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* أستاذ العلوم السياسية ومدير "مركز بيغن- السادات للدراسات اإلستراتيجية" في 

جامعة بار- إيالن.

مدخل
نشأ النزاع العربي- اليهودي، أو اإلسرائيلي- الفلسطيني وتطور 
في أرض إسرائيل )فلسطني( خالل األعوام املئة األخيرة.  واستندت 
معظم احملاوالت التي جرت حتى اآلن حلل هذا النزاع اإلثني احملتدم، 
بهذا الشكل أو ذاك، إلى منوذج "دولتني لشعبني"1.  وتقضي هذه 
الصيغة املألوفة بتقسيم منطقة "أرض إسرائيل"، مثلما كانت عليه 
احلال حتت حكم البريطانيني )1917- 1948(، إلى دولة يهودية 
ودولة عربية، تتعايشان بسالم جنباً إلى جنب. هذا النموذج له شجرة 
أنساب مديدة السنوات ويحظى بشعبية ورواج لدى محافل أكادميية 
وسياسية معاصرة، لكن احلل القائم على إقامة دولتني لم يكن دوماً 
مبنزلة خيار سياسي واقعي على األجندة الدولية.  هذا املقال يبدأ 

إفرايـم عنبـار )*(

صعود وهبوط منوذج
"دولتني لشعبني"

باستعراض لتضافر العوامل الداخلية والدولية التي أدت إلى صعود 
هذا النموذج، ومن ثم ينتقل إلى حتليل حالته الراهنة.  ولسوء احلظ 
فإن من غير احملتمل أن نشاهد في املستقبل القريب سالماً مستقراً 
يقوم على أساس هذا النموذج وذلك لسببني أو اعتبارين: األول أن 
احلركتني الوطنيتني- الفلسطينية والصهيونية- ليستا قريبتني من 
التوصل إلى تسوية تاريخية، والثاني كون الفلسطينيني غير قادرين 
على بناء دولة.  ويتفحص املقال في جزئه األخير اخليارات السياسية 
املختلفة املطروحة حاليا أمام صانعي القرارات املنشغلني في النزاع.  
)فلسطينية(،  دول��ة  بناء  هو  الدولي  املجتمع  ل��دى  املفضل  اخليار 
اخليار  أم��ا  اخل��ي��ار.   لهذا  النجاح  يكتب  أن  احملتمل  غير  من  ولكن 
سياسية  آليات  تعتمد  القومية  ثنائية  دولة  قيام  في  املتمثل  اآلخر، 
متناول  في  ليس  فهو  والعرب،  اليهود  بني  السلمي  التعايش  تتيح 
اليد )مبعنى غير قابل للتحقيق(.  لكن املقاربة أو التوجه اإلقليمي، 
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القاضي بزيادة تدخل الدول العربية في الشؤون الفلسطينية، يتطلب 
مشاركة مصر واألردن، ويعتبر فرصة في حتقيق استقرار الوضع 
أعلى من فرص اخليارين السابقني.  أخيراً، يبدو، في ظل غياب حل 
في  للنزاع  احل��ذرة  اإلدارة  هي  واقعية  األكثر  السياسة  أن  ممكن، 

إطار الوضع القائم.

نشوء الفكرة وتاريخها 
العربي )1917-  النزاع اإلسرائيلي-  املرحلة األولى في  كانت 
1948( عبارة عن صراع مجتمعي، بني مجموعتني إثنيتني مختلفتني 
تتنازعان على بقعة أرض واحدة.  وقد سعت كل مجموعة من هاتني 
مساحة  وتوسيع  السياسية  أجهزتها  وإقامة  بناء  إلى  املجموعتني 
ال��دول  تظهر  لم  الفترة  ه��ذه  ط��وال  لسيطرتها.   اخلاضعة  املنطقة 
العربية إال تدخالً ضئيالً جداً في ما يحدث2. وعلى الرغم من الوتيرة 
املنخفضة التي تسم بصورة عامة النزاعات املجتمعية، فقد أخذ النزاع 
املجتمعي يولد أصداء وتداعيات متزايدة، أضحت غير محتملة أكثر 
فأكثر، بالنسبة للبريطانيني.  وفي ضوء تدهور األوضاع في فلسطني 
عينت حكومة بريطانيا، في آب من العام 1936، جلنة ملكية برئاسة 
وليام روبرت بيل لتقصي األوضاع وتقدمي توصيات بشأن السياسة 
الواجب إتباعها.  وفي متوز 1937 أوصت جلنة بيل بتقسيم البالد 
بني اليهود والعرب إلى دولتني غير متساويتني في املساحة مع نقل 
كانت  إذا  إنه  يقول  الفكرة  هذه  خلف  القابع  املنطق  وكان  سكاني. 
معاً  العيش  على  قادرتني  غير  )املتنازعتان(  اإلثنيتان  املجموعتان 
الفصل بعد  الفصل3.  وقد طرحت فكرة  فإن احلل األمثل إذن هو 
ذلك بعدة سنوات في سياق )نزاعات( الهند، على أمل حل التوترات 
السياسية التي اشتدت في شبه القارة الهندية.  وقد رفض العرب في 
فلسطني اقتراح جلنة بيل بسبب إنكارهم حق اليهود في بناء كيان 
العام 1947،  سياسي يهودي.  وبعد مرور عشرة أعوام، أي في 
اقترح مشروع تقسيم آخر قدمته في هذه املرة جلنة مكلفة من قبل 
األمم املتحدة.  غير أن عرب فلسطني، ومعهم زعماء الدول العربية 
املجاورة، رفضوا هذا االقتراح أيضاً لعدم تقبلهم فكرة قيام دولة 
يهودية.  إال أن حكومة بريطانيا قررت هذه املرة وضع حد لتواجدها 
في املنطقة ما أدى إلى خلق  فراغ سياسي.  وفي أيار 1948 أعلنت 
املجموعة )الطائفة( اليهودية عن نفسها كدولة، وبذلك انتهت عمليا 

املرحلة املجتمعية في النزاع.
املرحلة الثانية في النزاع كانت في جوهرها دوالنية )أي بني دول(، 

وقد بدأت مع قيام دولة إسرائيل حني هاجمت جيوش الدول العربية 
املجاورة الكيان اجلديد في املنطقة.  وفي نهاية املطاف أفضت حرب 
عكس  وبشكل  عمليا  إسرائيل"  "أرض  تقسيم  إلى   1948 العام 
موازين القوى بني الطرفني.  فقد احتفظت إسرائيل ب� 78 باملئة من 
مساحة املنطقة فيما احتفظت اجليوش العربية الغازية بالباقي، حيث 
وسيطر  الغربية،  بالضفة  سمي  ما  على  حكمهم  األردنيون  بسط 
بأجزاء  ال��س��وري��ون  احتفظ  ح��ني  ف��ي  غ��زة،  قطاع  على  املصريون 
حكموا  الذين  واألردنيون  املصريون  الشمال.   منطقة  أراضي  من 
بأية محاولة  لم يقوموا  الفلسطينيني بني سنوات 1967-1948، 
إلقامة دولة فلسطينية، ولم ميارس عليهم أي ضغط في هذا الشأن، 
ال من الداخل وال من اخلارج.  وبذلك فإن الدولة الفلسطينية لم تكن 
في  ضعيفة  كانت  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أن  كما  قط،  قائمة 
أربعينيات القرن املاضي4.  وعندما أعلن األردن عن إحلاق الضفة 
الغربية العام 1949 باململكة الهاشمية حتول سكان الضفة الغربية 
إلى مواطنني أردنيني.  في املقابل فضلت مصر من جهتها إقامة حكم 

عسكري في قطاع غزة. 
خالل الفترة الدوالنية للنزاع، بني سنوات 1948-1967، لعب 
الفلسطينيون فيه دوراً محدوداً فقط، وبرز منوذج الدولتني بغيابه 
النزاع قائم بني  أن  السائد هو  التوجه  الدولية؛  وكان  عن األجندة 
الدول العربية وبني الدولة اليهودية "غير الشرعية".  كانت العالقات 
بني دولة إسرائيل وجاراتها حافلة بأعمال العنف، ومن ضمن ذلك 
وفي   1956 األول  تشرين  في  واس��ع،  نطاق  على  حربني  نشوب 
حزيران 1967.  وجاء قرار 242 الصادر عن مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة في تشرين الثاني 1967 رًدا على نتائج حرب "األيام 
الرئيسة  املرجعيات  إحدى  إلى  الستة" )حزيران 1967( وحتول 
في جميع محاوالت ومساعي إحالل السالم التي جرت فيما بعد.  
إلى  دع��وة  فقط  وإمن��ا  للفلسطينيني  ذكر  أي  يتضمن  ال  القرار  هذا 
حل مشكلة الالجئني.  فقد اعتبر الفلسطينيون وقتئٍذ مجرد مشكلة 
إنسانية وليس مجموعة إثنية ذات حقوق سياسية جماعية لها احلق 
في دولة منفصلة مستقلة5.  خالل هذه املرحلة من النزاع وبعدها 
أضحت املشكلة الفلسطينية، التي استخدمت على الدوام كورقة في 

