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 *لينرقلطبكةوافش
١٩٩٨ األولى الطبعة



عتواف1و شكر

 في ساهم من كل إلى الشكرواالمتنان إالتوجيه الباحث اليسع

 ومكتبات مؤسسات من البحث، هذا إنجاز في والمساعدة المعلومات توفير

 نيوجرسي، في للمكفوفين( التسجيل )مؤسسة بالذكر ويخص وأفراد.

 عطية )جورج الدكتور خاصة وبصورة واشنطن؛ في )الكونغرس( ومكتبة

 و)مؤسسة نيويورك في العامة( و)ألمكتبة فيها( األدنى الشرق قسم رئيس

 الجمهورية في دمشق( و)جامعة دمشق، في الفلسطينية( للدراسات األرض

 كبير عدد قدمها التي القيمة المالحظات الباحث ويقدر السورية. العربية

 أبداها التي التوجيهية المالحظات بالذكر ويخص واألساتذة، الزمالء من

 أطروحة على اإلشراف وقبوله العظم، جالل صادق الدكتور األستاذ

 دمشق، جامعة في اآلداب كلية إلى الباحث بها تقدم التي الدكتوراه

 أسعد الدكتور الحكم: لجنة أعضاء لألساتذة القيمة المالحظات وكذلك

 قاسمية خيرية الدكتورة شكري، عزيز محمد الدكتور الرحمن، عبد

 بيطار، نعيم من: كل قدمها التي المساعدة ويقدر هنا، والدكتورغانم

 خالدي، نبيل الدكتور الحالج، محمد الدكتور حكيم، يوركي الدكتور

 أنيسي الدكتور الشهاي، أحمد الشريف، ماهر الدكتور سمارة، نعيم السيد

 أحمد فنيانوس، غسان الدكتور مصلح، أحمد ماننينغ(، )سوزان صايغ،

 الحالي، شكله في ليتم كان ما البحث هذا أن والشك الناظر. ولؤي قربي

 وأبنائه: ورعايتها، الحريري خيرية الدكتورة الباحث زوج مساعدة لوال

وأحمد. ريم رهف، ناجية،





تقديم

 المقاومة تاريخ جوانب من جانب لمراحعة جديدة محاولة أية على إطالعي عند

 الشتات وإحالل فلسطين، أرض الستيطان الصهيوني للمشروع الفلسطينية العربية

 لبعض ما إضاءة فيها أجد معينة فلسفية تعاليم ذهني على تضغط شعبها، محل اليهودي

 من إليه آل لما بالنسبة خاصة مغازيه، لبعض وكشفر الطويل، التاريخ هذا متضمنات

المنظور. المستقبل في أعظم سوء من إليه يوول أن ولمايمكن الحاضر، الوقت في بؤس

 تحاول، بصورة قراءته إلعادة أو مفيدة، قراءة التاريخ هذا لقراءة محاولة آية عند

 ما أول أستذكر، تلفه... التي والالمعنى والخيبة العبث غمامة تبديد اإلمكان، قدر

 من يتعلمون ال الذين على محكوم بأنه القائلة ا سانتايان جورج الفيلسوف حقيقة أستذكر،

 حكمة أيضا المناسبة وبهذه أستذكر، يذكر، بالشيء الشيء أن وبما يكرروه. أن التاريخ

 وقراراتهم البشر أفعال في نفسه، يكرر حين التاريخ أن المشهورة، ماركس كارل

 شكل أخذ قد يكون أن بعد المهزلة، شكل الثانية المرة في يأخذ ما كثيرًا واختياراتهم،

 نيتشه األلماني الفيلسوف تحذير ذاته الوقت في ذاكرتي في ويحضر األولى. المرة في المأساة

 من كل وتنبيهه آخر، تنين إلى هو يتحول أن من التنين مصارعة في طويال عمرًا أمضى لمن

بدورها. به ستحدق الهاوية أن إلى طويال الهاوية في يحدق

 في القومية ثنائية الدولة فكرة تاريخ .بمراجعة الخالدي كمال الدكتور يقوم حين

 هذا بدا مهما — ضمنًا يأمل أنه أعرف وعبرها، دروسها واستخالص ومناقشتها فلسطين

 الفلسطيفي الوعي تذكير في هذا ه إسهام يساعد أن في — الحاضرة اللحظة في عبثيًا األمل

 محكومًا يبقى بأنه تحديدا، الكبرى وشوونه الفلسطيني المصير عن المسوولين ووعي عموما،

 كرروا هم وإن شينا. منه يتعلموا أال على أصروا هم إن إياه التاريخ تكرار جميعًا عليهم

 المهزلة شكل مرة كل في تاخذ أن البد اإلعادة فإن ورباع؛ وثالث مثنى التاريخ هذا

 يكمن الواقع في األولى. المأساة إلى بالقياس ومستوى وابتذاالً شأنًا التوالي على الهابطة

 العربي يجد لحظة تأتي أن في الخالدي كمال الدكتور طريقة على التاريخ إلى العائد أمل

 من يكرره، بأن عليه محكومًا يعود ال بحيث التاريخ من تعلم وقد فيها نفسه الفلسطيني

 الناحية من الحقة، هازلة بصورة األولى ساته مًا استعادة إلى يضطر ال وبحيث أولى، ناحية

٧



 التنين صارع الفلسطيني الشعب أن تماما يعي كمال الدكتور أن كذلك أعرف الثانية.

 في )وسيماهم قياداته محيا على إياها التنينية اآلثار لظهور الكفاية فيه بما الصهيوني

 اسم اليوم المنتعشة اآلثار هذه على أطلقت إن أبالغ وا الخضوع(. أثر من وجوههم

 فيه بما حدق الفلسطيني الشعب أن تمامًا يعي أنه أيضًا أعرف الفلسطينية". "الصهيونية

 ظهرت حتى حافتها على دومًا يقف كان التي االحالئية - االستيطانية الهاوية في الكفاية

 ممثلته أقطاب محيا وعلى الشهيرة منظمته قادة وحوه على به ذاتها الهاوية تحديق عالمات

الوحيدة. الشرعية

 الخصوم من العديد سفن تشتهي ال بما التاريخ رياح تجري ما كنيرًا ذلك، مع

 سفن تمامًا تشتهي ال وبما التنين سفن تشتهي ال بما أي أرضيته، وعلى فيه المتصارعين

 - غزة مخيار الفلسطينية« "الصهيونية تفرد فتح لقد أخرى بعبارة أيضًا. التنين مصارع

 المحدود الذاتي الحكم تطور احتمال ترحيحًا أقلها وليس كلها االحتماالت أوالً أريحا

 األراضي لعالقة بالنسبة يتبلور أخذ الذي األبارتيدي أفريقي الجنوب الوضع تعميق باتجاه

 غزة تختلف ال بالمطلق. والمهيمن المسيطر اإلسرائيلي بالمركز وسكانها المحتلة الفلسطينية

 ايضًا. طويل زمن منذ المنتفضة سوويتو تاونشيب عن العامة، سماتها في كثيرا، الملتهبة

 تفصيال اإلسرائيلية واالوتوسترادات والمستوطنات المصادرات فصلتها التي الغربية والضفة

 من مجمعات من أكثر ال تصبح ألن طريقها في تكون قد حديدًا مالئمًا احتالليًا

 والمديرة لذاتها الحاكمة واألحياء والحارات والتاونشيبات الندز والهوم البانتوستانات

 هم االنتداية( )بحدودها اليوم فلسطين سكان من % ٤ ٠ أن ذكرنا وإذا الذاتية. لشوونها

 أفريقي الجنوب الوضع على الحقًا االنتفاض أدى إن غرابة ال الفلسطينيين، العرب من

 إسرائيل تأخذ قوية فلسطينية عربية حركة إلى عليه والتمردالمستقبلي المتجذروالمستشري

 علمانية دولة إلى البانتوستانية وملحقاتها هي لتحويلها بالكفاح المرة هذه الداخل من

 والمسيحي والمسلم اليهودي وأحكامها قوانينها ظل في يعيش القومية، ثنائية ديمقراطية

 إسرانيل دولة حرد قد التاريخ مكر يكون عندئذ ومقبرل. معقرل نسي بسالم والالديني

 المتأصلة االحالتية ٠ االستيطانية نزعاتها ومن اليهودية هويتها من - المبدًا حيث من -

