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امللخّص التنفيذي
لحل مسائل “الوضع النهايئ”
يدخل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني مرحلة جديدة ،فعملية دبلوماسية قابلة للتطبيق ّ
غائبة منذ ع ّدة سنوات .والحركة الوطنية الفلسطينية ضعيفة ومترشذمة ،مماّ يجعلها تفتقر إىل ما يلزم ملواجهة
التحديات املستم ّرة وغ َري قادرة عىل فرض الضغط سعياً لتحقيق أهدافها .يف املقابل ،ت ُِّرسخ إرسائيل برسعة عقودا ً
ومؤسساتية ،وتضع نفسها يف موقع يخ ّولها رسمياً ض َّم مساحات
من نشاطات االستيطان من خالل إجراءات ترشيعية ّ
كبرية من الضفّة الغربية إليها من خالل الض ّم بحكم القانون .وحصلت هذه العملية بالتحديد بشكلٍ مبارش عىل
حساب تأسيس دولة فلسطينية مستقلّة ،تارك ًة ماليني الفلسطينيني عالقني تحت السيادة اإلرسائيلية من دون حقوق
أي نيّة إرسائيليّة لض ّم هؤالء الفلسطينيني املعدومي
سياسية أو وسيلة لكسب هذه الحقوق يف املستقبل .وبغياب ّ
الجنسية ضمن مجموع مواطنيها ،تُريس إرسائيل “نظاماً مزدوج الطبقات من الحقوق السياسية والقانونية واالجتامعية
والثقافية واالقتصادية املتباينة يرتكز عىل اإلثنية والجنسية” ،وقد وصفت مجموعة من الخرباء الحقوقيني الرائدين يف
األمم املتّحدة هذا النظام بأنّه “نظام أبارتهايد يف القرن الواحد والعرشين” وما أطلق عليه اآلخرون ببساطة مس ّمى
“واقع الدولة الواحدة”.
يف هذا السياق ،باتت الطريق للوصول إىل تسوية للرصاع بالتفاوض أمرا ً يستحيل تص ّوره من دون تغيريات كبرية يف
كل جهة من الجهتَني ويف االختالل الكبري يف ميزان القوى بينهام ويف
الديناميات االجتامعية السياسية الداخلية لدى ّ
لحل الرصاع هي عىل
ولعل الحاجة إىل إعادة تقييم دقيقة إلطار العمل التص ّوري املناسب ّ
مقاربة املجتمع املدينّ .
القدر ذاته من األه ّمية .فألكرث من ثالثة عقود ،بقي املجتمع الدويل ملتزماً مببدأ التقسيم إىل دولتَني مستقلّتَني ،أو
“حل الدولتني” .وكان ذلك عىل الرغم من االختالف املتزايد بني هدف تأسيس دولة فلسطينية منفصلة وواقع الض ّم
ّ
اإلرسائييل التدريجي عىل األرض ،فضالً عن الدعم الشعبي املتضائل من الجهتَني وكفاح املنارصين املتزايد للدفاع عن
الحل.
قابلية تطبيق هذا ّ
ومع أ ّن االهتامم بأُطر عمل بديلة ازداد يف السنوات األخرية ،ما زال التقصري هائالً يف البحث يف األشكال املختلفة
ألي خيار من الخيارات .بالتايل ،من الواضح أ ّن البدائل
وتطويرها ،إىل جانب غياب اإلقبال السيايس أو الحشد الواسع ّ
للتقسيم الكالسييك بحاجة إىل دراسة بشكل متك ّرر أكرث وبعمقٍ أكرب من أجل توسيع نطاق الخيارات املتاحة لصانعي
السياسات والجهات الفاعلة املدنية يف السنوات املقبلة.
تعرض هذه الورقة تع ّمقاً يف ٍ
واحد من هذه البدائل :منوذج الكونفدرالية الهجني .كام أ ّن الغاية منها التفكري يف
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ولتقديم أفكار للطريقة التي يستطيع
نطاق يتخطّى منوذج الدولتَني الكالسييك ّ
فيها صانعو السياسات والجهات الفاعلة املدنية تطبيق إطار عمل كونفدرايل يف املستقبل .ونظرا ً إىل واقع الدولة
املرتسخ ،تحرير الفلسطينيني من خالل إعتاقهم يف دولة دميقراطية واحدة هو البديل األبسط نظرياً لعقود
الواحدة ّ
من املحاوالت الفاشلة لتطبيق التقسيم.
وقد يبدو السعي للوصول إىل منوذ ٍج أكرث تعقيدا ً من الكونفدرالية مرهقاً بشكل غري الزم .بيد أ ّن الكونفدرالية
َ
الطرف عنها .عالوة عىل ذلك ،ال يحول هذا
يغض مؤيّدو الدولة الواحدة
تتحلىّ باستجابة أكرب للوقائع التي غالباً ما ّ

1

النموذج من ظهور دولة دميقراطية واحدة عىل املدى الطويل ،يف حال ت ّم اإلقرار بأ ّن دولة من هذا النوع مجدية
ونافعة .وللكونفدرالية اإلمكاني ُة لتشكّل منوذج حوكمة قابالً للتطبيق وجذّاباً بشكل متبادل يح ّرر الفلسطينيني من
حق تقرير املصري والتعبري الوطني للجهتَني
واقع القمع املستم ّر ويوقف االستمرار باالستعامر االستيطاين ويُبقي عىل ّ
كلتيهام ويعالج التطلّعات والشكاوى اإلرسائيلية والفلسطينية بطريقة عملية وتناغمية .ومن خالل ذلك ،تتص ّور
املقاربة الكونفدرالية حلاّ ً للرصاع يحول دون املزيد من الرصاع يف املستقبل أو يح ّد منه عىل األقل.
يوسع
لذا عرب طرح مسارات نحو الحدود املفتوحة أو املرنة ووضع اإلقامة بصفة دامئة ونوا ٍح من السيادة املتشاطرةّ ،
نظام حكومة كونفدرايل الفرص بشكل يتخطّى الفرص املتص ّورة يف معادلة الدولتَني الكالسيكية وبطرق ميكنها أن
تحل معضلة االختيار بني األمن أو السيادة .وال
تقلّل من املنافسة الصفرية النتيجة حول مجاالت الرصاع األعند وأن ّ
ب ّد من أن يكون النظام الكونفدرايل معقّدا ً وقادرا ً عىل تح ّمل قدرا ً كبريا ً من الضغط والتوتّرات املتك ّررة.
وسيتطلّب أيضاً قفزات تص ّورية وعملية هائلة بغية إعادة ترتيب أنظمة االمتيازات التي يصعب التخلّص منها.
فرض مستويات غري معهودة من الضغط
وسيتطلّب كرس الجمود الذي حال دون الوصول إىل ّ
حل حتّى هذه اللحظة َ
مفصل بوضوح يكون مقبوالً ألكرثية اإلرسائيليني والفلسطينيني .وفيام الكثريون
الخارجي والداخيل ،مقروناً ببديل ّ
لحل الدولتَني ،الذي طغى عىل جهود
سيشكّكون يف جدوى الكونفدرالية بالطبع ،كان من املمكن قول األمر ذاته ّ
صناعة السالم.
أي
رضة للغاية .وهي ال تق ّدم ّ
يف الوقت الراهن ،حقيقة الدولة الواحدة غري العادلة التي تفرضها إرسائيل مقلقة وم ّ
حل للرصاع األسايس .ومع أ ّن ذلك سيسبّب عىل األرجح املزيد من عدم االستقرار يف املستقبل القريب ،هو يق ّدم
ّ
فرصة إلعادة تقييم الطريقة التي قد يعيش فيها اإلرسائيليون والفلسطينيون يوماً ما بشكل عادل أكرث يف أرض
يتشاطرونها .يف هذه املرحلة ،بات تطوير إطار العمل هذا حاجة مل ّحة.
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ككل ينبغي أن يتّسم مبيزتَني ليحقّق سالماً دامئاً :ينبغي أن يكون قابالً
حل للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ّ
“...أي ّ
ّ
حل محتمل ما قابالً للتطبيق من الناحية العملية
للتطبيق وينبغي ،عىل األقل إىل حد ما ،أن يكون إلهامياً .فإن كان ّ
لك ّنه ال يُلهم القلوب والعقول ،فلن ينجح عىل األرجح”.
						

—جون ويتبيك

1

3

املقدمة
ّ
لحل مسائل “الوضع النهايئ”
يدخل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني مرحلة جديدة ،فعملية دبلوماسية قابلة للتطبيق ّ
غائبة منذ ع ّدة سنوات .والحركة الوطنية الفلسطينية ضعيفة ومترشذمة ،مماّ يجعلها تفتقر إىل ما يلزم ملواجهة
التحديات املستم ّرة وغ َري قادرة عىل فرض الضغط سعياً لتحقيق أهدافها .يف املقابل ،ت ُِّرسخ إرسائيل برسعة عقودا ً
ومؤسساتية ،وتضع نفسها يف موقع يخ ّولها رسمياً ض َّم مساحات
من نشاطات االستيطان من خالل إجراءات ترشيعية ّ
كبرية من الضفّة الغربية إليها من خالل الض ّم بحكم القانون .وحصلت هذه العملية بالتحديد بشكلٍ مبارش عىل
حساب تأسيس دولة فلسطينية مستقلّة ،تارك ًة ماليني الفلسطينيني عالقني تحت السيادة اإلرسائيلية من دون حقوق
أي نيّة إرسائيليّة لض ّم هؤالء الفلسطينيني املعدومي
سياسية أو وسيلة لكسب هذه الحقوق يف املستقبل .وبغياب ّ
الجنسية ضمن مجموع مواطنيها ،تُريس إرسائيل “نظاماً مزدوج الطبقات من الحقوق السياسية والقانونية واالجتامعية
والثقافية واالقتصادية املتباينة يرتكز عىل اإلثنية والجنسية” ،وقد وصفت مجموعة من الخرباء الحقوقيني الرائدين يف
األمم املتّحدة هذا النظام بأنّه “نظام أبارتهايد يف القرن الواحد والعرشين” وما أطلق عليه اآلخرون ببساطة مس ّمى
2
“واقع الدولة الواحدة”.
يف هذا السياق ،باتت الطريق للوصول إىل تسوية للرصاع بالتفاوض أمرا ً يستحيل تص ّوره من دون تغيريات كبرية
كل جهة من الجهتَني ويف االختالل الكبري يف ميزان القوى بينهام
يف الديناميات االجتامعية السياسية الداخلية لدى ّ
لحل الرصاع هي
ولعل الحاجة إىل إعادة تقييم دقيقة إلطار العمل التص ّوري املناسب ّ
ويف مقاربة املجتمع املدينّ .
عىل القدر ذاته من األه ّمية .فألكرث من ثالثة عقود ،بقي املجتمع الدويل ملتزماً مببدأ التقسيم إىل دولتَني مستقلّتَني،
“حل الدولتني” 3.وكان ذلك عىل الرغم من االختالف املتزايد بني هدف تأسيس دولة فلسطينية منفصلة وواقع
أو ّ
الض ّم اإلرسائييل التدريجي عىل األرض ،فضالً عن الدعم الشعبي املتضائل من الجهتَني وكفاح املنارصين املتزايد
4
الحل.
للدفاع عن قابلية تطبيق هذا ّ
ومع أ ّن االهتامم بأُطر عمل بديلة ازداد يف السنوات األخرية ،ما زال التقصري هائالً يف البحث يف األشكال املختلفة
ألي خيار من الخيارات .بالتايل ،من الواضح أ ّن البدائل
وتطويرها ،إىل جانب غياب اإلقبال السيايس أو الحشد الواسع ّ
للتقسيم الكالسييك بحاجة إىل دراسة بشكل متك ّرر أكرث وبعمقٍ أكرب من أجل توسيع نطاق الخيارات املتاحة لصانعي
السياسات والجهات الفاعلة املدنية يف السنوات املقبلة.
تعرض هذه الورقة تع ّمقاً يف ٍ
واحد من هذه البدائل :منوذج الكونفدرالية الهجني .ويبدأ القسم األ ّول بنقد لنموذ َجي
الدولتَني والدولة الواحدة من أجل م ْنح ف ْهمٍ أفضل للموقع الذي تكون فيه الكونفدرالية مناسبة واملزايا التي تق ّدمها
باملقارنة .ويعرض القسم الثاين منوذجاً نظرياً للكونفدرالية ث ّم يعرض الحجج الداعمة لتطبيقه منوذجاً للحوكمة يف
السياق اإلرسائييل الفلسطيني .ويعالج القسم الثالث االنتقادات الراهنة املو ّجهة للكونفدرالية ومواطن ضعفها
كنموذج تطبيقي .أما القسم الرابع واألخري ،فيعرض دليالً تقريبياً لتطبيق الكونفدرالية.
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النظر إىل ما بعد التقسيم الكالسييك
لحل الرصاع
كان تقسي ُم األرض التي تجمع إرسائيل وفلسطني إىل دولتَني مستقلّتني إطا َر العمل التص ّوري الطاغي ّ
بني الحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية طوال عقود .وطُرح إطار العمل هذا بداي ًة يف خالل االنتداب
الربيطاين وشكّل األساس لقرار األمم املتّحدة لتقسيم فلسطني يف العام  ،1947لك ّن القسم األكرب من الجهة العربية
5
حق تقرير املصري ث ّم مل يعد يلقى اهتامماً يُذكر بعد حرب العام  1948وما تالها.
رفضه باعتبار أنّه ال يتامىش مع ّ
وعادت فكرة التقسيم للظهور كخيار قابل للتطبيق بدءا ً بقبول أقسامٍ من الحركة الوطنية الفلسطينية تدريجياً
مببادئها األساسية يف السبعينيات ،فضالً عن اإلرسائيليني التق ّدميني وصانعي السالم الدوليني الذين شعروا بأ ّن التقسيم
هو الطريقة الوحيدة لحامية دميقراطية إرسائيل وأكرثيّتها اليهودية 6.ث ّم اعتُمد التقسيم كأساس للمفاوضات يف خالل
عمليّتَي السالم يف مدريد وأوسلو يف مطلع التسعينيات ،عىل الرغم من أ ّن إرسائيل مل تقبل رسمياً بهدف الوصول إىل
7
دولة فلسطينية مستقلّةُ ،مفضِّ لة عوضاً عن ذلك مفهو َم الفصل من دون التخليّ عن السيادة.
ومنذ تلك املرحلة ،استثمرت الجهتان واملجتمع الدويل ومنظومة كاملة من املنظّامت املدنية كماّ ً هائالً من الوقت
واملوارد والطاقة والرتكيز لتحقيق هذه الفكرة .مع ذلك ،فشلت املفاوضات مرارا ً وتكرارا ً يف الوصول إىل اتفاقية نهائية
وتق ّوضت إمكانات التقسيم بسبب توسيع املستوطنات املدعوم من الدولة يف األرايض التي كانت لتصبح الدولة
الفلسطينية 8.وال يعني هذا الفشل التاريخي أ ّن ترتيباً مبنياً عىل أساس دولتَني مستحيل ،لك ّنه يعني أ ّن لهذا النموذج
حدودا ً وعيوباً ينبغي فهمها واإلقرار بها .وكانت هذه الشوائب مسؤولة ،أقلّه جزئياً ،عن عدم الوصول إىل اتفاقية
وعن تحفيز القوى املعارِضة التي نجحت يف النهاية يف اإلطاحة بالتقسيم.
نظرياً ،مفهوم التقسيم جذّاب إلحساس التجانس والتكافؤ الذي يتّسم به ،إذ هو يرتكز عىل فكرة “دولتَني لشعبَني”.
بيد أنّه يتجاهل صعوبة تقسيم جغرافية األرض الفريدة ومطالب الفلسطينيني واإلرسائيليني املتداخلة وتشابك هذَين
ويغض التقسيم النظر أيضاً عن الطريقة التي باتت
الشعبَني ومقاماتهام املق ّدسة واقتصاداهام ومواردهام املرتابطةّ .
فيها الحركة الصهيونية تنافس الفلسطينيني للسيطرة عىل أراضيهم األصلية ،أي ال ُبعد االستيطاين االستعامري ،وعن
10
“حل” مفروض من الخارج.
طريقة تأثري ذلك يف استعداد الفلسطينيني لتقسيم أراضيهم ألجل ّ
9

ويثري التقسيم إىل كيانَني سيادين إثنيني قوميني حرصيني تبعاً لهذه الظروف عددا ً من املشاكل بدون حلول مناسبة.
وأه ّم تلك املشاكل :كيف تت ّم مجانسة الشعبني يف “دولتَني لشع َبني” من دون اتّخاذ خطوات غري أخالقية ومد ّمرة
للغاية ،مثل نقل السكّان غري الطوعي؟ و َمن ينال السيادة عىل املناطق ذات األه ّمية الدينية املشرتكة؟ وكيف ميكن
توزيع املوارد بعدالة؟ وكيف ميكن معالجة املطالب واالرتباطات والتطلّعات املتداخلة؟ وكيف ميكن الحرص عىل
الحقوق الفردية والجامعية للمواطنني من األقلّيات؟
املشاكل بشكل أسايس بسبب صعوبة اإلجابة عن هذه األسئلة
َ
قبل حرب العام  ،1948شابَت اقرتاحاتُ التقسيم
وبسبب تجا ُهلها الطريقة التي أصبحت فيها الحركتان الوطنيتان اإلرسائيلية والفلسطينية يف حالة تنافس .وحاولت
هذه االقرتاحات إنشاء “دولة يهودية” من دون الظروف الدميغرافية املالمئة ،ومل تأخذ يف الحسبان الطريقة التي
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قد ت ُع ِّرض فيها الحاج ُة إىل إنشاء هذه الظروف السكّا َن الفلسطينيني األصليني للخطر .فقد اقرتحت خطّة التقسيم
يف العام  1947إنشاء دولة يهودية يشكّل فيها غري اليهوديني قرابة نصف عدد السكّان ،مع الدعوة رصاحة إىل منح
كامل الحقوق املدنية والسياسية للسكّان العرب (والالفت أنّها مل تنصح بنقل السكّان أو تبادلهم ،كام حصل يف الهند
وباكستان) 11.لكن من غري الواضح كيف ميكن التوفيق بني هذا األمر وفكرة دولة يهودية إال عرب تسهيل ما يكفي
من الهجرة اليهودية للتغلّب عىل املجتمع العريب األصيل .بناء عىل ذلك ،عندما مل ِ
يبد املهاجرون املطلوبون تعاوناً،
حل مأزق سيادتهم عرب طرد مجموعة كبرية من السكّان األصليني ،بح ّجة الحرب،
تش ّجعت الق ّوات الصهيونية عىل ّ
12
من أجل ضامن أكرثية يهودية كبرية.
