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ت�صدير
منذ م�ؤمتر مدريد الذي ّمل �شمل الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف مدريد العام  1991للمرة
الأوىل يف مفاو�ضات مبا�شرة وجه ًا لوجه ،برز �إجماع دويل على �أن �أي حل ُمقبل البد �أن يت�ضمن
�إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وغزة تعي�ش ب�سالم و�أمن �إىل جانب دولة �إ�سرائيل.
كما نوق�شت يف العديد من املنتديات الق�ضايا املت�صلة باحلدود الفعلية للدولتني ،وم�صري
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�ضفة الغربية ،وكيف �سيتم ت�شاطر مدينة القد�س ،وكيف �ستُحل
ق�ضية الالجئني .ومع �أن الطرفني اقرتبا مرار ًا من االتفاق على جوهر هذه الأطر� ،إال �أن
ال�صفقة مل ُت َربم.
يواجه هدف حل الدولتني اليوم حتديات خطرية .فقد جتاوز عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة
الغربية والقد�س ال�شرقية � 650ألف �شخ�ص ،مايثري �شكوك ًا �أ�سا�سية حيال م�ستقبل دولة
فل�سطينية جماورة جغرافي ًا .كما �أن اجلهود الدبلوما�سية الأمريكية التي تبذلها �إدارة دونالد
ترامب ،تهدف على ما يبدو �إىل �إعادة تعريف الق�ضايا املحورية مثل القد�س ،والالجئني،
وغزة ،ب�أ�ساليب تن ّفر الفل�سطينيني واحللفاء الأوروبيني على حدٍّ �سواء .ويف �إ�سرائيلُ ،يه ّدد
�إقرار قانون الدولة القومية اجلديد بتحويل �سكان �إ�سرائيل العرب والآخرين �إىل مواطنني
من الدرجة الثانية ،وهي خطوة يعتربها كثريون �شرعن ًة فعلية للتمييز العن�صري .ويف الوقت
نف�سه ،مل ُت�سهم االنق�سامات بني ال�ضفة الغربية وغزة� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�صراعات ال�سيا�سية بني
الف�صائل الفل�سطينية ،يف طرح م�شروع فل�سطيني وطني .عالو ًة على ذلك ،ثمة دالئل وا�ضحة
على �إدراك متعاظم يف �صفوف الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ب�أنه قد ي�ستحيل حتقيق حل دولتني
يل ّبي احلاجات الدنيا لكال املجتمعني.
مل ُتفلح يف احل ّد من هذا الو�ضع ال�سلبي املتق ّلب خم�س وع�شرون �سنة من الدبلوما�سية -مبا
فيها اتفاقيات �أو�سلو ،وقمة كامب ديفيد ومعايري كلينتون ،وقمة طابا ،ومبادرة ال�سالم العربية،
وخريطة الطريق لل�شرق الأو�سط ،وحمادثات عبا�س و�أوملرت يف �سياق عملية �أنابولي�س ،وجهود
كريي لتحقيق ال�سالم وغريها.
مع ذلك ،امل�شكلة الإ�سرائيلية-الفل�سطينية لن تختفي� .إذ تعني التوجهات الدميوغرافية
و�إقامة امل�ستوطنات �أن التقارب املا ّدي بني املجتمعني املحل ّيني يزداد ّ
باطراد ،بينما يتباعدان
�سيا�سي ًا ،واجتماعي ًا ،واقت�صادي ًا.
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يحاول هذا التقرير درا�سة الوقائع والتوجهات من منظور حتليلي جديد .للوهلة الأوىل ،قد
يبدو �أن هذا التقرير امل�ؤ ّلف من بابني يعك�س نظريتني خمتلفتني كل االختالف حول كيفية حل
ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني� :إذ يطرح �أحد البابني احلجة املُح ّبذة حلل الدولتني ،بينما
يرى الآخر �أنه �آن الأوان للتم ّعن يف فكرة الدولة الواحدة بجميع تنوعاتها.
بيد �أن هذين البابني ال يختلفان حول حقائق الو�ضع الراهن ،كما �أنهما ال يتباينان كثري ًا حول
امل�سارات املحتملة .فمن املمكن ا�ستخدام احلقائق نف�سها ال�ستخال�ص نتائج خمتلفة يف كلتا
احلالتني :هل نحتاج �إىل �أفكار جديدة� ،أم �إىل عزمية و�إرادة �سيا�سية جديدتني تدعمان الأفكار
ال�سابقة؟
ُيربز هذان البابان كذلك واقع ًا �سيا�سي ًا مه ّم ًا :ال بد لأي حل �أن يلبي احتياجات الطرفني
كليهما .فاحللول املفرو�ضة فر�ض ًا �ستبوء بالف�شل .واجلزء الذي �أع ّده معهد بيكر الينكر �أن واقع
الدولة الواحدة �آخ ٌذ بالربوز و�أن حل الدولتني يعاين امل�شاكل ،لكنه يرى �أنه الينبغي التخ ّلي
نهائي ًا عن حل الدولتني ،لأنه يو ّفر الإطار الأكرث متا�سك ًا لدولة �إ�سرائيلية دميقراطية تعي�ش ب�أمن
و�سالم �إىل جانب دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة� .أما اجلزء الذي �أع ّدته م�ؤ�س�سة كارنيغي،
فيدرك �أن واقع الدولة الواحدة �آخ ٌذ بالتبلور� ،سواء كان مرغوب ًا به �أم ال ،ويدعو �إىل متحي�ص
احللول التي ت�أخذ هذا الواقع يف عني االعتبار بد ًال من التعامي عنه.
يف الوقت الذي ُتتَداول فيه مثل هذه الآراء حول حل النزاع مع عدم طرح �سياق منا�سب لها،
يحاول هذا التقرير �أن يح ّلل ويطرح ،على نحو مو�ضوعي ،اخليارين الأ�سا�سيني ل�سالم متفاو�ض
عليه بني الإ�سرائيليني والفل�سطينينيّ ،
ويو�ضح النتائج املرتتبة عليهما لكل من الأطراف املعنية
واملجتمع الدويل .ون�أمل �أن يح ّقق ذلك الفائدة ال بو�صفه تذكري ًا باجلهود ال�سالفة بل كذلك
حا�ضن ًا جلهود ُمقبلة.
مروان ّ
املع�شر
نائب الرئي�س للدرا�سات
يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

�إدوارد بي .جريجيان
مدير معهد بيكر
لل�سيا�سة العامة

حل الدولتني –
فعل املا�ضي �أم امل�ستقبل
�إدوارد بي .جريجيان
مع �سميح العبد ،وجلعاد �شري ،وخليل ال�شقاقي

مقدمة
ّ
�شهد ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ،خالل ال�شطر الأكرب من �أوائل القرن احلادي
والع�شرين حالة من الركود ومن ق�صور املبادرات الدبلوما�سية .واليوم ،بعد �سبعني عام ًا من بدء
النزاع ،غدا التق ّدم نحو حل الدولتني ،وفق معظم املقايي�س� ،أكرث حت ّدي ًا .فقد باتت الوقائع على
الأر�ض مع ّقدة مرتاكبة .واالجتاهات ال�سيا�سية على جميع اجلبهات �أ�ضعفت �صفوف املنادين
بال�سالم ،واملحادثات تتعثرّ  ،والنماذج التاريخية حول املفاو�ضات وق�ضايا الو�ضع النهائي باتت
مو�ضع ت�سا�ؤل.
بد�أت �إدارة الرئي�س دونالد ترامب �أداء مها ّمها يف كانون الثاين/يناير  ،2017متع ّهد ًة ب�أنها
�ستُجري تعدي ًال على االفرتا�ضات الرا�سخة حول كيفية تعامل الواليات املتحدة مع العامل.
ومن الوا�ضح �أن ترامب وفريقه ر ّكزوا اهتمامهم على «ال�صفقة النهائية» بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني وعكفوا ،حتى �أوا�سط العام  ،2018على ا�ستك�شاف وو�ضع تفا�صيل مقرتحاتهم
التي يتكتمون عليها لالتفاق.
ت�شي �أغلب التقارير ب�أن ال�سنوات القليلة املُقبلة �ست�شهد منعطف ًا حا�سم ًا يف النزاع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني .وتدل احلقائق على الأر�ض ،واملعطيات الدميوغرافية ،وال�سيا�سات املحلية،
والتوجهات اجليو�سيا�سية ،على �أن توا�صل مرور الزمن �س ُيخل باملبادئ اجلوهرية التي ح ّددت
معامل حل الدولتني لعقود زمنية عدة .كما �أن الف�شل يف معاجلة النزاع وق�ضاياه اجلوهرية ،مثل
الأر�ض مقابل ال�سالم ،الي�صب يف م�صلحة �أمريكا ،و�إ�سرائيل ،وفل�سطني ،واملجتمع الدويل،
غري �أنه ،مع ا�ستمرار امل�أزق الراهن ،قد يفر�ض على جميع الأطراف املعنية املزيد من الوقائع
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احلافلة بالتح ّديات وعدم اال�ستقرار.
التوجه نحو مثل
يرمي هذا الف�صل �إىل تقييم «حالة حل الدولتني» ،على الرغم من �أن زخم ّ
هذا احلل بات يتّ�سم بدرجة عالية من الإ�شكالية؛ ويدعو �إىل الإبقاء على حل الدولتني بو�صفه
�أف�ضل اخليارات املطروحة الآن لإنهاء ال�صراع .و�إ�ضاف ًة �إىل حتديد املعامل الرئي�سة لأهمية
حل الدولتني باعتباره املنطلق الأ�سا�سي لأي مفاو�ضات ُمقبلة وتقدمي عر�ض موجز ملا ميكن �أن
يت�ض ّمنه هذا احلل ،ينا�شد هذا الف�صل الواليات املتحدة ب�أن تكون و�سيط ًا مه ّم ًا وموثوق ًا به لدى
الطرفني يف مفاو�ضات الو�ضع النهائيُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن التحليالت امل�ستقلة لالنطباعات
الإ�سرائيلية-الفل�سطينية التي يطرحها يف هذا الف�صل ك ٌّل من جلعاد �شري ،وخليل ال�شقاقي،
و�سميح العبد� ،ستلقي ال�ضوء على الدور الديناميكي الذي يلعبه الر�أي العام الإ�سرائيلي
التو�صل �إىل اتفاق.
والفل�سطيني والن�شاط ال�سيا�سي املحلي يف ّ

�إعادة �صياغة حل الدولتني
بعد �إخفاق املبادرات الدبلوما�سية ،وتفاقم تعقيد الوقائع على الأر�ض ،من البديهي �أن ُيطرح
الت�سا�ؤل عما �إذا كانت نافذة حل الدولتني ُتغ َلق �أو هي �أُغلقت بالفعل .لكن البدائل حلل الدولتني
تطرح ،يف حد ذاتها ،م�شاكل خطرية� ،سواء حول ا�ستمرار الو�ضع القائم� ،أو ت�شكيل دولة واحدة
ثنائية القومية� ،أو احتاد كونفدرايل بني �إ�سرائيل وفل�سطني� ،أو كونفديرالية �أو رابطة بني فل�سطني
ودول عربية �أخرى (بخا�صة الأردن وم�صر)� ،أو �أي مقرتحات �أخرى .ويتعينّ على املناق�شات
التي �ستدور حول هذه املقاربات البديلة �أن حت ّدد ب�صورة منا�سبة �أر�ضية م�شرتكة كافية بني
الأطراف املعنية ،تكون مبثابة �إطار جا ّد للتفاو�ض .باخت�صار ،الزالت هذه النقا�شات حول
بدائل حل الدولتني يف طور جنيني ،وال تفيد اجلهود الدبلوما�سية الراهنة .كما �أن التنازالت،
والتن�سيق ،والتعاون حول ال�سيا�سة املطلوبة بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني لتحقيق �أي �شكل من
«حل الدولة الواحدة» التبدو مقبولة �سيا�سي ًا من جانب � ٍّأي من الطرفني .والزال ا�ستمرار ال�سعي
�إىل �إقامة دولتني ل�شعبني يتمتعان بال�سيادة ،هو امل�سار الأبقى والأكرث نفع ًا جلميع الأطراف يف
املدى البعيد .قد تتغيرّ �آليات التفاو�ض حول احلل واملحافظة عليه (ورمبا يتط ّلب الأمر �أفكار ًا
ومقاربات جديدة) ،كما قد يتغيرّ حجم الق�ضايا التي �ستجري مناق�شتها واالتفاق عليها ،غري
�أن احلل النهائي �سيظل على حاله من دون تغيري.
�إن املناداة بدولتني ل�شعبني مل تتغيرّ ب�صورة جذرية خالل
ال�سنوات العديدة التي ُطرحت فيها هذه الفكرة مرة بعد
�إن املناداة بدولتني ل�شعبني مل تتغيرّ ب�صورة جذرية
خالل ال�سنوات العديدة التي ُطرحت فيها هذه الفكرة �أخرى ،غري �أن درجة الإحلاح ت�صاعدت يف �أيامنا هذه .فثمة
م�ؤيدون للو�ضع القائم يف �إ�سرائيل ،حيث حتتل ق�ضية الأمن
مرة بعد �أخرى ،غري �أن درجة الإحلاح ت�صاعدت يف
مرتبة متق ّدمة ،غري �أن ا�ستمرار هذا الو�ضع له مقابل مهم
�أيامنا هذه.
�آخر� .إذ �إن ال�سيطرة الف ّعالة على ال�ضفة الغربية وغزة تظل

عالية الكلفة من حيث املوارد ،كما �أنها حت ّد من قطف الفر�ص اال�سرتاتيجية واالقت�صادية مع
تفجر ال�صراعات على نحو ّ
متقطع ،وتثري ق�ضايا
الفاعلني الإقليميني والدوليني ،وت�ؤ ّدي �إىل ّ
مهمة .ورمبا الأمر الأهم من ذلك كله هو �أن ا�ستمرار الو�ضع القائم �سي�ؤ ّدي �إىل �إثارة ت�سا�ؤل
حول هوية �إ�سرائيل كدولة يهودية وكيان دميقراطي ،وهي الر�ؤية التي قامت على �أ�سا�سها
الدولة .ومن امل�ؤ ّكد �أن الرد ال�سلبي على «قانون الدولة القومية» الذي �أُ ِّقر يف متوز/يوليو 2018
�سيت�ضاءل �إذا ما قورن بالرد الدويل الذي �سيقا َبل به �أي جهد لت�أكيد �سيادة �إ�سرائيل على
ماليني الفل�سطينيني .ومهما كان عدد ال�سيناريوهات املحتملة خالل ال�سنوات املُقبلة ،ف�إنها
قد تف�ضي �إىل تر ّدي الأو�ضاع واخليارات .ف�سيا�سة الغمو�ض وااللتبا�س تنطوي على خماطر
متزايدة ،فيما قد ي�ؤ ّدي ت�أ�سي�س الدولتني �إىل ت�سهيل متابعة اجلهود الرامية �إىل �إقامة بنية
�شاملة ف ّعالة لتحقيق ال�سالم الإقليمي ،مبا يف ذلك الرتتيبات والإجراءات اخلا�صة مبواجهة
ف ّعالة للمخاطر التي متثلها جهات دُولتية وغري دُولتية .و�سيتطلب الإقرار بهذه الوقائع ومتابعة
ق�ضية ال�سالم �شجاعة �سيا�سية و�سيا�سات ف ّعالة �أمام ر�أي عام ت�ساوره ال�شكوك .لكن احلاجة
�إىل ذلك بالغة الأهمية.
وبالن�سبة �إىل الفل�سطينيني ،الذين عانوا الكثري خالل �سنوات االحتالل الإ�سرائيلي ،يعني
حتقيق دولة واحدة م�ستقلة �أن �أمامهم خيارات �صعبة .فالف�صل القائم راهن ًا بني ال�ضفة الغربية
وغزة ،واالنق�سام الذي يعرتي ال�سيا�سات الفل�سطينية ،والعجز يف بع�ض نواحي احلوكمة،
والعناد ،واخلطب الر ّنانة غري الب ّناءة ،ال ت�ساعد امل�شروع الوطني الفل�سطيني .ثمة حاجة �إىل
امل�صاحلة بني الف�صائل الفل�سطينية وفق مبادئ اللجنة الرباعية ،و�إىل جهود �إ�صالح امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية ،و�إىل �إحياء الإميان ب�أن امل�شروع الوطني الفل�سطيني مل ميت .كما �أن الو�ضع املرت ّدي
يف غزة ي�ستلزم العمل الفوري وتعبئة املجتمع الدويل .ويجب على القادة الفل�سطينيني �أن يلتزموا
�أمام �شعبهم ب�إيجاد احللول ،وقد يكون ذلك نقطة انطالق حمورية لتحقيق تق ّدم �أو�سع نطاق ًا.
وبالن�سبة �إىل طرفيَ النزاع ،قد تتعزّز معامل القيادة اليوم ويف امل�ستقبل �إذا ما مت تو�ضيح ر�ؤية
ال�سالم ،واتخاذ مواقف براغماتية ،وال�سعي �إىل �إيجاد قوا�سم م�شرتكة مع اال�ستعداد ،يف الوقت
نف�سه ،التخاذ القرارات ال�صعبة املطلوبة لتحقيق رفاه ال�شعبني ،على املدى الطويل .كما ينبغي
اال�سرت�شاد بالتمييز احلا�سم بني احللول الو�سط ال�سيا�سية املن�صفة ،من جهة ،وبني اال�ست�سالم
من جهة �أخرى.

�أطر حل الدولتني
الأطر التي يدور فيها حل الدولتني قائمة منذ �أمد بعيد والحاجة �إىل �إعادة اخرتاعها .والأهم
�أنه على الرغم من �أجواء القنوط التي ّ
تلف النزاع يف الوقت احلا�ضر ،التزال هذه الأطر حتظى
بدعم من الطرفني ،كما �سيت�ضح الحق ًا يف هذا الف�صل .العن�صر اجلوهري من حل الدولتني
يتطرق �إىل املبادئ التالية:
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يج�سدها القراران
الإطار الدويل :ال ب ّد �أن ت�سرت�شد املفاو�ضات باملبادئ التي ّ
الدوليان  242و� .338إن منطوق الفقرة الأوىل من قرار جمل�س الأمن الدويل الرقم
« 242ي�ؤكد �أن تنفيذ مبادئ «امليثاق» الذي يتطلب �إقامة �سالم عادل ودائم يف
ال�شرق الأو�سط ،يجب �أن ي�شمل تطبيق كال املبد�أين التاليني:
أرا�ض اح ُت ّلت يف النزاع
( )1ان�سحاب القوات امل�سلحة الإ�سرائيلية امل�سلحة من � ٍ
الأخري.
(� )2إنهاء كل حاالت احلرب واملطالب املتعلقة بها ،واحرتام ال�سيادة ووحدة الأرا�ضي
واال�ستقالل ال�سيا�سي لكل دولة يف املنطقة واالعرتاف بها ،بالإ�ضافة �إىل حقها يف
العي�ش ب�سالم �ضمن حدود �آمنة ومعرتف بها دون تهديدات �أو ا�ستخدام القوة».

التو�صل �إىل ت�سوية عادلة مل�شكلة الالجئني.
كما ي�ؤ ّكد القرار  242على �ضرورة ّ
* الأرا�ضي وامل�ستوطنات� :ستعتمد املفاو�ضات حول الأرا�ضي وحول احلدود الآمنة
املعرتف بها بني �إ�سرائيل وفل�سطني على حدود الرابع من حزيران/يونيو.1967
كما ينبغي االتفاق على �أي تعديالت يف احلدود ،و�أن تقوم على تبادل ُمن�صف
ومتفق عليه لتبادل الأرا�ضي ( )1:1وفق ًا للحاجات احليوية لكال الطرفني ،مبا فيها
تال�صق الأرا�ضي واالعتبارات الدميوغرافية .كما ينبغي تنفيذ جتميد امل�ستوطنات،
�إما ب�صورة �شاملة �أو مقت�صرة على تلك الواقعة خارج املناطق التي �ستكون داخل
حدود �إ�سرائيل ،على النحو الذي �سيتم االتفاق عليه بني الطرفني يف �أي ت�سوية
دائمة.
* الالجئون :ينبغي التفاو�ض واالتفاق بني الطرفني على حل �شامل مل�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني .و�ستدعو احلاجة �إىل م�ساعدة �إقليمية ودولية �أ�سا�سية يف معاجلة
هذه امل�شكلة من �أجل توفري اخليارات وفر�ص الت�أهيل لالجئني.
* القد�س� :ستكون القد�س الكربى مق ّر ًا لعا�صمتي الدولتني ،على �أ�سا�س حدود
العام  ،1967مع الإقرار ب�أن تكون الأحياء اليهودية جزء ًا من �إ�سرائيل ،والأحياء
الفل�سطينية جزء ًا من فل�سطني .و�سيمنح حق الو�صول الكامل وحرية العبادة
للديانات كافة ،كما �ستتم �إدارة «البلدة القدمية» وفق نظام خا�ص.
* الأمن :عند ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من الأرا�ضي الفل�سطينية� ،سيتم االتفاق
بني الطرفني على قيام دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح ،وترتيبات �أمنية خا�صة،
مبا فيها ن�شر قوة دولية يف وادي الأردن باتفاق الطرفني ،ي�صاحبها و�ضع ترتيبات
�أمنية �إقليمية تن�سجم وااللتزامات الواردة يف اتفاقيات ال�سالم الإ�سرائيلية-
امل�صرية والإ�سرائيلية-الأردنية.
* املوارد� :سي�شمل حل النزاع تخ�صي�ص ًا من�صف ًا ومعق ً
وال جلميع املوارد امل�شرتكة
العابرة للحدود.

