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 رؤى حل النزاع اإلسرائیلي الفلسطیني

Israel’s Inelegant Options in Judea and Samaria: 
Withdrawal, Annexation, and  

Conflict Management 
 

 یعقوب عمیدرور

 

 موجز

بمسألة الطریق رغم ما یبدو من عدم إشراف النزاع اإلسرائیلي الفلسطیني على الحل قریبا، إال أنھ من الجدیر االعتناء 
 الحل المفضل مستقبال.  یتناسب معالسیاسة الراھنة بما  رسمإلنھائھ، بھدف  السلیم مبدئیا

 ثمة من منظور الجمھور الیھودي في إسرائیل خیاران أساسیان للحل: 

یدور بین كیانین س فإنھ إ. إقامة دولة فلسطینیة إلى جانب دولة إسرائیل، وھو الحل الذي یضمن أنھ في حال استمر النزاع،
سیاسیین سیادیین، على أن یكون االتفاق الموقع بینھما في ختام المفاوضات المفضیة إلى ھذا الحل ھو األساس الذي تعتمد 

 علیھ العالقة الجدیدة. 

اك عدة ب. تطبیق السیادة اإلسرائیلیة على كافة أراضي یھودا والسامرة وإیجاد دولة ثنائیة القومیة (عملیا)، علما بأن ھن
الكاملة اإلسرائیلیة لمواطنة ا تتراوح بینسكان األراضي التي ستخضع للضم، من جنسیة للفلسطینیین  لمنحة رؤى بالنسب

 والجنسیة األردنیة. 

البیة السكان لغالسلطة الفلسطینیة  حكمثمة أیضا احتمال (یبدو جد معقول) في استمرار الوضع القائم، أي استمرار 
، وھو أمر یرى العالم أنھ وضع متواصل من االحتالل اإلسرائیلي، واستمرار سیطرة یھودا والسامرةالفلسطینیین في 

ل جزء من العالم إسرائیل مسؤولیة استمرار أوضاعھا الصعبة)، دون إقامة دولة فلسطینیة. ي یحمّ تحماس على غزة (وال
 دوامك، وعلیھ، فإن ذا أو ا االتجاهمور في ھذلتغییرھا وحسم األ تمارسضغوط ال ظلولكن یبدو أنھا حالة مؤقتة ست
 مناقشة ما سیحدث بعد انتھائھ. الوضع القائم یحتم ھو اآلخر 

 : اثنین مواطني إسرائیل الیھود على مستویین منسیتم حسم المسألة 

بھا، بل رد صعوبة التشبث لمج عن أرض أجداده شعبتعذر تخلي على الیمین  سیقوم موقفالمستوى األیدیولوجي، حیث 
أیضا، ما سیزیل المبرر الوحید إلقامة الدولة الیھودیة في ھذه المنطقة، إذ  المبررالتخلي عن الحق یعني التخلي عن إنھ 

بدون "صھیون". أما الراغبون في حل الدولتین فیقولون بأن االحتالل مفسد وغیر أخالقي ال معنى لھا إن "الصھیونیة" 
الصمیم، ویحول إسرائیل إلى "دولة سجانین" سیطالھا التآكل من الداخل، ألن المجتمع ویضرب الحقوق الفلسطینیة في 

 تصرعھ "تفاھة االحتالل" حتما. الیھودي س

المستوى العملي، حیث سیؤكد الراغبون في دولتین استحالة قیام دولة دیمقراطیة یحرم من جنسیتھا ملیونان ونصف 
فیھا مثل ھذه األقلیة السكانیة. ون تعود دولة یھودیة، لو أمكن أصال بقاء الدولة فلسطیني، أما في حال منحھم الجنسیة، فل

وفي المقابل سیقول أنصار "أرض إسرائیل الكاملة" بأن إنشاء دولة فلسطینیة سیأتي بحماس أو بداعش إلى باب بیتنا، 
ولة الفلسطینیة على الطرف اآلخر من بما ستفعلھ مثل ھذه الد قیاساهللا عملھ ھو نقطة في بحر لیصبح ما یستطیع حزب 

 مسافة كیلومتر واحد من الكنیست وعشرین كیلومترا من تل أبیب. على و، األخضرالخط 

أدناه مقوالت الطرفین، لیتوصل إلى أن الیمین ال یملك حال حقیقیا للمسألة السكانیة، فیما ال یملك الوارد یتضمن التحلیل 
، فاألمور لیست بالصحیح وغیر الصحیح، بل بتفضیل ینالخطرأھون لیتوجب اختیار  الیسار حال جدیا للتھدید األمني،

 خطر على آخر. 

لذلك من الضروري أن یكون الحل الذي تختاره قیادة الدولة ھو ما یجمع حولھ أكبر عدد ممكن من السكان، فكلما ابتعد 
 لیا صعبا أمام إسرائیل. سیضع تحدیا مستقب الحل أیا كانعن االنشقاق، كان أفضل، ألن الشعب 

 

 مقدمة 
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حرب األیام الستة. ومن المتوقع أن یعبر الحنین إلى ما قبل تلك الحرب ل الذكرى الخمسینما قریب ستحتفل إسرائیل بع
وعھد "دولة إسرائیل الصغیرة الطیبة" عن نفسھ بقوة مضاعفة، وسوف یكون التعبیر عنھ واضحا ولھ أسبابھ الموجبة 

عند النخب القدیمة، فیما سیحفل اإلعالم بالوصف المبالغ فیھ لخیر تلك األیام وبراءتھا، خصوصا إذا  ظاھرا، ال سیما
قوض تالل" باعتباره ظاھرة سلبیة تقورنت بالفترة الراھنة. وسوف یتم التأكید بأن التغییر إلى األسوأ راجع إلى "االح

حنین المؤسسة القدیمة واإلعالم الحالي،  األھم من مالمحالملمح  یكون ذلك ھو دولة إسرائیل. ومن المرجح أن أركان
واللذین سیھمالن اإلشارة إلى كون المقولة الشعبیة الرائجة آنذاك وعشیة حرب األیام الستة تقول "نرجو أال ینسى أخر 

أنھ لصغر المغادرین للبالد إطفاء الضوء". وستكون من بین ھذه النخبة قلة من الناس، إن وجدوا أصال، تشیر إلى 
لم یكن الجمیع متأكدین من بقاء  حیثإسرائیل وضیق خاصرتھا، كانت إسرائیل عشیة تلك الحرب تعیش أجواء مشحونة، 

اریخ تلك األیام، وللسبب ذاتھ، أي التشجع بتالمناھزة لسن التاسعة عشرة بعد الحرب التي كانت تشرف علیھا. الدولة 
في وصف مشاعر الھلع التي كانت تسود آنذاك، تشدیدا  بعیدا اإلسرائیلي الراھنالیمیني للمجتمع  الجناح یذھبینتظر أن 

 سیؤكدعلى مدى مساھمة توسع دولة إسرائیل في أمنھا، حیث سیقول إن "االحتالل" قد خلص إسرائیل من اإلبادة، بل 
الیمین أھمیة العودة إلى بالد األجداد ركیزة وجودنا، وكأن إسرائیل لم تكن حتى قبل حرب األیام الستة في مرحلة من نمو 

حكمھا آنذاك. إن كتیبة المظلیین التي كنت  بقعة التي كانت تحتصغر ال رغمالقوة والعافیة یحدوھا شعور قوي بالتجدد، 
یلنا، وكنا نركن ھد لم تعترھا أجواء من الخوف، إذ كنا واثقین بأال عقبة ستعترض سبأخدم فیھا باعتباري مقاتال حدیث الع

قدراتنا، ولكن قیادة الجیش لم یكن جمیع أعضائھا یشعرون نفس شعورنا، إذ كان منھم من یخشى نعتمد على إلى قادتنا و
 كثیرا، وعلى رأسھم رئیس األركان، ناھیك عن الكثیر من المدنیین. 

حقیقة وجود بي مسیرة اعتراف الدول العربیة واضحا أن حرب األیام الستة كانت معلما كثیر األھمیة ف بات ، فقدالیومأما 
العالم قاطبة في أعقاب تلك الحرب یوقن، مثلھ مثل الكثیرین داخل المجتمع اإلسرائیلي،  أصبحدولة إسرائیل وقوتھا، كما 

باألمر، فقد جاء عقب حرب یوم الغفران، أي بعد  (أما اإلقرار النھائي عسكریاأن العرب لن یقدروا على إبادة إسرائیل 
قد غیرت األجواء وزادت المواطن اإلسرائیلي والجالیات الیھودیة في أنحاء  1967بست سنوات). كانت نتائج حرب ذلك 

 (ربما كان زائدا عن الحاجة). بھا العالم ثقة بالنفس وفخرا 

األیام الستة في ھوامش المجتمع اإلسرائیلي مجموعة صغیرة من "خریجي" منظمة قبل حرب  وجدتومن الالفت أنھ 
تألفت من بعض أعضاء  وكانت الجناح العسكري لحركة "حیروت" الیمینیة) ،("المنظمة العسكریة الوطنیة" "إیتسل"

مسكون بمقولة حركة "حیروت" وعدد آخر من أعضاء حركة "لیحي" السابقة خارج حركة "حیروت"، كان أعضاؤھا یت
، وكان منھم من یكتفي بوجوب العودة إلى ما أقلھ القدس ال ألحد غیرھم)(بمعنى أن الضفتین للیھود  "األردن لھ ضفتان"

التوراة في یھودا والسامرة، أي ما كان العالم یسمیھ "الضفة الغربیة". وحین كان  وأقالیمالشرقیة وفي قلبھا جبل الھیكل، 
من  إلى جبل الھیكل والذي لم یكن یبدو منھ والحنینة) یصعدون جبل صھیون لإلشارة والتذكیر بعض ھؤالء (وكانوا قل

ھناك سوى طرف مذھب من قبة الصخرة، لم یكن من ضمنھم أبناء الصھیونیة المتدینة، والذین كانوا على أكثر تقدیر 
یتیمة المتبقیة بعد خراب القرى یتحدثون عن "غوش عتسیون" ویشیرون من منطقة "رامات راحیل" إلى الشجرة ال

 . 1948الیھودیة لغوش عتسیون إبان حرب االستقالل عام 

 وقد تغیرت األوضاع بعد حرب األیام الستة، وبوتیرة أسرع بعد حرب یوم الغفران، والتي أنبتت حركة دینیة ذات صبغة
قویة، ھي حركة "غوش إیمونیم"، والتي كانت تعتبر تحریر القدس وأقالیم التوراة خطوة أخرى ھامة في مسیحانیة 

 "مسیرة الخالص"، محولة "االستیطان" في تلك المناطق إلى القلب النابض للفعل الدیني واالجتماعي. 

حول السیاسي الذي مرت بھ إسرائیل عام التخذت ھذه المسیرة تزداد قوة بعد حرب األیام الستة بعشر سنوات، وبعد أوقد 
، حیث انتقلت مقالید الحكم إلى الیمین العلماني برئاسة مناحیم بیغن، والتحالف المعقود بینھ وبین حزب "مفدال" 1977

الدیني القومي، (والذي انحدر منھ مؤسسو "غوش إیمونیم"، الذین جعلوا الحزب أكثر میال إلى یمین الخارطة السیاسیة) 
 یدا لتشكیل االئتالف الحكومي. تمھ

بأنھ من الواجب تمكین سكان تلك المناطق، أي الفلسطینیین، من تأسیس دولة  یقولونمنذ أول لحظة كان في إسرائیل من 
مستقلة، ومن ضمن ما قالھ ھؤالء أن ضم ھذا العدد الكبیر من العرب إلى إسرائیل سیكون بمثابة كارثة، ولكن لم یجمع 

الكلمة سوى قلة حتى من بین أنصار الیسار اإلسرائیلي، وھي أقلیة لم تتمكن من إقناع العدید من الناس، بل منھم الفعل ب
صغیرا، كان دعاة الدولة الفلسطینیة المستقلة یحسبون على "الیسار الرادیكالي" وكان نصیبھم من الرأي العام اإلسرائیلي 

 . تبرر موقفھم مقوالتحجج ویسوقون من  اعیة ما كانوبیرا للمجتمع بفضل نووإن كانوا یعتبرون تحدیا ك

ما أثاروه من حجج ضد استمرار السیطرة اإلسرائیلیة على األرض لم یقنع معظم وطوال سنین غیر قلیلة كان واضحا أن 
ه المناطق. قابل السیاسي لقاء ھذ"دفع الثمن"، أي تقدیم الم للم یكن على استعداد أن أحدا اإلسرائیلیین، ومن أسباب ذلك 

، ما سمح 1947سنة لر برفض العرب لمشروع التقسیم األممي تذكّ  1967ت قرارات مؤتمر الخرطوم لسنة ظل إذ
دون اعتبار للجانب العربي، والذي لم یكن على استعداد  ة،إلسرائیل بالعمل بما كان یبدو في ذلك الوقت مصلحة إسرائیلی

رؤیة العدید من اإلسرائیلیین  یقررلقد ظل الشعور بأن "ال شریك"  أصال لمجرد الحدیث مع مندوبین عن دولة إسرائیل.
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ستیطان في ) من توسیع اال1977لسنوات، ما مكن "غوش إیمونیم" (والحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة، ال سیما بعد عام 
المزاج المسیحاني ل "غوش  ي العام، وال حتى من جانب معارضيیھودا والسامرة بدون معارضة جدیة تقریبا من الرأ

 إیمونیم". 

وعلى مر األیام والسنین بات حل "الدولة الفلسطینیة" باعتباره وسیلة لتجنب حكم مالیین الفلسطینیین الذین كانوا سیجعلون 
 اهللمجتمع الیھودي، وذلك عندما تبنیقبل بھ وسط الخارطة السیاسیة  ااألغلبیة في دولة إسرائیل، أمر الیھود لن یعودوا ھم

حزب "مباي" التاریخي، وبشكلھ المعروف ب "حزب العمل". ولكن ھذا التغییر لم یكن لھ أي انعكاس عملي یتمثل في 
 لطرفین وغیر ذلك. الفصل بین الشعبین، وذلك لعدم تكون أي إطار جدي للتفاوض بین ا

، وإثر التوافقات المبدئیة التي تم التوصل إلیھا بین ممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة وحكومة إسرائیل 1993وفي سنة 
(برئاسة رئیس األركان األسبق یتسحاق رابین) في أوسلو، بات یبدو أن األمور تسیر باتجاه تحول جذري، ولكن خالل 

زاد عدد ضحایاھا عما سقط قبل  الجانب الفلسطیني على ارتكاب اعتداءات إرھابیة قاسیةعملیة تطبیق االتفاق أقدم 
التسویة التاریخیة التي كانت قد تمت ظاھرا في أوسلو. إن مسیرة أوسلو تمثل فشال ذریعا باھظ الثمن، وقد حمل 

لي، ومن ھذه الناحیة یمكن اإلقرار ھا، ولكن ھذا المقال ینصب على الجانب اإلسرائیلالفلسطینیون إسرائیل مسؤولیة فش
بشكل ال لبس فیھ بأن فشل مسیرة أوسلو قد ساھم في كون المصاعب التي تعترض سبیل التوصل إلى اتفاق شامل مع 

ما كلفھم بھ خطأ أسلو من دماء، یصعب العودة إلى تحرك من بھظ لإلسرائیلیین  تالفلسطینیین قد ازدادت، فبعد أن اتضح
خالل رئیس الحكومة اإلسرائیلیة عن اللیكود بنیامین نتنیاھو ورغم تبني ثمنا مماثال بل أكبر خطورة. شأنھ أن یكلفھم 

 لم یتغیر شيء على األرض بالفعل.  إال أنھفكرة الدولتین، السنوات األخیرة 

 أشھروعلى خلفیة الحالة الراھنة المشار إلیھا ھنا تم تألیف ھذه المقالة بعد توقیع اتفاق أوسلو بثالثة وعشرین عاما وقبل 
 من الذكرى الخمسینیة لحرب األیام الستة. 

خیا متعمقا لم اللوم في ذلك، لكونھا تستلزم بحثا تاری علیھ ن الجمود الحالي ومن یقعلن یطال ھذا المقال مسألة أسباب تكوّ 
 یتم إجراؤه حتى اآلن. 

أما السؤال الذي یتناولھ ھذا المقال فھو: "ما األفضل بالنسبة إلسرائیل في الظروف الحالیة؟ ھل المضي في الطریق 
المفضي إلى دولة واحدة ثنائیة القومیة تمتد بین نھر األردن والبحر المتوسط، أم من األفضل السعي لتقسیم البالد، أي 

 س دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وغزة إلى جانب دولة إسرائیل. تأسی

ة بشكل واضح وحاد لقد تم تألیف ھذا المقال تمھیدا للمباحثات الكثیرة المتوقعة في الفترة القادمة، ولكي یضع على الطاول
 م. حجج الطرفین وبراھینھما في الجدل القاسي الذي یمزق المجتمع الیھودي في البالد والعال

 إال أنني، بسیمكن تحقیقھ في المستقبل القری من الخیارین المشار إلیھما ممكن التحقیق الیوم أو اأن واحد أزعم وإن لم أكن
الحلول في المستقبل المنظور. ومن المھم التأكید  مدى واقعیةأقول إن المسألة قید البحث مسألة مبدئیة ال صلة بینھا وبین 

تمال للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القریب، علیھ اإلجابة على ھذا السؤال وال یستطیع تجنبھ، أنھ حتى من ال یرى أي اح
وال سیما سیاسة البناء في المستوطنات، علیھ یجب أن تؤثر منذ الیوم على سلوك إسرائیل على األرض ( ةذلك أن اإلجاب

 مع أن األمور ال تقتصر علیھا). 

، وتتخللھا عوامل تاریخیة وأخالقیة ودینیة وسكانیة وقانونیة وثقافیة واجتماعیة. سھلةوالمشكلة معقدة لكون الحالة غیر 
ادعى شعب الیھود  إذ لیس في الوجود باستثناءومن أسباب تعقید المشكلة كون قصة الیھود أمام الفلسطینیین قصة متمیزة، 

مرجعھ،  كان قد طرد منھا أو تركھا قبل نحو ألفي سنة. إن النزاع مع الفلسطینیین أو یدعي ملكیة وسیادة بقعة من األرض
أن یرفض المحلیون وصول  طبیعیة، إلى 1923ضمن مقالھ "الجدار الحدیدي" لعام نسكي وكما حدد ذلك زئیف جابوت

ا. إن الیھود "غرباء" في نظر غرباء إلى بالدھم، بل غرباء یبغون السیطرة على أجزاء من البالد أو على البالد بكاملھ
 الوھمیةیمیل المرء إلى تبني الحلول  الفلسطینیین ومن الجدیر استیعاب ھذه الحقیقة األساسیة، ألنھ بغیاب ھكذا استیعاب

 التي تقود عند افتضاح ما تحملھ من أوھام واھیة إلى حالة أسوأ تعود إلى خیبة األمل أمام الواقع المریر. 