لعبة السياسة  العربية- العربية، خاضعة ملصالح الدول العربية.
خالل املرحلة الثالثة، بني حرب حزيران 1967 واتفاق أوسلو في 
أيلول 1993، أخذ النزاع أبعاداً دوالنية وإثنية في آن واحد.  ففي 
أثناء تلك الفترة وقعت عدة مصادمات عسكرية على مستوى الدول، 
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مثل حرب االستنزاف على امتداد قناة السويس )1969- 1970( 
اجلبهتني  على   )1973 األول  )تشرين  ال��غ��ف��ران"  "ي��وم  وح��رب 
وقعت   1982 العام  األول��ى  لبنان  حرب  في  والسورية.   املصرية 
صدامات بني القوات اإلسرائيلية والسورية، إال أنه شاركت في القتال 
أيضاً "ميلشيات" فلسطينية، أكدت على البعد اإلثني للنزاع.  جتدر  
اإلشارة إلى أن حدة البعد الدوالني للنزاع  خفت بعدما وقعت مصر، 
الدولة األقوى واألهم بني الدول العربية، في آذار 1979 على معاهدة 
االئتالف  وأدى خ��روج  مصر من صفوف  إسرائيل.   السالم مع 
العسكري العربي في النصف الثاني من عقد السبعينيات إلى هبوط 
عام في االستخدام املكثف للقوة التقليدية.  بعد العام 1982 لم تقع 
أيضاً حروب على نطاق واسع بني إسرائيل وجاراتها6. وفي العام 
العراق،  1991 تعرضت إسرائيل لهجمات بالصواريخ من جانب 

والتي لم تقم إسرائيل بأي رد عسكري عليها.
في مقابل هذه التطورات أخذت التجليات اإلثنية للنزاع حتتل مكانة 
أكثر أهمية، حني انتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
الستة" مباشرة  للعيش حتت سلطة إسرائيل.  بعد حرب "األيام 
سعت إسرائيل إلى الدخول في حوار مع الزعامة الفلسطينية وذلك 
في محاولة إليجاد خيار فلسطيني حلل النزاع.  لكن ألسباب كثيرة 
عاتقهم  على   ي��أخ��ذوا  أن  الفلسطينيون  الوجهاء  رف��ض  ومختلفة 
مسؤولية التوصل إلى صفقة مع إسرائيل.  إضافة إلى ذلك أشار 
الزعماء )احملليون( الفلسطينيون إلى كونهم مواطنني أردنيني وأن 
العائلة الهاشمية ما زالت حتتفظ بنفوذ واسع في الضفة الغربية7 
أردن���ي���ا"،  مبعنى  إس��رائ��ي��ل "ت��وج��ه��ا  تبنت  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي    .
مواصلة احملاوالت الرامية للتوصل إلى مشروع تقسيم جديد مع 
يتمثل  مشترك  عدو  وإلسرائيل  لها  كان  والتي  الهاشمية،  اململكة 
الوطنية  احلركة  جتذر  أن  غير  الفلسطينية8.  الوطنية  احلركة  في 
الفلسطينية املتزايد أخذ يقوض أكثر فأكثر سواء إدعاء األردن بتمثيل 

الفلسطينيني أو مصداقية التوجه اإلسرائيلي- األردني.
أفضت هذه التطورات إلى فلسطنة النزاع، مبعنى أن الفلسطينيني 

حتولوا إلى تهديد سياسي متزايد إلسرائيل، وإلى مسألة سياسية 
على  مجدداً  طرحت  ذلك  أعقاب  في  شأنا9.  أعلى  عامة  مكانة  ذات 
األجندة العامة مقولة "دولتني لشعبني"، وقد وقفت عوامل كثيرة 

ومختلفة وراء هذا التغيير.
الفلسطينية،  الهوية  تبلور  عملية  إل��ى  اإلش���ارة  م��ن  ب��د  ال  أوال، 
أن  حقيقة  إلى  وتنسب  إسرائيل،  حكم  حتت  بالذات  حصلت  التي 
الفلسطينيني لم يعودوا يخضعون لسلطة عربية وإمنا لسلطة وحكم 
اليهود املختلفني عنهم من ناحية إثنية ودينية.  في هذه الفترة حصلت 
منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف عاملي .  ففي العام 1974 
اعترف مبنظمة التحرير الفلسطينية في مؤمتر القمة العربية الذي 
عقد في القاهرة ك� "ممثل وحيد"  للشعب الفلسطيني، كما حصلت 
عن  فضال  امل��ت��ح��دة01.   األمم  في  مراقب  عضو  مكانة  على  املنظمة 
ذلك فقد أقرت اتفاقيات كامب  ديفيد، املوقعة بني مصر وإسرائيل 
واقترحت  للفلسطينيني  املشروعة"  ب� "احلقوق  العام 1978،  في 
الضفة  في  القاطنني  للعرب  )أوتونوميا(  ذاتي  حكم  إقامة  إمكانية 
اللتني  املنطقتني،  بني  ارتباطاً  خلقت  وبذلك  غ��زة،  وقطاع  الغربية 
بعضهما،  عن  منفصلتني  منطقتني  مضت  سنوات  ط��وال  اعتبرتا 
لتتحوال عمليا إلى كيان سياسي واحد.  مشروع احلكم الذاتي )أو 
مناحيم  )حكومة  الليكود  حكومة  اقترحته  ال��ذي  الذاتية(  اإلدارة 
بيغن( على الفلسطينيني استهدف منع قيام دولة فلسطينية، غير أن 
كثيرين )حتى في إسرائيل( رأوا فيه كيانا فلسطينيا جنينيا.  التأييد 
لنموذج "دولتني لشعبني" اتسع أكثر حني بدأ املجتمع الدولي ينظر 
تقيم  أن  حقها  من  حترير  كحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلى 
دولة مستقلة.  على أية حال فقد رفض الفلسطينيون مشروع احلكم 
الذاتي- تبني فيما بعد أن ذلك كان خطأ سياسيا فظاً آخر من جانبهم، 
املناطق )الضفة والقطاع( لم  اليهود في  ذلك ألن عدد املستوطنني 
يتجاوز وقتئٍذ 20 ألف مستوطن- ألنهم كانوا ما زالوا يرفضون 

وجود دولة يهودية.
ثانيا، نال نضال الفلسطينيني مزيداً من التأييد العاملي في أعقاب 

الفلسطينية  الوطنية  احلركة  واجهة  إلــى  االنتفاضة  دفعت 
قيادات جديدة، ناضلت ضد االحتالل اإلسرائيلي من داخل مناطق 
الضفة الغربية والقطاع ذاتها.  وعلى الرغم من أن هؤالء القياديني 
الفلسطينيني أقروا علنا بسلطة منظمة التحرير، إال أنهم اعتقدوا 
أن  للعدو اإلسرائيلي،  أن في مقدورهم، بحكم معرفتهم عن كثب 

يبلوروا  بصورة أفضل اإلستراتيجيا الوطنية الفلسطينية.
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أكدت  وق��د   .1987 األول  كانون  في  الشعبية  االنتفاضة  ان��دالع 
االنتفاضة حقيقة أن الفلسطينيني كانوا يقبعون حتت احتالل، وهو 
نظام سياسي حتول بالتدريج إلى نظام غير سوي سياسياً.  كذلك 
شكلت االنتفاضة إشارة إلى أن النزاع اإلسرائيلي- العربي لم يعد 
نزاعاً عسكرياً على نطاق واسع، وإمنا هو نزاع "بقوة - وتيرة- 
منخفضة" ال تستخدم فيه تقريبا أسلحة "دوالنية" مثل الطائرات 

أو الدبابات.
الفلسطينية  الوطنية  واجهة احلركة  إلى  االنتفاضة  دفعت  ثالثا، 
قيادات جديدة، ناضلت ضد االحتالل اإلسرائيلي من داخل مناطق 
الضفة الغربية والقطاع ذاتها11.  وعلى الرغم من أن هؤالء القياديني 
اعتقدوا  أنهم  إال  التحرير،  منظمة  بسلطة  علنا  أق��روا  الفلسطينيني 
أن  اإلسرائيلي،  للعدو  كثب  عن  معرفتهم  بحكم  مقدورهم،  في  أن 
وقد  الفلسطينية.   الوطنية  اإلستراتيجيا  أفضل  بصورة  يبلوروا  
أضفى نشاطهم بعداً أكثر واقعية وملموسية على احلركة الوطنية 
الفلسطينية في كل ما يتعلق بفهم األمور التي ميكن حتقيقها، إضافة 
إلى شعور معني باإلحلاحية إزاء كل ما يتصل مبواجهة ومعاجلة 
املشاكل الفلسطينية.  فقد أدى تدفق تيار املستوطنني اإلسرائيليني 
املتعاظم في األراضي الفلسطينية بعد العام 1977 إلى إدراك أن عامل 
الوقت ال يعمل بالضرورة في صالح الفلسطينيني.  رجاالت "منظمة 
التحرير الداخل" أيدوا القبول بحدود العام 1967 والشروع في 
مفاوضات حول االنسحاب من املناطق احملتلة.  وقد كان لهؤالء تأثير 
الرافض  التحرير عن برنامجها األصلي  حاسم على حرف منظمة 
لوجود إسرائيل، جلهة تبني برنامج يقبل بصيغة "دولتني لشعبني".  
ففي تشرين الثاني 1988 قبلت منظمة التحرير الفلسطينية مبشروع 
املوقف  هذا  انطوى  181(، وقد  )القرار  العام 1947  التقسيم من 
اجلديد على إشارة إلى أن احلركة الوطنية الفلسطينية ميكن أن تكون 

"شريكاً" في التقسيم والسالم مع اإلسرائيليني.
في مقابل هذه التطورات طرأ تغيير على موقف اإلسرائيليني جتاه 
الفلسطينيني.  فقد ظهر وعي وإدراك أكبر جتاه تطلعاتهم السياسية 
النخبة  للقبول بها12. وهكذا أخذت معارضة  أكثر  وكذلك استعداد 
اإلسرائيلية إلقامة دولة فلسطينية تنحسر وتتالشى أكثر فأكثر، 
وتبدل التفضيل )اخليار( اإلسرائيلي السائد- التوصل إلى صفقة 
مع اململكة األردنية الهاشمية- ليحل مكانه تدريجيا تفضيل جديد 
يتمثل في اخليار الفلسطيني. وجاء اإلعالن األردني الذي صدر في 
شهر متوز 1988، والذي تخلى فيه األردن عن جميع مطالبه في 