* العالقات بني الدولتني :تنطلق العالقات من مبد�أ امل�ساواة يف �سيادة الدولة ،مع
تنمية الأو�ضاع التي ت�ؤدي �إىل عالقات ح�سن جوار بني الدولتني.
* البنية التحتية والتنمية :ينبغي تقدمي الدعم القوي لبناء البنية التحتية املادية
وامل�ؤ�س�سية يف دولة فل�سطني ،من �أجل �إقامة دولة فل�سطينية مزدهرة مرتابطة
الأطراف و�آمنة ودميقراطية.
* العالقات الإقليمية� :سيكون التق ّدم يف �سريورة ال�سالم الإ�سرائيلي-الفل�سطيني
جزء ًا ال يتجز�أ من امل�ساعي الرامية �إىل �إقرار �سالم �شامل بني �إ�سرائيل من جهة،
وجميع الدول العربية والإ�سالمية من جهة �أخرى ،وفق ًا للخطوط العري�ضة ملبادرة
ال�سالم العربية للعام .2002
ال بد �أن تمُ ّثل هذه الأطر العامة جوهر خطة ال�سالم .ومن امل�ؤكد �أن ثمة ق�ضايا �أخرى الب ّد
من النظر فيها والتفاو�ض حولها ومعاجلتها – ومنها اجلداول الزمنية ،والرتتيبات الأمنية
املح ّددة ،والأنظمة االقت�صادية ،واال�ستثمار – غري �أن الإخفاق يف مواجهة الق�ضايا اجلوهرية
لن ي�ؤ ّدي �إىل �سالم ثابت ودائم.

معاجلة احلدود وامل�ستوطنات
�سميح العبد
التو�صل �إىل تق�سيم متبادل مقبول ودائم بني �إ�سرائيل
من املحاور اجلوهرية لأي اتفاقية نهائيةّ ،
وفل�سطني على �أ�سا�س خطوط الرابع من حزيران/يونيو  ،1967مبا يف ذلك تبادل متّفق عليه
للأرا�ضي ،ماي�ضع ح ّد ًا لالحتالل .كذلك ،من العوامل الأ�سا�سية لدفع عملية ال�سالم قدم ًا ،و�ضع
خريطة طريق حت ّدد �أرا�ضي �إ�سرائيل وفل�سطني .فالتفاهم املُحتمل حول ق�ضية الأرا�ضي �سيم ّكن
�إ�سرائيل من دمج مناطق م�ستوطنات متّفق عليها يف �إطار ال�سيادة على الأرا�ضي املعرتف بها
لإ�سرائيل ،و�إخالء �أو �إعادة توطني امل�ستوطنني �إىل خارج الأرا�ضي الفل�سطينية .وميكن للتعديل
املتّفق عليه للحدود بني �إ�سرائيل وفل�سطني �أن ي�سمح ملا يقرب من  80يف املئة من امل�ستوطنني
الإ�سرائيليني البقاء حيث يقيمون اليوم .ويف اجلانب الفل�سطيني ،ف�إن تر�سيم حدود دائمة �أمر
حا�سم لبناء الدولة؛ �إذ �إنه يو ّلد اليقني ال�ضروري لإجناح التدابري الرامية �إىل �إعادة توطني
الالجئني والإجراءات االقت�صادية لبناء الدولة ،وي�سمح للحكومة الفل�سطينية ب�إقامة بنية حتتية
مادية ف ّعالة لبناء دولة فل�سطينية مزدهرة.
عند بدء املفاو�ضات ،وفيما مي�ضي الطرفان قدم ًا �إىل الأمام� ،سيكون جتميد امل�ستوطنات
خطوة حا�سمة ودلي ًال على ح�سن النية ،لأن امل�ستوطنات كانت ،مرار ًا وتكرار ًا� ،إحدى
العقبات الكربى يف املفاو�ضات .فقد �أ�سفرت املفاو�ضات حول الأرا�ضي ،يف ظل موا�صلة
�إ�سرائيل تو�سيع امل�ستوطنات� ،إىل تعقيد م�سار املفاو�ضات كلي ًا يف املا�ضي ،و�ستزيد من
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تعقيده م�ستقب ًال .وتت�س ّبب �سيطرة �إ�سرائيل على م�ساحات �شا�سعة من ال�ضفة الغربية �إىل
تعقيد املفاو�ضات على نحو ّ
وتع�سر احلوكمة الفل�سطينية ،وتعاظم امل�ش ّقة يف حياة
مطردّ ،
الفل�سطينيني اليومية.
ال�ضفة الغربية اليوم جم ّز�أة ،وتقع معظم الأرا�ضي
حتت �سيطرة �إ�سرائيل .يعي�ش ما يزيد على 650000
ال�ضفة الغربية اليوم جمزّ �أة ،وتقع معظم الأرا�ضي
م�ستوطن �إ�سرائيلي يف م�ستوطنات مت ّثل  2.7يف املئة
حتت �سيطرة �إ�سرائيل.
1
من م�ساحة ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية .وي�ستمر
تو�سيع امل�ستوطنات ،فيما تتعاظم عمليات البناء بوترية
كبرية منذ العام  .2017وعندما ت�ؤخذ يف االعتبار «مناطق ال�سلطة وال�صالحيات» خارج
امل�ستوطنات ،ترتفع ن�سبة م�ساحة مناطق اال�ستيطان لت�صل �إىل  9.3يف املئة من �أرا�ضي ال�ضفة
الغربيةُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن امل�ستوطنات ترتبط مع بع�ضها البع�ض ومع �إ�سرائيل من خالل
�شبكة من الطرق املتط ّورة التي ت�شمل  2.3يف املئة من املنطقة .عالو ًة على ذلك ،اعتُربت ن�سبة
 20يف املئة من ال�ضفة الغربية منطقة ع�سكرية مغلقة ،كما �أن ن�سبة  20يف املئة �أخرى من
أرا�ض تابعة للدولة» .كذلك ،تقع ن�سبة  9.4يف املئة من ال�ضفة الغربية
ال�ضفة الغربية ُ�ص ِّنفت كـ»� ٍ
اليوم بني جدار الف�صل وحدود العام  ،1967ما يعني عزلها وف�صلها بالفعل عن الأرا�ضي
الفل�سطينية .وب�صورة �إجمالية ،ف�إن نحو  60يف املئة من ال�ضفة الغربية يخ�ضع �إىل ال�سيطرة
الإ�سرائيلية الكاملة ،وما بقي لنحو  2.9مليون فل�سطيني هو العي�ش يف « 169جزيرة» مبعرثة يف
املنطقتني �أ و ب (ما ي�ش ّكل  40يف املئة من ال�ضفة الغربية).
مع تق ّدم املفاو�ضات� ،سيكون جتميد امل�ستوطنات خطوة مهمة من جانب احلكومة الإ�سرائيلية
لإثبات ح�سن النية .وبالن�سبة �إىل الفل�سطينيني ،من �ش�أن جتميد امل�ستوطنات بناء الثقة وتعزيز
املوثوقية ،وهو ما كان غائب ًا ملا يربو على ع�شرين �سنة من املحادثات .كما �أن ذلك �سيحافظ
على �إمكانية حتقيق حل الدولتني ،ويتيح الفر�صة لإجراء التح�سينات على الأر�ض وتطوير
البنية التحتية ب�صورة يلم�سها وي�شعر بها الفل�سطينيون ب�شكل فوري .كما �سيعزز ذلك دعم
حل الدولتني والقيادة الفل�سطينية احلالية على حدٍّ �سواء .وبالن�سبة �إىل الإ�سرائيليني� ،سي�سمح
جتميد امل�ستوطنات للمفاو�ضات بامل�ضي قدم ًا ،و�سيخ ّفف من خماوف املجتمع الدويل من �أن
�إ�سرائيل تعتزم �ضم ال�ضفة الغربية و�إنكار احلقوق ال�سيا�سية للفل�سطينيني .كما �سي�س ّهل جتميد
امل�ستوطنات �إجراء تعديالت واقعية على توقعات جماعات امل�ستوطنني ،وي�ضع الأ�س�س لوقائع
جيو�سيا�سية حم ّددة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ت�ؤ ّيد حل الدولتني.

االعتبارات ال�سيا�سية املحلية والر�أي العام:
التحديات والفر�ص
على �ض ّفتَي النزاع� ،أ�صيب الر�أيان العا ّمان الإ�سرائيلي والفل�سطيني ب�صورة متزايدة بخيبة
الأمل من حل الدولتني .ففي �إ�سرائيل ،دفعت الهواج�س الأمنية الهيئات ال�سيا�سية نحو اليمني
التو�صل �إىل حل لل�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني
ب�شكل كبري .وتبينّ ا�ستطالعات الر�أي العام �أن ّ
يحتل �أولوية متدنية بالن�سبة �إىل �أغلبية الإ�سرائيليني ،و�أن الو�ضع الراهن يدعو �إىل الر�ضى� .أما
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،في�شعر كثريون ب�أن �أو�سلو وامل�شروع الوطني الفل�سطيني ُمنيا بالف�شل،
وبد�أت بالتايل النقا�شات حول البدائل.
مع ذلك ،ويف حني �أن االجتاهات ال�سيا�سية لدى اجلانبني تبدو ُمثبطة� ،إال �أن الر�أي العام
يتم ّيز بالديناميكية ،وهو قاب ٌل للت ّغري وفق ًا للأجواء ال�سيا�سية .وقد �أظهر الر�أي العام �أن من
املمكن �إعادة بناء الثقة ،و�أن القيادة عن�صر مهم ،و�أن الإميان ب�إمكانية حتقيق ال�سالم يلعب
دور ًا حا�سم ًا.
يف الأجزاء التالية من هذا التقرير ،يعالج جلعاد �شري وخليل ال�شقاقي البيئة املع ّقدة
ال�ستطالعات الر�أي العام يف �إ�سرائيل وفل�سطني ،وحتدياتها والفر�ص املطروحة.

الديناميكيات ال�سيا�سية الإ�سرائيلية
جلعاد �شري
ثمة �سل�سلة طويلة من العقبات التي حتول اليوم ،ولأ�سباب عدة ،دون الو�صول �إىل اتفاق
نهائي حول ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني :فهناك فجوات
عري�ضة يف الروايات التاريخية التي يعتمدها الإ�سرائيليون ثمة �سل�سلة طويلة من العقبات التي حتول اليوم دون
والفل�سطينيون ،وهي تزداد ات�ساع ًا مع مرور الوقت .وهناك الو�صول �إىل اتفاق نهائي حول ال�صراع الإ�سرائيلي-
ارتياب وعدم ثقة متبادل مابني القيادتني واملجتمعني؛ فالطرفان الفل�سطيني.
خمتلفان كل االختالف حول الو�ضع النهائي للق�ضايا اخلالفية
اجلوهرية؛ والقادة ميانعون التح ّرك �إىل الأمام ،واليبدون
م�ستعدين لتح ّمل املخاطر التي تنطوي عليها الدعوة �إىل �إحالل ال�سالم؛ ولي�س هناك ،يف هذه
الأيام ،و�سيط م�ؤمتن وموثوق به ب�صورة م�شرتكة لتي�سري عملية التفاو�ضُ .ي�ضاف �إىل ذلك
�أن التطورات يف ال�شرق الأو�سط الأو�سع ويف طول العامل العربي وعر�ضه خالل العقد الأخري،
فاقمت تعقيد الطابع مرتابط الأبعاد للنزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني و�أنزلت هذه الق�ضية �إىل
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مرتبة متدنية يف قائمة �أولويات �أنظمة احلكم العربية ،كما ك�شفت عن توجهات �أخرى ت�شغل
�ص ّناع القرار يف املنطقة وخارجها .ثم �أن هناك معوقات تعرت�ض هذه العملية داخل الأنظمة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية والفل�سطينية.
تك�شف ا�ستطالعات الر�أي عن معلومات ق ّيمة ملواقف الر�أي العام الإ�سرائيلي حيال الق�ضايا
اجلوهرية يف النزاع – وهي القد�س ،وامل�ستوطنات ،والأمن – وعن العوامل التي قد حت ّفز على
التو�صل �إىل اتفاق حول الدولتني وجتعل هذا االتفاق ممكن ًا �سيا�سي ًا .حالي ًا ،اجتاهات الر�أي
ّ
العام يف �إ�سرائيل غري م�ؤاتية �إىل حد كبري حلل الدولتني ،مع �أنه ما من ر�ؤية بديلة ّ
يف�ضلها
الإ�سرائيليون .ويق ّدم ا�ستطالع م�ؤ�شر الأمن القومي احلديث الذي قام به معهد درا�سات الأمن
مف�ص ًال لنقاط �أ�سا�سية عدة لدى الر�أي العام الإ�سرائيلي حول النزاع ،والتح ّوالت
القومي عر�ض ًا ّ
التي تطر�أ عليه وفق خطوط دميوغرافية:
* يعتقد  21يف املئة فقط من اليهود الإ�سرائيليني �أن النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني
مي ّثل اخلطر اخلارجي الأكرب على دولة �إ�سرائيل ،ويرى  83يف املئة من اليهود
الإ�سرائيليني �أن �إ�سرائيل قادرة على �أن ت�صد بنجاح �أي هجمات �إرهابية ُكربى
متتالية .وتبينّ هذه الن�سب املئوية �أن الر�أي العام الإ�سرائيلي الي�ستعجل الو�صول
�إىل حل مع الفل�سطينيني .عو�ض ًا عن ذلك ،يعتقد الإ�سرائيليون �أن دولتهم �ستنجح
يف احتواء التهديدات والتعامل مع حتديات النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
* انخف�ضت ن�سبة ت�أييد الإ�سرائيليني لإقامة دولة فل�سطينية خالل ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .ففي العام  ،2008كانت الن�سبة  46يف املئة وارتفعت �إىل  58يف املئة بعد
خطاب رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو يف العام  2010عن ال�سيا�سة اخلارجية يف
جامعة «بار �إيالن» ،حيث �أعلن ب�صراحة عن ت�أييده حل الدولتني .لكن ت�أييد �إقامة
2
دولة فل�سطينية ت�ضاءل تدريجي ًا �إىل �أن بلغ  43يف املئة يف العام .2017
* يك�شف امل�ؤ�شر عن �أن ت�أييد الر�أي العام الإ�سرائيلي حلل الدولتني كان  55يف املئة
العام  ،2017غري �أن هذه الن�سبة انخف�ضت خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة عما
كانت عليه يف العام � ،2012أي  69يف املئة .وت�ؤ ّيد �أغلبية الر�أي العام العلماين
متدن
( 72يف املئة) حل الدولتني ،غري �أن الت�أييد يف �أو�ساط الر�أي العام املتد ّين ٍ ّ
للغاية� ،أي  20يف املئة فقط .ومي ّثل هذا احلل ق�ضية �إ�شكالية يف �أو�ساط الر�أي
العام الإ�سرائيلي ،حيث تعتقد فئات خمتلفة منه �أن ثمة حل ً
وال بديلة.
* يو�ضح امل�ؤ�شر �أن  39يف املئة من الر�أي العام اليهودي الإ�سرائيلي يعتقدون �أن اخليار
الأف�ضل لإ�سرائيل هو موا�صلة اجلهود للو�صول �إىل اتفاقية دائمة؛ ويرى  18يف املئة
�أن اخليار الأف�ضل هو �ضم الكتل اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية �إىل �إ�سرائيل؛
ويعتقد  17يف املئة �أن اخليار الأف�ضل �سيكون و�ضع ترتيبات انتقالية للف�صل عن
الفل�سطينيني .ويرى  15يف املئة �آخرون �أن اخليار الأف�ضل هو املحافظة على الو�ضع
القائم ،فيما يعتقد الباقون الذين ي�شكلون  11يف املئة� ،أن اخليار الأف�ضل هو �ضم