بین اع زطبقات، أھمھا الطبقة القومیة، أي النمن عدة ائم بین إسرائیل والعرب عامة والفلسطینیین خاصة النزاع الق یتألف
، ولكن الطبقة الدینیة ال تقل أھمیة، بل قد ازداد وزنھا كثیرا حول السیطرة على بقعة من األرضالیھود والفلسطینیین 

لو أنھ ورفاقھ لم یقیموا لھا أي اعتبار). فاإلسالم ینظر إلى ارض ثي مسیرة أوسدِ خالل السنوات األخیرة (وقد ذكر أحد محْ 
ما یسمى "دولة إسرائیل" جزء من "أرض وقف" ال یجوز بحال من األحوال أن یرضى المسلمون بسیطرة أبناء دیانة 

یة تزید النزاع كثیرا ما یرد على لسان الطرف الیھودي. ھذه الحجج الدینأخرى علیھا، علما بأن عین ھذه الحجة معكوسة 
وھو  ،یتجاوز العامل القومي والدینيلكن ھناك عامال أكثر شموال ربھ. و عما أمره بھ لى مؤمنخأن یت إذ یستحیلإشكالیة، 

عتبر دولة إسرائیل إسفینا دق في نزاع الیھود في بالدھم مع "األمة العربیة" الممتدة من مضیق جبل طارق حتى إیران، وتَ 
من المتعذر  ،في القرن السابعوألول مرة منذ استیالء اإلسالم على المنطقة  أصبح، شطرین، حیثھا وسطھا لیشطر
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من مغرب األمة العربیة إلى مشرقھا ذھابا أو إیابا، لوجود الدولة الیھودیة في المنطقة. إن "األمة العربیة" عاجزة  االنتقال
 یتمثل فيعد آخر، م. وفي العصور األخیرة لحق بھذه الطبقة بُ التي ضربتھا في الصمی المدمیةعن التسلیم بھذه الحقیقة 

كون النزاع اإلسرائیلي الفلسطیني جانبا آخر من جوانب شعور المسلمین العمیق بالغضب والتذمر، وال سیما العرب، نحو 
وفي رأي الغرب الذي یتجاھل أھمیة العرب التاریخیة ویقزم ما قدموه لإلنسانیة ویغض الطرف عن مصالحھم، بل 

العنیف، والعادل في  النضالمن ھذا المنظور یمثل الكفاح الفلسطیني مظھرا آخر من مظاھر الكثیرین یھین دین محمد. و
رأي العدید من المسلمین، لنیل اعتراف العالم الغربي، كما یتجلى ذلك في الدول األوروبیة وغیرھا من دول العالم. وفي 

اء من محیطھا أو من نسبة ملموسة من مواطنیھا الیھود، على أنھا "ثغرا" من ثغور سو نظر إلى إسرائیلھذا السیاق یُ 
الغرب. وقد قال لي مؤخرا رئیس سابق إلحدى الحكومات األوروبیة إنھ اآلن فقط بات یدرك مدى أھمیة إسرائیل في 

بیا ینم عن االعتراف بقیمة إسرائیل وقف تقدم اإلسالم الرادیكالي الذي یھدد قارتھ أیضا. وإن كان الشخص یعتبر قولھ إیجا
 المقولة عینھا ھي ما یثیر حفیظة عدد غیر قلیل من العرب والمسلمین. بالنسبة للغرب، إال أن 

من المھم التأكید أنھ خالفا لما یراه الكثیرون، وعلى األخص بعض قادة العالم الغربي، فإن االتفاق بین إسرائیل 
ما یشعل المنطقة الیوم یعود حل أي من المشاكل التي تثقل كاھل الشرق األوسط، إذ إن  والفلسطینیین لن یجدي إطالقا في

الصراع الوجودي الدائر حول روح الشرق األوسط بین  وإلىالنزاع التاریخي الذي عاد واستعر بین الشیعة والسنة،  إلى
وانضم إلى ما ھا والجیش والقضاء المدني. المؤسسة العصریة ممثلة بالدولة ومؤسساتبین جھات في اإلسالم الرادیكالي و

یعود تدھور أوضاع المنطقة وتعقیدھا،  سبق، وفي جمیع الدول العربیة تقریبا، عنصر آخر جوھري وشدید االنعكاس على
، في الوقت الذي من العیش الكریم واآلمنالقادمة في معظمھ إلى عجز غالبیة دول المنطقة عن تمكین مواطنیھا وأجیالھم 

إثر توقیع  الحلتحت حكم مستبد، عیشا صعبا مھینا. ھذه المشاكل لن تنتھي إلى ویعیشون فیھ، وإلى ھذا الحد أو ذاك، 
اتفاق بین إسرائیل والفلسطینیین، ما یجدر معھ مناقشة ھذا االتفاق والحكم على حیثیاتھ في السیاق الضیق والدقیق لما 

التفاق خارج إطار ل ، علما بأن التأثیر الوحیدى حیاة الفلسطینیین واإلسرائیلیین دون غیرھمسوف یكون لھ من تأثیر عل
ھذه العالقات، قد یمتد إلى العالقات بین إسرائیل والدول العربیة السنیة الراغبة في حفظ الوضع القادم وتبحث عن سند 

عن كاھل الشرق األوسط، كما "الوعد" بأنھ سیفضي  قوي في المنطقة. أما الوھم الكاذب المتمثل في أن االتفاق سیخفف
إلى عالقة مختلفة بین إسرائیل وبین بعض الدول العربیة، یضران مسار األمور بین إسرائیل والفلسطینیین، علما بأن 

ل أن مفتاح مستقبل عالقات إسرائیل مع الدو وظنا منھمالفلسطینیین، واعتمادا على ھذا المفھوم التبسیطي والخاطئ، 
موقنین طالبون إسرائیل بدفعھ، راحوا یرفعون الثمن الذي یشاكل الشرق األوسط موجود لدیھم، العربیة وحل مجمل م

ن العالم ال بد أن یضغط على إسرائیل لكي أ رأوا یستحقون أكثر، ال أقل، بل ولذلكھم من یمسك بمفتاح التغییر، أنھم ب
واسع النطاق، وعلیھ، فلیس ثمة ما یستدعي زیادة المرونة الفلسطینیة. ھكذا تزداد مرونة أمام ما ینسب لالتفاق من تأثیر 

حول التقییم الخاطئ لمغزى االتفاق دون مجرد التوصل إلى االتفاق. ومن السخریة أن تقل فرص تحقیق االتفاق كلما تم ی
 اإلسراف في وصف أھمیتھ وما یتمتع بھ من تأثیر. 

بھ  اإلقرارواقع یجب  إنھفي التفاؤل، بل  وال ھو إفراطفي التشاؤم  اإفراط لیسإن ما أشیر إلیھ أعاله من تعقید الوضع 
 تمھیدا ألي نقاش جاد إلمكانیات الحل وقدرتھ على الصمود. 

إلى  1967منذ حرب األیام الستة یقول البعض بأن المشكلة یمكن حلھا عبر تسلیم المناطق المحتلة (أو المحررة) في عام 
حكم فلسطیني. ویقضي ھذا المنظور بأن إنشاء دولة فلسطینیة (وألول مرة في التاریخ، لوجوب التأكید أنھ لم توجد یوما 

مجال آخر أھون بالنسبة إلسرائیل. ولكن ھؤالء مشكلة أو أقلھ نقلھا إلى أي دولة فلسطینیة) من المفروض فیھ حل ال
، أي قبل حرب األیام 1964یتجاھلون كون منظمة التحریر الفلسطینیة قد تأسست وعملت ضد دولة إسرائیل منذ عام 

تحتفظ بھا مصر  الستة، وال شك في أن الفلسطینیین لم تقتصر مرامیھم على أراضي الضفة الغربیة وغزة والتي كانت
، وال كانت ترى وجوب تأسیس دولة 1949واألردن، بل لم تكن أیة جھة عربیة تعترف بإسرائیل في حدود العام 

فلسطینیة تقتصر أراضیھا على الضفة الغربیة وغزة. بل إن عددا غیر قلیل من اللقاءات وفي مختلف أنحاء العالم مع 
لمجرد قبولھم باللقاء والتحادث مع اإلسرائیلیین، قد دل على اعترافھم بأن  معتدلین نسبیا،یعتبرون مفكرین فلسطینیین 

عبر "النكبة"، والتي یرون أنھا  1948المشكلة األعمق عندھم تكمن في الخسارة المروعة التي تكبدھا الفلسطینیون عام 
مثل في مجرد تأسیس دولة إسرائیل لمحرقة الیھودیة. وبعبارة أخرى، إن المشكلة الحقیقیة التي تقض مضاجعھم تتا تعادل

ال حجمھا، وھو أیضا أمر یجدر تذكره منعا لالنجراف وراء حل یتجاھل المشاكل الناشئة عن "النكبة" مقابل اتفاق ال 
 یشمل سوى مشاكل "النكسة". 

نھائیة في ال المرحلةلیست  ، إال أنھامرحلة ضروریةوإن كان ومع ذلك، فإن جابوتنسكي قد أكد أن "الجدار الحدیدي" 
بعد أن تكون قد أدت دورھا، بمعنى أنھا ستكون قد جعلت العرب یتخلون عن فكرة إبادة التجمع الیھودي  إذمسار النزاع، 

ن الشعبین من العیش جنبا إلى جنب. فھل أكمل الجدار الحدیدي في أرض إسرائیل، سیصبح من الواجب مناقشة حل یمكّ 
تفاق إال إلجادة االستعداد للمرحلة القادمة من إبادة إسرائیل؟ ال شك أن ھذا تساؤل مھم إن العرب ال یریدون االدوره؟ أم 

 سیرد ضمن اعتبارات األطراف باعتباره عامال مؤثرا. 
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 طیني، بل لیس من المؤكد إطالقافلسالفي الحل "السلیم" للنزاع الیھودي  يلن أعبر عن رأیفي معرض ھذا المقال  إنني
إلى  القائمتین یشمل غالبیة المشاكل المستقبلیة للطرفین. وسوف أحاول الحقا تمثیل الحجج األساسیة للمقاربتین حل وجود

العالقة بین  وھوفیھ نقل النزاع بین إسرائیل والفلسطینیین إلى صعید آخر،  الذي یفترضالحل الممكن، وھو الحل 
ین دولتین. وبعبارة أخرى: ضم الضفة الغربیة إلى دولة إسرائیل، مجموعتین من المواطنین في دولة واحدة، أو العالقة ب

 أو إقامة دولة فلسطینیة بجوار إسرائیل. 

ن غزة خاضعة للسیادة الفلسطینیة شبھ الكاملة. على لكوالضفة الغربیة،  مقصرا حدیثي علىوسوف ال أتحدث عن غزة، 
أو كجزء آخر ینضم إلى التسویة في الضفة الغربیة، ولكن  االھتمام بغزة بحد ذاتھا أن الحاجة تقتضيأنھ من الواضح 

ل في الضفة الغربیة، والذي ھو في غنى عن بالح العنایةمناقشة مستقبلھا ال تفید سوى في إدخال "الشوشرة" التي تعرقل 
نني سأستطیع االحتمالین المبدئیین، آمال في أ عرضالمقال على أجزاء ھذا زیاد تعقیده. وسوف یركز الحدیث في معظم 

لمختلف المواقف واآلراء. ثمة من یقول إنھ منذ  استعراضيالشخصي إطالقا خالل  يالكتابة على نحو ال یكشف عن رأی
بنوع من االستقالل، باستثناء ون یتمتعالفلسطینیون أصبح اتفاق أوسلو، والذي سمح للفلسطینیین بإدارة شؤونھم بأنفسھم، 

إسرائیل. أرى أنھ تعریف للحد األدنى من االستقالل، وأن الشعور الذاتي للفلسطینیین بأنھم الشؤون األمنیة التي بقیت لدى 
شعب تحت االحتالل لھ ما یبرره، رغم كون االحتالل جزئیا للغایة من الناحیة العملیة. وإلى حین حل النزاع سیكون من 

مرحلة قد تطول إلى حد بعید جدا، ولكن من المھم  الواجب اتخاذ قرار حول ما یجب عملھ لدفع المصالح اإلسرائیلیة خالل
إدراك أن عرقلة القدرة على التوصل إلى اتفاق ال یسمح بتأجیل القرار الخاص بما ھو العمل األكثر سالمة الواجب القیام 

اذ بھ في نھایة المطاف، أي ما ھو نوع االتفاق الذي ستسعى إسرائیل لھ، فمن اجل التصرف السلیم حاضرا یجب اتخ
ین على متزاحمت دولتینواحدة بین األردن والبحر، أم إلى قرار في الوقت الحالي فیما إذا كانت إسرائیل تتجھ إلى دولة ال

 قرار من تأثیر على السلوك اإلسرائیلي المرغوب فیھ ریثما یصار إلى مباشرة المفاوضات. ال ھذاارض واحدة، وذلك لما ل

 

 حجج مؤیدي سالمة أرض إسرائیل

دینیة وأخرى أمنیة، ولكن یبدو أن -یسوق مؤیدو سالمة ارض إسرائیل إلى طاولة البحث حججا ذات صبغة أیدیولوجیة
 األمنیة منھا لیست سوى سند وال تمثل محور األمور بالنسبة لمعظمھم. 

 وفیما یلي الحجج: 

للشعب الیھودي، وھذا الحق  تابعة لوإدراك وإیمان بأن أرض إسرائی فھمترجع عودة الیھود إلى البالد إلى  –الحق 
ا في نابلس والخلیل، فما بالك القدس، مما ھو علیھ في تل أبیب خینطبق على كامل أرض إسرائیل، ولكنھ أعمق رسو

أنحاء أرض إسرائیل ال یھودا كافة شرعیة مركز الیھود في  مسلتخلي عن یھودا والسامرة سوف یوحیفا، وعلیھ فإن ا
والذي طرد منھ الیھود  - ولة في مھد الوطن الیھودي بالذاتلیكن واضحا أنھ بدون إرساء مطلب الدوالسامرة وحدھما. و

قبل نحو ألفي عام، والذي أرسوا فیھ وجودھم كشعب قبل ذلك بما یزید عن ألف وخمسمائة عام، بل حافظوا على حضور 
تحقیق الصھیونیة كونھ  یعدوال  - انقبل الروم حقیقي غیر منقطع فیھ مھما صغر، منذ القضاء على السیادة الیھودیة من

تحركا استعماریا لمجموعة من األشخاص رغبت في تحسین ظروف حیاتھا على حساب السكان المحلیین. فالحق الذي 
ضرورة حل مشكلة  اصدفة أن یكون جمیع مؤسسي الصھیونیة تقریبا رأومن قبیل اللیس وراءه مطالب لیس حقا، ولیس 

ھر أنھ أكثر راحة. إن ھذه الرؤیة قد في أي مكان آخر من العالم، ولو ظدیة ھنا في أرض إسرائیل، ولیس السیادة الیھو
حاییم فایتسمان، وقد كان واسع  حولھا الیھود المتدینین والعلمانیین على حد سواء، وأصر علیھا أشخاص من أمثال جمعت
شكل خاص القدس وفي قلبھا جبل الھیكل والذي ھو أشبھ بمرساة ولم یكن متدینا إلى حد كبیر. ویطال ھذا المطلب ب اآلفاق

تجمع بین كافة حقوق الیھود في ارض إسرائیل وسط فھم العالقة العمیقة الكائنة بین "الصھیونیة" و"صھیون". إن 
 الفلسطینیین یدركون ذلك، وقد قال ذلك صراحة فیما مضى ممثلھم في بیروت، وكان یتحدث عن وجوب جعل إسرائیل

شعور الیھود بالحق في جمیع أنحاء البالد. ولم تمض أال فترة وجیزة على تتخلى عن جبل الھیكل كخطوة حاسمة ستؤثر 
رجال دین فلسطینیون توقیع وثیقة مشتركة مع مجموعة من الحاخامین (التابعین للجناح المعتدل للصھیونیة  ضَ منذ رفَ 

بشكل ا في وثیقة مشتركة ولو الیھود وجبل الھیكل، بل رفضوا ورود ذكرھنھا ذكر العالقة التي تصل بین الدینیة)، لتضمّ 
بن غوریون أمام لجنة دولیة كانت تتداول في مستقبل ارض إسرائیل،  عند مثول. ال عجب، إذن، في أنھ غیر مباشر

اصطحب معھ إثبات الملكیة، أي الكتاب المقدس الذي یشكل األساس من أي مطلب للشعب اإلسرائیلي في البالد، إذ إن 
فإنھا ل عن ظھر الجبل، تخلت إسرائی ولومثل ھذه الوثیقة الثبوتیة تنبئ باالرتباط بالبالد وبیھودا والسامرة بشكل خاص، 

في  -الكیبوتسات  – ستبقى دون وثیقة، مع كل االحترام الذي تستحقھ المدن الساحلیة مثل تل أبیب وحیفا والقرى التعاونیة
أھل الجبل أساسا، األغوار. إن جمیع المكتشفات األثریة تشیر بوضوح إلى كوننا من أھل ھذه البالد منذ آالف السنین، و

التخلي عن أجزاء ھامة من الوطن الوحید الذي یملكھ الیھود  أیضا التغاضي عن ذلك، ومن المستحیلومن المستحیل 
   لمجرد صعوبة االحتفاظ بھا، أو لكون ملكیتنا لھ ال تعجب العالم وجیراننا. 
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الدیني ال  إن من یمثل ھذا الحق لدیھ أكثر من مجرد دعوى تاریخیة، حیث یعیدھا إلى منظور دیني، یوقن أن المنظور
یسمح ألي كان بالتخلي عن األرض التي وھبھا هللا للشعب الیھودي، بل إن ھذا المنظور یقضي بأن الصلة بین الشعب 

وال واألرض أقوى وأھم مما یبدو سطحیا، وقد قرر ذك الحاخام كوك حین قال: "إن ارض إسرائیل لیست أمرا ظاھریا، 
الروحي، ذلك أن  وال حتى وسیلة لبقائھ ،المادي التجمع العام ودعم بقائھقیق ھدف مجرد وسیلة لتحأو ملك لألمة  ھي

أكثر بساطة وأقل عبارة واقعھا". وببالباطنة  بصفاتھ األمة، محبوكب احیاتی اتصاالن بحد ذاتھ متصل ارض إسرائیل كیا
ال عملیا وال مبدئیا. وقد ترجم ذلك لسان  یتجزأال  كلشعریة، إن من یحاول الفصل بین الشعب وبالده مآلھ الفشل، ألنھما 

یمثل جزءا من حزب  حیثحال التیار الحریدي الوطني، والذي یتم توزیعھ في الكنس الیھودیة قبل السبت من كل أسبوع، 
بمبادرة منھ السماح  یستطیع"البیت الیھودي" إلى لغة عملیة للشباب، حین كتب: "تقضي التوراة بأن الشعب الیھودي ال 

عب غریب في أرض إسرائیل بحكم البالد حكما سیادیا". إذن ال مجال للنقاش من وجھة النظر الدینیة، لكون اآلدمیین ال لش
 ، والشریعة الیھودیة واضحة تماما بھذا الخصوص.  ونواھیھ ربھم أوامریمكنھم تغییر 

"دعوى الحق"، والكالم لدعاة سالمة ارض التخلي عن  نوالمبدئیة األكثر أھمیة، نقول إ وإجماال لھذه الحجة األساسیة
رر أخالقي، وعلیھ فال مبرر إسرائیل، یستبعد أصال أي حجة أخرى تدعم وجود دولة إسرائیل، فبغیاب الحق لیس ثمة مب

أیضا لوجود دولة إسرائیل كدولة الشعب الیھودي القومیة في ارض إسرائیل وما یبذلھ الیھود والعرب من  سیاسي
وجودھا. ولیس سدى قال الشاعر أوري تسفي غرینبرغ (والدموع تترقرق في غینیھ) بعد حرب األیام تضحیات من أجل 

بل الھیكل وإبقاء السیطرة علیھ في معظمھا في أیدي الغرباء (أي الوقف جإن عدم تطبیق كامل السیادة على  الستة
بالنسبة لعموم الحكم الیھودي في ارض إسرائیل،  ) یمثل قرارا كارثیااألردني، وبقرار من وزیر الدفاع آنذاك موشیھ دیان

 فغیاب المرساة یؤدي بطبیعة الحال إلى انجراف السفینة. 

