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 الدولة الواحدة 
ّ

قراءة في نماذج حل

كما تتصّورها إسرائيل
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يف مقــال نــره معهــد السياســة واالســراتيجية يف 

جامعــة رايخمان؛ يُشــر ميخائيــل ميلشــتاين، إىل أن الخطر 

الحقيقــي الــذي قــد تواجهــه إرسائيــل يف املســتقبل القريب 

ــلطة  ــّكك الس ــة، أو تف ــة ثالث ــدالع انتفاض ــن يف ان ال يكم

ــني  ــيء لإلرسائيلي ــف البط ــا يف الزح ــطينية، وإنم الفلس

ــيُهّدد  ــكل س ــدة«، بش ــة الواح ــو »الدول ــطينيني نح والفلس

ــذه  ــدأت ه ــة.1 ب ــة وديمقراطي ــة يهودي ــا كدول وجوده

ــز  ــة واملراك ــة اإلرسائيلي ــة األمني ــق املؤسس ــاوف تقل املخ

ــذا  ــية ، ويف ه ــتويات السياس ــن املس ــك ع ــة ناهي البحثي

1   عاموس هريئيل، »بن رمضان والفصح: هناك تقديرات يف الجيش أن يشهد نيسان 

 .https://bit.ly/3h0GWj8 ،2022 تصعيًدا يف املناطق،« هآرتس، 18 شباط

الصــدد، أصــدر »معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلرسائيي« 

يف جامعــة تــل أبيــب، تقريــًرا بعنــوان »نمــاذج حــّل الدولة 

الواحــدة: جوانــب عمليــة« للباحثــة بنينــا رشبيــت بــاروخ، 

ــة  ــاول أربعــة نمــاذج، وهــي تصــورات إرسائيلي ــث تن حي

األمنيــة-  السياســية،  االعتبــارات  إىل  تســتند  بحتــة، 

العســكرية وغرهــا.  نحــاول يف هــذه الورقــة، اســتعراض 

أبــرز مــا تضّمنتــه الدراســة بإيجــاز وتكثيــف، مــن حيــث 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــه )م ــذي تتضّمن ــور ال ــا؛ القص طبيعته

ــوذج  ــق« كل نم ــق و»تحقي ــات تطبي ــة(؛ وتداعي إرسائيلي

عــى قضايــا الــراع الرئيســية )القــدس، الاجئــني، 

ــر  ــخ(. جدي ــن والديمغرافيا...إل ــدود، األم ــتيطان، الح االس

بالذكــر أن املصطلحــات واملفــردات الــواردة أدنــاه مصدرها 

ــها. ــة نفس ــة الدراس كاتب

إعداد: عبد القادر بدوي *

* باحــث يف »مــدار«، وطالــب ماجســتر يف برنامــج الدراســات 

االرسائيليــة يف جامعــة برزيــت.
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نماذج متعّددة لحل

وفق المنظور اإلسرائيلي
تُشــر بنينــا رشبيــت بــاروخ، وهــي رئيســة برنامــج 

أبحــاث القانــون واألمــن القومــي يف معهــد أبحــاث 

ــنوات  ــب( إىل أن الس ــل أبي ــة ت ــي )جامع ــن القوم األم

املاضيــة شــهدت تزايــًدا يف النقــاش اإلرسائيــي، وتحديــًدا 

ــل  ــوت ح ــول »م ــي، ح ــي والبحث ــني األكاديم يف الحقل

الدولتــني«، مــا يعنــي أن حــّل الدولــة الواحــدة، بنماذجــه 

املعّقــدة واملختلفــة، بــات أقــرب إىل أن يُشــّكل يف املســتقبل 

ــتند  ــطيني-اإلرسائيي. تس ــراع الفلس ــاً لل ــب، ح القري

ــة  ــة عملي ــدام أي إمكاني ــاء انع ــات إىل اّدع ــذه االفراض ه

لتقســيم »األرض« )مســاحة فلســطني االنتدابيــة( بســبب 

ــّرض  ــا تع ــن أرضار، وم ــرض م ــط األخ ــق بالخ ــا لح م

ــبب  ــة، بس ــود املاضي ــدار العق ــى م ــت ع ــن تبهي ــه م ل

ــامرة«{  ــودا والس ــل و}»يه ــني إرسائي ــي ب ــل الفع التواص

ــات  ــام 1967، واملمارس ــة ع ــة املحتّل ــة الغربي - الضف

ــا. ــي، فيه ــي واملدن ــني األمن ــة، ذات الطابع اإلرسائيلي

تقــول بــاروخ إن غالبيــة النقاشــات اإلرسائيليــة حــول 

ــز عــى مســألة مــا إذا كان  ــة الواحــدة ترّك ــة الدول قضي

ــى  ــاظ ع ــائها، والحف ــني إنش ــق ب ــن التوفي ــن املمك م

ــادل  ــث يُج ــة. حي ــي للدول ــودي والديمقراط ــع اليه الطاب

ــون  ــن أن تك ــدة يمك ــة واح ــأن دول ــرة ب ــو الفك معارض

يهوديــة أو ديمقراطيــة، ولكــن ال يمكــن أن تكــون يهودية 

ــكل  ــود بش ــذا يع ــه- وه ــت نفس ــة يف الوق وديمقراطي

ــاه(.  ــنوّضحها أدن ــة )س ــة الديمغرافي ــايس إىل املعضل أس

أمــا املؤيــدون لهــذا الحــل، فيجادلــون بــأن هــذا املزيــج 

ــدون  ــة(، أو يعتق ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل )دول محتم

ــة مــن الطبيعــة  ــارص معين ــازل عــن عن ــه يمكــن التن أن

ــة إىل  ــر الدراس ــة. تُش ــة للدول ــة أو اليهودي الديمقراطي

أن هنــاك صعوبــة حقيقيــة يف خلــق واقــع لدولــة واحــدة 

ــع  ــودي والطاب ــع اليه ــى الطاب ــاظ ع ــه الحف ــم في يت

ــة  ــذه الصعوب ــود ه ــل، وتع ــة إرسائي ــي لدول الديمقراط

ــة  ــدود دول ــيع ح ــث أن توس ــرايف؛ حي ــل الديمغ إىل العام

إرسائيــل الحاليــة لتشــمل }»يهــودا والســامرة«{- الضفــة 

الغربيــة املحتلــة ســيضيف الكثــر مــن الفلســطينيني إىل 

الدولــة، حيــث ســيكون هنــاك أكثــر مــن أربعــة مايــني 

ــل،  ــون العــرب يف إرسائي ــك املواطن فلســطيني، بمــا يف ذل

ــاًرا  ــمة- اعتب ــون نس ــن 11 ملي ــر م ــني أكث ــن ب أي م

ــة  ــارب أربعــني يف املائ ــا يق ــات عــام 2020- م مــن بيان

ــطينيني،  ــيكونون فلس ــاد« س ــكان الب ــوع »س ــن مجم م

ــاع  ــدرج قط ــات ال تُ ــب املقرح ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ع