جميع �أرا�ضي ال�ضفة الغربية �إىل �إ�سرائيل.
* عندما ُطرحت مقرتحات عدة ترمي �إىل �إنهاء النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني – وهي
حل الدولتني� ،أو الكونفيدرالية� ،أو الدولة الدميقراطية مزدوجة اجلن�سية – بدا �أن
 46يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني الزالوا ي�ؤيدون حل الدولتني ،بينما ي�ؤيد  33يف
املئة الكونفيدراليةّ ،
ويف�ضل الباقون الدولة الدميقراطية مزدوجة اجلن�سية .وي�ص ِّنف
معظم م�ؤ ّيدي حل الدولتني �أنف�سهم �سيا�سي ًا كي�ساريني �أو و�سطيني؛ و 63يف املئة منهم
علمانيون .ويع ّرف معظم م�ؤ ّيدي الكونفيدرالية �أنف�سهم كي�ساريني ،مع �أن يهود ًا
ميينيني ومتدينني (مي ّثلون  5يف املئة و 10يف املئة على التوايل) ي�شاركونهم هذا
ٌ
ف�ضعيف ومتق ّلب ،وتبلغ ن�سبة
املوقف� .أما ت�أييد الدولة الدميقراطية مزدوجة اجلن�سية
امل�ؤيدين هنا �أعلى م�ستوياتها يف �أو�ساط اليهود الأرثوذك�س املت�ش ّددين و«املتدينني»
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(الأرثوذك�س احلديثني) (مي ّثلون  40يف املئة و 31يف املئة على التوايل).
* مع ذلك ،ف�إن نظرة �إجمالية على الطيف ال�سيا�سي ب�أكمله� ،ستبينّ لنا �أن حل
الدولتني الزال يتمتع بالن�سبة الأعلى من الت�أييد بني خمتلف الفئات ،مبن فيها تلك
التي ت�ص ّنف نف�سها بو�صفها من «اليمني املعتدل» .واجلماعات التي ت�ص ّنف نف�سها
بو�صفها على «ميني» الطيف ال�سيا�سي هي وحدها التي ت�ؤ ّيد حل الدولتني وحل الدولة
الواحدة بالن�سبة نف�سها ( 20يف املئة) .ومن بني م�ؤ ّيدي «الدولة الواحدة» ،اخليار
الذي يحظى بالدعم الأكرب ( 29يف املئة) هو ترحيل الفل�سطينيني� .أما مواطنو
�إ�سرائيل العرب ف�إن  88يف املئة منهم ي�ؤ ّيدون حل الدولتني ،فيما ّ
يف�ضل  12يف املئة
منهم حل الدول الواحدة .والعجب بالطبع يف �أن مواطني �إ�سرائيل العرب الي�ؤ ّيدون
4
على الإطالق املخططات الأخرى (مثل الأبارتايد �أو الرتحيل �أو غري ذلك).
كما يبينّ اال�ستطالع �أعاله ،ف�إن الر�أي العام الإ�سرائيلي منق�س ٌم على نف�سه حيال احللول غري
املح ّددة .ولتحديد العقبات التي تواجه املفاو�ضات يف امل�ستقبل� ،أجرى م�ؤ�شر الأمن القومي
حتلي ًال للق�ضايا الأ�سا�سية بالن�سبة �إىل املجتمع الإ�سرائيلي ،والتي �ستكون بالت�أكيد نقاط ًا حمورية
يف املحادثات امل�ستقبلية .ولتعيني هذه الق�ضايا وفهم حوافز الدعمُ ،عر�ضت على امل�ستجيبني
اتفاقية �سالم دائم على �أ�سا�س الدولتني .وعر�ضت عليهم يف وقت الحق �سيا�سات حتفيزية عدة
5
ترتبط باالتفاقية املبدئية.
ا�شتملت اتفاقية الدولتني املبدئية على (�أ) دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح؛ (ب) ان�سحاب
�إ�سرائيلي �إىل «اخلط الأخ�ضر» (�أي خط الهدنة للعام  ،1949الذي ي�شار �إليه غالب ًا بحدود
الرابع من حزيران  )1967مع تبادل للأرا�ضي ب�صورة م�شرتكة؛ (ت) ّمل �شمل العائالت يف
�إ�سرائيل ملئة �ألف من الالجئني الفل�سطينيني؛ (ث) القد�س الغربية عا�صمة لإ�سرائيل والقد�س
ال�شرقية عا�صمة لفل�سطني؛ (ج) و�ضع احلي اليهودي واحلائط الغربي �ضمن نطاق ال�سيادة
الإ�سرائيلية ،والأحياء الإ�سالمية وامل�سيحية واحلرم ال�شريف �ضمن نطاق ال�سيادة الفل�سطينية؛
متب�صرة حول �شعبية تلك
و(ح) �إنهاء النزاع واال ّدعاءات .وق ّدم هذا اال�ستطالع وجهات نظر ّ
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النتيجة والفر�ص املمكنة لتعزيز م�ساندة الإ�سرائيليني حلل الدولتني وال�شعبني .من املح�صالت
الأ�سا�سية:
* �أعرب  35يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني عن ت�أييدهم لل�شروط اخلا�صة بهذه
االتفاقية املبدئية ،بينما عار�ضها  55يف املئة منهم ،مقارن ًة مع  85يف املئة من العرب
الإ�سرائيليني الذين �أ ّيدوها .وب�صورة �إجمالية� ،أ ّيد  43يف املئة من الإ�سرائيليني
االتفاقية املبدئية .وكانت ن�سبة الدعم للحزمة الأولية هي الأعلى بني امل�ستجيبني
الأقل تد ّين ًا .ويبدو �أن الت�ش ّكك يف �أو�ساط اليهود الإ�سرائيليني يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
ب�شكوكهم اجلد ّية ب�إمكانية التنفيذ .وهذا ما �أكدته نتائج م�سوح �سابقة ب ّينت �أن
الثقة بالفل�سطينيني – �أي رغبة الر�أي العام الفل�سطيني يف ال�سالم – كانت من
العوامل امل�ؤ ّثرة.
* من بني جميع الإ�سرائيليني ،مبن فيهم العرب ،يعتقد ما يقارب الن�صف ( 48يف
املئة) �أن حل الدولتني الزال قاب ًال للحياة ،بينما يرى  42يف املئة �أن امل�ستوطنات
انت�شرت بحيث غدا هذا احلل غري قابل للحياة .بل �إن اليهود الإ�سرائيليني ب�صورة
خا�صة ،يرون بن�سبة �أعلى �أن حل الدولتني غري قابل للحياة ( 46يف املئة ،مقابل
 42يف املئة يرون �أنه قابل للحياة) .مع ذلك ،تبلغ ن�سبة الت�أييد يف �أو�ساط اليهود
الإ�سرائيليني للفكرة العامة حلل الدولتني  46يف املئة ،بينما ترتفع لدى العرب
الإ�سرائيليني �إىل  83يف املئة .ومن بني اليهود الإ�سرائيليني الذين يعتقدون �أن حل
الدولتني الزال قاب ًال للحياة ،ي�ؤيد  50يف املئة االتفاقية املبدئية.
* �إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يعتمد ت�أييد هذه االتفاقية ،يف جانب منه ،على االعتقاد ب�أن
ثمة فر�صة بالفعل لإقامة دولة فل�سطينية يف غ�ضون ال�سنوات اخلم�س املُقبلة ،ومع
ذلك ،ف�إن ن�سبة �أقل من النا�س ي�ؤ ّيدون البدائل الثالثة املمكنة حلل الدولتني :دولة
واحدة بحقوق مت�ساوية؛ �أو دولة واحدة بال حقوق؛ �أو ترحيل� ،أو �إعادة توطني� ،أو
نقل الفل�سطينيني.
* على الرغم من رف�ض الأغلبية لالتفاقية املبدئية ،ميكن �أن تتع ّدل معار�ضتها
ب�صورة كبرية �إذا ما �أُ�ضيفت �سيا�سات حتفيزية حمددة .والأمر الأكرث �إيجابية هنا
هو �أن  44يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني الراف�ضني �سيغريون موقفهم �إذا التزمت
احلكومة الفل�سطينية مبوا�صلة التعاون الأمني القائم حالي ًا ،مبا فيه �إ�شراك قوى
الأمن الإ�سرائيلية باملعلومات اال�ستخباراتية ،واحليلولة دون وقوع الهجمات،
واعتقال امل�شتبه بعالقتهم بالإرهاب؛ و�سي�ؤدي ذلك �إىل رفع ن�سبة الت�أييد �إىل
�أغلبية  59يف املئة.
ت�شجع على
التو�سع يف هذه احلوافز يف ا�ستطالعات ر�أي �أخرى تتناول الق�ضايا التي ّ
وقد جرى ّ
اتّخاذ موقف م�ؤ ّيد ،وتخفيف املخاوف واالعرتا�ضات على حل الدولتني .و�أ�شارت ا�ستطالعات
ر�أي �أخرية �إىل �أن ال�سيا�سات املح ّفزة التالية �ستزيد ب�صورة كبرية ن�سب ت�أييد اقرتاح جديد يف
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�أو�ساط الإ�سرائيليني والفل�سطينيني:
* �سيظل الأمن ق�ضية حمورية بالن�سبة �إىل الر�أي العام الإ�سرائيلي .فقد �أعرب  56يف
املئة من اليهود الإ�سرائيليني و 55يف املئة من العرب الإ�سرائيليني عن ت�أييدهم �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة يف ال�ضفة الغربية ونزع ال�سالح (�أي الأ�سلحة الثقيلة) يف
قطاع غزة .ويف ما يتعلق بهذه النقطة ،ف�إن  48يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني و69
يف املئة من العرب الإ�سرائيليني �أبدوا ت�أييدهم لت�أ�سي�س قوة متعددة اجلن�سيات يتم
ت�شكيلها ون�شرها يف الدولة الفل�سطينية ل�ضمان الأمن وال�سالمة لكال اجلانبني.
* �إذا �سمحت االتفاقية لليهود بزيارة هيكل �سليمان ،ف�إن  47يف املئة من اليهود
الإ�سرائيليني �أفادوا ب�أنهم �سي�ؤيدونها .و�إذا �أُ�ضيفت هذه املجموعة �إىل من �أعلنوا
عن دعمهم لالتفاقية ،ف�إن  61يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني �سيدخلون يف عداد
امل�ؤيدين لها بهذا ال�شرط.
ن�صت على
* �أفاد  40يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني ب�أنهم �سي�ؤيدون االتفاقية �إذا ّ
�أن يكون يف الدولة الفل�سطينية نظام �سيا�سي دميقراطي يقوم على حكم القانون،
واالنتخابات الدورية ،وحرية ال�صحافة ،والربملان القوي ،والق�ضاء امل�ستقل،
واحلقوق املت�ساوية للأقليات الدينية والإثنية ،و�إجراءات م�ش ّددة ملكافحة الف�ساد.
* �أظهر الإ�سرائيليون دعم ًا متزايد ًا خلطة ت�ض ّمنت الإقرار املتبادل ب�أن �إ�سرائيل
وفل�سطني هما َو ًطنا هذين ال�شعبني 59 :يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني – مبن
فيهم  40يف املئة من امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية – و 85يف املئة من العرب
الإ�سرائيليني ،ي�ؤ ّيدون االعرتاف املتبادل.
* من احلوافز الإ�ضافية التي ت�ستهوي كال الطرفني� ،إدراج �أي خطة من جانب ترامب
يف امل�ستقبل �ضمن مبادرة ال�سالم العربية ،ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تعديل مواقف
 37يف املئة من الإ�سرائيليني ( 55يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني) الذين يعار�ضون
االتفاقية الآن.
مت ّثل املدركات الفردية للأعراف املجتمعية عام ًال مه ّم ًا لدى اجلانبني الإ�سرائيلي والفل�سطيني
على حدٍّ �سواء .فقد الحظ امل�ستجيبون �أن الدعم حلزمة حل الدولتني منخف�ض لدى الر�أي العام
العري�ض يف املجتمعني .ففي �أو�ساط اليهود الإ�سرائيليني ،يعتقد  62يف املئة �أن �أغلبية الر�أي
العام يعار�ضون حل الدولتني .ومع �أن  35يف املئة من اليهود الإ�سرائيليني ي�ؤ ّيدون اخلطة ،ف�إن
 19يف املئة فقط يعتقدون �أن معظم الر�أي العام ي�ؤ ّيدونها .والن�سبة املئوية للم�ستجيبني الذين
يعتقدون �أن الفل�سطينيني �سي�ؤ ّيدون احلزمة املجمعة ( 29يف املئة) �أعلى من الن�سبة املئوية ملن
يعتقدون �أن �أغلب اليهود ي�ؤ ّيدونها.
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خليل ال�شقاقي

�شهد العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين ت�أييد ًا مه ّم ًا يف فل�سطني ملفهوم حل الدولتني .ومع
نهاية هذا العقد بد�أ هذا الت�أييد باالنخفا�ض ،و�أعرب معظم الفل�سطينيني الذين �شملهم امل�سح
عن رف�ضهم حل الدولتني 7.فقد �أدت جهود ال�سالم املتتالية �إىل �إقناع الكثري من الفل�سطينيني
ب�أن �إ�سرائيل غري م�ستع ّدة لل�سالم ،و�أن الإ�سرائيليني يرف�ضون القبول بت�سوية تاريخية ،و�أن ما
من �شركاء �إ�سرائيليني للفل�سطينيني يف حل الدولتني� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أقنعت االنطباعات عن
ف�شل بناء الدولة حمل ّي ًا العديد من الفل�سطينيني ،بخا�صة ال�شباب� ،أن �أي دولة فل�سطينية يف
امل�ستقبل �ستكون فا�سدة و�سلطوية .ونتيج ًة لذلك ،تزايدت املطالبة بحل الدولة الواحدة التي
يتمتع فيها الفل�سطينيون واليهود الإ�سرائيليون بامل�ساواة يف احلقوق ،وبنظام ال�صوت الواحد
لل�شخ�ص الواحد.
جذور هذا االجتاه مهمة ،وهي ت�شري �إىل مرونة الر�أي العام وارتباطه باالنطباعات
حول �إمكانية حتقيق ال�سالم .وتكمن الأ�سباب الرئي�سة للت�شا�ؤم حيال حل الدولتني
يف االنطباع ال�سائد ب�أن هذا احلل مل يعد عملي ًا �أو قاب ًال للحياة ،و�إىل االعتقاد ب�أن
اجلانب اليهودي الإ�سرائيلي ال ي�ؤ ّيده ،وب�أن ت�أييده لي�س هو املوقف ال�سائد يف املجتمع
الفل�سطيني.
واحلال �أن معظم الفل�سطينيني يعتقدون �أن الإ�سرائيليني اليريدون ال�سالم .ففي كانون
الثاين/دي�سمرب � 8،2017أعرب  37يف املئة فقط من الفل�سطينيني عن اعتقادهم ب�أن �أغلبية
اليهود الإ�سرائيليني ي�ؤ ّيدون ال�سالم؛ وكان ذلك ر�أي  43يف املئة منهم قبل �أقل من �سنتني .وتبلغ
درجة عدم الثقة ب�إ�سرائيل ك�شريك ،وب�إمكانية حتقيق حل الدولتني م�ستوى عالي ًا .فقد �أفادت
�أغلبية كا�سحة من الفل�سطينيني ( 83يف املئة) يف ا�ستطالع كانون الأول/دي�سمرب � 2017أنه
الميكن الوثوق بالإ�سرائيليني .وبالطبع ،عدم الثقة هذا يق ّو�ض اال�ستعداد للمخاطرة والو�صول
�إىل حلول و�سط .ويف �شهر حزيران/يونيو  ،2017وافق نحو ثالثة �أرباع الفل�سطينيني على املقولة
التالية« :ال ميكن القيام ب�أي �شيء يكون يف �صالح الطرفني كليهما .فما هو �صال ٌح لأحد اجلانبني
9
طال ٌح للجانب الآخر».
�إذا �أخذنا يف االعتبار هذا القدر الهائل من عدم الثقة
حمركة لعملية ال�سالم،
�إذا مل يكن الر�أي العام قوة ّ
تو�صل القادة
ب�إ�سرائيل والإ�سرائيليني يف �أو�ساط الفل�سطينيني ،الميكننا
ف�إنه لي�س عقبة على طريقه .و�إذا ما ّ
�إىل اتفاق �سالم ،ي�شري اال�ستطالع �إىل �أن الر�أي العام املراهنة على الر�أي العام كو�سيط للتح ّول الإيجابي .لكن� ،إذا مل
�سي�ؤ ّيده على الأرجح.
يكن الر�أي العام قوة حم ّركة لعملية ال�سالم ،ف�إنه لي�س عقبة على

تو�صل القادة �إىل اتفاق �سالم ،ي�شري اال�ستطالع �إىل �أن الر�أي العام �سي�ؤ ّيده
طريقه .و�إذا ما ّ
على الأرجح.
مع ذلك ،وحتى لو مت �إقناع الر�أي العام بت�أييد املفاو�ضات ومفهوم حل الدولتني ،فهناك
م�س�ألة �أ�سا�سية ينبغي التعامل معها قبل اعتبار هذا احلل قاب ًال للحياة .فمنذ بداية
عملية ال�سالم ،كان ثمة ق�ضايا ميكن اعتبارها من القيم املق ّد�سة وال�شروط املف�صلية
حد بعيد .ومتحورت هذه الق�ضايا� ،أ�سا�س ًا ،حول القد�س ،وحق
غري القابلة للتفاو�ض �إىل ٍّ
عودة الالجئني ،وبع�ض �سمات �سيادة الدولة ،وال�سيما تلك املتع ّلقة بالرتتيبات الأمنية.
بعبارة �أخرى ،علينا �أن نح ّدد ،يف ظل امل�صالح املت�ضاربة للطرفني ،ما �إذا كان من املمكن
�إيجاد حلول م�شرتكة ومتّفق عليها حول املكونات الأ�سا�سية الأكرث احتما ًال يف حزمة حل
الدولتني .ووفق ًا لدرا�سات الر�أي العام يف �أو�ساط الفل�سطينيني ،وال�سيما خالل ال�سنوات
الثالث الفائتة ،تخ ُل�ص التحليالت �إىل نتيجة واحدة مفادها �أن الر�أي العام الفل�سطيني
اليقف حجر عرثة �أمام ال�سالم القائم على تنفيذ حل الدولتني الذي يعالج هذه الق�ضايا
اجلوهرية.
ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا ،يف جميع الأحوال� ،أن من امل�شكوك فيه �أن الر�أي العام ،الذي كان
�أحيان ًا قوة دافعة �أ ّثرت يف تغيري ال�سيا�سات يف ال�سلطة الفل�سطينية ،قاد ٌر على دفع قائد مرت ّدد
�أو �ضعيف �إىل املخاطرة الكبرية التي تنطوي عليها �أي اتفاق دائم مع �إ�سرائيل .ونظر ًا �إىل
االعتقاد الرا�سخ لدى الر�أي العام ب�أن طموحات �إ�سرائيل على املدى الطويل مت ّثل تهديد ًا وجودي ًا
لتطلعات الفل�سطينيني نحو حتقيق اال�ستقالل يف دولتهم اخلا�صة ،الميكن املراهنة على قيام
الر�أي العام بال�ضغط على قيادته لإبرام الت�سوية� ،أو حتى الدخول يف املفاو�ضات .مع ذلك،
وبالقدر الذي يعود فيه جمود عملية ال�سالم �إىل القادة الذين يعتقدون �أن جمهورهم ومنا�صريهم
الي�ؤ ّيدون الت�سويات واحللول الو�سط املطلوبة ،ف�إن فهم ًا �أعمق ملواقف الر�أي العام قد يو ّفر لهم
حافز ًا �أقوى للمخاطرة .وواقع الأمر �أنه �إذا ا�ستطاع ه�ؤالء القادة الو�صول �إىل اتفاق �سالم مع
نظرائهم الذين ي�شاركونهم الر�أي على اجلانب الآخر ،ف�سيجدون �أن جمهورهم �سي�ؤيد مثل هذا
االتفاق يف ا�ستفتاء عام.
تنطوي هذه النتائج على ُبعدين مه ّمني يف �سياق ال�سيا�سة العامة .الأول هو �أن الر�أي العام
الفل�سطيني مل يعلن بعد �أن حل الدولتني قد مات وانق�ضى �إىل غري رجعة ،على الرغم مما
هو قائم على �أر�ض الواقع اليوم (�أي تو�سيع امل�ستوطنات ،وت�آكل �أجهزة احلكم الفل�سطينية)،
ونوايا القادة وقدراتهم على اجلانبني ،والآراء القيمية للر�أي العام والقادة على حدٍّ �سواء.
�أما الثاين ،فهو �أن الر�أي العام الي�ؤ ّدي دور ًا قيادي ًا يف ما يتعلق ب�صنع ال�سالم الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي .و�إذا ما �أخذنا يف االعتبار م�ستوى عدم الثقة املتبادل بني الطرفني ،قد اليلعب
� ٌّأي منهما مثل هذا الدور على الإطالق .مع ذلك ،ينبغي �أال يقفز القادة �إىل ا�ستنتاج �أن
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�أيديهم مك ّبلة و�أن ما من م�ؤ ّيدين لهم يف ال�سعي نحو ال�سالم .بل على العك�س� ،إذا تو ّفرت
20
لدى الر�أي العام الفل�سطيني احلوافز املنا�سبة ،فيمكن
�إقناعه بدعم �سالم قائم على ت�سويات وحلول و�سط م�ؤملة
�إذا تو ّفرت لدى الر�أي العام الفل�سطيني احلوافز
املنا�سبة ،فيمكن �إقناعه بدعم �سالم قائم على ت�سويات ينطوي عليها حل الدولتني.
وكما هي احلال يف �أو�ساط الر�أي العام الإ�سرائيلي،
وحلول و�سط م�ؤملة ينطوي عليها حل الدولتني.
ميكن �أن تتغيرّ معار�ضة الفل�سطينيني حلزمة الدولتني
ب�صورة مهمة ،حاملا تُ�ضاف �إىل احلل �سيا�سات حمفّزة
حم ّددة ووا�ضحة املعامل .على �سبيل املثال ،ميكن زيادة ت�أييد االتفاقية ال�شاملة �إىل  70يف
10
املئة �إذا وافقت �إ�سرائيل على �إطالق �سراح ال�سجناء الفل�سطينيني كجزء من ال�صفقة.
وقد يكون الدخول �إىل �سوق العمل الإ�سرائيلي عن�صر ًا ف ّعا ًال بالقدر نف�سهُ 11.ي�ضاف
�إىل ذلك �أن احلوافز غري امللمو�سة ،مثل املبادرات الرمزية ،قد تكون ف ّعالة كذلك .على
�سبيل املثال� ،إن اعرتاف �إ�سرائيل بالنكبة الفل�سطينية للعام � ،1948أو �إقرارها بجذور
الفل�سطينيني التاريخية والدينية يف فل�سطني التاريخية� ،سيكون ف ّعا ًال للغاية .كذلك ،من
�ش�أن اعرتاف �إ�سرائيل بامل�س�ؤولية عن خلق م�شكلة الالجئني و�/أو اعتذارها من الالجئني
عن املعاناة التي تع ّر�ضوا �إليها منذ العام � ،1948أن يغيرّ ا موقف �أقلية كبرية من معار�ضي
12
الت�سوية.
التتط ّلب كل احلوافز تنازالت من طرف واحد .فعلى �سبيل املثال� ،سرتفع حرية التنقل
على كال اجلانبني الإ�سرائيلي والفل�سطيني ،ن�سبة ت�أييد
ال تتط ّلب كل احلوافز تنازالت �إ�سرائيلية.
الفل�سطينيني لل�صفقة �إىل �أكرث من  60يف املئة 13،كما �أن
فالإجراءات التي قد تتّخذها الدولة الفل�سطينية من حوافز ف ّعالة �أخرى قد حت ّقق مكا�سب للطرفني .ولتحقيق
تلقاء نف�سها قد تكون ف ّعالة.
ذلك ،من العوامل �شديدة الف ّعالية وجود �ضمانات من
الواليات املتحدة والبلدان العربية ب�أن االتفاقية �ستُن َّفذ ،و�أن
ال�سالم الفل�سطيني-الإ�سرائيلي �سيكون جزء ًا من �سالم �إقليمي �أو�سع قائم على مبادرة
ال�سالم العربية .عالو ًة على ذلك ،التتط ّلب كل احلوافز تنازالت �إ�سرائيلية .فالإجراءات
التي قد تتّخذها الدولة الفل�سطينية من تلقاء نف�سها قد تكون ف ّعالة .مث ًال ،قد يزيد من دعم
ال�صفقة منح الالجئني  -الذين يعي�شون الآن يف خميمات لالجئني يف الأرا�ضي الفل�سطينية
 منازل وقطع �أر�ض يف الدولة الفل�سطينية املُقبلة .وباملثل ،قد يكون من املُجدي �أي�ض ًامعاجلة خماوف الر�أي العام من �أن الدولة الفل�سطينية املقبلة �ستكون فا�سدة و�سلطوية،
وذلك ب�ضمان �أنها �ستكون دميقراطيةُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن القيادة قد تلعب دور ًا كبري ًا يف
زيادة دعم الفل�سطينيني للت�سوية :فدعم مروان الربغوثي ،وهو قائد فل�سطيني يق�ضي الآن
�أحكام ًا عدة بال�سجن مدى احلياة يف �أحد ال�سجون الإ�سرائيلية ،ل�صفقة �سالم �شاملة ،قد
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ي�ؤ ّدي �إىل دعم �أغلبية الر�أي العام لها.
ثمة خطوات �أخرى ميكن للفل�سطينيني والإ�سرائيليني واملجتمع الدويل اتّخاذها للتقليل من
انح�سار الدعم ال�شعبي للت�سوية وحل الدولتني:
 .1تعزيز قابلية احلياة حلل الدولتني ،والتخفيف من حتمية حل الدولة الواحدة .وهذا
ميكن �أن يتم عرب وقف بناء امل�ستوطنات و�ضمان عدم تطبيق القانون الإ�سرائيلي
يف الأرا�ضي املحتلة .فتو�سيع امل�ستوطنات ي�ؤ ّكد اعتقاد الر�أي العام ب�أن االحتالل
الع�سكري الإ�سرائيلي قد حت ّول بحكم الأمر الواقع �إىل دولة واحدة قائمة على نظام
الف�صل العن�صري (الأبارتايد) .ومن �ش�أن هذه النتيجة �أن تع ّمق عدم ثقة الفل�سطينيني
بالإ�سرائيليني.
 .2يلعب البناء الناجح للدولة وامل�ؤ�س�سات – والأهم بناء نظام دميقراطي ومكافحة
الف�ساد – دور ًا م�ؤ ّثر ًا يف خف�ض عدد الذين ينتقلون من ت�أييد حل الدولتني �إىل
م�ساندة حل الدولة الواحدة .وتتزايد ب�صورة ّ
مطردة �أعداد الفل�سطينيني الذين
خل�صوا يف نهاية املطاف �إىل االعتقاد ب�أن العامل العربي لي�س بحاجة �إىل دولة عربية
فا�سدة �سلطوية �أخرى .كما �أن خيبة الأمل يف احلوكمة الفل�سطينية خالل العقد
املا�ضي ،واالنق�سام الذي وقع بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ّجراء ال�صراع على
ال�سلطة بني فتح وحما�س ،قد دفعا الفل�سطينيني على نحو متزايد للنظر �إىل ال�سلطة
جت�سد تطلعاتهم �إىل ال�سيادة واال�ستقالل،
الفل�سطينية ال بو�صفها �أداة لتكوين الدولة ّ
بل باعتبارها عبئ ًا على ال�شعب الفل�سطيني .عالو ًة على ذلك� ،إن ف�شل القيادة
الفل�سطينية يف �إر�ساء نظام �سيا�سي دميقراطي ،ويف �إبداء الت�سامح مع املواقف
املعار�ضة ،يعيق النقا�ش احلر والنزيه حول املوا�ضيع احل�سا�سة ،مبا فيها مو�ضوع
الت�سوية وامل�صاحلة .ومع غياب االنتخابات منذ ُ ،2006-2005ي َ
نظر �إىل م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الفل�سطينية وقيادتها على �أنها تفتقر �إىل ال�شرعية ،ومن امل�شكوك فيه �أن
ت�ستطيع قيادة كهذه ترويج التنازالت امل�ؤملة يف �أو�ساط ر�أي عام ينظر �إليها بعني
الريبة .واالعتبار الآخر هو �أن الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يتجاوبون ب�صورة �إيجابية
مع ما يعتربونه �صفات �إيجابية ،وب�صورة �سلبية مع ما يعتربونه �صفات �سلبية لدى
الطرف الآخر .وت�شري اال�ستطالعات التي �أُجريت يف �أو�ساط الإ�سرائيليني �إىل �أن
التط ّلعات املتع ّلقة بالدميقراطية يف الدولة الفل�سطينية املُقبلة ت�ش ّكل قوة فل�سطينية
ناعمة �شديدة الت�أثري ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد على �إقناع الإ�سرائيليني بدعم الت�سوية
واحللول الو�سط وحل الدولتني.
 .3تلحق ت�صريحات القادة الإ�سرائيليني وال�سيا�سيني اليمينيني يف احلكومة الإ�سرائيلية
االئتالفية حول حل الدولتني وحقوق الفل�سطينيني ال�سيا�سية ال�شرعية� ،ضرر ًا بالغ ًا
مب�ستقبل ال�سالم ،وت�ؤّكد �أ�سو�أ توقعات الفل�سطينيني حول اخلطر الذي مت ّثله �إ�سرائيل.
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لدى الر�أي العام الآن �إدراك حا ّد لهذه املخاطر ،حيث تعتقد الأغلبية العظمى من
الفل�سطينيني �أن �إ�سرائيل مت ّثل خطر ًا وجودي ًا على بقائهم كجماعة وطنية .ومن �ش�أن
هذا الإدراك احلا ّد للخطر �أن يعيق التق ّدم نحو ال�سالم ،لأنه ي�ؤدي �إىل ت�ص ّلب املواقف
لدى الر�أي العام .وينبغي على را�سمي ال�سيا�سات الإ�سرائيليني �أن يو�ضحوا نوايا بلدهم
ويح�سنوا م�ستوى التوا�صل مع
على املدى البعيد ،ويع ّدلوا من �سلوكهم لين�سجم والنواياّ ،
الر�أي العام الفل�سطيني.
 .4التفاعل الوحيد الذي يدور بني �أغلب الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،هو ما يفر�ضه اجلنود
وامل�ستوطنون امل�سلحون بقوة ال�سالح .هذا االفتقار �إىل التفاعل ال�شخ�صي االعتيادي يغ ّذي
الت� ّصورات املُخطئة وامليل �إىل ت�صوير اجلانب الآخر على نحو �سلبي .لذا ،قد ي�ساعد تعزيز
التفاعل اليومي بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف خف�ض امل�ستوى العايل احلايل للت� ّصورات
اخلاطئة واجلهل اجلماعي بنوايا الطرف الآخر .فاالنطباعات احلالية ت�ساهم يف ت�ص ّلب
املواقف؛ والت� ّصور املُخطئ لوجهات نظر الطرف الآخر باعتبارها مواقف مت�ش ّددة ،يق ّلل
من احلافز الذي يدفع املرء �إىل االعتدال يف �آرائه .من ناحية �أخرى ،ف�إن الت� ّصور املُخطئ
لآراء الإ�سرائيليني باعتبارها مواقف مت�ش ّددة ،يعفي الر�أي العام الفل�سطيني من ال�ضغط
على قيادته لل�سعي نحو ال�سالم ،ويجعله �أكرث مي ًال لإنحاء الئمة الف�شل يف الو�صول �إىل
اتفاقية �سالم على الطرف الآخر.