الضفة الغربية )إعالن "فك االرتباط"(، ليشكل إشارة واضحة إلى 
التحفظ الرسمي األردني فيما يتعلق بتمثيل املسألة الفلسطينية.  هذا 
التفضيل اإلسرائيلي  اإلعالن ساهم في زيادة إضعاف وتقويض 
السابق بالبحث عن شريك أردني.  في تلك املرحلة بات عدد متزايد من 
اإلسرائيليني يدركون مزايا وأفضليات احلركة الوطنية الفلسطينية 

حتت قيادة منظمة التحرير.
األسبق[  اإلسرائيلية  احلكومة  ]رئيس  اقتنع  املطاف  نهاية  في 
إسحق رابني، وهو أحد مؤيدي اخليار األردني، أن منظمة التحرير 
ناضجة للصفقة، وأفضى التغيير في موقف رابني إلى توقيع اتفاق 
أوسلو في أيلول 1993، والذي أكد ظاهريا على رؤية رابني حيال 
النزاع اإلسرائيلي-  التعاطي مع  إتباعها في  التي يتوجب  الطريقة 
)خطوة  التدريجي  التوجه  جتلى  االت��ف��اق  ه��ذا  ف��ي  الفلسطيني.  
إلى مرحلة الحقة احلسم في  النزاع، وال��ذي أجل  خطوة( في حل 
وأبقى  وح��دوده،  الفلسطيني  الكيان  طبيعة  مثل  العويصة  املسائل 
مسائل األمن العام في يد إسرائيل، فيما كانت القدس خارج مجال 

السيطرة الفلسطينية13.
هذا االتفاق حمل معه بداية املرحلة الرابعة في النزاع )1993- 
2000(.  فقد شكل اتفاق أوسلو في جوهر األمر- بالنسبة لرابني 
الفلسطينيني  بداية عملية "االنفصال" عن  ومعظم اإلسرائيليني- 
)أي التقسيم( وخيل أن املشكلة الدائمة املتعلقة بالعثور على شريك 
التحرير  منظمة  إل��ى  املهمة  بإسناد  حلها،  أخيراً  وج��دت  للتقسيم 
الفلسطينية.  رأى رابني في االتفاق بشكل أساسي مقايضة ألراٍض 
بيلني، وهما  بيريس ويوسي  األم��ن، في حني عمل شمعون  مقابل 
مهندسا عملية أوسلو، على تنمية أفكار حول التعايش السلمي بل 
طرح  ذلك  ضوء  في  بأكملها14.   املنطقة  في  شامل  سالم  وإح��الل 
مجدداً حل الدولتني كوصفة سحرية وجرت محاوالت لتطبيق هذا 
النموذج.  جتدر اإلشارة إلى أن البعد الدوالني للنزاع ضعف أكثر 
الدولة  األردن،  مع   1994 العام  وقعت  التي  السالم  معاهدة  بعد 
العربية ذات احلدود املشتركة األطول مع إسرائيل.  فضال عن ذلك، 
فقد حصل في أعقاب مؤمتر مدريد )تشرين األول 1991( وتوقيع 
عن  العربي  العالم  في  كبير  تراجع   )1993 )أيلول  أوسلو  اتفاق 
املوقف الرافض إلجراء اتصاالت مع إسرائيل، وخاصة لدى دول 

اخلليج وشمال أفريقيا.  
العام  في  أقيمت  التي   الفلسطينية  بالسلطة  املفروض  من  كان   
1994، وخضعت لسيطرة "منظمة التحرير- اخلارج"، أن تبسط 
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سيطرتها على املناطق التي تخليها قوات اجليش اإلسرائيلي.  وكانت 
مهمة هذه السلطة )الدويلة( جتسيد التطلعات الوطنية للفلسطينيني 
القانون والنظام ومنع أعمال اإلرهاب ضد إسرائيل. وقد  وفرض 
سمح لهذا الغرض للسلطة الفلسطينية باالحتفاظ بقوة شرطية قوية، 
حيث سمح للعديد من الوحدات العسكرية الفلسطينية املتواجدة في 
الشتات بالدخول إلى مناطق السلطة، وتولت إسرائيل تزويد قوة 
املفروض  من  كان  لالتفاق  وطبقاً  بالبنادق.   الفلسطينية  الشرطة 
بهدف  إسرائيل  مع  مفاوضات  في  الفلسطينية  السلطة  تدخل  أن 
التوصل إلى تسوية دائمة تضع حداً للنزاع التاريخي بني احلركتني 

الوطنيتني.
باملشاكل  مرصوفة  كانت  هذه  املخططة  السالم  مسيرة  أن  غير 
والعثرات15.  وقد جرت احملاولة األخيرة إلنقاذ العملية في قمة كامب 
ديفيد في متوز 2000، والتي انتهت أيضاً بالفشل16.  واستمرارا 
عليها  أطلق  فلسطينية  عنف  موجة   2000 أيلول  في  اندلعت  لذلك 

الفلسطينيون اسم "االنتفاضة الثانية".
أشرت  هذه االنتفاضة إلى بداية املرحلة اخلامسة في النزاع، والتي 
ما زالت نهايتها غير ظاهرة للعيان.  وتتسم هذه املرحلة بعدد من 
االجتاهات املتناقضة.  فمن جهة، تواصل حكومة إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، من ناحية رسمية، التمسك بنموذج "دولتني لشعبني" 
ليتعزز  الدولي  اإلجماع  هذا  عاد  وقد  الدولي.   املجتمع  من  بتأييد 
مجدداً في تشرين األول 2001، حني دعا الرئيس األميركي )جورج 
بوش( للمرة األولى إلى إقامة دولة فلسطينية دميقراطية.  وفي آذار 
2002 مررت الواليات املتحدة قرار مجلس األمن الدولي رقم 1397 
الذي دعا صراحة إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل )وهو 
أول قرار من نوعه منذ مشروع التقسيم األصلي الذي تبنته األمم 
املتحدة في العام 1947(. وفي تشرين الثاني 2007 أحيت الواليات 
املتحدة مجدداً املفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية حول املواضيع 
اجلوهرية في النزاع )عملية أنابوليس( على أمل التوصل إلى اتفاق 

شامل يطبق في وقت مناسب في املستقبل )"اتفاق جارور"(.
ولكن  املتواترة،  العنف  أعمال  من  نهج  تبلور  أخ��رى،  جهة  من 
أصبح  وقد  والفلسطينيني.  إسرائيل  بني  القوة،  منخفضة  بوتيرة 
العنف الفلسطيني تدريجيا أقل تركيزاً حني انضمت فصائل أخرى 
إلى حملة اإلرهاب ضد إسرائيل.  في املقابل، تراجعت سمعة ومكانة 
نتيجة  الفلسطينية-  السلطة  في  احلاكم  احل��زب  "فتح"-  حركة 
النتشار الفساد وسوء اإلدارة ونشأت أرضية خصبة لصعود شعبية 
احلركة اإلسالمية املتطرفة )حركة "حماس"( التي ترفض بشدة 
وجود دولة  يهودية.  وقد جنحت "حماس" في ملء الفراغ الذي 
خلفته حكومة السلطة الفلسطينية الفاشلة، وذلك عن طريق تطوير 
شبكة خدمات جماهيرية والظهور في صورة زعامة نزيهة تكرس 
"حماس"  حركة  فازت  الشعب.   احتياجات  وتلبية  خلدمة  نفسها 
في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني التي جرت في كانون 
بالقوة على  الثاني 2006، وفي حزيران 2007 سيطرت احلركة 
قطاع غزة، مستغلة وجود أزمة سياسية في السلطة الفلسطينية.  
إن صعود "حماس" في السياسة الفلسطينية قلص بدرجة كبيرة 
إمكانية إيجاد "شريك" مالئم للسالم وأبقى الوضع على حاله فيما 

يتعلق بالبحث الدائم عن شريك لتقسيم البالد.