ــارات  ــك لاعتب ــدة، وذل ــة الواح ــن أرايض الدول ــزة ضم غ

ــة  ــة األيديولوجي ــت باألهمي ــا ليس ــة، ولكونه الديمغرافي

واالســراتيجية الكبــرة نفســها مقارنــة بالضفــة الغربيــة 

ــاع  ــّل لقط ــد ح ــا ال يوج ــل )وطامل ــبة إىل إرسائي بالنس

ــم  ــواًء ت ــراع(. وس ــل لل ــل كام ــد ح ــا يوج ــزة، ف غ

ضــم قطــاع غــزة إىل هــذه الدولــة )الدولــة الواحــدة( أم 

ال، فــإن وضعيــة الدولــة الواحــدة تقــود إىل وجــود أقليــة 

ــاظ  ــة الحف ــوء ني ــيطة، ويف ض ــت بس ــطينية ليس فلس

ــذه  ــن ه ــيُطلب م ــة؛ س ــودي للدول ــع اليه ــى الطاب ع

ــذي  ــر ال ــة، األم ــا القومي ــن تطّلعاته ــّي ع ــة التخ األقلي

ــّر  ــة ال مف ــات داخلي ــرات وصدام ــا إىل توت ــيقود حتًم س

ــا خطــرًا الســتقرار هــذه الدولــة،  منهــا، ستشــّكل تحديً

خصوًصــا وأن األمــر يتعّلــق بـ »شــعبني« خلفهما ســنوات 

طويلــة مــن العــداء والراعــات الحــادة، ويُمكــن النظــر 

ــل  ــود داخ ــرب واليه ــني الع ــة ب ــتباكات العنيف إىل االش

دولــة إرسائيــل خــال عمليــة »حــارس األســوار« يف أيــار 

2021 بمثابــة مثــال لهــذا التوتــر، وعواقبــه وإشــكالياته 

ــا  ــش مًع ــن العي ــة م ــود طويل ــد عق ــى بع ــة، حت املحتمل

ــة( )ص10،  ــي الدراس ــا تّدع ــاوية كم ــوق متس )وبحق

ص12(. ص11، 

ــا  ــطينيني حقوًق ــح الفلس ــك، إن من ــى ذل ــاوًة ع ع

مدنيــة متســاوية يف الدولــة، يخلــق خوًفــا مــن أن 

ــي«،  ــتوى »القوم ــى املس ــر ع ــر كب ــم تأث ــون له يك

ــة،  ــة« اليهودي ــح القومي ــع »املصال ــارض م ــة تتع بطريق

ــن  ــة. م ــودي للدول ــع اليه ــاء الطاب ــة إلغ ــّد محاول إىل ح

ــة  ــوق الكامل ــح الحق ــدم من ــيؤّدي ع ــرى، س ــة أخ ناحي

للفلســطينيني يف الدولــة- بمــا يف ذلــك الحــق يف أن يصبحوا 

مواطنــني وأن ينتخبــوا ســلطات الدولــة، وحريــة التنقــل 

والحــق يف اختيــار مــكان اإلقامــة، وتكافــؤ الفــرص، وأي 

حــق أســايس آخــر ممنــوح يف الدولــة- إىل إلغــاء الطابــع 

ــة  ــودي للدول ــع اليه ــاء الطاب ــرة إلغ ــي. إن فك الديمقراط

ــني  ــن املواطن ــى م ــة العظم ــدى الغالبي ــة ل ــت مقبول ليس

اليهــود يف الدولــة. وهكــذا، يشــر معظــم مؤيــدي فكــرة 

ــة، إىل  ــودي يف الدول ــور اليه ــني الجمه ــدة ب ــة الواح الدول

دولــة واحــدة تحافــظ عــى طابعهــا اليهــودي. إىل جانــب 

ذلــك، فــإن غالبيــة الجمهــور مهتــم أيًضــا بالحفــاظ عــى 

ــة الرئيســية.  ــا تكمــن املعضل ــع الديمقراطــي، وهن الطاب

ــا  ــدة كم ــة الواح ــّل الدول ــة لح ــاذج األربع ــاه، النم أدن



40

عدد 85

ــل. ــا إرسائي تتصوره

ومــع ذلــك، تُشــر بــاروخ إىل أنــه ومــن أجــل إجــراء 

ــدة،  ــة الواح ــل الدول ــة بدي ــول أهمي ــادة ح ــة ج مناقش

ــا إذا  ــألة م ــاوز مس ــص يتج ــراء فح ــب إج ــن املناس فم

كانــت هــذه هــي نهايــة الدولــة اليهوديــة/ الديمقراطيــة، 

ويتنــاول أيًضــا جوانــب أخــرى مــن هــذه الدولــة 

ــص  ــة، تفح ــذه الغاي ــا له ــا. وتحقيًق ــرص نجاحه وف

ــق  ــا يتعّل ــات فيم ــن املعلوم ــة م ــذه مجموع ــة ه الدراس

بــكل نمــوذج: التقســيم اإلقليمــي )الحيــز الجغــرايف مــن 

البحــر إىل النهــر(؛ وضــع املســتوطنات؛ وضــع القــدس؛ 

ــك  ــا يف ذل ــة )بم ــلطات الحكومي ــة؛ الس ــية واإلقام الجنس

دور الفلســطينيني يف الســلطة(؛ حريــة التنّقــل والحركــة؛ 

قضيــة الاجئــني؛ الجوانــب واالعتبــارات األمنيــة؛ الجوانب 

ــاظ  ــة؛ الحف ــة واملدني ــب االقتصادي ــة؛ الجوان االجتماعي

ــع  ــى الطاب ــاظ ع ــة؛ الحف ــودي للدول ــع اليه ــى الطاب ع

التداعيــات عــى املواطنــني  الديمقراطــي والليــربايل؛ 

العــرب يف إرسائيــل؛ التداعيــات عــى الســلطة الفلســطينية 

ــتراف  ــة اس ــب محاول ــزة. إىل جان ــاع غ ــة قط ومكان

كيفيــة إنشــاء النمــوذج؛ وإمكانيــة الوصــول إليــه. بنــاًء 

ــم فحــص فــرص نجــاح  ــل هــذه املعايــر، يت عــى تحلي

كل نمــوذج كحــل دائــم للــراع، وهــي، أي النمــاذج، عــى 

ــايل:  ــو الت النح

ــة . 	 ــة الواقع ــل املنطق ــى كام ــدة ع ــة واح دول

يهوديــة  )دولــة  واألردن  البحــر  بــني 

وديمقراطيــة(.

دولــة يهوديــة عــى كامــل مســاحة فلســطني . 2

االنتدابيــة تتضّمــن »حكًمــا ذاتيًا« فلســطينيًا 

)معــازل فلســطينية منفصلــة أو متصلــة(.