 لهم هي دولة وإقامة مجددًا بالدهم بتقسيم القبول من الفلسطينيين ذاته، الوقت في ومنع،

تقريبًا. مهم شيء كل في لغيرهم تابعة لكنها

٨



 مطروح المساواتي ذغصالي١الال التوحيدي مانديال نلسون خيار إن أخرى، بعبارة

 كمال الدكتور دراسة حاءت وربما أيضا، منطقتنا في التاريخ مكر أعمال حدول على

 خيار تحقق أن حدث وإن الطرح. هذا على موشرًا بالذات الوقت هذا في الخالدي

 البداية في المتصارعين الفرقاء من أحد يقصدها لم طرائق عبر تحقق قد يكون عندنا مانديال

 القومية ثنائية الدولة فكرة أصحاب ببال األيام، من يوم في تماما، يخطر لم وبمحتوى

األصليين. العلمانية الديمقراطية الدولة شعار أصحاب ببال أو األوائل

العظم جالل صادق

١٩٩٤ )فبراير( شباط دمشق،



مقدمة
 التاريخ، في أخرى ظاهرة تماثلها ال كظاهرة اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع معضلة تبرز

 تختلف أنها كما البشرية، عرفتها التي االستيطان ظواهر كل عن حوهرها في تختلف فهي

 الذاتية العوامل عن ينجم ذلك وكل القوميات؛ متعدد أو اثني مجتمع أي عن حذريًا اختالفًا

فيه. وتعمل تحركه والزالت له، وأصلت الصراع هذا حركت التي والموضوعية

 مرورًا األولى، العالمية الحرب منذ الفلسطينيون منها يعاني التي المشكالت تفاقمت ولقد

 تلك والزالت ذلك، يستمر إالم يخمن أن يستطيع أحد وال - اليوم حتى إسرائيل بقيام

 خارجها، أو ية( االنتداب )بحدودها فلسطين داخل سواء — وتعقيدًا تفاقمًا تزداد المشكالت

 التي األطراف ضد نفوسهم في والغضب والنقمة اإلحباط مشاعر يزال، وال عمق، الذي األمر

 الوضع هذا أن والشك الفلسطيي. الذاتي الحكم سلطة فيها بما كافة، الصراع هذا مع تتعامل

 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع موضوع يتناول باحث أي على يفرض والحساسية التعقيد البالغ

 وحق والحرية، العدل متسلحًابمفاهيم بالعقالنية، ملتزمًا الدقة، بالغة بموضوعية معه يتعامل أن

 ال مساهمته وإاكانت أوطانها؛ أراضي بمجريتهاعلى تقريرمصيرهاوالتمتع في قاطبة الشعوب

المشكلة. تفاقم من المساهمات تلك مثل تزد لم هذاإن وراءها، طائل وال منها، حدوى

 والحكومة الفلسطينية التحرير منظمة بين ،١٩٩٣ أيلول في الموقع، المبادئ اتفاق أما

 الجماعتين بين التكافو مستويات تباين حول عديدة تساؤالت عدة يطرح فهو اإلسرائيلية

 مرحلة يتناول االتفاق أن من الرغم وعلى اإلسرائيلية. واليهودية الفلسطينية العربية القوميتين:

 المرحلة على كثيفة ظالال يلقي أنه إال المحتلة، األراضي في محدود ذاتي حكم لقيام انتقالية

 االقتصادية، الظروف تكافؤ وعدم االستقرار ءدم من حالة وحود إن االتفاق. من النهائية

 من جسور لبناء وجذريًا أساسيًا تغييرًا يتطلب الجماعتين بين والعرقية الثقافية االحتماعية

 فلسطين مساحة كامل على القومية ثنائية دولة قيام فكرة وتبقى واالتفاق، والتفاهم التقارب

 التكافؤ واختالل االستقرار عدم حالة في مقصود تغيير إليها يؤول قد الني الخيارات إحدى الطبيعية

الجماعتين. يين

 القرن من األول عشروالعقد التاسع القرن أواخر في القومية، األقليات مشكلة استأثرت

 اإلمبراطورية اضمحالل بعد خاصة األقليات، تلك مصير في الباحثين باهتمام العشرين،



 طرحها التي األفكار من ثنائيتها أو القوميات متعددة دولة فكرة وكانت النمساوية. - ية الهنغار

 تجربتي نجاح أدى وقد والثقافي. الذاتي استقاللها على للحفاظ اآلقليات حقوق عن المدافعون

 أخرى بلدان في الفكرة تلك خطوات باقتفاء المطالبة إلى البلجيكية والمملكة السويسري االتحاد

وعرقية. قومية أقليات مشكالت من تعاني

 بالنظرة المعنيان الشعبان فيه يشرك حكومي، لنظام سياسيًا مفهومًا الفكرة تتضمن

 كل يتمتع حيث المنفصلة؛ القومية هويته شعب لكل للدولة. األساسية المكونات إلى الواحدة

 وفي السلطة اقتسام في يشتركان آخر، على شعب يهيمن ال الديني، وتراثه وثقافته بلغته شعب

 والتفاوت االستقرار عدم من وضعًا أن االفتراضية الحالة تلك مثل تعني الواحد. للوطن الوالء

 مرحلة إلى الوصول يسبق العنف، واستخدام واإلثنية واالقتصادية االجتماعية المستويات في

القومية. ثنائية دولة

 بين مبكر، وقت منذ الصهيوني الجانب في فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة بدأت

 من بها، االهتمام استيقظ حيث عاما؛ عشرين قرابة نامت أنها إال . ١٩٤٨و ١٩٢٥ عامي

 حرب بعد العربية الديموغرافية المشكلة تفاقم وكان المناطق(. في العربية )المسألة ممي بما جديد،

 ثنائية دولة فكرة طرح إلعادة عام، بشكل والغربيين، اإلسرائيليين للكتاب دافعًا ١٩٦٧ عام

 لنبل بجثًا قدمت التي روليف(، هاتيس )سوزان اإلسرائيلية الباحثة الكتاب أولثك ومن القومية.

 ثنائية الدولة )فكرة بعنوان: جنيف في العليا( الدولية الدراسات )معهد إلى الدكتوراه درجة

 محاولة أول الدراسة تلك وكانت . ١٩٧٠ عام االنتداب( عهد خالل فلسطين في القومية

 واليهودية الصهيونية الفعل ردود على والتعرف التاريخية الوجهة من الفكرة لعرض جامعة

 داخلية عمليات إلى وانتقالها المحتلة األراضي في المقاومة أساليب تطور ومن . ١٩٤٨ عام عليها

 القومية ثنائية دولة بفكرة االهتمام تجدد اإلسرائيلية، الحكومة تسيطرعليها التي المناطق في

 حاول وقد االنتفاضة. ومواجهة اإلسرائيلية المصاح تأمين بين عمليًا توازن صيغ عن والبحث

 دولة أن من منطلقين ألمختلفة الجوانب استقصاء واألمريكيين اإلسرائيليين الباحثين من عدد

 عام األبحاث تلك نشرت وكدولة(. كمجتمع )إسرائيل على واقعها فرضت قد القومية ثنائية

القومية(. ثنائية إسرائيل )ظهور بعنوان: كتاب في ١٩٨٩

 في القومية ثنائية دولة فكرة بدارسة اهتمامهم فإن العرب، والكاب المفكرون أما

 الفكرة خيار بمحث أن ذلك، إلى يضاف منعدمًا. يكن لم إن ييدوضعيفا، ومتابعتها فلسطين



 الثقافية العالقات تطور ضوء على تطبيقها وإمكانية والفلسطينية العربية الوجهة من

 العرب اتجاه كان ذلك مقابل وفي غائبًا. يزال ال البعيد المدى على واالقتصادية واالحتماعية