فشل منوذج "دولتني لشعبني"
إلى  إس��رائ��ي��ل"  ف��ي "أرض  اإلث��ن��ي  للنزاع  ع��ن ح��ل  البحث  أدى 
بلورة اقتراح التقسيم وإقامة دولتني.  هذا التفكير ساد في املرحلة 
األولى من النزاع )قبل العام 1948( وكذلك بعد العام 1993.  لكن 
منوذج الدولتني لشعبني استند إلى فرضيتني رئيسيتني لم تتحقق 
أي منهما.  الفرضية األولى هي أن التسوية التاريخية بني احلركة 
الصهيونية في متناول  الوطنية  الفلسطينية وبني احلركة  الوطنية 
اليد )وأن الدولة الفلسطينية املقرر قيامها ستعيش بسالم إلى جانب 
إسرائيل(.  الفرضية الثانية مفادها أن احلركة الوطنية الفلسطينية 

السلطة  بأن  تثق  أو  تؤمن  اإلسرائيليني  أكثرية  تعد  لم   2000 العام  فبعد 
الفلسطينية قادرة على حتقيق السالم.  أكثر من ثلثي اليهود في إسرائيل يرفضون 
اآلن أي تنازل عن السيادة في "جبل الهيكل" )احلرم القدسي الشريف(. وأكثر من 
60% من اليهود ال يؤمنون أن التنازالت في القدس ستضع حدًا لإلرهاب الفلسطيني 
أو تكبح مطالب فلسطينية إضافية.  وحني يكون الشعور بالتهديد عاليا إلى هذا 
احلد، فإن من غير املمكن أو احملتمل حتقيق االستقرار عن طريق تقسيم مناطق 

حضرية، ناهيكم عن مدينة )"عاصمة"( مثخنة بالنزاع كالقدس.
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ستختار، إذا ما أتيحت لها الفرصة بإقامة دولة لنفسها، حتقيق هذا 
الهدف.  لكن السطور القادمة تبني بوضوح أن هاتني الفرضيتني ال 

تنسجمان مع الواقع السياسي الراهن.
القدس  اجلوهرية-  املواضيع  جتاه  الفاعلني  الطرفني  فمواقف 
والالجئني واحلدود- متباعدة جداً عن بعضها، بل ويخيل أن جسر 
الفجوة في مواقف اجلانبني شبه مستحيل.  ولم يكن من املتصور 
البقاء إذا ما قامت مبحاولة  أن تتمكن أية حكومة في إسرائيل من 
لتطبيق "خطة كلينتون" من العام 2000، والتي اشتملت على تقسيم 
القدس.  ولعل ما كان ممكنا رمبا في العام 2000، لم يعد مبثابة 
خيار ممكن في السياسة اإلسرائيلية الراهنة.  فقد شهدت مواقف 
إسرائيل مزيداً من التصلب عقب اندالع االنتفاضة الثانية، إذ تعزز 
مفهوم التهديد بشكل أدى إلى تراجع ملموس في التأييد اإلسرائيلي 
أكثرية  لم تعد  العام 2000  للفلسطينيني17.  فبعد  تنازالت  لتقدمي 
اإلسرائيليني تؤمن أو تثق بأن السلطة الفلسطينية قادرة على حتقيق 
السالم.  أكثر من ثلثي اليهود في إسرائيل يرفضون اآلن أي تنازل 
عن السيادة في "جبل الهيكل" )احلرم القدسي الشريف(. وأكثر 
من 60% من اليهود ال يؤمنون أن التنازالت في القدس ستضع حداً 
لإلرهاب الفلسطيني أو تكبح مطالب فلسطينية إضافية.  وحني يكون 
الشعور بالتهديد عاليا إلى هذا احلد، فإن من غير املمكن أو احملتمل 
عن  ناهيكم  حضرية،  مناطق  تقسيم  طريق  عن  االستقرار  حتقيق 

مدينة )"عاصمة"( مثخنة بالنزاع كالقدس.
وقد كان رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق، ايهود باراك، الذي 
ذهب شوطاً بعيداً في االستجابة ملطالب الفلسطينيني في قمة كامب 
ديفيد 2000، هو الذي كرس مقولة "ال يوجد شريك"، وذلك في 
معظم  اقتنع  وقد  الفلسطيني.   املوقف  تصلب  على  تعقيبه  سياق 
على  مفاوضات  أي��ة  ق��درة  في  وشككوا  ال��رأي  بهذا  اإلسرائيليني 
جسر الفجوات.  وعليه، وفي غياب شريك للسالم، أضحى التوجه 
األحادي اجلانب هو اخليار املفضل.  لعل ذلك هو السبب أيضاً وراء 
التأييد الواسع )بني اإلسرائيليني( لبناء جدار الفصل واالنسحاب 
األحادي اجلانب من قطاع غزة في العام 2005.  وقد كان التعهد 
بتنفيذ انسحابات إضافية من جانب واحد عامال مركزيا في جناح 
حزب "كدميا" في انتخابات العام 2006.  لقد شكل التوجه األحادي 
اجلانب تعبيراً عن فهم متبصر )لدى اجلانب اإلسرائيلي( فيما يتعلق 
الفلسطيني شريك  اجلانب  يوجد في  أنه ال  السالم، مؤداه  بعملية 
مستعد للتوصل إلى تسوية تاريخية مع احلركة الصهيونية، حتى 

ولو في مقابل تنازالت مؤملة من جانب إسرائيل.  
الفلسطينيون بدورهم أيضاً لم يلينوا موقفهم بصورة كافية تتيح 
التوصل إلى مثل هذه التسوية18.  وحني يكون العالم اإلسالمي قاطبة 
يقف خلفهم، فإن من الصعب تصور أن يعطي الفلسطينيون لليهود 
الشريف".  وها هم  ما يسمونه "احل��رم  السيطرة على  احلق في 
الفلسطينيون منشغلون اليوم في حملة مكثفة لنفي وإنكار الرابطة 
أن  يخيل  ذل��ك،  عن  فضال  الهيكل"19.   "جبل  ب�  لليهود  التاريخية 
العودة"  "ح��ق  ب�  املطالبة  على  العزم  عقدت  الفلسطينية  السلطة 
موضوعاً  يعتبر  والذي  إسرائيل،  داخل  إلى  الفلسطينيني  لالجئني 
ذا أهمية مركزية في اجلانب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته مبنزلة 

"تابو" حتى لدى اإلسرائيليني األكثر اعتداالً.
ليس من الواقعي انتظار أو توقع أن تنجح "سياسة إبداعية" في 
التغلب على خالفات إقليمية، على الرغم من أن هذه املشكالت تبدو 
إسرائيل  في  السياسي  النظام  أثبت  لقد  للحل.   أكثر  سهلة  نظريا 
قدرته على تفكيك وإزالة مستوطنات في سيناء وقطاع غزة.  مع ذلك، 
ليس واقعيا أن يتوقع أحد من إسرائيل العودة إلى حدود 1967، 
وهي خطوة تتطلب إخالء مئات آالف املستوطنني اليهود من "يهودا 
والسامرة" )الضفة الغربية(. إن إحدى اإلمكانيات املطروحة هي أن 
تقوم إسرائيل بتعويض السلطة الفلسطينية عن طريق منحها أراضي 
في صحراء النقب )قرب قطاع غزة( في مقابل املناطق التي ستضمها 
)إلى إسرائيل( في الضفة الغربية )أي "الكتل االستيطانية"(.  كذلك 
فإن مستقبل منطقة غور األردن )التي تشكل نحو 15% من مساحة 
الضفة الغربية وهي غير مأهولة بكثافة سكانية فلسطينية كبيرة( 
احليوية ألمن إسرائيل، ما زال موضع خالف.  أخيراً فإن النتيجة 
فلسطينية  نظر  وجهة  من  تصورها  ميكن  التي  األفضل  اإلقليمية 
من  فقط   %22 الفلسطينيني  تعطي   )1967 ح���دود  إل��ى  )ع���ودة 
مساحة املنطقة التي يسمونها "الوطن".  مثل هذا الوضع يقتضي 

القدس: تهديد يتصاعد.
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التسوية مقبولة على احلركة  السؤال: هل ستكون مثل هذه  طرح 
الوطنية الفلسطينية، أم أنها ستمهد األرضية لصعود كيان تنقيحي 
يهدف إلى تغيير الوضع القائم؟  هل سينجح الفلسطينيون في منع 
مواصلة استخدام مناطقهم قاعدة للهجمات اإلرهابية و/ أو إطالق 

الصواريخ20؟    
أنه -  الفلسطينيني يؤمنون  أن 8ر75% من  إلى  اإلش��ارة  جتدر 
حتى بعد إقامة دولة فلسطينية- ال توجد أية فرصة للمصاحلة بني 

الشعبني في اجليل احلالي21.    
تعيش  فلسطينية  دول��ة  إل��ى  ب��ال��ض��رورة  ي��ؤدي  ل��ن  التقسيم  إن 
بسالم إلى جانب دولة إسرائيل.  فالفرضية القائلة إن التحول إلى 
دولة يستتبع سلوكاً مسؤوالً هي فرضية مشكوك فيها، بدليل أن 
الكثير من الزعماء قادوا دولهم إلى حافة الهاوية.  الثقافة السياسية 
الفلسطينية تظهر تطرفا، مبعنى التصاقاً وثيقا بالنموذج القاضي 
الفلسطيني  التعليم  فجهاز  ال���ع���ودة".   ف��ي  "احل���ق  لالجئني  ب��أن 
احلالي ووسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية حترض ضد اليهود 
وتصورهم كمتهمني يتحملون وزر كل معاناة ومشاكل الفلسطينيني.  
إن تفحص مضامني ما يبثه جهاز التعليم ووسائل اإلعالم الرسمية 
في املناطق الفلسطينية ال يدل على استعداد كبير للتسوية22.   فضال 
عن ذلك فإن النموذج القدوة للشبان الفلسطينيني أصبح بعد العام 
2000 منوذج "الشهيد" الذي يفجر نفسه وسط اليهود.  وهناك 
مستوى مذهل من التأييد في صفوف الفلسطينيني لتنفيذ الهجمات 

وأعمال العنف ضد أهداف إسرائيلية.
الواقع  الفلسطيني،  املجتمع  أن  يبدو  التاريخية  املرحلة  هذه  في 
للقبول  مهيئا  ليس  وال��ق��وم��ي23،   اإلس��الم��ي  النموذج  تأثير  حتت 
بتسوية تاريخية مع احلركة الصهيونية تؤدي إلى إنهاء النزاع.  وقد 
كانت الغلبة للفلسطينيني الرافضني للتسوية في كل مرة طرح فيها 
حل يستند إلى تقسيم حقيقي وواقعي على بساط البحث. في املرة 