وهذا ما أ ّدى فعلياً إىل ظهور الرصاع الذي استم ّر منذ تلك اآلونة ،وما زال منطق التنافس الدميقراطي الكام ُن
مستم ّرا ً حتّى اليوم .وقد ساءت سمعة وزير الخارجية اإلرسائييل السابق أفيغدور ليربمان مثالً ألنّه اقرتح
اقرتاح
حق التصويت بناء عىل مبدأ املجانسة (ورد
حرمان قسم كبري من مواطني إرسائيل غري اليهود من ّ
ٌ
مامثل يف صفقة القرن التي أطلقها دونالد ترامب يف يناير  13.)2020وبات ليربمان يك ّرر أنّه ما دامت نسبة
حل الدولتَني يعني فعلياً دولة ونصف دولة فلسطينية ونصف
 20يف املئة من سكّان إرسائيل من العرب ،فإ ّن ّ
14
دولة يهودية فحسب.
املشاكل ألنّه تجاهل الطريقة التي ت ّم فيها ترسيخ
ُ
يف املقابل ،شابت التقسي َم الذي ت ّم تص ّو ُره بعد حرب العام 1967
الرصاع يف الفرتة قبل العام  1948والحرب التي تلت ،وركّز عوضاً عن ذلك بشكل شبه كامل عىل االحتالل اإلرسائييل
للضفّة الغربية وقطاع غ ّزة .فكام قال املفاوض األمرييك السابق روبرت مايل“ :املشكلة يف فكرة الدولتَني كام ت ّم
كل ما
تص ّورها أنّها ال تعالج فعلياً ما ت ّدعي أنّها تحلّه .فهي ت ِع ُد بإنهاء رصاع بدأ يف العام  1948وربمّ ا قبل ذلك ،لكن ّ
15
يُقلقها تقريباً نتج عن حرب العام .”1967
ومن دون العام  1948كنقطة مرجعية ،من الصعب ف ْهم الكثري من املواقف الفلسطينية يف املفاوضات أو مستوى
التعلّق الذي تُبديه الجهتان كلتاهام لكامل منطقة إرسائيل وفلسطني 16.فكام يشري خالد الجندي ،فيام يرى الكثريون
األقل الفئات النافذة فيها ،إىل اعتبارها
“كل جهة تحصل عىل نصف رغيف ،مالت الجهات ،أو عىل ّ
التقسي َم كأ ّن ّ
17
مفاوضات حول نصف طفل” .ويزيد منطق التقسيم من ح ّدة املنافسة الصفرية النتيجة ويفاقم عدم التوازن يف
القوى املرافق لذلك ،مماّ يص ّعب كثريا ً العثور عىل ترتيب ُمنصف ،إذ تتش ّجع الجهة األقوى عىل االت ّكال عىل األفضلية
التي تتّسم بها لتحقيق أعىل مكسب ممكن ولتقديم أدىن قدر ممكن من التسويات ،من دون مراعاة الطريقة التي
تستطيع فيها الجهة األضعف استيعاب الخسارة.
وعملياً ،أنشأ منوذج أوسلو للتقسيم هيكلية حوافز خاطئة ،وال س ّيام عندما ترافقت بسياسة التطبيق التدريجي
بأقل قدر ممكن من القيود واملوجبات 18.بالتايل،
وبح ْرص املفاوضني اإلرسائيليني واألمريكيني عىل إلزام إرسائيل ّ
حصتها إىل أقىص ح ّد عىل
حظيت إرسائيل بالتحفيز للمتابعة ببناء املستوطنات ،ال بل حتّى لترسيعه ،من أجل زيادة ّ
امتداد عملية التفاوض .وبالفعل ،يشتهر رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق أرييل شارون بحثّه اإلرسائيليني يف العام
كل ما
( 1998عندما كان وزير خارجية) عىل “السيطرة عىل أكرب قدر ممكن من التالل لتوسيع املستوطنات أل ّن ّ
وكل ما ال نأخذه سيحصلون عليه” 19.وق ّوض ذلك سيادة األرايض الفلسطينية والتطلّعات
نأخذه اآلن سيبقى لناّ ...
الفلسطينية حيال عملية السالم ،فيام منح الق ّوة للمجموعة ذاتها يف الجهة اإلرسائيلية التي عارضت املساومة عىل
20
األرايض ،أي املستوطنني وداعميهم األيديولوجيني.
واليوم ،يبدو تخطّي العوائق التي تعرقل التقسيم مستحيالً نتيجة ما آلت إليه األمور بفعل إطار عمل أوسلو .وفيام
حل الدولتَني إ ّن بيئة أكرث مالءمة قد تظهر يف املستقبل ،ما من سبب يدفع إىل االعتقاد بأ ّن
يقول عدد من منارصي ّ
الظروف الراهنة ستفيض إىل ظروف أفضل ،ال بل يف الواقع العكس هو الصحيح عىل األرجح.
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الحل دولة واحدة؟
ملَ ال يكون ّ
لحل الرصاع اإلرسائييل
لحل الدولتَني بالتاميش مع إمكانية تطبيقها املتص ّورة ،بدأت مناذج بديلة ّ
مع تراجع الحامس ّ
بديهي .ومن بني أبرز هذه البدائل إنشاء دولة دميقراطية واحدة ،ليربالية أم ثنائيّة
الفلسطيني بالربوز 21،وهذا أمر
ّ
املتوسط.
القومية ،تض ّم اإلرسائيليني والفلسطينيني معاً ومتت ّد من نهر األردن إىل البحر
ّ
ومع أ ّن دولة إثنوقراطية يطغى عليها اليهود اإلرسائيليون هي نتيجة الدولة الواحدة األكرث ترجيحاً التي ستظهر
عىل املدى القريب ،إقصاء قرابة نصف السكّان من املشاركة يف الحكومة سيؤ ّدي إىل رصاع دائم ولن يت ّم أخذه بعني
ٌ
أشكال أخرى أكرث إقناعاً من كيانات الدولة املشرتكة التي تلتزم باملبادئ العاملية
االعتبار يف هذا القسم 22.وتظهر
بغض النظر عن االنتامءات
وقيم املساواة واإلنصاف والشمولية والتي تتّسم بالدميقراطية والتي متثّل املواطنني كافة ّ
القومية والدينية واإلثنية 23.فحسب ما يقول الربوفيسور اإلرسائييل أورين يفتاشيل ،إطار عمل الدولة الواحدة
24
إلرسائيل وفلسطني ميكن أن يكون “شامالً ومتكامالً وحتّى أنيقاً”.
حق عودة الالجئني،
ويأخذ إطار عمل الدولة الواحدة أكرث يف الحسبان تاريخ الرصاع وحقوق الفلسطينيني ،وال س ّيام ّ
والروابط التي يك ّنها الشعبان لكامل منطقة إرسائيل وفلسطني 25.وتعتمد بعض الحجج املؤيّدة للدولة الواحدة أيضاً
عىل “واقع الدولة الواحدة” القائم يف الوقت الراهن ،الذي يجعل الفصل والتقسيم شبه مستحيل 26.فعوضاً عن
حل الدولة الواحدة واقع الكيان السيايس الواحد ويسعون
التحارب بال هوادة لعكس هذا األمر الواقع ،يقبل مؤيّدو ّ
27
إىل تحويله إىل كيان دميقراطي ومتسا ٍو للجميع.
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني بسيط ٌة وأخالقية وجذّابة ،تشوبها فجوات عملية
ومع أ ّن مقاربة الدولة الواحدة ّ
مه ّمة ،أال وهي أنّها ال تواجه بشكل مناسب القوى السياسية والقانونية والقرسية القامئة ضمن النظام الذي تسعى
يل يف مرحلة ما
إىل تغيريه 28،بل يتمحور تركيزها عىل ضامن حقوق الفلسطينيني من دون تص ّور كيان
سيايس عم ّ
ّ
بعد الرصاع 29.فبادئ ذي بدء ،ينبغي أن تنشأ دولة قومية عملية من وحدات أساسية مالمئة تجعل تأسيس قومية
مدنية مشرتكة أمرا ً ممكناً .بيد أ ّن بعض مؤيّدي الدولة الواحدة يغض ّون الطرف عن أ ّن الفلسطينيني واإلرسائيليني
ال يتشاركون اللغة أو الثقافة ذاتها أو الدين أو الرسد التاريخي ذاته ،ويقلّلون يف الوقت عينه من مركزية القومية
30
اإلثنية يف الرصاع القائم.
أي وسيلة لتخطّي هذه االختالفات ،إال ربمّ ا عرب املصالحة يف ما بعد الرصاع ،وهذا أمر ال يكفي
وكذلك ال يقرتح هؤالء ّ
أبدا ً لتلبية مطالب عملية ميكنها بغري ذلك أن تستم ّر قروناً .فعرب اعتبار الدميقراطية دواء شافياً ،يتجاهل املنارصون
مخاطر نظام األكرثية األغلبية الدميقراطي مع تأييد “افرتاضات بطولية عن محاسن االندماج املدين مبوجب معادلة
املساواة يف املواطَنة وخصخصة االختالفات الثقافية ،فضالً عن افرتاضات يصعب تصديقها ،هذا إن مل تكن غري
31
معقولة ،حول مطواعية الهويّتَني الجامعية والفردية”.
ومع أ ّن فدرالية مزدوجة القومية تأخذ أكرث بعني االعتبار التن ّو ع القومي واإلثني الديني ،مع مناذج لتقاسم
السلطة تستوعب االختالفات ،ال يزال مستوى االندماج املطلوب يف هذا الشكل بالذات عالياً جدا ً منذ البداية
بشكل يعجز عن تخطّي التباينات الجل ّية بني الجهتَني أو انعدام الثقة العميق والعداوة اللذين تجذّرا عىل
امتداد الرصاع .ومع أ ّن هذه العقبات ليست دامئة أو ال ميكن تخطّيها ،ففي النهاية ،يعيش آالف الشعوب
من الهويات املختلفة والناطقني بلغات مختلفة يف  193دولة قومية فقط يف أرجاء العامل ،من امله ّم عدم
االستخفاف بالتداعيات التي ميكن أن تخلّفها هذه الظروف عىل ترتيب سيايس ناشئ .هذا عدا ما إذا كان
اإلرسائيليون والفلسطينيون يرغبون فعالً يف خوض املسار املحفوف باملخاطر الذي تشكّله املجتمعات املعقّدة
كل من الشعبَني.
واملستقطبة لدى ّ
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خاصة بهم ،فضالً
وغالباً ما يُشري معارضو منوذج الدولة الواحدة إىل التطلّعات الفلسطينية لتقرير مصريهم يف دولة ّ
واملؤسسات الوطنية .ومع أنّه ال ينبغي التغايض عن ذلك ،تط ّورت هذه التطلّعات مع مرور
عن التعبري الوطني
ّ
الوقت وميكن أن تتّسم باملرونة من جديد يف حال عرث الفلسطينيون عىل أشكال ما بعد وطنية لضامن حقوقهم
خاصة بهم ليس باملرونة
وطموحاتهم السياسية .بيد أ ّن مطلب اليهود اإلرسائيليني املقابل الذي يقيض بإنشاء دولة ّ
ذاتها عىل األرجح.
وبالفعل ،ق ّدم الصهاينة للعامل ح ّج ًة حاسمة وجذّابة لرضورة تأسيس دولة يهودية كمالذ آمن من تيّار معاداة
حق تقرير املصري مبارشة عىل حساب
السامية الذي ميارس اإلبادة الجامعية .ومع أنّه ال ميكن تربير منح اليهود ّ
حق تقرير املصري اليهودي
الفلسطينيني وحقوقهم ،ينبغي عىل مؤيّدي الدولة الواحدة االكتفاء بحسنات ّ
مبعزل عن قمع الفلسطينيني ،حتّى لو اعتربهام أحدهم مرتابطَني عملياً .وستبقى الحلول الشاملة التي ال
تعالج مطالب الصهيونية القومية بشكل ٍ
كاف عىل األرجح موضوعاً ال يلقى تأييد معظم اليهود اإلرسائيليني
32
وستواجه معارضة شديدة.
ومع أ ّن مؤيّدي الدولة الواحدة ال يتجاهلون ق ّوة الدولة التي تتّسم بها إرسائيل أو الدعم الدويل الذي تحظى
به ،فهم مييلون إىل عدم النظر إىل هذه العوائق بج ّدية كافية .فإرسائيل دولة قويّة للغاية ،عسكرياً واقتصادياً
ودبلوماسياً .وتحظى الصهيونية بدعم كبري يف إرسائيل ومن املجتمعات اليهودية يف العامل ،إىل جانب عدد
من الجهات الفاعلة األخرى 33.وأل ّن خيار الدولة الواحدة سيجعل اليهود أقلّية انتخابية يف نهاية املطاف،
يت ّم تفسري هذا الخيار عىل أنّه اسرتاتيجية لتدمري إرسائيل عوضاً عن إصالحها لتصبح دولة دميقراطية وعادلة
34
وغري إثنوقومية.
وتستقي إرسائيل الدعم أيضاً لوجودها من القانون الدويل وقرارات األمم املتّحدة واالعرتاف الذي تحظى به من
أكرثية ساحقة من املجتمع الدويل .ومع أ ّن هذا الدعم ال يشمل دول ًة إرسائيلية ميكن وصفها بشكل مناسب بدولة
أي دولة من الدول الـ 164التي لها عالقات دبلوماسية مع إرسائيل يف رغبتها يف أن تكون دولة
أبارتهايد ،ال تشكّك ّ
ذات أكرثية يهودية .فلامذا إذا ً ستسمح دولة إرسائيل بأن يت ّم استبدالها بكيان سيايس جديد يغيرّ هويّتها بالكامل
35
ويح ّد بشكل كبري من ق ّوة نخبها املسيطرة ومن امتيازات مواطنيها؟
ويتص ّور مؤيّدو الدولة الواحدة مستقبالً يغدو فيه النظام القمعي يف إرسائيل نظاماً ال يطيقه املجتمع الدويل
أي ق ْدر من
لدرجة تدفعه إىل الضغط مبا فيه الكفاية للقضاء عليه .يف الواقع ،ال أساس لص ّحة االعتقاد بأ ّن ّ
الضغط سيكفي لحمل إلرسائيل عىل التخليّ عن مرشوع وطني عمره  120سنة يعتربه الكثريون عىل أنّه رضورة
وجودية .وبالتأكيد ،يف العامل ع ّدة أمثلة عن دو ٍل قادرة عىل تح ّمل ضغط خارجي شديد مع دعم شعبي
أقل بكثري من الدعم يف إرسائيل ومن دون وسائل مقا َرنة لتربير العداء الخارجي داخلياً (بالطريقة
داخيل ّ
التي تستطيع إرسائيل تربير ذلك مبعاداة السامية) .وهذا عالوة عىل الرضورة األخالقية املتضائلة إلحالل
الليربالية يف املرسح العاملي ،وهي مك ّون أسايس من اسرتاتيجية مؤيّدي الدولة الواحدة إلرغام إرسائيل عىل
االنصياع .وبالفعل ،متكّنت األنظمة يف سوريا وإيران وكوبا وكوريا الشاملية من املقاومة أكرث مع قدر أدىن من
36
عنارص الدعم.
حل الدولة الواحدة يف
لكن حتّى لو كان هذا املستوى من الضغط ممكناً يف مرحلة ما يف املستقبل ،سينبغي فرض ّ
نهاية املطاف عىل شعب يهودي حاقد وغري راغب باإلجامل ،وهو شعب سيستم ّر عىل األرجح بالسيطرة عىل مفاصل
الق ّوة االقتصادية والقهرية .وسيؤ ّدي ذلك عىل األرجح إىل عدم استقرار طويل األمد يف دولة ال أساس لها للتالحم
القومي أو الهوية املدنية املشرتكة سوى رابط متداخل باألرض والحاجة إىل احرتام الحقوق الفلسطينية والنفور
األخالقي من األبارتهايد.
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ألي بديل طبعاً .لك ّن الطرفان
سوف تستم ّر الحجج املؤيّدة ّ
لحل الدولة الواحدة بكسب التجاوب مع تقويض إرسائيل ّ
سيناالن نتائج أفضل من خالل إنشاء أساس للتعاون أوالً وإزالة التوتّرات وبناء هوية مدنية مشرتكة .واملقاربة
العقالنية هي مقاربة مدروسة تُح ّرر الفلسطينيني من االستبداد اإلرسائييل يف البداية ،عرب نزع الطابع االستيطاين
للعالقة بينهام مع إنشاء ترتيب سيايس يرتكز عىل درجات التباعد وتشاطر السلطة والتعاون ،مماّ يولّد الزخم إلدماج
تق ّدمي .وميكن العثور عىل معادلة كهذه يف منوذج الكونفدرالية.

حل ثالث؟
هل من ّ
يخص صناعة السالم يف إرسائيل وفلسطني .ففي الواقع ،كانت
ليست الكونفدرالية مفهوماً جديدا ً بالكامل يف ما ّ
مك ّونات الكونفدرالية جزءا ً ال يتج ّزأ من مفاهيم صناعة السالم منذ أيّام االنتداب الربيطاين .فيت ّم النظر إىل
املتأصلة ،عىل أنّها صندوق ع ّدة عوضاً عن منوذج حوكمة تا ّم ،فتؤ ّمن آليات مفيدة
الكونفدرالية ،بحكم مرونتها
ّ
37
لتذليل التحديات.
وكانت خطّة األمم املتّحدة للتقسيم بح ّد ذاتها يف العام  1947ترتيباً كونفدرالياً محدودا ً ،يرتكز عىل ات ّحاد اقتصادي
38
لدولتَني لديهام “نظام جامرك مشرتك و ُعملة مشرتكة واملحافظة عىل نظام نقل واتصاالت يغطّي كامل البالد”.
وكانت هذه الرتتيبات الكونفدرالية منطقية آنذاك بسبب طبيعة املشكلة الكيانية :حركتان وطنيتان متعارضتان عىل
أرض صغرية ذات موارد محدودة وشع َبني مبع َرثين نسبياً .يف هذا السياق ،من شأن قيام اقتصا َدين وشبكتَي نقل
رضا ً وصعب التنفيذ( .يجدر لفت االنتباه إىل أ ّن خطّة األمم املتّحدة ض ّمت
واتصاالت منفصلَني أن يكون فائضاً وم ّ
أيضاً اقرتاحاً لرأي األقلّية يقيض باعتامد ترتيب فدرايل).