 تعاون قيام ضرورة على العرب اتجاه وركز ومتساحًا. واقعيًا فلسطين في اليهود مع التعايش نحو

 اليهودي، القومي الوطن وقيام اليهودية الهجرة مسائل وكانت فلسطين. حكم إلدارة وتفاهم

 موقف فهم أسيء وقد القومي. بكيانهم مسًا واعتبروها العرب رفضها التي المعضالت أعقد من

 اتفاق إلى للوصول واقزاحاتهم المستمرة ومبادراتهم واالتفاق التعايش نحو ونزوعهم العرب

والقوة. العنف وسائل استخدام عن بعيدًا وعقالنية سلمية بوسائل

 إال تاريخيا، النجاح له يكتب لم الصهيونية الحركة في تيارالمثقفين أن من الرغم وعلى

 لحقه قد الصهيوني الفكر في الثقافي التيار فإن ذلك ومع الصهيونية. السياسة في أثر أنه

 مبشروم كتيار ركزواعليه ألنهم الدارسون، بها تناوله التي الطريقة بسبب والظلم اإلهمال

 يهودية شخصيات الثقافي التيار رموز أهم بعض من وكان )إسرائيل(. قيام بعد حقه يعطوه

 )مارتن والفيلسوف آينشتين(، )البرت العالم أمثال من مرموقة؛ علمية وشهرة مكانة احتلت

 باتجاه كبير، حد إلى فلسطين، في القومية ثنانية فكرة وتتعلق )هانزكوهين(. والمورخ بوبر(

 السبب ولهذا نفسها. األرض على القوميتين تعايش وضرورة العربي الوجود نحو الثقافي التيار

مستقل. فصل في العالقة تلك تناولنا

فلسطين في القومية ثنائية دولة بفكرة تتعلق أبعاد أربعة الكتاب هذا في البحث يعاج

للفكرة. العربي المنظور أوال:

للفكرة. اليهودي المنظور ثانيا:

للفكرة. التاريخي السجل ثالثا:

)أوسلو( اتفاقية بعد الفكرة رابعًا:

فصول. سبعة إلى مقسم البحث فإن عليه وبناء

فلسطين. في اليهود مع التعايش نحو العرب التجاه تاريخيًا تحليال يتناول األول: الفصل

 فلسطين. في القومية ثنائية دولة فكرة نحو واتجاهه الثقافية الصهيونية تيار يتناول الثاني: الفصل

 عامي بين فلسطين في العربي الوحود إزاء الصهيونية السياسات يتناول الثالث: الفصل

١٩٣٩-١٩١٧ .

ر
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 من ،١٩٤٨ - ١٩٢٥ عامي بين فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة يتناول الرابع: الفصل

 الذي العام إلى الثنائية القومية بفكرة المهتمين من جمعية أول لتأسيس التحضير فيه تم الذي العام

الثنائية. القومية فكرة تنظيمات نشاط فيه ضعف

 لما استعراض وفيه ؛١٩٤٨ عام بعد الفكرة حول واالتجاهات اآلراء يتناول الخامس: الفصل

 العربية األراضي إسرائيل أثراحتالل على وخاصة للفكرة، أوالمعارضين المهتمين بعض كتبه

 آراء .مافيها االتجاهات، آراءمختلفة الفصل ويتضمن .١٩٨٧ عام االنتفاضة وقيام ١٩٦٧عام

.متفرقة فلسطينية

 العوامل ويتناول )أوسلو( اتفاقية بعد اإلسرائيلية الفلسطينية العالقات يتناول السادس: الفصل

 وضعها في طرفيها بين العالقات أثرهاعلى ويحلل االتفاقية توقيع إلى األطراف أوصلت التي

ومستقبلها. الراهن

 فلسطين في القومية ثنائية دولة خيار في الباحث لدى الثقافي المنظور يتناول السابع: الفصل

البعيد. المدى على

 لنيل قدمت أطروحة من جزءًا والرابع( والثالث )الناني الفصول في الرئيسة األفكار كانت

.١٩٨٧ عام دمشق( )جامعة من المعرفي االجتماع علم في الدكتوراه درجة

واشنطن

 ١٩٩٣ )أكتوبر( أول تشرين

دمشق

١٩٩٨ )أكتوبر( أول تشرين
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للفكرة العربي المنظور األول: القسم

األول الفصل

 فلسطين في اليهود نحو العرب إتجاه

تاريخي تحليل
مدخل: - ١

 من البد وثقافية، تاريخية دراسة فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة دراسة قبل

 فقد فلسطين. مشكلة تطور من المتعاقبة المراحل عبر اليهود نحو العرب اتجاه على التعرف

 . ١٩١٧ عام في )بلفور( تصريح قبل واليهود العرب بين قائمة التعايش من حالة كانت

 بالتسامح. اليهودي المحلي المجتمع وبين فلسطين في العربية الغالبية بين العالقات واتسمت

 يحمل ولم الدموية. أوالصدامات العنف أعمال من نوع أي المراحل، معظم في يشبها، لم

.اليهود نحو متعصبة أو عدائية مواقف العرب

 في العرب رغبة إلى تشير التي المالمح أهم تتبع على الفصل هذا في التحليل ينصب

 البريطانية والسلطات الصهيونية المنظمة اتخذتها التي السلبية المواقف رغم اليهود، مع التسامح

 نحو فلسطين في العربي المجتمع نزوع هوالتأكيدعلى التحليل هذا والقصدمن العرب. نحو

 الفلسطينيين والمفكرين القادة بعض مواقف خالل من وذلك المحليين؛ اليهود مع التفاهم

 إثر واليهود العرب بين العالقات تزعزع على المؤشرات أيضًاأهم التحليل يتناول والعرب،

.١٩٨٧ عام المحتلة األراضي وانتفاضة ١٩٦٧ عام اإلسرائيلي واالحتالل ١٩٤٨نكبة

)بلفور(: تصريح قبل اليهود مع التسامح إلى تدعو مواقف - ٢
 فقد العرب. مع طيبة بعالقات اإلسالمية العهود معظم في اليهودي المحلي المجتمع نعم

 الدينية شعائرهم لممارسة الكاب( )أهل حقوق األمر ووالة الحاكمة السلطات منحتهم

 تتبوأ ألن يهودية كفاءات أمام المجال أفسح ما وهذا الشخصية. وأحوالهم الثقافية وتقاليدهم

 في لالضطهاد اليهود تعرض وعندما العهود. مختلف على اإلسالمية المجتمعات في مرموقًا مكانًا

 العربية اإلمارات إلى الهجرة وإلى إسبانيا( )جنوب األندلس في العربية بالممالك احتموا إسبانيا

 القرن في العثماني العهد خالل فلسطين في منهم مجموعات أقامت حيث والمشرق؛ المغرب في

١٨



 القدس مثل الهامة، المدن بعض في المحلي المجتمع تكوين بؤر وأسسوا تاله. وما عشر الخامس

بغداد. مثل العربية، العواصم من كثير في نشأت التي اليهودية المراكز إلى باإلضافة هذا وصفد.

