري(، 

اإلى ال�سوؤال عن �سرعية الحتالل الع�سكري. 

وهذا ال�سوؤال يحمل في طياته اعترافًا ــ حتى 

لو كان �سلبيًا ــ باأن القوى المحتلة هي بحد 

ذاتها دولة �سرعية.

اأدت هذه التغيرات اإلى اإحداث تغيير في 

المنهج الفل�سطيني، و�سّكل برنامج النقاط 

الع�سر الذي وافق عليه المجل�ش الوطني 

الفل�سطيني في �سنة 1974، بداية هذا النوع 

من التحول، ومّثل اأول محاولة من منظمة 

التحرير الفل�سطينية لتخاذ قرار بانتهاج 

عملية الحل ال�سلمي. فالمادة الثانية من 

البرنامج تقول: ''تنا�سل منظمة التحرير بكافة 

الو�سائل وعلى راأ�سها الكفاح الم�سلح لتحرير 

الأر�ش الفل�سطينية واإقامة �سلطة ال�سعب 

الوطنية الم�ستقلة المقاتلة على كل جزء من 

1 ــ النحياز اإلى تحالفات عالمية وا�سحة 

وحادة تمخ�ست عن اإن�ساء تحالف ا�ستراتيجي 

بين اإ�سرائيل واأميركا والغرب، مع دعم 

ع�سكري متزايد، في مقابل تحالف الأنظمة 

العربية الموؤيدة للنظام النا�سري الوحدوي 

والتحاد ال�سوفياتي، والذي اأيد فكرة حل 

الدولتين، ولم يكن دعمه الع�سكري لحلفائه 

ليجاري التفوق المتزايد للجانب الإ�سرائيلي.

2 ــ ال�ستباكات الدموية في الأردن في 

''اأيلول الأ�سود'' في �سنة 1970 بين منظمة 

التحرير والنظام الأردني الذي اعُتبر نظامًا 

رجعيًا، الأمر الذي رفع من وتيرة قلق 

الفل�سطينيين اإزاء النهج الأردني في تاأ�سي�ش 

كيان فل�سطيني مواٍل في ال�سفة الغربية.

3 ــ الآثار ال�ستراتيجية بعد كارثة 1967، 

والتي اأ�سبحت اأو�سح ب�سورة متدرجة خالل 

ال�سبعينيات، واأهم ما فيها التالي:

اأ ــ تقل�ش فكرة الوحدة العربية، وتبدد 

الإيمان بقدرة العالم العربي على تحرير 

فل�سطين، ونمو الإدراك ال�سلبي للنظام العربي، 

بالتزامن مع ال�سدمة من حجم القوة 

الع�سكرية الإ�سرائيلية. وفي تو�سيف لهذه 

الم�ساألة، كتب اإبراهيم اأبو لغد: ''ا�ستفاق العرب 

اإلى حقيقة نا�سعة وهي باأن هذا العدو، القليل 

العدة والعدد، اأقدر من الجيو�ش العربية 

متفرقة ومجتمعة.''23

ب ــ التحول من الحراك العربي اإلى الحراك 

الفل�سطيني، وظهور الفدائي كبديل من الجندي 

العربي المهزوم. وفي هذا ال�سياق كتب بالل 

الح�سن اأن حرب 1967 قامت بخلق نقطة 

تحول جرى فيها التخل�ش من منطق العمل 

على ال�ستثمار في مبادرات مقاومة عربية 

القيادة، والتوجه نحو العمل الفل�سطيني 

القيادة. كذلك بداأت حركة ''فتح'' العمل 
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الوطني الفل�سطيني ]دورة ال�سهيد كمال 

قدت خالل الفترة 
ُ
جنبالط[ في القاهرة التي ع

12 ــ 22 اآذار/مار�ش 1967، تعديل الم�سروع 

ال�سيا�سي الذي تبّنى تعبير ''الدولة الوطنية'' 

بدًل من ''الدولة الديمقراطية''، ثم لحقًا الدولة 

في ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في القرار رقم 11: ''موا�سلة الن�سال 

ل�ستعادة حقوق �سعبنا الوطنية وفي مقدمتها 

حقه في العودة وتقرير الم�سير واإقامة دولته 

الوطنية الم�ستقلة فوق ترابه الوطني.''27

هذا التحول يظهر في الموقف، وفي 

الكلمات الغائبة التي كانت حا�سرة دائمًا في 

القرارات ال�سابقة، مثل:''الأر�ش كاملة'' 

و''الدولة الديمقراطية''، والتي تم ا�ستبدالها 

بكلمات جديدة، مثل: ''الدولة الوطنية''.