تبقى الكونفدرالية جذّابة اليوم بسبب استمرار هذه الديناميات وألنّها تتّسم مبرونة أكرب من التقسيم أو الدمج
الكامل يف معالجة التحديات املستعصية املتعلّقة بالحدود والالجئني واملستوطنات والقدس واألمن والروابط املتداخلة
تتنصل من مفهوم “الفصل” الذي تتض ّمنه عملية أوسلو للسالم ،أل ّن الفصل
باألرض بح ّد ذاتها .وامله ّم أن الكونفدرالية ّ
عملياً ،بغياب السالم ومدفوعاً باألحادية اإلرسائيلية و ُمح ّددا ً بعالقات القوى غري التامثلية ،أ ّدى إىل نظام “منفصل
39
وغري متكافئ” يرتكز عىل إخضاع الفلسطينيني املادي وغري املحدود.
يف املقابل ،ترتكز الكونفدرالية عىل مبادئ السيادة واملساواة والتكافؤ والرشاكة املشرتكة ،مع السامح مبا يكفي
خاصة به .وسيتطلّب األمر أن يتعاون اإلرسائيليون
من الفصل ّ
لكل مجتمع للتحليّ بتعبري وطني حقيقي يف دولة ّ
كل جهة لألخرى بالتنقّل والعيش بح ّرية ،وهذا سيكون صعباً بال
والفلسطينيون معاً يف مجاالت أساسية وأن تسمح ّ
ّ
شك .بيد أ ّن التاريخ قد برهن عىل أ ّن اإلرسائيليني والفلسطينيني قادرون عىل التعاون بالفعل.
ومع أ ّن التعاون مل َ
يرق يوماً إىل املستوى الالزم لجعل الكونفدرالية أمرا ً عملياً وت ّم تحديده تبعاً لهيكليات القوة
غري التامثلية ،فهو ليس ممكناً فحسب بل رضورياً أيضاً ليك يعيش اإلرسائيليون والفلسطينيون معاً بسالم.
ويف أدىن الدرجات ،تطرح الكونفدرالية طرقاً جديدة للتفكري يف املشاكل القدمية ،وهذا أمر ذو أه ّمية للتفكري الراهن
واملستقبيل يف السالم يف إرسائيل وفلسطني.
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تع ّرف هذه الورقة الكونفدرالية كاتّحاد أو تحالف بني دولتَني سياديّتَني أو أكرث تتّفق من خالل معاهدة أو ميثاق
بأن تُنيط سلطة مركزية ببعض الصالحيات لغايات مشرتكة مح ّددة .ويبقى الجزء األكرب من السيادة واالستقاللية
مؤسسات الحكم 40.وضمن ترتيب
السياسية لدى الدول التأسيسية ،التي تحافظ عىل مجموعاتها الشاملة الخاصة من ّ
مؤسسات مشرتكة متارس سلطتها عىل صالحيات
محدود لتشاطر السلطة ،تتخلىّ ّ
كل دولة عن جزء من سيادتها لصالح ّ
مح ّددة ،وقد تشمل الشؤون الخارجية والدفاع املشرتك وإدارة األحواض املائية وتوزيعها والتنظيامت البيئية والتجارة
املؤسسايت سلطتَني ترشيعية
والسياحة والنقل واملجال الج ّوي والحقول الكهرومغناطيسية 41.وقد يطال التعاون ّ
وتنفيذية مشرتكة حتّى ،لك ّن ميزان السلطة السيادية يبقى لصالح الدول الفردية.
وأهم مزايا الكونفدرالية هي مرونتها وقابلية تكيّفها مع السياق ،وال سيّام يف األماكن الشديدة االنقسام ،وقدرتها
عىل استيعاب نطاق واسع من الرتتيبات السياسية .وال ترتابط الكيانات السياسية التأسيسية إال بالق ْدر الذي تراه
الزماً وتبقى منفصلة يف خالف ذلك 42.ويستطيع املواطنون املحافظة عىل هويّتهم الجامعية وحقّهم يف تقرير املصري
ومؤسساتهم الثقافية وغريها من عنارص التعبري الوطني.
الجامعي ورموزهم ومناهجهم التعليمية ّ
ويف وسع الحلول التكاملية عىل غرار الكونفدرالية تفادي الرصاع النابع من تطبيق مفاهيم سيادة ذات
طبيعة وستفالية صارمة عىل مساحات متنازِعة وغري متجانسة 43،إذ تفرتض هذه املفاهيم أ ّن األمم “متجانسة
ومفصولة مادياً ومنقسمة حيزياً” .يف املقابل ،تعترب الحلول التكاملية السيادة محدودة و ُمتشا َركة وليست
مطلقة ال تتج ّزأ .لهذا تتامىش أكرث مع املفاهيم الحديثة لسيادة الدولة يف عامل معولَم ،وهذه املفاهيم مق ّيدة
بحقوق الدول األخرى وبصالت ومعاهدات مؤسساتية ومعايري وقوانني وتنظيامت تجارية وبيئية متع ّددة
44
وغريها من مك ّونات النزعة الدولية.
وبإمكان الكونفدرالية املساعدة عىل تهدئة الرصاعات وحلّها عرب الح ّد من املشاكل الصفرية النتائج مع استيعاب
مؤسساتية معقّدة ومتع ّددة الطبقات ومتداخلة تت ّم
حقوق مختلف املجموعات ومطالبها من خالل “تصاميم ّ
مامرسة السيادة ضمنها بشكل مشرتك وجزيئ” 45.مثالً ،ميكن اعتبار ترسيم الحدود مسألة صفرية النتيجة أل ّن رسم
ترتيب كونفدرا ّيل التعويض عن الخسارة يف األرايض عرب منح
حدود يولّد جهة فائزة وأخرى خارسة ،لك ّن من شأن
ٍ
املرسمة 46.وبالفعل ،فإ ّن الحدود املفتوحة أو املرنة ميزة أساسية من مزايا الكونفدراليات
حقوق تتخطّى الحدود ّ
وتق ّدم عددا ً من املزايا ،من بينها حرية التنقّل وقدرة العيش والعمل يف دول أخرى وقدرة الوصول إىل مواقع ذات
أه ّمية وطنية أو دينية ،باإلضافة إىل الفرص االقتصادية.
بالتايل ،بإمكان الكونفدرالية التخفيف من أعباء التقسيم مع تقديم مسا ٍر للمزيد من التكامل يف الوقت عينه من
بحق التصويت يف
خالل آليات تعاون وتفاعل بني الناس .ويف بعض النامذج الكونفدرالية ،يحظى أيضاً املواطنون ّ
أي دولة
االنتخابات البلدية يف دولة سكنهم .فيسمح االتّحاد الشاميل لجوازات السفر ( )NPUمثالً للمواطنني من ّ
حق التصويت يف االنتخابات
أي دولة أخرى ،مع منح املواطنني أيضاً ّ
منتمية إىل هذا االتّحاد بالسكن والعمل يف ّ
47
البلدية بحسب ما تنظّمها الترشيعات املحلّية.
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واألمثلة املعارصة للكونفدرالية محدودة ،ويُعزى ذلك إىل أ ّن هذا النظام متك ّيف ودينامي للغاية يف الوقت عينه،
ولعل الكونفدرالية األشهر واألنجح اليوم هي االتّحاد األورويب
وغالباً ما يتكامل أو ينفصل مع مرور الوقتّ 48.
ظل نظام سيايس فريد .وتعترب كندا نفسها كونفدرالية لكن ميكن تعريفها بشكل أفضل
الذي يجمع  27دولة يف ّ
يف مصطلحات العلوم السياسية املعارصة عىل أنّها فدرالية .أما سويرسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك فهي حكومات
هجينة تشبه الكونفدرالية يف بعض الطرق لك ّنها ال تتامىش مع شكل مح ّدد منها.
الحل الكونفدرايل إلرسائيل وفلسطني بثالثة مفاهيم أساسية:
ويُ َّربر ّ
الحق يف تقرير مصريه الوطني الذي ميكن تحقيقه من خالل إنشاء الدولة.
1.1لكال الشع َبني ّ
2.2الجهتان متداخلتان ج ّدا ً ومعتمدتان الواحدة عىل األخرى لدرجة ال ميكن فصلهام بدقّة وجعلهام دولتَني
منفصلتَني متجانستني إثنياً 49.وسيتطلّب الخضوع لعملية مجانَسة أساليب غري أخالقية وتدمريية للغاية،
50
مثل نقل السكّان القرسي ،التي يفوق سلبياً قيمة التقسيم املفرتَضة.
3.3لكال الشعبَني حاجات وتطلّعات وحقوق مرتبطة بكامل منطقة إرسائيل وفلسطني .ومن شأن منوذج يطبّق
بنجاح مفاهيم السيادة املشرتكة أن يخفّف من التحديات الصفرية النتيجة التي تنبع من املطالب املتنافسة.
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،من بينها مرشوع “دولتَني
وير ّوج عدد من املبادرات امله ّمة الكونفدرالي َة كنموذج ّ
51
يف ح ّيز واحد” من مركز إرسائيل/فلسطني للبحوث واملعلومات ( ،)IPCRIإىل جانب مبادرة “دولتان ،وطن واحد”.
ال يهدف هذا القسم إىل تقديم تفاصيل عن اقرتاح ملموس للكونفدرالية ،بل لتفسري املنطق خلف الكونفدرالية
واملنفعة التي تق ّدمها لتخطّي العوائق العنيدة أمام تحقيق السالم ،فضالً عن قدرتها عىل تقديم إطار عمل أكرث
استدامة لهذَين الشعبَني للعيش معاً يف األرض نفسها .وال تق ّدم الكونفدرالية حلوالً مثالية للرصاع اإلرسائييل
الفلسطيني ،لك ّنها تستجيب لحاجات اإلرسائيليني وتطلّعاتهم أكرث من التقسيم الحازم أو من قيام دولة دميقراطية
واحدة ألنّها تعتمد عنارص من الحلَّني مع تفادي مخاطرهام.
خاصة بها ،فيسمح
بشكل أسايس ،يس ّهل النموذج الكونفدرايل ّ
حق تقرير املصري الوطني لشع َبني أو أكرث يف دول ّ
بالتعبري عن هوياتها الوطنية وثقافاتها الفريدة وتطويرها .وهو “يحفظ وحدة األرايض للمساحة الوطنية حتّى
مع تفكيك السيادة عليها” ،إذ يفرض عىل الدول املنخرطة تشا ُرك السيادة يف بعض املجاالت ومنح حقوق مع ّينة
52
ملواطني الدول األخرى.
الحل
نتيجة لهذه التسويات ،للكونفدرالية القدرة عىل الح ّد من املنافسات الصفرية النتيجة التي عرقلت يف السابق ّ
الذي ت ّم التفاوض عليه بشأن الوضع النهايئ إلرسائيل وفلسطني .ويشمل ذلك مسائل مثل الحدود واملستوطنات
والالجئني والقدس واألمن .مثالً ،قد يكون اإلرسائيليون أكرث استعدادا ً للتخّيل عن أر ٍ
اض للفلسطينيني إذا عرفوا أنّهم
حق العيش والعمل والعبادة .وهذه الضامنة مكفولة أكرث ألنّها
بحق مضمون للوصول إليها ،مبا يف ذلك ّ
سيحتفظون ّ
مرتبطة بإطار عمل كونفدرايل مشرتك عوضاً عن موافقة الدولة املجاورة التي ليست مضمونة بالقدر ذاته.
أي حقوق وامتيازات جامعية ممنوحة
واملبدأ األسايس الذي تستند إليه الكونفدرالية هي التبادل الذي مبوجبه تكون ّ
لجهة ممنوح ًة أيضاً للجهة األخرى .فالكونفدرالية تجعل إرسائيل وفلسطني معاً صاحبتَي مصلحة يف نجاحهام املتبا َدل.
وتسمح للدولتني كلتيهام بتأدية دو ٍر يف الحرص عىل أن تكون األقلّيات وحقوقها محمية بشكل مالئم .وعىل عكس
أقل من دولة ،أو “دولة ناقص” ،ميكن اعتبار الكونفدرالية
بعض االقرتاحات التي تدعو الفلسطينيني إىل الحصول عىل ّ
53
كل دولة وحقوق مواطنيها حدود هذه الدولة.
إطار عمل “دولة زائد” ،تتخطّى فيه سيادة ّ
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الحكومة والعالقات الخارجية
تتص ّور الكونفدرالية إلرسائيل وفلسطني دولتَني سياديّتني قامئتني ضمن حدود معرتف بها ،عىل األرجح تبعاً لخطوط
الخاصة بها ،مبا يف ذلك الشؤون القانونية وسياسات التعليم
كل دولة شؤونها الداخلية
الهدنة للعام  54.1949وتدير ّ
ّ
والرعاية الص ّحية والضامن االجتامعي والتنمية الزراعية والريفية والرياضة وضبط األمن والرضائب ،إىل جانب املحافظة
ومؤسساتها االجتامعية الثقافية والدينية الخاصة بها .وتحظى الجهتان مبجموعة شاملة نوعاً ما
عىل رموزها الوطنية ّ
ملؤسسات
محدودة
سلطات
عن
التنازل
م
ويت
وقضائية.
وتنفيذية
ترشيعية
سلطات
بينها
من
املؤسسات املحلّية،
ّ
ّ
من ّ
مشرتكة لها الصالحية بإدارة شؤون ُمتّفق عليها ملنفعة الجهتَني املتبادلة .وميكن أن تشمل هذه الشؤون التجارة والسياسة
النقدية والبنية التحتية الوطنية والتنظيامت البيئية واملحافظة عىل البيئة واألمن وجامرك الحدود والدفاع املتبادل وإدارة
األحواض املائية وتوزيع املياه وتوزيع الطاقة واملجال الج ّوي واملياه اإلقليمية والطيف الكهرومغناطييس.
مؤسسات تنفيذية أو ترشيعية أو قضائية مشرتكة (مبا يف ذلك هيئات لحقوق اإلنسان)
وإن ق ّررت الدولتان إنشاء ّ
مؤسسات السيادة املشرتكة املتين ُة هذه رضورية
وليست
وقت.
مسألة
ا
مب
ور
عليها،
التفاوض
فيكون ذلك مسألة يت ّم
ّ
ّ
مؤسساتية كافية للحرص عىل
يف البداية ،مع أنّها متثّل التعبري األكرب عن الكونفدرالية .بيد أنّه ينبغي التحليّ بقدرات ّ
ح ّرية التنقّل بني الدولتَني ،باإلضافة إىل الر ّد عىل الخالفات السياسية والعنف بني املجتمعات التي ال مف ّر منها بآليات
لحل النزاعات.
ف ّعالة ّ
املؤسسات الدولية.
وتكون العالقات الخارجية من صالحيات الدولة الفردية باإلجامل ،مبا يف ذلك العضوية يف املعاهدات و ّ
لكن كام هو الحال يف االت ّحاد األورويب ،قد يعود بالنفع عىل الكونفدرالية أن تتح ّدث بصوت مو ّحد حول بعض املواضيع،
وال س ّيام مسائل التجارة والطاقة والبيئة .وفيام تربز بعض الحاالت التي يكون فيها من األفضل أن تمُ ثَّل إرسائيل وفلسطني
ككونفدارلية ،قد تدعو الحاجة أيضاً إىل أشكال أخرى من التمثيل املزدوج .مثالً ،باستطاعة فلسطني املحافظة عىل عضويّتها
يف جامعة الدول العربية ،لكن يف وسع إرسائيل االنضامم إىل الربازيل وأريرتيا والهند وفنزويال كعضو مرا ِقب غري عريب.
أما شكل الكونفدرالية الدقيق فهذا أمر يناقشه الفريقان لك ّنه يكون منصوصاً يف دستو ٍر كونفدرايل يح ِّدد بوضوح
حق نقض تكون صالحياته واضحة ومحدودة من أجل حامية
طبيعة هذا االتّحاد وكيفية عمله .وميكن أيضاً تحديد ّ
55
وبغض النظر عن الرشوط أو األحكام الدقيقة ،ينبغي
أي انتهاك غري مرغوب ترتكبه الدولة األخرى.
ّ
ّ
كل دولة من ّ
الخضوع ملبادئ املساواة يف الحقوق والتكافؤ والتبادل.
عالوة عىل ذلك ،ينبغي إنشاء دولة فلسطينية ضمن أرض كبرية ومتالصقة ميكنها استيعاب بشكل معقول شعبها
الحايل واملستقبيل ،فضالً عن تأمني فرص اقتصادية حتّى املستقبل البعيد .وال ميكن أن تغدو الكونفدرالية إذناً لدولة
إرسائيلية طاغية الحتجاز ماليني الفلسطينيني يف جيوب مقطوعة غري متالصقة ليست دولة سوى باالسم ،مثلام قد
ظل الظروف الراهنة.
يحصل يف حال ت ّم تطبيق الكونفدرالية يف ّ
يف استطالع رأي مشرتك أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ومركز تامي ستاينميتز لبحوث السالم
يف جامعة تل أبيب يف يونيو  ،2018أعرب قرابة ث ُلث اليهود اإلرسائيليني ( 30يف املئة) والفلسطينيني ( 31يف املئة)
كل دولة العيش كمقيمني دامئني يف
عن دعمهم لكونفدرالية تتألّف من دولتَني )1:يكون فيها بإمكان املواطنني من ّ
الدولة األخرى و )2تتعاون إرسائيل وفلسطني يف مجاليَ األمن واالقتصاد و )3تبقى القدس العاصمة املو ّحدة للدولتني
كلتيهام .عالوة عىل ذلك ،دعم  68يف املئة من مواطني إرسائيل الفلسطينيني الفكرة 56.وتبعاً الستطالع أجرته داليا
شايندلني يف العام  2014بالنيابة عن مجلّة  +972ومركز إرسائيل/فلسطني للبحوث واملعلومات ،دعم  56يف املئة من
57
مفصلة ،من بينهم  51يف املئة من اليهود اإلرسائيليني.
اإلرسائيليني اتفاقية كونفدرالية ّ
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حلٌّ كونفدراليٌّ إلسرائيل وفلسطين

الجنسية والحدود
بغض النظر عن محدودية التكامل
يف كونفدرالية إرسائيلية فلسطينية ،بإمكان مبدئني أساسيني الحرص عىل أنّهّ ،
الحكومي ،سوف ت ُلبّى الحاجات والتطلّعات األساسية :حدود مفتوحة أو مرنة وتطبيق “حالة اإلقامة بصفة دامئة”.