التط ّلع �إىل الأمام ودور الواليات املتحدة
جممل القول ،ترى هذه العجالة �أن حل الدولتني الزال هو اخليار الأقدر على البقاء حلل
النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني مبا يتفق مع امل�صالح الوطنية لكال الطرفني .والأطر التي
�أو�ضحنا معاملها الرئي�سة يف مطلع هذا الف�صل لن تفاجئ من ق�ضوا �سنني عديدة لفهم
وطرح حل لهذا النزاع .لكن مع مرور الوقت ،طر�أ تغيري على التيارات ال�سيا�سية والعامة،
وغدا من ال�ضروري بذل اجلهود للتوفيق بني اتفاقية �سالم م�ستدامة وبني الر�أي العام.
وكما احلال دائم ًا ،يعك�س تَعقُّد النزاع تعقّد االهتمامات يف �أو�ساط النا�س املرتبطني به،
من حيث تاريخهم ،و�سردياتهم ،وم�صاحلهم وهوياتهم .لكن هذا التحدي تعاظم اليوم،
وبد�أت عقارب ال�ساعة تتّجه �إىل خمرجات �أقل �إيجابية.
ويف �سياق البحث وال�سعي �إىل حتقيق حل الدولتني ،تظل الواليات املتحدة هي ال�شريك
اخلارجي املهم القادر على �أداء دور م�ؤ ّثر �إذا �أرادت �أن تكون و�سيط ًا موثوق ًا به من جانب
الطرفني ،وملتزم ًا بالو�صول �إىل نتيجة عادلة .ولتحقيق ذلك ،عليها �أن توا�صل التن�سيق
اال�سرتاتيجي الوثيق مع �شركاء �إقليميني ودوليني .وبهذا الدور ،ت�ستطيع الواليات املتحدة �أن
تتعامل مع املفاو�ضات وفق اخلطوط العري�ضة التالية:

* ينبغي على �أي مبادرة �أمريكية �أن حت ّدد الأفق ال�سيا�سي بو�ضوح ،و�أن تر�سم الأطر
العامة والبنود املرجعية التي �سبق واقرتحناها يف مو�ضع �آخر من هذا الف�صل.
ويتعينّ على الواليات املتحدة ،بعد ا�ست�شارة �شركائها� ،أن تعلن ع ّما تعتربه مبادئ
و�أطر املفاو�ضات الإ�سرائيلية والفل�سطينية .وينبغي �أن تكون هذه من العمومية
بحيث تف�سح املجال للمقاي�ضة واملبادلة بني الطرفني كليهما وبني �أ�صحاب العالقة
الإقليميني والدوليني ،و�أن تكون يف الوقت نف�سه حم ّددة ب�صورة كافية لت�سمح
ب�إحداث اخرتاقات ،وحتول دون الو�صول �إىل طريق م�سدود يف املفاو�ضات.
* ت�ستلزم �آلية ف�ض النزاعات بال�ضرورة مقاربة ثنائية ميكن من خاللها التفاو�ض
التو�صل �إىل اتفاق يف املدى
ب�شكل ٍ
حول م�سائل ُمتّفق عليها ٍ
كاف وتطبيقها ،لت�سهيل ّ
الطويل .وت�شمل هذه املقاربة املبد�أ القائل« :ينبغي تنفيذ ما مت االتفاق عليه» ،الذي
يعتمد على التفاهم بني الطرفني ،و�ضمانات من املجتمع الدويل ب�أن جميع الرتتيبات
التي يجري تنفيذها لن تلحق ال�ضرر ب� ٍّأي من الق�ضايا الأخرى ،وب�أنها �ستخ�ضع �إىل
الأطر �أو البنود املرجعية والأ�صول املرعية املُتّفق عليها لعملية املفاو�ضات .ويتم ّثل
جوهر هذا املبد�أ يف تعديل البيئة االقت�صادية ،واالجتماعية ،والأمنية ،على �أر�ض
الواقع فيما ي�ستمر العمل ،ب�صورة موازية ،لتحقيق اخرتاقات يف ق�ضايا الو�ضع
النهائي.
* يتعينّ على الواليات املتحدة ،لتعزيز �آليات ف�ض النزاع� ،أن تو ّقع على مذكرة تفاهم
موازية �أمريكية�-إ�سرائيلية و�أخرى �أمريكية-فل�سطينية� ،إ�ضاف ًة �إىل النموذج الناجح
لر�سائل التطمني التي �أ�صدرتها الواليات املتحدة ،ب�صورة فردية ،للأطراف املتفاو�ضة
يف م�ؤمتر ال�سالم يف مدريد العام .1991
* من ال�ضرورات اجلوهرية احل�صول على الت�أييد الإقليمي والدويل ،مع الرتكيز الوا�ضح
على مبادرة ال�سالم العربية ،باعتبارها منطلق ًا مرجعي ًا لإ�شراك دول املنطقة يف
مفاو�ضات ال�سالم.
�إن ا�ستمرار الو�ضع الراهن هو اخليار القائم الآن ،غري �أنه ،على املد َي نْي الق�صري والطويل،
ّ
املتقطع بالن�سبة �إىل
مي ّثل و�صف ًة لعدم اال�ستقرار وال�صراع
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني على حدٍّ �سواء .ورمبا مل تعد رمبا مل تعد الق�ضية الفل�سطينية ،بالن�سبة �إىل بع�ض
الق�ضية الفل�سطينية ،بالن�سبة �إىل بع�ض الأطراف ،ق�ضية الأطراف ،ق�ضية مف�صلية مثلما كانت قبل عقود،
مف�صلية مثلما كانت قبل عقود ،لكنها لن تختفي .ومل�صلحة لكنها لن تختفي .ومل�صلحة جميع الأطراف الإقليمية
جميع الأطراف الإقليمية والدولية ،ال بد �أن تكون الت�سوية والدولية ،ال بد �أن تكون الت�سوية املُتفا َو�ض عليها يف
املُتفا َو�ض عليها يف قائمة الأولويات.
قائمة الأولويات.
وكما �أو�ضحنا يف مو�ضع �آخر يف هذا الف�صل ،ف�إن رياح ًا
مهمة ال ميكن �إنكارها جتري مبا الت�شتهي ال�سفن للو�صول
�إىل اتفاق .غري �أن الدبلوما�سية هي لعبة املدى الطويل ،وال�سيا�سة هي جما ٌل الميكن التن ّب�ؤ
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به .ومهما كانت طبيعية ال�سيناريو املُقبل ،ف�إن املبادئ التي �أوردناها واملم ّهدات ومنوال
املفاو�ضات التي �ستتبلور يف الأ�شهر املُقبلة� ،ست�ؤ ّثر ت�أثري ًا مه ّم ًا على تهيئة امل�سرح للمفاو�ضات
املقبلة .ومن امل�ؤمل �أال تتوقف اجلهود املبذولة لتمهيد الطريق �إىل حل الدولتني .واملطلوب ،يف
هذه البيئة ،تو ّفر ال�شجاعة والإرادة ال�سيا�سية ،واملقاربة املن�صفة مل�صالح اجلانبني ،واملرونة
واملثابرة يف املجال الدبلوما�سي ،لتت�س ّنى ،على الأقل ،املحافظة على الظروف املُف�ضية �إىل
اتفاق �شامل يف امل�ستقبل .هذا التحدي �ضخ ٌم ومع ّقد ،غري �أن الق�ضايا املتنازع عليها عظيمة
اخلطر على ال�سالم واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.

ما�ضي وم�ستقبل النقا�شات
حول الدولة الواحدة
مروان ّ
املع�شر وناثان ج .براون
بعد �سبعة عقود من انتهاء االنتداب الربيطاين يف فل�سطني ،برزت يف تلك املنطقة دولة
واحدة وح�سب  -لكن مل يتم حل امل�شاكل القائمة بني ال�شعبني املقيمني هناك.
وبعد �أربعني �سنة من تب ّني الفل�سطينيني ،ر�سمي ًا ،هدف حل الدولتني ،يبدو �أن امل�شروع
بات يلفظ �أنفا�سه الأخرية ،ال لأن املجتمعني الإ�سرائيلي �أو الفل�سطيني رف�ضا الفكرة ،بل لأن
معظم الإ�سرائيليني والفل�سطينيني مل يعودوا يعتقدون ب�إمكانية حت ّققه .ومع �أن ثمة انق�سام ًا
يف املجتمعني حيال تفعيل حل الدولتني ،كما ت�شري ا�ستطالعات �أخرية� ،إال �أنه يغلب عليهما
الت�شا�ؤم ب�صورة ّ
مطردة حول ما �إذا كان الطرف الآخر م�ستع ّد ًا للقبول بهذا احلل ،بل هما �أكرث
ت�شا�ؤم ًا حول �إمكانية تنفيذه ،ويزداد الت�شا�ؤم حول �آفاق حتققه يف امل�ستقبل القريب 15.وقد
بد�أت القيادة الإ�سرائيلية احلالية بالتخلي حتى عن الت�أييد اللفظي للفكرة؛ وتقوم بخطوات
عملية وقانونية تتنافى على مايبدو مع الفكرة القائلة �إن الأرا�ضي التي �شملها االنتداب ت�ضم
جماعتني قوميتني .ثم �أن القيادة الفل�سطينية منق�سمة بني �أولئك الذين مل ي�ؤيدوا الفكرة على
الإطالق ،وبني �أولئك الذين الفكرة لديهم عن كيفية متابعة الأمر .ويف املنطقة ،دخلت الأجيال
النا�شئة مرحلة الن�ضج ال�سيا�سي مع عملية �سالم ت�ستند �إىل حل الدولتني ،الذي مل يعد �أكرث
من جم ّرد ذكرى تاريخية .ويف �أو�ساط الفل�سطينيني ،حت ّولت ب�ؤرة اهتمام اجليل اجلديد من
16
الرتكيز على الدولة الفل�سطينية �إىل املطالبة باحلقوق.
عالو ًة على ذلك ،مل تقت�صر �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على �إثارة اال�ستياء،
وال�سيما يف �صفوف الفل�سطينيني ،بل دفعت العديد من اجلهات الفاعلة �إىل اال�ستنتاج ب�أن
الواليات املتحدة تقوم ب�إبعاد املجتمع الدويل عن اجلهود ال�سابقة لتحقيق حل الدولتني� .إذ
هي اعرتفت بالقد�س عا�صم ًة لإ�سرائيل ،ولي�س لدولة فل�سطينية ،وجتاوزت القيادة الفل�سطينية
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احلالية ،وعملت على �شقّ معرب اقت�صادي لغزة مع م�صر ،ومن �ش�أن ذلك �أن يع ّمق ف�صل القطاع
عن ال�ضفة الغربية .و�سواء كانت هذه الدبلوما�سية مق�صودة �أم ال ،ف�إنها �ستُربز على الأرجح
ا�ستحالة حل الدولتني ،وت�س ّرع تفكري الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ب�أو�ضاع تتولىّ فيها دولة واحدة
ذات �سيادة ال�سيطرة على الأرا�ضي املمتدة بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض املتو�سط.
يحلم بع�ض الأطراف على اجلانبني – مثل حما�س وكثري من القوميني الإ�سرائيليني و�أن�صار
اليمني املتد ّين – بدولة واحدة يمُ نى فيها الطرف الآخر بالهزمية التامة �أو يخ�ضع �إىل ال�سيطرة
الكاملة .و�سيف�ضي هذا اخليار �إىل �إدامة ال�صراع ،وي�ؤ ّدي على الأرجح �إىل تعاظم الكلفة
الب�شرية .لكن ،ثمة جهود �أخرى للتفكري يف بدائل الدولة الواحدة التي ميكن حتقيقها بطرق
�سلمية �أكرث ،وعرب تقليل احتماالت دميومة ال�صراع.

تاريخ من البدايات الزائفة
يف العام ُ ،1948ق ِّ�سمت �أرا�ضي فل�سطني التاريخية غداة حرب بني الدول العربية و�إ�سرائيل،
ف�أ�صبحت ثالثة �أرباع الأرا�ضي دولة �إ�سرائيل ،فيما بقيت حتت �سلطة العرب ،يف ظل احلكم
الأردين ،ال�ضفة الغربية لنهر الأردن ،مبا فيها مناطق وا�سعة من مدينة القد�س ،وتو ّلت
م�صر احلكم يف �شريط �ساحلي �ضيق من القطاع مركزه مدينة غزة .ويف العام ،1967
وبعد حرب ثانية مع دول عربية� ،سيطرت �إ�سرائيل كذلك على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وغزة،
و�أخذت فكرة ت�سوية النزاع بحل الدولتني – �أي عرب حتويل ال�ضفة الغربية وغزة �إىل دولة
فل�سطينية �إىل جانب �إ�سرائيل – تلقى ت�أييداً ب�صورة تدريجية يف �أو�ساط بع�ض اخل�صوم ،ثم
جرى تب ّنيها ر�سمياً من جانب املجل�س الوطني الفل�سطيني العام .1988
يف العام  ،1991بد�أت القيادتان الفل�سطينية والإ�سرائيلية عملية تفاو�ض �أ�سفرت العام 1993

عن توقيع �سل�سلة من االتفاقيات ُ�س ّميت مبجملها اتفاقيات �أو�سلو ،ون�صت على �إقامة �سلطة
فل�سطينية يعي�ش يف ظ ّلها الفل�سطينيون يف الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل العام .1967
وبدا �أن القيادتني الفل�سطينية والإ�سرائيلية ما�ضيتان قدماً لإقرار حل الدولتني على �أر�ض
الواقع ،حتى و�إن رف�ضت �إ�سرائيل (والواليات املتحدة) االلتزام ب�إقامة دولة فل�سطينية ذات
�سيادة.
ومنذ العام  ،1993بد�أ املجتمع الدويل يتبنى حل الدولتني على نحو ّ
مطرد ،واعرتفت به،
�صراح ًة �أو �ضمناً ،خطط مثل خريطة الطريق التي قدّمها رئي�س الواليات املتحدة الأ�سبق
جورج دبليو بو�ش ،ومبادرة ال�سالم العربية ،وقد �أُعلنت كلتاهما يف العام  .2002وقد �أعربت
قيادات مهمة وحتى �أغلبيات �شعبية يف املجتمعني الفل�سطيني والإ�سرائيلي عن ت�أييدها لهذا
امل�شروع ،مع �أن �أقليات مهمة من اجلانبني اجلانبني رف�ضته.
مع ذلك� ،أخفقت ثالثة عقود من اجلهد الدبلوما�سي يف حتقيق حل الدولتني ،وخ ّلفت

متو�سعة ّ
باطراد ،وكياناً فل�سطينياً منق�سماً ،وجمل ًة من
وراءها م�ستوطنات �إ�سرائيلية
ّ
الرتتيبات التي كان من املفرت�ض �أن تكون م�ؤقتة ،لكنها غدت را�سخة وراكدة .واحلال �أن
الوقائع ال�سيا�سية ،على ما يبدو ،ت�ست�أ�صل �إمكانية قيام دولة فل�سطينية �إىل جانب �إ�سرائيل.
ورمبا الأكرث خطورة �أن هدف حتقيق حل الدولتني مل يعد يثري �إال القليل من االهتمام �أو
الأمل يف املجتمعني الإ�سرائيلي والفل�سطيني على ٍّحد �سواء.