ويقدم �سبري جري�ش تحلياًل لهذا التحول 

فيعتبر اأنه ينبع اأوًل من التو�سع في الواقعية 

في الم�سهد الفل�سطيني؛ وثانيًا، في مالقاة 

موقف الدول الداعمة للفل�سطينيين، والمنادية 

ب�سرورة قبول دولة م�ستقلة على جزء من 

فل�سطين، اإذ اإنه ''لي�ست هناك دولة ذات �ساأن 

على ا�ستعداد لأن ت�سير معهم ]الفل�سطينيين[ 

اإلى اأبعد من ذلك. كما اأو�سح العديدون 

للفل�سطينيين اأنهم اإذا اأرادوا ال�سير على هواهم، 

فما عليهم اإّل اأن... ويواجهوا م�سيرهم 

لوحدهم.''28

وتكمن اأهمية ما اأورده جري�ش في اأنه جاء 

على ل�سان ع�سو مثقف في حركة ''فتح''، واأنه 

ُن�سر في ''�سوؤون فل�سطينية'' التي كانت تحت 

ر 
ّ
اإدارة منظمة التحرير الفل�سطينية، والتي تعب

بطريقة اأو باأُخرى عن وجهة نظر حركة 

''فتح''، الحزب القيادي والرئي�سي في المنظمة.

لقد �ساهمت اتفاقية كامب ديفيد بين م�سر 

واإ�سرائيل في زيادة الدعم لتاأ�سي�ش دولة 

الأر�ش الفل�سطينية التي يتم تحريرها، وهذا 

ي�ستدعي اإحداث المزيد من التغيير في ميزان 

القوى ل�سالح �سعبنا ون�ساله.''25 ومع 

النتقال من مطلب تحرير الوطن اإلى تاأ�سي�ش 

حكم ذاتي فوق جزء ب�سيط من فل�سطين، تغير 

النهج من ''كل'' اإلى ''جزء''، بما ي�سبه النتقال 

المتدرج في الخطاب من اإنهاء ال�ستعمار اإلى 

التحرر من الحتالل.

لقى البرنامج المرحلي اعترا�سًا من 

بع�ش الف�سائل الفل�سطينية، مثل الجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطين وغيرها، والتي 

اأ�س�ست لحقًا جبهة معار�سة عملت ب�سكل 

منف�سل عن منظمة التحرير في اأعوام لحقة.

وفيما يتعلق بالبرنامج المرحلي، كتب 

محمود دروي�ش:

الكفاح من اأجل تحقيق اأهداف مرحلية، 

ي�سمى  اأن  يجب  ل  التحرير،  طريق  على 

من  �سكل  اإنه  الأعداء.  بم�سيئة  قبوًل 

يمكن  ما  مدى  واإن  رف�سها.  اأ�سكال 

قدرتنا  ن�سج  مدى  مع  يتالءم  اإحرازه 

على هذا الإنجاز.26

عالوة على انزياح الم�سروع الوطني 

الفل�سطيني بالتدريج في اتجاه م�سروع الدولة، 

بداأت الم�سطلحات الوطنية الفل�سطينية، 

وب�سورة متدرجة وم�ستمرة، بالنتقال نحو 

تعبيرات جديدة، مثل اإنهاء الحتالل، واإيقاف 

بناء الم�ستعمرات في المناطق المحتلة، الأمر 

الذي اأدى اإلى التوقف عن اعتبار اأن فل�سطين 

التاريخية اأر�ش محتلة، وبات الم�سروع 

الفل�سطيني يتعلق فقط بالجزء الذي تم 

احتالله في �سنة 1967.