ــم . 	 ــات/ أقالي ــم ملقاطع ــدرايل مقّس ــاد ف اتح

ــطينية. ــة وفلس يهودي

كونفدرالية فلسطينية- يهودية.. 	

وقبــل الخــوض يف تفاصيــل ذلــك كّلــه، يُشــر التحليــل 

ــة  ــاذج األربع ــن النم ــّكل أٌي م ــن أن يُش ــه ال يُمك إىل أن

ــي-  ــراع اإلرسائي ــا، لل ــتقًرا، أو ناجًح ــا ومس ــاً دائًم ح

يف  يكمــن  ذلــك  يف  الرئيــي  والســبب  الفلســطيني، 

ــني  ــاذج ب ــع النم ــر يف جمي ــكاك كب ــدوث احت ــع ح توّق

الفلســطينيني واإلرسائيليــني، الذيــن لديهــم رواســب 

عميقــة مــن العــداء- طويــل األمــد- وكذلــك »الفجــوات« 

يف املجــاالت الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 

ــكاك  ــؤدي االحت ــن أن ي ــرًا م ــا كب ــاك تخوًف ــث أن هن حي

املســتمر إىل عــدم االســتقرار، إىل حــّد العنــف، والراعات 

ــة )ص13- 16(. ــة الدموي الداخلي

بالنســبة للنمــوذج األول، أي الدولــة الواحــدة املوّحــدة 

ــة  ــذه الدول ــمل ه ــة(، فتش ــة وديمقراطي ــة يهودي )دول

ــة  ــة الغربي ــع أرايض الضف ــل وجمي ــة إرسائي أرايض دول

ــيمها  ــم تقس ــث ال يت ــا(، حي ــزة أيًض ــاع غ ــا قط )وربم

ــا(. تتمثــل الفكــرة الرئيســية مــن هــذا  ــا )فيزيائيً إقليميً

النمــوذج يف تجنـّـب تقســيم األرض )الحيـّـز(، مــع الحفــاظ 

عــى هويــة دولــة إرسائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة. 

يف الدراســة امُلشــار إليهــا، يتــم بحــث شــكل هــذا النموذج 

ــا  ــال قضاي ــن خ ــه، م ــرص تحّقق ــك ف ــه، وكذل وطبيعت

ــة؛  ــابات الديمغرافي ــى الحس ــر ع ــات ال تقت وتفصي

نســتعرض بعًضــا منهــا كمــا هــو معــروض يف الجــداول 

ــاه )ص17(. أدن

ــيُحدث  ــوذج س ــذا النم ــل ه ــاروخ إىل أن مث ــر ب تُش

تغيــرًا جذريـًـا يف بنيــة دولــة إرسائيــل الحاليــة وجوهرها، 

حيــث ســيتم تطبيــق القانــون اإلرسائيــي عى كل مســاحة 

فلســطني االنتدابيــة، وذلــك مــن خــال: )ص23(

مــع  اتفــاق  عــى  بنــاًء  واحــدة  دولــة  إقامــة 

ــع. ــر متوّق ــال وغ ــد املن ــر بعي ــذا أم ــطينيني- وه الفلس

إقامــة دولــة واحــدة بشــكل قــري؛ أي فــرض ذلــك 

ــة  ــه عملي ــيرتّب علي ــا س ــو م ــطينيني، وه ــى الفلس ع

سيكون من الصعب، بل من المستحيل أن يتم تطبيق نموذج »الحكم الذاتي« دون 

وا 
ّ

 دائم للصراع، يعني أن يتخل
ّ

موافقة الفلسطينيين، حيث إن اعتماد النموذج كحل

بهذا  الفلسطينيون  يقبل  أن  المستحيل  ومن  الوطنية،  عاتهم 
ّ

تطل تحقيق  عن 

بطريقة  ومتساوية،  كاملة  ا 
ً

حقوق الفلسطينيين  منح  إن  أخرى،  ناحية  من  األمر. 

سيلقى  فيها  السيطرة  ومواقع  السلطة  إلى  والوصول  التأثير  إمكانية  تمنحهم 

معارضة كبيرة من ِقَبل الجمهور اليهودي.



41

عدد 85

ــلطة  ــن الس ــلطات م ــل األرايض والس ــى كام ــتياء ع اس

ــن  ــطينية م ــن الفلس ــوات األم ــك ق ــطينية وتفكي الفلس

ــة  ــول يف مواجه ــك إىل الدخ ــيحتاج ذل ــد، وس ــب واح جان

ــيطرة. ــم والس ــرة للحس ــكرية كب عس

ــوذج(،  ــّل )النم ــذا الح ــل ه ــاروخ إىل أن مث ــر ب تُش

ــون  ــن يك ــة، ول ــطينية حقيقي ــة فلس ــيُقابل بمعارض س

هنــاك فرصــة للحصــول عــى موافقــة فلســطينية 

ــة؛  ــون معدوم ــكاد تك ــك ت ــرص ذل ــث أن ف ــه، حي علي

ــم  ــن تطلعاته ــازل ع ــون التن ــطينيون ال يُفّضل فالفلس

ــام إىل  ــة واالنضم ــاتهم التمثيلي ــك مؤسس ــة وتفكي القومي

ــاوية،  ــوق متس ــدون حق ــة«، وب ــل »اليهودي ــة إرسائي دول

ــأن هــذه الخطــوة ســتمّكنهم  ــر ب إاّل إذا كان لديهــم تقدي

الحًقــا مــن االســتياء عــى الدولــة والســيطرة عليهــا مــن 

ــر  ــك، تُش ــب ذل ــف. إىل جان ــر مختل ــذا أم ــل، وه الداخ

ــارات  ــة تي ــى معارض ــوذج يلق ــذا النم ــاروخ إىل أن ه ب

ــة  ــتؤّدي يف نهاي ــه س ــعة، كون ــة واس ــات يهودي وقطاع

ــى  ــاء ع ــك- إىل القض ــه ذل ــرد من ــم يُ ــاف- وإن ل املط

ــض  ــا البع ــرى فيه ــا ي ــة، كم ــودي« للدول ــع اليه »الطاب

ــك،  ــي«. لذل ــا الديمقراط ــى »طابعه ــاء ع ــة للقض وصف

ــل  ــن مث ــاع ع ــرة لامتن ــا كب ــل ضغوًط ــتواجه إرسائي س

هــذا التوّجــه، ال ســيّما وإن تــم تطبيقــه بشــكل قــري 

وإجبــاري )ص24(.