والقول ألنصار "أرض إسرائیل الكاملة"  –لم تكن ثمة یوما دولة فلسطینیة، وال مبرر لتأسیس ھكذا دولة اآلن  –تاریخیا 
ھدفھ تجییش الجماھیر المحلیة والشرق أوسطیة ضد الیھود. لقد أما الشعب الفلسطیني فلیس سوى وھم واختراع جدید  –

(أي قبل موجة الھجرة الیھودیة األولى إلى البالد وقبل واحد  1867زار الكاتب المشھور مارك توین ارض إسرائیل سنة 
زائر تقریرا موضوعیا ل The Innocents Abroad كتابھاألول)، حیث ضمن  وثالثین عاما من المؤتمر الصھیوني

أجنبي وضح منھ انھ لم یكن في الوجود شعب فلسطیني ھنا، بل لم تكن ثمة بدایات شعب ولم یكن ثمة ما یدعو إلى 
المجموعة  تكنوصفھ ستنمو لتصبح شعبا، بل لم االعتقاد بأن المجموعات المعزولة التي صادفھا في القفر المروع الذي 

شعب أو بالمجموعة بال، وال وصفت نفسھا دولة خاصة بھا إلىفي حاجة  نھاترى أمن العصور التاریخیة  أيالعربیة في 
، إذ لیس لھا لغة أو ثقافة أو بقعة من منفصال اممیز اشعبوبأي مقیاس لیس ھذه المجموعة  الممیزة داخل العالم العربي.

عن "األمة العربیة" المنتشرة في المشرق، بل إن المنطقة التي یدعي الفلسطینیون  مختلفة ومنفصلةاألرض معرفة بأنھا 
وطنھم ال یحمل حتى اسما عربیا، ففلسطین كلمة یونانیة تبناھا الرومان من بعدھم ثم البریطانیون، والیوم العرب  ابأنھ

بالفلسطینیین شأنھم شأن العرب. ولیس سكان أرض إسرائیل، علما بأن الیھود في عھد االنتداب الیھودي كانوا یسمون 
سدى تحدث وعد بالفور والذي تبنتھ عصبة األمم (وھي المؤسسة الدولیة السابقة لألمم المتحدة) عن "وطن قومي للشعب 

الیھودیة في فلسطین"، ذلك أنھ لم یكن في الوجود شعب  رالیھودي" وعن حفظ الحقوق المدنیة والدینیة "للمجتمعات غی
وكانت شھادات میالد من ولد قبل قیام دولة إسرائیل، وفي عھد االنتداب البریطاني، تحمل تعریف "فلسطیني"، فلسطیني. 

حتى لو كان حاملھا یھودیا، وكانت المالبس العسكریة للیھود الذین تطوعوا تحت حكم بریطانیا إبان الحرب العالمیة 
من مناطق االنتداب البریطاني. وكانت  القادمینثل مالبس العرب الثانیة في الجیش البریطاني مكتوبا علیھا "فلسطین"، م

، ومن Jerusalem Postإلى  1950صحیفة یھودیة صھیونیة تغیر اسمھا سنة  Palestine Postصحیفة 
یدل على دواعي السخریة أن یكون محمود عباس قد قدم مثل ھذه الصحیفة إلى ملك العربیة السعودیة، ظنا منھ بأن االسم 

أسس االستقالل العربي بعد الحرب  بنوابالعرب الذین یسمون أنفسھم "فلسطینیین"، بل حتى القومیون العرب الذین  صلة
العالمیة األولى، لم یكونوا یرون أمام أعینھم دولة مستقلة منفصلة على األراضي التي كان البریطانیون یسمونھا 

 "فلسطین". 

ن في : "لیس ثمة ما یسمى فلسطی1946أمریكیة سنة -نة تحقیق بریطانیةوكما قال المؤرخ المشھور فیلیب حتي للج
إطالقا ال"، أو بعبارات عزمي بشارة: "ال اعتقد بأن ھناك شعبا فلسطینیا، بل ھناك (فقط) أمة عربیة". ال مبرر  -التاریخ 

اختراع خال من  إلىتعود  تلتستسلم إسرائیل وتتجاھل تاریخ الشعب الیھودي وتتخلى وتعرض أمنھا للخطر إلشباع رغبا
 أي أساس تاریخي" وھو "شعب" تم اختراعھ كزعم یتم إطالقھ ضد حكم الیھود لبلدھم القدیم. 

ویضیف أنصار "أرض إسرائیل الكاملة" أن "تقریر مصیر" من یسمون أنفسھم "فلسطینیین" لھ تعبیر حقیقي في األردن، 
ى التاریخ القدیم والحدیث، شعب جدید اسمھ "الشعب الفلسطیني" ال یمكن وإذا تكون على مر السنین، ورغم عدم استناده إل

التغاضي عنھ اآلن، فلقد وجد تعبیرا قومیا لھ في األردن، حیث یمثل ثلثي عدد السكان، ومھما كان الحل، یجب أن یورد 
)، 1988كما كانوا حتى عام أردنیي الجنسیة ( واذلك في االعتبار، كما أن فلسطینیي الضفة الغربیة یستطیعون أن یكون

الفلسطینیین ألمانیھم بالنسبة للسیادة في إطار الدول العربیة التي یعیش فیھا أبناء شعبھم، وال  تحقیقوال مبرر مبدئیا لعدم 
سیما في األردن، إذ ال خالف على أن األردن دولة اخترعھا البریطانیون لحساب حلیفھم في الحرب العالمیة األولى، 
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القادم من مكة، حیث تم إنشاء ھذه الدولة على ثمانین في المئة من المنطقة التي خصصتھا عصبة األمم األمیر عبد هللا 
للحركة الصھیونیة باعتبار ذلك انتدابا إلنشاء وطن قومي للیھود. وفي حقیقة األمر ال فرق بین من یسمون "فلسطینیین" 

ة األخرى، فھناك ما یزید من الفوارق بین من یسمون "فلسطینیین" في غزة الشعوب العربیوومن یسمون "أردنیین"، بل 
وبین من ھم في الظاھر "أبناء شعبھم"، من الفوارق التي تفصل بین سكان الضفة الغربیة وإخوانھم في األردن، بل إن 

یسعى لھا الراغبون في  وھم أكبر وأوسع، علما بأن النتیجة التي داخلوھم  وقطاع غزة ھو الوصل بین الضفة الغربیة
وجود دولتین عربیتین ھما األردن وفلسطین ودولة یھودیة على ما سوف یتبقى من األرض،  ستتمثل فيدولة فلسطینیة 

لیمثل ذلك حل "ثالث دول لشعبین"، وھو من المفارقات التي ال یجوز التسلیم بھا، في حال كان ھناك أصال شعب 
 فلسطیني. 

األرض، إذ قد جربت إسرائیل ذلك إثر اتفاقات جارب أن ال سبیل إلى األمن دون السیطرة على لقد أثبتت الت –األمن 
أوسلو، لتأتي النتیجة واضحة، إذ تحطم كل شيء بعد أقل من عشرة أعوام على توقیع االتفاقات، وبسقوط مئة واثنین 

ي یعني ذلك ما ال یقل عن ألف وخمسمئة ، وبالحساب السنو2002وعشرین قتیال یھودیا خالل شھر واحد في ربیع العام 
قتیل! لقد كان الكثیرون في إسرائیل ینظرون إلى اتفاق أوسلو على أنھ أھم اتفاق وقعتھ دولة إسرائیل منذ تأسیسھا، فیما 
نظر إلیھ عرفات وخلفاؤه وما زالوا ینظرون إلى أي اتفاق على أنھ خطوة أخرى في "نظریة المراحل" في الطریق إلى 

جاءت النتیجة  2005ة إسرائیل. وحتى عندما انسحبت إسرائیل من غزة من جانب واحد ولكن بشكل مطلق عام إباد
 اإرھابا وأنفاقا وصواریخ، لماذا إذن تكرار الخطأ نفسھ للمرة الثالثة؟ إن االنسحاب من الضفة الغربیة سینعكس حكم

ة اإلسالمیة"، وال أحد قادر على ضمان أال تكون ھذه ھي إلى حكم "الدولیتحول حماس على غرار حكمھا لغزة، بل ربما ل
النتیجة في حال فقدان جیش الدفاع اإلسرائیلي للسیطرة على األرض. إن النتیجة األمنیة ستكون كارثة بال شك، إذ 

لة ل شل دولة إسرائیل عبر إطالق النار من الجبال المشرفة على السھل الساحلي، وھو قلب وصمیم دوھسیصبح من الس
أیضا بالتصویب المباشر وبدقة متناھیة، لكون إسرائیل یمكن  وإنماالیھود الصغیرة، بل لیس بالتصویب غیر المباشر، 

اإلطالل على معظمھا من جبال الضفة الغربیة، علما بأن األنفاق في وسط البالد شيء مختلف تماما عن أنفاق غزة، مھما 
 بقطاع غزة. كانت أھمیة المنطقة اإلسرائیلیة المحیطة 

، بل حتى البرنامج الذي قدمھ فریق 2014أما البرامج األمنیة األمریكیة، مثل ذاك الذي تم نشره بعد مبادرة كیري عام 
وھو أكثر (ومثل فیھ الجانب اإلسرائیلي اللواء االحتیاط غادي شامني،  2016أمریكي مشترك في تموز / یولیو -إسرائیلي

 باالنسحاب من الناحیة األمنیة، إذسوى في إظھار مدى الالمسؤولیة الذي قد یبلغھ أي قرار  البرنامجین جدیة)، فال یجدي
ال صلة بین البرنامجین وواقع الحیاة ھنا، والتغیرات التي تمر بھا منطقة الشرق األوسط، والجغرافیا والطوبوغرافیا 

ولن  من أي حل للمشاكل العویصة، ، ولكنھما یخلوانامجان كالما جمیالوالثقافة التي تتحلى بھا المنطقة، إذ یتضمن البرن
علیھ یوم تسیطر حماس على الضفة الغربیة أو یوم یحكم األردن من األغلبیة الفلسطینیة أو  یساویا قیمة الورق الذي كتبا

فلسطینیین. من اإلخوان المسلمین، وھو مثال آخر على االستعداد لتعریض أمن إسرائیل للخطر، لھثا وراء االتفاق مع ال
إن البرنامجین، وبعد عمل مضن ألفضل الخبراء األمنیین في الوالیات المتحدة وكبار الضباط اإلسرائیلیین، یثبتان أنھ ال 

یوجد، وال یمكن أن یوجد بدیل لسیطرة إسرائیل على األرض، ألن وحدھا السیطرة اإلسرائیلیة سیكون في استطاعتھا 
 دیدات المستقبل على حد سواء. التعامل مع احتیاجات الحاضر وتھ

ح فھو قول عفا علیھ الزمن، كان لھ ما یبرره حین تمثل الخطر الأما القول بأنھا ستكون دولة مستقلة، ولكنھا منزوعة الس
عالقة مع إذ لم تعد الحاجة تقضي ببناء جیش أو إقامة  الفائدة أمام اإلرھاب، بالدبابات والطائرات، ولكن نزع السالح عدیم

على القدرات اإلرھابیة الھامة، مثل الصواریخ والقذائف الصاروخیة والطائرات بدون  دولة أخرى من أجل الحصول
طیار، ألن الدولة المستقلة قادرة على إنتاج ما تحتاج إلیھ في مصانع ستقام في المدن الفلسطینیة، حین یكون الجیش 

ھ المعلومات االستخباریة (علما بأن حتى مثل ھذه المعلومات لن اإلسرائیلي عاجزا عن العمل ضدھا، حتى لو توفرت لدی
تتوفر)، وھي میزة الدولة السیادیة، حتى لو كانت ملتزمة ظاھریا بتجنب بناء جیش. إن مثل ھذه االلتزامات والتعھدات لم 

في الضفة الغربیة بالذات، بل أمام الواقع في أي بقعة من العالم، وال مبرر لالعتقاد بأنھا ستتحقق عند الفلسطینیین تصمد 
ماذا سیحدث لو أن حماس تم انتخابھا في انتخابات حرة لتحكم الضفة الغربیة، وتطلب في إطار تغییر السیاسة الفلسطینیة 

إبعاد القوات  ،استبدال القیود المتفق علیھا بإشراف أكثر مرونة، أو إلغاء القیود، كما ستطلب، باعتبارھا دولة سیادیة
یة أو غیرھا عن الحدود األردنیة؟ ھل سیستطیع رئیس أمریكي الوقوف بإصرار في وجھ مطالبة دولة سیادیة األمریك
یظھر أن الجواب سلبي، وال سیما لو واجھت ھذه القوات یومیا شن الھجمات  القوات األمریكیة من أراضیھا؟ بجالء

الحین واألخر. حین یتم تقسیم البالد ستكون إسرائیل علیھا، حتى لو لم تكن واسعة النطاق، ولكنھا تسقط الضحایا بین 
مكشوفة وعاجزة عن الدفاع عن النفس، إلى حد سیكون من المنطق واإلغراء مھاجمتھا، علما بأن االنسحاب لن یحول 

خلق وضعا یؤدي بالطرف اآلخر إلى االعتقاد بأن الظروف قد أصبحت مواتیة دون دفاع إسرائیل عن نفسھا، بل سی
عشرات على إسرائیل، ما سیزید من االعتداءات التي ستتعرض لھا إسرائیل، أي أن الدولة الفلسطینیة ستضاعف  للقضاء

 المرات خطر نشوب المزید من الحروب. 
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خالصة القول إن غیاب الجیش اإلسرائیلي عن األرض سیحد من التفاھم المتكون عبر االحتكاك بینھ وبین السكان، لتقل 
باریة، حیث سیقفد الجیش قدرة الرد الفوري وقبل زیادة التھدید قوة، وسیتم بناء القدرة على ضرب المعلومات االستخ

إسرائیل داخل المناطق السیادیة، لتفاجأ إسرائیل من جدید المرة تلو األخرى، وھذا دیدن العالم، غیر أن الحدود المقترحة، 
رة التي تغري اللص، لیصبح من المستحیل الدفاع عن ستكون بمثابة الثغ 1949وھي حدود وقف إطالق النار لعام 

 الجبھة الداخلیة اإلسرائیلیة على خط الجبھة فعال.  تكون فیھ إسرائیل من ھذه الحدود، ولتأتي النتیجة ھي الحرب في وضع

یقترح  وإدراكا من عدد ملموس من أنصار ارض إسرائیل الكاملة لما ینطوي علیھ موقفھم من معنى سكاني شدید األثر،
 البعض منھم التعامل مع ھذه المشكلة، حیث ینقسمون إلى ست مجموعات، یتداخل بعضھا ببعض إلى درجة معینة: 

ة حدوثھا، ستسمح في ھوامش ھذا المعسكر ھناك من یعتقد بأن كارثة مستقبلیة ال یمكن التكھن بموعدھا وكیفی . أ
ربیة، ومن خالل دفعھم إلى الھجرة الطوعیة أو غیر إلسرائیل بتقلیل عدد الفلسطینیین المقیمین في الضفة الغ

یة، بل إن جانبا عن الواقع ةبعیدوالطوعیة (ویبدو أن معظم أبناء الشعب في إسرائیل یرون أنھا أضغاث أحالم 
 ، وال یجوز تأسیس أي سیاسة علیھا). منھا غیر أخالقي

جدا ولكنھا ھامة، لزیادة نسبة الھجرة  ثمة مجموعة أخرى تقول بوجوب إطالق سلسلة من المجھودات المكلفة . ب
الفلسطینیة، وال سیما عبر تقدیم دعم كبیر للمھاجرین (خمسون ألف دوالر للعائلة الواحدة، على سبیل المثال). 

بھذه الطریقة إحداث و من الممكن في الوقت الحاضرن في الموضوع فیقولون بأنھ ال یبدو وأما المتخصص
ى المسألة السكانیة، حتى ولو لم یكن األمر مرتبطا بمشكلة أخالقیة، بل تقتصر ھجرة تؤثر نسبتھا عملیا عل

عن خمسین ملیار دوالر ما یحل معظم المشكلة، إذ ستكلف  لغ یقلالمشكلة على الجانب المالي (سیكون في مب
موع العدد فیما یبلغ مجھجرة مئة ألف عائلة بمقتضى ھذا االقتراح مبلغ نحو خمسة ملیارات من الدوالرات، 

نحو نصف ملیون شخص). وإذا كان مثل ھذا المجھود لیس بالالأخالقي وال بغیر القانوني، إال أن التساؤل الذي 
 یثیره مرتبط بالفعالیة مقارنة بالكلفة المالیة والقدرة الفعلیة على التطبیق. 

، لیحصل الفلسطینیون على ما وترى المجموعة الثالثة أن الوسیلة األسلم تتمثل في السیطرة على األرض كلھا . ت
. ولكن المشكلة تكمن 1988كانوا مواطنین أردنیین حتى عام  میستحقونھ من حیث الجنسیة األردنیة، علما بأنھ

ن في ذلك، ومن الصعب تصور أن یتم األمر دون تعاون مثلھم مثل الفلسطینیین، غیر راغبیفي أن األردنیین، 
 من الطرفین. 

د بین تبعة بأنھ سیتسنى إقامة ما یشبھ الحكم الذاتي الفلسطیني داخل الدولة التي ستموتفترض المجموعة الرا . ث
البحر والنھر، وھي الفكرة التي خرج بھا مناحیم بیغین بعد االتفاق الذي وقعھ مع مصر في سبعینات القرن 

 الماضي، وھو أمر غیر مسبوق عالمیا. 
لة الیھودیة، وذلك بشكل انیة عبر دمج العرب في الدووتقول المجموعة الخامسة بوجوب حل المشكلة السك . ج

في نھایة  حذر، وسط إكسابھم قیما أخرى، تزیل عن تصورھم التحریض ضد الیھود ودولتھم، ولكنتدریجي و
الجیل الثاني أو الثالث، قد استوعبوا أن الحیاة  العرب أبناء المسیرة، وإن لم یكن في الجیل األول، فسوف یكون

دي بل المشاركة فیھ على أساس المساواة في الحقوق، أمر سوف یفیدھم، علما بأنھا مسیرة معقدة تحت حكم یھو
 االستھانة بأخطارھا، بل اإلقرار بھا والعمل على نحو یقللھا، ولكن المبدأ سلیم وأخالقي.  زغیر سھلة ال یجو

وصل إلى اتفاق في الظروف كانیة التئلین إنھ النعدام إموأخیرا من ال یعترفون بأنھم ساعون لدولة واحدة، قا . ح
لنفعل ما في وسعنا لتسھیل حیاة الفلسطینیین في إطار حفظ الوضع القائم، أي الوضع الذي یعیش فیھ فالحالیة، 

السواد األعظم من الفلسطینیین تحت حكم فلسطیني (السلطة الفلسطینیة) غیر معترف بكونھ دولة من حیث 
ال یتغیر فیھ شيء من الناحیة القانونیة، ولكنھ یضمن العمل  اأوجدنا وضعالشكل. وبھذه الطریق سنكون قد 

للفلسطینیین، بما في ذلك العمل داخل إسرائیل، باإلضافة إلى حریة التنقل والمغادرة والعودة بما یحلو لھم، وھو 
ل في كل علما بأن ذلك مستحیتحسن ھام في أوضاعھم الشخصیة، دون التقدم نحو دولة شكلیة خاصة بھم، 

 األحوال. وفي نھایة المطاف سیؤدي استمرار الوضع القائم إلى حالة سیتعذر معھا إقامة دولة فلسطینیة. 
 