وقد تم في الدورة الثالثة ع�سرة للمجل�ش 
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الإ�سالم'' ومجموعات تابعة لتنظيم ''القاعدة'' 

اأو متاأثرة بفكره، بالبروز في الم�سهد 

ال�سيا�سي، وخ�سو�سًا في ال�ستات.

3 ــ اإدخال الم�سروع ال�سيا�سي في م�سارات 

غير وا�سحة؛ فاتفاق اأو�سلو المبني على حل 

موقت لم يتم تو�سيح هدفه النهائي الذي من 

المفتر�ش اأن يكون تاأ�سي�ش دولة فل�سطينية 

م�ستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو، 

وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية. والمفاو�سات 

التي تلت توقيع التفاق لم يتم و�سع اأهداف 

ومراجع وا�سحة لها، بينما ُترك المجال 

مفتوحًا لتعزيز ال�ستيطان وتوالد 

الم�ستعمرات.

اإن الحقيقة التي ل يمكن اإنكارها، بعد 23 

عامًا من اتفاق اأو�سلو و�سل�سلة المفاو�سات 

الفا�سلة، هي اأن الفل�سطينيين يعي�سون اليوم 

اأزمة �سيا�سية ووطنية. فقد ف�سلوا، اأوًل في 

تحقيق الدولة الم�ستقلة، ولم يتمكنوا، ثانيًا، 

من اإيقاف توالد الم�ستعمرات ونموها 

وانت�سارها وت�سديد قب�ستها على مناطق 

وا�سعة في ال�سفة الغربية والقد�ش.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن الواقع الديموغرافي 

الحقيقي للفل�سطينيين الذي يطمحون اإلى 

تاأ�سي�ش دولتهم بناء عليه، هو واقع متغير 

ب�سكل متزايد، والفل�سطينيون لي�سوا قادرين 

على مجاراته. وفي �سوء هذا الو�سع الحرج، 

بداأ يت�سكل انزياح باراديغماتي جديد. 

فالحديث عن بناء الدولة تحول اإلى الحديث 

عن مواطنة من خالل خطاب الدولة الواحدة، 

والذي بدوره يوفر حاًل مدنيًا من خالل تحويل 

اإ�سرائيل من دولة احتالل اإلى دولة مواطنين. 

ع التحول 
ّ
و�ساأقوم فيما يلي بتتب

الباراديغماتي الذي اأدى اإلى هذا الخطاب، 

واأهم المجريات التي يقدمها، ثم �ساأقارنها 

فل�سطينية م�ستقلة، �سد جميع الدعوات 

لتاأ�سي�ش حكم ذاتي. وبعد م�ساركة 

الفل�سطينيين في الحرب الأهلية اللبنانية، 

وطرد منظمة التحرير من بيروت في اأعقاب 

الجتياح الإ�سرائيلي في �سنة 1982، وفي اإثر 

مجزرة �سبرا و�ساتيال، اأ�سبح الم�سروع 

الوطني الفل�سطيني المنادي بتاأ�سي�ش دولة 

على حدود �سنة 1967، هو الحل الواقعي 

ا القتراحات التي قدمها موؤيدو 
ّ
الوحيد. اأم

جبهة المعار�سة فكان يمكن و�سفها 

بال�سارمة والمتطرفة، والأهم من ذلك بـ ''غير 

الواقعية''.

لقد اأدى اندلع النتفا�سة الأولى في �سنة 

1987، والتعاطف الدولي الذي وّلدته، اإلى 

خلق فر�ش جديدة لطرح الروؤية الفل�سطينية 

بدولة م�ستقلة. ورفع اإعالن ال�ستقالل في 15 

ت�سرين الثاني/نوفمبر 1988 من ر�سيد فكرة 

الدولة الم�ستقلة، بينما اعتبر الموؤيدون لتفاق 

اأو�سلو واتفاق المبادئ في البيت الأبي�ش، اأن 

''م�سروع الدولة'' على حدود 1967 بات 

م�سروعًا ملمو�سًا ويمكن تحقيقه، نظريًا على 

الأقل.