أمــا بالنســبة للنمــوذج الثانــي؛ أي دولــة يهوديــة عــى 

كامــل مســاحة فلســطني االنتدابية تتضّمــن »حكًمــا ذاتيًا« 

ــة(،  ــة أو متصل ــطينية منفصل ــازل فلس ــطينيًا )مع فلس

ــع  ــل وجمي ــة إرسائي ــة أرايض دول ــذه الدول ــمل ه فتش

ــا(،  ــزة أيًض ــاع غ ــا قط ــة )وربم ــة الغربي أرايض الضف

ــل  ــرايف. تتمثّ ــطيني جغ ــي« فلس ــم ذات ــود »حك ــع وج م

ــب تقســيم  الفكــرة الرئيســية مــن هــذا النمــوذج يف تجنّ

األرض )الحيـّـز(، مــع الحفــاظ عــى هويــة دولــة إرسائيــل 

ــم  ــه، يت ــت نفس ــة، ويف الوق ــة وديمقراطي ــة يهودي كدول

منــح الفلســطينيني إمكانيــة الســيطرة بأنفســهم يف إطــار 

الحيــز الفلســطيني )مناطــق الحكــم الذاتــي(. أنظــر/ي 

ــاذج )ص27(. ــني النم ــرق ب ــح الف ــي توض ــداول الت الج

ســيكون مــن الصعــب، بــل مــن املســتحيل أن 

ــة  ــي« دون موافق ــم الذات ــوذج »الحك ــق نم ــم تطبي يت

كحــّل  النمــوذج  اعتمــاد  إن  حيــث  الفلســطينيني، 

ــن  ــطينيون ع ــّى الفلس ــي أن يتخ ــراع، يعن ــم لل دائ

ــل  ــتحيل أن يقب ــن املس ــة، وم ــم الوطني ــق تطّلعاته تحقي

الفلســطينيون بهــذا األمــر. مــن ناحيــة أخــرى، إن 

ــة ومتســاوية، بطريقــة  ــا كامل ــح الفلســطينيني حقوًق من

تمنحهــم إمكانيــة التأثــر والوصــول إىل الســلطة ومواقــع 

ــل  ــن ِقبَ ــرة م ــة كب ــيلقى معارض ــا س ــيطرة فيه الس

اليهــودي )ص36(. الجمهــور 

ــاد  ــة اتح ــو دول ــث؛ وه ــوذج الثال ــبة إىل النم بالنس

فــدرايل مقّســمة ملقاطعــات/ أقاليــم يهوديــة وفلســطينية، 

فتمثـّـل نموذًجــا لدولــة واحــدة بحكومــة فدراليــة مركزية، 

مقّســمة ألقاليــم ومقاطعــات يهوديــة وفلســطينية بشــكل 

واضــح، ســواًء بشــكل ثنائــي أو أكثــر مــن ذلــك. تكمــن 

ــيم  ــب التقس ــوذج يف تجنّ ــذا النم ــية له ــرة الرئيس الفك

ــز، واســتمرار الحفــاظ عــى دولــة إرسائيــل  املــادي للحيّ

كدولــة »يهوديــة وديمقراطيــة«. باإلضافــة إىل نقــل جــزء 

ــيُمّكن  ــا س ــات، م ــة إىل املقاطع ــات الكلي ــن الصاحي م

ــا  ــؤونهم يف قضاي ــن إدارة ش ــود م ــطينيني واليه الفلس

ــّددة )ص39(. مح

تُشــر بــاروخ إىل صعوبــة يف إقامــة نمــوذج الفدراليــة 

ــة  ــاك صعوب ــا أن هن ــطينيني. كم ــة الفلس ــدون موافق ب

أساســية تعــري طريــق توقيــع اتفــاق مــع الفلســطينيني 

ــة  ــة، واملوافق ــات القومي ــن التطّلع ــه ع ــون بموجب يتخّل

ــة تحافــظ عــى طابعهــا  عــى أن تكــون جــزًءا مــن دول

ــودي )ص48، 49(. اليه

ــة  ــو كونفدرالي ــر، فه ــع، واألخ ــوذج الراب ــا النم أم

فلســطينية- يهوديــة، فتمثـّـل نموذًجــا لدولــة كونفدراليــة 

ــى  ــة ع ــا مبني ــة، حدوده ــطينية ويهودي ــني فلس لدولت

أســاس الخــط األخــرض، بــدون عــازل مــادي، وتضمــن 

ــرة  ــني. الفك ــني الدولت ــة ب ــة الحرك ــة حري الكونفدرالي

الرئيســية أن يكــون لــكل مجموعــة دولتهــا، تحّقــق فيهــا 

ــى  ــاء ع ــا اإلبق ــن أيًض ــكل يضم ــة، بش ــا القومي تطّلعاته

ــني  ــة ب ــة الحرك ــان حري ــة، وضم ــتوطنات اليهودي املس

ــة التحكــم يف  ــل إمكاني ــا يحفــظ إلرسائي ــني، وأيًض الدولت

ــة  ــا االســراتيجية يف إطــار الكونفدرالي املجــاالت والقضاي

)ص51(.

ــة  ــة إقام ــطينيني إمكاني ــوذج للفلس ــذا النم ــح ه يُتي

دولــة خاصــة بهــم )مــع الحفــاظ عــى بعــض الســيطرة 

اإلرسائيليــة مــن خــال الحكومــة الكونفدراليــة(، ويضمن 

أيًضــا اإلبقــاء عــى املســتوطنات دون الحاجــة إلخائهــا. 

بالنســبة إلرسائيــل، يتطّلــب هــذا النمــوذج املوافقــة عــى 

ــرض،  ــط األخ ــدود الخ ــى ح ــطينية ع ــة فلس ــة دول إقام

واالســتعداد والتنســيق مــع الفلســطينيني والراكــة 

ــى  ــركة ع ــا املش ــة بالقضاي ــرارات الخاص ــع الق يف صن
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ــد  ــي ق ــكاليات الت ــب اإلش ــة. ولتجنّ ــتوى الكونفدرالي مس

ــلطتها  ــة س ــة بممارس ــة كل مجموع ــا رغب ــبّب به تتس

ونفوذهــا عــى املناطــق الخاضعــة للدولــة األخــرى 

)ســواًء داخــل الخــط األخــرض بالنســبة للفلســطينيني، أو 

ــل(، مــن  ــة الفلســطينية بالنســبة إلرسائي يف حــدود الدول

الــرضوري عقــد اتفاقيــات وتفاهمــات مــع الفلســطينيني 

ــا  ــك قضاي ــا يف ذل ــا، بم ــذه القضاي ــم ه ــول معظ ح

الســلطات األمنيــة يف أرايض الدولــة الفلســطينية، وطريقــة 

ــراتيجية، واإلدارة  ــا االس ــأن القضاي ــرارات بش ــاذ الق اتخ

املشــركة للقــدس، املســتوطنات، املــوارد املشــركة وكافــة 

ــي )ص59(. ــع النهائ ــا الوض قضاي

كيفية الوصول إلى، وتطبيق كل نموذج؟
ــدة  ــة الواح ــول إىل الدول ــاروخ إىل أن الوص ــر ب تُش