األخيرة طرح األمر في نطاق محادثات مؤمتر كامب ديفيد في متوز 
2000.  واملشكلة هي أن حجم األراضي التي ميكن إلسرائيل إعادتها 
للفلسطينيني يقل ويتناقص مبرور الزمن، وهي حقيقة تعزز املرارة 
واليأس في اجلانب اآلخر )الفلسطيني(.  واألمل بإعادة عجلة التاريخ 
إلى الوراء ما هو إال محض أوهام.  هذا الوضع من شأنه أن يحول 
بحدوده  راض  غير  منفصل  سياسي  كيان  إلى  الفلسطيني  الكيان 
زعامة  مساحته.   زي��ادة  أج��ل  من  القوة  إل��ى  اللجوء  على  ومصمم 
السلطة الفلسطينية لم تستوعب بعد ماهية منوذج الدولتني، دولة 
لليهود ودولة للفلسطينيني.  حتى محمود عباس "املعتدل" يرفض 
فكرة أن تكون إسرائيل دولة يهودية، بدليل أنه عارض بشكل تام أن 
يتضمن البيان اخلتامي ملؤمتر أنابوليس في تشرين الثاني 2007 
أي ذكر أو إشارة إلى إسرائيل كدولة يهودية24.  إلى ذلك فإن تعزيز 
كفرا  إسرائيل  دول��ة  ترى في وج��ود  التي  مكانة حركة "حماس" 
وباطال، يقلص أكثر  الفرص، الضئيلة أصال، بالتوصل إلى تسوية.  
فالتأثير املتنامي حلركة "حماس" يؤدي إلى زيادة تصلب املواقف 
الفلسطينية حيال النزاع مع إسرائيل، ويصعب ويعيق القدرة على 
التوصل إلى اتفاق.  هذه العملية تبعد الفلسطينيني عن التسوية، وعلى 
ما يبدو فإن االعتداءات املستمرة على إسرائيل انطالقا من قطاع غزة 
اخلاضع لسيطرة "حماس" تدل على أن "إنهاء االحتالل" و"تفكيك 

املستوطنات" لم يعودا شرطني كافيني إلنهاء النزاع.
إذا  أنه  الدولتني  من��وذج  في  الثانية  اإلشكالية  الفرضية  تقضي 
أتيحت الفرصة لبناء دولة، فإن احلركة الوطنية الفلسطينية ستنجح 
الدولة لم  الدولة.  لسوء احلظ، فإن عملية بناء  في مهمة بناء هذه 
تخرج إلى حيز التنفيذ، وليست هناك أية مجموعة إثنية متلك القدرات  
ذاتي،  حلكم  الفرصة  أتيحت  عندما  دول��ة.   إقامة  أجل  من  الالزمة 
أقام ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة سياسية 
القانون.   حكم  إلى  مستندة  وغير  استبدادية  ناجعة،  غير  فاسدة، 

منــوذج  ماهية  بعد  تستوعب  لــم  الفلسطينية  السلطة  زعــامــة 
عباس  للفلسطينيني.  حتى محمود  ودولــة  لليهود  دولة  الدولتني، 
"املعتدل" يرفض فكرة أن تكون إسرائيل دولة يهودية، بدليل أنه عارض 
تشرين  في  أنابوليس  ملؤمتر  اخلتامي  البيان  يتضمن  أن  تام  بشكل 
الثاني 2007 أي ذكر أو إشارة إلى إسرائيل كدولة يهودية.  إلى ذلك 
فإن تعزيز مكانة حركة "حماس" التي ترى في وجود دولة إسرائيل كفرا 
وباطال، يقلص أكثر  الفرص، الضئيلة أصال، بالتوصل إلى تسوية.  
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نهاية  )الرئيس( عرفات تدهورت في  بقيادة  الفلسطينية  فالسلطة 
املطاف إلى حالة فوضى عارمة25.  وقد كان الفشل األكبر ملؤسسة 
السلطة هذه بالضبط في  املجال األكثر حيوية لبلورة القدرات الالزمة 
لبناء الدولة، وهو احتكار استخدام القوة.  فوجود خليط كبير من 
وأوجد  املركزية  للسلطة  حتدياً  شكل  املختلفة  املسلحة  املليشيات 

مجتمعا فلسطينيا ممزقاً ومنقسماً على نفسه.
عقب اندالع االنتفاضة الثانية انهار النظام السياسي في السلطة 
هذا  من  دول  وتتميز  فاشلة".   "دول��ة  إلى  وحتولت  الفلسطينية، 
القوة، وبجهاز قضائي يوفر عدالة  النوع بغياب احتكار استخدام 
جزئية فقط، وعجز عن إشاعة مناخ قانوني وإداري يشجع املبادرات 
يوفر  وبالكاد  األجنبية،  واالستثمارات  التنموية  والتجارة  الفردية 
والتعليم  الصحة  م��ج��االت  ف��ي  للسكان  األس��اس��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

واخلدمات االجتماعية26.  
السلطة  رئاسة  لتولي  انتخب  ال��ذي  عباس،  محمود  ينجح  ول��م 
الفلسطينية في كانون الثاني 2005، في التسامي وجتاوز اإلرث 
متدنية  الفلسطينيني  بني  عباس  مكانة  إن  بل  لعرفات،  السياسي 
أكثر بكثير من املكانة التي كانت لعرفات، كما أنه تهرب من مواجهة 
املجموعات املسلحة وفشل في محاولة ضبط وإعادة تنظيم أجهزة 

األمن الفلسطينية، ولذلك استمرت "الفوضى" بوتيرة متغيرة.
وفي الواقع، فقد أدى صعود "حماس" في السياسة الفلسطينية 
إلى مزيد من الضعف واالنقسام داخل السلطة. كذلك فإن تنامي قوة 
احلركة )حماس( يؤشر إلى ازدياد صعوبة حل جناحها العسكري، 
وعليه فإن تطلع السلطة الفلسطينية نحو امتالك احتكار استخدام 

القوة يغدو هدفاً أبعد مناال.  
وأخيراً، فإن سيطرة "حماس" على قطاع غزة في حزيران 2007 
شكلت نقطة الذروة في انقسام وتشرذم السلطة الفلسطينية.  ومن 
الصعب  االفتراض أن احلوارات التي جتري من حني إلى آخر بهدف 
وضع  إل��ى  ستفضي  الوطنية"  "ال��وح��دة  واستعادة  الصدع  رأب 
تستطيع فيه السلطة الفلسطينية استعادة سيطرتها على قطاع غزة.  
ومن ناحية عملية فإن ما مينع اليوم " حماس" من السيطرة على 
مدن الضفة الغربية هو احلمالت التي يشنها اجليش اإلسرائيلي ضد 

نشطاء هذه احلركة في الضفة.
اليوم مبثابة حقيقة  إن ظهور غزة ككيان سياسي منفصل بات 
منتهية تساهم بدورها أيضاً في إضعاف منوذج دولتني لشعبني.  
إضافة إلى ذلك فإن البعد اإلسالمي- الراديكالي حلركة "حماس" 

مكانة  يضعفان  غزة  في  األصولية  اإلسالمية  املجموعات  وتنامي 
احلركة الوطنية الفلسطينية العلمانية التي تشهد انحسارا وتراجعا 
في  العلمانية  القومية  واحلركات  االجتاهات  به  متر  ما  غ��رار  على 

أنحاء أخرى من املنطقة.
إن  القائل  الفهم  ال��دول��ي  املجتمع  وع��ي  في  تدريجيا  تغلغل  لقد 
السلطة الفلسطينية ليست كيانا سياسيا فاعال. وعلى سبيل املثال 
فقد شخص وزير اخلارجية التركي )علي باباجان( أثناء مشاركته 
في مؤمتر الدول املانحة الذي عقد العام 2008 في برلني، التحدي 
الرئيس الذي تواجهه السلطة الفلسطينية بقوله  "إن وجود قوات 
أمن ومؤسسات قانون فلسطينية مستقلة هو أمر في منتهى األهمية 
ملستقبل الفلسطينيني"27. حتى وسائل اإلعالم العاملية، التي تعتبر 
في  تشكك  أيضاً  بدورها  ب��دأت  للفلسطينيني،  مؤيدة  غالبيتها  في 
معروفة  صحف  ذلك  وبضمن  لشعبني"،  "دولتني  صيغة  جدوى 
مثل "ل��ن��دن ت��امي��ز" و"ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز"28. كذلك ف��إن اخلطاب 
السلطة على  ناحية عملية بعدم قدرة  يقر من  الراهن  الدبلوماسي 
أن تكون شريكاً عمليا في السالم مع إسرائيل.  فالدعوة املطروحة 
إلجراء مفاوضات حول صياغة مسودة اتفاق سالم توضع "على 
الرف"، تشكل عمليا إقرارا صريحاً بأن السلطة الفلسطينية عاجزة 
حاليا عن تطبيق أي اتفاق وأنها حتتاج إلى مزيد من الوقت من أجل 

تطوير قدرتها على لعب مثل هذا الدور.
كذلك أدرك حتى الذي ينشدون مصلحة الفلسطينيني، إخفاقات 
السلطة الفلسطينية في تطوير القدرات الالزمة إلقامة دولة.  ومن 
أجل إصالح الوضع كان ثمة من اقتراح إنشاء وصاية دولية تساعد 
في رعاية وتطوير السلطة الفلسطينية إلى أن تتمكن من إقامة دولة.  
الغربية  الضفة  في  السلطوية  املسؤولية  نقل  االقتراح  هذا  ويعني 
وقطاع غزة إلى هيئة دولية بقيادة الواليات املتحدة واستقدام قوات 

أميركية و/ أو دولية للمحافظة على النظام29. 