اأحدث اتفاق اأو�سلو وغيره من المبادرات 

الم�سابهة تغييرات ا�ستراتيجية مهمة اإزاء 

م�ستقبل الم�سروع الوطني الفل�سطيني، اأهمها:

1 ــ نقل العمل الفل�سطيني اإلى داخل حدود 

الأرا�سي الفل�سطينية، وال�سعود المتدرج 

لقيادات جديدة محلية.

2 ــ اإهمال مخيمات اللجوء التي باتت 

خالية من قيادات ال�سف الأول ال�سيا�سية، 

وتهمي�ش فل�سطينيي ال�ستات الذين كانوا 

العن�سر الفاعل في ال�سيا�سة والعمل الفدائي، 

الأمر الذي اأحدث فراغًا �سيا�سيًا �سمح 

لتنظيمات اإ�سالمية متطرفة، مثل ''فتح 
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اإطار حوار داخلي ر�سين، وعر�سه من ثم 

تحت �سوء النهار على راأي عام فل�سطيني 

مترع بالإحباط، قبل و�سعه على المائدة 

كخيار، ورميه على اإ�سرائيل كجمرة من 

نار.''30

ويو�سح المفكر الفل�سطيني �سري ن�سيبة 

لماذا لم يعد الحديث عن حل الدولتين معقوًل، 

فيقول في مقابلة مع موقع مجلة ''در �سبيغل'' 

الألمانية: ''القد�ش ال�سرقية لم تعد موجودة 

اليوم، ومن دون القد�ش ال�سرقية كعا�سمة 

للدولة الفل�سطينية، لن يكون هناك دولة 

فل�سطين. اإن حل الدولتين هو اأ�سبه بفقاعة من 

الخيال.'' وي�سرح اأنه في جميع اأنحاء ال�سفة 

الغربية ''يعي�ش ن�سف مليون يهودي هناك، 

هل يتعين علينا اأن نطردهم خارج الأر�ش؟''، 

ويجيب عن �سوؤاله البالغي هذا بالنفي قطعًا، 

فيقول: ''في ظل الواقع ال�سيا�سي الحالي، هذا 

الخيار غير متاح حتى للتفكير فيه.''31

وفي ال�سياق نف�سه، اأعلنت مجموعة من 

 المفكرين النا�سطين ال�سيا�سيين التابعة

قد في 13 اأيار/مايو 
ُ
لـ ''فتح''، خالل موؤتمر ع

2013، في رام اللـه لمنا�سبة الذكرى 65 

 حراك �سعبي يدعو اإلى الدولة 
َ

للنكبة، تاأ�سي�ش

الديمقراطية على اأر�ش فل�سطين التاريخية. 

وقال فهد اأبو الحاج، اأحد موؤ�س�سي هذا الحراك: 

''بالن�سبة لنا، حل الدولتين انتهى ]....[ 

بب�ساطة، تحت هذا ال�سعار، )حل الدولتين(، 

اأخذوا كل الأرا�سي التي يمكن اأن نقيم عليها 

دولة واحدة ]....[ من 22% لم يبَق �سوى %5، 

انظر اإلى جبال ال�سفة الغربية، اإنهم يعتلونها 

جميعًا بم�ستوطنات تفوق المدن، والتهويد في 

القد�ش م�ستمر على قدم و�ساق، وغزة معزولة. 

اأي دولة اإذن؟''32 وعّلق �سائب عريقات الذي 

ن اأمينًا ل�سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ّ
ي

ُ
ع

باقتراح الدولة الواحدة الذي قمت ب�سرحه 

�سابقًا.