 االنتقادات الموجھة إلى أنصار ارض إسرائیل الكاملة

یتناول النقد األولي والمبدئي للمقترح الذي من شأنھ أن یقود إلى دولة ثنائیة القومیة إمكانات إصالح خطأ مصیري، حیث 
یقول أنصار الدولة الفلسطینیة إنھم قد یكونون مخطئین، إذ قد یتبین أن الدولة الفلسطینیة كارثة، ولكن من المحتمل أن 

ا یسمى "سالمة األرض" یمثل كارثة أكبر منھا، ولكن إمكان التعامل مع ھاتین یتبین أن حل ضم الضفة والحفاظ على م
الكارثتین لیس ھو ھو في الحالتین، فلو تبین أن الدولة الفلسطینیة تشكل تھدیدا إلسرائیل، فإن إسرائیل تحتفظ بحق القضاء 

كون ذلك صعبا، ولكنھ ممكن. أما الدولة على ھكذا تھدید، بل واحتالل الدولة الفلسطینیة لو اقتضت الحاجة ذلك، وقد ی
كال ثنائیة القومیة فھي تذكرة سفر باتجاه واحد یفضي بالضرورة إلى كارثة، ولكون عالمات االستفھام تحوم حول 

االحتمالین، فإنھ من المفضل اختیار الحل الممكن التراجع عنھ، ال الحل الذي قد یؤدي بإسرائیل إلى زوالھا دون إمكان 
 سیرة. وقف الم

 أما الحجج ذاتھا فھي كالتالي: 
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ھو حجة سلیمة، بل یقبل بھا حتى أقصى الیسار، ولكنھا مرتبطة بالواقع، فمنذ لحظة حصول الیھود على دولة  –الحق 
، ذلك أنھ أمام حق الفلسطینیین في ذات سیادة، یزول حقھم األقوى في القلیل المتبقي للفلسطینیین الذین بقوا بدون دولة

ر المصیر، ال یمكن اللجوء إلى حق الیھود في الدولة السیادیة كمبرر لقمع الفلسطینیین. أما بعد إنشاء الدولة تقری
الفلسطینیة فمن المعقول بقاء األحالم الیھودیة حول صلتھم التاریخیة بمناطق واقعة تحت حكم الدولة الفلسطینیة من جھة، 

ي یافا وحیفا، ولكن أیا من الطرفین لن یتحقق لھ حلمھ كامال. خالصة القول، وأحالم الفلسطینیین في العودة إلى بیوتھم ف
أي حق حقیقي،  اإنھ ال مبرر وتحت أي معیار إللغاء حق اآلخر بسبب حقنا نحن، فنھب آخر ما یملكھ الفقیر ال یكسب أحد

یر الیھود لحقھم في دولة خاصة إنما یشعل الخصام والنزاع، بل إن عدم االعتراف بحق الفلسطینیین ینال أیضا من تبر
بھم، لتقویضھ المبدأ الذي یقف في أساس الحجة الیھودیة. ذلك أن المصلحة اإلسرائیلیة والیھودیة تقضي بأن یكون حق 

"تقریر المصیر" حقا كونیا غیر قابل للطعن. أما التشكیك في تطبیق مثل ھذا المبدأ على الفلسطینیین، فسینعكس سلبیا على 
 ومطالبتھم بحقھم.  نفسھمأ الیھود

أما الحجة الدینیة فتمثل خطرا، فھي تقوم على األصولیة بكل سلبیاتھا، إذ إن إخضاع االعتبارات السیاسیة لحكم دیني 
ضبابي یتم تطبیقھ عملیا على واقع معاصر، یذكر بسلوك ودعاوى اإلسالم السیاسي. فالسیاسة یتم اتباعھا بالعقل السلیم 

واعتبارات متصلة بالواقع ال معتقدات مسیحانیة تتجاھل الواقع. لقد جلبت المسیحانیة كوارث على األمد،  والرؤیا الطویلة
خراب إسرائیل بعد تأسیسھا، وفي الحقیقة ال أحد یعلم بمشیئة هللا، وحتى تسفر عن الشعب الیھودي، وال یجوز أن 

م عوفادیا یوسیف صراحة بأن السالم یستحق التخلي الحاخامات مختلفون حول ھذه القضیة (حیث حكم المرحوم الحاخا
عن أرض). لذلك فإن من یتحدث باسم الدین مخطئ ومضلل لغیره ویقود إسرائیل في المنحدر المفضي إلى دولة تقرر 

على مقاربة أصولیة ضیقة غیر مرتبطة بالواقع، حیث ال یجوز أن تزول الدولة الیھودیة المتجددة بسبب  اعتماداسیاستھا 
مزاعم روحانیة ومسیحانیة تستعصي على الفھم واإلثبات، بل على مجرد التأكید، وال تعتمد على أي أساس متفق علیھ 

قدموا، وباسم حقیقة لم یكن الظاھرة مبررات المتعصبین الذین أحتى من الناحیة الشرعیة. ولیس صدفة أن تمثل ھذه 
القدس، حین كان الرومان یحاصرون المدینة. إن الحاخامات لم یدركھا أحد سواھم، على تفریغ مستودعات األغذیة في 

 خمسین سنة األخیرة، فعندما تأسست الحركة الصھیونیة عارض الحاخامات ذلك، ولمالیستوعبوا الواقع خالل المئة و
لیس ثمة ما یقدروا على رؤیة المحرقة الیھودیة الظاھرة في األفق، وال كان لھم ضلع في قرار تأسیس الدولة. وعلیھ، ف

یبرر االعتقاد بأنھم ضمن ھذا السیاق بالذات من النزاع مع الفلسطینیین حول ھذه البالد، یبصرون الطریق السلیم، وباسم 
 معتقد یختلفون علیھ حتى فیما بینھم. 

إن الحجج التاریخیة المتعلقة بعدم وجود شعب فلسطیني أو دولة فلسطینیة یوما لیست ذات شأن، حتى لو كانت صحیحة، 
فالعبرة بما یرغب الفلسطینیون فیھ ویطالبون بھ الیوم، باعتبارھم شعبا، وبموقف العالم منھم. أما محاولة تحریف النقاش 

عدل بالنقاش إلى مكان غیر مھم وغیر سلیم، ذلك أن العالم والفلسطینیین قد إلى مسألة مشوقة ولكنھا لیست ذات شأن، فی
والمسألة حسموا ھذه المسألة، ویرى الجمیع أن ھناك شعبا فلسطینیا یملك حق تطبیق تقریر المصیر ویستحق الدولة. 

داخل المجتمع الیھودي (الیمیني) لھا، علما بأن القناعة الذاتیة  المناسبالتاریخیة یفضل تركھا لألكادیمیا، وھي المكان 
مدعاة للسخریة أمام الواقع العالمي، وكأنھ یكفي أن نرفع عقیرتنا لندعي بعدم وجود شعب فلسطیني لكي یختفي ھذا 

الشعب من الوجود، مع أن ما تقرره الساحة الدولیة إن كان داخل األمم المتحدة، أو ضمن العشرات من المنظمات الدولیة، 
ال یلزم في الظاھر إسرائیل فیما تقوم بھ من یرا لھ في اعتراف العشرات من الدول بالدولة الفلسطینیة، وما یجد تعب

إجراءات، لكن من الواضح أن ال جدال حقیقیا حول وجود الشعب الفلسطیني وحقھ في الدولة، بل حتى لو وجدت أدلة 
قیقة الناصعة القائلة إن الفلسطینیین لحھ ال یمكن التنكر ل، إال أنفلسطین لم تكن یوما دولة فلسطینیةتثبت في الظاھر أن 

نھم لیسوا شعبا، أو بأن كأشخاص یعیشون في الواقع اآلني تحت احتالل غیر قانوني وغیر أخالقي، أما محاولة التقریر بأ
ا یتبع من ومن یتبع یة لتقریر ماذفأشبھ بسائر المحاوالت االستعمار غزة بعیدون ومختلفون عن فلسطینیي جنین، فلسطینیي

ماذا. ھذه األمور یجب تركھا للفلسطینیین لیقرروا مصیرھم بأنفسھم، ویثبت تنافس دحالن الغزي األصل مع أبو مازن في 
لممكن وغیر الممكن من أمور با من خبراء الیمین الیھودي الضفة الغربیة (حتى لو فشل في ذلك) أن الفلسطینیین أدرى

یومیا ثمن تجاھل المجتمع الدولي، وسوف تدفع أضعاف أضعاف ھذا الثمن في المستقبل،  ، وإن إسرائیل تدفعشعبھم
لتنتھي إلى االنكسار، ألنھ ال توجد حتى دولة واحدة تدعم مقوالتھا، وال دولة تعتقد بأن الفلسطینیین ال یستحقون تطبیق 

كما لیس ھناك دولة ترى أن إلسرائیل حقا حق تقریر المصیر الذي اكتسبتھ معظم الشعوب والحصول على دولة مستقلة، 
 في الضفة الغربیة (ولیس ثمة ولو زعیم أجنبي وحید یرى ذلك!). 

ذلك أقلھ منذ سنة سخریة، فاألردنیون ال یرغبون في للفلسطینیین في األردن فیدعو لل ثمة حال جاھزاأما القول بأن 
ابل فإن الفلسطینیین یرفضون االنتماء األردن باعتبارھم ، حین انفصل الملك حسین عن الضفة الغربیة، وفي المق1988

ضون مفاوضات حول االتحاد الفدرالي، ولكن لیس قبل إنشاء دولتھم في الضفة الغربیة ومواطنین منفردین، وقد یخ
یر أن الحل . وال یستطیع الیمینیون اإلسرائیلیین تقروغزة، وعلى قدم المساواة في الحقوق وعلى أساس الدولة مقابل الدولة

السلیم ھو األردن باعتباره دولة الفلسطینیین في الوقت الذي یرفضھ الطرفان والعالم قاطبة، واألمر أشبھ بحل "اإلمارات" 
المنفصلة في الضفة الغربیة، وھو یبدو حال مثالیا من وجھة النظر اإلسرائیلیة، ولكنھ ال أساس لھ في عالم الواقع، ال من 

التفكیر الرغبوي ال یصلح أساسا للسیاسة رغم ما یتمتع بھ من ال من ناحیة النظام الدولي، علما بأن ناحیة الفلسطینیین و
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د قرى" في الضفة الغربیة فیما مضى قصة بالنسبة لمن یستصعب التعامل مع الواقع (كانت تجربة "روابط القوة جذب، خا
 تمني والواقع. دم التمییز بین الباءت بالفشل الذریع)، حیث تتمیز حجج الیمین في ھذا األمر بع

دون مناقشة البدیل، ألن المطلوب ھو  حجة جادة، ولكن من الخطأ مناقشة الموضوع وفي المقابل فإن الحجة األمنیة
خطر الذي تمثلھ دولة فلسطینیة مستقلة، یقفان في نھایة المطاف مقابل الالمفاضلة بین البدائل، ذلك أن المسألة األمنیة و

الخطر الكامن في إدخال ما ال یقل عن ثالثة (ویحتمل أن یبلغ العدد أربعة) مالیین من العرب الذین ال یحبون إسرائیل إلى 
إسرائیل وما الذي سیكون في الدولة الیھودیة، والسؤال الذي یفرض نفسھ یتمثل في ما ھو أقل خطرا بالنسبة لدولة 

اإلمكان التعامل معھ بشكل أفضل حاضرا ومستقبال. إن الوضع الراھن یشیر إلى أنھ حتى كون المنطقة "محتلة جیدا" ال 
یضمن األمن الشخصي، فرغم غیاب صواریخ الكاتیوشا، إال أن ثمة من یعتدي بالسكاكین، ورغم غیاب األنفاق، إال أن 

ن غیر المؤكد أي الخیارین أسوأ على المدى البعید. ومع ذلك من الواضح أن إخالء المنطقة ھناك عملیات دھس، وم
التي تكون إسرائیل مسؤولة عنھا، ولكن من المطلوب أیضا دوام التعاون مع اتخاذ الترتیبات األمنیة الجیدة یستلزم 

من خالل التعاون بین كبار الضباط األمریكیین  الوالیات المتحدة، علما بأن المیل إلى االستخفاف بالخطط التي تم وضعھا
لقد اسي الداخلي على االعتبارات المھنیة المطلوبة في ھذه الحالة. یفضل المفھوم السی ا جدیا، لكونھواإلسرائیلیین لیس أمر
ة، إال أن بأن ھذه الخطط تضمن األمن بعد االنسحاب، وحتى لو كانت غیر مثالی بما ال لبس فیھشھد العسكریون الكبار 

ھامش الخطر الذي تسمح بھ لیس كبیرا، ما یسمح بتحمل المخاطر على ھذا المستوى مقابل اتفاق تاریخي سیفضي في 
نھایة المطاف إلى أمن أفضل من أي خطة أمنیة، بل إن االستخفاف بنصائح الوالیات المتحدة المھنیة في المجال األمني ال 

، والذي یتضمن وجودھا على األرض نفسھا، سیضمن توفر الدعم الھام جدا في حال یدل على الجدیة، لكون تدخلھا الدائم
ز التغاضي عن أنھ لو ولجوء الفلسطینیین إلى العنف بعد االتفاق، ما سیضطر إسرائیل إلى الرد. ومن منظور أوسع، ال یج

وا ھم بتبنیھا، فإن التزام الوالیات قبل رأي الخبراء األمریكیین وتحملت إسرائیل المخاطر الناتجة عن الخطط التي نصح
غطرسة إلى حد بعید، ما ستستفید إسرائیل منھ، ولیس على الصعید الفلسطیني فحسب. إن ال سیزدادالمتحدة بأمن إسرائیل 

 أكبر وأھم الدول الصدیقة معالتي یبدیھا الیمین نحو الوالیات المتحدة ال مبرر لھا، بل إنھا تسيء إلى العالقات األمنیة 
  إلسرائیل، وھو مجال حیوي لبقاء الدولة. 

فتتمثل ستحدق بإسرائیل في حال إنشاء دولة فلسطینیة مستقلة. أما الحقیقة إن الیمین یبالغ كثیرا في وصف األخطار التي 
یتم تأسیسھا. إن جانبا من المخاوف  ة فلسطینیة سوفتزداد قوة أضعاف األضعاف من أي دولفي كون إسرائیل قویة وس

ن مثل ھذه الدولة، حتى لو كانت معادیة، مبالغ فیھا جدا، بل یتم تضخیمھا عمدا كجزء من مجھود ھدفھ تھویل المواطنین م
اإلسرائیلیین، فالدولة الفلسطینیة المجردة من قوات عسكریة، حتى ولو كانت معادیة، لن تمثل تھدیدا لبقاء دولة إسرائیل، 

لتي تعیش فیھا ویبلغ نصیبھا لمتكونة بشكل أفضل من تعاملھا مع أقلیة معادیة للدولة اوالتي ستجید التعامل مع التھدیدات ا
من الوقت.  ممتدةما یزید عن أربعین في المئة، إذ ھو تھدید ال سبیل إلى التعامل الحقیقي معھ على امتداد فترة  ھاسكانمن 

من جھة، ویقلل من التھدید السكاني من خالل  إن الیمین یصور التھدید العسكري متغاضیا عن قوة الجیش اإلسرائیلي
. فحتى لو من جھة ثانیة التالعب اإلحصائي بأعداد السكان الفلسطینیین في الضفة الغربیة، وأیضا من خالل تجاھل الواقع

اء قبلنا إحصاءات الیمین، والتي "ضاع" فیھا ملیون فلسطیني في الضفة، فإن ضم ھذه المنطقة لن یسمح إلسرائیل بالبق
، ال دولة یھودیة دیمقراطیة. وكما أشیر إلیھ سابقا، إن األحالم واألوھام المتعلقة بحل "الجنسیة األردنیة" على نحو أو آخر

ع حل ال یقبل بھ ال اتمت بصلة إلى واقع الشرق األوسط، وغیر مسبوقة على مستوى العالم. ومن المستحیل اختر
. لقد مرت عشر سنوات من الھدوء على الحدود اللبنانیة، رغم أنھ حل معقولالفلسطینیون وال األردنیون وتسویقھ على 
المزید من األنفاق. وقد حصلت ھاتان  سنتان من الھدوء في غزة، رغم حفر تھدیدات حزب هللا وتعاظم قوتھ، كما مرت

ا غایة في النجاح، ما یسمح باالعتقاد بأنھ سیتسنى إحالل مالفترتان من الھدوء عقب عملیتین عسكریتین لم تكن أیة منھ
بل یمكن التقدیر بشكل عقالني وغیر ھستیري، یعتمد على التجربة، ال الھدوء حتى لو خضعت فلسطین إلى حكم معاد، 

تقبال على دولة فلسطینیة معادیة سیمكن تحقیقھا مسام على التفاؤل غیر الحذر، وبعیدا عن الذعر، بأن فترات الھدوء أم
نحو ال یقل فعالیة، فالدولة الفلسطینیة الضعیفة عسكریا تمثل تھدیدا أقل بكثیر من المالیین والمالیین من الفلسطینیین 

 المقیمین كمواطنین أو أجانب في الدولة الیھودیة. 

یر إلى مصالح توجد في ھوامش معسكر الیسار مجموعة تتبنى منظورا شبھ ماركسي یرى أن االحتالل یعود بشكل كب
اقتصادیة للجیش اإلسرائیلي والصناعات األمنیة اإلسرائیلیة، والتي لھا مصلحة في استمرار النزاع، للحفاظ على مكانتھا 

مؤیدین كثیرین لھذا الرأي، كما وإیجاد ما یبرره في األحداث  ولتحقیق المزید من األرباح. ومن الصعب العثور على
 سابقا من مؤیدي إقامة دولة فلسطینیة.  ةم كبار مسؤولي المنظومة األمنیة اإلسرائیلیالجاریة، وذلك لمجرد كون معظ

أخیرا، یقول منتقدو الدولة الواحدة إن أحدا من داعمي ھذا الحل المسیحاني لم یتطرق إلى االنعكاسات االقتصادیة لتبني 
سرائیلي، فمن أین تأتي األموال التي تسمح ل المواطن اإلشر متوسط دخمالیین الناس الذین یبلغ متوسط دخلھم نحو عُ 

من الشخصي؟ من سوف یمول كل ذلك حین تتوقف الدول المانحة عن تقدیم لتعلیم واألبمدھم باحتیاجات الصحة وا
من الطبیعي أن ینھار  العرب؟تبرعاتھا، وماذا ستكون علیھ میزانیة الدولة حین یقوم الیھود بتمویل استیعاب مالیین 

جتماعي أمام ھذه المبالغ المستحیلة الناشئة عن دخل مجتمع بھذا الفقر یقع ضمن مسؤولیة الدولة. أال تقضي التأمین اال
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مھم للدولة حتى قبل حصولھم على الجنسیة ألولئك الفلسطینیین الذین سیتم ض الضرورة بتقدیم جمیع الخدمات المدنیة
یمد العون، بل بالعكس، إن ھذا المقترح غیر مسؤول ال سیاسیا  الكاملة؟ إن إسرائیل ال قدرة لھا على ذلك، والعالم لن

 وأمنیا وحسب، بل أیضا من الناحیة االقتصادیة. 

نقول إجماال إن االنتقادات الموجھة إلى أنصار أرض إسرائیل الكاملة تقول بأن ھؤالء، ومقابل حلم مسیحاني وبضع تالل 
ائیل في العالم والمخاطرة بالدعم الدولي لھا وباقتصادھا، وسوف على استعداد للتضحیة بمركز إسرلس، مجاورة لناب

لن یسمح العالم ببقائھا، أو إلى "دولة ثنائیة القومیة" عاجزة عن أداء مھامھا في  یحولون إسرائیل إلى "دولة أبارتھاید"
یدة أصولیة تقدس األرض الداخلیة، بل قد تتفسخ بسبب ھذا التوتر، وكل ذلك من أجل عق اتأحسن األحوال لشدة التوتر

على حساب الحیاة ونمو إسرائیل كدولة عصریة منفتحة، وأرض إسرائیل على حساب الشعب الیھودي" بحیث تكون 
 الوسیلة قد أصبحت ھي الھدف. 