مواجهة الواقع
مع انح�سار حل الدولتني ،غدا من ال�ضروري الإقرار ب�أن ثمة دولة واحدة قائمة بالفعل الآن
يف الأرا�ضي املتنازع عليها ،وهي ت�سيطر على الأمن وعلى �شطر كبري من االقت�صاد� :إنها دولة
�إ�سرائيل .ومع �أن هذه الدولة احلالية الوحيدة مت ّثل واقع ًا الميكن �إنكاره ،هل ميكن حتويل هذه
ال�ضرورة �إىل ف�ضيلة؟ بعبارة �أخرى ،هل ميكن حتويل الدولة الواحدة من موقع الهيمنة غري
املح ّددة وامل�شحونة بال�صراع �إىل حل يل ّبي حاجات ٍّ
كل من الإ�سرائيليني والفل�سطينيني مع ًا؟
ثمة �أ�سباب قوية لل�شك يف �إمكانية حتقيق ذلك .لكن من الواجب مناق�شة املقرتحات
واالنتقادات املتع ّلقة بحل الدولة الواحدة علن ًا وب�شكل كامل� .أو ،الأحرى� ،أن تكون هذه النقا�شات،
التي الزالت جارية� ،أكرث ظهور ًا ،و�أن تلقى املزيد من االهتمام .لقد حتا�شى الالعبون الدوليون
ممن �أعلنوا وفاة حل الدولتني
مثل هذه النقا�شات لأ�سباب مفهومة .ففي املا�ضي ،كان العديد ّ
هم �أنف�سهم من عار�ضوه �أول الأمر ،وبالتايل ف�إن �أخذ حل الدولة الواحدة على حممل اجلد
كان يرقى �إىل تب ّنيه .غري �أن الراف�ضني مل يعودوا وحدهم املعن ّيون بالبدائل .ففي نقا�شاتهم
اخلا�صة ،كان حتى كبار امل�س�ؤولني يف الدول التي ت�ؤيد دبلوما�سية حل الدولتني ،مييلون �إىل قبول
الر�أي القائل ب�أن عملية ال�سالم مل ت�ؤ ِّد �إىل �أي نتيجة .وقد بد�أ املراقبون ّ
املطلعون على الأو�ضاع
باحلديث عن وفاة حل الدولتني منذ �سنوات عدة.
اليعود العزوف الدويل عن مناق�شة بدائل حل الدولتني �إىل رف�ض االعرتاف باالجتاهات التي
�أ ّدت �إىل تقوي�ضه بقدر ما هو اخلوف من منا�صرتها .فالتبني ال�صريح ملقاربة بديلة ،يه ّدد
ب�شرعنة الأن�شطة اال�ستيطانية الإ�سرائيلية ،وال�سكوت عن �ضم �إ�سرائيل للقد�س ورمبا لأجزاء
من ال�ضفة الغربية ،والتخ ّلي عن اال�ستثمار الدويل الهائل يف ال�سلطة الفل�سطينية ،وت�شجيع
الالعبني الراف�ضني يف اجلانب الفل�سطيني (ومنهم حما�س) .وهذه هي الأ�سباب القوية ،غري
�أن �أ�ضرار ال�صمت �أ�شد بكثري مما هو معروف .فالزعم ب�أن حل الدولتني الزال قاب ًال للحياة،
يحجب الوقائع ايل �أ ّدت �إىل تقوي�ضه� .إن دبلوما�سية حل الدولتني ت�ستنزف الطاقة من �أي جهود
ملواجهة هذه التوجهات ،حتى لو �أ�صبحت �آثارها على املدى البعيد �أكرث خبث ًا .وقد زاد تو�سيع
امل�ستوطنات �صعوبة العثور على طريقة للف�صل بني املجتمعني ،لكنه يف�شل يف الوقت نف�سه يف
تزويدهما بطريقة للعي�ش مع ًا.
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واقع الأمر �أن منطق الف�صل  -وهو املبد�أ الإر�شادي حلل الدولتني  -يتجاهل مدى الرتابط
28
القائم بني هذين املجتمعني املحليني .فعدا عن وجود امل�ستوطنني ،ثمة عدد كبري من الفل�سطينيني
يعي�شون يف �إ�سرائيل .وبالتايل ،حدث تخالط ومتازج بني املجتمعني ،واالقت�صادين ،وحتى على
م�ستوى البنى التحتية الأ�سا�سية .وحتى عندما كانت عملية �أو�سلو تفعل فعلها ،كانت هناك
مقاي�ضة حقيقية بني االزدهار وبني ال�سيادة لأي كيان فل�سطيني .ومع تدهور ترتيبات �أو�سلو،
تخ ّلت القيادة الفل�سطينية �إىل حدٍّ كبري عن االنف�صال االقت�صادي اجلزئي عن �إ�سرائيل .كما
17
�أن القيادة الإ�سرائيلية مل تتّبع ّ
قط �أي منطق لالنف�صال االقت�صادي.
من امل�ؤكد �أنه كانت على جان َبي النزاع جماعات تعترب حل الدولتني غري منا�سب لتلبية
احلاجات �أو الأهداف الوطنية .فعلى اجلانب اال�سرائيلي ،نبع جزء كبري من املعار�ضة لدولة
فل�سطينية من التخ ّوف من تداعيات هذا احلل على الأمن الإ�سرائيلي ،غري �أن جزء ًا �آخر
ُيعزى �إىل اعتبارات �إيديولوجية كذلك تقاوم فكرة �أن �أجزاء من �أر�ض �إ�سرائيل �ستكون خارج
�سيطرة الدولة اليهودية� .أما على اجلانب الفل�سطيني ،فقد �أ ّكدت املعار�ضة على الطابع املفتّت
لكيان الدولة الذي كان يتبلور منذ بع�ض الوقت .حتى عندما بدا حل الدولتني قاب ًال للحياة،
ف�إن دبلوما�سية هذه العملية واجهت م�صاعب ج ّمة يف خماطبة ال�شتات الفل�سطيني ،وخاطرت
برتك كثري من الفل�سطينيني من دون جن�سية �أو دولة ب�صورة دائمة ،مع �أنهم عن�صر �أ�سا�سي
من عنا�صر الهوية الوطنية الفل�سطينية .قد ي�ؤدي االنتقال �إىل مقاربة اندماجية �إىل ا�ستمالة
�أولئك الذين عملوا على تقوي�ض اجلهود ال�سابقة ،و�ستطرح هذه اخلطوة فر�ص ًا جديدة وخماطر
حقيقية كذلك .وهي تعامل الأر�ض كوحدة وحتاول التعامل مع امل�شكلة بالعودة �إىل زمن ن�شوئها،
�أي �إىل العام  ،1948عندما ُحرم الفل�سطينيون من حتقيق تط ّلعاتهم الوطنيةُ ،
وطرد العديد
منهم من ديارهم ،ولي�س �إىل العام  1967عندما �سيطرت �إ�سرائيل على ال�ضفة الغربية وغزة.
نواح عديدة من تلك التي تدور يف
�إن النقا�شات الفل�سطينية حول البدائل �أو�سع نطاق ًا من ٍ
�إ�سرائيل .وال عجب ،لأن الرتتيبات القائمة الآن تنا�سب الإ�سرائيليني �أكرث من الفل�سطينيني.
وعلى هذا الأ�سا�س ،قبلت القيادة الإ�سرائيلية بالو�ضع القائم وف�شلت يف الإف�صاح عن تفا�صيل
تف�سر كيفية املحافظة على طابع
حل بديل حلل الدولتني ،حتى فيما ت�سعى �إىل تقوي�ضه .وهي مل ّ
�إ�سرائيل الدميقراطي واليهودي يف غياب حل الدولتني ،لأنها التتع ّر�ض �إىل �أي �ضغوط للقيام
بذلك.
�إن االنتقال �إىل التفكري بحل الدولة الواحدة ،ب�شتى تنويعاته ،ال يعني �أنه مت العثور على معادلة
تر�ضي اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي على حدٍّ �سواء .فجميع هذه التنويعات تق ّدم م�ساهمات
حقيقية خلدمة ال�سالم والعدالة والأمن ،لكنها ت�ش ّكل ،يف الوقت
�إن االنتقال �إىل التفكري بحل الدولة الواحدة ،ب�شتى نف�سه ،خماطر حقيقية �أي�ض ًا بتقوي�ض جميع هذه الأهداف .لكن
من ال�صعب تقديرها لأن احلجج الزالت جتريدية �إىل حدٍّ بعيد.
تنويعاته ،ال يعني �أنه مت العثور على معادلة تر�ضي
كما �أن مقرتحات الدولة الواحدة التقارب �إال بالكاد ،م�ستوى
اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي على حدٍّ �سواء.
التفا�صيل التي تبلورت خالل مفاو�ضات الطرفني حول ترتيبات

احلدود والأمن يف �أو�سلو ويف نقا�شات �أخرى .ورمبا تدفع الوقائع على الأر�ض بدائل الدولة
الواحدة لتحتل مركز ًا حموري ًا على م�سرح الأحداث ،غري �أن ذلك لن يكون قاب ًال للحياة مع مرور
الوقت .وعلى مقدِّ مي االقرتاحات طرح �أفكار �أكرث تف�صي ًال.
املف�صل حول املو�ضوع.
�إن عن�صر اجل ّدة يف فكرة الدولة الواحدة لي�س ال�سبب يف غياب التفكري ّ
مي بالفعل ،وقد تك ّرر م ّرات عدة وب�أ�شكال خمتلفة .وتعود �أ�صوله
فواقع احلال �أن هذا املقرتح قد ٌ
الأوىل �إىل ع�شرينيات القرن الفائت حني طرحته منظمة «بريت �شالوم» اليهودية ،وتب ّنت �صيغة
خمتلفة منه منظمة التحرير الفل�سطينية (التي ت� ّأ�س�ست يف العام  )1965يف �أواخر ال�ستينيات
وخالل ال�سبعينيات وحتى الثمانينيات .وعر�ض بع�ض ال�سيا�سيني الإ�سرائيليني البارزين ،مثل
وزير الدفاع الأ�سبق مو�شيه �آرنز ورئي�س الدولة احلايل روفن ريفلني� ،أفكار ًا تف�ضي �إىل وجهة
الدولة الواحدة ،حتى عندما حتا�شى الآخرون ا�ستخدام هذا امل�صطلح �أو رف�ضوا التع ّرف �إىل
تفا�صيله .وقد حت ّدث �آرنز عن حل «الالدولة» الذي لن ي�ؤدي �إىل ف�صل الأرا�ضي ،بل �سي�ضمن
ا�ستمرار الو�ضع القائم 18.ويذهب ريفلني �أبعد من ذلك� ،إذ ينادي بال�ضم ومبنح الفل�سطينيني
حقوق اجلن�سية 19.ويطرح كالهما هذه احلجج يف �إطار �صهيوين ،لكن امل�سارين قد يتط ّوران
باجتاه دولة ثنائية القومية ،ب�صرف النظر عن نوايا القادة.
توجهاتهم ال�سيا�سية بالتح ّرك خارج �إطار الدولتني.
كثري ًا ما يطالب �أ�شخا�ص تت�ضارب ّ
لكن رمبا �آن الأوان ليتح ّدثوا مع بع�ضهم البع�ض .وواقع احلال �أن هذه النقا�شات غدت �أكرث
تواتر ًا و�أكرث تف�صي ًال يف املجتمعني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،كما جرى بع�ضها بني �أع�ضاء من
اجلانبني خالل حمادثات امل�سار الثاين الأكرث هدوء ًا 20.وتنطلق هذه النقا�شات من واقع �أن ثمة
دولة قائمة راهن ًا ،لكنها ال تق ّدم حلاّ ً ُمر�ضي ًا .عو�ض ًا عن ذلك ،حت ّولت اجلهود الدبلوما�سية يف
ت�سعينيات القرن املن�صرم �إىل �صراعات �سيا�سية واجتماعية عنيفة �أحيان ًا ،و ّ
جت�سدت يف نقاط
التفتي�ش ،وامللتقيات الأكادميية الدولية ،و�سياج غزة ،والأحرام اجلامعية ،وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،واملنظمات الدولية.

حل الدولة الواحدة
ينبغي ،من �أجل جتاوز ال�شعارات ال�سابقة� ،أن ي�أخذ اجلانبان عبارة «حل الدولة الواحدة» على
حممل اجلد .ف�إن فر�ض نتيجة الدولة الواحدة من �أحد اجلانبني (�ضم ال�ضفة الغربية وغزة؛ �أو
هزمية ع�سكرية �ساحقة لإ�سرائيل) لن ي�ش ّكل حلاّ ً على الإطالق .ومعادلة حما�س التقليدية – �أي
دولة �إ�سالمية يف فل�سطني بكاملها – ترعب الإ�سرائيليني بد ًال من �أن ت�ستهويهم ،بل �إن حما�س
رمبا بد�أت تن�أى بنف�سها عن هذه اخلطة ومتيل �إىل فكرة قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ،حتى مع
�إ�صرارها على عدم االعرتاف ب�إ�سرائيل .وي�سعى الكثري من اليمينيني الإ�سرائيليني �إىل ت�شجيع
القبول املح ّلي والدويل لواقع الدولة الواحدة الراهن ،لكن بطريقة ت�ستعدي الفل�سطينيني بد ًال من
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دجمهم� .إذن ،قد يكون ا�ستمرار واقع الدولة الواحدة هو الأرجح ،بيد �أنه لن يق ّدم اًّ
حل مجُ دي ًا.
ولن ت�ؤخذ يف االعتبار ال�سيناريوهات التي تطرح مقاربة تن�ص على ازدواجية اجلن�سية ،واليتمتع
فيها الفل�سطينيون باحلقوق ال�سيا�سية الكاملة يف ظل نظام الف�صل العن�صري (الأبارتايد)؛
وهذا �أي�ض ًا لي�س حلاّ ً حقيقي ًا .لذا ،يجدر النظر يف تنويعات لنتيجة الدولة الواحدة متنح حقوق ًا
مماثلة لكال املجتمعني املحل ّيني.
ُترى ،ما نوع الدولة التي تطرح حلاّ ً منا�سب ًا؟ ثمة ثالثة تنويعات.

منوذج ال�شخ�ص الواحد ،ال�صوت الواحد

موحدة يتمتع
بالن�سبة �إىل بع�ض الأطراف ،يتم ّثل احلل الأكرث �إن�صاف ًا يف دولة واحدة ّ
فيها جميع الأفراد بحقوق املواطنة على قدم امل�ساواة ،ب�صرف النظر عن العرق� ،أو الإثنية،
�أو الدين 21.وهذه الدولة ،مهما كان ا�سمها� ،ستنطلق من قيم احلرية العاملية ،و�ستتحول �إىل
تخ�ص قومية �أو جماعة مع ّينة .العن�صر الراديكايل الذي يبدو يف
«دولة ملواطنيها» ،من دون �أن ّ
االقرتاح هو الت�أكيد على ر�سوخ الهويات الأخرى.
هل هناك من يعار�ض هذه اليوتوبيا الليربالية؟ قد يعالج هذا النموذج م�س�ألة احلقوق الفردية،
يتم�سك بها الطرفان بال هوادة .وهو اليتيح ل ٍّأي
�إال �أنه يقوم على �إنكار احلقوق اجلماعية التي ّ
منهما حتقيق تط ّلعاته الوطنية والتعبري عن هويته ب�شكل الت�شوبه �شائبة ،كما �أنه يه ّم�ش النزعة
القومية ال�شديدة لدى اجلماعتني.
كذلك ،يثري هذا النموذج خماوف �شتّى لدى الطرفني .فاالجتاهات الدميوغرافية ت�شري �إىل
�أنه قد يه ّدد النزعة القومية اليهودية ،و�إىل �أن �أغلب الإ�سرائيليني ،على الأرجح ،لن يقبلوا
بهذه الدعوة �إىل امل�ساواة ،لأنهم �سيعتربونها مبثابة وفاة لدولتهم احلالية .ويخ�شى العديد من
الفل�سطينيني الذين كافحوا طوي ًال لبناء حركة وطنية وتوجيهها نحو خيارات واقعية ،من �أن
�شرعن و ُي�سبغ الطابع القانوين على امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،وينتق�ص
هدف الدولة الواحدة �س ُي ِ
من املكا�سب الدبلوما�سية التي قاتل الفل�سطينيون من �أجلها على مدى عقود عدة.

منوذج ثنائي القومية �أو فيدرايل
النموذج الثاين هو دولة واحدة تعرتف باحلقوق الفردية واجلماعية على حدٍّ �سواء ،حيث
حتافظ على احلقوق الفردية للجميع� ،إال �أنها متنح كلاّ ً من اجلماعتني فر�صة للتعبري امل� ّؤ�س�سي
احلازم عن احلقوق اجلماعية .مياثل هذا النموذج ،يف بع�ض جوانبه ،النموذج ال�سابق .يف
العام  ،2011الحظت ملى �أبو عودة �أن الكثري من الفل�سطينيني ي َر ْون �أن «حل الدولتني َف َق َد
بالفعل قدر ًا كبري ًا من جاذبيته التاريخية» ،ودعت �إىل النظر يف خيار «دولة د�ستورية ليربالية،
عامل الهوية الفل�سطينية بو�صفها هوية متم ّيزة
يكون فيها العرب واليهود مواطنني وطنيني» ،و ُت َ
ميكن حتديد معاملها يف بنية فيدرالية 22.وبعد ذلك ب�سنتني� ،أعرب توين ُج ْدت عن اعتقاده

ب�أن «البديل احلقيقي الذي �سيواجه ال�شرق الأو�سط خالل ال�سنوات املقبلة �سيكون بني �إ�سرائيل
كربى مط َّهرة عرقي ًا و�إثني ًا ،ودولة واحدة اندماجية ثنائية القومية لليهود والعرب وللإ�سرائيليني
والفل�سطينيني»؛ وقد جت ّنب ُج ْدت �أي تو�صيف للرتتيبات امل�ؤ�س�سية ،وو�صف البديل الثاين ب�أنه
23
يج�سد «التعددية الثقافية».
ّ
على العموم ،ت�أتي املناداة بالثنائية القومية ممن الت�ستهويهم النزعة القومية ب�صفة خا�صة
(حتى يف الأو�ساط التي ينتمون �إليها) ،لكنهم م�ستع ّدون لتقدمي التنازالت لها ،مع �أن تلك
التنازالت نادر ًا ما تتجاوز دالالتها الرمزية .ويف خمططات الثنائية القومية ،تت�شارك
املجموعتان الأر�ض وبع�ض �سمات الدولة امل�شرتكة ،لكنهما تظلاّ ن منف�صلتني قومي ًا .وقد تتم
املحافظة على ال�صهيونية ب�صورة من ال�صور؛ كما ميكن اال�ستمرار يف اعتبار الدولة وطن ًا قومي ًا
لل�شعب اليهودي ،لكنها �ستكون يف الوقت نف�سه وطن ًا لل�شعب الفل�سطيني ولن تبقى دولة يهودية
موحدة ،ال
وح�سب� .سيكون يف و�سع الفل�سطينيني �أن ينق�شوا معامل هويتهم يف ت�ضاري�س دولة ّ
على امل�ستوى املركزي وح�سب ،بل كذلك عرب الالمركزية.
على الرغم من �أن هذا النموذج ي�ضمن احلقوق الوطنية� ،إال �أنه اليقت�صر على مطالبة
الإ�سرائيليني بفك ارتباطهم مع الكثري من �أدوات الدولة التي دعت �إليها التيارات ال�صهيونية
الأ�سا�سية منذ �أواخر عهد االنتداب ،بل هو �سيعني كذلك فك ارتباط الفل�سطينيني ،جزئي ًا،
باملطالبة بدولة فل�سطينية ،وتلك حركة قدمية بالقدر نف�سه� ،إن مل تكن �أقدم .ويف هذا ال�سياق،
بد�أ الفل�سطينيون مرحلة التح ّول الفكري تلك ،لكن ما من دالئل كثرية على �أن الإ�سرائيليني
فعلوا ذلك �أي�ض ًاُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن العالقة بني احلقوق
الفردية والوطنية ينبغي �أن حت َّدد بطريقة ت�شعر معها القيادتان
تنطوي [�إقامة دولة فيدرالية ثنائية القومية] على
الوطنيتان بالثقة .وهناك �أمثلة �إيجابية عدة ميكن حماكاتها
املخاطرة بتحويل النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني �إىل
لأنها ات�سمت باال�ستقرار على املدى الطويل.
�صراع يدور داخل حدود الدولة وال ميكن ح ّله �أو حتى
فقد �أ�صدرت جلنة الأمم املتحدة التي �أو�صت بالتق�سيم يف
�إدارته.
العام  ،1947تقرير ًا جانبي ًا اقرتح �إقامة دولة فيدرالية ثنائية
القومية 24.وعندما ُيعاد التفكري �أحيان ًا ب�أن هذا امل�سار ي�ش ّكل
�أحد احللول املمكنة ،ف�إنه يجري بطريقة تخلط بني حل الدولة الواحدة وحل الدولتني .ومن �ش�أن
ذلك �أن يح ّول النزاع بني اليهود والفل�سطينيني من �صراع بني كيانني قوم ّيني �إىل نزاع د�ستوري
حول القوة وال�سلطة الن�سبية للحكومة املركزية والعن�صرين التكوين ّيني فيها .لكنه ينطوي على
املخاطرة بتحويل النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني �إىل �صراع يدور داخل حدود الدولة وال ميكن
ح ّله �أو حتى �إدارته .وحتمل هذه املقاربة كذلك خطر التخ ّلي عن اليهود والعرب الذين يعي�شون
يف اجلانب اخلط�أ من احلدود التي تتم الت�سوية ب�ش�أنها.
25
من البدائل املمكنة هو نظام فيدرايل مرتاكب ال ي�ضم وحدتني ،بل وحدات كثرية.
فاملجتمعان الإ�سرائيلي والفل�سطيني لي�سا كيانني ُمتناغمني داخلي ًا ب�صورة تامة ،وميكن للواحد
منهما �أن يتّجه �إىل تنظيم المركزي ي�سمح جلماعتني متجان�ستني ديني ًا و�إثني ًا� ،أو متم ّيزتني
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ثقافي ًا ،بالتعاي�ش مع ًا يف ظل حكومة مركزية ت�ضمن الأمن واحلقوق الأ�سا�سية للجميع .يتم ّيز
هذا النموذج ب�أنه يتيح للتن ّوع الذي يتّ�سم به ك ٌّل من اجلانبني �أن يربز ب�صورة �أقوى .وبهذا
املعنى ،ف�إن ذلك هو الواقع الذي يعي�شه الفل�سطينيون ج ّراء القيود املفرو�ضة على احلركة
مق�سمة بني �إ�سرائيل؛ والقد�س؛ وغزة؛ واملناطق «�أ» ،و«ب»،
بني مناطق احلكم الذاتي .فهي ّ
و«ج» يف ال�ضفة الغربية .و�سيكون من املفيد اتّخاذ ترتيبات مل يفر�ضها الإ�سرائيليون ،بل تقوم
على منظومة م�شرتكة من احلقوق وامل�ؤ�س�سات املركزية التي الزالت ت�سمح لهذين املجتمعني
باال�ستقالل الذاتي.
مع ذلك� ،سيعتمد احلل القابل للتنفيذ على و�ضع �ضمانات تتط ّلب الثقة بني جمتمعني ي�ساورهما
فقدان الثقة ب�صورة عميقة .وثمة حفنة من النماذج الناجحة عن فيدراليات م�ستدامة �ش ّكلتها
هذه التطورات ،وهي فيدراليات ك ّونتها وحدات �صغرية تتالقى مع ًا يف �أغلب احلاالت ،ولي�ست
مق�سمة لنظام مركزي .ومن ال�صعب �أن نت� ّصور حت ّول امل�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية،
وحدات ّ
على نحو ما� ،إىل هيئة يتولىّ الإ�شراف عليها جمتمع يهودي-فل�سطيني خمتلط� ،أو �أن نتخ ّيل
قوات الدفاع الإ�سرائيلية وقد ان�ض ّمت �إليها وحدات فل�سطينية على قدم امل�ساواة.