االنتقال من بناء الدولة اإىل املواطنة: 

اإعادة �سوغ ''الدولة الواحدة''

ثمة عدد متزايد من ال�سيا�سيين والمفكرين، 

الم�سككين في اإمكان تاأ�سي�ش دولة فل�سطينية 

م�ستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 

1967، وقد جرت في الأعوام ال�سابقة عدة 

محاولت لإيجاد حلول تخترق الطريق 

الم�سدود الذي و�سل اإليه ال�سراع الفل�سطيني ــ 

الإ�سرائيلي.29 وي�سكل خطاب الدولة الواحدة 

اأحد اأهم الطروحات التي تثير قدراً من 

النزاعات والهتمامات الفل�سطينية، وهذا الحل 

ا من منظور اأيديولوجي بوا�سطة 
ّ
طرح اإم

ُ
ي

ا من منظور 
ّ
الي�سار اأو الإ�سالم ال�سيا�سي، واإم

براغماتي، وخ�سو�سًا من ال�سيا�سيين 

والمفكرين الذين اعتادوا دعم حل الدولتين، 

باعتبار اأن الم�ستعمرات هي اأكبر عائق لحل 

الدولتين. ويحّث هوؤلء المفكرون على التنازل 

عن حل الدولتين نظراً اإلى انعدام اإمكان 

تحقيقه، ويقترحون النتقال اإلى حل الدولة 

الواحدة الذي يركز على الم�ساواة بين 

عتبر اأحمد قريع ع�سو اللجنة 
ُ
المواطنين. وي

التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية ورئي�ش 

الحكومة ال�سابق، واأحد مهند�سي اتفاق اأو�سلو، 

اأول ال�سيا�سيين الذين اقترحوا حل الدولة 

الواحدة )�سنة 2008( في ظل الأزمة التي 

و�سل اإليها حل الدولتين. واأو�سح قريع لحقًا، 

في مقالة طويلة في �سحيفة ''القد�ش'' )والتي 

ُن�سرت فيما بعد في منابر متنوعة(، اأنه ''قد 

يكون حل الدولة الواحدة رغم كل ما ي�ستبطنه 

من م�سائل خالفية، واإ�سكاليات ل ح�سر لها، 

واحداً من الحلول التي يح�سن بنا اإثراءه في 
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بني الدولة الدميقراطية )الواحدة( 

التي تبّنتها منظمة التحرير 

الفل�سطينية وحل الدولة الواحدة 

املنقح

ينطلق التوجه الجديد نحو الدولة الواحدة 

من الماآزق ال�سيا�سية الجديدة التي وجد 

الفل�سطينيون اأنف�سهم فيها. فقد ف�سلت 

المفاو�سات ال�سيا�سية في تاأ�سي�ش دولة 

حقيقية تتما�سى مع اآمالهم في المناطق التي 

يعي�سون فيها، كما اأن م�سروع الم�ستعمرات 

ني اأكثر من 100 
ُ
اأ�سبح اأكثر ح�سمًا، اإذ ب

م�ستعمرة في ال�سفة الغربية منذ توقيع اتفاق 

طلق عليه في الخطاب 
ُ
اأو�سلو )كثير منها ي

الإ�سرائيلي ا�سم ''البوؤر ال�ستيطانية''36(، وبات 

الم�ستوطنون اليوم ي�سكلون تجمعًا �سكانيًا 

كبيراً )بعملية ح�سابية �سريعة، يمثل 

الم�ستوطنون نحو 30% من ال�سفة والقد�ش 

ال�سرقية، بينما يعي�ش الفل�سطينيون في 7 

تجمعات �سكانية متنوعة، هي اأ�سبه ما تكون 

بالمعازل ل الم�ساحات الإقليمية المترابطة: 

غزة؛ القد�ش؛ الخليل؛ رام اللـه؛ بيت لحم؛ 

نابل�ش؛ جنين؛ طولكرم(.