سياسة ممكنة
ما الذي ميكن فعله حيال الوضع املضطرب في السلطة الفلسطينية 

وصعود حركة "حماس"؟.
ما زال املجتمع الدولي يؤيد حتى اآلن منوذج "دولتني لشعبني"، 
إلحالل  مالئمة  صيغة  تشكل  كهذه  سياسية  تسوية  أن  مفترضاً 
السالم واالستقرار.  فاملجتمع الدولي يعتقد أن هناك حاجة إلقامة 
دولة للفلسطينيني.  سوف نتفحص هذا اخليار بصورة نقدية في 
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مكان  الحق.  وهناك خيار نظري آخر هو قيام دولة ثنائية القومية 
في "أرض إسرائيل".  وثمة خيار ثالث يتمثل في "تسوية إقليمية" 
تتقاسم فيها كل من مصر واألردن عبء حل املسألة الفلسطينية.  بعد  
ذلك، وفي غياب حل فوري، سنرسم إستراتيجيا ستكون الغاية منها 
احلد قدر اإلمكان من تكلفة احلرب املستمرة واحلصول على الوقت 

الكافي ريثما تتطور بدائل مغرية أكثر.

بناء دولة فلسطينية
في األدبيات التي تتحدث عن ظاهرة "الدولة الفاشلة" ثمة ميل 
واضح نحو التوصية مبضاعفة اجلهود لبناء الدولة )الفلسطينية( 
وتعزيز احلكم، كوسائل منفصلة ملواجهة املشكلة30.  غير أن اجلهود 
واملساعي الدولية الرامية إلى إعادة النظام السياسي الفلسطيني إلى 
نصابه لم تفلح في حتقيق الهدف املنشود.  فضال عن ذلك فقد جاء 
صعود قوة "حماس" ليعزز أكثر النزعات الالمركزية في السياسة 
الفلسطينية.  فاالنتقال في وضعية الدولة يتطلب احتكار استخدام 
القوة، وهو أمر غير ممكن طاملا لم تقع حرب أهلية أو جتل آخر للقوة 
العسكرية، بحيث يجسد ذلك بصورة مقنعة أن هيئات فرض السلطة 
والقانون الرسمية مهيأة وقادرة على جباية ثمن باهظ من أية منظمة 
أو فرد يرفضان نزع أسلحتهما.  قوات األمن الفلسطينية التي دربت 
وأهلت على أيدي الواليات املتحدة األميركية  تقهقرت أمام هجوم 
"حماس" في غزة وامتنعت وهي منتشرة في مدن الضفة الغربية، 
من نزع أسلحة املواطنني.  الرئيس الفلسطيني احلالي محمود عباس 
املطلوب.   التغيير  وكيل  بدور  النهوض  عن  تقريبا  وعاجز  ضعيف 
أجل  م��ن  الفلسطيني  االق��ت��ص��اد  مساعدة  إل��ى  ال��رام��ي��ة  احمل���اوالت 
التخفيف عن عبء بناء الدولة تواجه إشكالية، إذن من املشكوك فيه 
أن تتمكن املؤسسة الفلسطينية الفاسدة من حتقيق فوائد اقتصادية 
واسعة من خالل هذه احملاوالت.  فاملساعدات األجنبية املكثفة التي 

قدمت )للسلطة الوطنية الفلسطينية( خالل العقد السابق لم تنجح 
الوضع  ف��إن  كذلك  اجلماهير.   إل��ى  األسفل،  إل��ى  طريقها  شق  في 
احلالي، الذي ال يسود فيه قانون أو نظام، يتناقض مع احلاجة إلى 
توفير مناخ يشجع النشاطات والتنمية االقتصادية وعلى األرجح 
فإن هذا الوضع سيضر أيضاً بجهود ومساعي املجتمع الدولي ملنح 

مساعدات للفلسطينيني.
مبقدار  إال  جيدة  تكون  "ال  اخلارجية  االقتصادية  فاملساعدات 
قدرة احلكومة واالقتصاد على توظيف هذه املساعدات بشكل حذر 
النمو االقتصادي املرتفعة  ومجد"31. فضال عن ذلك فإن معدالت 
الطبيعي(  )التكاثر  اإلخ��ص��اب  معدل  مواجهة  أج��ل  م��ن  املطلوبة 
الفلسطيني، تعتبر غير معقولة على اإلطالق.  هذا الوضع يحكم على 

الفلسطينيني بأن يعانوا من فقر شديد أكبر في املستقبل القريب.
الوصاية الدولية أيضا، أو بعبارة أخرى الكولونيالية اجلديدة، ال 
تبدو كأداة أو وسيلة مالئمة لبناء دولة.  إضافة إلى ذلك فإنه ليس من 
الواضح ما إذا كان األميركيون مستعدين للقيام بدور من هذا النوع.  
وليس من املؤكد أبداً أن الواليات املتحدة، حتى في عهد باراك أوباما، 
تشاطر الفرضية القائلة إن حل النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني أمر 
ممكن في املدى القريب وإنه قضية ذات أولوية من الدرجة األولى.  
زمام  بتولي  األوروب��ي��ني  أو  و/  األميركيني  إغ��راء  أمكن  لو  وحتى 
ضئيلة  ستكون  ذلك  جناح  فرص  فإن  الفلسطينيني،  على  السلطة 
للغاية.  ويكفي هنا أن نتأمل نتائج محاوالت جرت في العقود األخيرة 
الستخدام قوات أجنبية إلحالل السالم- وليس حلفظ السالم فقط- 
حتى ندرك أن النتائج ليست مشجعة بشكل خاص وهذا على أقل 
تقدير.  فالقوات املخصصة حلفظ السالم تزاول مهمتها فقط بعد 
توصل األطراف املتنازعة إلى تسوية أو اتفاق، وبصورة عامة بعد 
أن تكون األطراف املتنازعة قد استنزفت )كما حصل في البوسنة( 
أو مني أحد األط��راف بهزمية )كالصرب في كوسوفو(.  إلى ذلك 

الوصاية الدولية أيضا، أو بعبارة أخرى الكولونيالية اجلديدة، 
ال تبدو كأداة أو وسيلة مالئمة لبناء دولــة.  إضافة إلى ذلك فإنه 
ليس من الواضح ما إذا كان األميركيون مستعدين للقيام بدور من 
هذا النوع.  وليس من املؤكد أبدًا أن الواليات املتحدة، حتى في عهد 
باراك أوباما، تشاطر الفرضية القائلة إن حل النزاع اإلسرائيلي- 
الفلسطيني أمر ممكن في املدى القريب وإنه قضية ذات أولوية من 
الدرجة األولى.  وحتى لو أمكن إغراء األميركيني و/ أو األوروبيني 
بتولي زمام السلطة على الفلسطينيني، فإن فرص جناح ذلك ستكون 

ضئيلة للغاية.
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فإن النجاح النسبي في يوغسالفيا سابقا وفي تيمور الشرقية لم 
يتحقق سوى بعد حمالت واسعة من التطهير العرقي والتي قلصت 

االحتكاك بني املجموعات السكانية املتناحرة32.
لدى  تتوفر  زال��ت  ما  فإنه  بصددها،  نحن  التي  احلالة  في  لكن 
الفلسطينيني- وال سيما املتطرفني منهم- طاقة هائلة، كما أن القوات 
األجنبية املقترحة من املفترض أن تأتي كبديل التفاق ثنائي.  فضال 
عن ذلك فقد سبق وأن أرسلت في املاضي قوات دولية إلى منطقة 
النزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني إال أنها فشلت في مهمتها كما هو 
معلوم.  كذلك فإن جتربة األميركيني في إرسال قوات للحفاظ على 
النظام لم تبشر بنتائج طيبة، وبالتالي فإن استعدادهم لتكبد خسائر 
في حاالت ال تعتبر حيوية ألمن الواليات املتحدة، محدود للغاية33. 
وعلى أية حال، فإن التوقعات بأن يتمكن الفلسطينيون من بناء 
دولة عصرية في املستقبل القريب، حتى إذا كان ذلك سيتم مبساعدة 
الغرب، هي توقعات ساذجة.  ففي أوروبا كانت هناك حاجة ملئات 
السنوات من أجل بناء دول قومية. وجميع احملاوالت التي جرت لبناء 
دول في الشرق األوسط، باستثناء مصر التي تعتبر دولة تاريخية، 

لم تتكلل سوى بنجاح جزئي فقط.

دولة ثنائية القومية
على  التقسيم  حلول  في  الكائنة  احلكمة  في  تشكك  مدرسة  ثمة 
ومقترحات  حلول  مضى  فيما  عرضت  وق��د  أن��واع��ه��ا34.   اختالف 
عديدة إلحالل االستقرار في مناطق تقطن فيها مجموعات عرقية 
مختلفة، مثل نظام دستوري، األوتونوميا )احلكم الذاتي أو اإلدارة 
الذاتية( والفدرالية.  وتقوم هذه التسويات على تقاسم الصالحيات 
واملشاركة في وظائف سلطوية )تقاسم وظيفي(، والتي تعتبر ناجعة 
في ظروف نزاع إثني مستمر وطويل35.   على الرغم من أن احلركة 

ال� "دولة واحدة"،  املاضي بحل  الفلسطينية متسكت في  الوطنية 
ورغم تهديدات الفلسطينيني املتواترة بالعودة إلى هذا اخليار القدمي، 
إال أنه يبدو اليوم أن كلتا احلركتني الوطنيتني في فلسطني مصممتان 
على قيام ووجود دولة منفصلة لكل منهما36.  من الصعب تصور 
غياب  وف��ي  واح���دة،  دول��ة  في  معا  تتعاونان  الوطنيتني  احلركتني 
القوى  تظهر  أن  ميكن  مشترك،  مصير  تقاسم  في  الرغبة  أو  الثقة 
أزم��ات سياسية  تفادي نشوب  متاحاً  يكون  أن  أقوى من  املضادة 
متكررة، تؤدي في نهاية املطاف إلى التفكك.  عالوة على ذلك فإن 
أو فرضها  التسوية  إلى تفضيل مثل هذه  الدولي ال مييل  املجتمع 