 

 دعاة تأسیس دولة فلسطینیة مستقلة حجج 

 

محتال"، ولكن ما یقف في صمیم حججھم  م البالد إلى دولتین حججا قیمیة، أھمھا رفض أن یكونوا "شعباییثیر دعاة تقس
وما یدفع معظمھم ھو رغبة إنشاء جدار عال بینھم وبین الجماھیر العربیة الفلسطینیة، وفي حقیقة األمر أن مجرد العیش 

 المشترك في دولة واحدة، أي "التھدید السكاني" ھو ما یدفعھم. 

 

 الحجج: 

دولة الیھود، فاالحتالل، وال سیما ضم ملیونین من العرب أو أكثر إن استمرار الوضع الحالي سیعرض للخطر بقاء 
دیمقراطیة.  غیر تكونقومیة إما تكون غیر یھودیة، وإما أن سوف یولد دولة ثنائیة العیشون الیوم في الضفة الغربیة) (ی

یومي الذي بدأ عشیة راس السنة ال ثالثة لھما، وكالھما ھدامة، علما بأن القتل الوإنھما النتیجتان الوحیدتان الممكنتان، 
لیس سوى نقطة في بحر مقارنة بالفظائع المتوقعة في دولة  ،وتواصل لشھور طویلة 2015بریة في أیلول / سبتمبر عال

ثنائیة القومیة من الناحیة األمنیة، بل لقد أثبت التاریخ أن أیة دولة ثنائیة القومیة لم تصمد على المدى الطویل، حین 
لیة نفسھا "غیر منتمیة"، فما بالك حین یكون نصیب ھذه األقلیة من السكان خمسة وثالثین في المئة بل أربعین اعتبرت األق

في  ابجانبھ اا، وھو سبب التفاوت بین األرقام)، بل إنھا أقلیة یقف إخوتھفي المئة، وھو ما ینتظر (مع غزة أو بدونھ
جمیع ما قدمھ الیمین  الضرر من یوم إلى آخر. وقد تمیز على إلحاق اوقدرتھ االحدود، ما یزید من قوتھ الجانب اآلخر من

من مقترحات للتغلب على ھذه العقبة بعدم الجدیة، لما كان فیھا من إساءة بالغة للطبیعة الیھودیة المتمیزة للدولة ولطبیعتھا 
ق جد مھمة)، إذ إنھ أمر وجودي، . وال یقتصر ذلك على الجانب األخالقي (رغم كون األخالدیمقراطیة أو لكلیھما معاال

لكون مثل ھذه الدولة ستنھار وفي موعد أقرب مما یبدو، علما بأن القوة العسكریة لیست ذات صلة بمثل ھذا التحدي، 
دا داخلیا صادرا عن مواطنیھا. والوقت من أھم یدوالذي یتمثل في كون التھدید المحدق بطبیعة الدولة وبمجرد وجودھا تھ

رات، ألن الیھود سیصبحون على مر الزمن أقل من نصف السكان المقیمین غربي نھر األردن، وسیكون ھذه االعتبا
الفلسطینیون ھم من سوف یرغبون في دولة واحدة، ستكون وال بد منزوعة من طبیعة یھودیة ملموسة، إذ لن یسمح العالم 

ف یتم جر إسرائیل إلى القول بأنھا "دیمقراطیة". وسولة ألغلبیة صغیرة بحكم أقلیة كبیرة ال تملك كامل الحقوق، مع مواص
الساحة الدولیة، مثلھا مثل جنوب أفریقیا في حینھ، لتجبر على منح الفلسطینیین جنسیة كاملة ومتساویة، لیسدل الستار على 

ئة، مع ما في ذلك إسرائیل كدولة یھودیة. وإن كانت إسرائیل الیوم قادرة على البقاء مع أقلیة عربیة نسبتھا عشرون بالم
د في اإلمكان ومن تحد ال یستھان بھ، إال أنھا حین سیمثل العرب ما یقارب نصف السكان، بل أقلیة كبیرة جدا، لن یع

 الحفاظ على مثل ھذا البقاء. 

 فإن إسرائیل تسلك مسلكا غیر عادلحكم نفسھ بنفسھ، وعلیھ في إن االحتالل غیر أخالقي، فكل شعب لھ حق  –األخالق 
 المحتل والقاسي بطبیعتھ، وھو االحتالل الذي ُیتعس المحتلة أرضھ ویسيء إلیھ حتى لو كان التمییزيباحتاللھا المتواصل 

اإلسرائیلي، وھو الذي كان لمنطقة الوسطى في الجیش الظاھر. وكما قال القائد األسبق لیحاول السلوك بإنصاف في 
ا أبطال العالم في االحتالل"، أي أننا نتقن ذلك وبأقل قدر ممكن من صاحب السیادة الرسمي في الضفة الغربیة: "إنن

اإلساءة إلى المحتلین، ولكن من وجھة نظر المحتلة أرضھ واألخالق اإلنسانیة بشكل عام، لیس ثمة "احتالل مستنیر"، 
الذي قد یكون أكثر فاالحتالل جوھرا یخلق واقعا فیھ حكام ومحكومون، ولذلك فبغض النظر عن مسألة السلوك الشخصي 

أصبحنا دولة أحد األدباء اإلسرائیلیین: " أو أقل إنسانیة، ھناك االحتالل والذي ھو في جوھره سيء غیر أخالقي. وقد قال
سجانین". وال بد ألي مراقب صادق من التوصل إلى نتیجة واضحة مفادھا أن الفلسطینیین ھم السجناء الذین ال حول لھم 

وال قوة في التخلص من وضعھم المروع، علما بأنھ في حالة إسرائیل والفلسطینیین یعتبر الضم أكثر خطورة، لكون 
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ألسد من بلدھم، أصبحت الیوم تأخذ أراضیھم لبناء المستوطنات فیھا، وتنھب حصة ا 1948إسرائیل التي أخذت في عام 
البقیة المتبقیة مما یملكون. ومما یقولھ الیسار الصھیوني: "خالل حرب االستقالل لم یكن ثمة مناص، ولذلك كان  في الواقع

أضعاف األضعاف. كان النبي ناثان  ةأشد خطورھناك مناص، ما یجعل عملیة النھب فالیوم  أمااألمر مبررا على قساوتھ، 
قد أعرب عن رأیھ في نھب آخر ما یملكھ الفقیر حین خاطب الملك داود، وظلت أقوالھ ساریة الیوم أیضا. كان أحد 

رجاالت الیسار اإلسرائیلي قد ضمن مقدمة مقال ألفھ بعد زیارة قام بھا للحواجز المنصوبة في أنحاء الضفة الغربیة: "إنھا 
لى المجتمع اإلسرائیلي الذي قبح وجھھ بفعل سیطرتھ التي یفرضھا بالقوة بواسطة المستوطنین واألجھزة األمنیة إطاللة ع

 على مالیین الفلسطینیین الذین ضاقوا ذرعا بحكم األجانب لحیاتھم". 

لمجتمع من الداخل، كما مروعا، فاالحتالل یأكل األخضر والیابس ویدمر ا ایدفع المحتلون ثمنا اجتماعی –البعد االجتماعي 
أن الجنود یصابون بصدمة لكونھم وھم في التاسعة عشرة من عمرھم یحتكون بالمدنیین من نساء وأطفال، لیفقدوا المعاییر 

األخالقیة، ولیصبح المجتمع عنیفا فاسدا. إن االحتالل یتعارض والطبیعة الیھودیة وینافي رغبة اآلباء المؤسسین في أن 
غبن وإجحاف، علینا التخلص الیوم قبل غد من ارة للشعوب. وبغض النظر عما نلحقھ بالفلسطینیین من تكون إسرائیل من

. وإن لم یكن ذلك محسوسا بشكل سافر، لكون الجیش منھج حیاتھاالحتالل الذي ینخر في عظام المجتمع الیھودي و
عض التجاوزات ھنا وھناك، وھي من األمور (مع ب اإلسرائیلي في معظم األحوال جیشا منضبطا ال یسلك سلوك الجالوزة

رضھ)، إال أن السلوك المعقول ظاھرا ال یقل خطورة، إذ نشأ في الدولة یكون فیھ محتل ومحتلة أ التي ال بد منھا في واقع
انحطاط إلى تدھور أخالقي و أملس"معیار" من سلوك المحتل، دون أن ینتبھ الناس إلى أن ھذه المسیرة تقود عبر منحدر 

اجتماعي، إذ إن "ابتذال االحتالل" یقوض أسس المجتمع لمجرد كونھ مجتمعا من المحتلین، وقد انعكس تحول إسرائیل 
ي ھذه إلى دولة سجانین سلبیا على المجتمع اإلسرائیلي بما ال یقل عن انعكاساتھ السلبیة على الفلسطینیین، وھم السجناء ف

قفوا عن مزاولة األعمال الجسدیة لوجود من یقوم بھذه األعمال قد أضر كون الیھود قد توالروایة. ومن أمثلة ذلك 
الفلسطیني الذین یعملون عند الیھود، كما أن االحتالل یفسد السلوك، وھي حقیقة ببالمجتمع اإلسرائیلي أكثر من إضراره 

تى لو كان ذلك غیر ملموس حتى ماثلة للعیان في العلن في الحیاة الیومیة، كما أن االحتالل یفسد الجذور األخالقیة، ح
 اآلن، وللحق یقال إن األمور قد باتت ملموسة ھنا وھناك الیوم أیضا. 

واألخالق والمجتمع، یكاد جمیع رؤساء جھاز األمن  الدیمغرافیاوال غرابة، وعلى خلفیة ھذه الحجج الثالث الجدیة، أي 
وھم أدرى من أي شخص آخر في األمور الفلسطینیة ومدركون لألضرار  في الحاضر والماضي -شاباك  –العام 

األخالقیة واالجتماعیة التي ینطوي علیھا االحتالل، یرون أن على إسرائیل االنسحاب من "المناطق" والتعامل مع 
ل والمعتقدات، عبر حدود سیاسیة، ال داخل المجتمع اإلسرائیلي، وھم یمثلون مجموعة متعددة المیوالتھدیدات األمنیة 

یجمعون أساسا على النصائح نفسھا وفي ھذا الموضوع بالذات، مع اختالفات طفیفة بینھم، فالمبدأ بالنسبة لھم واضح، 
 ویتمثل في أن االحتالل یضر بدولة الیھود، وال أحد أكثر خبرة منھم في ھذا األمر. 

بدون استثناء على أن االحتالل غیر قانوني وبشكل  تجمع كافة المؤسسات الدولیة –النیل من مركز إسرائیل العالمي 
ھا یوما. ب السیطرة اإلسرائیلیة على الضفة الغربیة، ولن یقبلبواضح، ولھذا السبب ولكونھ غیر قانوني، ال یقبل العالم 

ائیلیة في الضفة فالحقیقة أن ال دولة في العالم وال زعیم في العالم، بل حتى أكبر أصدقاء إسرائیل، قبلوا بالسیادة اإلسر
الغربیة، وفي الواقع العالمي في بدایة القرن الواحد والعشرین، ال وجود في العالم الدیمقراطي ألیة أقلیة واقعة تحت 

االحتالل دون حصولھا على جنسیة كاملة. أما في أماكن أخرى أقل دیمقراطیة، فحتى لو كانت األقلیة یتم التعامل معھا 
نسیة، وھو ما ال نجده في المناطق التي تسیطر علیھا إسرائیل. ولكون إسرائیل تعتبر نفسھا جزء تملك ج ابقسوة، إال أنھ

تمام  المعاییرمن العالم الدیمقراطي، یجب علیھا أن تلتزم بمعاییر ھذا العالم، علما بأن االحتالل یتعارض مع ھذه 
تدفع إسرائیل في نھایة المطاف ثمنا دولیا  التعارض، وھو وضع ال یجوز استمراره في نظر المجتمع الدولي، وسوف

باھظا، قد یصل إلى حد المقاطعة الرسمیة من جانب الدول. وستتضرر كل عالقاتنا على المدى البعید، وسوف تخسر 
أصبحت الیوم أیضا تعمل ضدھا، وألنھا أساسا ترى أن االستیطان غیر  األخیرةإسرائیل أوروبا خسارة كاملة، علما بأن 

وال مبرر الستمرار حكم الفلسطینیین بما یتنافى وكافة قرارات األمم المتحدة. بل قد أصبحت حتى صحیفة قانوني 
السامیة، بل ھو إصدار حكم قیمي على  صحیفة اإلیكونومست الھامة تشك في كون إسرائیل دولة دیمقراطیة، وھي لیست

الیھودیة في الوالیات المتحدة، وھي في  الطوائفجزء كبیر من س من اإلجماع الدولي. كما ستخسر إسرائیل دعم اأس
معظمھا ذات مواقف لیبرالیة وترفض القبول بما تسوقھ إسرائیل من مبررات لالحتالل، وثمة دالئل واضحة على ذلك 
على األرض، وفي كافة الجامعات وفي كافة استفتاءات الرأي الجدیة الدائرة حول مواقف یھود الوالیات المتحدة. وفي 

ضع الذي سوف ینجم (وقد أصبحت بوادره بادیة للعیان، كما أوضح السفیر األمریكي في إسرائیل في مطلع عام الو
ئیل في ساحة دولیة بالغة ) ستحكم الوالیات المتحدة إدارات لن تدافع عن إسرائیل في األمم المتحدة، لتلعب إسرا2016

ضرب االقتصاد اإلسرائیلي وفي المرحلة التالیة من ھذه المسیرة سیُ  دون دعم من الدولة التي تقوم الیوم بإنقاذھا، الصعوبة
وضع الملصقات على السلع اآلتیة من المستوطنات سوى بدایة الطریق الصعب الذي سوف تستسلم فیھ ھو اآلخر، ولیس 

بلعم بن باعوراء "شعب یسكن وحده وبین الشعوب ال بین الشعوب. قد یكون قول  رائیل للضغوط، لتعذر البقاء وحیدةإس
تجربة جنوب أفریقیا تحت  استخالص العبر منیحسب" قوال سلیما یوم قیل، ولكنھ الیوم یمثل وصفة للكارثة ومن الجدیر 

 حكم األبارتھاید. 
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االتفاق ھو العقبة  من ذلك، إنھ إثر ما طال الشرق األوسط من تغییرات خالل الفترة األخیرة، أصبح غیاب أكثربل 
التي تقف أمام إنشاء عالقة مختلفة مع العالم العربي السني الراغب في العمل مع إسرائیل ضد أعداء  االستراتیجیة الوحیدة

ب اتفاق مع الفلسطینیین لیس ثمة عالقات معقولة مع أھم وأثرى الدول العربیة ودول العالم اإلسالمي، ما امشتركین. وبغی
خسارة فیما یرتبط بھذه العالقات أیضا، والتي تعتبر حیویة لمستقبلھا لما فیھا من أھمیة اقتصادیة وإلمكان  یلحق بإسرائیل

الوجود داخل حدود معترف بھا. إنھ الحصول في الوقت الحاضر بالذات على اعتراف عربي شامل بحق إسرائیل في 
وحید ھو حلم عبثي یدور حول "دولة إسرائیل  رسوى أم االستفادة من ثمارهلیس ثمة ما یحول دون  تحول تاریخي

 الكبرى" التي تشمل الضفة الغربیة. 

إن دولة إسرائیل تدفع ثمنا باھظا مقابل سیاسة تسيء إلى إسرائیل داخلیا ولن یتسنى التمسك بھا مستقبال لشدة الضغوط 
إسرائیل یتمثل في التوصل إلى اتفاق حول  نب مثل ھذه الكوارث التي تشرف علیھاالخارجیة، والسبیل الوحید إلى تج

 إنشاء دولة فلسطینیة مجاورة إلسرائیل. 

 

 الحجج المثارة ضد أنصار الدولة الفلسطینیة 

یقف فوق مقترح إنشاء دولة فلسطینیة تساؤل أساسي من الضروري مواجھتھ في ھذه األیام، وقد تمثل ھذا التساؤل بشيء 
جر، وزیر الخارجیة األمریكیة ورئیس مجلس األمن القومي األمریكي سابقا: "ما من الضبابیة في كالم لھنري كیسن

المنطق وراء إنشاء دولة فاشلة أخرى في الشرق األوسط في الوقت الذي تتحطم فیھ نسبة كبیرة من الدول القائمة فیھ، 
للحیاة أصال؟ إن مثل ھذه الدولة وفیما یظھر أن ھذه الدولة لن تكون ھي األخرى رمزا لالستقرار، في حال كانت قابلة 

تنذر بالمزید من المتاعب ولن تقود إلى حل أي مشكلة". یقول معارضو الدولة الفلسطینیة بأنھ من الجدیر اإلجابة عن ھذا 
نقطة جذب التساؤل المبدئي قبل الخوض في التفاصیل. إن الدولة الجدیدة، وإن لم یكن كیسنجر قد أشار إلى ذلك، ستصبح 

أین یجدون لقمة العیش وما مدى الضغط ف حیاتھم في أحداث "الربیع العربي"،اآلالف من الالجئین الذین انھارت لمئات 
 منھا الذي سیمثلونھ على إسرائیل وعلى األردن؟ إن الدولة الفلسطینیة المتعثرة ستصبح مصدرا لمشاكل جدیدة أكثر

 لحل المشاكل القائمة.  امصدر

ردنیة في نھایة المطاف، لة الفلسطینیة ستمثل خطرا على استقالل األردن، لتبتلع المملكة األبل أكثر من ذلك، إن الدو
والتي تعیش فیھا الیوم أغلبیة فلسطینیة، لتأتي النتیجة بعد عدة سنوات دولة فلسطینیة واسعة ستمتد بین العراق وسالسل 

رة المعادیة بھذا الحجم، والدولة المرتبطة بكافة المصائب الجبال المطلة على إسرائیل من الشرق. ماذا تعني الدولة المجاو
ألردن بعد التھام فلسطین لھ "دولة عازلة" یحمي مجرد وجودھا دولة التي نراھا الیوم في العراق وسوریا، حیث لن یعود ا

زائدة التھدیدات التي یمثلھا العالم العربي الیوم وتلك التي  وبخطورة "دولة ممر" تمر عبرھا إلى إسرائیل، بل إسرائیل
  سیمثلھا مستقبال. 