ن�ستطيع في هذه القتبا�سات ال�سابقة، اأن 

نالحظ اأن اأولئك الذين يطالبون بحل الدولة 

الواحدة )مقارنة بخطاب ''فتح'' في 

ال�سبعينيات( ل ي�سعون الحقائق على اأر�ش 

رون في الوقت نف�سه عن 
ّ
الواقع فح�سب، بل يعب

عجزهم عن تغييرها اأي�سًا. وبالحديث عن 

ر عنه كل 
ّ
الواقع الديموغرافي الجديد، كما يعب

من الكرمي ون�سيبة، فاإنه يمكن لإ�سرائيل اأن 

تحول اأي �سيء اإلى واقع، واأن تفر�ش 

مقاربتها عن فل�سطين والفل�سطينيين الذين 

يكون تخيلهم الوطني مبنيًا على الهند�سة 

التحرير الفل�سطينية على المبادرة من خالل 

الإقرار باأن القيادة تعار�ش هذه المبادرة 

وتتم�سك بحل الدولتين، اإّل اإن اإ�سرائيل تقوم 

بال�سغط نحوها.33

ودعمت المحللة ال�سيا�سية والأكاديمية 

غادة الكرمي، هذه المبادرة، وهو ما اأف�سحت 

عنه في مقالة عن حل الدولة الواحدة، في 10 

حزيران/يونيو 2013 في �سحيفة ''الحياة'' 

اللندنية. بداأت الكرمي المقالة بو�سف الحالة 

الراهنة على الأر�ش كالتالي: ''تتم م�سادرة 

المزيد من اأرا�سي ال�سفة الغربية. ت�سم ال�سفة 

الغربية والقد�ش ال�سرقية حاليًا نحو 500 األف 

م�ستوطن يهودي يقيمون في اأكثر من 130 

م�ستوطنة منت�سرة في اأنحاء هاتين 

المنطقتين. وفي القد�ش، ت�سلل عدد كبير من 

الم�ستوطنين اإلى البلدة القديمة فيما بقيت 

الأحياء العربية بمناأى عن الحتالل 

الإ�سرائيلي. والجدير ذكره اأنه من المخطط 

بناء األف وحدة ا�ستيطانية اأُخرى في �سهر 

حزيران )يونيو( الجاري.'' وبالن�سبة اإلى غزة، 

ت�سيف الكرمي: ''لقد تمت محا�سرة قطاع غزة 

عّد جزءاً اأ�سا�سيًا من اأي دولة فل�سطينية 
ُ
الذي ي

قد تقوم في الم�ستقبل، وتم ف�سله عن ال�سفة 

الغربية. كما تحكم حكومة 'حما�ش'، المن�سقة 

عن ال�سلطة الفل�سطينية التي تهيمن عليها 

حركة 'فتح' في ال�سفة الغربية، هذا القطاع، 

ومن المرجح اأن يبقى هذا الو�سع على حاله.'' 

وفي ظل هذا الو�سع ت�سيف الكرمي اأن ''هذه 

القتراحات لحل الدولتين ل تاأخذ في العتبار 

ا عوني الم�سني، 
ّ
الواقع على الأر�ش.''34 اأم

وهو اأحد منّظري حل الدولة الواحدة، فيقول 

اإن هذه المبادرة هي الوحيدة الممكنة، اإذ 

''كتب نتنياهو بفوزه في النتخابات 

الإ�سرائيلية �سهادة وفاة حل الدولتين.''35
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دولة فل�سطينية م�ستحيلة، بل من اأجل 

الح�سول على حقوق مت�ساوية في ظل الحكم 

الإ�سرائيلي.''39 وهكذا، يكون الن�سال 

الفل�سطيني ن�ساًل من اأجل الم�ساواة مع 

الم�ستوطنين، وم�سابهًا تمامًا لن�سال الأفارقة 

في جنوب اأفريقيا الذي عمل على تحقيق 

الم�ساواة في الحقوق للجميع، الأمر الذي ي�سع 

هذا ال�سياق في قالب الحقوق الكونية، 

ويحولها اإلى اأر�سية م�ستركة لجن�سية واحدة 

م�ستركة، بحيث يكون الهدف لي�ش التخل�ش 

من ال�ستعمار، واإنما من قوانين التمييز.