منوذج ال�سيادة امل�شرتكة
�أق ّر �أحد مهند�سي عملية �أو�سلو ،يو�سي بيلني ،قبل ثالث �سنوات ،ب�أن «من الوا�ضح ،عند
ا�ستح�ضارنا ملا حدث من تطورات� ،أنه كان علينا �أن نتح ّدث طيلة الوقت عن الكونفيدرالية� ،أي
عن التعاي�ش ولي�س الطالق» 26.وعنى بذلك ت�سوية تتداخل فيها �إ�سرائيل وفل�سطني وال تنف�صالن،
وهي الفكرة التي كانت متداولة يف وقت مب ّكر من املحادثات غري الر�سمية مع الفل�سطينيني ،ثم
ُو�ضعت جانب ًا .ولهذا ال�سبب ،مل تتبلور الفكرة ب�صورة كاملة.
لكن ،برزت ر�ؤى �أكرث طموح ًا منذ ذلك احلني .وانطلق اجلزء الأكرث ابتكار ًا منها من �أن
اال�ست�شهاد ب�سيادة و�ستفاليا كان ينطوي على مفارقة تاريخية ومل يكن منا�سب ًا ،على الأقل لأنه
ارتبط بالدول القومية .ونظر ًا �إىل �أنه كان يقوم على افرتا�ض وحدة الأرا�ضي وجتان�س ال�شعب،
ميكن انتقاده ب�أنه ال يالئم الواقعني الإ�سرائيلي والفل�سطيني .ووفق ًا لهذه النماذج ،ف�إن �أرا�ضي
فل�سطني التاريخية ب�أكملها هي التي ي ّدعي ك ٌّل من اليهود الإ�سرائيليني والفل�سطينيني العرب �أنها
لهم وحدهم دون غريهم.
طرح «م�شروع الدولتني املتوازيتني» ،الذي ق ّدمه ال�سفري ال�سابق ماتيا�س مو�سربغ من
جامعة ُل ْند ،واحد ًا من تلك االقرتاحات ،وا�ستهوى جمموعة من اخلرباء ،من بينهم
بع�ض الفل�سطينيني والإ�سرائيليني .وي�ستخدم املنادون مبثل هذه املقاربة م�صطلحات
27
مثل «التداخل» ،و«الرتاكب» ،و«الت�شابك»� ،إ�ضاف ًة �إىل «التوازي» لو�صف تلك التدابري.
وتتط ّلع هذه اال�ست�شرافات �إىل ما هو �أبعد من الدول القومية القائمة على �أر�ض
واحدة ،وتقوم على ت� ّصور دولتني متوازيتني ،تتداخل فيهما ال�سيادة على �أر�ض فل�سطني
التاريخية ب�أكملها ،من البحر الأبي�ض املتو�سط حتى نهر الأردن ،على �أن حتتفظ ك ٌّل من

الدولتني بهويتها املنف�صلة ،وبرموزها القومية ،وهياكلها ال�سيا�سية .لكنهما �ستتميزان
بغياب حدودهما الداخلية ،مايتيح ملواطنيهما حرية التن ّقل والنفاذ �إىل الأر�ض ،واملوارد،
28
والفر�ص االقت�صادية.
�إن ما تتباهى به هذه النماذج على امل�ستوى النظري ،تفتقر �إليه من ناحية التفا�صيل العملية،
مع �أن م�شروع ُل ْند حاول تذليل هذا الأمر بطرح �آراء حول كيفية ترتيب الأمن الداخلي والأمن
29
اخلارجي عن طريق قوات متع ّددة .غري �أن املقاربات ،حتى يف تلك الناحية ،ال تقنع الن ّقاد.
فعندما يخو�ضون يف التفا�صيل ،تبدو هذه الأفكار �شبيهة بالرتتيبات الكونفيدرالية� ،أو رمبا
بالفيدرالية الأكرث تعقيد ًا التي و�صفناها �أعاله .لكن هذه التفا�صيل التربز على العموم �إال عندما
يتوا�صل الإ�سرائيليون ،والفل�سطينيون ،والن ّقاد ب�شكل مبا�شر .وعندما يجري جتاهل هذه الأفكار
�أو رف�ضها بو�صفها �آراء طوباوية ،ف�إنها تبدو مبهمة �إىل درجة حميرّ ة.
�أما من ال يتق ّبلون �أ ّي ًا من هذه البدائل ،ف�أمامهم بطبيعة احلال خيارات �أخرى .هناك ،على
�سبيل املثال ،خيار �إطالة الو�ضع القائم �إىل ما ال نهاية ،وحتويله �إىل ترتيبات مماثلة لنظام
الف�صل العن�صري (الأبارتايد)� ،أو الرتحيل الق�سري .وميكن �إعادة ال�ضفة الغربية �إىل الأردن،
وغزة �إىل م�صر ،مع �أنه من ال�صعب ت� ّصور �أن تقبل � ٌّأي من الدولتني بهذه اخلطوة .يف مطلق
الأحوال ،التطرح هذه اخليارات حل ً
وال حقيقية :فهي مت ّثل بب�ساطة ا�ستمرار ال�صراع بطريقة
جمحفة وغري واقعية ،وقد تف�ضي على الأرجح �إىل عدم اال�ستقرار �إذا ما ا�ستمرت امل�ساعي
نحوها على املدى الطويل .لكن الب ّد من الإ�شارة �إليها للتحذير من االتجّ اهات الراهنة ،ومما
ميكن �أن ّ
تتمخ�ض عنه من �أفكار �إذا مل تتبلور مواقف �أكرث جاذبية .وقد بينّ النزاع يف �سورية يف
الآونة الأخرية �أن من املحتمل �أن تتج ّلى حتت �ضغوط الواقع الهمجي وب�سرعة مهولة� ،سيناريوات
مل تكن تخطر يف البال يف املا�ضي.
و ّلد انهيار دبلوما�سية حل الدولتني جمموعة من البدائل التي ال ُيعترب � ٌّأي منها مثالي ًا .وقد
�أعرب كثريون عن اعتقادهم ب�أن حل الدولتني �سيتح ّقق لأن كل اخليارات الأخرى �إما غري عملية
�أو �أنها �ست�ؤدي �إىل �أو�ضاع �أ�سو�أ .ويف هذه احلالة� ،ستكون احلجة
الوحيدة حلل الدولتني على الأرجح �أن �سائر �أ�سو�أ منه .وحتى لو و ّلد انهيار دبلوما�سية حل الدولتني جمموعة من
ّ
�صح ذلك ،ف�إن الرغبة يف اخليار الأف�ضل التعني بال�ضرورة �أن البدائل التي ال ُيعترب � ٌّأي منها مثالي ًا.
ذلك �سيتحقق .فهل من �سبيل لإ�ضفاء طابع عملي على البدائل
التي عر�ضناها �آنف ًا للر ّد على ت�سا�ؤالت الن ّقاد؟

التحرك يف االجتاه ال�صحيح
ّ
يتّ�ضح من ا�ستعرا�ض هذه اخليارات �أن كلاّ ً منها يعاين ثغرات جد ّية ،ويثري هواج�س حا ّدة
و�سيواجه بالرف�ض القاطع �أي حل
لدى هذا الطرف �أو ذاك� ،أو لدى كليهما على حدٍّ �سواء.
َ
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مي�س الهوية الوطنية الفل�سطينية �أو الإ�سرائيلية� ،أو يثري �أ�سئلة عن اال ّدعاءات الوطنية املطا ِلبة
ّ
بال�سيادة املطلقة� ،أو يق ّو�ض ال�سيطرة على �أجزاء من الأر�ض.
تفتقر جميع الأفكار املطروحة �إىل تفا�صيل �أ�سا�سية ،ومن َّ
املف�ضل النظر �إليها باعتبارها ر�ؤى
ّ
مف�صلة .فالتفا�صيل التنبثق من �أحالم من يت� ّصورون هذه
عامة لنتائج بديلة ولي�س
كمخططات ّ
الر�ؤى ،بل من املحادثات والنقا�شات املتبادلة ،ومن انخراط النا�شطني على الأر�ض .باخت�صار،
لن ينتهي الغمو�ض الذي يكتنف هذه احللول �إال �إذا �أُخذت على حممل اجل ّد من جانب اجلهات
الفاعلة املتخا�صمة .وهذه العملية الزالت يف بداياتها الأوىل.
لكن �أهم من الغمو�ض الذي ي�شوب �سيناريوهات الدولة الواحدة املتنوعة ،واملعار�ضة التي
تواجهها ،هو �أنها ال طائل من ورائها ب�سبب غياب �أي عملية لتطبيقها .بعبارة �أخرى ،التكمن
امل�شكلة الأعمق يف ٍّ
كل منها يف كيفية عملها ،بل يف تو ّفر الو�سائل الكفيلة بتنفيذها .فمنذ
�سنتني ون�صف ال�سنة ،خ ُل�صت حماولة �أخرى لفهم تداعيات الي�أ�س من حل الدولتني �إىل القول:
«�إذا �أخذنا الواقع ال�سيا�سي يف احل�سبان ،ف�إن حل الدولة الواحدة اليطرح �أي حل قابل للحياة
30
لل�صراع».
بيد �أن العوائق قد تبدو �أخف وط�أة �إذا تراخى الت�ش ّدد يف �إق�صاء خيار الدولة الواحدة من
النقا�شات الدولية .ففيما نوق�ش حل الدولتني بتفا�صيله الدقيقة ،بحيث ظهرت �صورة وا�ضحة
ملعامله الرئي�سة ،مل تربز �صورة �أو جمموعة من ال�صور عن حل الدولة الواحدة .ومع �أن النقا�شات
جرت يف �شتى اللقاءات �أو املنتديات اخلا�صة والعامة� ،إال �أن �أغلبها دارت داخل كل جت ّمع
وطني .ومل جتتذب �أي فكرة الكتلة احلرجة املطلوبة داخل � ٍّأي من املجتمعني لإف�ساح املجال �أمام
الت�سويات واحللول الو�سط �أو الإعالن عن تفا�صيل حول خيار معينّ  .وبطبيعة احلال ،تظل جميع
املفاهيم طوباوية �إذا ما اقت�صر و�ضعها على جماعات �صغرية الت�شارك يف �أجنداتها جهات
فاعلة مهمة .وطاملا ظ ّلت جمموعات �صغرية متقاربة فكري ًا هي التي تتابع هذه الأفكار ،فهي لن
تتّخذ �شك ًال واقعي ًا .لذا ،رمبا �آن الأوان لبدء املحادثات.
لقد اتُّخذت بالفعل بع�ض الإجراءات التمهيدية .ورمبا كان اجلهد الأبرز لتو�سيع النقا�شات
ما قام به ّ
املنظر ال�سيا�سي ب�شري الب�شري وفريقه البحثي يف م�شروع «بدائل التق�سيم» امل�شرتك
مع «منتدى برونو كراي�سكي للحوار الدويل» الذي التقت يف �إطاره جمموعة من الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني على مدى ثالث �سنوات ملناق�شة تفا�صيل خمتلف تنويعات حل الدولة الواحدة.
وال يعني ذلك �أن مثل هذه النقا�شات قد ت�سفر عن خيارات �أكرث واقعية؛ فاجلهود التي ال
حت�سن تلك
تقت�صر فقط على الرتكيز على النتائج النهائية ،بل �أي�ض ًا على العمليات ككل ،قد ّ
اخليارات.
�أحد العنا�صر امل�شرتكة الوا�ضحة يف بدائل حل الدولتني جميعها هو �أنها ،يف واقع املمار�سة،
مرهونة ب�صورة عميقة بطريقة ظهورها .و�ستم ّثل العملية �إىل حدٍّ كبري املعنى العملي لكل
نتيجة.
�إن بع�ض العوامل التي تدفع بحل الدولة الواحدة �إىل املق ّدمة يتج ّلى مفعولها على املدى

الطويل ،مثل االجتاهات الدميوغرافية ،وتعاقب الأجيال ،وهي بالتايل التت�أثر بدبلوما�سية املدى
الق�صري .لكن بع�ضها الآخر يعتمد ب�صورة �أكرب على املواقف والتفاهمات بني خمتلف اجلهات
الفاعلة وقطاعات املجتمع الإ�سرائيلي والفل�سطيني التي قد تكون �أكرث مرونة وطواعية .ويف
ظل �أجواء من االرتياب واخلوف العميقني بني املجتمعني ،ف�إن
فقدان الثقة نف�سه الذي �أ ّدى �إىل تقوي�ض حل الدولتني قد جعل
احلديث ب�شكل ب ّناء عن بديل الدولة الواحدة �أكرث �صعوبة .وذلك ينبغي �أال ي�شعر الالعبون الدوليون �أن ا�ستك�شاف
بدائل حلل الدولة الواحدة يعني التخ ّلي عن
هو ال�سبب الذي يدعو �إىل �إجراء تلك املحادثات عالنية.
ينبغي �أال ي�شعر الالعبون الدوليون �أن ا�ستك�شاف بدائل حلل الدبلوما�سية.
الدولة الواحدة يعني التخ ّلي عن الدبلوما�سية .وميكن �أن يقوم
املعنيون مبوا�صلة طرح الأفكار اجلديدة عرب ت�شجيع النقا�شات ،من خالل و�سائل عدة هي:
* �ضم ُمف�سدي املا�ضي .اعتمدت دبلوما�سية حل الدولتني �إىل حد كبري على ماميكن
ت�سميته «مع�سكر ال�سالم» يف املجتمعني .غري �أن خ�صوم حل الدولتني كانت لهم
�إ�سهامات جا ّدة يف النظامني ال�سيا�سيني كليهما ،ولعبوا بالتايل �أدوار ًا بارزة يف
ا�ستخدام حق النق�ض (الفيتو) يف مراحل �أ�سا�سية عدة .وقد حانت الآن فر�صة
ذهبية لتو�سيع النقا�شات .وثمة �سببان للتوا�صل مع من اعتُربوا من املف�سدين يف
املا�ضي .الأول �أن معاملتهم كمف�سدين جعلتهم �أكرث مي ًال �إىل ا�ستخدام الفيتو ،لأنه
مت �إق�صا�ؤهم عن النقا�شات اجلد ّية� .أما ال�سبب الثاين فهو �أن بع�ض اجلماعات
 مثل امل�ستوطنني الإ�سرائيليني ،وم�ؤيدي حما�س  -قد تكون �أكرث رغبة يف التح ّدثعن حلول خارج �إطار حل الدولتني.
* املحافظة على امل�ؤ�س�سات واملجتمع الفل�سطيني� .أ ّدت وفاة عملية �أو�سلو �إىل حرمان
بع�ض امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املحورية ،وال�سيما ال�سلطة الفل�سطينية ،جانب ًا كبري ًا
من ال�شرعية .ويبدو �أن القيادة الفل�سطينية العليا مل تعد تعترب ال�سلطة الفل�سطينية
نواة الدولة الفل�سطينية ،وبد�أت تر ّكز بد ًال من ذلك على منظمة التحرير الفل�سطينية
التي تكاد تلفظ �أنفا�سها الأخرية .و ُينذر ذلك ب�إعطاء الفل�سطينيني دولة فا�شلة
التوجه �إىل
حتى قبل �أن يح�صلوا على دولة ،وهذا اخلطر �آخذ بالتبلور الآن و�سيعيق ّ
�أي حل .و�سيكون دعم املجتمع الدويل لل�سلطة الفل�سطينية مرهون ًا بو�ضعها احلايل
�أو مبا قد تكون عليه ،وهو ،يف جميع الأحوال ،لي�س دولة قيد الإن�شاء.
* مقاومة جّ
االتاهات امل�ؤذية .يف ظل غياب دبلوما�سية الدولتني ،ميكن اتخاذ خطوات
لتثبيط التطورات التي قد جتعل �أي حل �أكرث �صعوبة .ومن الوا�ضح �أن اندالع العنف
يقع يف هذه الفئة ،التي ت�شمل كذلك االجتاهات الالليربالية التي تكبح التعبري
ال�سيا�سي على اجلانبني� .إن العنف يفاقم االرتياب العميق �أ�ص ًال؛ واالتجّ اهات
الالليربالية حتول دون �إجراء النقا�شات التي ينبغي ت�شجيعها.
مف�صل
* البدء باملبادئ املف�صلية .بد ًال من ر�سم اخلطوط العري�ضة حلل طوباوي ّ
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على الفور ،ميكن ت�شجيع النقا�شات التي تعالج العنا�صر اجلوهرية يف � ٍّأي من
احللول .وت�ستطيع اجلهات الفاعلة الدولية الإ�صرار على املبادئ الكونية التي ن�ص
عليها بالتف�صيل ميثاق الأمم املتحدة اخلا�ص بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
وهي القيم التي يتب ّناها الطرفان ب�صورة عامة (نظري ًا على الأقل) ،كما �أن يف و�سع
هذه اجلهات امل�ساعدة يف ت�سوية النزاعات الدولية ،والتنبيه �إىل احلقوق الأ�سا�سية
تتوجب مراعاتها .وميكن ت�شجيع خمتلف القادة الإ�سرائيليني والفل�سطينيني
التي ّ
على امل�شاركة يف هذه النقا�شات من �أجل بلورة الأهداف الوطنية ،بد ًال من طرح
املطالب امل� ّؤ�س�سية املت�ش ّددة.
ينبغي ،على العموم ،تكري�س اجلهود للت�شجيع على املحادثات داخل ٍّ
كل من املجتمعني وبني
خمتلف جماعاتهما .وقد حان الوقت لك�سر كل املح ّرمات الدولية املفرو�ضة على حل الدولة
الواحدة.

هل حل الدولة الواحدة حتمي؟ النقا�ش الفل�سطيني
طارق دعنا
تب�صرة التي ُو ِّجهت �إىل اتفاقيات �أو�سلو قبل نحو
بد�أ الفل�سطينيون الآن بتف ّهم االنتقادات املُ ّ
ربع قرن� .إذ �إن امل�ستلزمات الأ�سا�سية لقيام الدولة الفل�سطينية غائبة تقريب ًا .والنظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني منق�سم على نف�سه انق�سام ًا عميق ًا ،ويفتقر �إىل اال�ستقالل الذاتي املُجدي ،كما
ّ
ت�شظت ب�صورة حا ّدة قواعده املجتمعية وتبعرثت �أرا�ضيه ،والزال االقت�صاد الفل�سطيني يعتمد،
بنيوي ًا ،على �إ�سرائيل وعلى املعونات الدولية .ومع �أن االحتاد الأوروبي والبلدان العربية وجهات
فاعلة دولية �أخرى ت�ؤ ّيد معادلة الدولتني� ،إال �أن الفل�سطينيني يالحظون �أنه مل ُتتَّخذ �أي خطوات
يف ذلك االجتاه.

البحث عن العدالة

يف ال�سنوات الأخرية� ،أخذت �أعداد متزايدة من املف ّكرين ،والأكادمييني ،والنا�شطني
ال�سيا�سيني بطرح ر�ؤى وبدائل حلل الدولتني ،و�أعربت الأغلبية الغالبة من ه�ؤالء عن
تف�ضيلهم لقيام كيان واحد �شامل .وقد متحورت املناق�شات التاريخية والراهنة حول عنا�صر
مع ّينة يف ذلك الكيان الواحد املحتمل – �سواء اتّخذ ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،شكل دولة
دميقراطية� ،أو دميقراطية ثنائية القومية واجلن�سية� ،أو ت�شاركية� ،أو فيدرالية� ،أو تقوم على
التعددية الثقافية ،وت�شمل الأرا�ضي املمت ّدة بني نهر الأردن
ينطلق ت�صاعد النقا�شات يف الآونة الأخرية من تف ّهم والبحر الأبي�ض املتو�سط .غري �أن ت�صاعد النقا�شات يف الآونة
واقعي لغياب م�سار الدولتني.
الأخرية ينطلق من تف ّهم واقعي لغياب م�سار الدولتني� .إذ يبدو

�أن ر�ؤية الدولة الواحدة ،من منظور م�ؤ ّيديها ،تطرح حلاّ ً قاب ًال للحياة للنزاع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني ،وتق ّدم �إطار ًا �أخالقي ًا وعاد ًال لإعادة ت� ّصور الدولة على �أ�سا�س امل�ساواة يف
املواطنة ويف التمثيل الدميقراطي.
طرحت النقا�شات الفل�سطينية الراهنة ثالث حجج �أ�سا�سية ،لكن متكاملة ،لدعم بديل
الدولة الواحدة .الأوىل �أن حل الدولة الواحدة يق ّدم الو�سائل الكفيلة مبراجعة نتائج «النكبة»
الفل�سطينية العام  ،1948للتعوي�ض عن املظامل املا�ضية واحلالية ،مبا فيها حق العودة
لالجئني الفل�سطينيني .واحلجة الثانية �أن الواقع على الأر�ض هو دولة واحدة بحكم الأمر
التو�سع اال�ستعماري والتمييز العن�صري امل� ّؤ�س�سي الذي مينح امتيازات لفئة
الواقع تعتمد على ّ
قومية على ح�ساب �أخرى� .أخري ًا ،على الرغم من �سيا�سة الف�صل العن�صري التي متار�سها
�إ�سرائيل ،يبقى �أن ال�سكان الإ�سرائيليني والفل�سطينيني مرتابطون على نحو ال ُفكاك منه ،مع
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اختالط بع�ضهم ببع�ض من ناحية الأر�ض والن�شاط االقت�صادي ،و�إن ب�صورة غري متكافئة.
ويجب �إ�صالح هذا التفاعل غري املن�صف لين�سجم واملتط ّلبات الأ�سا�سية لقيام دولة جلميع
مواطنيها.