على الطرفني.
يعتبر أصحاب املواقف احلمائمية في إسرائيل وأماكن أخرى من 
العالم أن الدولة الثنائية القومية هي النتيجة احلتمية في ظل استمرار 
الوضع القائم )الستاتوس كڤو(، وذلك بسبب اجتاهات دميغرافية، 
سيتحول  العرب،  السكان  ل��دى  املرتفع  ال��والدة  معدل  ض��وء  ففي 
اليهود إلى أقلية في املنطقة الواقعة غربي نهر األردن.  فضال عن 
ذلك فإن وجود مستوطنات كثيرة، إلى جانب النفوذ السياسي الكبير 
للمستوطنني، يخلق وضعاً يغدو فيه التقسيم غير ممكن.  وقد ترددت 
إدعاءات مفادها أن هذه االجتاهات تبشر بنهاية دولة إسرائيل كدولة 
يهودية، وحتولها فعليا إلى دولة ثنائية القومية.  مثل هذه املخاوف 

تفسر التعجل والسخاء اإلقليمي الذي تبديه تلك األوساط.
غير أن هذا التوجه يبالغ في تقدير وزن االجتاهات الدميغرافية.  
فعدد الفلسطينيني في الضفة الغربية أقل من التقدير السائد، كما أن 
معدل الوالدة لديهم آخذ في االنخفاض37.  ولعل األهم من ذلك هو أن 
مثل هذا املوقف ال يقدر كفاية تصميم املؤسسة السياسية اإلسرائيلية 
للدولة وعلى دميقراطيتها عن  اليهودي  الطابع  على احملافظة على 
طريق االنفصال عن املناطق املأهولة بكثافة سكانية عربية عالية، وعن 

في  وبريطانيا  فرنسا  من  لكل  الكولونيالي  املاضي  ضــوء  في 
الشرق األوسط، تبدو فكرة إقامة وصاية دولية فكرة إشكالية.  ويثبت 
التاريخ أن العرب فقط هم القادرون على حكم العرب بالطرق املألوفة 
شأن  في  مركزي  بــدور  للقيام  املرشحني  أفضل  أن  ويخيل  لديهم 
الفلسطينيني هم بالذات املصريون واألردنيون، إذ أن مصر واألردن 
وقعتا على معاهدات سالم مع إسرائيل، كما أنهما تبديان مسؤولية 
أكبر مما تبديه زعامة السلطة الفلسطينية، وفضال عن ذلك فقد 
حققت الدولتان جناحا نسبيا، قبل العام 1967، في كبح جماح احلركة 

الوطنية الفلسطينية وفي تولي السلطة على الفلسطينيني.
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طريق تفكيك املستوطنات املوجودة في هذه املناطق.  في العام 1981 
العام 2005 فككت  إسرائيل مستوطناتها في سيناء، وفي  فككت 
جميع مستوطناتها في قطاع غزة وعددا من املستوطنات في شمال 
الضفة الغربية.  كما هو معروف فقد حظيت االنسحابات األحادية 
اإلسرائيليني،  صفوف  في  التأييد  من  بها  بأس  ال  بدرجة  اجلانب 
يعتبر  ال  املعزولة  املستوطنات   من  آخر  عدد  تفكيك  فإن  وبالتالي 
مبنزلة تصور خيالي، إلى ذلك فقد شيدت إسرائيل جدار فصل يقوم 
في جزئه األكبر على خطوط حدود العام 1967، مؤشرة بذلك إلى 
مسار خط الفصل املستقبلي في مقابل الفلسطينيني، ولذلك ال يجوز 

قبول التنبؤات القامتة املرتكزة على اجتاهات دميغرافية.

التوجه اإلقليمي
قادت الصعوبات التي تعترض تطبيق منوذج الدولتني اإلسرائيليني 
أن  ومبا  الفلسطينية.   باملسألة  يتصل  ما  كل  في  النظر  إع��ادة  إلى 
وأن  ذات���ي،  حكم  إق��ام��ة  على  يبدو  كما  ق��ادري��ن  غير  الفلسطينيني 
اإلسرائيليني غير معنيني في الوقت ذاته بأن يأخذوا هذه املهمة على 

عاتقهم، فمن هو الالعب املسؤول املالئم لهذا الدور؟
في  وبريطانيا  فرنسا  من  لكل  الكولونيالي  املاضي  ض��وء  في 
إشكالية.   فكرة  دولية  وصاية  إقامة  فكرة  تبدو  األوس��ط،  الشرق 
ويثبت التاريخ أن العرب فقط هم القادرون على حكم العرب بالطرق 
املألوفة لديهم ويخيل أن أفضل املرشحني للقيام بدور مركزي في 
إذ أن مصر  بالذات املصريون واألردنيون،  الفلسطينيني هم  شأن 
واألردن وقعتا على معاهدات سالم مع إسرائيل، كما أنهما تبديان 
مسؤولية أكبر مما تبديه زعامة السلطة الفلسطينية، وفضال عن ذلك 
فقد حققت الدولتان جناحا نسبيا، قبل العام 1967، في كبح جماح 
احلركة الوطنية الفلسطينية وفي تولي السلطة على الفلسطينيني.  
هناك إسرائيليون كثيرون مييلون إلى رؤية كل من مصر واألردن 
كشريكتني مستقبليتني إلسرائيل في تقاسم فلسطني38.   في املرحلة 

احلالية تفضل الدولتان املذكورتان احملافظة على مسافة معينة، مع 
أن هناك عدة مؤشرات إلى أن الوضع ميكن أن يتغير.  فاملصريون، 
إلى  تدريجيا  اليوم  يتوصلون  حتفظات،  من  لديهم  ما  كل  ورغ��م 
االستنتاج بأنهم ال يستطيعون االنفصال عن قطاع غزة، وأن كبح 
"إمارة  فوجود  مصرية.   مصلحة  هو  املتطرف  اإلسالمي  النظام 
إسالمية" في غزة يهدد االستقرار الداخلي في مصر، ألن هذا الكيان 
يشجع مقاومة "اإلخوان املسلمني" في بالد النيل.  وقد بات نفوذ 
مصر ملموساً في قطاع غزة عقب انسحاب إسرائيل األحادي اجلانب 
)آب 2005( ثم تعزز أكثر بعد سيطرة "حماس" على القطاع في 

حزيران 2007.
التي متكن من  الظروف  أن تخلق  التطورات من شأنها  كل هذه 
توجيه غزة باجتاه مصر.  وترى القاهرة، بتحفظ شديد، أن عودة 
السلطة في القطاع إلى يديها- حتى وإن بشكل غير مباشر في هذه 
املرحلة- تشكل أهون الشرين، وذلك في ضوء إمكانية صعود كيان 
)إسالمي( قوي في غزة بقيادة "حماس".  ويشار إلى أن مصر تزود 
حاليا قطاع غزة بكمية معينة من الكهرباء، كما أن معبر رفح بني مصر 
العام  للغزيني.  في صيف  األمان  والقطاع يشكل نوعا من صمام 
2008 اقترحت القاهرة إرسال جنود إلى غزة كجزء من قوة أمن 
عربية، وذلك في إطار خطة لتعزيز استقرار السلطة الفلسطينية39. 
حركة "حماس" تعارض من جهتها تدخل مصر، لكن قيادة السلطة 

الفلسطينية مستعدة لبحث الدور الذي ستلعبه مصر40.
األردنيون أيضا قد يقررون أن هوية فلسطينية تنقيحية تستمد 
قوتها من الضفة الغربية ميكن أن تشكل تهديداً تصعب معاجلته، 
وذلك في ضوء العامل الدميغرافي القائم في األردن نتيجة الرتفاع 
نسبة األردنيني من أصل فلسطيني.  إن تقدمي مساعدة اقتصادية 
سخية لألردن ميكن له أيضاً أن يلني إحجام األردنيني املفهوم عن 

االنشغال باملوضوع الفلسطيني.
اخليار  لقبول  مستعدون  كثيرون  فلسطينيون  هناك  ذل��ك  إل��ى 
األردني41.  وقد أثيرت مجدداً في اآلونة األخيرة فكرة وضع قوات 
فلسطينية في الضفة الغربية حتت قيادة أردنية )لواء بدر- التابع 
الفلسطينيني  بني  وثمة  األردن(.   في  الفلسطيني  التحرير  جليش 
التواقني للهدوء واالستقرار شريحة ال يستهان بها من املستعدين 
والضفة  األردن  بني  ف��درال��ي  احت��اد  إقامة  فكرة  في  النظر  إلع��ادة 
الغربية حتت قيادة هاشمية42. وفي إطار عملية تفكك  فيها إسرائيل 
مستوطنات من مناطق في الضفة الغربية، فإنه سيكون في مقدور 

اجلدار: األمر الواقع اإلسرائيلي.
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األردنيني بالتأكيد ملء جزء من الفراغ الذي سينشأ في املنطقة.
إن خيبة أمل الفلسطينيني الكبيرة من احلركة الوطنية الفلسطينية 
ميكن أن تساعد بدورها في التخلي عن منوذج دولتني لشعبني.  ففي 
آذار 2006 وافق ما ال يقل عن 47% من الفلسطينيني على وجوب حل 
السلطة الفلسطينية43. وفي أيار 2008 أعرب 66% من الفلسطينيني 
الصحيح"44.  غير  االجتاه  في  يسير  "مجتمعهم  أن  اعتقادهم  عن 
فضال عن ذلك فإن الهوية الوطنية الفلسطينية ما زالت مرنة وفتية 
نسبياً، وبالتالي فإن احلصول على هوية وطنية مختلفة ما زال في 
نطاق املمكن، والتاريخ حافل بنماذج لهويات جماعية شهدت تغييرات 