 كان الذي التفاهم سياسة ،١٩١٧ عام قبل العثمانية، السلطات مواقف تعكس

 قادة بعض شجع ما وهذا فلسطين. في المحلي والمجتمع االسالمية غير الطوائف بين قائمًا

 األقلية تمتعت وقد العثمانية. بالوطنية سمي ما ظل في خاصة بحقوق المطالبة على اليهود

 الفتاة( )تركيا حزب تسلم بعد السيما العثمانيين؛ المواطنين بين إيجاي بوضع اليهودية

 على ال مواطنون، أنهم على يعاملن الجميع كان حيث السلطة، االصالحيين وجماعة

. دينية أو عنصرية جماعات أو طوائف أبناء أنهم

 إلى المهاجرين واليهود العرب بين يظهر التناقض بدأ الفلسطيني المحلي الجانب وفي

 اليهودي المحلي المجتمع تمتع حول يدور محوره وكان عشر. التاسع القرن خالل فلسطين

 في اليهود، المهاجرين وضع وبين العثماني الحكم فزات خالل بها، المعترف بحقوقه

 عام المنظمة الصهيونية الحركة قيام أدى وقد القيصرية. روسيا في ١٨٨٢ مذابح أعقاب

وعمق. حدة في التناقض ذلك بروز إلى ١٨٩٧

 من ، الخإلدي ضياء يوسف القدس بلدية رئيس اتخذه الذي الموقف اعتبار يمكن

 عن تعبيرًا ،١٨٩٩عام آذار ١٩ بتاريخ هرتزل( )تيودور إليه وجهها التي الرسالة خالل

 اعترافًا تضمنت )هرتزل( رسالة أن من الرغم على فلسطين. في اليهود مع التناقض ذلك

 لم أنه إال وأمنهم، سكنهم وتوفير اليهود باحتضان والمسلمين العرب بفضل وتذكيرًا

 في اليهود الكهنة رئيس الخالدي ضياء يوسف به أخبر ما المذكورة رسالته في يتجاهل

 فلسطين؛ غير آخر مكان إلى يذهبوا أن اليهود على أن من ، خان( )صادوق فرنسا

 التي الجمة الفوائد تفهم لم تركيا بأن فيه ندرك الذي اليوم في هذا وسيحدث فأجاب:

. لها حركتنا ستقدمها

.٣٣٥ ص العربية(، )الرجمة النهضة عصر في العربي الفكر ألبرت، حوراني،
 فلسطيني باحث ،١٨٧٧ القدس مدينة عن )المبعوثان( العثماني البرلمان عضو الخالدي، ضياء يوسف

.١٨٩٩ عام في القدس بلدية وريس
.١٨٩. عام فرنسا في للكهنة رليسًا أصبح خان، صادوق

 إلى المأوى من الخالدي، ضياء يوسف إلى هرتزل( )تيودور الدكور من )محررا(، وليد الخالدي،

٠٩٢،٩١ الغزوى
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 بين العالقة (١٩١٣ - ١٨٦٤) الخالدي روحي الطليعي الفلسطيني الباحث تناول

 بين وجدت التي المخطوطة الدراسة ففي . الصهيونية عن بدراسنةرائدة واليهود العرب

 وعبر م العال في اليهود نخو العرب التجاه ومحدد واضح تصور الخالدي، روحي أوراق

 اليهود مع التعامل بين الدقيق التمييز المخطوطة، تلك في نشر ما بعض في يظهر، التاريخ

 الصدد هذا وفي وإجالء. استعمار لحركة كممثلين الصهيونيين اليهود وبين كمواطنين

 ويقولون ويقبحونه عملهم الصهيونيين على ينكرون اليهود بعض أن الباحث يذكر

 الباحث ويثبت التساهل. عدم العثمانية الحكومة من ويطلبون اليهود لعموم بمضرته

 ٨ بتاريخ المبعوثان مجلس رنيس إلى العثمانيين الحاخامين كبار أرسلها برقية نص الخالدي

 المعارضون هؤاء رأى فيما يخفى وال بقوله: عليها ويعلق . ١٩٠٨ )فبراير( شباط

 الحرية لواء ونشر الدستور اعالن بعد العثمانية الدولة ألن اإلصابة. من للصهونية

 فيها التي الصهيونية في كوا يشت أن العمثانيين اليهود من تنتظر ال واإلخاء، والمساواة

. قبل من لها وجود ال جديدة قومية وإحداث التفرقة

 منذ الصهيونية األطماع من حازمًا المحليين والقادة العثمانية السلطات موقف كان

 خطة على الحميد عبد السلطان به أجاب الذي الحازم الرد في هذا تمثل وقد مبكر. وقت

 مقابلة على الخالدي روحي يعلق العالم. في لليهود موطنًا فلسطين لجعل )هرتزل(

 رجال إلقناع وفصاحته بالغته جميع هرتزل واستعمل الحميد: عبد السلطان )هرتزل(

 المشهور العابد، باشا عزت يتدخل لم لو األمرلهرتزل يتم وكادأن السذج.. السلطان

 امتيازا، الصهيونيين إعطاء من الحميد عبد السلطان وتخويف عزت، بعرب األتراك عند

خوفًا". ذلك عن السلطان فأحجم

آهمها: من الخالدي لروحي عديدة قيمة وأبحاث كب نشرت

 العثماني االنقالب (،١٨٩٧) عشر الثامن القرن من الثاني الربع إلى األولى نشأتها منذ الشرفية المسالة مقدمة

 العرب عند الكيمياء (،١٩. ٢) هوجو وفيكتور والفرنجة العرب عند األدب علم تاريخ الفتاة، وتركيا
...الخ.(،١٩٥٣)

 الحالدي لمحمدروحي الصهيونية المسألة أر سوينسم كاب بعنوان رليدالخالدي كبه الذي البحث انظر
 قسطنطين للدكور تكريمًا وضعت أبحاث مجموعة فلسطينية، دراسات كتاب: ،في ١٩١٣ عام في المتوفى

.١٩٨٨ بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة زريق،

.٤٦ ص السابق، المرجع الخالدي،

.٧٢ ص السابق، المرحع
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 اآلقلية بين قائمة كات التي الطيبة العالقات نسف إلى الموقف هذا يرد وم

 األولى، العالمية الحرب خالل المشكلة وتفاقمت فلسطين. في العرب وبين اليهودية

 الكاتب عبر ،١٩١٥ عام وفي لصالحها. الصهيونية الغرب دول بعض استغلت عندما

 في نشرها مقالة في الحقيقة تلك عن (١٩٩٠ - ١٨٨٩) نعيمة ميخائيل العربي

 أن مصالحها من أن األرض ممالك بعض رأت نعيمة: يقول الغرب(. )مرآة صحيفة

 ال قفراء أرض فلسطين كأن رفيقاتها، فاستحسنت يهودية. مملكة فلسطين من تجعل

 بضعة فيها تضع أن مستقلة مملكة لجعلها عمله يجب ما وكل حياة. ا و فيها عمار

 بأممارها وتمتعوا األرض هذه أحرثوا لهم وتقول ملكا عليهم وتقيم اليهود. من آالف

 ودفنوا وشبوا ولدوا الذين البشر من مليون فلسطين في لكن البحر. كرمل وتكاثروا

 يلقون حيث محلة لم العا في لهم وليس وطنهم يدعونه هم أجدادهم. وأحداد أحدادهم

.١الله" أرض من البقعة تلك في سوى رؤوسهم

 بمثابة التصريح هذا كان فقد بلفور(؛ )تصريح بعد فعال والهيجان االرتفاع في التوتر أخذ

 االحتالل قوة فرضتها عدائية متحدية بلغة العرب مخاوف وترجمت التسامح حو فجرت قنبلة

 الوطن بناء في الصهيونية المنظمة مطامع تحققت بلفور( )تصريح وفي القهر. بسلطة البريطاني

السلمية. الوسائل أو التفاهم طريق عن ال بالقوة؛ فلسطين في القومي

بلفور(: )تصريح بعد العرب مخاوف تفاقم - ٣

 حقيقي. خطر إلى فلسطين على الصهيوني الخطر عن والتوقعات األقاويل تحولت

 )تصريح وشكل بريطانيا. موقف من بالغدر شعورهم نتيجة كبير باحباط العرب وأصيب

 عن االستقالل اعالن إلى تتوق كانت التي القومية القوى السيما للعرب، صدمة كبر1 بلفور( .

 العربية األمة آمال أقدس في للطعن رمزًا التصريح اعتبار إلى ذلك وأدى العثمانية. االمبراطورية

 البريطاية والحكومة البريطاني االحتالل قوات على العرب نقمة وانصبت والتحرر، الوحدة في

 البريطانية العسكرية السلطات تدخل بعد إال اليهود مع العرب عالقات تتأثر وم بالتحديد.