دعم اجتماعي متعاظم
�أعربت �شرائح من اجليل ال�شاب يف ال�ضفة الغربية وغزة عن قبولها لفكرة الدولة الواحدة،
تدريجي ًا ،غري �أن هذا املفهوم مل يتبلور على العموم يف �أو�ساط ال�سكان الفل�سطينيني .وقد
بد�أ تل ّم�س هذا االجتاه بعد انهيار حمادثات كامب ديفيد يف متوز/يوليو  ،2000واالنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية التي �أعقبت ذلك يف �أيلول�/سبتمرب ،وارتباطها املتزايد بت�ضا�ؤل �آفاق
حل الدولتني .وقد بلغ دعم حل الدولة الواحدة  20يف املئة يف  ،2001وارتفع �إىل  24يف املئة
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يف  ،2010وبلغ �أعلى م�ستوياته ،تاريخي ًا ،يف  2017عندما �أ ّيده نحو ثلث الفل�سطينيني.
ورمبا يعود هذا االجتاه �إىل خيبة الأمل من الو�ضع القائم ،والتي قد تتعاظم يف ال�سنوات
ا ملُقبلة.
من املهم بالقدر نف�سه �أن حل الدولة الواحدة مقبو ٌل ب�شكل ملمو�س بني الفل�سطينيني يف
�إ�سرائيل ويف ال�شتات .فما يزيد على ن�صف الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،على �سبيل املثال،
ي�ؤ ّيدونه 33.وهذا مفهو ٌم �إذا ما �أخذنا يف االعتبار �أن هذه الفئة تطالب منذ �أمد بعيد باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية داخل �إ�سرائيل ،و�أن مفاهيم امل�ساواة واملواطنة هي من العنا�صر املف�صلية
يف �أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين العربية .كما �أن فل�سطينيي ال�شتات،
مبن فيهم مف ّكرون مرموقون ونا�شطون يف الغرب ،ما فتئوا يوا�صلون حمالتهم لدعم برنامج
الدولة الواحدة .ورمبا يعود �إحياء فكرة الدولة الواحدة بني تلك اجلماعات �إىل كتابات
املف ّكر �إدوارد �سعيد الذي ا�سته ّلت مقالته يف �صحيفة نيويورك تاميز يف العام  1991هذا
النقا�ش ،و�أ ّثرت يف جماعات حديثة الن�ش�أة مثل «جمموعة الدولة الواحدة» و«مبادرة الدولة
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الواحدة».
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مع �أن هذه الأفكار تثري نقا�شات وا�سعة يف �أو�ساط املثقفني الفل�سطينيني ،وعلى نحو متزايد
يف �صفوف الر�أي العام عموم ًا� ،إال �أنها ال ترتبط ب�أي منظمة �أو حركة ف ّعالة .هي ،بعبارة �أخرى،
مو�ضوع نقا�شات يومية ودعم متزايد ،غري �أنها مل تقرتن ب�أي م�شروع �أو برنامج حم ّدد ،ومل َ
حتظ
بعد بزخم يف امل�شهد ال�سيا�سي اليومي.
هذه الأفكار لي�ست جديدة .فقد تمَ ّثل الهدف الأ�صلي ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف �إقامة
دولة فل�سطينية جلميع مواطنيها ،وقد ن�ص على ذلك امليثاق الوطني الفل�سطيني املع ّدل للعام
 35.1968وقد دعت الوثائق املبكرة ملنظمة التحرير ،مثل «نحو دولة فل�سطينية يف فل�سطني
للم�سلمني ،وامل�سيحيني ،واليهود» �إىل قيام دولة دميقراطية الطائفية تدمج ال�سكان اليهود
والعرب كمواطنني على قدم امل�ساواة 36.و�أ ّكدت هذه الوثيقة كذلك الأهمية املركزية لرف�ض
ال�صهيونية ك�شرط الزم للو�صول �إىل ت�سوية حقيقية بني ال�سكان العرب واليهود.
بيد �أن هدف الدولة الواحدة مل يع ّمر طوي ًال ،لأنه ا�ستُبدل يف العام ِ 1974ﺑ»برنامج النقاط
الع�شر» الذي �أف�ضى� ،آخر الأمر� ،إىل حل الدولتني وعملية �أو�سلو .فقد ح�شرت منظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية نف�سيهما ،دومنا متحي�ص ،يف دائرة حل الدولتني ال�ضيقة،
ما ح ّد من قدرتهما على تب ّني مقاربة ُمبتكرة .ومع �أن حل الدولتني يبدو �أنه ي�ضمحل على �أر�ض
الواقع ،التزال القيادة الفل�سطينية تبدو عاجزة وغري راغبة يف ا�ستك�شاف البدائل ،ويف بلورة
ا�سرتاتيجية وطنية تتجاوز الف�ضاء ال�ض ّيق الذي فر�ضه �إطار �أو�سلو .ومع �أن عدد ًا من امل�س�ؤولني
يف ال�سلطة الفل�سطينية �أملح يف الأ�شهر الأخرية �إىل احلقوق املت�ساوية داخل دولة متت ّد من النهر
توجه ا�سرتاتيجي لدى القيادة ،بقدر ماينطلق
�إىل البحر� ،إال �أن هذا املنظور الينطلق من �إعادة ّ
من التخ ّوف من حت ّرك �أمريكي�-إ�سرائيلي لإنهاء الإجماع الدويل حول معادلة الدولتني.
من هنا ،النقا�ش الأجدى هو الذي يدور داخل املجتمع الفل�سطيني ،ال يف �أو�ساط القيادة
الر�سمية .ويف نظر العامة ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية ت�آكلت يف الواقع ،و ُينظر �إليها بازدراء
متزايد .ويف �أح�سن احلاالت� ،ستوا�صل ال�سلطة الفل�سطينية املحافظة على الو�ضع القائم الذي
ي�ضمن ا�ستقرارها ،ب�صرف النظر عن الديناميكيات املتغيرّ ة على الأر�ض .وهي تعتمد يف ذلك،
�أ�سا�س ًا ،على القمع الداخلي وا�ستدراج الف�صائل ال�سيا�سية املن�ش ّقة .ويف �أ�سو�أ احلاالت� ،إذا
رجح �أن تقف يف
وا�صلت ال�سلطة الفل�سطينية احتكارها الق�سري للميدان ال�سيا�سي املح ّليُ ،ي ّ
وجه احلركات الوليدة التي ت�سعى �إىل �إيجاد البدائل ،مبا فيها كفاح حمتمل ملتابعة خيار الدولة
الواحدة.
ميكن �إطالق �أحكام �أخرى مماثلة على حكومة حما�س يف غزة ،والتي ت�صب جهودها على
املحافظة على �سلطتها يف القطاع الذي �أ�صابه الدمار .وقد ت�أخرت حما�س يف تب ّني �صيغة
الدولتني ،يف �أعقاب الإعالن عن بيانها ال�سيا�سي اجلديد يف العام  ،2017كما �أنها متيل �إىل
طرح برنامج يخدم �أهدافها وحدها ،وتر ّوج عن نف�سها ب�صورة براغماتية معتدلة يف حماول ٍة

لنيل اعرتاف املجتمع الدويل .لكن ،على الرغم من ذلك ،ف�شلت حما�س يف �إظهار �أنها تفهم
الواقع الفل�سطيني املع ّقد� ،أو �أن لديها ا�سرتاتيجية حم ّددة للتعامل معه.
كذلك ،جهدت جماعات �أخرى لإقرار هذا املفهوم .فقد عجز الي�سار الفل�سطيني عن تذليل
�أزمته القائمة منذ �أمد بعيد .وعلى الدوام ،مل تكن له ر�ؤية وال �سطوة ،مع �أنه كان من املتو ّقع
�أن تتب ّنى القوى التق ّدمية فكرة الدولة الواحدة ،وت�ضع بالتف�صيل مقاربة منا�سبة للتعامل
معها .وباملثل ،ف�إن بع�ض �شرائح املجتمع الإ�سرائيلي ت�ؤ ّيد فكرة الدولة الواحدة ،لكنها تعاين
من الإق�صاء االجتماعي ومن ال�شجب الإيديولوجي .وهي تنت�سب �أ�سا�س ًا �إىل حركات غري
�صهيونية �أو معادية لل�صهيونية ،مثل حركة «املقاطعة من الداخل» وجمعية «زوخروت» ،التي
ت�ؤمن ب�أنه الميكن حتقيق حل �سلمي وعادل �إال من خالل عمل ّيتَي «نزع ال�صبغة ال�صهيونية»
و«�إزالة اال�ستعمار» 37.وي�شري الواقع الراهن �إىل �أن هذا العدد القليل من جماعات املث ّقفني،
والنا�شطني ،وحركات املجتمع املدين مي ّثل نواة الن�ضال امل�ستقبلي امل�شرتك لإقامة دولة واحدة
دميقراطية.

�إىل �أين؟
لن ت�ؤ ّثر االنطباعات والرغبات كثري ًا يف االتجّ اهات ال�سيا�سية املُقبلة� ،إال �إذا اقرتنت بالر�ؤية،
واحل�شد ،والتخطيط اال�سرتاتيجي .ويبدو �أن واقع الدولة الواحدة ي�ضع �أُ�س�سه بنف�سه ،من دون
توجه م�ساره .و�إذا كان حل الدولة الواحدة يف طريقه �إىل التح ّقق ،فما نوع الدولة
قيادة �أو ر�ؤية ّ
التي �ستنجم عنه؟
ما من �سبب منطقي لالعتقاد ب�أن دولة دميقراطية هي يف طريقها �إلينا ،ومن امل�ؤ ّكد
�أن ذلك لن يتم يف امل�ستقبل املنظور .وميكن �أن ُتع َلن الدولة
ً
الواحدة واقعيا وب�صورة ر�سمية �إذا ما �أقدمت �إ�سرائيل ما من �سبب منطقي لالعتقاد ب�أن دولة دميقراطية
ً
ً
على �ضم ال�ضفة الغربية ،جزئ ّيا �أو كل ّيا .والعوامل الفاعلة هي يف طريقها �إلينا ،ومن امل�ؤكد �أن ذلك لن يتم يف
الآن ّ
ترجح مقاربة اجلناح اليميني الإ�سرائيلي الذي يرف�ض امل�ستقبل املنظور.
ال�سيادة الفل�سطينية وي�ضمن ال�سيطرة الإ�سرائيلية التامة من
النهر �إىل البحر؛ وت�شمل هذه العوامل تقا�سم ًا غري متكافئ
لل�سلطة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،ودعم ًا �أعمى لإ�سرائيل من جانب الواليات املتحدة،
وتقارب ًا ُمقلق ًا بني �إ�سرائيل وبني دول عربية رئي�سة ،وعدم �أهلية القيادة والهيئات ال�سيا�سية
تتزعمها الواليات
الفل�سطينية ،و�أجواء فو�ضوية �إقليمي ًا ودولي ًا .وقد تقوم اخلطة التي ّ
املتحدة ،والتي مل تتّ�ضح حتى الآن ،بدفع هذا ال�سيناريو �إىل الأمام ،غري �أن بع�ض الت�سريبات
ت�شري �إىل �أن تلك اخلطة قد تعفي �إ�سرائيل من «العبء الدميغرايف» ،من خالل ترتيبات �شبه
فيدرالية مع الأردن 38.و�إذا ما ُق ّدر لهذا ال�سيناريو �أن مي ّر ،ف�إن نزعة الرف�ض الفل�سطينية
�ستعيد ت�شكيل الن�سيج الوطني على نحو جوهري ،وب�صورة موازية مع حتويل االجتاه بعيد ًا
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عن خيار الدولتني الزائف .واخليار الوحيد الباقي هو ال�سيادة امل�شرتكة ،مع امل�ساواة يف
احلقوق ،وقيام كيان ثنائي القومية.
لن يكون حل الدولة الواحدة م�ستحي ًال يف املدى الطويل .وعندما ت�ؤخذ يف االعتبار الطبيعة
امل�ستع�صية ل�صراع امت ّد قرن ًا كام ًال ،ينبغي اعتبار هدف الدولة الواحدة ن�ضا ًال مط ّو ًال تكتنفه
�شتّى التعقيدات وامل�صاعب .وثمة �سيناريوان ميكن للقيادة الفل�سطينية الر�سمية �أن تتب ّنى من
خاللهما ،ر�سمي ًا ،خيار الدولة الواحدة كهدف ترمي �إليه:
 .1يتم ّثل ال�سيناريو الأول ،والأقل احتما ًال ،يف �أن �صدمة الرئي�س دونالد ترامب املدع ّوة
«�صفقة القرن»� 39،أو اخلطوة الإ�سرائيلية الأُحادية ب�ضم �أجزاء وا�سعة من ال�ضفة الغربية،
قد حت ّفز القادة والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية على و�ضع خالفاتها جانب ًا وتب ّني موقف
ا�سرتاتيجي جديد .ويف هذه احلالة� ،ستكون الدولة الواحدة خيار ًا حمتم ًال ،علم ًا ب�أن
ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية قد �أ ّيدتاه يف منا�سبات عديدة .ويتط ّلب
هذا اخليار من الفل�سطينيني و�ضع �سردية م�ضا ّدة على الأر�ض ،وتفكيك ال�سلطة الفل�سطينية
مع املحافظة على امل�ؤ�س�سات الوطنية ،و�إبطال التزامات �أو�سلو ،و�إنهاء التن�سيق الأمني،
و�إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية بو�صفها ال�سلطة العليا .و�ستتح ّول ال�سلطة الفل�سطينية
�إىل كيان وطني خمتلف بخطاب �سيا�سي خمتلف ،ير ّكز على ح�شد امل�ؤ ّيدين ويتوا�صل مع
املجتمع الدويل لك�سب الت�أييد مل�شروع الدولة الواحدة .لكن� ،إذا كانت ردود فعل ال�سلطة
الفل�سطينية والأحزاب ال�سيا�سية مدفوعة مبج ّرد الرغبة يف �ضمان ا�ستمرارية النخبة
املرجح �أن مت ّثل هذه النقلة بداية النهاية
وا�ستقرار م� ّؤ�س�ساتها يف ظل تلك الظروف ،فمن ّ
ملرحلة طويلة من الركود يف الن�شاط ال�سيا�سي الفل�سطيني.
 .2يتم ّثل ال�سيناريو الثاين ،والأكرث احتما ًال ،يف حتمية ظهور قوى وقيادة جديدة يف ال�سنوات
املُقبلة .وهو �سيعتمد على ظهور �أجيال جديدة من ال�شباب الذين �ستز ّودهم معاناتهم يف ظل
نظام الأبارتايد بوعي جديد ونظرة جديدة �إىل العامل .ومع تزايد تع ّر�ضهم �إىل التمييز
والقمع� ،ستتعزّز م�شاركتهم يف الن�ضال البديل ،ب�صرف النظر عن احلوافز االقت�صادية
التي قد ُت�ستخدم لتهدئتهم .ففي حني يبينّ ا�ستطالع حديث �أن �أغلبية ال�شباب الفل�سطيني
يعتقدون �أن البالد ت�سري يف االجتاه اخلط�أ ،و�أن ثقتهم بالقيادة والأحزاب ال�سيا�سية �آخذة
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يف االنح�سار ،ف�إن ثلثي ه�ؤالء �أعربوا عن ثقتهم بقدرتهم على توليّ القيادة يف امل�ستقبل.
املرجح �أنهم �سيتب ّنون جتربة جنوب �أفريقيا يف مكافحة الأبارتايد من خالل الع�صيان
ومن ّ
املدين ،واملقاطعة ،و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات ،على ال�صعيد الدويل .و�ستنا�ضل
الأجيال املُقبلة من �أجل حتقيق امل�ساواة واحلقوق ال�سيا�سية والتمثيل ،لأن ذلك �سيكون املجال
الوحيد يف البالد.
وحتى لو مل ُتتّخذ هذه اخلطوة الر�سمية يف امل�ستقبل القريب� ،سيبدو حل الدولة الواحدة،
على الأرجح� ،أكرث واقعية من �أي وقت م�ضى بالن�سبة �إىل �أعداد متزايدة من الفل�سطينيني.

ال�سالم يف �أزمان م�ستقبلية :دليل احلائرين
داليا �شيندلني
منذ �أن تولىّ رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو رئا�سة احلكومة للمرة الثانية يف العام
� ،2009أدىل بالعديد من الت�صريحات املت�ضاربة حول حل الدولتني يف ال�صراع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني .لكن �سيا�ساته الفعلية كانت �أكرث ح�سم ًا :فقد كانت املفاو�ضات عقيمة يف عهده،
ذلك �أن �أحد �شركاء االئتالف احلكومي ،وهو حزب البيت اليهودي ،يرف�ض حل الدولتني رف�ض ًا
قاطع ًا ،وي�ؤ ّيد �ض ّم ًا جزئي ًا لل�ضفة الغربية .كذلك ،اتّخذ حزب نتنياهو (الليكود) قرار ًا �أ�سا�سي ًا
داخلي ًا بدعم ال�ضم م�ستقب ًال .ويف ظل قيادته التي ا�ستمرت حواىل عقد كامل ،كانت �إ�سرائيل
تع ّمق �ضم الأرا�ضي بحكم الأمر الواقع يوم ًا بعد يوم 41.لكن ،ما الذي يقوله الإ�سرائيليون� ،أو ال
يقولونه ،عن الو�ضع احلايل للنزاع؟