كل دولة املحافظة عىل سيادتها العليا عىل أراضيها وحدودها ،ينبغي عىل الدولتَني كلتيهام االت ّفاق
ففيام ينبغي عىل ّ
عىل السامح بح ّرية التنقّل بينهام ،مماّ يسمح ببقاء منطقة إرسائيل وفلسطني مصانة كوحدة جغرافية واحدة .وهذا
تخل عن السيطرة الرسمية عىل األرايض
الشكل أكرث استجابة لالرتباطات التي تشعر بها الجهتان كلتاهام وال يُعترب أنّه ٍّ
مع خسارة صفرية النتيجة .ويف وسع اإلرسائيليني املحافظة عىل عالقاتهم بيهودا والسامرة (اسم الضفّة الغربية يف
الكتاب املق ّدس) ،فيام يستطيع الفلسطينيون إعادة التواصل مع تراثهم التاريخي يف املدن الساحلية والسهول ،أي
الخليل والنقب والقدس ،التي طُردوا منها يف العام  1948والسنوات التي تلت.
ويتم تعزيز هذا املبدأ من خالل نظام اإلقامة الدامئة ،الذي يسمح ملواطني الدولتَني بالعيش والدراسة والعمل يف
وحق
أي من الدولتَني من دون الحاجة إىل جنسية أو تصاريح خاصة 58.وبشكل أسايس ،يتم فصل الحقوق السياسية ّ
ّ
59
التصويت عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والسكنية وحقوق امللكية .ويعطي هذا األمر لغري املواطنني حقوق
الحساسة ،مماّ يخفّف من أحد املخاوف
اإلقامة بصفة دامئة من دون التأثري يف التوازنات الدميغرافية والسياسية ّ
اإلرسائيلية األساسية .ومع مرور الوقت ،بإمكان الدولتَني اختيار منح املقيمني بصفة دامئة حقوق التصويت املحليّ ،
ربمّ ا كجزء من عملي ِة المركزية تمُ كِّن املجتمعات املحلّية.
كل القاطنني يف األرايض املحتلّة الذين مل يكونوا أصالً مواطنني إرسائيليني جنسية
وعند تأسيس دولة فلسطينية ،ينال ّ
بغض النظر عن مكان سكنهم .ويحظى املواطنون العرب
فلسطينية .ويبقى اليهود اإلرسائيليون مواطنني إرسائيليني ّ
الفلسطينيون الساكنون يف الوقت الحايل يف إرسائيل بخيار بني الجنسيتَني ،وهذا خيار مل يكن متاحاً لهم من قبل.
فإن ق ّرروا البقاء مواطنني إرسائيليني يخضعون للموجبات ذاتها التي يخضع لها املواطنون اإلرسائيليون ،مبا يف ذلك
الخدمة العسكرية ،مثلام يجري مع مجتمع الدروز العرب منذ عقود 60.وينالون أيضاً الحقوق التي تحظى بها أقلّية
وطنية ومساواة مدنية كاملة والتوزيع العادل للموارد الطبيعية واألرايض .وإن ق ّرروا نيل الجنسية الفلسطينية،
حل
يبقون يف منازلهم كمقيمني بصفة دامئة يف إرسائيل مع حقوق التصويت الوطنية يف دولة فلسطني 61.ويف حال ت ّم ّ
خاص إلعادتهم إىل جنس ّيتهم األصلية.
التوصل إىل قانون ّ
الكونفدرالية ،ميكن ّ
سوابق الفتة وناجحة،
ومع أ ّن اإلقامة بصفة دامئة مفهو ٌم معقّد يتطلّب وضع تحليل قانوين شامل وتطبيقه ،يف العامل
ُ
من بينها نظام الشنغن يف االتّحاد األورويب واالتّحاد الشاميل لجوازات السفر يف اسكندينافيا ومعاهدة بيالروس وروسيا
كل
حول املساواة يف الحقوق بني املواطنني واتفاقية منطقة السفر املشرتكة بني اململكة املتّحدة وإيرلندا .وحافظت ّ
62
هذه االتفاقيات عىل السالم وزادت الفرص االقتصادية للجهات املنخرطة فيها.
وتوسع ح ّرية التنقّل والسيادة والحدود املفتوحة أو النافذة بشكل كبري النشاط االقتصادي للجهتَني ،وال س ّيام
ّ
63
للفلسطينيني ،املخنوقني ج ّراء عقود من االحتالل القمعي والسياسات االستغاللية املبنية عىل “القضاء عىل التنمية”.
أي اقرتاح
وتصبح إرسائيل وفلسطني مق ّيدتَني برتتيب اقتصادي شبيه برتتيب االت ّحاد األورويب وبالرتتيب الذي تص ّوره ّ
64
سالم حتّى اليوم.
وال تسمح الحدود النافذة واإلقامة بصفة دامئة بنشاط اقتصادي أكرب فحسب ،بل يس ّهالن أيضاً التفاعل املتك ّرر بني
الناس .ومع أ ّن ذلك ميكن أن يفيض إىل احتكاكات ،يجدر الذكر أ ّن اإلرسائيليني والفلسطينيني تفاعلوا يف أوجه الحياة
متأصل .ويف بعض النواحي من البالد ،يعمل اإلرسائيليون والفلسطينيون معاً يف
كافة طوال عقود من دون رصاع ّ
الرشكات نفسها ويتبضّ عون يف املتاجر نفسها ويأكلون يف املطاعم نفسها ويدرسون يف الجامعات نفسها ويستعملون
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كل يوم .وواحد من أصل خمسة مواطنني إرسائيليني هو من أصل
املستشفيات نفسها وميشون يف الشوارع نفسها ّ
فلسطيني وداخل إرسائيل ع ّدة مدن ممزوجة ،فضالً عن القدس ،ال بل حتّى أ ّن الفلسطينيني واإلرسائيليني يتزاوجون.
وسيساعد تسهيل املزيد من التفاعل عىل عكس منحى االنفصال الذي طغى منذ اتفاقية أوسلو ،مماّ أفىض إىل بروز
65
أجيال من الفلسطينيني واإلرسائيليني الذين ال يفهم أحدهم اآلخر عىل املستوى اإلنساين أو الشخيص.
أخريا ً ،ينبغي اإلقرار أ ّن الحدود الداخلية ظاهرة حديثة نسبياً .فحتّى العام  1948وبعد العام  ،1967مل تكن بني البحر
املتوسط ونهر األردن حدو ٌد صلبة بل حدود إدارية ليس إال 66.وكان بني الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة وإرسائيل قدرة
ّ
أي حدود داخلية،
أي جهة من الجهتَني أ ّن يف بلدها ّ
تنقّل ح ّرة نسبياً حتّى أوائل التسعين ّيات .وحتّى اليوم ،ال تعترب ّ
بل ينظرون إليها عىل أنّها منطقة إرسائيل وفلسطني كاملة .مع ذلك ،فيام يحظى اإلرسائيليون بقدرة وصول ح ّرة
نسبياً إىل الضفّة الغربية ،يت ّم تسهيل ذلك عرب القمع العنيف للفلسطينيني .ويواجه الفلسطينيون أيضاً نظاماً معقّدا ً
من نقاط التفتيش والحواجز والعوائق األمنية ضمن أرضهم .وينبغي أن ينتهي هذا األمر.

الدميغرافيات :الالجئون واملستوطنون
لحل اثنتَني من املسائل الدميغرافية األصعب يف الرصاع اإلرسائييل
لتطبيق وضع اإلقامة الدامئة أيضاً اإلمكانية ّ
الفلسطيني :مسألتا الالجئني واملستوطنني .فمنذ العام  ،1948عرقلت إرسائيل عودة الالجئني الفلسطينيني إىل
الحق يف قرار األمم املتّحدة
حق مك ّرس قانوناً بالعودة وقبول إرسائيل بهذا ّ
أراضيهم ومنازلهم ،عىل الرغم من ّ
رقم  67.194بالتايل ،تكمن مسألة الالجئني يف قلب الرصاع.
وال يشكّل الحرمان من العودة إجحافاً تاريخياً وقانونياً فادحاً فحسب ،بل يشكّل الالجئون أكرثية الفلسطينيني يف
العامل وكانوا يف قلب حركة التحرير الوطنية منذ إعادة تأسيسها بعد الحرب يف الخمسينيّات 68.وفيام مل يت ّم البحث
حل الدولتَني،
يف نكبة الالجئني يف خالل عملية أوسلو ،مع استعداد منظّمة التحرير الفلسطينية للمساومة يف سياق ّ
حق العودة باملبدأ ،الذي يُعترب حقاً مق ّدساً ،وليس من الواضح أيضاً إن كان
مل ّ
يتخل املمثلّون الفلسطينيون يوماً عن ّ
لهم التفويض الالزم للقيام بذلك 69.وامله ّم يف املوضوع أيضاً أ ّن الالجئني يض ّمون أكرثية السكّان يف غ ّزة ،فضالً عن
رشدين داخلياً يف إرسائيل الذين تص ّنفهم
أقسام كبرية من السكّان يف الضفّة الغربية ومن املواطنني الفلسطينيني امل ّ
70
حكومتهم بأنّهم “غائبون حارضون”.
لكن من وجهة نظر إرسائيل ،تشكّل عودة الالجئني تهديدا ً مبارشا ً ملحافظتها عىل أكرثيّتها وطابعها اليهوديَّني .ومن وجهة نظر
دميغرافية بحتة ،هذا كالم صائب .فإن عاد الالجئون الفلسطينيون بأعداد كبرية يف سياق التقسيم وطالبوا بالجنسية اإلرسائيلية،
سيفوق عددهم عدد اإلرسائيليني اليهود ويقلبون كفّة امليزان السيايس والدميغرايف يف إرسائيل ،مام يلغي علّة وجود الدولة.
71
كل ما له صلة بالالجئني ،من نشأتهم إىل مطالبهم بالتعويض.
بالتايل ،اعتمدت إرسائيل موقفاً رافضاً أساساً حول ّ
حل الرصاع :لن تتخلىّ إرسائيل طوعاً عن أكرثيّتها اليهودية ولن يتخلىّ
كان هذان املوقفان املتناقضان أساس َّيني يف عرقلة ّ
رصف بالعودة إىل ديارهم .ومع أنّه من الناحية القانونية ح ّجة الالجئني
الالجئون الفلسطينيون عن حقّهم غري القابل للت ّ
أقوى (نظرا ً إىل أ ّن القرارات واملعايري والقوانني الدولية ال تعنيها دميغرافية إرسائيل بقدر ما تعنيها حقوق املدنيني
النازحني بسبب الحرب) ،ما زال ميزان الق ّوة مييل لصالح إرسائيل بش ّدة ،وتبينّ أنّه من املستحيل إرغامها عىل االمتثال
للعرف الدويل عىل مدى العقود السبعة املاضية 72.وأفىض ذلك إىل حالة جمود دائم ،والخارس األكرب فيه هو الالجئون.
لحل الرصاع باللجوء إىل منوذج الدولتَني التقليدي يف جرب مطالب الالجئني بشكل مناسب،
وقد فشلت املحاوالت السابقة ّ
فق ّدمت تعويضاً رمزياً يف أفضل الحاالت ومل تعر األمر اهتامماً يف أسوأها 73.ويعود ذلك إىل ح ّد كبري إىل أ ّن التقسيم
الكالسييك يؤكّد عىل الطبيعة الدميوغرافية للدول من منظور غري تاريخي ،مام يجعل طلب الالجئني يبدو غري معقول إذا كان
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حل وطني ،أ ّما بالنسبة لالجئني ،فإن
للفلسطينيني دولتهم الخاصة .يشكّل الالجئون ،بالنسبة لإلرسائيليني ،قضية وطنية ذات ّ
وضعهم قض ّية محلية وحقّهم هو العودة إىل منازلهم وأراضيهم ومدنهم ،وليس إىل دولة قومية مج ّردة( 74.وينطبق األمر أيضاً
عىل مواطني إرسائيل الفلسطينيني ،الذين يحملون هويات وطنية لك ّنهم متجذّرون بش ّدة أيضاً يف مواقع مح ّددة ويرفضون
حل هذا املأزق.
أي ظرف من الظروف) .باختصار ،التقسيم وحده عاجز عن ّ
االنتقال يف ّ
بيد أ ّن النموذج الكونفدرايل قاد ٌر عىل أن يتحلىّ باستجابة أعىل بكثري لحقوق الالجئني ،مع التخفيف من املخاوف الوجودية
اإلرسائيلية .فباستعامل نظام اإلقامة الدامئة ،ينال الالجئون الفلسطينيون جنسية فلسطينية وخيارا ً بأن يصبحوا سكّاناً يف
فلسطني أو إرسائيل أو بأن يتلقّوا تعويضاً ويستق ّرون يف مكان آخر 75.وبإمكان الدول اإلقليمية التي تأوي الجئني فلسطينيني،
مثل لبنان وسوريا والعراق ،املشاركة أيضاً يف إطار العمل هذا عرب عرض اإلقامة بصفة دامئة عىل الالجئني لديها .وسيتمكّن
الالجئون الذين يختارون مامرسة حقّهم بالعودة إىل إرسائيل من إعادة تأسيس أنفسهم كمقيمني لهم حقوق اجتامعية
واقتصادية وحقوق ملكية ،فضالً عن حقوق التصويت داخل فلسطني ،من دون تغيري التوازن السيايس يف إرسائيل.
ويت ّم تأسيس آلية وصندوق لتسهيل عملية عودة الالجئني وتعويضهم .ونظرا ً إىل التعقيد الشديد الذي تتّسم به هذه
املسألة بعد خمود دام أكرث من سبعني عاماً ،ينبغي تطبيق العودة عىل مراحل .فقد د ّمرت إرسائيل أكرث من 400
بلدة فلسطينية يف خالل حرب العام  1948وبعدها 76.ومعظم منازل الالجئني وقراهم إما مل تعد موجودة أم احتلّها
آخرون ،ويف بعض الحاالت استم ّر هذا االحتالل ألجيال .بيد أ ّن الدراسات تشري إىل أ ّن أكرث من  80يف املئة من األرض
التي كانت فيها هذه القرى خاليةٌ ،مام يتيح الفرصة إلعادة بناء املجتمعات 77.سيتطلّب هذا األمر الوقت واملوارد
والصرب ،لكن ينبغي أن يحظى الالجئون بالخيار من أجل الوصول بهذا املوضوع األليم إىل خواتيمه.
حق العودة بعد قرابة ألفَي سنة يف املنفى .عالوة
يجدر الذكر أ ّن إرسائيل تس ّهل هجرة اليهود من أرجاء العامل بأرسه بناء عىل ّ
عىل ذلك ،سعى اليهود الذين ف ّروا من أوروبا يف خالل املحرقة اليهودية إىل نيل عدالة تصالحية بشكل تعويضات وإعادة
ممتلكات وجنسيات يف الدول التي غادروها أو غادرها أقرباؤهم .فبني العا َمني  2000و 2015مثالً ،نال أكرث من  33ألف
إرسائييل الجنسي َة األملانية بناء عىل قانون مينح التعويض عن االضطهاد 78.ويف العام  ،2015صادقت إسبانيا عىل قرار يسمح
مبنح الجنسية ليهود السفارديم الذين تع ّرض أسالفهم لالضطهاد والطرد يف القرن الخامس عرش 79.عىل غرار هؤالء األشخاص،
األقل بفرصة العودة إىل ديارهم.
ينبغي عىل الالجئني الفلسطينيني وأخالفهم أن يحظوا عىل ّ
بني يناير ومارس  ،2003أجرى املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية استطالع رأي لالجئني الفلسطينيني يف الضفة
الغربية وقطاع غ ّزة ولبنان واألردن ،وهي املناطق التي تض ّم األكرثية العظمى من هؤالء الالجئني .باإلجامل ،مل يعرب سوى 10
يف املئة من الالجئني عن رغبة يف العودة إىل إرسائيل ونيل الجنسية اإلرسائيلية ،وقال  31يف املئة إنّهم سيبقون ضمن حدود
الدولة الفلسطينية ويتلقّون تعويضاً عن خسائرهم ،وقال  23يف املئة إنّهم سيعودون إىل مناطق مح ّددة يف إرسائيل وينالون
الجنسية الفلسطينية (علامً أ ّن السؤال رشح أ ّن هذه املناطق املع ّينة سيت ّم تبادلها يف النهاية يف تبادل لألرايض) ،وقال  17يف
املئة إنّهم سيأخذون تعويضاً عادالً ويبقون يف بلدهم املضيف ،وقال  2يف املئة إنّهم سيتلقّون تعويضاً ويهاجرون إىل دولة
80
كل الخيارات أو إنّه ال رأي لهم يف املوضوع.
ثالثة ،وقال  18يف املئة إنّه سريفضون ّ
وميكن استعامل نظام اإلقامة بصفة دامئة ملعالجة التح ّدي املتمحور حول ما ينبغي فعله باإلرسائيليني القاطنني
بشكل غري رشعي يف أكرث من مئتَي مستوطنة متناثرة يف أرجاء الضفة الغربية غري القدس الرشقية ويبلغ عددهم 400
ألف 81.وتبعاً ملعادلة الدولتَني الكالسيكية ،سينبغي نقل قسم كبري من املستوطنني من الضفّة الغربية عرب الحدود
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للسكن يف إرسائيل .ويف املفاوضات السابقة ،كان املسؤولون الفلسطينيون مستع ّدون للتفكري يف إمكانية بقاء قسم
من املستوطنني يف مكانهم وتت ّم إعادة رسم الحدود من خالل تبادل لألرايض الستيعاب املج ّمعات االستيطانية امله ّمة
82
أي مستوطنات تندرج ضمن خانة “املج ّمع”.
التابعة إلرسائيل ،علامً أنّه مل يكن واضحاً يوماً ّ
الحل عد ٌد من املشاكل املادية والسياسية والقانونية .أوالً ،تقع بعض أه ّم املستوطنات اإلرسائيلية يف قلب الضفة
وشاب هذا ّ
الغربية وهي تج ّزئ عمدا ً األرايض من أجل الحؤول دون تأسيس دولة فلسطينية قابلة لالستمرار 83.ثانياً ،عىل مدى العقود
القليلة املاضية ،زادت الق ّوة السياسية لحركة املستوطنني بشكل كبري ،مام يجعل من املستحيل تقريباً لقيادة إرسائيلية منتخَبة
الرئييس لبسط
دميقراطياً ات ّخاذ خطوات لنزع املستوطنني والبقاء يف السلطة 84.وبالفعل ،أصبحت حركة املستوطنني املنارص
ّ
كل املستوطنني مندفعني إيديولوجياً ،يعتقد قسم كبري
السيادة اإلرسائيلية عىل الضفّة الغربية من خالل الض ّم .ومع أ ّن ليس ّ
من القوميني املتديّنني أ ّن واجبهم هو استيطان “يهودا والسامرة” (الضفّة الغربية) 85.ثالثاً ،تشكّل املستوطنات انتهاكاً خطريا ً
للقانون الدويل ،الذي يحظّر نقل املستوطنني من املرتوبول إىل األرايض املحتلّة .بالتايل ،يشكّل القبول باملستوطنات ،حتّى عرب
86
تبادل األرايض بالتفاوض ،نوعاً من التربئة ويش ّجع دوالً أخرى عىل الرشوع بهذه املامرسة غري الرشعية ذاتها.