 بعده ومن الحكم إدارة في الهامة المناصب لتسلم أمامهم المجال وفتح اليهودية، األقلية حانب إلى

االنتداب. ادارة في

 في العربية )الصحافة مخطوطة في يهودية مملكة فلسطين نعيمة ميخائيل مقال عن ملكي هنري ذكره كما

. ١٩٧٢ واشنطن، تاون، جورج حامعة مكبة في المحفوظة المهجري(، باألدب وعالقتها المهجر
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 دامية صدامات شكل أخذت أن التوترإلى درجة وارتفعت األغلبية، بين استمرالتململ

 أهمها من كان ؛١٩٢٠ عام انفجرت الصهيونيين؛ المتطرفين وبعض العرب السكان بين

 اليهود. من حمسة فيها وقتل فلسطين، شمال في )المطلة( بلدة قرب الجليل في حينة( )تل معركة

 مدينة من بالقرب موسى( )الني انتفاضة في ، ١٩٢٠ عام نيسان في لينفجر التوتر وتصاعد

 األقصى المسحد من شعي، ديفي بعرض المناسبة بهذه االحتفال المسلمون اعتاد حيث القدس،

 المسيحيين احتفال مع المناسبة هذه وتزامنت أريحا. القدس طريق على موسى( )النبي مقام إلى

 اليهود بين والجرحى القتلى من عدد وقوع التصادم عن نتج وقد العام. ذلك الفصح بعيد

نيسان. (١ ٠ -٤) أسبوع خالل المحتفلين العرب وبين المتشددين

 عام أيار من األول في العالمي العمال عيد آخربمناسبة تصادم وقع التالي العام وفي

 يهوديتين جماعتين بين وقع تصادم من االضطرابات شرارة انطلقت وقد يافا. مدينة في ١٩٢١

 هافودا(. )أحدوت الديمقراطي االشراكي والحزب )موبس( الثوري االشراكي الحزب هما:

 المناطق إلى وامتد أسبوع لمدة واستمر واليهود العرب بين التوتر زاد العادة، غير على وفجأة،

 المهاحرين تنقل التي السفن تفريغ قاطعوا قد يافا ميناء في العرب العمال وكان المجاورة. الريفية
 درحة لزيادة أيضًا مباشر غير سببًا يافا من أبيب( )تل مدينة قرب ويعتبر كبيرة. بأعداد اليهود

 واليهود. العرب بين والجرحى القتلى عددمن وقوع االصطدامات تلك عن ونتج التوتر. ذلك

 .١٩٢١ أيار في ونتاتجها االضطرابات أسباب في للتحقيق )هيكرافت( لجنة وشكلت

 نظرة أهمها من االضطرابات، تلك أسباب عن هامة باستنتاجات )هيكرافت( لجنة وخرجت

 الوضع تغيير يريدون غزاة بل مهاحرين، أفرادًا يمثلون ال باعتبارهم اليهود إلى العرب

 بأنها انطباعًا العرب عند الصهيونية ترك وم فلسطين. في للمجتمع والثقافي االجتماعي

 فزض تريد ال الصهيونية أن العرب وشعر واالحتماعي. االقتصادي السكان مستوى ستحسن

 سياسي، تغيير فرض تريد ما بقدر فحسب، ألوحيدة الثقافة وجعلها المجتمع على ثقافتها

 أن موداه إجمالي باستنتاج )هيكرافت( لجنة وخرحت البالد. في وديموغراي اجتماعي

 فقراء عماال فلسطين إلى حلبت وأنها واحتماعيا، اقتصاديًا تطورًا تحقق أن عن أبعد الصهيونية

 وأصحاب الموسرين باليهود تأت وم م. العال أنحاء جميع من التقطتهم فاشلين يائسين

١والعقارات واألمالك األموال

.٥ع* ئ٦ ص الزيتون، وغصن البندقية ديفيد، هيرست،
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 يطلق كما المبكى(، )حائط حوادث أو العرب، يسميها كما البراق، انتفاضة تعتبر

 القتلى من كبير عدد ضحيتها وراح الثاني، العقد في دموي توتر أهم اليهود، عليها

 العرب بين التسامح عالقات على بعيد تأثير لها وكان واليهود. العرب من والجرحى

 آب ١ ٤ في أبيب، تل مدينة في اليهود بها قام بمظاهرة الثورة شرارة بدأت واليهود.

 باعتباره المبكى(، )حائط على بالسيطرة مطالبين الهيكل، تدمير ذكرى .مناسبة ،١٩٢٩

 صدامات فجرت القدس، إلى المتظاهرون انتقل ثم ومن سليمان. النبي هيكل بقايا من

 التالي. اليوم في المبكى( )حائط وحول األقصى المسجد إلى المؤدية الطرق حول دموية

 وصفد الخليل مدن في السيما عديدة؛ مدن في الحوادث انتشرت الصدامات تلك ونتيجة

 باإلعدام: متهمًا ٢٦ على الحكم نتهت محاكماتطويلة أعقبتها .١٩٢٩ آب ٣. حتى

 حزيران ١٧ في العرب من ثالثة في االعدام حكم ونفذ واحد. ويهودي عربيًا ٢ ه

 حوادث عن باستنتاج خرجت شو(، )لجنة باسم عزفت للتحقيق لجنة وشكلت .١٩٣٠

 المبكسى حائط حول اليهود مظاهرات إلى المباشر سببها فيه عزت االنتفاضة تلك

 االقتصادية العرب أوضاع بتدهور فتتعلق المباشرة غير األسباب أما العرب. واستفزازاتهم

 صغار من األراضي وسلب اليهودية الهجرة أمواج تزايد أثر على منهم، الريفيون السيما

 لجنة شكلت أشهر تسعة وبعد الصهيونيين. تعجب لم االستنتاجات هذه لكن المزارعين.

 جذرية حلول باتخاذ طالبت إذ وضوحًا أكثر استنتاحاتها كانت التي سمسون( - )هوب

 غضب سمسون( - )هوب لجنة استنتاجات أثارت وقد تشريعي. مجلس وتشكيل

. شو لجنة استنتاجات اثارته مما أكثر الصهيونيين

 تلقائية شعبية فعل بردود البراق انتفاضة من الموقف اتسم فقد العربي الجانب على أما

 في شعبية اجتماعات فعقدت المدن، سكان من والسياسيين العرب الزعهاء سيطرة عن خرجت

 نحو الهجوم توجيه إلى يذهب األقوى، وهو األول، موقفين: أحد إلى انتهت البالد أنحاء مخلتف

 وقد اليهود. ال اإلنكليز، ضد المقاومة توجيه إلى يدعو األضعف، وهو والثاني، الصهيونيين،

 سلطات موقف شدة أمام األحداث مسؤولية من الفلسطينية العربية الزعامات تنصلت

 لهجمات عرضة مسلحين، أو منظمين غير والبدو، الفالحين تاركة البريطانية، االنتداب

. البريطانية والقوات والمصفحات الطائرات

.٧٣-٧١ السابق،ص المرجع ١

.٢٤١ - ٢٣٦ ص الحديث، فلسطين تاريخ الوهاب، عبد الكيالي،
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 إلى تحولت قد بلفور( )تصريح بعد فلسطين في العرب مخاوف أن الواضح من

 من عقد من أكثر وخالل متبادل. وعنف عنف إلى أدى وتذمر إحباط من حالة

 بين سائدًا كان الذي التسامح مناخ بزعزعة منذرة االنفجارات تلك حدثت الزمن

 القهر وسائل واستخدام اإلحباط حالة عن ونتج اليهودية. واألقلية العرب السكان

 تحت الجمر توقد باستمرار تكون ما أشبه والرقب الركود من حالة العرب ضد

 تراكم أن على القرن هذا من الثالث العقد خالل العنف أعمال وتدل الرماد.