يت�صدر الدعوة �إىل حل الدولتني؟
من الذي
ّ
ق�ضية ال�سالم مع الفل�سطينيني بالكاد ُمدرجة على جدول الأعمال يف �إ�سرائيل ب�صورة عامة.
وتبينّ الدرا�سات امل�سحية حول الأولويات الوطنية �أن «حل النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني» ي�أتي
مو�ضوعي االقت�صاد والأمن 42.يف
يف املرتبة الثالثة �أو الرابعة على قائمة املراتب ،ودائم ًا بعد
َ
املقابل ،كان ال�سالم يف ت�سعينيات القرن املا�ضي يحتل املرتبة الأوىل �أو الثانية بانتظام يف
القائمة .بالن�سبة �إىل الإ�سرائيليني ،المي ّثل الأمن اجلانب الآخر لل�سالم ،بل هو مفهوم متمايز
متام ًا .ففي �أو�ساط التيار الذي ي�س ّمي نف�سه الي�سار الإ�سرائيلي (الذي مي ّثل  20يف املئة من
املجتمع الإ�سرائيلي) ،يحتل ال�سالم املرتبة الأوىل �أو الثانية .واجلناح الذي ي�س ّمي نف�سه مييني ًا
(�أي نحو  45يف املئة من جميع الإ�سرائيليني) ،يختار الأمن وي�صفه يف مرتبة �أعلى من جميع
الق�ضايا الأخرى بهام�ش وا�ضح .وال يتذ ّكر العديد من الإ�سرائيليني هذه امل�شكلة �إال يف حاالت
العنف.
وحتى عندما ينظر الر�أي العام الإ�سرائيلي يف م�س�ألة ال�سالم ،ف�إن الدعم لإطار الدولتني
�أخ ٌذ بالت�آكل منذ العام  ،2010عندما كانت ن�سبة م�ؤ ّيديه تبلغ
 71يف املئة .وبحلول �شهر كانون الأول/دي�سمرب � ،2017أعرب دعم الر�أي العام الإ�سرائيلي لإطار الدولتني � ٌ
أخذ
 46يف املئة فقط من اليهود الإ�سرائيليني عن ت�أييدهم للفكرة بالت�آكل منذ العام  ،2010عندما كانت ن�سبة م�ؤ ّيديه
العامة ،وهي الن�سبة نف�سها لت�أييد الفل�سطينيني لهذا امل�سار .تبلغ  71يف املئة.
و�شهد اجلانبان االنخفا�ض نف�سه يف الت�أييد يف حزيران/
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يونيو  ،2018حيث بلغت هذه الن�سبة لدى ٍّ
كل منهما  43يف املئة .وعندما ت�ؤخذ يف االعتبار
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الن�سبة الأعلى من ت�أييد العرب الإ�سرائيليني حلل الدولتني ،ف�إن ن�سبة الت�أييد الإجمالية يف
�أو�ساط الإ�سرائيليني يف ا�ستطالعات كانون الأول/دي�سمرب �ست�ش ّكل �أغلبية  52يف املئة .وال
يعود هذا االنخفا�ض �إىل اعتبارات �إيديولوجية متام ًا ،بل �إىل ال�شعور ب�أن هذا احلل مل يعد
قاب ًال للتطبيق .ففي كانون الأول/دي�سمرب� ،أعرب اليهود الإ�سرائيليون عن اعتقادهم ب�أن
حل الدولتني مل يعد قاب ًال للحياة ب�أعداد جتاوزت �أعداد من اعتربوه كذلك ،بهام�ش �صغري
هو  46يف املئة مقابل  42يف املئة على التوايل .وترتبط االنطباعات حول عدم قابلية احلياة
�إىل حدٍّ بعيد مبعار�ضة م�سار الدولتني ،وترتبط االنطباعات حول قابلية احلياة بارتفاع ن�سبة
الت�أييد.
ومع �أن حل الدولتني �سيطر على الأو�ساط ال�سيا�سية لنحو خم�س وع�شرين �سنة ،من اجلدير
بالذكر �أن نافذة الت�أييد يف �أو�ساط الر�أي العام اليهودي الإ�سرائيلي كانت �أ�ضيق من ذلك بكثري.
فاعتبار ًا من العام  ،1993كان ت�أييد الإ�سرائيليني اليهود (وفق بيانات املتابعة املتاحة) حلل
الدولتني يت�صاعد ب�صورة ّ
مطردة مما يزيد قلي ًال عن الربع لي�صل �إىل الأغلبية يف �أواخر ذلك
العقد .وظل م�ستوى ت�أييد الأغلبية م�ستق ّر ًا على الأغلب طيلة العقد الأول من القرن احلادي
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والع�شرين ،غري �أنه �آخ ٌذ باالنخفا�ض منذ ذلك احلني.
وقد ح ّثت �شخ�صيات �إ�سرائيلية مرموقة يف براجمها املعلنة على امل�ضي قدم ًا باجتاه
حل الدولتني يف اتفاقية الو�ضع النهائي ،لكن نفوذهم كان حمدود ًا .فت�سيبي ليفني ،من
حزب االحتاد ال�صهيوين املعار�ض وزعيمة املعار�ضة يف �إ�سرائيل حالي ًا ،تنادي بالو�صول
�إىل اتفاقية حول الو�ضع النهائي حتافظ على هوية �إ�سرائيل اليهودية والدميقراطية ،وحتول
دون االنزالق �إىل الدولة الواحدة والعزلة الدولية .كذلك ،ح ّذر رئي�س احلكومة الأ�سبق �إيهود
التوجه نحو دولة قائمة على الف�صل العن�صري يف امل�ستقبل �إذا حت ّركت �إ�سرائيل
باراك من ّ
نحو الدولة الواحدة؛ وباملثل ،قال رئي�س الدولة الإ�سرائيلي روفن ريفلني �إن �إ�سرائيل قد
و�سعت نطاق �سيادتها على ال�ضفة الغربية مع حرمان
ُتعترب نظام ٍ
ف�صل عن�صري �إذا ما ّ
الفل�سطينيني من حقوقهم الكاملة 45.لكن �أغلب هذه ال�شخ�صيات يعلنون عن هذه الآراء
وهم يف �صف املعار�ضة �أو خارج احلكومة ،ولي�سوا من عنا�صر القيادة – وقد يكون ذلك
�إما �سبب ًا �أو ت�أثري ًا؛ ويف كلتا احلالتني ،مل تو ّلد هذه التحذيرات زخم ًا ماُ .ي�ضاف �إىل ذلك
�أن ما يخ ّفف من وقع الر�سالة التي ير�سلونها التناق�ضات القائمة يف املع�سكر الذي يعتربه
الإ�سرائيليون ي�ساري ًا .فالرئي�س ال�سابق حلزب العمل �إ�سحاق هرتزوغ ،الذي كان �إىل عهد
قريب زعيم املعار�ضة ،نادر ًا ما يرى �أن ال�سالم جز ٌء من جدول الأعمال .وقد �صدرت عن
خلفه يف زعامة احلزب �آيف غاباي ت�صريحات مماثلة على ما يبدو ملواقف اجلناح اليميني،
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هذا �إذا مل يلتزم ال�صمت حول هذا املو�ضوع.
ومع �أن ا�ستخدام م�صطلح «الأبارتايد» يف معر�ض احلديث عن النزاع كان �سابق ًا من املح ّرمات
يف �إ�سرائيل� ،إال �أن التحذيرات الأخرية من الأبارتايد وم�سار الدولة الواحدة مل ي�سترث امل�شاعر
يف �إ�سرائيل لت�أييد التغيري �أو للتعبري عن الغ�ضب من ا�ستخدام هذه الكلمةُ .ترى ،ملاذا ال ينزعج

املواطنون الذي يتباهون بالدميقراطية من ذلك؟ �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن كبار امل�س�ؤولني مثل
�إيهود باراك حت ّدثوا عن الأبارتايد بعد �سنوات من وروده على ل�سان الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
جيمي كارتر والعديد من الفل�سطينيني ،رمبا يعترب الر�أي العام الإ�سرائيلي هذه التهمة مبثابة
حتذير له.
ثمة �سبب ممكن �آخر لهذا التجاهل .فالتحذير من ف�صل عن�صري و�شيك رمبا فقد مفعوله
ك�شبح يخ ّيم على الأفق� ،إذ هناك دولة واحدة ذات �سيادة بني النهر والبحر بنوعني من الرعايا:
مواطنون �إ�سرائيليون يعي�شون يف ظل حكومة منتخبة وقانون مدين؛ وفل�سطينيون غري مواطنني
يخ�ضعون �إىل �سلطة اجلي�ش الإ�سرائيلي املطلقة .وغزة �أر�ض ال دولة لها حتكمها حما�س داخلي ًا،
وحتيط بها قب�ضة �إ�سرائيل احلديدية مب�ساعدة م�صر .وقد ابتلعت امل�ستوطنات من الأرا�ضي
و�ألغت االت�صال اجلغرايف �إىل حدٍّ يعيق قيام دولة فل�سطينية ،وتركت مراكز �سكانية فل�سطينية
كثيفة حتيط بها م�ساحات تخ�ضع �إىل ال�سيطرة الإ�سرائيلية.
من املمكن �أن «الأبارتايد» مل يعد ُي�شعر الإ�سرائيليني باخلزي ،ال لأنهم يعتقدون �أنه لن يحدث
�أبد ًا ،بل لأ�سباب خمالفة لذلك :فهو ،يف جوهره ،مماثل للو�ضع القائم الآن .وقد بينّ م�سح �أجرته
منظمة حقوق الإن�سان الإ�سرائيلية «بتْ�سيليم» يف العام  2017و�أ ّكد نتائجه م�سح م�ستقل �آخر،
�أن ما يقارب ن�صف الإ�سرائيليني اليهود �أفادوا �أنهم �سي�ؤ ّيدون ال�ضم الكامل لل�ضفة الغربية مع
�إعطاء الفل�سطينيني حقوق الإقامة ولكن لي�س اجلن�سية ،واملحافظة على البنية التحتية ل�ضمان
الف�صل بني اجلماعتني .ورمبا اليعترب الإ�سرائيليون الو�ضع الراهن مثالي ًا ،لكن نتائج االنتخابات
تبينّ �أن �أغلبهم يقبلون به.

البدائل
الو�ضع الذي ي�شبه حالة الطوارئ يف غزة واالنفجار ال�ضمني الداخلي البطيء يف ال�ضفة
الغربية ،يجعالن الت�شخي�ص ال�صحيح والعالج املمكن �أكرث �إحلاح ًاُ .ي�شار �إىل �أن �إ�سرائيل �أي�ض ًا
�ست�شهد املزيد من ت�آكل الدميقراطية والعنف �إذا مل ُي َف َّ�ض النزاع.
مع ت�ضا�ؤل �آفاق الو�صول �إىل حل الدولتنيَ ،ع َمد مروان ّ
املع�شر وناثان ج .براون �إىل مراجعة
ثالثة �أمناط من احلوكمة التي تعرتف باال�ستحالة املاد ّية وال�سيا�سية لتحقيق الف�صل الكامل.
وترتاوح اخليارات للأطر ال�سيا�سية االندماجية بني دولة واحدة دميقراطية ،وبني كونفيدرالية
الدولتني .ثمة نواق�ص يف ٍّ
كل من تلك اخليارات ،غري �أن التقييم النقدي املتّ�سق الذي �أجراه
مف�صل .فما من خطة كاملة ،لكن لي�س كل نواحي اخللل
امل�ؤ ّلفان على كل حالة يحتاج �إىل �إي�ضاح ّ
مت�ساوية.
هل � ٌّأي من هذه اخليارات قابل للحياة من املنظور الإ�سرائيلي؟ �إن املجتمع الإ�سرائيلي ال
يو ّفر خريطة للتقييم .ففي م�سح كانون الأول/دي�سمرب � ،2017أعرب ثلث الإ�سرائيليني وثلث
الفل�سطينيني عن دعمهم لدولة واحدة دميقراطية .وقد ارتفعت خالل ال�سنتني املا�ضيتني
نوع ًا ما ن�سبة من ي�ؤ ّيدون كونفيدرالية الدولتني يف �أو�ساط الإ�سرائيليني اليهود� ،إىل نحو
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الثلث ،كما ارتفعت الن�سبة يف �أو�ساط الإ�سرائيليني العرب الذين ي�ؤ ّيدون جميع خطط
ال�سالم مبع ّدالت عالية( .وقد �أ َّيد  35يف املئة من الفل�سطينيني م�سار ًا فيدرالي ًا يف م�سح
�آب�/أغ�سط�س  .)2018لكن هذه املقاربة تكاد تكون غري معروفة يف اخلطاب العام ،بل �إن
احللول الأخرى ،مثل الفيدرالية �أو البنية القائمة على نظام الكانتونات ،مل ُتخترب يف م�سوح
علنية.
يف غ�ضون ذلك ،يلتزم را�سمو ال�سيا�سات اليمينيون يف �إ�سرائيل ال�صمت حول
اخلطط ال�شاملة ،با�ستثناء �أفكار ال�ضم التدريجية املجتز�أة� .أما جمموعة ي�سار الو�سط،
فيتم�سكون بحل الدولتني ،بينما جنح البع�ض ،من �ضمنهم �أحد �أع�ضاء حزب العمل
ّ
البارزين ،نحو اليمني مع الأفكار امل�ؤ ّيدة لل�ضم 47.يف هذه الأجواء ،ت�ستطيع اجلماعة
ال�سيا�سية �أن تق ّدم م�ساهمات حقيقية ،ال عرب و�ضع التفا�صيل خليارات احلوكمة وح�سب،
بل كذلك عرب اقرتاح كيفية تقييمها على �ضوء الوقائع ال�سيا�سية والأولويات لدى ٍّ
كل من
الطرفني.
ال بد من النظر يف ثالثة مبادئ �أ�سا�سية لتقييم احللول .الأول هو �أن البدائل ينبغي �أن
جتد املقيا�س ال�صحيح مل�ستوى الف�صل �أو الدمج .ومع �أن حياة الإ�سرائيليني والفل�سطينيني
مت�شابكة ومتداخلة جغرافي ًا واقت�صادي ًاٍّ ،
لكل منها حاجات تتعلق بهوية وطنية منف�صلة .فهل
من اقرتاح يعر�ض �صيغة للتوازن ال�سليم الذي يل ّبي حاجات املجموعتني كلتيهما؟ واملبد�أ
الثاين هو �أنه ال بد من تقييم البدائل لي�س على �أ�سا�س النموذج الد�ستوري الك ّلي فقط ،بل
�أي�ض ًا عن طريق درا�سة النتائج اجلوهرية ،مثل الفر�ص االقت�صادية ،وفر�ص العمل ،وم�ستوى
العنف ،والقيود على احلركة ،و�إمكانية الو�صول �إىل الأماكن املق ّد�سة ،واحلاجات الأ�سا�سية
الأخرى للحياة اليومية� .أما املبد�أ الثالث ،فهو �أن الو�صول �إىل �أي قرار �سيا�سي يتط ّلب من
الأحزاب �أن ت�ؤ ّمن دعم ًا كافي ًا من الفئات الداخلية يف كال اجلانبني ،على غرار ما يحدث يف
لعبة امل�ستو َيينَ  48.ويو�صي امل�ؤ ّلفان ب�إ�شراك «املف�سدين» يف العملية .فلكي يتحقق ذلك ،على
احللول �أن ت�شمل قدر ًا من الت�ساهل مع املف�سدين خالل تلك العملية ،لكن مع جت ّنب ا�ستعداء
الطرف الآخر؛ وقد ت�ساعد هذه املقاربة يف ت�ص ّدع �صفوف املعار�ضة �أكرث من تعزيز الوحدة
داخل مع�سكر الراف�ضني.

حتى ذلك احلني...
ثمة فر�صة �ضئيلة لتحقيق �سالم �إ�سرائيلي-فل�سطيني
ثمة فر�صة �ضئيلة لتحقيق �سالم �إ�سرائيلي-فل�سطيني يف وقت قريب 49.وكلما طال انتظار احلل ،تزداد ظروف
يف وقت قريب .وكلما طال انتظار احلل ،تزداد ظروف الو�صول �إليه �سوء ًا .يف ظل هذه الأجواء ،من ال�ضروري
الو�صول �إليه �سوء ًا.
حتديد ال�شروط التي �ست�ساهم يف �إجناح �أي اتفاقية يف
امل�ستقبل (وفق ًا لتعريف «االتفاقية» الوارد يف درا�سة ّ
املع�شر
وبراون) .ويف و�ضع مثايل� ،ستحظى هذه ال�شروط بقبول من جانب اليمني والي�سار

الإ�سرائيليني ،ومن الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني� .إ�ضاف ًة �إىل املزايا طويلة الأمد
التفاقيات امل�ستقبل� ،سي�ؤ ّدي الإ�سراع يف اقرتاح هذه ال�شروط �إىل حت�سينات فورية و�إىل
ال�شعور بالأمل  -وهذان ال يقلاّ ن �أهمية عن العنا�صر الأخرى ل�صنع ال�سالم ،بيد �أنهما
غائبان ،للأ�سف ،من البيئة احلالية.
يف ما يلي اقرتاح لبنود خطة عمل من �ش�أنها الإ�سهام يف احلا�ضر وامل�ستقبل على حدٍّ �سواء،
وهي واقعية يف �سياق الأو�ضاع ال�سيا�سية الراهنة يف �إ�سرائيل وفل�سطني:
* ت�شجيع امل�ساواة االقت�صادية .يعني ذلك ،يف املمار�سة الواقعية ،تعزيز االقت�صاد
الفل�سطيني عن طريق ال�سماح بتح ّرك �أو�سع للب�شر والب�ضائع ،وت�شجيع اال�ستثمار.
ما من عواقب �سلبية لهذا امل�سعى ،بل �إن بنيامني نتنياهو نف�سه دعا �إىل حتقيق
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«ال�سالم االقت�صادي».
* احل ّد من العنف ،وتفادي الت�صعيد .خالف ًا لبع�ض االعتقادات ،ال ت�ؤ ّدي احلروب
�إىل امل�صاحلة .ففي العقود الأخرية ،دفعت ال�صراعات كال الطرفني املتنازعني
�إىل مواقف �أكرث ت�ش ّدد ًا .وميكن لفرتات الهدوء الأطول �أن تخلق �شروط ًا �أف�ضل
للمفاو�ضات يف امل�ستقبل ،و�أن ُتع ّزز االعتقاد ب�إمكانية �إحالل ال�سالم يف امل�ستقبل،
مع �أن ثمة خماطر معقولة كذلك يف �شيوع الهدوء.
* بناء �أو ت�شجيع التعاون حول املوارد امل�شرتكة (املياه ،والنفايات ،والبيئة) .ت�ؤ ّثر
�أزمات املياه والكهرباء التي تعانيها غزة على موارد �إ�سرائيل ب�شكل مبا�شر  -وهذا
امللحة �إىل احللول .تت�شارك املنطقة ك ّلها نظام ًا �إيكولوجي ًا
مثال واحد على احلاجة ّ
وبيئة واحدة .وقد �أقامت منظمات املجتمع املدين ببناء بنية حتتية من الإدارة
والتخطيط التعاون ّيني ،و�سي�ؤدي تو�سيع هذه الآليات �إىل خلق بنى ريادية للم�شاركة
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امل�ستدامة يف املوارد ،يف �أي اتفاقية قد ُتربم يف امل�ستقبل.
* جتميد خرائط امل�ستوطنات .قد يختلف م�صري امل�ستوطنات احلالية وفق ًا لكل
اتفاقية .لكن تو�سيعها �سي�ساعد �إ�سرائيل على تعزيز احتماالت �أن يقوم يف امل�ستقبل
م�شروع دولة واحدة ال تتّ�سم بامل�ساواة ،ويو ّلد التوتّرات الأمنية ،وي�ستنزف املوارد
وغني عن
املالية والع�سكرية ،ويعمل كحا�ضنة للر�ؤى الدينية والقومية املتط ّرفةٌّ .
البيان �أن امل�ستوطنات تدفع الفل�سطينيني �إىل النزعة الراف�ضة ،التي تغ ّذي ال�صور
النمطية الإ�سرائيلية عن الفل�سطينيني باعتبارهم غري منفتحني وغري م�ستع ّدين
للنظر يف ما تعتربه �إ�سرائيل حل ً
وال معقولة.
* تعزيز الدميقراطية الفل�سطينية .مع �أن الدميقراطية ال ت�ضمن اال�ستقرار
ال�سيا�سي� ،إال �أنها حت ّول التظ ّلمات �إىل عملية �سيا�سية ،ال �إىل �أعمال عنف.
حت�سن واقع الفل�سطينيني اليومي ،ورمبا �أن متنح القادة
كذلك ،ميكنها �أن ّ
الفل�سطينيني قدر ًا �أكرب من امل�صداقية لدى مفاو�ضيهم الإ�سرائيليني .كما
�أن �إحياء م�سائل احلقوق املدنية ،واحلكومة التمثيلية اخلا�ضعة �إىل امل�ساءلة

45

46
دولتان أم دولة واحدة؟

واملحا�سبة ،وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة� ،سي�ساعد على تنمية عالقات اجلوار يف �أي
�إطار عمل يف امل�ستقبل.
�ستبد�أ هذه املقرتحات يف بلورة م�سرية حا�سمة نحو ال�سالم .ويف خامتة املطاف� ،سيدرك
امل�ضي معها قدم ًا.
القادة يف امل�ستقبل � اّأل عذر لديهم لعدم
ّ

هوام�ش
 1ت�شري الن�سبة املئوية �إىل امل�ساحة داخل ال�سياج الذي �أُقيم حول امل�ستوطنات .وتبلغ م�ساحة �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
مبا فيها القد�س املحتلة 5664.5 ،كم.2
 2معهد هاري �إ�س .ترومان لبحوث تعزيز ال�سالم يف اجلامعة العربية يف القد�س واملركز الفل�سطيني للبحوث
ال�سيا�سية وامل�سحية يف رام اهلل ()2010 ،2008؛ ا�ستطالع �إ�سرائيلي-فل�سطيني م�شرتك ومركز تامي �شتاينمت�س
لأبحاث ال�سالم واملركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية يف رام اهلل (كانون الأول/دي�سمرب « )2017نب�ض
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نبذة عن امل�ؤ ّلفني
�إدوارد بي .جريجيان مدير معهد بيكر لل�سيا�سة العامة يف جامعة راي�س.

مروان ّ
املع�شر نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،حيث ي�شرف
على �أبحاث امل�ؤ�س�سة يف وا�شنطن وبريوت حول �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط.
ناثان ج .براون �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،حيث
يتولىّ �إدارة معهد درا�سات ال�شرق الأو�سط .هو �أي�ض ًا باحث �أول غري مقيم يف برنامج ال�شرق
الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.
خليل ال�شقاقي مدير املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية.
�سميح العبد زميل يف برنامج ديانا متاري �صباغ لدرا�سات ال�شرق الأو�سط يف معهد بيكر
لل�سيا�سة العامة.
طارق دعنا �أ�ستاذ م�ساعد يف مركز درا�سات النزاع والعمل الإن�ساين يف معهد الدوحة
للدرا�سات العليا .كما �أنه م�ست�شار �سيا�سي ملنظمة «ال�شبكة� :شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية».
جلعاد �شري زميل �أبحاث بارز ومدير املركز الإ�سرائيلي للمفاو�ضات التطبيقية يف معهد
درا�سات الأمن القومي.
داليا �شيندلني حم ّللة دولية للر�أي العام وم�ست�شارة يف ا�سرتاتيجية تقيم يف تل �أبيب.
هي �أي�ض ًا ت�ساهم يف جملة  ،+972وت�شارك يف ا�ست�ضافة برنامج �إذاعي على الإنرتنت بعنوان
 .Tel Aviv Reviewهي كذلك م�ست�شارة �سيا�سية يف املعهد الإ�سرائيلي لل�سيا�سة اخلارجية
الإقليمية.
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املتخ�ص�صة بدرا�سات الطاقة واملوارد يف العامل.
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م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى بال�سيا�سات العامة.
مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات املتحدة .مهمتنا ،التي تعود �إىل ما
يزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة
يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�شرة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات
واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي تعمل يدً ا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية
املتعددة التي تقدمها حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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