من هذا النوع أو ذاك54. 
الفلسطينية  الوطنية  املسألة  ملواجهة  األجن��ع  الطريقة  أن  يبدو 
إع��ادة توجيه قطاع غزة  ال تكمن في إعطاء مكانة دول��ة، وإمنا في 
الشرقية  والضفة  الغربية  الضفة  بني  العالقة  وإحياء  مصر  نحو 

)األردن(.  
وسوف يكون من السهل أكثر ملصر واألردن زيادة تدخلهما إذا 
ما جرى األمر حتت مظلة دبلوماسية دولية.  وميكن تبرير مثل هذا 
التدخل بالقول إن الدولتني )مصر واألردن( ستلعبان دوراً مؤقتاً 

ريثما يكون الفلسطينيون جاهزين.
تقترح  ال  جديدة  صيغة  يشكل  اإلقليمي"  "التوجه  ه��ذا  إن 
العداء  أعمال  لكل  ح��دا  يضع  ونهائيا  حاسما  حال  بالضرورة 
والعنف.  قد ال يكون باإلمكان تبديد الغموض والضبابية فيما 
مسؤولة  دول  تدخل  لكن  احل��دود،  أو  السيادة  مبسائل  يتعلق 
ملواجهة  واقعية  محاولة  األق��ل  على  يشكل  ومصر  األردن  مثل 
عن  اخل��روج  هذا  للتحقق.   قابلة  غير  سياسية  أح��الم  تداعيات 
الواليات  من  يتطلب  الدولية  الساحة  في  حاليا  السائد  املنطق 
من  ال��رغ��م  وعلى  املتحدة  ف��ال��والي��ات  م��ع��ني.   دور  لعب  املتحدة 
إخفاقاتها في الشرق األوسط، ما زالت تعتبر قوة عاملية عظمى 
األكثر  األعظم  القوة  متثل  أنها  كما  املنطقة46.   في  مصالح  لها 
قدرة على تقدمي حوافز ومكافآت تساعد في إقناع دول مسؤولة 
كمصر واألردن بلعب دور إيجابي أكثر في الشؤون الفلسطينية. 
كذلك فإن موقف الواليات املتحدة له أهمية أيضا في كل ما يتعلق 
باإلبقاء على حظر تقدمي املساعدة حلكومة "حماس" في غزة أو 
االعتراف بها.  إلى ذلك فإن الواليات املتحدة هي التي متلك فقط 
القوة الدبلوماسية الالزمة ملنع مبادرات دولية ميكن أن تساهم 

في تدهور النزاع أكثر.

إدارة النزاع
يتمثل اخليار الرابع في اإلدارة احلذرة للنزاع.  لسوء احلظ، فإنه 
ال يوجد لكل نزاع طويل بالضرورة حل يسير وف��وري، وفي ظل 
انعدام فرص التوصل إلى اتفاق عبر املفاوضات، تغدو اإلستراتيجيا 
اإلدارة  الفلسطيني هي  النزاع اإلسرائيلي-  إتباعها حيال  الواجب 
إلى  جوهرها  ف��ي  اإلستراتيجيا  ه��ذه  وتستند  ل��ل��ن��زاع.   احلكيمة 
املسلح،   النزاع  تكاليف  اإلمكان من  القائل بوجوب احلد قدر  املبدأ 
واحملافظة قدر املستطاع على حرية مناورة سياسية.  وثمة هدف 
الوقت على فرض أن املستقبل قد يحمل في  آخر يتمثل في كسب 
نهائي واضح  ه��دف  ع��دم وج��ود  أن  أفضل.  صحيح  بدائل  طياته 
يشكل معضلة ولكن رمبا يكون ذلك الطريق األمثل ملواجهة وضع 
مركب.  ومبصطلحات تنفيذية فإن األهداف هي كبح جماح اإلرهاب 
واملجتمع  اإلسرائيلي  للمجتمع  الناجمة  املعاناة   درجة  من  واحلد 
الفلسطيني ومنع التصعيد.  إن تفكيك وإخالء عدد من املستوطنات 
املعزولة األخرى ميكن أن يساهم في تقليص االحتكاك بني اليهود 
والفلسطينيني.  يتعني على إسرائيل أن تتحلى بضبط النفس، وخاصة 
في كل ما يتعلق باستخدام القوة.  في املقابل ليست هناك توقعات 
كبيرة من السلطة الفلسطينية،  وإن كانت هناك حاجة لتغييرات سواء 
في وسائل اإلعالم أو جهاز التعليم التابعني للسلطة، ومبا يشجع 
على خلق مناخ إيجابي أكثر.  باستطاعة مصر واألردن ودول عربية 
أخرى أن تتعاون مع إسرائيل في احلد من آثار وانعكاسات النزاع 
اإلسرائيلي- الفلسطيني، خاصة وأن لهذه الدول أيضاً مصلحة في 
عزل حركة "حماس" واحلد من تأثيرها.  ثمة هدف آخر إلستراتيجيا 

إدارة النزاع وهو منع تعزيز قوة سلطة "حماس" في غزة.
وتتطلب إستراتيجيا إدارة النزاع هذه التحلي بالصبر واالعتدال 
واملرونة، فضال عن أنها عملية تقوم على التجربة واخلطأ، تصحح 
اإلقليمية  الديناميكية  ف��ي  التغييرات  مب��وج��ب  م��س��اره��ا  وت��وج��ه 
والدولية، على غرار توجه “muddling through”  في حتديد 
السياسة، والذي كتب عنه تشارلز ليندبلوم 74. ففي النزاعات الطويلة 
ال ميكن أن ينتهي النزاع طاملا كانت أطرافه تظهر قدرة على حتمل 
أثمانه وتبعاته، وعلى املدى البعيد قد يكون ترك الطرفني املتنازعني 
يستنزف أحدهما اآلخر، أفضل من تدخل سابق ألوانه.  فالتعب من 
من  أكثر  إلنهائه  وجيها  سببا  األحيان  من  الكثير  في  يغدو  النزاع 

البحث عن حل ناجح.
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تلخيص 
الديار  ف��ي  دول��ت��ني  على  القائم  االت��ف��اق  أن  تدريجيا  يتضح  ب��دأ 
بصلة.   للواقع  ميت  ال  ال��ه��واء،  في  ك��الم  مجّرد  إال  هو  ما  املقدسة 
فالتسوية التاريخية بني احلركتني الوطنيتني املتناحرتني على ذات 
البقعة اجلغرافية ليست في متناول اليد.  فضال عن ذلك فقد أخفقت 
احلركة الوطنية الفلسطينية في محاولتها إقامة دولة قابلة للحياة.  
املناطق  ف��ي  ال��س��ائ��دة  "ال��ف��وض��ى"  أن تستمر حالة  امل��رج��ح  وم��ن 
"حماس"  حركة  جتذر  أن  كما  املنظور،  املستقبل  في  الفلسطينية 
على  قائمة  الفلسطينية  السياسة  في  الرئيسة  االجتاهات  سيبقي 
حالها.  إن املجتمع الدولي و/ أو إسرائيل عاجزان تقريبا عن القيام 
بشيء لتحسني وضع الفلسطينيني و/ أو لتغير سلوكهم.  وإن تغييراً 
من الداخل فقط ميكن أن يحد من التأثيرات السلبية للميول الوطنية 
واإلسالمية املتطرفة في صفوف الفلسطينيني.  ولسوء احلظ فقد 
أظهرت احلركة الوطنية الفلسطينية حتى اآلن قدرة قيادية متدنية 
للغاية.  إن فشل احلركة الوطنية الفلسطينية يبدو جليا جداً، خاصة إذا 
ما الحظنا أن الفلسطينيني فوتوا موجتني تاريخيتني قامت خاللهما 

الكثير من الدول اجلديدة، املوجة التي أعقبت نهاية احلرب العاملية 
الثانية، واملوجة التي تلت نهاية احلرب الباردة.

جتربة  تشكل  الفلسطينية  السلطة  أن  حلقيقة  تدريجيا  فهما  إن 
الوطنية  احلركة  طابع  في  يبدو  كما  يكمن  الفشل  هذا  وأن  فاشلة 
الفلسطينية، من شأنه أن يتيح صعود منوذج جديد وأن يضع حداً 
لوهم احلل القائم على دولتني لشعبني.  فهذا النموذج، الذي سبق 
وأن اقترح في املاضي، لم يوفر آلية مالئمة حلل النزاع اإلسرائيلي- 
التفكير  إرث  على  التغلب  السهل  من  ليس  ذل��ك،  مع  الفلسطيني.  
السابق، حتى إذا كان زمنه قد ولى، متاما مثلما أنه ليس من السهل 
من  أخرى  لفترة  حاجة  هناك  ستكون  جديد.   تفكير  منوذج  قبول 
الوقت قبل أن يتمكن املجتمع الدولي من تبني خطة تقسيم جديدة 
أطلق عليها هنا "التوجه اإلقليمي".  غير أن املالمح واخلطوط العامة 
لتسوية مستقرة أكثر، حتل مكان السلطة الفلسطينية، باتت قائمة 
على أرض الواقع.  فمصر واألردن شريكتان أفضل إلعادة تقسيم 
اإلدارة  هو  املرحلة  هذه  في  األفضل  واخليار  إسرائيل"،  "أرض 

احلذرة للنزاع إلى أن تظهر بدائل سياسية أفضل.

]املقال مترجم عن العبرية[  
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