 بين العربية الثورة خلف كانت الصهيونيين، جانب إلى واإلنحياز التمييز حاالت

 علقى أثرت عميقة اجتماعية أسباب إلى باإلضافة هذا ؛ ١٩٣٩و ١٩٣٦ عامي

 الزراعية األراضي بيع نتيجة أراضيهم في واستقرارهم الريفيين أوضاع زعزعة

 النشاطات في العمل فرص من حرمهم مما اليهود، المهاجرين أعداد وازدياد الخصبة،

األخرى. االقتصادية

 خيبة تعبيرًاعن ،١٩٣٧ عام الملكية( بيل )لجنة أمام عبدالهادي عوني وتعتبرشهادة

 شهادته: في الهادي عبد عوني قال الفرة. تلك خالل البريطانية السياسة من العرب أمل

 وأنهم األدنى، الشرق في العرب يكسبوامحبة أن وايزمن(، )حاييم كماقال اليهود، حاول

 سورية في العرب إخواننا جميع أن وهي الحقيقة هذه كد أؤ أن وأود الغاية. هذه بلوغ يأملون

 بين محبة أو صداقة أي تنشأ أن اليمكن أنه على معي يوافقون العربية البالد وسائر والعراق

 بأن أقول أن وآسف قومي. وطن سياسة صهيونية؛ سياسة هناك مادامت واليهود العرب

 المؤسفة؛ الحالة هذه الصهيونية السياسة بواسطة سببوا قد العرب مع بسالم عاشوا الذين اليهود
 بسالم. واليهود العرب يعيت ولن قبل، من موجودًا يكن لم الذي العرقي، العداء فأوجدوا

 شعور هو وهذا قائمة. الصهيونية السياسة مادامت مخطوئن، فهم ذلك خالف ادعوا وإذا

اإلسالمي". والعام العربي العام

 االتصاات كانت فقد العنف وأعمال االنتفاضات تلك من الرغم وعلى

واألقلية العرب بين للعالقات سلمية حلول إلى الوصول أجل من مطروحة والمبادرات

 المحاماة زاول فرنسا، من القانون في تخصص نابلس، في ولد (،١٩٧٠ - ١٨٨٢) عوني الهادي، عبد
 إلى قدمت التي اللجان مختلف أمام بشهادته أدلى الخارج، إلى الفلسطينية الوفود في شارك القدس، في

 في وزارية مناصب عدة شغل ،١٩٣٢ عام آخرين مع االستقالل حزب تشكيل أعاد للتحقيق، فلسطين
.١٩٧٠ عام القاهرة في األردن،توفي

.٢٦٢ ص (،١٩٣٩ - ١٩٣٥) الفلسطينية الوطنية الحركة أكرم، زعيز، ١
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 االتصاالت تلك أهم على الضوء البحث يسلط التالية الفقرات وفي فلسطين. في اليهودية

العرب. والمفكرين السياسيين بعض فيها ساهم التي واألفكار واالقتراحات

:١٩٤٨-١٩١٨بين اليهود مع العربية االتصاالت - ٤

 والمجتمع الصهيونية الحركة ممثلي مع وفلسطينية عربية اتصاات عن الكثير يعرف لم

 الكتمان من طابع بها يحيط االتصاالت تلك معظم أن إذ فلسطين، في اليهودي المحلي

 تتوفر فال االتصاات، تلك بعض عن كشف وإذا العربي. الجانب من السيما والسرية،

 من جاء منها عنه أعلن أو تسرب وما انعقادها. وظروف نتائجها عن كافية معلومات

 تلك اخفاء على العرب السياسيين حرص أن ويبدو اليهودي. الجانب هو واحد طرف

 اليهود إعطاء من العربي العام الرآي حساسية هما: متالزمين عاملين إلى يعود االتصاالت

 التوثيق وسائل توفر عدم والثاني وتهويدها، فلسطين استيطان شرعية الصهيونيين

اليهود. والكتاب القادة ومكتبات الصهيوني األرشيف في الحال هو كما والحفظ،

 العرب آراء رصد اليهودية( )الوكالة .بمحاولة االتصاالت تلك اتسمت وقد

 األفكار بعض على العرب فعل ردود على التعرف ومحاولة رسمي، غير بشكل واتجاهاتهم

 اليهودي التجمع ممثلي بين قامت الي واالتصاالت اللقاءات خالل من واالنطباعات؛

 غوريون( )بن بين تمت اللقاءات من مجموعة فلسطين، في العرب المسؤولين بعض وبين

 الذي الوقت في ، ١٩٣٣ عام بالرحلين العلمي التقى فقد العلمي موسى وبين و)شرتوك(

 العلمي على و)شرتوك( غوريون( )بن وطرح فلسطين. في العرب بين التوتر فيه تصاعد

 العرب قبول وإمكانية االستيعاب، على فلسطين وقدرة اليهودية الهجرة حول أفكارا

 يزيل دواعربية التحاد يهودي دعم مقابل األردن وشرق فلسطين تشمل يهودية بدولة

المقترحة. اليهودية الدولة في أقلية أصبحوا لو حتى بالقهر اإلحساس فلسطين عرب عن

 عدة وتولى محاميا عمل كمبردج، في آلقانون درس القدس، في ولد (،١٩٨٤ - ١٨٩٧) موسى العلمي،

 المستقلة، السياسية بآرائه اتصف الخارجية، الشؤون في خبرة له االنتداب، حكومة إدارة في قانونية مناصب

 جون لندن، فيرلونج، جيوفري هو له لصديق رواها كما وطفي هي فلسطين عنوان: تحت مذكراته نشرت

.١٩٦٩ميري،
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 تكتفي ال التي الصهيونية طبيعة على التعرف في مرحلة آخر المقابلة هذه العلمي واعتبر

. والنفوذ الكاملة السيطرة إلى تسعى بل قومي، وطن بانشاء

 واألقطار فلسطين في العرب، لدى رغبة وجود على واضحًا موشرًا اللقاءات شكلت

 العرب بين الطيبة العالقات باستمرار يسمح اتفاق إلى للوصول اليهود مع التفاهم في المحاوره،

 الصهيونية المنظمة اصرار أهمها من سلبية عوامل هناك كانت المقابل وفي فلسطين. في واليهود

 على حتى أو العددية، السكان نسبة أساس على العرب مع رسمي بموقف التزامها عدم على

 في سكانية أغلبية اليهود يشكل أن بعد ما إلى حدية خطوات أية وتأحيل المساواة؛ أساس

 األسقف مع بتدبير القدس في طنوس عزت مع )ماكنس( لقاء في حدث ما وهذا فلسطين.

 اليهودية(، )الوكالة وضعتها اتفاق صيغة يحمل )ماكنس( وكان .١٩٣٧ عام فيها اإلنكليكاني

 يهودي. عربي تفاهم قيام معرفة هو الهدف وكان بيروت. في العرب الزعماء إلى يقدمها لكي

 القدس وأسقف )ماكنس( إحداها في شاركه بيروت إلى رحالت بعدة طنوس وقام

 اليهودية( )الوكالة قدمته الذي االتفاق صيغة إلى للوصول المناقشات توقفت اإلنكليكاني.وقد

 الصيغة )ماكنس( أعطت أنها )الوكالة( إنكار بسبب طنوس عزة إلى )ماكنس( طريق عن

.٢نفسه )ماكنس( قول حد على كبيرًا« »كذابًا منه فجعلت

 وخارجها فلسطين في عرب ومفكرين قادة بين واللقاءات االتصاات من العديد حرى

 ١٩١٨بين الممتدة الفترة في اليهود والمفكرين القادة سن وغيرهم اليهودية( )الوكالة ممثلي وبين

البحث. هذا من القادمة الفصول في معظمها سيرد . ١٩٤٨و

:١٩٤٨عام قبل اليهود مع للتفاهم عربية اقراحات - ٥
 فكرة فرض إلى الرامي الصهيوني الموقف على ساخطين كانوا العرب أن من الرغم على

الصهيوني. الجانب إلى عملية ومبادرات بأفكار تقدموا أنهم إال اليهودي، القومي الوطن إقامة

 المجلد الخاصة، الدراسات الفلسطينية، الموسوعة ، الفلسطينية الذاتية والسير المذكرات خيرية، قاسمية،

.٧٨٩ - ٧٨٨الثالث،ص

 (،١٩١٨) بيروت في األمريكية الجامعة ني الطب كلية ني تخرج نابلس، ني ولد ،١٨٩٦) عزت طنوس،