حل املشاكل يف الكونفدرالية حول التخفيف من هذه املسائل قدر اإلمكان ،وال سيّام يف األزمة السياسية التي
ويتمحور هدف ّ
يشكّلها نزع املستوطنني ونقل مكان سكنهم 87.يف هذا السياق ،تساعد اإلقامة الدامئة عىل تحييد هذه األزمة عرب السامح
التوصل إىل اتفاقية سالم ،مع االحتفاظ بالجنسية اإلرسائيلية .ومع أ ّن انتقال السيادة
للمستوطنني بالبقاء يف مكانهم يف حال ّ
عىل الضفّة الغربية إىل فلسطني سيدفع املستوطنني عىل األرجح إىل االنتقال طوعاً إىل إرسائيل ،قد يجد بعضهم خيار البقاء
كمقيمني يف دولة فلسطني جذاباً ،ألنّه سيسمح لهم بالبقاء مرتبطني جسدياً بأرض يهودا والسامرة ومبمتلكاتهم والتمتّع بح ّرية
املعتقد 88.وبإمكان املستوطنني التحليّ بهذه الحقوق رشط التخليّ عن سالحهم والقبول بالسيادة الفلسطينية 89.وميكن
وضع آلية ملنح الفلسطينيني تعويضاً عن األرايض التي ت ّم استمالكها ،وال سيّام املمتلكات الخاصة ،فيام ميكن التفاوض عىل
مسائل ملكية األرايض األخرى .وأل ّن املستوطنات ستصبح بلديات لدولة فلسطني ،ال تت ّم املوافقة عىل االنتهاك الذي ارتكبته
حل الرصاع سيتضاءل .ولن تعود املستوطنات مجتمعات يهودية
املستوطنات تبعاً للقانون الدويل ،لك ّن العائق الكامن أمام ّ
حرصا ً ،وستكون البنية التحتية متاحة لالستعامل العام .لكن عىل عكس ترتيب الدولتَني الذي فيه تتح ّرك الحدود بكل بساطة،
ال يعود املستوطنون ملزمني بأن يصبحوا مواطنني فلسطينيني ،بل يحافظون عىل جنسيّتهم اإلرسائيلية مع حقوق إقامة يف
فلسطني مساوية للمواطنني الفلسطينيني القاطنني يف إرسائيل.
ومن إحدى املشاكل يف اقرتاحات الكونفدرالية األخرى امليل لطرح مساواة خاطئة بني الالجئني واملستوطنني ،وال س ّيام من
حل هاتني املسألتني عىل أساس التكافؤ العددي ،أي عدد الالجئني الذين ميكنهم العودة إىل إرسائيل يساوي عدد
ناحية ّ
90
املستوطنني الذين يبقون يف فلسطني .لكن ينبغي تفادي هذا األمر .فمع أ ّن فكرة التامثل جذّابة ألنّها تعطي االنطباع
بالعدالة ،هي يف الواقع شديدة اإلشكالية .فالتعاطي مع املستوطنات عىل أنّها رشعية ليس إهان ًة للفلسطينيني فحسب،
حق الالجئني
بل أيضاً للنظام املرتكز عىل القواعد وللقانون الدويل .فوضع املستوطنني غري رشعي منذ العام  ،1967فيام ّ
بالعودة إىل ديارهم مصا ٌن باستمرار منذ العام  91،1948لذا ال مساواة يف املسألة عىل اإلطالق.
من العام  2016حتّى العام  ،2018أجرى املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية وجامعة تل أبيب استطالع
الحل 35 ،يف املئة يغيرّ ون رأيهم يف حال أُعطي
لحل الدولتَني .من بني اليهود اإلرسائيليني املعارضني لهذا ّ
رأي عن الدعم ّ
اإلرسائيليون خيار العيش يف فلسطني كمقيمني بصفة دامئة مع االحتفاظ بجنس ّيتهم اإلرسائيلية .ومن بني الفلسطينيني
حل الدولتَني 25 ،يف املئة غيرّ وا رأيهم عندما قيل لهم إنّه ميكنهم العيش يف إرسائيل كمقيمني بصفة
الذين يعارضون ّ
92
دامئة مع االحتفاظ بجنس ّيتهم الفلسطينية.
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القدس
مدينة القدس أساسية يف الحياة الوطنية لدى اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل ح ّد سواء .وتتحلىّ بأه ّمية دينية هائلة
ملليارات األشخاص حول العامل .وجعلت هذه الطبقات من االرتباط املحليّ والدويل السيطر َة عىل هذه املدينة موضوع
نزاع شديد واملسألة األكرث شحناً بالعواطف يف الرصاع .فال اإلرسائيليون وال الفلسطينيون مستع ّدون للتخليّ عن السيادة
93
عىل القدس ،وال يرغبون بالرضورة يف تقسيم املدينة مادياً بينهام ومل يناقشوا القيام بذلك يف سياق املفاوضات.
ومنذ العام  ،1967خضعت القدس بأرسها للسيطرة اإلدارية اإلرسائيلية .ومع أ ّن الكنيست اإلرسائييل يف العام
 1980ص ّدق قانوناً أساسياً يُعلن القدس مو ّحد ًة عاصمة إلرسائيل ،ال يعرتف بالسيادة اإلرسائيلية عىل املدينة سوى
عدد قليل من الدول .يف الوقت عينه ،يشكّل الفلسطينيون غري املواطنني قرابة  40يف املئة من سكّان القدس ،عىل
الرغم من عقود من السياسات اإلرسائيلية التي تهدف إىل تغيري التوازن الدميغرايف من خالل بناء املستوطنات
والتمييز العدواين والترشيد 94.واليوم ،األحياء الفلسطينية بالكاد مدمجة بباقي املدينة وهي تعاين إهامالً شديدا ً
من الحكومة البلدية .باختصار ،عىل الرغم من املزاعم اإلرسائيلية بالسيادة عىل مدينة قدس مو ّحدة ،ليست املدينة
95
مو ّحدة وال معرتفاً بها كجزء من إرسائيل السيادية.
يق ّر النموذج الكونفدرايل بهذه الوقائع ويتص ّور مدينة متشا َركة وغري منقسمة .وتهدف هذه املقاربة إىل خفض
أي أحياء ،برصف النظر عن األماكن املق ّدسة ،وإللغاء الدوافع
أي جهة لها السيادة عىل ّ
الرهانات املرتتّبة عىل تحديد ّ
96
للمنافسة الدميغرافية التي غيرّ ت املدينة وق ّوضت كلّية املدينة املا ّدية والتاريخية عىل مدى نصف القرن املنرصم.
ففي ترتيب كونفدرايل ،تكون القدس “ملكاً مشرتكاً” لدولتَني سياديّتَني وليست كياناً منفصالً تحت حكم دويل كام
حرصي كام هي اليوم 97.وتكون القدس عاصمة
تص ّورتها األمم املتّحدة يف العام  1947وال املدينة املحكومة بشكل
ّ
كل من دولة إرسائيل ودولة فلسطني ،وكذلك مقر الحكومة الكونفدرالية فوق القومية ،عىل أن تكون بلدية القدس
ّ
منطقة تُدار بشكلٍ مشرتك يف الدولة الكونفدرالية ،مع مجلس بلدي منتخب ومجالس محلية.
وتكون لكلتا الدولتَني سياد ٌة اسمية عىل املدينة ،فتتشاركانها كام لو أنّها ملكية مملوكة يف زواج ،فيام ت ُنقل إدارة الخدمات
الحكومية إىل السلطات البلدية 98.وسرييض ذلك الحاجات الرمزية والنفسية لإلرسائيليني والفلسطينيني معاً من ناحية عالقتهم
بالقدس .بيد أ ّن السيادة الفعلية (الحرصية) ستفقد الكثري من أه ّميتها أل ّن دور الحكومتَني الوطن ّيتَني سيتضاءل.
أ ّما النظام القانوين ،فإ ّمأ يت ّم تحديده من جديد أم يكون نسخ ًة من القانون اإلرسائييل الحايل امل ُطبّق يف القدس مع
تعديالت بغية تفادي العراقيل الجذرية لحياة القاطنني اليومية .وتُج َّرد البلدية من السالح ويت ّم إنشاء رشطة مشرتكة
لفرض األمن يف املدينة .ونظرا ً إىل العوائق التي تحملها ازدواجية اللغة ،ميكن جعل وحدات الرشطة موضعية للغاية،
ف ُيسمح لعنارص الرشطة الذين يتكلّمون العربية بالعمل يف األحياء اليهودية ولعنارص الرشطة الذين يتكلّمون العربية
بالعمل يف األحياء الفلسطينية ،مع فرق عمل مشرتكة لفرض األمن اإلجاميل يف املدينة.
يف املايض ،واجه صانعو السياسات واملفاوضون صعوبات حيال ما إذا كان ينبغي جعل القدس مدينة مفتوحة أو
التوصل إىل تقسيم سلمي 99.فهل بإمكان دولتَني منفصلتني لهام حدو ٌد آمنة تشا ُرك مدينة بحدود
مغلقة يف حال ّ
مفتوحة؟ ولهذا السبب ال منطق يف قيام ٍ
قدس مشرتكة إال يف نظام من السيادة املشرتكة يت ّم االهتامم باإلدارة واألمن
كل من إرسائيل وفلسطني مكاسب لطاملا افتقرت إليها وأرادتها ،إذ تحظى
فيها بشكل مشرتك .وبهذه الطريقة ،تنال ّ
إرسائيل أخريا ً باالعرتاف العاملي بأ ّن القدس عاصمة لها وتنال فلسطني السيادة يف القدس وتكون األخرية عاصمتها.
لعل الشكل األقرب ملدينة القدس املتشا َركة هذه هو بروكسل ،فهي منطقة بإدارة منفصلة ضمن بلجيكا تخدم كعاصمة
ّ
للحكومة الفدرالية وملنطقة الفالندرز الناطقة باللغة الهولندية ومنطقة فالونيا الناطقة باللغة الفرنسية .وبروكسل هي
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أيضاً املق ّر األسايس لالت ّحاد األورويب ومنظّمة حلف شامل األطليس وأمانة اتحاد البنلوكس السيايس واالقتصادي .وبروكسل
ثنائية اللغة ويت ّم استعامل اللغتَني معاً يف مختلف دوائر الحياة العامة .وعىل غرار القدس ،كانت بروكسل “مكاناً رئيسياً
للصدامات السياسية والثقافية” لفرتة طويلة من القرن املايض ،لكن من دون العنرص الديني امل ُضاف 100.ومع أ ّن بروكسل
ما زالت تعاين بعض املشاكل ،هي اليوم مرك ٌز اقتصادي وسيايس مستق ّر ومزدهر ذو أهم ّية محل ّية ووطنية ودولية.
ويُعترب إقليم برتشكو يف البوسنة والهرسك مثاالً آخر لكن عىل نطاق أصغر ربمّ ا .ففي خالل مفاوضات اتفاقية
دايتون يف العام  ،1995بدت الخالفات حول برتشكو أصعب من أن يتمكّن املفاوضون من حلّها فطُرحت املسألة
مستقل
ّ
جانباً .يف النهايةَ ،ح َسم محكّمون دوليون مصري املدينة ،فقد ق ّرروا يف العام  1999تأسيس ملك مشرتك
بحكمٍ مشرتك .وتحت إرشاف دويل ،أعادت برتشكو ترتيب الجهاز القضايئ وطبّقت قانونَني مدين وجنايئ جدي َدين
بحق ودمجت مدارسها ،فضالً عن مبادرات أخرى 101.بذلك ،أصبح إقليم برتشكو
وأسست رشطة متع ّددة اإلثنيات ّ
ّ
قصة نجاح فريدة يف األيام األوىل للتجربة البوسنية .وعىل الرغم من إدراجه يف العديد من مشاكل البالد األكرب
منذ ذلك الحني ،إال أنّه ميثّل جهدا ً حقيقياً وناجحاً إىل ح ّد كبري لبناء مساحة مشرتكة محلية ومتعددة األعراق بعد
102
أن كان منطقة متنازع عليها بش ّدة.
يف استطالع رأي أجراه معهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل يف العام  ،2017أعرب  75يف املئة من اليهود اإلرسائيليني
عن رغبتهم يف تحقيق تغيري أسايس يف القدس .وقد تراجعت املعارضة لتقسيم القدس باستمرار يف االستطالعات
السنوية منذ التسعينيات .وبحلول العام  ،2017دعم  51يف املئة من اليهود اإلرسائيليني فكرة نقل السيادة عىل
األحياء العربية يف القدس إىل دولة فلسطينية كجزء من تسوية ت ُنهي الرصاع .ودعم رب ُع اليهود اإلرسائيليني تقريباً
103
تأسيس سلطة بلدية منفصلة لألحياء العربية يف القدس ،لكن تحت سيادة إرسائيلية.

األمن
الوصول إىل ترتيب أمني عميل وذي منفعة متبادلة أم ٌر أسايس لتأسيس إطار عمل كونفدرايل قابل لالستمرار .ومع
أ ّن اقرتاحاً تقنياً مع ّمقاً لألمن ليس ضمن نطاق هذه الورقة ،برهنت دراستان متّصلتان أجراهام مركز األمن األمرييك
الجديد وأصدرتهام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،تحت إدارة الجرنال جون آلن ،عىل أ ّن الرتتيبات األمنية الشاملة
التي تلبّي مطالب الجهتَني ممكن ٌة يف سياق إطار عمل الدولتَني 104.عالوة عىل ذلك ،أشار املؤلّفان الرئيسيان يف كلتا
الخاصة التي يفرضها إطار
الدراستَني يف مقابالت أنّه ميكن تكييف الكثري من الحلول التقنية لتل ّبي االحتياجات
ّ
105
تحسن السيادة املشرتكة النتائج وتخفّف من التحديات األمنية .وأدرج
عمل كونفدرايل وأنّه يف بعض النواحي قد ِّ
ً
مفصالً لألمن املشرتك ضمن اقرتاحها األوسع حول الكونفدرالية
ا
اح
رت
مركز إرسائيل/فلسطني للبحوث واملعلومات اق
ّ
أقل دقّة ربمّ ا ،تبقى مفيدة كدليل
إلرسائيل وفلسطني 106.ومع أ ّن دراسة مركز إرسائيل/فلسطني للبحوث واملعلومات ّ
لرتتيب أمني تشاريك بني الفئات املختلفة يأخذ بعني االعتبار مطالب الجهتَني.
حل معضلة ضمنيّة بني األمن اإلرسائييل والسيادة الفلسطينية .يف الوقت الراهن،
بشكل أسايس ،تحاول الكونفدرالية ّ
ليست إرسائيل راغبة يف التخليّ عن سيطرتها األمنية وإناطة نوا ٍح من أمنها املستقبيل بدولة فلسطينية مستقلّة
تعتربها إما عدائية حتامً أم ضعيفة وغري مستق ّرة .من جهة أخرى ،فلسطني غري مستع ّدة للتخليّ عن أبعاد أساسية
من سيادتها عىل األرايض لصالح إرسائيل ،التي تعتربها عدائية وعدوانية واستغاللية أصالً .لكن مبوجب ترتيب
كونفدرايل ،تُبقي إرسائيل عىل نفوذها عىل األمن من خالل تنسيق دائم مع قوى األمن الفلسطينية .يف الوقت عينه،
مؤسسات تكون فيها رشيكاً مشرتكاً ،عوضاً عن التنازل
ال تتخلىّ فلسطني سوى جزئياً عن نوا ٍح من السيادة لصالح ّ
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األقل تنبغي معالجتها من ناحية الرتتيبات
عنها بالكامل لق ّوة أجنبية .وعىل األرض ،تربز خمسة مجاالت أساسية عىل ّ
األمنية :الحدود الخارجية واألمن الداخيل واملجال الج ّوي واملجال البحري والطيف الكهرومغناطييس.
ولهذه االقرتاحات املذكورة آنفاً موضوع أسايس مه ّم هو أ ّن نظاماً متع ّدد الطبقات بني إرسائيل وفلسطني والدول
املجاورة سيؤ ّمن إطار العمل األمني األكرث فعالية .ويشمل ذلك تطوير مراكز تنسيق عمليات مشرتكة وآليات تبادل
لكل الفرقاء ،من بينهم
بيانات بني فلسطني وإرسائيل وفلسطني واألردن وفلسطني ومرص ،مع قدرات مراقَبة مشرتكة ّ
أطراف ثالثة مرا ِقبة 107.وليس هذا النظام متوافقاً مع الكونفدرالية فحسب ،بل هو يف الواقع يستفيد منها أيضاً،
ألنّه لن يشكّل انتهاكاً للسيادة املتشاركة بالطريقة ذاتها التي يكون فيها انتهاكاً لسيادة دولة مستقلّة.
وتشري معظم الدراسات ،فضالً عن املفاوضات السابقة ،إىل أ ّن فلسطني ستكون منزوعة السالح ،وهو أمر بدت القيادة
الفلسطينية الراهنة مستع ّدة للقبول به باملبدأ يف سياق الدولتَني .ويعني هذا أ ّن األمن الخارجي إلرسائيل وفلسطني
سيبقى يف عهدة إرسائيل ،بشكل مؤقّت عىل األقل ،أو يصبح من املمكن ض ّم قوى األمن الفلسطينية يف األنظمة
املختلفة ،مثل الدوريّات الحدودية .ففي سيناريو تقسيم كالسييك ،تُعترب سيطرة إرسائيل عىل األمن الفلسطيني انتهاكاً
أقل انتهاكاً
املوسع أمر مت ّوقع ويصبح ّ
شديد اإلشكالية للسيادة وموضوع توتّر 108.لكن يف كونفدرالية ،التنسيق األمني ّ
ائيل من حضورها ورؤيتها ويت ّم تحسني قوى األمن الفلسطينية والتعامل معها عىل أنها رشيكة مساوية.