يوؤكد رائف زريق اأن الفكرة الأ�سا�سية ''هي 

اأن كونية الحقوق توفر اأر�سية م�ستركة تتيح 

للجميع ــ ظالمين ومظلومين ــ اأن يجدوا 

مكانهم، واأن ي�ساركوا في هذا الخطاب. فبينما 

يمار�ش ن�سال المظلومين ال�سغط على 

الظالمين، فاإنه في الوقت نف�سه يوفر طريقة 

كلية للخروج من النزاع، ذلك باأن �سعي 

المظلومين للتحرر ي�ستدعي النزاع وحّله في 

الوقت نف�سه.'' وي�سيف زريق اأن خطاب 

الحقوق يفتر�ش مركزية القانون ودوره في 

فر�ش الم�ساواة بين الجميع. ويمكن ال�ستدلل 

على تزايد قوة العتقاد بمركزية خطاب 

الحقوق من متابعة خطاب منظمات المجتمع 

الفل�سطيني، وتمحورها حول حقوق الإن�سان 

وحقوق الفرد في محاربة الحتالل.40

ومن جهة، فاإن خطاب الدولة الديمقراطية 

في الفترة 1960 - 1970 يعتمد مبداأ اإنهاء 

ال�ستعمار كمحرك اأ�سا�سي، وت�سكل العدالة 

ال�سرعية حدوده ل عموده الفقري. والأهم، اأن 

خطاب الدولة الديمقراطية في �سكله الأول هو 

خطاب ثوري يهدف اإلى تغيير الواقع من 

خالل التخل�ش منه، من دون الأخذ بعين 

العتبار الحقائق التي ُزرعت على اأر�ش 

الإ�سرائيلية لما هو ممكن وغير ممكن. ومن 

منظور منطقي، يجب اأّل يكون هناك �سيء 

يعوق التخل�ش من الم�ستعمرات، وعلى 

الفل�سطينيين اأّل يكونوا مت�سرعين في تبّني 

المنظور الإ�سرائيلي اأو ح�ساباته الخا�سة، 

وبالتالي، فاإن الواقعية ت�سبح مح�ش قرار 

لعتناق ديناميات القوة الحالية التي تجري 

مو�سعة الفل�سطينيين فيها كمهزومين، ويتم 

افترا�ش ا�ستمراريتها. والأمر الالفت في 

خطاب الدولة الواحدة المنقح هو هوؤلء الذين 

ينادون فعليًا بالإقرار باأن الواقع لن يتغير، 

والذين يطالبون اإ�سرائيل في الوقت ذاته باأن 

تعاملهم كمواطنين مت�ساوي الحقوق، عبر 

تفكيك هرميتها التفا�سلية بين ال�سكان من 

البحر للنهر، واإلغاء �سيا�سات الف�سل المتبعة 

حاليًا، واإّل فاإنها دولة اأبارتهايد.

يميل منا�سرو هذ المنهج اإلى تبّني خطاب 

المواطنة والتركيز على القانون بدًل من 

التاريخ، بحيث ي�سعون جنوب اأفريقيا 

ون�سالها �سد الف�سل العن�سري كمرجع لهم.37 

فهم يعتبرون اإ�سرائيل دولة ف�سل عن�سري 

تقوم بممار�سة التمييز �سد ال�سكان، وتتبّنى 

نظام حكم الدرجة الثانية تجاه الفل�سطينيين، 

�سواء داخل حدودها اأو بين النهر والبحر. اإذاً، 

وا�ستناداً اإلى هذا المنهج، فاإن حل الدولة 

الواحد هو الحل الوحيد والممكن. لذلك، كما 

تو�سح كرمي: '' ُتعتبر اإ�سرائيل وفل�سطين اليوم 

دولة واحدة، غير اأنها دولة ف�سل عن�سري 

ن هم من غير اليهود.''38
َ
تميز بين م

وبهذا، فاإن الطلب هو للتوجه نحو تحويل 

هذا الواقع اإلى واقع عادل، كما حدث في 

جنوب اأفريقيا، بحيث ''تكمن مهمة 

الفل�سطينيين في محاربة نظام الف�سل 

العن�سري وخو�ش ن�سال لي�ش من اأجل اإقامة 
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الم�سروع الوطني تاأثر اإقليميًا ودوليًا وداخليًا، 

وتحول بالتدريج من م�سروع اإنهاء لال�ستعمار 

متمركز حول الوطن وا�ستعادة الحقوق 

الم�سلوبة، اإلى م�سروع متمركز حول تاأ�سي�ش 

دولة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة. لقد �سكل 

اتفاق اأو�سلو اأهم تغيير في الم�سروع الوطني 

الفل�سطيني، واأدى اإلى تغير جوهري في 

عالقته مع الفل�سطينيين في ال�ستات، واإلى اأن 

ي�سبح بالتدريج م�سروعًا محليًا هدفه 

الأ�سا�سي ال�سفة الغربية وغزة، بدًل من اأن 

يكون م�سروعًا وطنيًا ي�سمل الجميع.