إثارة للسخط یقدمھا الیسار ھي الحجة األخالقیة االجتماعیة، وكأن وأما بالنسبة للحجج نفسھا: "إن أشد حجة تضلیال 
ثارھا االتحاد على غرار الحجج التي أ "االحتالل مفسد ألخالق" الدولة والناس، ذلك أنھ جدل ال أساس لھ في الواقع،

 ، وذلك في خدمةضد نشر السالح النووي في أوروبا، بھدف إثارة لوم الذات لدى مفكرین ساذجین السوفییتي في حینھ
السیاسة الشیوعیة. إنھا دعایة تستغل بتھكم شعور العدل واإلنصاف المغروس في قلوب العدید من اإلسرائیلیین بفضل 

قافة التي تمیزان الشعب الیھودي، ولكن ال أساس لھا ال في الحاضر وال في تاریخ الشعب الیھودي أو غیره التربیة والث
من األلمان عشیة الحرب العالمیة الثانیة، وبعد  بأن البریطانیین كانوا أقل أخالقیةمن الشعوب، إذ ال یجوز ألحد القول 

البریطانیة في أنحاء العالم قاطبة. فھل إسرائیل أكثر عنفا أو فسادا  قرنین ونصف القرن من االحتالل وبناء اإلمبراطوریة
وعند دراسة األوضاع وإجراء أیة مقارنة بین األعوام من الوالیات المتحدة، وھي الدولة التي لم تحتل أرض غیرھا یوما؟ 

، بل إن الجیش 1966ة سنة وبین األوضاع الراھنة، لن یكتشف أحد أن إسرائیل كانت أكثر أخالقی 1967السابقة لسنة 
اإلسرائیلي لم یمر بأي تغیر سلبي إثر االحتالل، ولقد تمت أحداث "خربة خزعة"، وھو عنوان قصة الكاتب سامخ یزھار 

أحداث تكاد تكون مستحیلة الحدوث، وذلك بعد  ون ھناك أي احتالل، أما الیوم فھيخالل حرب االستقالل، وقبل أن یك
ن االحتالل على الجیش اإلسرائیلي. لقد تمكن الیسار من حشد العلماء والباحثین لیدعموا ھذه مرور قرابة خمسین سنة م

الحجة، بدون أي إثبات علمي حقیقي، وقد یكون ذلك أھم نجاح حققھ الیسار، لكونھ یمثل حجة قویة جدا تؤثر على أي 
مام العالم حدة وتدعم الالسامیة وتخدم شخص جاد وعلى أي یھودي ُیعمل تفكیره، بل ھي حجة تزید مشكلة إسرائیل أ

جسیمة بإسرائیل،  أضراراأعداء إسرائیل، وھي حجة كاذبة إلسرائیلیین من دعاة الخیر ظاھرا، یلحق تبنیھا من العالم 
وھي جزء ال یتجزأ من "صناعة األكاذیب" العالمیة الھادفة أساسا إلى ضرب قدرة إسرائیل على الدفاع عن نفسھا في 

ة یھودیة مستقلة في المنطقة، سواء مع أو بدون "المناطق مما سیجعل من المستحیل في نھایة المطاف بقاء دولالصمیم، 
 المحتلة"، وھو االسم الذي یلصقونھ بمناطق أرض األجداد. 

لك ة أخالقیة، ذوفي ھذه الحجة نقطة ضعف كبیرة أخرى، تتمثل في أنھ حتى لو كانت حقیقیة، لما كانت ستفضي إلى نتیج
أن من یلجؤون إلیھا، وتطھیرا لضمیرھم یطالبون باالنسحاب من الضفة الغربیة، لیتركوا مواطني فلسطیني المستقبل 
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لمصیرھم، إذ من الواضح أن الحكم الذي سیسود الدولة المقامة في الضفة سیكون فاسدا، ومن المرجح أن یكون أیضا 
الجنسیة اإلنسان، فما بالك بحقوق النساء وأصحاب التوجھات متعطشا للدماء، وسیكون حكما ال یحترم أبسط حقوق 

المختلفة وغیر المسلمین، وھذا ینسحب سواء على حكم حماس أو داعش أو حتى أحد المفسدین ممن یحیطون بمحمود 
ا عباس وخلفائھ. وسوف تكون دولة متدنیة األداء تنتھك حقوق مواطنیھا غیر قادرة على ضمان رفاھیتھم، ولیس ثمة م
یدعو إلى االعتقاد بأن الدولة الجدیدة ستكون أفضل من أي حكومة عربیة سیئة أخرى، بل بالعكس، فإن اللجوء إلى 

الحجج األخالقیة، حتى في حال كانت حقیقیة، وھي لیست كذلك، غیر مقنع عندما نفكر في البدیل الذي یواجھ من سیتحمل 
دفع ثمنا شخصیا مروعا. إن فرسان األخالق الیساریین، ومن أجل النتیجة، أي المواطن الفلسطیني العادي الذي سی

التخلص من أرض إسرائیل الكاملة والمستوطنین، على استعداد للتضحیة بالفلسطینیین لحكم مستبد، تحت غطاء من الكالم 
 المنمق واألفكار اللیبرالیة. 

من المؤكد أنھ أكثر أخالقیة بكثیر دمج العرب القاطنین في الضفة الغربیة داخل دولة إسرائیل ومنحھم وبالتدریج والحذر 
بدال من تركھم فریسة لعصابات حماس. ولو كانت األخالق اللذین تستلزمھا الظروف وضعا مدنیا كامال في بالد الیھود، 

یل تقسیما آخر، لكانوا أكثر اھتماما بجیراننا الفلسطینیین بدل اإللقاء بھم ھي التي تسدد خطى داعمي تقسیم أرض إسرائ
تحت أقدام داعش وأمثالھ، فاألخالقیة الحقة تقضي بتقدیم أفضل الظروف المعیشیة الممكنة للفلسطینیین، ولكن ذلك، 

یلعنون ولة أخرى متدنیة األداء سوألسف الكثیرین، ال یتأتى إال تحت حكم الیھود، إذ لن تكون الدولة الفلسطینیة سوى د
جارة الالصقة بھم والمقامة على أرض یدعون بأنھا إلى إسرائیل، وھي الدولة الغنیة ال موجھا غضبھم لیصبحفیھا یومھم، 

الحق" من أجل إنشاء الدولة الفلسطینیة  دعوى. فماذا ستجیبھم بھ إسرائیل بعد ھجرھا ل "1948نھبت منھم سنة 
ور ھذه الشكاوى؟ (ثمة من الدول األوروبیة من تعكف على إعداد المرحلة القادمة من الدعاوى الموجھة المعادیة، حین تث

 .ضد إسرائیل، وھو ما یستطیع كل من یمعن النظر في تدخل ھذه الدول في حیاة بدو النقب إدراك أنھ ھو االتجاه المتوقع)

الفلسطینیة، بما فیھا المقترح المتطور جدا والذي تم تقدیمھ مؤخرا أما المقترحات األمنیة الھادفة إلى إتاحة إنشاء الدولة 
(من قبل اللواء غادي شامني قائد المنطقة العسكریة الوسطى سابقا) ففیھا مواطن من الضعف الجوھري، إضافة إلى 

من أھم ما ینقصھا إفراطھا في التفاؤل باستعداد الفلسطینیین للتعاون في محاربة اإلرھاب الموجھ ضد اإلسرائیلیین. و
من خالل انتخابات  الفلسطینیةجمیعا ھو الحلول المطلوبة لحاالت محتملة مستقبال، مثل استیالء حماس على الدولة 

إن الراغبین في إعادة  دیمقراطیة أو سقوط الحكم األردني في أیدي اإلخوان المسلمین أو جھة إسالمیة متشددة أخرى، بل
) 1967وشفیتس" (وھو ما قالھ آبا إیفن بالنسبة لحدود "الدولة داخل حدود آمن أجل حمایة تقسیم األرض على استعداد، و

الستدعاء جنود أمریكیین لینتشروا في غور األردن بدال من جیش الدفاع اإلسرائیلي، علما بأنھ من غیر المؤكد أصال 
فعین عن دولتھم تنفیذ مثل ھذه المھمة الصعبة. الجنود المدا التزام مستوىالذین ال یضاھي مستوى التزامھم  تولي األجانب

ضعیف یكمن في كونھ یقوض أركان العالقة مع الوالیات المتحدة والشعب ولكن یبدو أن أبرز مواطن ضعف ھذا الحل ال
دة األمریكي، بل إنھ لیس أقل من عملیة إرھابیة استراتیجیة. لقد كانت القاعدة الرئیسیة في العالقات مع الوالیات المتح

ظام الدولي، ولكن لم واضحة من حیث أن إسرائیل تطلب من الوالیات المتحدة المال واألسلحة المتطورة والدعم في الن
تطلب یوما تعریض الجنود األمریكیین للخطر أو التضحیة بھم من أجل إسرائیل. لقد أكدت أقوى مقولة للرئیس أوباما 

دى إسرائیل على الدفاع عن نفسھا بنفسھا، وھو مبدأ ال یجوز الخروج والتي تكررت أكثر من مرة وجوب توفر القدرة ل
عنھ، فلو أننا أخطأنا وقمنا بذلك، والقول لمعارضي حل الدولتین، ستبدأ مسیرة فقدان الوضع اإلسرائیلي الخاص لدى 

 وتضربي اإلسرائیلي تمس أحد مدامیك التفكیر االستراتیج إذالوالیات المتحدة، وھي كارثة تتجاوز مسألة الدولتین، 
منظورھا ألمنھا القومي في الصمیم، وھو ما ال یجوز االنحدار إلیھ سعیا وراء تقسیم أرض إسرائیل، بل یمثل دلیال على 

 مدى استعداد أنصار ھذا الرأي للتدھور نحو الھاویة. 

كما یقول أنصار أرض إسرائیل الكاملة إن الحجة الخاصة بالوضع الدولي ال تصمد أمام اختبار قانوني حقیقي، لكونھا 
تعتمد على مزیج من الجھل التاریخي وتجاھل الوثائق القانونیة (ومن ضمنھا تقریر وضعھ القاضي إدموند لیفي، عضو 

قیقة الناصعة التي تغیر بشكل كامل فھم وضع الفلسطینیین في حلیسار الوتاریخیا یتجاھل االمحكمة اإلسرائیلیة العلیا). 
الضفة الغربیة، إذ كانت بریطانیا، وتعویضا ألحد أمراء شبھ الجزیرة العربیة كان قد قدم لھا الدعم خالل الحرب، قد 

تھاء الحرب العالمیة األولى من عصبة األمم بعد ان أناطتھا بھأخذت ما یقارب الثمانین في المئة من أراضي االنتداب الذي 
أجل إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي، لتتأسس اإلمارة على ھذه األرض، لتلیھا المملكة األردنیة الھاشمیة، علما بأن 

أصبحوا یسمون بالفلسطینیین مؤخرا. إن  ننسبة الثمانین بالمئة تلك كان یمكن أن تحل مشكلة عرب أرض إسرائیل الذی
االحتیاجات القومیة للیھود والفلسطینیین فیما بین النھر والبحر على عشرین في المئة  سدنطقیة التي تدعم النظرة غیر الم

 من األراضي التي خصصت لذلك بعد انھیار اإلمبراطوریة العثمانیة تمثل نظرة غیر ممكنة وغیر منصفة. 

ى ھذه المزاعم قد أعطي فعال، ي، إال أن الرد عللھا من معنى شكلرغم وجود جدل قانوني كثیر التعقید حول الحقائق وما 
، بدلیل أنھ حتى قبل قرار التقسیم األممي كانت العدید من الدول ترفض وبشتى الحجج 1947حیث تم حسم األمور سنة 

إسرائیل، ولو أن ھذا الرفض نال من عزیمة الجانب الیھودي، لما كان قد توفر الدعم الدولي إلقامة دولة تأسیس دولة 
یھودیة، فما بالك بكون الحكومة اإلسرائیلیة تتجرأ على إعالن عاصمتھا في أورشلیم القدس متغاضیة معارضة أفضل 



15 
 

أصدقائنا، وعلیھ فلو جمعنا قوانا وتوحدنا وأوضحنا مبررات موقفنا بشكل أفضل، فإن األمور سوف تنحل، بدلیل أن ال 
عمل الجمھور الیھودي یدا واحدة وخاض النضال سویة، فإن العالم ال أحد یطالب بنقل غربي القدس إلى إدارة دولیة. ولو 

لینشغل في خصومات بد أن یعترف بحقنا. ولكن مما یؤسف لھ أسفا شدیدا أن الشعب الیھودي تجنب القیام بذلك حتى اآلن 
سرائیلي في العالم، داخلیة، فما العجب إذن في أن العالم لم یقبل بالموقف اإلسرائیلي؟ إن الیسار یضعف الموقف اإل

ضرب من ضروب وھذا  القلب النابض من أرض إسرائیل، إخالء لیؤسس على ھذا الضعف موقفھ الذي یقضي بوجوب
 .والنفاقالالمباالة 

االنسحاب من أرض األجداد  یتمثل فيوإذا كان یبدو أن القول بأن السبیل الوحید إلى حفظ الطابع الیھودي لدولة إسرائیل 
جج وأشدھا إقناعا، إال أنھ من الالفت أن یكون غیر المتدینین والرافضین حتى لسن "قانون القومیة" ھم ھو أقوى الح

بالذات من یخشون على طابع الدولة الیھودي، فیما أولئك الملتزمون بشدة بالشرائع الدینیة ال یخافون ذلك. من الظاھر إذن 
، إذ إن الذین یطلقون ھذه النفاقتمیز بقدر كبیر من ذرع بھا الیسار یاعتباره ذریعة یتأن الخوف على "الدولة الیھودیة" ب

خالل أیام عید المحرمة في الشریعة الیھودیة الحجة بصوت مرتفع ھم الرافضون ل "قانون السبت" وحظر بیع األطعمة 
األمر لیس سوى  الفصح. ماذا یقصد ھؤالء إذن حین یتحدثون عن "الدولة الیھودیة"؟ إن الحقیقة المجردة تظھر أن

عنصریة ونفاق، فھم ال یروق لھم مشاھدة العرب أو لقاؤھم، ولذلك ال یترددون في ترك الفلسطینیین بأیدي حكم قاس من 
دون عددا أقل من العرب من حولھم، وھم حیث الحرص على حقوق اإلنسان، وھم ال تھمھم "الدولة الیھودیة" بقدر ما یری

الیھودیة  عدم تأكدھم من ھویتھمن العرب في الدولة التي یعیشون بھا، ومن أسباب ذلك ف من أعداد كبیرة موشدیدو الخ
وقدرة أوالدھم على التمسك بیھودیتھم داخل مجتمع أكثر اختالطا. أما لو كان مظھر العرب مماثال لمظھر النرویجیین 

، وھو ما یسمى "عنصریة"، أما الباقي ومظھر بناتھم مماثال لمنظر السویدیات، لكان رفضھم لالندماج معھم أقل بكثیر
 فمجرد تمثیل أدوار لألغراض الدعائیة. 

دة باعتبار الجمیع مواطنین متساوین، یقول العدید من العرب والیھود في دولة واح جمعوبالنسبة للخطر السكاني، أي 
أنصار الیمین إنھم ال یرون أیة مشكلة في األمر، لكون عدد الفلسطینیین أقل بكثیر من األعداد المتداولة (حیث ال یزید 

تداول في عدد الفلسطینیین في الضفة الغربیة عن ملیون ونصف الملیون نسمة، مقابل عدد أكبر من ذلك بملیون شخص م
أوساط المنظومة األمنیة اإلسرائیلیة)، لذلك من الواضح أن الموضوع یمثل خطرا أمنیا أقل بكثیر من وجود دولة لحماس  

 ھذه المعادلة، على تالل الضفة الغربیة.  داخلة فيوالجھاد اإلسالمي في فلسطین (وقد تكون "الدولة اإلسالمیة" أیضا 

نذر أكثر من مرة بالخطر السكاني الیھودي المقیم في أرض أجداده قد أُ الواقع أن الشعب لقد أثبتت التجارب المتراكمة و
الماثل أمامھ، ولكن ھذه المقولة المتشائمة لم تتجسد یوما، إذ تبین أن الفلسطینیین یھربون في أوقات الحرب، لیبتعد 

، لیبتعد شبح التھدید مرة أخرى، وعند تفسخ "الخطر"، ثم بدأت موجة الھجرة الكبیرة من الدول اإلسالمیة واألوروبیة
استقبلت إسرائیل ملیون یھودي، وھو تطور آخر لم یكن قد دخل في الحسابات التي  1989االتحاد السوفییتي سنة 

اعتمدت علیھا ھذه التكھنات. أما اآلن فإن خبراء السكان المتشائمین یتغاضون عن احتماالت ھجرة أعداد من الیھود 
وعما یضمره المستقبل من مراحل عصیبة قد تمر بھا الوالیات المتحدة، تدفع بأعداد من الیھود  إلى إسرائیل، األوروبیین

إلى الھجرة إلى إسرائیل. كما یتجاھل اإلحصائیون المتشائمون كون معدل أطفال العائلة الیھودیة یشھد تنامیا، فیما یشھد 
 2016دائرة اإلحصاء المركزیة اإلسرائیلیة في تشرین الثاني / نوفمبر المعدل في العائالت العربیة تراجعا (وقد نشرت 

حدوث تراجع كبیر للتكاثر الطبیعي عند العرب داخل الخط األخضر، مقابل تنامي ب تفیدمعلومة ملفتة بھذا الخصوص، 
أطفال). لقد  3.1ن لیبلغا ھذا التكاثر عند الیھود بالمقارنة مع الوضع السائد في مطلع القرن الحالي، حیث تساوى المعدال

أخطئوا في حساباتھم في السابق وھم مخطئون بالنسبة للمستقبل، حیث الوقت یعمل لصالح الیھود اقتصادیا وعسكریا 
وسكانیا. وعلیھ یطالب أنصار الیمین بالكف عن االنشغال بالتساؤل عن "ماذا سیفعل الوقت"، إلن الوقت سیفعل ما نقرره 

 ونفعلھ نحن. 

ال یقول أنصار أرض إسرائیل الكاملة بأن الیسار على استعداد للتخلي عن "الحق"، وتسلیم أرض أجدادنا وأساس وإجما
الملل (والذي انعكس في مقولة إیھود أولمرت رئیس الوزراء بقائنا، بحیث نصبح "صھیونیین بال صھیون"، وذلك بفعل 

واستجداء لحسن یھ الیمین على أنھ رمز االنحطاط اإلسرائیلي)، السابق: "مللنا من االنتصار"، علما بأن أولمرت ینظر إل
األحوال. وللتخلص عن تلك األجزاء من أرضنا یرضى الیسار بالمخاطرة بمجرد ظن من ال یحبون دولة الیھود في مطلق 

ھي حدود ال یمكن لن یطول بقاء الدولة الیھودیة، ف ،" المسماة "الخط األخضر"آوشفیتس، وداخل "حدود ھبقاء الدولة، ألن
الدفاع منھا عن الدولة، كما أن الیسار، ولشدة خوفھ من التعامل مع الطابع الیھودي للبالد ومع ھویتھ الیھودیة، مستعد 

للتخلي عن صمیم أرض إسرائیل وقلبھا النابض، لتصبح القیمة الوحیدة التي تحرك مؤیدي الدولتین ھي الحصول على 
اة الدولة على الصعید الدولي وعلى المدى القصیر، وھو ما ال یعتبر قیمة أصال وال الراحة في حیاتھم الخاصة وحی

 ینطوي على أي رؤیا مستقبلیة. 

 ما یراه كل من الطرفین سبیال أفضلخالصة 



16 
 

یقول الیسار بأن فحصا صارما لقرارات المجتمع الیھودي في البالد منذ بدأ یتنامى بقیادة الحركة الصھیونیة یثبت أننا كلما 
توصلنا إلى حلول وسط مع الطرف اآلخر، كان النجاح حلیفنا، والمثال األمثل على ذلك ھو موافقتنا على قرار التقسیم 

. أما من أصر على "كل شيء أو ال شيء" 1947لمتحدة في تشرین الثاني / نوفمبر الذي اتخذتھ الجمعیة العامة لألمم ا
غیرنا التكتیك وأصررنا على كل إذا فھم العرب وكانوا ھم الخاسرین، وھذا المبدأ یجب أن نسیر علیھ مستقبال أیضا، أما 
یھودي الحركات المسیحانیة التي شيء، فسنخسر كل شيء. وقد كان ذلك المصیر الذي آلت إلیھ على امتداد التاریخ ال

 غضت الطرف عن المسألة األخالقیة. 