طاملا تح ّد إرس ُ
وستكون سيطرة فلسطني عىل معابر حدودها الخارجية أمرا ً ال ب ّد منه ،عىل الرغم من أ ّن املراقبة اإلرسائيلية بالوقت
الحقيقي وتشاطر املعلومات مع إرسائيل متوقّعان .ولن يكون هذا الوضع فريدا ً يف سياق السالم ،فالحكومتان اإليرلندية
الحق مبنع دخول
والربيطانية مثالً تتشاطران البيانات حول ركّاب الرحالت الج ّوية القادمني إىل أرايض ّ
كل منهام ولهام ّ
109
مواطنني من دول غريهام عرب الحدود التي تكون مفتوحة عادة مبوجب اتفاقية منطقة السفر املشرتكة امل ُربمة بينهام.
وكام ورد يف القسم السابق عن الجنسية والحدود ،اعتامد حدود داخلية مفتوحة أو غري متش ّددة بني إرسائيل
التوصل إىل اتفاق حول عدد املعابر التي تض ّم عنارص رشطة
وفلسطني مبدأ أسايس يف الكونفدرالية .ويف وسع الدولتَني ّ
عىل الجهتَني ،لكن ال تكون التصاريح مفروضة ملواطني الدولتَني .ويمُ نع األذن بالدخول لألشخاص تبعاً العتبارات
اختيارية أمنية أو جنائية لكن ال يت ّم تطبيقها جامعياً .وينبغي نزع الجدار اإلرسائييل الذي اعتربه رأي استشاري يف
رصت إرسائيل عىل إبقاء
محكمة العدل الدولية يف العام  2004غري رشعي أو نقله إىل الحدود املتّفق عليها ،يف حال أ ّ
مخصص للمراقبة يف املناطق األكرث حساسية
حاجز أمني 110.ويت ّم السامح إلرسائيل أيضاً باملحافظة عىل حضور صغري ّ
يف الضفّة الغربية ،كإجراء مؤقّت عىل األقل ،ويجري ذلك مع مراقبني فلسطينيني.
وتكون فلسطني مسؤولة عن أمنها الداخيل ،لكن يت ّم تأسيس مراكز عمليات مشرتكة ،مبا يف ذلك فرق عمل مشرتكة لغايات
مكافحة اإلرهاب .ويقرتح مركز إرسائيل/فلسطني للبحوث واملعلومات تأسيس هيئات أمنية مشرتكة دامئة وموضوعية ،من
بينها هيئات لالستخبارات وألمن الحدود وللجرمية وفرض القانون والتش ّدد .وتحظى فلسطني مبينائها الخاص يف غزة ،سواء
عىل ال ّرب أو يف البحر ،باإلضافة إىل مطارها الخاص يف وادي األردن ،مع اعتامد ترتيبات مع إرسائيل وجهات ثالثة ملراقبة قدرة
االستيعاب واملساعدة عىل تطويرها .وينبغي عىل فلسطني وإرسائيل تشارك الطيف الكهرومغناطييس بالتساوي.
حل النزاعات بشأن السيادة عىل املجال الج ّوي واملجال البحري والحدود والطيف الكهرومغناطييس
وميكن أن يصبح ّ
كل جهة عىل
أسهل إن ت ّم التعامل معها عىل املستوى الكونفدرايل وليس عىل مستوى الدولة السيادية الذي تعتمد فيه ّ
األخرى .ولن تضط ّر إرسائيل إىل توكيل أمنها لدولة فلسطينية مستقلّة أل ّن إرسائيل ستعمل مع هذه الدولة بشكل مستم ّر
وأي مجال يقع تحت الصالحية السيادية للدولة الفردية يكون فردياً للجهتَني وأي مجال يقع تحت
يف املناطق املعنيةّ .
السيادة املشرتكة يكون أيضاً مشرتكاً للجهتَني .وإذا أرادت إرسائيل انخراطاً مبارشا ً يف السيطرة عىل مياه فلسطني اإلقليمية
مثالً ،ينبغي أن تقع املياه اإلقليمية كافّة تحت سيادة مشرتكة (مبا ذلك مياه إرسائيل) وأن تُدار عىل املستوى الكونفدرايل.
عدا ذلك ،ينبغي ترك املياه اإلقليمية الفلسطينية لتديرها فلسطني مع إرشاف إرسائييل محدود.
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أخريا ً ،يجدر الذكر أ ّن النظر إىل دينامية األمن حرصا ً كتوازن بني األمن اإلرسائييل والسيادة الفلسطينية إشكا ٌّيل
األقل )1 :ال يأخذ بعني االعتبار مخاوف الفلسطينيني األمنية املرشوعة ،وبالتايل ال ينظر إىل
بطريقتَني عىل ّ
األمن كمسألة متداخلة وشاملة و )2يش ّجع إرسائيل عىل النظر إىل األمن من نواحي صفرية النتيجة .فنظرا ً
إىل التفاوت يف الق ّوة بني الجهتَني واالحرتام الذي تك ّنه الجهات الثالثة للمطالب األمنية اإلرسائيلية ،تضطّر
كل الخطر الكامن يف العالقة عرب التخليّ عن
فلسطني ،وهي الجهة األضعف واألكرث هشاشة ،إىل استيعاب ّ
حق شعوبها
احرتام
عىل
قادرة
عملية
فلسطينية
سيادتها إلرسائيل .نتيجة لذلك ،يستحيل أن تنشأ دولة قومية
ّ
بتقرير املصري .زد عىل ذلك أ ّن الفلسطينيني مرغمون منذ أكرث من نصف قرن عىل العيش تحت نري احتالل
عسكري قمعي ومستم ّر ت ّم التخليّ فيه عن حقوقهم األساسية ليك يتمكّن املجتمع اإلرسائييل من الشعور
باألمان .باختصار ،نتيجة هذه الدينامية هي األمن لجهة يضمنها اإلخضاع الكامل للجهة األخرى.
التوسع
وأل ّن هذه الدينامية ال جدال فيها ،أصبحت الرضورة األمنية اإلرسائيلية وسيلة لتحقيق أهداف أبعد ،عىل غرار ّ
ايض خاصة وعامة يف الضفّة الغربية لـ“حاجات أمنية” ث ّم أعطتها
يف األرايض .مثالً ،استملكت إرسائيل باستمرار أر َ
111
التوسع يف االستعامر االستيطاين هو الذي
ملستوطنني مدنيني يشيّدون مستوطنات وبنى تحتية غري رشعية .وهذا ّ
يراه الفلسطينيون كتهديد وجودي ويفيض إىل ر ّد عنيف أحياناً تر ّد عليه إرسائيل بقمع عنيف .فتصبح الرضورة
األمنية اإلرسائيلية دورية التكرار وذاتية التربير .والخيار الكونفدرايل إلرسائيل وفلسطني هو محاولة لالبتعاد عن هذه
الدورة عرب معالجة الحاجات األمنية والسيادية لكلتا الجهتَني ،فضالً عن دوافعهام الضمنية.
تبعاً الستطالع رأي أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ومركز تامي ستاينميتز لبحوث السالم
يف ديسمرب  ،2017أعرب  60يف املئة من اإلرسائيليني عن دعمهم التفاقية كونفدرالية عندما ض ّمت تعاوناً أمنياً
مشرتكاً مستمرا ً بني الجهتَني “مثلام يجري اليوم ،مبا يف ذلك تشاطر املعلومات االستخباراتية مع القوى األمنية
112
اإلرسائيلية واعتقال املشتبه بارتكابهم أعامل إرهابية والحؤول دون وقوع الهجامت”.

مصالحة تاريخية
التوصل إىل
ترسخ االنقسامات و ّ
التوازن الذي تحقّقه الكونفدرالية بني التقسيم واإلدماج مفيد بطرق متع ّددة .لكن بغية تفادي ّ
سالم ص ّحي ومستدام ،ينبغي تدعيم النموذج الكونفدرايل بعملية مصالحة تاريخية .وفيام تفادى إطار عمل أوسلو باإلجامل
التوصل إىل تفاهم حيال اإلساءات التاريخية التي سبّبها الرصاع 113.ولهذه
هذه العملية الصعبة ،تتطلّب املقاربة الكونفدرالية ّ
التوصل
العملية “اإلمكانية إلحداث تغيريات اجتامعية وسياسية ترتكز عىل الرشعية املتبادلة واالعرتاف بأوجه عدم التامثل و ّ
114
إىل تفاهم حيال إساءات املايض ،فتضع بذلك األسس لنظام سيايس شامل ،وتعاو ّين يف الكثري من األحيان”.
وستجعل مصالحة تاريخ ّية من املمكن السري بالتق ّدمات األطول أمدا ً التي يفرضها بناء الكونفدرالية .فبدون
درجة أعىل من الفهم التاريخي إلساءات املايض وإقرار من الجناة ،لن يستوعب الشعب العملية اإلصالحية أو
ويصح هذا األمر بشكل كبري يف ما يتعلّق بنكران الهويّة واأل ّمة الفلسطينيتَني ،وقد كان هذا عنرصا ً
يقبل بها.
ّ
أساسياً يف التجريد من امللكية .بالتايل ،ينبغي أن يكون اإلقرار بالحقوق واملطالب الفلسطينية جزءا ً أساسياً
115
من عملية املصالحة.
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كحل
بحق العودة لالجئني الفلسطينيني ّ
عىل سبيل املثال ،سيكون من الصعب عىل اإلرسائيليني عىل األرجح القبول ّ
ُمعارص من دون فهمٍ أكرب لجذور الرصاع ووالدة مشكلة الالجئني .واإلقرار باإلساءة هو الطريقة الوحيدة التي
تستطيع فيها جهة ما تح ّمل املسؤولية وتطبيق التعويضات وفقاً لذلك .عالوة عىل ذلك ،يف حال قيام عملية ردمٍ
للفجوات السياسية واالقتصادية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،مبا يف ذلك عرب آليات إعادة التوزيع ،سيكون من
املفيد لإلرسائيليني أن يفهموا الطريقة التي ساهم فيها تجريد الفلسطينيني من أمالكهم واالحتالل وعملية “القضاء
عىل التنمية” الساريَني منذ نصف قرن يف إنتاج الفجوات وترسيخها.
حل
وبرز أيضاً عد ُم رغبة عا ّمة لدى الفلسطينيني يف التعاطي مع املطالب القومية للشعب اليهودي 116.وعىل أي ّ
بحق السبب الذي
مستقبيل أن يأخذ يف الحسبان الهوية الجامعية لليهود اإلرسائيليني وأن يأخذ بعني االعتبار ّ
دفعهم إىل إنشاء مساحة يف منطقة إرسائيل وفلسطني للمحافظة عىل ثقافة وتعبري ديني وجنسية يهودية فريدة
وتطويرها 117.فكام لفت بشري بشري:
من وجهة نظر املصالحة ،التعاطي مع املسألة اليهودية وحقوق اليهود وهويّتهم يف فلسطني التاريخية
رص عىل
رشط أخالقي ومعياري ورضورة سياسية مل ّحة .ومبوجب رشوط املصالحة التاريخية التي ت ّ
الرشعية املتبا َدلة ،ينبغي عىل الفلسطينيني اإلقرار بالحقوق اليهودية واحرتامها ،وأبرز هذه الحقوق
بحق تقرير املصري الوطني اإلرسائييل/
حق تقرير املصري الوطني .وليس بالرضورة أن يعني هذا االعرتاف ّ
ّ
ً
يخص األرايض
ما
يف
ا
ملزم
يكون
أن
بالرضورة
وليس
املصري
بتقرير
الفلسطينيني
حق
بطالن
اليهودي
ّ
ّ
118
بجزء واحد من البالد.
وسبق أن نشطت مبادرات املجتمع املدين عىل عدد من هذه الجبهات .لكن يف سياق الكونفدرالية ،ينبغي أن
تكون هذه الجهود شاملة ومستدامة .ويتص ّور رائف زريق هذه العملية الرضورية بأنّها عملية فصلٍ ملك ّون
الصهيونية والقومية اليهودية الذي تتّسم به إرسائيل عن مك ّونها االستيطاين االستعامري ،وهذه عملية صعبة
ومؤملة يرى فيها الفلسطينيني يؤ ّدون دور التأكيد عىل أ ّن قوم ّية يهودية غري استيطانية خيا ٌر قابل للتطبيق.
ويف وسع الفلسطينيني استعامل مطالب االعرتاف اإلرسائيلية اليهودية كنقطة انطالق لحوار أوسع حول
119
التوصل إىل تسوية تاريخية إال عرب معالجة جذور الرصاع التاريخية.
االعرتاف املتبادل .وال ميكن
ّ
ه َد َف استطالع رأي أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية واملعهد اإلرسائييل للدميقراطية يف
العام  2016إىل تقييم عراقيل السالم األساسية ،أي “القيم املق ّدسة” التي يعتنقها الطرفان كالهام والتي ت ُبعد
كل طرف عن التسوية .فتبينّ أنّه للجهتَني ارتبطت هذه العراقيل بالتاريخ واالعرتاف .فلليهود اإلرسائيليني ،أراد
ّ
 79يف املئة اعرتافاً فلسطينياً بالطبيعة اليهودية للدولة وأراد  73يف املئة اعرتافاً فلسطينياً بالتاريخ والجذور
اليهودية يف األرض .من الجهة الفلسطينية ،أرادت نسبة أكرب من الفلسطينيني ( 62يف املئة) اعرتافاً إرسائيلياً
بحق
بجذورهم وتاريخهم يف األرض مماّ أرادت عودة إرسائيل إىل حدود العام  61( 1967يف املئة) أو إقرارا ً ّ
عودة الالجئني ( 58يف املئة) أو سيادة فلسطينية عىل الحرم الرشيف يف القدس ( 57يف املئة) .يف الواقع ،من
حل الدولتَني ،كان الخيار األكرث شعبية اإلقرار
بني الئحة من املحفّزات املق ّدمة للفلسطينيني الذين يعارضون ّ
اإلرسائييل باملسؤولية إزاء التسبّب مبشكلة الالجئني ،متف ّوقاً عىل خيار تلقّي تعويضات لالجئني مبليارات
120
الدوالرات أو انضامم فلسطني إىل االتّحاد األورويب أو ح ّرية تنقّل الفلسطينيني يف القدس.
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االندماج أم الخروج
اإلثني ،إلاّ أنّه يق ّدم منافع من ناحية تخفيف التوتّر وبناء الجسور
ٌ
صحيح أ ّن تقاسم السلطة ليس دواء ناجعاً للرصاع ّ
والح ّد من املشاكل الصفرية النتيجة .وليست األنظمة السياسية اإلدماجية عموماً كيانات جامدة بل مرنة ودينامية
وتتط ّور مع مرور الزمن وتبعاً للسياق 121.والكونفدرالية شكل معقّد من أشكال اإلدارة قد يتبينّ أنّه يعرقل الحوكمة
الف ّعالة أو ال يروق عموماً ألكرثية الفلسطينيني واإلرسائيليني.
ومع أ ّن الكونفدرالية ال تهدف إىل أن تكون محطّة عابرة بني محطّتَني ،ينبغي أن تكون مرنة مبا فيه الكفاية
الستيعاب املزيد من الدمج أو االنفصال يف حال اختار الفريقان ذلك .فمع مرور الوقت ،قد يرغب اإلرسائيليون
والفلسطينيون يف املزيد من التعاون ،ربمّ ا عرب كونفدرالية أكرث متانة أو فدرالية ثنائية القومية أو حتّى دولة
دميقراطية علامنية .يف املقابل ،قد يختاروا االنفصال .من هذا املنطلق ،تؤ ّمن الكونفدرالية حلاّ ً وسطاً ميكن
بأي اتّجاه من االتّجا َهني من دون تغيري كبري يف نظام الحوكمة ،أل ّن ذلك ميكن أن يؤ ّدي إىل
االنتقال منه ّ
مستويات عالية من العنف أو إىل حرب أهلية حتّى.
ويف العامل الكثري من عمليات الدمج واالنفصال السلمية تاريخياً .فاالتّحاد األورويب مثالً ،بدأ كاتّحاد اقتصادي
وتوسع تدريجياً عىل مدى نصف القرن
ض ّيق بني فرنسا وأملانيا الغربية وإيطاليا ودول البنلوكس ث ّم اندمج ّ
املايض 122.وبدأت الواليات املتّحدة ككونفدرالية وبعد أكرث من عرش سنوات بقليل ،أعادت صياغة دستورها
وأصبحت فدرالية ،مع أ ّن ع ّدة واليات يف العام  1861حاولت االنفصال عن هذا النظام األكرث اندماجاً مماّ
أ ّدى إىل اندالع حرب أهلية 123.ويف العام  ،1995ص ّوتت أكرثية املنتمني إىل مقاطعة كيبيك عىل البقاء ضمن
125
الكونفدرالية الكندية 124.ويف العام  ،2014ق ّررت أكرثية األسكتلنديني البقاء جزءا ً من اململكة املتّحدة.
126
يف املقابل ،انفصلت تشيكوسلوفاكيا ،وهي جمهورية فدرالية تض ّم دولتَني ،سلمياً من خالل قانون برملاين.
ويف العام  ،2006انفصلت رصبيا والجبل األسود ،االتّحاد الوحيد الباقي من يوغوسالفيا ،بسالم بعد أن ص ّوت
127
سكّان الجبل األسود عىل االنفصال يف استفتاء.
ويكون هدف إنشاء كونفدرالية بني إرسائيل وفلسطني تقريب الجهتَني لتخطّي تاريخ من الرصاع الوطني
مستحيل .وينبغي وضع
ٌ
والنشاط االستعامري لكن بدون تثبيتهام معاً يف عناقٍ سيايس التح ّر ُر السلمي منه
ترتيب دستوري يش ّجع عىل التق ّرب ويحول دون التثبيت .وقد تص ّورت خطّة التقسيم التي وضعتها األمم
128
املتّحدة يف العام  1947إرسائيل وفلسطني كاتّحاد محدود لفرتة عرش سنوات وبعدها ميكن تعديل الرتتيب.
وينبغي أن تكون املعاهدة الكونفدرالية متينة كفاية لتح ّمل األوقات الصعبة والعسرية يف العالقة بني الدولتَني
لكن االنسحاب منها بطريقة حرضية ومنظّمة ليس مستحيالً يف حال باتت العالقة مؤذية .بيد أ ّن هذا يتطلّب
اتفاقاً سلمياً حول تلك املشاكل العويصة ،عىل غرار تحديد السيادة عىل القدس ،التي جعلت الكونفدرالية
خيارا ً جذّاباً يف املقام األ ّول .ومن شأن عدم معالجة هذه املسائل قبل الخروج من الكونفدرالية أن يعيد
الجهتَني إىل حالة رصاع نشطة.