 لندن في العربي المركز أدار الملكية(، بيل )لجنة أمام بشهادته آدلى القدس، ن األمريكي األحمر بالصليب التحق

 حتى نيويورك في الفلسطيفي العربي المكتب ادارة تولى (،١٩٣٤) العليا العربية المينة ن خازنًا عمل (،١٩٣٧)

. ١٩٦٤ عام

 المحلد الخاصة، الدراسات الفلسطينية، الموسوعة ، الفلسطينية الذاتية والسير المذكرات محيرية، قاسمية،

.٧٧٥ الثالث،ص
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 الصهيونية. المنظمة إلى رسمية غير بطريقة باقتراحاتهم العرب والمفكرون السياسيون تقدم وقد

 لم و اليهودية. بالوكالة صلة وعلى معروفة شخصيات مع يتم الحوار كان األحيان معظم وفي

 في وكانت العربي. الجانب من اقراح أو خطة أية من محددًا موقفًا الصهيونية المنظمة تتخذ

 لها ية صهيون شخصية المحاور يكون عندما حتى برأيها، التمسك أو الجواب بعدم تكفي الغالب

غوريون(. )بن أو شاريت( )موشيه مثل الصهيونية، المنظمة في مركزها

 تضمن ،١٩٢٤ أواخر في )كاليفرسكي( إلى الحسيني جمال قدمه الذي االقراح -

 الشعبة تنتخب شعبتين، ذي ننائي تشريعي مجلس تكوين أساس على يقوم ويهوديًا عربيًا اتفاتًا

 من تشكيلها فيتم األعلى الشعبة أما واليهود. العرب بين النسبي السكان توزع حسب األدنى

 حق يملك الذي السامي، المندوب برائسة اليهود من وعضوين العرب من أعضاء عشرة

 من وعضوين ومسيحي مسلم عضوين من تشكل للهجرة ولجنة القرارات، على التصديق

 أي نقد حق السامى للمندوب يكون أن على الحسين جمال ووافق بريطاني، برائسة اليهود،

 خشية إلى يعود السبب أن وادعت ببرود، االقتراح ذلك الصهيونية المنظمة تلقت وقد تشريع.

. واألعلى األدنى الشعبتين: بين صدام قيام

)كانتونات(: مقاطعات إلى فلسطين بتقسيم عربية اقزاحات

 جرى أفعال، وردود محاكمات من تبعها وما ١٩٢٩ عام البراق انتفاضة أثر على

 الموظفين من عدد قام وقد واليهود. العرب بين فلسطين في المقاطعات نظام تطبيق عن الحديث

 على المقاطعات نظام لتطبيق احات اقت بتقديم والبريطانيين والعرب اليهود من والباحثين

 التيطرحت الفلسطينية هنالمبادرات لبحث ويتناول . ١٩٣٥و ١٩٣٢فلسطينبينعامي

 من الرابع الفصل في والبريطانية اليهودية االقتراحات على البحث وسيأتي الفكرة هذه حول

الكتاب. هذا

 مصادر تتناولها لم و رسمية صفة تحمل لم أنها في العربية االقتراحات في المشكلة وتكمن

لم نهافإا وعمقه، احات االقت تلك حملته ما أهمية من الرغم وعلى النقد. أو بالتعليق عربية

 االسالمي للمجلس عامًا أمينًا عمل فلسطف سياسي القدس، ن ولد (، ١٩٨٢ - ١٨٩٢) جمال الحسيف،

 العربي رئيسًاللحزب اختير فلسطين، قضية عن للدفاع المعتلفة الوفودالفلسطنية عضوًان كان األعلى،

 بيروت ن تون (،١٩٣٦) لريسها نالبًا نم العليا، العربية اللجنة ن عضوًا اختر (،١٩٣٥) الفلسطيفي

(١٩٨٢.)

 ،١٢ المحلد المعاصر، التاريخ مجلة ، األرلى العالمية الحرب بعد اليهودية - العربية االحتكاكات نيل، كبالن،

.٦٥٨-٦٥٧،ص١٩٧٧سنة
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 أحمد خطة هي االقتراحات تلك وأهم الضيقة. السياسية المحافل في حتى أو علنًا تتداول

 العربية العالقات معضلة لمواجهة المقاطعة أسلوب بتطبيق العلمي موسى واقتراح الخالدي

فلسطين في اليهودية

 والسجل الصهيوني، األرشيف هي: الخالدي( أحمد )خطة ذكرت مصادر أربعة هناك

 أن الصهيوني األرشيف في يرد فلسطين. وصحيفة ماكنس( )يهودا وأرشيف لندن، في العام

 )الوكالة وصل فلسطين، على )الكاتون( المقاطعة فكرة بتطبيق ، الخالدي أحمد اقتراح

مقاطعتين: إيجاد متضمنًا اليهودية(

 تشمل بحيث بيسان، إلى ومنها حيفا إلى يافا شمال من تمتد يهودية، مقاطعة - األولى

فالحولة. طبريا إلى بيسان ومن الحجازي، الحديدي الخط غرب اليهودية المناطق

 الرملة، القدس، السبع، وبئر المجدل وأقضيتها، غزة مناطق تضم عربية، مقاطعة - الثانية

 المقاطعة هذه تسمية ويمكن ونابلس. حيفا األردن، وادي بيسان، عكا، طولكرم، جنين،

 وميناء صفد لحم، بيت الخليل، القدس، الناصرة، مدن: تبقى حين في سورية(، )جنوب

المقاطعتين. خارج حيفا

 مجلس يربطهما تشريعي، مجلس مقاطعة ولكل المقاطعتين. بين الرابط بدور بريطانيا تقوم

 العدل محكمة أو المتحدة األمم عصبة طريق عن المقاطعتين بين النزاعات وتفض أعلى. تنفيذي

 ديسمبر ٢ ٧ بتاريخ فلسطين صحيفة نشرت وقد . بريطانيا في )برايفي( مجلس من أو الدولية.

 الصحيفة من نفسه العدد وفي اسمه. ذكر دون الخالدي أحمد خطة ١٩٣٣ أول( )كانون

. الخطة )الماباي( حزب رفض نشرت المذكورة

 ٢ ٣ بتاريخ ماكنس(، )يهودا إلى الخالدي أحمد وحهها رسالة في أيضًا الخطة ذكر ورد

أساس على ولكن مثالي كحل المقاطعة فكرة إلى أنظر ال "أنني فيها: ذكر حيث ؛١٩٣٤ تموز

 كلية من بيروت في األمريكية الجامعة في تخرج القدس، في ولد (١٩٥١ - ١٨٩٦) سامح، أحمد الخالدي،
 والتي القدس، ي المعلمين لدار مديرًا كان ،١٩٢عام. التية في األستاذية درجة نال ،١٩١٧عام الصيدلة

.١٩٢٥ عام منذ العرية الكلية اسم عليها أطلق

 وحقق المقدس، بيت تاريخ (،١٩٥١) الحديئة والحضارة العرب وفلسطين، مصر بين العلم أهل كبه: أهم من

للواسطي. المقدس بين فضاتل مخطوط

 في القومية ثنانية الدولة فكرة ،٢/٢٥س الصهيوني األرشيف عن المصدر هاتيس سوزان ذكرت كما

.١٢٣ ص االنتداب، عهد خالل فلسطين
.١٩٣٣كانونأول ٢تاريخ انظرصحيفةفلسطين، ا
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 فلسطين اعتبار يمكن ال هي: أساسية نقاطا هناك أن واعتقد آخر. عملي اقراح كأي عملي،

 المرتبطة وأفريقيا، وآسيا أوروبا في اليهود يواجهها التي للصعوبات مباسرًا حال تشكل بأنها

 القومي الوطن فكرة لتقبل معقول حد هناك وقت. أي في تحدث قد التي السياسية باألوضاع

 الدونمات ماليين على الحصول من ألمن هي العرب مع والصداقة وسكانا. أرضًا عمليًا اليهودي

 نحو اليهود اتجاه في حذريًا تغيرًا إن الطويل. المدى على اليهود المهاجرين إدخال أو األرض من

.١ طرفكم من العرب مع التقارب نحو التحرك يبدًا أن يجب ولذا قصوى. أهمية ذو العرب

 حال اعتباره على بل مؤقتا حال باعتباره الحل إلى تنظر ال الخالدي اقترحها التي والصورة

 من دونم مليون ونصف مليونين اليهودي الكانتون مساحة تبلغ االقراح ذلك وفي نهائيًا.