ســيطرة  يتطّلــب  وديمقراطيــة«  يهوديــة  »دولــة 

ــر  ــني البح ــدة ب ــة املمت ــل املنطق ــى كام ــة ع إرسائيلي

ــيرتّب  ــذي س ــر ال ــة(، األم ــطني التاريخي ــر )فلس والنه

ــيطرة  ــع لس ــي تخض ــق الت ــة املناط ــم« كاف ــه »ض علي

الســلطة الفلســطينية واألرايض املحتلــة عــام 1967 )ربّمــا 

أيًضــا قطــاع غــزة(، مــع رضورة إدخــال تعديــات 

حكوميــة وتريعيــة لتناســب »الوضــع الجديــد« القائــم 

بعــد »الضــم« )ص23(. أمــا الوصــول إىل النمــوذج 

الثانــي )دولــة يهوديــة مــع حكــم ذاتــي للفلســطينيني(، 

فيفــرض وجــود موافقــة فلســطينية عليــه، حيــث ال يُمكن 

ــا  ــاج أيًض ــر يحت ــو أم ــد، وه ــب واح ــن جان ــه م تطبيق

ــل  ــة يف إرسائي ــة وتريعي ــات حكومي ــال تعدي إىل إدخ

لتناســب مــا ســينتج عــن هــذا النمــوذج )ص35(. 

ــال  ــاك رضورة إلدخ ــة(، فهن ــث )الفدرالي ــوذج الثال النم

تعديــات اســراتيجية يف الهيكلــني التريعــي والقانونــي 

اإلرسائيليــني، وصياغــة دســتور وتفاهمــات مفّصلــة 

لتأســيس االتحــاد )الفدراليــة(، ناهيــك عــن رضورة 

وجــود موافقــة فلســطينية أيًضــا )ص46(. أمــا النمــوذج 

الرابــع واألخــر )الكونفدراليــة(، فيتطّلــب أوالً إقامــة دولة 

ــول  ــة ح ــات مفّصل ــات واتفاق ــد تفاهم ــطينية، وعق فلس

ــة،  ــا يف الكونفدرالي ــول به ــات املعم ــا والرتيب كل القضاي

ــة،  ــة نقــل القــدس الرقي إىل جانــب ذلــك، تحتــاج عملي

أو أجــزاء منهــا، أو حتــى منــح صاحيــات للدولــة 

ــة  ــن املقّدس ــة و/أو األماك ــدة القديم ــطينية يف البل الفلس

ــة  ــة األغلبي ــت بموافق ــرار كنيس ــتفتاء أو ق ــامية اس اإلس

ــة  ــة وقضائي ــوات تريعي ــام بخط ــًوا(، والقي )80 عض

ــه )ص58(. ــول إلي ــّدة للوص ع

ل حاًل 
ّ

فرص نجاح كل نموذج في أن ُيشك

نهائًيا ومستقًرا للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي
تُشــر بــاروخ إىل أن النمــاذج األربعــة املذكــورة، 

ــراع  ــتقًرا لل ــا ومس ــاً نهائيً ــة ح ــّكل يف النهاي ــن تُش ل

ــك  ــود ذل ــود، ويع ــذ عق ــد من ــطيني-اإلرسائيل املمت الفلس

إىل أن النمــاذج جميعهــا، تقريبـًـا، ســيرتّب عليهــا احتكاك 

وصــدام بــني املجموعتــني اللتــني لديهمــا رواســب 

ــن  ــك ع ــرب، ناهي ــراع والح ــن ال ــل م ــخ طوي وتاري

الفجــوات بــني الســكان اليهــود والعــرب التــي ســترتّب 

عــى بعــض النمــاذج يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

ــني  ــي ب ــداء املتنام ــب الِع ــة، إىل جان ــة واألمني واالجتماعي

املجموعتــني، وتحديــًدا مــن الجانــب الفلســطيني يف حــال 

لــم يحصــل الفلســطينيون عــى حقــوق متســاوية، وهــو 

ــاس  ــني املس ــل ب ــة إلرسائي ــّكل معضل ــذي سيش ــر ال األم

ــب  ــي. إىل جان ــا الديمقراط ــودي وطابعه ــا اليه بطابعه

ــا  ــا اقتصاديً ــاذج عبئً ــذه النم ــة ه ــّكل غالبي ــك، تُش ذل

عــى كاهــل دولــة إرسائيــل، التــي يجــب عليهــا ضمــان 

رفاهيــة الســكان الفلســطينيني املنضمــني إىل الدولــة 

ــه  ــل في ــذي ال تتحّم ــة ال ــوذج الكونفدرالي ــتثناء نم )باس

نهائًيا   
ً
حال النهاية  في  ل 

ّ
شك

ُ
ت لن  المذكورة،  األربعة  النماذج  أن  إلى  باروخ  شير 

ُ
ت

أن  إلى  ذلك  ويعود  عقود،  منذ  الممتد  الفلسطيني-اإلسرائيل  للصراع  ومستقًرا 

ب عليها احتكاك وصدام بين المجموعتين اللتين 
ّ

النماذج جميعها، تقريًبا، سيترت

لديهما رواسب وتاريخ طويل من الصراع والحرب، ناهيك عن الفجوات الواسعة بين 

السكان اليهود في أكثر من مجال.