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نقاط ضعف النموذج الكونفدرايل
متثّل الكونفدرالية باإلجامل رحلة يف املجهول .فاألمثلة عن الكونفدرالية قليلة للغاية ،وال سابقة لتأسيس دولة من
مرحلة تحت االحتالل ولدمجها يف الوقت عينه يف إطار عمل مشرتك مع الجهة التي كانت تحتلّها .زد عىل ذلك
أ ّن أنظمة الحوكمة الهجينة التي تت ّحىل بسامت كونفدرالية صعبة التناول .فتواجه بلجيكا مثالً صعوبات مزمنة يف
تشكيل حكومة فدرالية .ويُتّهم االت ّحاد األورويب بشكل متك ّرر بأنّه يعاين بريوقراطية معقّدة ومفرطة التنظيم وبأنّه
يتع ّدى عىل سيادة دوله التأسيسية وأنّه يخضع لسيطرة القوى األقوى فيه.
عىل الرغم من الصعاب التي تواجهها هذه األمثلة نجحت عموماً يف تفادي الحروب وفرض االستقرار يف املجتمعات
إزاء الهيمنة اإلثنية أو العنف بني املجتمعات وتأمني فرص اقتصادية واجتامعية أكرب 129.لك ّن الظروف يف بلجيكا
واالتّحاد األورويب والدول الهجينة التشاركية بني الفئات املختلفة ،عىل غرار سويرسا ،أفضل بكثري من الظروف يف
األقل جاذبية بني هذه الدول الهجينة الكونفدرالية ،متكّنت من
إرسائيل وفلسطني 130.وفيام ت ُعترب البوسنة والهرسك ّ
املحافظة عىل ألكرث من  25سنة ،عىل الرغم من نظام سيايس شديد الصعوبة ُص ّمم إلنهاء حرب ال ليعمل من دون
إصالحات ألجل غري مس ّمى.
ترسخ املصالح
نقطة الضعف األوىل للكونفدرالية هي خطر الجمود السيايس الناتج ألسباب إثنية وخطر ّ
اإلثنية .فالبوسنة والهرسك مثالً دولة ضعيفة ومتص ّدعة بفعل السياسات اإلثنية والفساد املسترشي ال تل ّبي
طموحات شعبها عىل ع ّدة مستويات .والنقطة الثانية هي أ ّن الدول السيادية ال تحبّذ تدخّل أطراف ثالثة
يف شؤونها ،وال س ّيام إن كانت الجهة األقوى يف رصاع ما .ففي خالل عملية أوسلو مثالً ،رفضت إرسائيل رفضاً
لحل الخالفات واألزمات.
قاطعاً إدراج االقرتاحات الفلسطينية باعتامد تحكيمٍ من طرف ثالث كمالذ أخري ّ
أقل وبالتايل تتأذّى بدرجة
ويقول عمر دجاين إ ّن السبب هو أ ّن استفاد َة إرسائيل من تغيري الوضع الراهن ّ
يخص املسائل التي تو ّرط أمن
ّ
رصت إرسائيل أيضاً عىل سيطرة مهيمنة يف ما ّ
أقل يف حالة ظهور أزمات .وأ ّ
كل يشء .فكام لفت دجاين“ :تشري هذه التجربة املاضية إىل أ ّن
مواطنيها ،وذلك األمر ميكن أن يطال فعلياً ّ
لحل مشاكل التعاون يف إرسائيل/فلسطني لن تنجح عىل األرجح بدون اعتامد إحدى الجهتَني
الحلول اإلدماجية ّ
131
أو كلتيهام تغيريا ً كبريا ً يف املقاربة”.
وتربز نقطة ضعف ثالثة يف الكونفدرالية عندما تكون مستويات العداء مرتفعة والثقة منخفضة بني الجهتَني.
فهذا ميكن أن يجعل تقاسم السلطة والسيادة املشرتكة صعباً للغاية يف مختلف املسائل ويدفع أيضاً إىل
تأ ّجج التوتّرات الجارية بني املجتمعات لتصبح عنفاً .وتواجه الدول املتع ّددة اإلثنيات التي لها تاريخ طويل
من الرصاعات تحديات أمنية متواصلة .وقد قيل إ ّن حلوالً مثل تقاسم السلطة وإعادة بناء الهوية ال تصلح
يف حالة الرصاعات املتع ّددة اإلثنيات ألنّها ال تخفّف من املآزق األمنية التي تولّدها الشعوب املتامزجة أو
قستها الحرب 132.وينطبق هذا األمر خري انطباق عندما تخضع
تب ّدد املخاوف ومشاعر الكراهية اإلثنية التي ّ
133
املجتمعات لحشد ديني شديد القومية ،مثلام حصل مع املجتم َعني الفلسطيني واإلرسائييل عىل ح ّد سواء.
وستواجه كونفدرالية إرسائيلية فلسطينية امتحاناً ضخامً بفعل هذه الت ّيارات ضمن املجتمع ،التي قد تتضاءل
ظل الظروف اإليجابية لكن لن تندثر عىل األرجح.
يف ّ
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ومتثّل الكونفدرالية قفزات تص ّورية وعملية كبرية لن يكون الرشوع بها سهالً وستؤ ّجج عىل األرجح توت ّرات
إثنية كامنة .وستشمل هذه القفزات مواطنني إرسائيليني يعيشون تحت السيادة الفلسطينية ويخضعون
لنظام فلسطني القانوين ومحاكمها وسجونها ،باإلضافة إىل الجئني فلسطينيني عائدين إلعادة بناء املجتمعات
التوصل إىل تفاهم
والعيش تحت السيادة اإلرسائيلية .وستض ّم أيضاً بلدية مشرتكة يف القدس .وميكن أن يكون
ّ
حيال هذه التغيرّ ات صعباً ،وينبغي عىل مؤيّدي الكونفدرالية اإلقرار بالتحديات العملية واملا ّدية والنفسية
التي تتطلّبها .وستفرض الكونفدرالية أن يواجه اإلرسائيليون تاريخهم ويتخلّوا عن امتيازهم والتصالح مع
املقموعني ،فيام يتصالح الفلسطينيون مع أخطائهم ،مبا فيها اللجوء إىل اإلرهاب واملخاوف من أن يكون
هذا التاريخ قد انطبع يف ذهن اإلرسائيليني 134.وبعد نصف قرن من العالقات غري التامثلية ،قد تجد الجهتان
135
التفاعل عىل قدم املساواة غريباً وصعباً.
َ
ومن أجل جعل الكونفدرالية قابلة للتطبيق ينبغي ردم الهوات االقتصادية والسياسية واالجتامعية الهائلة بني
الجهتَني .ومع أنّه ما من ّ
شك أ ّن الدولة الفلسطينية ستحقّق خطوات اقتصادية كبرية يف حال توفّر الظروف
املالمئة ،وال سيّام إنهاء االحتالل العسكري ،سيكون شبه مستحيل لها الوصول إىل التكافؤ االقتصادي مع
املتوسط .وميكن أن يولّد عدم التوازن الكبري هذا مشاكل
االقتصاد اإلرسائييل الذي يسبقها بأشواط عىل املدى
ّ
وتوتّرات مستم ّرة ،وال سيّام أنّه يؤ ّدي إىل إعادة توزيع للرثوات وهجرة داخلية من املناطق الفلسطينية األفقر
إىل املناطق اإلرسائيلية األغنى .لكن من املهم أيضاً عدم تجاهل مدى ارتباط هذين االقتصا َدين أصالً ،وأنّه ما
من معادلة للسالم قد اقرتحت يوماً فصلهام الواحد عن اآلخر .عالوة عىل ذلك ،قد يتّسم االقتصادان مبا يكفي
أي ظرف من الظروف ،ينبغي تغيري
من التكامل ليصمدا يف املراحل األوىل من االتّحاد االقتصادي 136.لكن يف ّ
طبيعة العالقة االقتصادية .فاليوم متثّل فلسطني اقتصادا ً أسريا ً تستغلّه إرسائيل 137.لذا ضمن ات ّحاد اقتصادي
كونفدرايل ،ينبغي أخذ خطوات لنزع الطابع االستعامري عن هذه العالقة وإعادة رسم الرتتيبات االقتصادية
بشكل ُمنصف أكرث.
ويف أوساط الناقدين الفلسطينيني بشكل خاص ،ركّز انتقاد الكونفدرالية أساساً عىل مسألتَني :املستوطنات والسيادة.
يخص املسألة األوىل ،غالباً ما يت ّم التعبري عن املخاوف بأ ّن الكونفدرالية ستثبّت املستوطنات غري الرشعية عرب
يف ما ّ
السامح لها بالبقاء يف مكانها .لك ّن هذا االنتقاد مخطئ .أوالً ،ستصبح املستوطنات اإلرسائيلية القامئة يف األرايض
املنضوية تحت السيادة الفلسطينية بلديات فلسطينية مبوجب ترتيب كونفدرايل .وبالتايل من الصعب القول إ ّن هذا
األمر يساوي تثبيتاً .ثانياً ،ميكن أن تعتمد الكونفدرالية آلية لتقديم التعويضات أو االسرتدادات لألرايض واملمتلكات
الفلسطينية امل ُستملَكة .عالوة عىل ذلك ،قبِل املفاوضون الفلسطينيون يف السابق مبدأ تبادل األرايض للسامح
138
أي اتفاق حول هذه املسألة يوماً.
إلرسائيل باالحتفاظ ببعض من مج ّمعاتها االستيطانية ،عىل الرغم من أنّه مل يُربم ّ
وسيمنح هذا األمر فعلياً رشعية أكرث للمستوطنات عرب السامح إلرسائيل باالحتفاظ بها.
وال ّ
شك يف أ ّن االحتفاظ باملستوطنني يف فلسطني ميكنه أن يُديم االحتكاكات وخيبات األمل 139.فستكون القوى األمنية
أي مواطن أو مقيم آخر .والكثري من املستوطنني،
الفلسطينية مسؤولة عن حامية املستوطنني كام لو كانت تحمي ّ
وال سيّام أولئك الذين قد يق ّررون البقاء ،شديدو األيديولوجية ال بل متط ّرفون حتّى ،مماّ يزيد من احتاملية حدوث
أي قصور يف حامية هذه األقلّية من بطش األكرثية أو من العنف ميكنه أن يقلقل املرشوع بر ّمته .كذلك،
توتّرات .لك ّن ّ
يجوز التساؤل ما إذا كانت إرسائيل قادرة عىل حامية الفلسطينيني بفعالية ضمن أراضيها .فلإلرسائيليني تاريخ طويل
من عدم حامية الفلسطينيني من عنف الجامهري أو محاسبة اإلرسائيليني اليهود عىل هذا العنف.
يخص املسألة الثانية ،أي السيادة ،ركّز االنتقاد الفلسطيني عىل احتامل أن تطغى الدولة األقوى عىل الدولة
ويف ما ّ
األضعف ضمن إطار عمل كونفدرايل .وهذا الخوف مرشوع وينبغي التفكري ج ّيدا ً يف تصميم الكونفدرالية للح ّد من
هذا االحتامل قدر اإلمكان .فينبغي إدراج ضامنات دستورية لحامية الحقوق السيادية للدولتَني ،فضالً عن الحقوق
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الجامعية والفردية للمواطنني ،وال س ّيام األقلّيات .لكن ينبغي اإلقرار أيضاً بأ ّن الدول القوية متيل عادة إىل فرض
نفوذها عىل الدول الضعيفة املجاورة لها يف الكثري من الطرق ،سواء أكانت تعمل ضمن إطار عمل مشرتك أم ال .لكن
سيكون من املقلق إن ت ّم التالعب مبرونة الكونفدرالية لخدمة الفريق األقوى يف مرحلة التصميم .فـ“الكونفدرالية”
التي ال تسمح بحدود مفتوحة أو بإقامة بصفة دامئة أو عودة الالجئني أو تخضع ترتيباتها األمنية لسيطرة إرسائيلية،
ستكون تهديدا ً ج ّدياً ومستمرا ً لنتيج ٍة عادلة.
أما منتقدو الكونفدرالية اإلرسائيليون ،فيقلقون من التحديات األمنية اإلضافية نتيجة الحدود املفتوحة واندثار الطابع
اليهودي إلرسائيل 140.وال ّ
شك يف أ ّن الحدود املفتوحة أو املرنة ستعقّد مسألة األمن ،لكن ينبغي فهم هذه السياسة
توسع الفرص للجميع
ضمن سياق الكونفدرالية األوسع وضمن الديناميات اإليجابية التي ستنتج عن تسوية سلمية ّ
لحل مسألة الالجئني .وقد ال تعطي الكونفدرالية اإلجابات
وتعالج مسألة القدس بعدالة وتقوم مبحاولة حقيقية ّ
الكاملة ملسألة األمن ،لك ّنه من الواضح للغاية أ ّن إخضاع الفلسطينيني وتجريدهم من ممتلكاتهم املستم َّرين لن مينحا
األمن إلرسائيل أيضاً ،وميكن أن يؤ ّديا إىل عدم استقرار متج ّدد يف املستقبل القريب إن مل تت ّم معالجتهام كام يلزم.
وينطبق األمر ذاته عىل طابع إرسائيل اليهودي ،الذي ت ّم تحقيقه عىل حساب طرد مئات اآلالف من الفلسطينيني
من منازلهم يف العام  1948ومحو ذاكرتهم عرب تدمري قراهم أو إعادة إسكانها وحرمان الفلسطينيني من الدولة
لسبعة عقود .وتحاول الكونفدرالية معالجة مخاوف إرسائيل حيال طابعها اليهودي مع األخذ يف الحسبان
أيضاً حقوق الالجئني وحقوق الفلسطينيني بشكل أوسع .هل سيتطلّب ذلك بعض التعديالت من إرسائيل؟
سيوسع الفرص أيضاً إلرسائيل التي ستتمكّن أخريا ً من :أن تعترب القدس عاصمتها السيادية وأن
أجل ،لك ّنه
ّ
تنال اعرتاف العامل بذلك وأن تتحلىّ باالستقرار الذي تؤ ّمنه حدو ٌد دامئة ودستو ٌر وأن تدع مواطنيها يعيشون يف
الضفّة الغربية كمقيمني رشعيني وأن تنال االعرتاف والقبول يف الرشق األوسط وأال تعود َ
هدف حركة املقاطعة
وسحب االستثامرات وفرض العقوبات الدولية.
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تطبيق النموذج الكونفدرايل
يف الوقت الراهن ،ما زال النقاش بشأن تطبيق الحكومة الكونفدرالية يف إرسائيل وفلسطني أكادميياً باإلجامل .فام
توسع إرسائيل يف الضفّة الغربية وضّ مها األرايض الفلسطينية
زال الواقع عىل األرض يبتعد عن تسوية بالتفاوض ،إذ ُّ
يجعالن الخيار املتاح الوحيد نشوء دولة واحدة.
وفيام يشهد االهتامم بنامذج بديلة عن التقسيم الكالسييك ،وال سيّام يف املجتمع املدين وعىل املستوى الشعبي
أي حشد شعبي أو سيايس .فالكونفدرالية ليست تدخالً من العناية اإللهية
أي برنامج معينّ ّ
واألكادميي ،من ّوا ً ال يلقى ّ
ً
لحل الرصاع بل يتطلّب تطبيقه أوالً بناء دعم وزخم واس َعني .وسيتطلّب أيضا من املجتمع الدويل أن يبتعد عن إطار
ّ
عمل الدولتَني الذي استم ّر بتعزيزه يف غياب بديل واضح.
ويتطلّب تطبيق الكونفدرالية خمسة أسس أو معايري أساسية:
1.1تطوير دعم شعبي وزخم وإقبال سيايس للنموذج الكونفدرايل
2.2حشد حملة ضغط لزيادة التكاليف عىل إرسائيل بسبب إمعانها يف نشاطها االستيطاين واحتاللها العسكري
3.3إعادة إحياء التمثيل الفلسطيني الرشعي وانتخاب حكومة إرسائيلية تفيض إىل الكونفدرالية
4.4تصميم إطار عمل كونفدرايل والدخول يف مفاوضات ووضع النمط والوترية املالمئَني للتطبيق
5.5ردم الفجوات يف القدرات االقتصادية والسياسية واألمنية بني الدولتَني
وسيكون تقديم ح ّجة تجعل الكونفدرالية متامشية مع اإلجامع الدويل الحايل وسيلة لترسيع العملية وكسب موافقة
حل الدولتني أ ّن التخلّص من هذه املعادلة سيقيض عىل هذا اإلجامع ،فضالً عن
املعارضة .ويربز خوف لدى مؤيّدي ّ
وحق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم ويف االستقالل .لك ّن الكونفدرالية تتامىش
عقود من االستثامر يف بناء الدولة ّ
باإلجامل مع مبادئ بناء الدولة وتقرير املصري ،وتردم يف الوقت عينه الهوة بني تطلّعات الدولة الواحدة والدولتَني.
وسيلزم رشطان آخران لوضع الكونفدرالية عىل مسار التطبيق .أوالً ،ينبغي أن تعطي قاعدة واسعة من الفلسطينيني
دعمها للنموذج الكونفدرايل من خالل تأييد هيئة متثيلية .وسيتطلّب ذلك إعادة تأسيس متثيل رشعي من خالل
املؤسسات وإصالحها ،فضالً عن تصالح الفصائل الفلسطينية وربمّ ا انتخابات .فالسياسة الفلسطينية حالياً
تنشيط ّ
مختلّة الوظيفة ومتص ّدعة ،مماّ يص ّعب قياس شعبية املبادرات السياسية ورشعيتها .بالتايل ،ترتيب الفلسطينيني
141
حل للرصاع.
ألي ّ
أمورهم الداخلية رشط أسايس ّ
ثانياً ،ينبغي عىل اإلرسائيليني انتخاب حكومة مستع ّدة لالنخراط مع الفلسطينيني عىل أساس الكونفدرالية ،مبا يف
ذلك التخليّ عن السيطرة عىل األرايض املحتلّة واملستوطنات لدولة فلسطينية مستقلّة .وال ينبغي االستخفاف بحجم
التغيري الذي يشكّله ذلك للدولة واملجتمع اإلرسائيليني ،وك ّمية الخطر املتص ّورة التي ترت ّبها هذه املبادرة .ويبقى
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العائق األسايس أمام هذه النتيجة املستوطنني اإلرسائيليني الذين يفوق عددهم  600ألف والذين يشكّلون عائقاً
األقل بقدر ما تشكّل البنية التحتية للمستوطنات عائقاً ما ّدياً .وتشكّل حركة املستوطنني مصالح متجذّرة
سياسياً عىل ّ
وقاعدة انتخابية نافذة ،فضالً عن كتلة أيديولوجية تعارض املساومة عىل األرايض مع الفلسطينيني وتطالب بتوسيع
السيادة عىل كامل ما يطلق عليه اإلرسائيليون أرض امليعاد.