ومع الف�سل في اإنجاح م�سروع حل 

الدولتين، وفي �سوء النت�سار والتزايد في عدد 

الم�ستعمرات والتغيرات الديموغرافية، بداأ 

الم�سروع الوطني ي�سهد انتقاًل ثالثًا نحو 

م�سروع الدولة الواحدة، والذي يرتكز على 

حقوق المواطنة، بحيث ي�سبح الواقع هو 

البو�سلة التي تقود عملية المطالبة بحقوق 

مواطنة مت�ساوية لجميع ال�سكان. وبهذا، وعلى 

النقي�ش من م�سروع الدولة الديمقراطية )التي 

وفرت للم�ستوطنين اإمكان العي�ش في دولة 

ديمقراطية من خالل اإنهاء ا�ستعمارهم(، تطلب 

النخبة ال�سيا�سية الجديدة �سبه الر�سمية التي 

تنادي بخطاب الدولة الواحدة، من الم�ستعِمر 

ر في دولته، واأن يعامله 
َ
اأن يقبل بالم�ستعم

كواحد من مواطنيه. واأخذاً في العتبار ما 

�سبق كله، وبغ�ّش النظر عن النتقال من اإنهاء 

ال�ستعمار اإلى خطاب المواطنة في الم�سروع 

الوطني الفل�سطيني )والذي يدمج الم�ستوطنين 

كجزء من الحل المقترح(، فاإن تفكيك الهيمنة 

ال�سهيونية وبنيتها الهرمية يبقى روؤية 

الفل�سطينيين ال�ساملة، و�سرط الم�سالحة 

التاريخية. 

الواقع. وب�سرف النظر عن مو�سوعية الخطاب 

وقوته، فاإن العر�ش على الم�ستعِمر كي يعي�ش 

في دولة واحدة ينبع من موقف اأخالقي 

يتفوق على الراأي والإيمان ال�سهيونيين 

بال�سيطرة وال�ستعمار. وفي المقابل، فاإن 

اإعادة تقديم خطاب الدولة الواحدة الذي يعتمد 

على الأمر الواقع، ويرتكز على الحقوق 

والعدالة والمواطنة، هي ما يعتمده الطرف 

ال�سعيف الذي فقد الأمل في تحقيق اأهدافه 

ال�سابقة، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بحل 

الدولتين. وبما اأن خطاب الدولة الواحدة 

م�ستوحى من الواقع، فاإنه يتداخل اإلى حد ما 

مع خطاب اليمين ال�ستيطاني الذي يرف�ش 

حل الدولتين، اأوًل ل�ستحالته )ب�سبب 

الم�ستعمرات على الأر�ش(،41 وثانيًا لأنه 

ي�ستخدم الخطاب الحقوقي نف�سه الذي 

ي�ستخدمه الفل�سطينيون للمطالبة بحقوق 

نظر اإليهم 
ُ
الم�ساواة مع بقية ال�سكان الذين ي

كعقبة في اإحقاق حرياتهم الفردية الليبرالية. 

اإن الخطاب الذي يرتكز على الحقوق، مثلما 

اأ�سار زريق، هو خطاب اأعمى من الناحية 

ال�سيا�سية، ول يعتمد على منظور وحيد.

اخلال�سة

حاولت في هذه المقالة تقديم نظرة عامة 

ب�ساأن تحولت الم�سروع الوطني الفل�سطيني، 

من خالل التركيز على ثالثة انزياحات 

باراديغماتية في الخطاب ال�سائد، فقد كان 

هناك انتقال من روؤية الدولة الديمقراطية 

الواحدة، ب�سفتها م�سروعًا للتحرير واإنهاء 

ال�ستعمار، اإلى م�سروع حل الدولتين، ثم اإلى 

دولة واحدة لجميع ال�سكان )ليكونوا مواطنين(.
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