43

عدد 85

ــة  ــاع االقتصادي ــن األوض ــارشة ع ــؤولية مب ــل مس إرسائي

ــم( )ص69(. ــطينيني ورفاهيته للفلس

النمــوذج األول )الدولــة الواحــدة املوّحــدة- دولــة 

صدامــات  عليــه  ســيرتّب  وديمقراطيــة(  يهوديــة 

ــي  ــطينية، الت ــة والفلس ــني اليهودي ــني املجموعت ــة ب يومي

ــل ودمــوي مــن الــراع والحــروب،  ــخ طوي ــا تاري لديه

ــن  ــة ع ــة الناتج ــتمر والكراهي ــداء املس ــة إىل الع باإلضاف

ــة  ــي )دول ــة والحقــوق. النمــوذج الثان الفجــوات يف املكان

ــا  ــّكل نموذًج ــة مــع حكــم ذاتــي فلســطيني(، يُش يهودي

ــدى  ــتمر ل ــعور املس ــبب الش ــا، بس ــتقر أيًض ــر مس غ

الفلســطينيني بأنهــم يعيشــون يف ســجن، وبســبب عــدم 

حصولهــم حقوقهــم كاملــة، يف ظــل الســيطرة اإلرسائيليــة 

عليهــم. النمــوذج الثالــث )دولــة واحــدة فدراليــة(، 

ــتمًرا  ــكاًكا مس ــوذج األول، احت ــل النم ــن مث ــو يتضّم فه

ــع  ــوذج الراب ــا النم ــني، أم ــني املجموعت ــا ب ــا يوميً ورصاًع

واألخــر )الكونفدراليــة(، فلــن يُشــّكل بــدوره أيًضــا حــاً 

ــا  ــن القضاي ــد م ــود العدي ــبب وج ــراع، بس ــتقرًّا لل مس

الخافيــة التــي تحتــاج إىل توافــق وتفاهمــات، وهــو أمــر 

يف غايــة الصعوبــة، ناهيــك عــن االحتــكاك والصــدام بــني 

ــال  ــو الح ــا ه ــة كم ــطينية واليهودي ــني الفلس املجموعت

ــأنه  ــن ش ــذي م ــر ال ــث، األم ــني األول والثال يف النموذج

تقويــض االســتقرار يف أي نمــوذج )ص 69 - 70(، األمــر 

ــوي أو  ــوب رصاع دم ــة يف نش ــبّب يف النهاي ــذي سيتس ال

حــرب شــبيهه بالحــرب األهليــة واملواجهــات عــى غــرار 

املواجهــات التــي اندلعــت إبّــان هبّــة أيــار 2021 »حارس 

ــا. ــا إرسائيليً ــق عليه ــا يُطل ــوار«- كم األس

ــن  ــم م ــى الرغ ــني -ع ــّل الدولت ــاروخ إىل ح ــر ب تُش

أنــه لــم يخضــع للتحليــل والفحــص يف دراســتها – وأنــه 

ــطيني-اإلرسائيي،  ــراع الفلس ــب لل ــل األنس ــّكل الح يُش

ــا عــى الفصــل بــني املجموعتــني  كونــه يمثــل حــاً قائًم

ــوذج  ــن ألي نم ــا، ال يُمك ــطينية؛ فربأيه ــة والفلس اليهودي

يقــوم عــى الربــط واالتصــال والتواصــل بــني املجموعتــني 

ــرى  ــباب أخ ــي، وألس ــداء التاريخ ــبب الع ــح بس أن ينج

عديــدة. لذلــك، يظــّل الحــل القائــم عــى فكــرة الفصــل 

هــو الحــل األنســب واألكثــر قــدرة عــى تحقيــق 

»االســتقرار« )ص70(.

للتلخيــص، نــورد يف الجــداول أدنــاه، أبرز مــا تتضّمنه 

النمــاذج األربعــة لحــّل الدولــة الواحــدة- وفــق املنظــور 

اإلرسائيــي- الــذي تطرحــه بــاروخ يف دراســتها، وتأثر كل 

ــا ســابًقا،  ــة، واملشــار إليه نمــوذج عــى العوامــل املختلف

ــب  ــل األنس ــّد الح ــذي يُع ــني )ال ــّل الدولت ــا بح ومقارنته

مــن وجهــة نظــر الفلســطينيني واملجتمــع الــدويل(.
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التقسيم الجغرايف

حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ــدود دولة واحدة دون تقسيم داخي. ــل ح ــة داخ ــطينية معروف ــي فلس ــم ذات ــق حك مناط

الدولــة اليهوديــة، ومــن املمكــن إقامــة حــدود ماديــة يف حــال 

ــي متواصــًا. ــز الجغــرايف ملناطــق الحكــم الذات كان الحيّ

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

تقســيم الدولــة إىل مقاطعــات فلســطينية ويهوديــة، أو أكثــر، 

بــدون وجــود حــدود ماديــة.

ــى  ــاًء ع ــا، بن ــدود بينه ــود ح ــع وج ــان م ــان منفصلت دولت

ــة. ــدود مادي ــد ح ــران 1967، وال توج ــدود حزي ح

حل الدولتني
دولتــان منفصلتــان مــع وجــود حــدود ماديــة واضحــة، بنــاًء عــى حــدود حزيــران 1967، مــع إمكانيــة تبــادل أراٍض وكتــل 

. نية ستيطا ا

جدول رقم )1(: التقسيم الجغرايف يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

املستوطنات
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ــتمرار يف  ــة االس ــع إمكاني ــتوطنات، م ــى املس ــر ع ال تغي

االســتيطان يف كل مــكان يف حــدود الدولــة اليهوديــة.

ــان  ــل ضم ــن أج ــا، وم ــتيطانية يف مكانه ــل االس ــى الكت تبق

ــز جغــرايف متواصــل ملناطــق الحكــم الذاتــي قــد  وجــود حيّ

ــؤر والتجّمعــات االســتيطانية. ــم إخــاء بعــض الب يت

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــز  ــا يف الحيّ ــا، وغالبيته ــتيطانية مكانه ــل االس ــى الكت تبق

ــطيني. ــز الفلس ــوب يف الحي ــا جي ــودي، وبعضه اليه

تبقى الكتل االستيطانية، كجيوب يف الدولة الفلسطينية.

حل الدولتني
يتم ضم بعض هذه الكتل إىل إرسائيل، مع إخاء البعض اآلخر )حسب اتفاق التسوية النهائي(.

جدول رقم )2(: وضع املستوطنات يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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القدس
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة الكاملــة، مــع إمكانيــة النظــر يف تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة.

منــح بعــض الصاحيــات ملمثي الحكــم الذاتــي الفلســطيني.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

القدس عاصمة الفدرالية.

اتفاقيات وتفاهمات خاصة لإلدارة املشركة للمدينة.

منح صاحيات محدودة ملمثي الدولة الفلسطينية.

القدس عاصمة مشركة.

التوصل إىل تفاهمات لإلدارة املشركة للمدينة.

حل الدولتني
األحياء العربية يف القدس الرقية هي جزء من الدولة الفلسطينية.

التوصل إىل بعض التفاهمات حول إمكانية الوصول إىل األماكن املقّدسة )اإلسامية تحديًدا(.

جدول رقم )3(: وضع القدس يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

اإلقامة والجنسية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون يف الدولة.الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون يف الدولة.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــو الفلسطينيون مقيمون دائمون ومواطنون يف الدولة. ــود مواطن ــطني، واليه ــو فلس ــم مواطن ــطينيون ه الفلس

ــرى. ــة األخ ــق الدول ــوا يف مناط ــى وإن كان ــل، حت إرسائي

حل الدولتني
تحّدد كل دولة مواطنيها، وللفلسطينيني دولة خاصة بهم.