على األرض، وإن  المعاش بضرورة اإلصرار، ألننا حین نصر، یقبل الطرف اآلخر بموقفنا وبالواقع أما الیمین فیقول
كان رغما عنھ. ومثال ذلك كون أحد من عرب دولة إسرائیل ال یحلم الیوم في نیل االستقالل، كما یحترس العرب 

اإلسرائیلیون من الضلوع في اإلرھاب، لذلك یجب اإلصرار على دولة األجداد، لكوننا قد عدنا إلى صھیون من أجلھا، 
ي الوجود ھنا. أما تحقیق الحق التاریخي فمبرر بل مصیري من الناحیة القیمیة، للیھود ف الحق" ال شرعیة دعوىوبدون "

 فما بالك بالناحیة األمنیة، إذ إن إسرائیل بدون الضفة الغربیة عرضة لألخطار وإغراء لألعداء. 

جھة، ومؤیدي  الداعمین لدولة إسرائیل من البحر حتى نھر األردن من –لمواقف الداعمین والرافضین ھذا خالصة مرتبة 
 تقسیم البالد وإنشاء دولة فلسطینیة إلى جانب دولة إسرائیل. 

 

 

 ماذا یقول العالم؟

، لیقتصر اھتمامھ على مجالین فقط: علیھاإن العالم في الغالب ال ینشغل بالتفاصیل وال یھتم بجمیع القضایا المختلف 
لعالم وبدون استثناء تقریبا، الستمرار االستیطان من جھة، االستنكار المطلق وغیر القابل للتأویل والشامل لجمیع قادة ا

 واالستنكار الواھن لإلرھاب الفلسطیني والدعوة الخافتة إلى اعتراف الفلسطینیین بدولة إسرائیل من جھة ثانیة. 

 ومع ذلك، من الممكن وصف "رأي العالم"، ولو بشكل عام، حول القضایا المشار إلیھا: 

دة" للفلسطینیین، وذلك إدراكا من ھذه عالم (ذات الصلة منھا) تقبل رفض إسرائیل تطبیق "حق العویبدو أن معظم دول ال
ن إسرائیل ال تستطیع استقبال أعداد كبیرة من الفلسطینیین، وأنھ یجب في نھایة المطاف تمكینھا من اتخاذ القرار أل الدول

الم سیسمح إلسرائیل بعدم قبول "مطلب العودة"، وإن كان یطالب بنفسھا حول األعداد التي یمكنھا استقبالھا، لذلك فإن الع
 بلفتة إنسانیة. 

ینظر العالم إلى األمن على أنھ مشكلة حقیقیة، وإلى المخاوف اإلسرائیلیة على أن لھا ما یبررھا، وقد أوضح العنف 
للكثیرین أنھا مشكلة حقیقیة،  2005ونتائج انسحاب إسرائیل من غزة سنة  2010المكثف خالل "الربیع العربي" منذ عام 

من المطالب األمنیة اإلسرائیلیة ستنال قبول العالم (ومنھا نزع المناطق من  اال ذریعة تتذرع بھا إسرائیل. وعلیھ، فإن جانب
الح)، على أن یتم وضع سقف زمني یحد من فترة تطبیقھا، أو تتولى قوات من الخارج مسؤولیة التطبیق الفعلي (مثل الس
والقواعد  یارات معقدة تجمع بین التكنولوجیاجود العسكري األجنبي على امتداد نھر األردن). وسیعرض األمریكیون خالو

واألنظمة (وربما نشر قوات أمریكیة أیضا) باعتبار ذلك حال للمشكلة التي تلقى منھم التفھم. ولو شیدت إسرائیل سورا 
 عالیا بینھا وبین فلسطین، فسوف یبدي العالم تفھمھ وسیدعم ذلك. 

من الموقف الفلسطیني القائل بأن الحدود المستقبلیة، فإن األغلبیة العظمى من العالم تقف موقفا أقرب فیما یخص أما 
أساس الحدود المستقبلیة بین الدولتین. وبخالف قرار  ، أي الخط األخضر، ھي1949ار لعام خطوط وقف إطالق الن

أسس معادلة "األرض مقابل  ، والذي أرسى1967الثاني / نوفمبر المتخذ في تشرین  242مجلس األمن الدولي رقم 
لجمیع أنھ یدرك اسرائیل من مناطق محتلة منذ حرب األیام الستة، ولیس من كافة المناطق، السالم" داعیا إلى انسحاب إ

 . 1:1ستكون ھناك عملیة لتبادل األراضي، ولكنھم كلھم تقریبا یرون بأن یكون التناسب بینھا 

، مع وجود فھم لمدى أما في قضیة أورشلیم القدس، فإن العالم یرى وجوب أن یكون جزء منھا عاصمة لفلسطین المستقبلیة
تعقید مسألة "الحوض المقدس" وجبل الھیكل في وسطھ. وسوف یتوافق العالم حول وحدة أورشلیم القدس مع وجود سیادة 

تولى الیھود مسؤولیة الحي الیھودي ومنطقة حائط المبكى كجزء من تلك السیادة. ومن دولیة على البلدة القدیمة، على أن ی
 تتشاركضبابیة، حیث لن تسلم ألي جانب، على أن  قى فیھ السیادة على الحوض المقدسحال تبالمرجح أن یدعم العالم 

 (األمم المتحدة؟) في ھذه السیطرة.  والعالم األجنبيالعالم العربي (األردن؟)  في جھات

من المحتمل ولكن العالم یختلف حول ضرورة أن یعترف الفلسطینیون كجزء من االتفاق بكون إسرائیل دولة یھودیة. و
قبول العالم بالصیغة التي اقترحھا الفرنسیون، والتي تنص على أن "إسرائیل ھي الدولة القومیة للشعب الیھودي". ویبدو 

أن عددا ملموسا من دول العالم سیقبل بمطلب إسرائیل بأن یكون االتفاق عند توقیعھ قد وضع حدا ألي مطلب آخر من 
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لسطیني اإلسرائیلي (بل ربما النزاع العربي الیھودي، وذلك بشكل علني، وقد یكون ضمن الطرفین، لیمثل نھایة النزاع الف
 . )قرار ملزم تتخذه األمم المتحدة

یطالبھا  ، إال أنھ لیس ثمة منورغم غیاب أي جھة في العالم تقبل بشرعیة مواصلة إسرائیل السیطرة على الضفة الغربیة
وقع علیھ مع السلطة الفلسطینیة، وھو ما یزید من الضغوط الدولیة التي تمارس وبدون اتفاق م باالنسحاب أحادي الجانب

على إسرائیل بشكل رئیسي للتفاوض وصوال إلى اتفاق وتجنب أي إجراء من شأنھ وضع العراقیل على طریق 
شلیم القدس على مواصلة البناء في أورالعالم إلقدام إسرائیل  المفاوضات وتطبیق نتائجھا، وھو ما یعلل شدة رفض

وتوسیع المستوطنات في الضفة الغربیة، حیث یعتبر البناء إجھازا على إمكانیة إجراء أي مفاوضات مستقبال، ذلك أنھ لن 
 یبقى ما یمكن التفاوض حولھ حین تكون معظم األراضي قد أقیمت علیھا المستوطنات. 

 

 استنتاجات شخصیة

 متواضع على مستویین: سیحسم الجمھور اإلسرائیلي المسألة في رأیي ال

المستوى األیدیولوجي: ما األھم؟ ھل ھو "أرض األجداد"، وھي األصل والسبب في عودة الیھود إلى أرض  .1
إسرائیل، بحیث تمثل أعادة السیادة الیھودیة فیھا وعلیھا ھدفنا القومي وأساس شرعیة نضالنا العسیر، أم ھي 

وھر تتعارض والج مثیرتان للفسادتان شعب أجنبي، وھما ظاھررائیلیین من "االحتالل" وحكم اتفاق یخلص إس
الیھودي. وإذا كان صحیحا أن ھناك قلة من الناس فقط تحركھم األیدیولوجیة ویتخذون قراراتھم على أساسھا، 

 إال أنھم ھم الذین یستدرجون عددا كبیرا من الناس لما یتحلون بھ من وزن نوعي. 
؟ أھو "ھضم" ما بین ملیونین وأربعة مالیین (تقریبا) من العرب وتحویل شرینأھون الالمستوى العملي: ما ھو  .2

تبلغ نسبتھا ما بین  )إسرائیل إلى دولة ثنائیة القومیة تتضمن أقلیة عربیة (تتفاوت درجات معاداتھا إلسرائیل
ما  لك ائیل، لتبذلم یوما بوجود إسرخمسة وثالثین وأربعین في المئة من السكان، أم ھو الحرب مع دولة لن تسلّ 

أورشلیم القدس واقل من خمسة  قلبتطیع لضربھا، وھي الدولة التي تبعد مسافة كیلومترین اثنین من تس
وعشرین كیلومترا من تل أبیب، وتطل على المنطقة الوسطى من إسرائیل من فوق، وھي الدولة التي یحتمل 

یض مواطني إسرائیل العرب على تقویض أسس وظائفھا تقوم بتحر عاجز على أداءكونھا دولة عربیة أخرى 
 طوال عقود؟  الكیان الذي كانوا ینتمون إلیھ

في رأیي المتواضع ومن خالل نظرة فاحصة للمقاربتین یبدو أنھ یجوز القول إن أنصار أرض إسرائیل الكاملة 
یجاد دولة أبارتھاید یتعامل یفتقرون إلى رد حقیقي على التھدید السكاني الذي من شأنھ جعل دولة الیھود تنحل أو إ

ملھ مع جنوب أفریقیا، إذ حین یتم النظر المتعمق إلى مقترحات الیمین للتعامل مع ھذه المشكلة یتبین االعالم معھا تع
 أنھم ال یمیزون بین المطلوب والمرغوب، وبین األحالم والواقع. 

ردا حقیقیا على حالة تسیطر فیھا حماس أو داعش وفي الوقت نفسھ وبالقدر نفسھ، ال یملك دعاة الدولة الفلسطینیة 
على التھدید األمني اإلرھابي المترتب على ذلك، كما وعلى ال عندھم رد على الدولة الفلسطینیة أو على األردن، و
إذا اقتضت الحاجة. أما الشخصیات األمنیة المتعددین الداعمین  1967تعذر الدفاع عن إسرائیل في حدود عام 

 الفنیةة فلسطینیة، فغیر قادرین على تقدیم حلول جیدة لھذه المشاكل، إذ حین یخوضون التفاصیل إلنشاء دول
 مشروع طبعا.  موقفالسیاسي، وھو  وموقفھموالمشاكل العملیة، یتضح فشلھم في التفریق بین رأیھم المھني 

 

 مسألة التوقیت والواقعیة

الیوم، إذ یبدو في الجانب الفلسطیني أن محمود عباس  واردة تسیكاد الجمیع یتفق على أن المسائل المشار إلیھا لی
یشعر بأنھ یحقق تقدما جیدا في القناة الدولیة من جمعیة عامة ومؤسسات دولیة، دون أن یدفع أي ثمن، لكونھ ال 

التنازالت یطالب بتقدیم تنازالت في ھذه األقنیة. إن محمود عباس على غیر استعداد لتحمل المسؤولیة التاریخیة عن 
أنھ لیس على استعداد لتولي المسؤولیة المترتبة  یبدواالتي یوجبھا التفاوض، حتى لو حقق مكاسب إقلیمیة كبیرة، بل 

 ممل المضنيعلى إنشاء دولة، ذلك أن تحقق الدولة سیفقده ذریعة "االحتالل القاسي" التي تسمح بالتھرب من العمل ال
، إذ سیكون علیھ بدون "االحتالل" الذي یحول ظاھرا دون ترتیب البیت، مواجھة المرتبط بإنشاء دولة وإدارة شؤونھا

اتھامات حول الفساد المحیط بھ باعتباره عقبة كأداء حقیقیة في وجھ نمو المجتمع والدولة الفلسطینیین، وعلیھ فمن 
حقیقیة، علما بأن عدم رغبتھ األریح لعباس استمرار الوضع الحالي ومواصلتھ لدوره كحاكم غیر ملتزم بأیة مسؤولیة 

في خوض عملیة بناء الدولة الفلسطینیة عملیا كان أھم أسباب فصلھ لرئیس الوزراء الفلسطیني سالم فیاض، وھو 
منظومة الوحید الذي كان یعتزم جادا إنشاء دولة، وانشغل في بناء مؤسسات الدولة المستقبلیة، رافضا التعاون مع ال

الشروع في التفاوض یناسب في بعباس. ھذه الخالصة المؤلمة لما یتعلق برغبة عباس  الفاسدة التي أصبحت تحیط
لو كان أحد أعضاء تلك  نفسھ،المسلك خلفھ المجھول على ما یبدو المجموعة المحیطة بھ أیضا، ویرجح أن یتبع 
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مفھوم فقدان طریق ى المجموعة. إن الحركة الوطنیة الفلسطینیة تمر بأزمة مزدوجة: أزمة قیادة وأزمة تعود إل
ھذه المسیرة، بل بالعكس إذ  خارج، كما تمثل ذلك في أحداث "الربیع العربي"، علما بأن الفلسطینیین لیسوا الوطنیة

إن وطنیتھم أكثر ضعفا بكثیر منھا في المجتمعات العربیة األخرى التي تستند إلى تقالید تاریخیة وتاریخھا كدول 
الفلسطیني، وھو مصدر قوة حماس وجاذبیتھا، والتي تجمع بین الحل الوطني والشأن  المجتمعتاریخ أطول بكثیر من 

 الدیني، مثلھا مثل أي حركة تعود جذورھا إلى اإلخوان المسلمین. 

كون برغبة وضع حد للنزاع، فمن المھم التأكید أن العدید من أما من وجھة النظر اإلسرائیلیة، وال سیما أولئك المحرَّ 
دولة إسرائیل باعتبارھا دولة یھودیة. وقد أجادت وصف ھذه على لم یتخلوا عن رغبتھم في القضاء  الفلسطینیین

إذا كنا نفھم جیدا قولھا بأن ال مفر من االعتراف بأننا بعیدون جدا المقاربة عضوة الكنیست حنین الزعبي بالذات، 
 عن االتفاق، حیث قالت: 

"تقوم رؤیاي على العدل والتحریر، وال أرید أن أقول ما ھي المعادلة، ھل تتمثل في دولة واحدة أم دولتین،  
أي منھما یھودیة، بل یجب أن فھي بالنسبة لي مسألة فنیة، ولكن حتى لو كنا نتحدث عن دولتین، ال یمكن أن تكون 

السیاسي للحزب الذي أمثلھ عن ة الیھودیة. یتحدث البرنامج دیمقراطیتین. ال یمكننا القبول بفكرة الدولتكون كلتاھما 
. وإلى 1948ین، إحداھما دولة جمیع مواطنیھا، وھي دولة غیر صھیونیة وال ھي یھودیة، وحدودھا حدود دولت
س ستتأسس دولة فلسطینیة تتمتع بحق العودة. ولو رغبت الدولتان الدیمقراطیتان، بما في ذلك حق العودة والقد ھاجانب

عاصمة لفلسطین، في تنمیة العالقات فیما بینھما والتوصل إلى تفاھم كدولة واحدة، فھذا ممكن، ولكن ال یمكنني 
نات في الضفة الغربیة، بل ھو حق العودة ودولتان القبول بدولة واحدة واإلبقاء على المستوطنین والمستوطَ 

ندھا سیصبح في اإلمكان اتخاذ القرار فیما إذا كانت ھذه دیمقراطیتان وال شرعیة للصھیونیة أو للدولة الیھودیة، وع
 ال یھمني".  ھذا –ن لمبادئ تناسب دولة واحدة أم دولتیا

لقد صاغت بشكل بارع ما كنت قد سمعتھ من مفكرین فلسطینیین وأشرت إلیھ أعاله: إن المشكلة تكمن في مجرد 
 ودھا. وجود الدولة الیھودیة في الشرق األوسط، ال في حجمھا وحد

أما من الجانب اإلسرائیلي، فیبدو أنھ ال سبیل الیوم إلى عرض شيء على الفلسطینیین یصلح أساسا لقبولھم بإجراء 
لیس ثمة إسرائیلي جاد یقبل بإعطاء شيء مما یسمیھ  توصل إلى اتفاق بمعنى الكلمة، إذحوار جاد، ناھیك عن ال
، كما یصعب تصور رئیس اجھة تمثیلیة فلسطینیة التوقیع علیھ " وبالكمیات التي تستطیعةالفلسطینیون "حق العود

وزراء إسرائیلي یقدم للفلسطینیین جبل الھیكل ویتخلى عن غالبیة المستوطنات في آن واحد، في الوقت الذي یرفض 
لھم ولیس  یھودي والتوقیع على أن النزاع قد انتھى بالنسبةفیھ الفلسطینیون االعتراف بإسرائیل دولة قومیة للشعب ال

ترتب علیھا كارثة أمنیة رائیلي لن یوافق على تنازالت قد تلھم ولن تكون لھم مطالب أخرى. إن الرأي العام اإلس
ھ الرأي العام، إال في حال تضمن قائد یمیني من تمریر اتفاق یقبل بمثلما ترتب على اتفاق أوسلو، ولن یتمكن أي 

ضئیلة، كما أن إقراره في ب تفاق الستفتاء شعبي، سیمر وبأغلبیة لیساالتفاق حال أمنیا قویا، ولو خضع ھكذا ات
استفتاء عام سیحد من معارضة جھات یمینیة لتطبیقھ على األرض، بما في ذلك معظم المستوطنین. ولكن وكما قیل 

 رف اآلخر. یجب أن یتضمن عنصرا أمنیة ھاما ومقنعا من الناحیة المھنیة، وھو اتفاق لن یسھل التوصل إلیھ مع الط

القاعدة  قادمة، إلى كون الطرف اآلخر یفتقدوتشیر دراسة عملیة في الوقت الراھن، وربما لسنوات غیر قلیلة 
الضروریة لتطبیق االتفاق، ولذلك فاالتفاق لن یفید حتى لو تم توقیعھ، ومن أسباب ذلك أن عباس الذي تجاوز عمره 
الثمانین لیس لھ خلف یستطیع تولي المسؤولیة مستقبال، ما یجعل أي اتفاق یوقع معھ كالما فارغا، بل من المتوقع أن 

صور "الربیع  مشاھدآخر من  عند غیاب عباس، وكأنھا تماثل مشھدارمة یمر الطرف اآلخر بفترة من الفوضى العا
اس، بل قد یسقط في أیدي "الدولة اإلسالمیة". وفي مثل ھذه العربي" المفزعة، وقد یسقط بعدھا الحكم في أیدي حم

فة الغربیة كیفیة تولي إسرائیل للمسؤولیة عند غیاب عباس، لكیال تبدو الض برمجةالحال ھناك حاجة فعلیة إلى 
وكأنھا سوریا، وھو على ما یبدو تحد أكثر واقعیة وأقرب زمنا من التعامل مع اتفاق سیاسي یتم توقیعھ مع 

 الفلسطینیین. 