وعىل م ّر الوقت ،متكّنت هذه الحركة من التأثري يف الرأي العام األوسع والخطاب املعياري والترشيع يف إرسائيل ،ال
بل يف الدستور اإلرسائييل قانون أسايس حتّى مينع إرسائيل من التخليّ عن أر ٍ
اض متارس سلطتها فيها إال إذا ت ّم القبول
بذلك باستفتاء شعبي أو بأكرثية تض ّم  80عضوا ً يف الكنيست 142.وستتطلّب مواجهة هذه الكتلة تع ُّرض املسؤولني
امل ُنتخَبني لخطر كبري ،عىل مناصبهم وعىل استقرار الدولة واملجتمع عىل ح ّد سواء .وقال بعض الخرباء اإلرسائيليني
حتّى إ ّن بذل جهد جامعي لنقل املستوطنني ميكن أن يس ّبب عصياناً واسع النطاق داخل الجيش اإلرسائييل .لذا ينبغي
أي مسؤول ُمنتخب دميقراطياً سيأخذ مخاطرة كهذه إال إذا كان سيواجه ضغطاً موازياً أو أكرب من
عىل املرء أن يسأل ّ
الضغط الذي سيتشكّل ج ّراء التخليّ عن سيطرة عىل الضفّة الغربية ،فضالً عن خمسني سنة من االستثامر والدخول
يف عالقة كونفدرالية مع دولة فلسطينية حديثة الوالدة.
بالتايل ،الطريقة الوحيدة لالبتعاد عن الديناميات السياسية السائدة هي برفع بشكل كبري التكاليف السياسية
واالقتصادية املرتتّبة عىل محافظة إرسائيل عىل هيكليّتها السياسية اإلقصائية والقمعية .وال ينطبق هذا األمر عىل
حل للرصاع يت ّم بالتفاوض .عالوة عىل ذلك ،متّت تاريخياً إعادة إنتاج التفاوت
أي ّ
نتيجة كونفدرالية فحسب ،بل عىل ّ
الشديد يف القوى بني الجهتَني عىل طاولة املفاوضات وأفضت إىل ديناميات غري مؤاتية :فإرسائيل أقوى من أن تق ّدم
تنازالت طوعاً ،فيام الفلسطينيون أضعف من أن يضمنوا أدىن حقوقهم.
وفيام قاوم املجتمع الدويل اللجوء إىل هذا النوع من الضغط يف املايض ،ميكن أن يجعل الض ّم اإلرسائييل وانهيار إطار
عمل أوسلو و“بانتوستانية” املراكز السكّانية الفلسطينية املسألة أك َرث ضمن املتناول 143.وبالفعل ،من املر ّجح أن
تق ّوي هذه الديناميات حمالت الضغط العقايب الناشطة أصالً عىل غرار حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض
ولعل العنرص األكرث حسامً لخلق
العقوبات الدولية وحملة محاكمة الض ّباط اإلرسائيليني يف املحكمة الجنائية الدوليةّ .
الضغط والزخم اإليجايب سيكون إطالق حركة سياسية للتغيري الدستوري الذي يرتكز عىل املساواة تض ّم املواطنني
الفلسطينيني يف إرسائيل واليهود اإلرسائيليني اليساريّني.
لكن ليك يكون الضغط ف ّعاالً ،ينبغي أن يرتافق مبسار بديل واضح تقبل به أكرثي ٌة من املجتمع اإلرسائييل ،وإلاّ ميكن
أن يؤ ّدي الضغط ،الذي يحرش إرسائيل يف زاوية ،بسهولة إىل مواجهة عنيفة واسعة النطاق ،وفيه تكون إرسائيل الجهة
األقوى بأشواط .ولهذا السبب يسعى النموذج الكونفدرايل إىل تقديم نتيجة قد ال تكون جذّابة بقدر الوضع الراهن
لك ّنها يف نهاية املطاف نتيجة تستطيع أكرثية اإلرسائيليني التعايش معها ألنّها تلبّي حاجاتهم وتطلّعاتهم األساسية من
دون تخطّي الخطوط الحمراء.
وسيكون من الرضوري للفلسطينيني اختيار رشكاء إرسائيليني للعمل معهم يف هذا الخصوص .فقد بينّ استطالع رأي أجراه
املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ومركز تامي ستاينميتز لبحوث السالم يف جامعة تل أبيب يف ديسمرب
 2017أ ّن عددا ً كبريا ً من اإلرسائيليني ( 33يف املئة اليهود اإلرسائيليني و 70يف املئة من املواطنني العرب) يدعمون اتفاقية
كونفدرالية أساسية .وارتفع الدعم لدى املجموعتَني كلتيهام عندما أُضيف نظام من اإلقامة بصفة دامئة إىل االتفاقية
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و ُعرضت تفاصيله ،فبات  40يف املئة من اليهود اإلرسائيليني و 84يف املئة من املواطنني العرب مؤيّدين له.
فإن استطاعت كتلة سياسية إرسائيلية تأييد خيار كونفدرايل ،ميكن الرشوع بعملية مفاوضات لتصميم إطار
عمل من أجل “نظام سيايس واجتامعي جديد وأكرث عدالة” يرتكز عىل السيادة املتشاطَرة 145.يف املقابل ،ميكن
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مفصلة بإمكان الطبقات السياسية اعتامدها عند الوصول إىل املستوى الالزم من الدعم.
الثاين أط َر عمل ّ
وعند الدخول يف مفاوضات ،من امله ّم أن تتفادى الجهتان أخطاء املايض ،وال س ّيام تلك امل ُرتكَبة يف عملية أوسلو التي
لحل الخالفات.
مل تصل إىل اعرتاف مشرتك بني الجهتَني وإىل هدف مشرتك منذ البداية أو التي مل تضع آلية مالذ أخري ّ
فبدون هذه العنارص ،كانت العملية أكرث عرضة ملس ّببات الفشل ومتّكلة متاماً عىل ميزان القوى ،فضالً عن الديناميات
رصين األخريين تأث ّر سلبياً باإلرهاب واغتيال إسحاق رابني.
اإليجابية والقادة امللتزمني ،وكال هذَين العن َ
وفيام تبينّ أ ّن عامل التد ّرج يف اتّفاقيات أوسلو عنرص إشكايل بغياب قواعد واضحة ،بإمكان التد ّرج أن يكون مفيدا ً
طاملا الجهتان كلتاهام تشعران بالثقة حول الهدف املتّجهتَني نحوه وطاملا الفلسطينيون متح ّررون من الطغيان
اإلرسائييل منذ البداية .وميكن تحقيق هذه املعادلة األساسية عرب اعرتاف إرسائيل فورا ً بالدولة الفلسطينية وعرب
جعل الجهتَني توافقان عىل أ ّن غاية هذه املفاوضات تحدي َد تفاصيل االتّحاد الكونفدرايل بني دولتَني تبعاً لحدود
العام  .1967وينبغي تأسيس نظام تحكيم عادل بغية تفادي االتفاقيات األحادية الجهة ،فهي غري مستدامة يف نهاية
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كل فريق للفريق اآلخر.
املطاف .وسيكون من الرضوري وضع آليات لتعزيز مصداقية االلتزامات التي وعد بها ّ
وعالوة عىل االعرتاف بالدولة الفلسطينية منذ البداية ،يف وسع فلسطني بسط سيادة أساسية عىل كامل أراضيها فيام
كل األرايض التي
تحافظ إرسائيل عىل سيطرة أمنية مؤقّتة ملواطنيها يف الضفّة الغربية .وميكن القيام بذلك عرب تحويل ّ
تعترب حالياً منطقة ب مبوجب معايري أوسلو إىل منطقة (أ) مماّ مينح الحكومة الفلسطينية صالحية إدارية وأمنية.
بالتايل ،تصبح كل األرايض املسجلّة ضمن فئة ج من فئة (ب) مماّ مينح الحكومة الفلسطينية سيطرة إدارية لكن تبقى
الصالحية األمنية إلرسائيل .بهذه الطريقة تصبح الدولة الفلسطينية بر ّمتها تحت إدارة فلسطينية وبإمكان إرسائيل
التخفيف من سيطرتها األمنية عىل مواطنيها وحدودها الخارجية عىل مراحل .وامله ّم أ ّن بناء املستوطنات الجديدة
كل نشاطات البناء يف هذه األرايض.
سيكون رهن رخص البناء التي تصدرها الدولة الفلسطينية ،مماّ ينظّم ّ
وينبغي أيضاً وضع آليات لردم التفاوتات الهائلة يف االقتصاد والسياسة والقدرات األمنية بني إرسائيل وفلسطني.
لحسن الحظّ ،يشكّل تاريخ املجتمع الدويل الطويل يف دعم السالم يف املنطقة ورغبته يف تقديم املساعدات والدعم
التقني يف مختلف القطاعات مؤشرّ ا ً إيجابياً بأ ّن االلتزامات واملوارد الالزمة ستكون متاحة عندما يحني الوقت.
وما قد يكون أصعب ،وعىل القدر ذاته من األه ّمية ،هو ضامن التمويل واآلليات املناسبة إلعادة الالجئني الفلسطينيني
إىل الوطن أو إعادة توطينهم ،فضالً عن التعويض عن الفلسطينيني الذين استُملِكت أراضيهم لبناء مستوطنات غري
رشعية أو الذين طُردوا من منازلهم يف املدن .وينبغي أيضاً وضع أشكال لتسهيل املصالحة التاريخية والعدالة
االنتقالية .وصحيح أ ّن هذه املسائل أكرث حساسية وتعقيدا ً ،إال أنّها ستبقى رضورية جدا ً لنجاح تطبيق الكونفدرالية.
أخريا ً ،سيشكّل التسلسل لعملية التطبيق بر ّمتها عىل األرجح تحدياً كبريا ً .فمن الطبيعي أ ّن التحقيق املتزايد للحقوق
للفلسطينيني سيعني التضييق املتزايد لالمتيازات اإلرسائيلية .بالتايل ،إن مل تُق ِّدم الجهتان محف ّزات متبادلة طوال
العملية ،سيتباطأ عىل األرجح الزخم نحو التطبيق أو يتوقّف حتّى عند فواصل مه ّمة .وبغية تفادي توقّف العملية،
ميكن أن تكون الجهات الضامنة غاية يف األه ّمية عرب تقديم مح ّفزات ملموسة للجهتَني لالستمرار بالسري قدماً إىل أن
يت ّم تأسيس الدولة الفلسطينية واالنتهاء من التكامل الكونفدرايل.
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الخامتة
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
كانت الغاية من هذه الورقة التفكري يف نطاق يتخطّى منوذج الدولتَني الكالسييك ّ
ولتقديم أفكار للطريقة التي يستطيع فيها صانعو السياسات والجهات الفاعلة املدنية تطبيق إطار عمل كونفدرايل
املرتسخ ،تحرير الفلسطينيني من خالل إعتاقهم يف دولة دميقراطية واحدة
يف املستقبل .ونظرا ً إىل واقع الدولة الواحدة ّ
هو البديل األبسط نظرياً لعقود من املحاوالت الفاشلة لتطبيق التقسيم .وقد يبدو السعي للوصول إىل منوذ ٍج أكرث
تعقيدا ً من الكونفدرالية مرهقاً بشكل غري الزم.
َ
الطرف عنها.
يغض مؤيّدو الدولة الواحدة
بيد أ ّن الكونفدرالية تتحلىّ باستجابة أكرب للوقائع التي غالباً ما ّ
عالوة عىل ذلك ،ال يحول هذا النموذج من ظهور دولة دميقراطية واحدة عىل املدى الطويل ،يف حال ت ّم اإلقرار
بأ ّن دولة من هذا النوع مجدية ونافعة .وللكونفدرالية اإلمكاني ُة لتشكّل منوذج حوكمة قابالً للتطبيق وجذّاباً
بشكل متبادل يح ّرر الفلسطينيني من واقع القمع املستم ّر ويوقف االستمرار باالستعامر االستيطاين ويُبقي
حق تقرير املصري والتعبري الوطني للجهتَني كلتيهام ويعالج التطلّعات والشكاوى اإلرسائيلية والفلسطينية
عىل ّ
بطريقة عملية وتناغمية .ومن خالل ذلك ،تتص ّور املقاربة الكونفدرالية حلاّ ً للرصاع يحول دون املزيد من
الرصاع يف املستقبل أو يح ّد منه عىل األقل.
يوسع نظام
لذا عرب طرح مسارات نحو الحدود املفتوحة أو املرنة ووضع اإلقامة الدامئة ونوا ٍح من السيادة املتشاطرةّ ،
حكومة كونفدرايل الفرص بشكل يتخطّى الفرص املتص ّورة يف معادلة الدولتَني الكالسيكية وبطرق ميكنها أن تقلّل من
تحل مأزق األمن/السيادة .وال ب ّد من أن يكون النظام
املنافسة الصفرية النتيجة حول مجاالت الرصاع األعند وأن ّ
الكونفدرايل معقّدا ً وقادرا ً عىل تح ّمل قدرا ً كبريا ً من الضغط والتوتّرات املتك ّررة.
وسيتطلّب أيضاً قفزات تص ّورية وعملية هائلة بغية إعادة ترتيب أنظمة االمتيازات التي يصعب التخلّص منها.
فرض مستويات غري معهودة من الضغط
وسيتطلّب كرس الجمود الذي حال دون الوصول إىل ّ
حل حتّى هذه اللحظة َ
مفصل بوضوح يكون مقبوالً ألكرثية اإلرسائيليني والفلسطينيني .وفيام الكثريون
الخارجي والداخيل ،مقروناً ببديل ّ
لحل الدولتَني ،الذي طغى عىل جهود
سيشكّكون يف جدوى الكونفدرالية بالطبع ،كان من املمكن قول األمر ذاته ّ
صناعة السالم.
أي
رضة للغاية .وهي ال تق ّدم ّ
يف الوقت الراهن ،حقيقة الدولة الواحدة غري العادلة التي تفرضها إرسائيل مقلقة وم ّ
حل للرصاع الضمني .ومع أ ّن ذلك سيسبّب عىل األرجح املزيد من عدم االستقرار يف املستقبل القريب ،هو يق ّدم
ّ
فرصة إلعادة تقييم الطريقة التي قد يعيش فيها اإلرسائيليون والفلسطينيون يوماً ما بشكل عادل أكرث يف أرض
يتشاطرونها .يف الوقت الحايل ،بات تطوير إطار العمل هذا حاجة مل ّحة.
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نبذة عن املؤلف

ُع َمر حسن عبد الرحمن هو زميل زائر يف مركز بروكنجز الدوحة ،وهو يف صدد تأليف كتاب عن التجزئة الفلسطينية
وصحفي متخصص يف سياسات الرشق األوسط
ومحلل سيايس
ّ
يف حقبة ما بعد اتفاقية أوسلو .عبد الرحمن كاتب
ّ
والسياسة األمريكية الخارجية .نُشرِ ت كتاباته يف صحف ومواقع كثرية من بينها ذا واشطن بوست وفوراين بولييس
ورولينج ستون ولوفري وذا غارديان ويب يب إس نيوز آور وفايس وكوارتز وذا ناشيونال والجزيرة اإلنكليزية ،باإلضافة
إىل وورلد بوليتكس ريفيو ،وغريها.
كمحلل بحوث يف معهد دول الخليج العريب يف واشنطن،
ّ
قبل انضاممه إىل مركز بروكنجز الدوحة ،عمل عبد الرحمن
حيث ركّز عىل الجغرافيا السياسية إلعادة اإلعامر يف اليمن ،والسياسة الخارجية للخليج العريب يف القرن األفريقي،
واالقتصاد السيايس ملنطقة الخليج .أما يف ما يتعلق بعمله كصحفي ،عمل عبد الرحمن يف اآلونة األخرية كمحرر
مساعد يف مجلة وورلد بوليتكس ريفيو يف نيويورك ،حيث ركّز عىل قضايا منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يحمل عبد الرحمن شهادة ماجستري يف السياسة والشؤون العاملية من كلية الدراسات العليا يف الصحافة بجامعة
كولومبيا ،حيث كان باحثاً يف جمعية مراسيل البيت األبيض وباحثاً يف برنامج الزمالة الدولية .حاز كذلك بكالوريوس
يف الشؤون الخارجية من جامعة فريجينيا .وألقى عبد الرحمن محارضات حول الهوية الفلسطينية والثورة املرصية
والعالقات الدولية يف الرشق األوسط يف جامعة جورج واشنطن.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد
َ
يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدوليةُ ،مركَزا ً عىل
إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين .وتركز هذه األبحاث
عىل أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
النمو الشامل وتكافؤ الفرص
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع عىل التبادل الق ّيم لآلراء
بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم
عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد ونرش
العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2020

حل كونفدرا ٌّيل إلرسائيل وفلسطني
ٌّ
دراسة تحليليةُ ،ع َمر حسن عبد الرحمن
إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان :وعود ومخاطر
توران كيا أوغلو
التق ّدم والفرص الضائعة :املغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم امللك مح ّمد السادس
موجز السياسة ،ياسمينة أبو الزهور
أربعة عقود م ّرت عىل نشأة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية :احتجاجات العام  2018/2017يف خض ّم أزمة ثالثية
دراسة تحليلية ،عيل فتح الله نجاد
2019
من االلتباس إىل الوضوح :ثالث ركائز إلعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية
موجز السياسة ،عمر حسن عبد الرحمن
نحو منتدى للبحر األحمر :الخليج العريب والقرن األفريقي وهيكلة نظام إقليمي جديد
دراسة تحليلية ،زاك فريتني
بكني تنادي :تقييم حضور الصني املتنامي يف شامل أفريقيا
موجز السياسة ،عادل عبد الغفار وآنا جاكوبس
اسرتداد مستقبل اليمن :دور الشتات اليمني املحرتف
دراسة تحليلية ،نهى أبو الدهب
املصالحة الفلسطينية وإمكانية تحقيق العدالة االنتقالية
دراسة تحليلية ،ميا سوارت
تح ّدي تشغيل الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا :نظرة جديدة وإعادة تأطري
موجز السياسة ،نادر قبّاين
التنمية اإلقليمية يف تونس :تداعيات التهميش املركَّب
موجز السياسة ،العريب صديقي
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