جدول رقم )4(: اإلقامة والجنسية يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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السلطات الحكومية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ــض  ــاع بع ــع اتب ــايل، م ــي الح ــكل الحكوم ــابه للهي ُمش

ــطيني. ــور الفلس ــة الجمه ــة يف مخاطب ــراءات الخاص اإلج

ســلطة حكــم ذاتــي فلســطينية ذات صاحيــات محــدودة يف 

مناطــق الحكــم الذاتــي، وحكومــة مركزيــة لهــا صاحيــات 

واســعة يف كل القضايــا.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــة( عــى مســتوى املقاطعــات  ــة )إقليمي ســلطات محلي

تُنتخــب مــن ســكان املقاطعــة وتعمــل يف حدودهــا، 

ــة  ــي الدول ــن مواطن ــا م ــم انتخابه ــة يت ــة فدرالي وحكوم

ومســؤولة عــن القضايــا الخاصــة بالدولــة والحكــم 

ــزي. املرك

ــى  ــاف ع ــا، يُض ــة به ــلطاتها الخاص ــة س ــكل دول ل

ذلــك حكومــة كونفدراليــة تتعامــل مــع القضايــا التــي تــم 

ــيًقا. ــب تنس ــا، وتتطل ــاق عليه االتف

حل الدولتني
لكل دولة سلطاتها وأجهزتها وصاحياتها الكاملة يف حدودها، يتم التنسيق بحسب الحاجة فقط.

جدول رقم )5(: السلطات الحكومية والصاحيات، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

تدّخل الفلسطينيني يف الحكم
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ــة  ــزة الدول ــاب ألجه ــح واالنتخ ــطينيني الرّش ــق للفلس يح

ــة االعــراف بحقــوق  كأي مواطــن. باإلمــكان فحــص إمكاني

ــطينية.  ــة الفلس ــة لألقلي جماعي

للفلســطينيني الحــق يف الرشــح واالنتخــاب لســلطات الحكــم 

الذاتــي.

ــر  ــكل غ ــة بش ــلطات املركزي ــات الس ــارك يف انتخاب ويُش

ــر يف  ــط، والتأث ــم فق ــني عنه ــار ممثل ــرب اختي ــارش ع مب

ــا. ــي، وغره ــم الذات ــق الحك ــة بمناط ــرارات الخاص الق

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

املقيمــون الدائمــون يف كل إقليــم بإمكانهــم املشــاركة يف 

ــم. ــلطات اإلقلي ــاب س انتخ

ــاركون يف  ــطينيون، سيش ــك الفلس ــا يف ذل ــني، بم كل املواطن

ــة.  ــة الفدرالي ــم يف الحكوم ــاب ممثليه انتخ

ال يتدخل الفلسطينيون يف قرارات دولة إرسائيل. 

يف الحكــم الكونفــدرايل يكــون هنــاك تمثيــل متســاِو ملمثــي 

الدولتــني.

ــم  ــة، ويت ــاً يف البداي ــة وتفضي ــل أولوي ــح إرسائي ــم من يت

ــا. ــة الحًق ــاواة كامل ــق مس ــعي لتحقي الس

حل الدولتني
كل طرف يسيطر يف دولته، وال يتدخل بقرارات أو صاحيات الدولة األخرى.

جدول رقم )6(: تدخل الفلسطينيني يف الحكم، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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حرية الحركة يف الدولة
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

حريــة الحركــة الكاملــة مكفولــة لــكل املقيمــني، بمــا يف ذلــك 

حقــوق العمــل وحــق اختيــار مــكان اإلقامــة.

ــكان  ــل يف أي م ــك العم ــا يف ذل ــة، بم ــة مكفول ــة الحرك حري

ــة.  يف الدول

ــر  ــد وح ــيتم تحدي ــة، س ــدود مادي ــاك ح ــت هن إذا كان

ــي  ــم الذات ــق الحك ــني مناط ــكن ب ــكان الس ــل م ــة نق عملي

ــل. ــة إرسائي ودول

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

حرية الحركة الكاملة مكفولة يف حدود الفدرالية.

ــع  ــيتم وض ــم، س ــة األقالي ــى طبيع ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

ــم. ــني األقالي ــة ب ــن اإلقام ــل أماك ــى نق رشوط ع

حرية الحركة الكاملة مكفولة يف حدود الكونفدرالية.

وســيتم وضــع رشوط عــى نقــل أماكــن اإلقامــة بــني 

الدولتــني.

حل الدولتني
ال توجد حرية حركة بني الدولتني، والدخول والخروج يتم بناًء عى رشوط وقواعد كل دولة.

جدول رقم )7(: حرية الحركة والتنقل، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

الالجئون
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ال يُسمح لاجئني بالعودة إىل الدولة اليهودية.

ــق  ــات يف املناط ــة املخيم ــة« قضي ــرضورة »معالج ــن ال م

ــة. ــي الدول ــة مواطن ــام برفاهي ــن االهتم ــزء م كج

مــن املمكــن أن تتضّمــن عــودة لبعــض الاجئــني إىل مناطــق 

الحكــم الذاتــي فقــط بنــاًء عــى اتفــاق بعــودة عــدد محــدود 

منهــم، وهــذا قــد يكــون رشًطــا فلســطينيًا.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــن  ــني م ــض الاجئ ــودة بع ــطينيون ع ــرط لفلس ــد يش ق

ــارج. الخ

تتقــّدم الدولــة الفلســطينية بطلــب للســماح بدخــول 

الاجئــني مــن خــارج الدولــة إىل مناطقهــا.

ــة،  ــلطات الكونفدرالي ــؤولية الس ــن مس ــرة م ــت الهج إذا كان

ــك.  فســيُطلب منهــا املوافقــة عــى ذل

حل الدولتني
املوضــوع خاضــع للتســوية ويتــم االتفــاق عليــه بــني الطرفــني، ومــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه لــن تكــون هنــاك أي عــودة 

ماديــة لاجئــني مــن الخــارج )باســتثناء عــدد بســيط رمــزي(، حيــث أن العــودة قــد تكــون باتجــاه الدولــة الفلســطينية.

جدول رقم )8(: الاجئون، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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القضايا/ »االعتبارات« األمنية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

السيطرة األمنية كاملة ومطلقة إلرسائيل.

فحص إمكانية تجنيد الفلسطينيني يف الجيش.

يكــون لســلطة الحكــم الذاتــي صاحيــات يف املجــال الجنائي 

ــة فقط.  مــع قــوة رشطي

يكــون إلرسائيــل )الحكومــة املركزيــة( ســيطرة أمنيــة 

ــة  ــة الداخلي ــاالت األمني ــا واملج ــة القضاي ــى كاف ــة ع مطلق

والخارجيــة.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

لكل إقليم سيطرة عى املجاالت الجنائية يف اإلقليم.

ــاالت  ــى املج ــة ع ــيطرة املطلق ــا الس ــة له ــة الفدرالي الحكوم

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــا األمني والقضاي

فحــص إمكانيــة تجنيــد الفلســطينيني يف قــوات األمــن 

الفدراليــة.

لكل دولة صاحياتها األمنية. 

الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة الساح.

السلطة الكونفدرالية لها السلطة عى األمن الخارجي.