راغبة في استمرار الولكن ثمة سبیل من شأنھ تغییر الموقف وھو مسار التعاون اإلقلیمي، فلو كانت الدول السنیة 
ستتحد لتوجد إطارا  باقي تنظیمات اإلسالم الرادیكاليوقف "الدولة اإلسالمیة" والوضع القائم، أي احتواء إیران و

قد فمھما كان ھشا یجمعھا بإسرائیل وبشراكة أمریكیة (ال یحتمل قیام مثل ھذا اإلطار بدون مشاركة أمریكیة جدیة)، 
السقف. أما سلوك االتجاه المعاكس، یصبح في اإلمكان دفع القیادة الفلسطینیة الحالیة باتجاه مائدة التفاوض تحت ھذا 

أي التوصل إلى اتفاق إسرائیلي فلسطیني تتغیر في أعقابھ العالقات بین إسرائیل ودول المنطقة، فھو مشروع تم 
اقتراحھ وفشل المرة تلو األخرى منذ قرابة عقدین، بل إنھ من حیث المبدأ، یعرقل المفاوضات مع الفلسطینیین لكونھ 

اعتبارھم من یملك مفتاح التغییر اإلقلیمي، ما یزیدھم تعنتا. إن ھذه المقاربة لم تعد مناسبة ألوضاع یرفع من قیمتھم ب
تزداد قوة وتحظى المنطقة الحالیة، علما بأنھا حین أثیرت كان یبدو أن إسرائیل في حاجة إلى دول المنطقة ل

كعنصر یضفي مثل ھذه  ان الصعب تصورھبالشرعیة اإلقلیمیة. أما الیوم، وفي ضوء أوضاع العالم العربي، فم
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الشرعیة، كما أنھ یحتمل أن تكون غالبیة الدول العربیة قادرة على االستفادة من التغییر العلني للعالقات، وبقدر ال 
یقل عن إسرائیل، وعلیھ فمن المفید التفكیر في الحراك اإلقلیمي بما ھو أكثر تناسبا مع األوضاع الحالیة في الشرق 

 الواقع بشكل كامل.  ھ، دون االستسالم لمبادرات الماضي في وقت تغیر فیاألوسط

أیة فرصة عملیة الستئناف المفاوضات، ما یوحي بأن أقوى حجج الیسار الوقت الحالي ال تلوح في األفق  وفي
ن التفاوض وأقربھا من الواقع تتمثل في أن الیمین، وبمواصلتھ للمسیرة االستیطانیة بال قیود تقریبا، یحول دو

مستقبال، وھي كذلك الحجة التي یثیرھا األجانب المھتمون في القضیة. وفي اعتباري أنھ لو تبنت الحكومة في 
المستقبل اتفاقا مع الفلسطینیین وتم إبرامھ في الكنیست ثم في استفتاء عام، سیكون في اإلمكان القیام بأي عملیة إجالء 

الغربیة، ولكن من الواضح في الوقت نفسھ أن ھناك احتماال في أن تكون سكاني تقریبا یطلب تنفیذھا في الضفة 
، ولذلك فالقول بأن استمرار اعملیة اإلجالء السكاني مكثفة إلى حد رفض أي حكومة إسرائیلیة تولي مسؤولیة تنفیذھ

قول لھ أھمیتھ، ولكن  العملیة االستیطانیة في أماكن معینة وبكمیات معینة من شأنھ الحیلولة دون مفاوضات مستقبلیة
إجراء مفاوضات مستقبال، ولذلك ال تؤثر علیھ ھذا عین ما یرید الیمین التوصل إلیھ، أي القضاء على أیة فرصة في 

دخول إدارة أمریكیة جدیدة الیمین على تطبیق مشروعھ ھذا، ألنھ من المرجح  یساعد مقولة الیسار ھذه. ویحتمل أن
جدیدة أكثر تسامحا حیال أعمال البناء اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة، حتى لو كانت أن تكون اإلدارة األمریكیة ال

 ستعلن أنھا تفضل توصل الطرفین إلى اتفاق مشترك. 

 

 تحلیل المقترحات األحادیة الجانب والجزئیة التي احتلت العناوین مؤخرا: 

رھاب من ھذا النوع أو ذاك، حیث تحول من اإل ایواكبھ مراوحة في المكانمن المناسب وصف الوضع الحالي بأنھ 
. وقد أثبت 2016إلى إرھاب السكاكین وإطالق النار المتفرق في  2004-2001إرھاب االنتحاریین في فترة 

الواقع خالل سنین عدیدة أن اإلرھاب ال صلة لھ بوجود مسیرة سیاسیة أو غیابھا، إذ كان یحیا عیاش، وكان من أكبر 
یین، بعد اتفاق أوسلو، یعمل بموافقة عرفات في الوقت الذي كان فیھ رابین وبیرس یخوضان اإلرھابیین الفلسطین

مفاوضات مكثفة مع الفلسطینیین. وحتى حین یسود الھدوء، فھو لیس سوى ھدوء موھوم مشروط بقدرات جھاز 
عن قرار فلسطیني ملزم والجیش اإلسرائیلي على إحباط العملیات اإلرھابیة، ولیس ناتجا  –شاباك  –األمن العام 

بتجنب اإلرھاب. ویخلو التاریخ القصیر منذ اتفاق أوسلو من أي دلیل على أن الدخول في مفاوضات سیاسیة قد 
، "ضحایا وتلطیفا للعبارةأوقف اإلرھاب أو حد منھ. وإذا كان اإلعالم اإلسرائیلي الداعم التفاق أوسلو قد أسمى ذلك، 

 السالم"، إال أنھ كان إرھابا لیس إال. 

، علما بأن الیأس بالضیق اشعورعدد غیر قلیل من اإلسرائیلیین  لذلك ال عجب في أن یكون سوء األحوال قد ولد عند
والعجز عن اإلشارة إلى وسیلة مفیدة إلحداث تغییر ینشئان مقترحات تھدف إلى الترویج لمختلف الرؤى، كل بحسب 

ھ، وذلك تحت ستار "اإلجراءات الجزئیة التي تصلح ردا على المصاعب الحالیة"، ولكن دراسة ھذه العروض مزاج
 ولو صعوبة واحدة.  یزیلبإسھاب تدل على أنھا ال تتضمن حال ولو لمشكلة واحدة، بل لیس فیھا ما 

االقتراب منھ بخطوات محسوبة،  یقول دعاة الدولة الفلسطینیة بأنھ رغم تعذر التوصل إلى حل كامل، إال أنھ یجب
وھناك من یقول بوجوب تحقیق ذلك بموافقة الطرفین، فیما ثمة من یقول بأنھ یمكن اتخاذ مثل ھذه الخطوات حتى 
بدون اتفاق، لما في مجرد القیام بھا من خدمة إلسرائیل. ویبدو أن أصحاب ھذه المقترحات على استعداد لدفع ثمن 

االتجاه الذي یؤمنون بھ، أي التقدم بخطوات صغیرة نحو دولة فلسطینیة مستقلة دون باھظ مقابل تقدم زھید في 
اعتبار للثمن، وأساسھ ثمن االنشقاق داخل المجتمع اإلسرائیلي، بل إن االنتقادات الموجھة إلى إسرائیل في المجالین 

في  ةالجتثاث المجتمعات اإلسرائیلیاألخالقي واالجتماعي، والمجالین السیاسي والدولي، لن تقل قید أنملة كنتیجة 
أخرى، دون التوصل المسبق إلى رسم مشترك للحدود، وھو ما تضمنھ أحد ھذه بعض األراضي وإبقائھا في 

ما یدعم اإلرھاب، ألنھ حین  ھإن مثل ھذا اإلجراء فیالمقترحات وتمیزت بعض المقترحات األخرى بطابع مماثل. 
، مما تكون في وضع یكونون فیھ متمسكین ق الخسائر بھم أسھل عملیا ونفسیایھرب الیھود، تكون مطاردتھم وإلحا

. وسوف یدفع مقترحو اإلجراءات األحادیة الممھدة لالنفصال كامل رض حریصین على جعلھا أرضا مزھرةبقوة باأل
طرف الدولي وال عند الثمن الداخلي أمام الجناح الیمیني في المجتمع اإلسرائیلي من جھة، ولن یحققوا شیئا ال عند ال

في الذاكرة ما كان داعمو االنسحاب األحادي الجانب من غزة  أن نحفظالطرف الفلسطیني من جھة ثانیة، كما یفید 
(ما یسمیھ الیمین "الطرد") یعللون بھ ذاك اإلجراء من أنھ سیكسب إسرائیل تعاطف العالم، وقد یكون ذلك قد تحقق 

   لشھور معدودة ال أكثر. 

ج وحدھا، دون تقریر شكل التسویة في  اإلسرائیلي أو السیادة على المنطقة تراح الطرف اآلخر بتطبیق القانونأما اق
وبنفس  فیعاني من العلة ذاتھانھایة المطاف، لكون العرب سكان المنطقة ج قلة قلیلة، فیما یقیم فیھا الیھود جمیعا، 

یكون باھظا جدا على امتداد مجال عالقات إسرائیل مع العالم، ، إذ إن الثمن سشدة درجة الخطورة، بل قد تكون أكثر
بكثیر، سواء قوال أو فعال، وإلى حد توسیع نطاق مقاطعة  خطورة والذي سیدفع بعضھ إلى اتخاذ قرارات أشد
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لمستوطنین وأنصارھم ل الطیب شعورالإسرائیل. ذلك في الوقت الذي لن تحقق إسرائیل فیھ أي مكسب عدا عن 
العاطفیین. أما من الناحیة العملیة فلن یقدم مثل ھذا اإلجراء سوى القلیل جدا حتى لإلسرائیلیین المقیمین في المنطقة، 
ھذا إن لم یضرھم، إذ إن جھاز األمن العام مثال یسھل علیھ أكثر العمل ضمن منطقة تقع تحت سیادة القائد العسكري 

أن من أھم مصالح الیھود المقیمین في المناطق ھو األمن، ومن الواضح أنھ سیتأثر سلبا ولیس الكنیست، علما ب
بانتقال المسؤولیة من الجیش إلى الشرطة فیما تقل حریة عمل جھاز األمن العام. لقد كانت إسرائیل بعد سن "قانون 

سرائیلیة، ال مجرد "مستوطنة" أورشلیم" بھدف تقویة المدینة تملك حجة قویة حول أورشلیم لكونھا العاصمة اإل
بسبب أي حي جدید في المدینة، وكأنھ یعني بناء الوحدات السكنیة على تلة جرداء أخرى، مما یمنع استنكار إسرائیل 

ھذا الفارق، بحیث لن یعود العالم  المنطقة ج فسیزیلالضفة الغربیة. أما تطبیق القانون اإلسرائیلي على  افطرأفي 
منطلق اعتقاده بأن الھدف الحقیقي من اقتراح الیمین لیس سوى القضاء على أي  من ائیل، لیعملیقبل تعلیالت إسر

احتمال للتفاوض المستقبلي، حیث یدرك الجمیع أنھ قرار حول دولة ثنائیة القومیة تحت مسمى آخر، ألنھ من 
ى أحد في الجانب الفلسطیني یفكر ضم أو تطبیق القانون اإلسرائیلي على األرض، لن یبقال مثل ھذاالواضح أنھ بعد 

نظر إلى ھذه اإلجراء على أنھ خداع وعكس ما یصرح بھ رئیس الحكومة التفاوض مع إسرائیل. كما سیُ  في
 تین لشعبین. وفي حال كانت ثمة رغبة فيدول اوض من أجل الوصول إلى اتفاق حولاإلسرائیلیة حول رغبتھ في التف

(وتتضمن الوثیقة الحالیة عرضا لما یتحلى بھ من منطق وفائدة من جھة، وأضرار  ھي الغالبة الدولة ثنائیة القومیة
من جھة ثانیة)، فإنھ من األجدر االستعداد لذلك، بدال من التسلل والتلصص. كما أن إجراءات الیمین القائمة على 

ات احتمال إللحاق قابل ذفي المالتصریحات ال غیر تفتقر إلى معنى عملي یذكر بالنسبة إلى المستوطنین، ولكنھا 
 دولة إسرائیل سیاسیا وإعالمیا. أضرار كبرى ب

الھاویة (والتي یشعر الكثیرون في إسرائیل بأنھا واقفة علیھا) إلى الھاویة  شفاوفي رأیي المتواضع أنھ بدل القفز من 
على إدارة النزاع، إذ ي في الوضع الحالالتي تقود إلیھا ھذه المقترحات كل بطریقھا الخاصة بھا، یجدر التركیز 

 خطو خطوة إلى األمام. وتجنب  مراوحة المكانیفضل عند الوقوف على شفا الھاویة 

وھو أیضا سبب سالمة رفض المبادرة الفلسطینیة وباقي األفكار التي تخطر بین الحین واألخر في بال المجتمع 
الذین ارتكبوا خطأ ضخما في لیبیا وأحلوا بالعراق الدولي، لكون معظمھا ال تمت للواقع بصلة. إن من بین أولئك 

كارثة لیست بالھینة، من یعتقدون بأنھم أعلم ممن یعیش في المنطقة بما ھو أسلم وأجدر فعلھ، علما وثقة منھم بأنھم 
، وحین یتعرض لیسوا من سیدفع ثمن الخطأ. وإذا كان ذلك صحیحا على الدوام، فإنھ أصح الیوم أضعاف األضعاف

الھاویة،  شفاق األوسط بأسره لعاصفة، بحیث تقود التغییرات التي یمر بھا، وفي نسبة ملموسة من الحاالت، إلى الشر
وإلى حروب ال نھایة لھا ومآس جماعیة قد تصل إلى حد القتل الجماعي. أما حالة الفلسطینیین، وإذا قیست بأحوال 

ھذه الظروف، ومن ضمنھا الخالفات العمیقة بین إخوانھم في أنحاء الشرق األوسط، فھي أفضل بكثیر. وفي 
الفلسطینیین، إضافة إلى ھشاشة كیان فلسطیني مستقل محشور بین إسرائیل واألردن، ومجرد من القیادة الجدیة 

والمؤسسات السیاسیة القویة، یمكن للقرارات "الكبیرة" أن تفضي إلى كارثة فلسطینیة وإلى فوضى ونیران ستلتھم 
المفروض فیھ أن یتمخض عن اتفاق  . وعلیھ فإن تأجیل العالج الجذريامعین وتقضي على ما بینھمكال من المجت

إسرائیلي فلسطینیي شامل حول إقامة دولة فلسطینیة مستقلة، واالستعاضة عنھ في الوقت الحالي، فضال عن وسائل 
حال دخلت السلطة الفلسطینیة دوارة  تحسین ظروف حیاة الفلسطینیین، بإجراء االستعدادات لتغییر دور إسرائیل في

اإلرھاب األخیرة والتفكیر في  ةأسباب موجاس. ویجدر ھنا محاولة االستفادة من ال مخرج منھا عند غیاب محمود عب
سطیني. ومن المھم إیجاد ثمار التحریض الفل ثمرة من دوافع اإلرھاب الشعبي والذي یمثل بعضھكیفیة االعتدال ب
تسھیل تعامل إسرائیل مع األجواء المعادیة التي تسود أماكن مختلفة من العالم، والتي یقوم جانب الوسائل الكفیلة ب

كبیر منھا على زعم كون إسرائیل ال تقول الحقیقة حین تعلن رغبتھا في التفاوض، لكونھا في الوقت نفسھ تقطع 
مع  ات. یبدو الیوم أن أي مفاوضاتل بناء المستوطنالطریق على أیة إمكانیة للتفاوض مستقبال، وذلك من خال

ولة فعال وتم إنشاء د ت المفاوضاتالفشل لسعة الفجوات القائمة بین الطرفین، وفي حال نجح االفلسطینیین مآلھ
ال ضئیل في النجاح فیما خرى. إنھ فعال لیس الوقت المناسب إلجراء تجربة ذات احتمفلسطینیة، ستكون دولة فاشلة أ

 مة عن فشلھا جسیمة. ضرار الناجتعتبر األ

 

 خالصة

إن السؤال الحقیقي الماثل أمام من یرید الخوض في الموضوع ال یتمثل في إقامة الدولة الفلسطینیة من عدمھا، فھو 
أمر غیر واقعي في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور، بل ینطوي على أخطار في الظروف التي یمر بھا الشرق 

بي غارق في فوضى عنیفة تملي سیطرة إسرائیلیة فعالة على أراضي الضفة الغربیة. إن األوسط حالیا، فالعالم العر
السؤال الماثل أمامنا الیوم ھو ھل ترید إسرائیل االحتفاظ بإمكان التفاوض مستقبال على حل، أم تعمل على قطع 

ة والدخول في مسیرة غیر الكتل االستیطانی ر توسیع المستوطنات الواقعة خارجالطریق على جمیع االحتماالت عب
، علما بأن المقترحات المثارة سواء من الیمین أو من الیسار قابلة للتوقف تفضي إلى تكون دولة ثنائیة القومیة
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والقاضیة باتخاذ إجراءات أحادیة، ستولد وضعا أسوأ إسرائیلیا، ومن وجھتي نظر أصحاب الموقفین على السواء. 
ت فإن إسرائیل ستدفع الثمن كامال تقریبا عن إجراء أحادي صعب التطبیق، سواء ولو تم فعال تطبیق ھذه المقترحا

 داخلیا أو خارجیا. أما المكاسب فقلیلة جدا إن وجدت فعال. 

تتعرض  ولكونھاوفي رأیي المتواضع أنھ من الواجب األخذ في االعتبار وفي أي إجراء سیتم اتخاذه أن إسرائیل 
ھمیة بمكان أن تقترح سبیال یحظى بأقصى قدر من اإلجماع داخل المجتمع الیھودي، بل من األفلكثیر من التھدیدات، ل

إن مدى ھذا اإلجماع أھم من حیثیات المقترحات ذاتھا، وذلك لضرورة الحفاظ على صمود المجتمع الیھودي في 
بین أبناء الشعب  إسرائیل وصیانة قدرتھ على صد الضغوط مستقبال، إذ إن أعظم األخطار كامن في حدوث انشقاق

أقل أھمیة من وحدة یكون الواحد، ومن األفضل للحیلولة دون حدوث ذلك التخلي عن مبادئ ھامة، یكاد جمیعھا 
ھذه العبارة إلى كنایة عن  وقد تحولتفي دولة إسرائیل. ثمة من یقول بأن ما ینقص ھو "القیادیة"،  ةالدولة الیھودی

الدولیة تحت قیادة الیسار اإلسرائیلي، وكأن من یتخذ قرارا بالنزول عند الرضوخ لمطالب الفلسطینیین والضغوط 
بسرعة نحو الدولة ثنائیة ر "قیادیة" ممن یقرر التقدم ببطء أو یعتبر أكثرغبة الفلسطینیین وإنشاء دولة فلسطینیة، 

فتقر إلى أساس في الواقع، ا تروق للیسار ولكنھوھي مناقشة تالقومیة. إنني أقترح التخلي عن مناقشة قضیة "القیادیة" 
واالنصراف لمناقشة البدائل نفسھا، ألنھ وإن كان كل منھا یتطلب "القیادیة"، غیر أن التوصل إلى إجماع یستلزم 

 قیادیة أكبر. 

إن الیمین االستیطاني/المسیحاني والیسار الذي ال یشعر بأن الیھود لھم حق في البالد فعال یشكالن أقلیتین في 
اإلسرائیلي، ومن طرفي الطیف. أما وسط المجتمع الیھودي في البالد فیتضمن أغلبیة كبیرة ترید حال، المجتمع 

ومستعدة للتنازل من أجل ذلك على الحق في بقاع واسعة من البالد، ولكن بشرط عقد اتفاق یضمن األمن والھدوء في 
م، علما بأن السبیل السیاسي الوحید لتطبیق ھذا دولة ال تزید فیھا األقلیة الفلسطینیة عن نصیبھا من السكان الیو

االستعداد في المستقبل، وھو لیس واقعیا في الوقت الحالي، یمر عبر قصر البناء على الكتل االستیطانیة واالحتفاظ 
م ببقیة األرض في انتظار توفر قیادة فلسطینیة أخرى. ولكن في الوقت نفسھ ال یجوز إلسرائیل المخاطرة بكیانھا الیو

  ة تتنافى والمنطق السیم. عبر اتخاذ خطوات تمس بأمنھا لمجرد إرضاء دعاة التفاوض بأي ثمن، ألنھا مخاطر

 

 

 