ــال  ــعة يف مج ــة واس ــات أمني ــات وصاحي ــل تفضي إلرسائي

ــدود. ــاع الح ــي والدف ــن الخارج األم

حل الدولتني
ــة عــى املجــاالت  ــة الفلســطينية تكــون منزوعــة الســاح، وإلرسائيــل ســيطرة كامل كل دولــة مســؤولة عــن أمنهــا، والدول

ــة والدفــاع والحــدود. ــة الخارجي األمني

جدول رقم )9(: السلطة والصاحيات األمنية، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

الحفاظ عى الطابع اليهودي إلرسائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

الفلســطينيون قــوة سياســية مهمــة قــادرة عــى التأثــر عــى 

الطابــع اليهــودي للدولــة.

الفلســطينيون يحّققــون تطّلعاتهــم القوميــة يف إطــار الحكــم 

تي. ا لذ ا

ــودي  ــة اليه ــع الدول ــى طاب ــاظ ع ــة للحف ــاك إمكاني هن

ــه  ــر علي ــة للتأث ــود إمكاني ــن وج ــم م ــى الرغ ــل، ع إلرسائي

ــطينيني. ــل الفلس ــن قب م

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

الفلســطينيون قــوة سياســية مهمــة قــادرة عــى التأثــر عــى 

الطابــع اليهــودي للدولــة.

كل دولــة لهــا القــدرة عــى تعريــف نفســها وتحديــد هويتهــا 

. لقومية ا

يتم الحفاظ عى الطابع اليهودي لدولة إرسائيل.

ــم  ــن تطّلعاته ــر ع ــة التعب ــل إمكاني ــطينيني يف إرسائي للفلس

ــطينية. ــة الفلس ــار الدول ــة يف إط القومي

حل الدولتني
يتم الحفاظ عى الطابع اليهودي لدولة إرسائيل.

جدول رقم )10(: الحفاظ عى الطابع اليهودي إلرسائيل، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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الحفاظ عى الطابع الديمقراطي إلرسائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

منــح  الديمقراطــي  الطابــع  عــى  الحفــاظ  يتطّلــب 

متســاوية. مواطنــة  الفلســطينيني 

ســيؤثر انضمــام كتلــة بريــة )مقيمــني( إىل الدولــة، وهــي 

ذات طابــع محافــظ ودينــي يف غالبيتهــا، عــى الطابــع 

ــل. ــربايل إلرسائي اللي

منــح  الديمقراطــي  الطابــع  عــى  الحفــاظ  يتطّلــب 

متســاوية. مواطنــة  الفلســطينيني 

ــة  ــى الديمقراطي ــي ع ــم الذات ــاظ الحك ــدم حف ــكل ع سيش

والقيــم الليرباليــة وحقــوق اإلنســان مساًســا بالطابــع 

الديمقراطــي الليــربايل.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

يتطّلــب الحفــاظ عــى الطابــع الديمقراطــي منح الفلســطينيني 

ــاوية. مواطنة متس

ســيؤدي املســاس بالقيــم الديمقراطيــة والليرباليــة يف األقاليم/ 

املقاطعــات إىل املســاس بالطابــع الديمقراطــي للدولة ككل.

ــطيني  ــعب الفلس ــى الش ــة ع ــيطرة اإلرسائيلي ــاء الس إنه

ســيُصلح الوضــع الديمقراطــي إلرسائيــل.

يف حــال لــم تلتــزم الدولــة الفلســطينية بمعايــر الديمقراطية 

ســيؤثر ذلــك عــى الوجــه الديمقراطــي للكونفدرالية.

حل الدولتني
تحافظ دولة إرسائيل عى طابعها الديمقراطي حتى يف حال عدم التزام الدولة الفلسطينية بالقيم الديمقراطية والليربالية.

وإنهاء السيطرة اإلرسائيلية عى الشعب الفلسطيني ستُصلح الوجه الديمقراطي إلرسائيل.

جدول رقم )11(: الحفاظ عى الطابع الديمقراطي إلرسائيل، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.

وضع املواطنني العرب يف إرسائيل
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

ســيكون أمــام املواطنــني العــرب خيــاران؛ إمــا االســتمرار يف 

ارتباطهــم املدنــي باملجتمــع اإلرسائيــي اليهــودي )كمــا هــو 

الحــال حاليـًـا(، أو االندمــاج الدينــي والقومــي مــع املجموعــة 

الفلســطينية التــي ســتنضم للدولــة.

ــة  ــدات العربي ــاء والبل ــن األحي ــزء م ــكان ج ــيكون بإم س

االختيــار بــأن تصبــح جــزًءا مــن الحكم الذاتــي الفلســطيني.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــة  ــدات العربي ــاء والبل ــض األحي ــام بع ــن انضم ــن املمك م

ــطيني. ــم الفلس لإلقلي

ــاء  ــا البق ــن، إم ــام خياري ــرب أم ــون الع ــيكون املواطن س

ــني يف  ــوا مواطن ــل، أو أن يُصبح ــة إرسائي ــني يف دول كمواطن

ــطينية. ــة الفلس الدول

ــكان يف  ــاء كس ــتطاعتهم البق ــيكون باس ــوال س يف كل األح

ــل. ــة إرسائي دول

حل الدولتني
يظّل املواطنون العرب جزًءا من دولة إرسائيل.

حل الراع الفلسطيني اإلرسائيي سيسّهل عليهم االندماج يف دولة إرسائيل.

أمامهم خيار أن يصبحوا جزًءا من الدولة الفلسطينية )االنتقال للدولة الفلسطينية(.

جدول رقم )12(: وضع املواطنني العرب يف إرسائيل، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.
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وضع السلطة الفلسطينية
حل الدولة الواحدة

دولة واحدة مع حكم ذاتي للفلسطينينيالدولة الواحدة املوحدة

كل  ومصــادرة  الفلســطينية  الســلطة  تفكيــك  ســيتم 

. تهــا صاحيا

سيتم تفكيك كافة األجهزة األمنية الفلسطينية.

تشكل السلطة الفلسطينية نواة سلطة الحكم الذاتي.

يتــم تقليــص قــوات األمــن الفلســطينية وصاحياتهــا عــى أن 

تتحــول لقــوة رشطيــة فقــط.

دولة واحدة كونفدراليةدولة واحدة فدرالية

ــواة  ــّكل ن ــايل، وستش ــكلها الح ــلطة يف ش ــتمر الس ــن تس ل

ــطيني. ــم الفلس ــلطة اإلقلي لس

ــا  ــطينية وصاحياته ــن الفلس ــوات األم ــص ق ــيتم تقلي س

ــط. ــة فق ــوة رشطي ــح ق ــث تصب بحي

الدولــة  يف  الســلطة  نــواة  تشــكل  أن  للســلطة  يمكــن 

. لفلســطينية ا

حل الدولتني
تشكل السلطة نواة الحكومة والسلطة يف الدولة الفلسطينية.

جدول رقم )13(: مكانة السلطة الفلسطينية، يف كل نموذج من نماذج الدولة الواحدة، باملقارنة مع حل الدولتني.