 وحكمها استقاللها مقاطعة ولكل والخليل. القدس في االستيطان وبإمكانهم األراضي. أحسن

 أن ويمكن االنتداب. سلطة من محدود بتوجيه ويهود عرب الحكم إدارة على ويقوم الذاتي.

 ومثل الله. األميرعبد قيادة تحت األردن شرق بإمارة العربية المقاطعة الرتباط خطوات تتخذ

 في مركزي مجلس ويشكل أراض. من يفقدونه عما ويرضيهم العرب يعرض االرتباط هذا

 والمحاكم العليا المحكمة الدينية، الشؤون عن مسؤول يين، والبريطان واليهود العرب من القدس

 المحاكم مثل الشؤون بقية أما الدفاع. النقود، وتداول الجمارك، والبرق، البريد االستئنافية،

 كل في المحلية الحكومة اختصاص من فستكون العامة واألشغال التعليم الشرطة، البدائية،

 عبدالله األمير ويرأس كلتيهما. المقاطعتين في رسميتين لغتين والعبرية العربية وتعلن مقاطعة...

. ومستقالن فمنفصالن التشريعيان المجلسان أما للمقاطعتين. التنفيذي المجلس

 الذي العلمي موسى من فلسطين في المقاطعة فكرة اآلخرلتطبيق العربي االقتاح وجاء

 أيلول في تقريرًا، العلمي موسى أرسل السامي. المندوب إدارة في سكرتير منصب يشغل كان

 في وأشار يهودية. مقاطعة بتكوين اقتراحًا متضمنا لندن في االستعمارية الدائرة إلى ،١٩٣٣

 اليهود، مع األفضل التفاهم في يأملون ال فلسطين في العرب بأن وشعوره تصوره إلى التقرير

 وهو واحد شيء إلى تهدف فلسطين في اليهودية والمنظمات األحزاب كل أن يعتقدون ألنهم

 الجزء ع اقتطا اقترح االنطباع، ذلك العلمي أنذكر وبعد فلسطين. في يهودية دولة تكوين

المنطقة تلك في اليهودية المستعمرات يغطي بعمق وعتليت أبيب تل بين الممتد الساحلي

 ماكس إلى الخالدي من رسالة ،١٤٣/٣/٣ ص ماكنس، أرشيف عن نقال هاتيس سوزان ذكرت كما

.١٢٤ص القومية، ثناتية الدولة فكرة باإلنكليزية، ،١٩٣٤ تموز ٢٣ بتاريخ

السابق. المرجع
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 وسن المهاجحرين من يشاؤون ما يستوعبوا أن لليهود ويمكن مستقلة. يهودية مقاطعة وتكوين

 وتكون فلسطين. أنحاء كافة في قومية حكومة تشكل نفسه الوقت وفي يناسبهم، الذي التشريع

. وتوجيهه البريطاني االنتداب إشراف تحت اليهودية والمقاطعة العربية فلسطين من كل

 طرح .١٩٣٦ نيسان في غوريون( )بن إلى قدمه الذي أنطونيوس جورج اقراح

 العربية القومية التطلعات أن القائل الرأي غوريون( )بن رفض أثر على فكرته أنطونيوس

 سورية إلى الهجرة اليهوديمكنهم أن انطونيوس اقتح إذ اليهودية. التطلعات مع متناقضة

 بين التفاهم أن وأكدأنطونيوس فلسطين. في اليهودي القومي الوطن فكرة بدالمن الكبرى،

 يعطي أن اقترح كما فلسطين. إلى اليهودية الهجرة تحدد لم ما يقوم أن اليمكن واليهود العرب

 اتحاد يشملها أن الدولة لهذه ويمكن فيها. أغلبية يكونون الساحلي السهل على مساحة اليهود

 من كل تطلعات تصارع على داال االقراح هذا غوريون( )بن اعتبر وقد الكبرى. سورية

. فلسطين في واليهود العرب

 مشكلة لحل متقدم فكرة عن عبر قد يجده انطونيوس اقتراح في النظر المرء أمعن وإذا

 وفتح اليهودية الهجرة بتحديد غوريون(، )بن إلى فيه قدم الذي الزمني السياق في فلسطين

 المشكلة، تحديد إلى انطونيوس انتهى وقد والثقافية. الروحية قيمهم عن للتعبير اليهود أمام المجال

 وسببت فلسطين. في اليهودية الدولة إنشاء ماولة في تتجسد بأنها العرب(، )يقظة كتابه في

 وجود على الباعث يكن وم البالد. أنحاء في والخراب الفوضى من حالة انتشار المحاولة هذه

 المصاعب بوطاة اليهود مع الشعور إلى العرب افتقار أو اليهود ضد الكره توارث الحالة تلك

 دون فلسطين في يهودية دولة إنشاء المستحيل من فيأنه تكمن المشكلة ولكن بهم. تمر التي

 عن التخلي دون الموت لمواجهة مستعدين هوالء وييدو بقوة. أرضهم من الريفيين اقتالع

 عن النظر بغض الفشل مصيره الصهيوني الحلم أن تحليله في أنطونيوس ويؤكد أرضهم.

.بموضوعية، الحقيقة تلك مواجهة في الحل طريق في األولى الخطوة وتبرز السياسية. االعتبارات

 - ١٧٣٥٦/٢٥٧/٧٣٣) رنم: القربر صررة ,لميطتين، العام الحل دلرة عن متي كمادر٦

.١٢٥ص القومية، ثنائية الدولة فكرة (،١٩٣٣

 تخرج اإلسكندرية، في ولد لبناني،. أصل من سياسي كاتب (،١.٩٤٢- ١٨٩٢) جورج انطونيوس،
 للوفد مستشارًا عمل فلسطين، في حكومية مناصب عدة تشلم الهندسة، في كمبردج جامعة في

 )يقظة مولفاته أهم من القدس، في توف ،١٩٣٩ عام لندن ف المستديرة المائدة موتمر في الفلسطيي

باالنكليزية. العرب(

.٢٧ ،٢٦ ص األوهام، عن التخلي يهودا، حاييم،
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 القومى الوطن بناء أو اليهودية الدولة إنشاء السياسة، تلك ومثل مضاعفاتها. وإدارك

بالقوة). العرب إزاحة انجازهادون اليمكن اإلقليمية، السيادة أساس على اليهودي

 وبين للفلسطينيين الطبيعية الحقوق بين المشكلة حل في يزواج أن أنطونيوس حاول

 يكون أن يمكن أنطونيوس: جورج يقول الثقافية. حقوقه له محلي كمجتمع اليهود حقوق

 القومية طموحاتهم ويؤمن فلسطين في للعرب الطبيعية الحقوق يحفظ وعمليا. عادالً الحل

 اليهودية القيم تزدهر حيث والثقافي؛ الروحي بالمعنى قوميًا وطنًا لليهود ويحقق المشروعة؛

. به ارتبطت الذي القديم المكان في اإللهام عن البحث في حر بدور عبقريتهم وتقوم

 الفلسطينية العربية الثورة خالل جريئة مبادرة انطونيوس رأي يمثل

 العنف، عن بعيدًا حل إلى الوصول أهمية إلى بوضوح يشير وهو (.١٩٣٩- ١٩٣٦)

 إشارته في الرأي ذلك أهمية وتبدو الوقت. ذلك في جماعة لكل العادلة المطالب بين يوفق

 وهو فلسطين. في يهودية دولة قيام لسياسة كمحصلة به تنبًا الذي والدمار المخاطر إلى

والقسوة. العنف إلى يقود فادح خطًا ارتكاب دون تحليله، خالل من يدفع
لخطة موازية خطة بمسودة اقراحًا السعيد ونوري الحسيني أمين من كل قدم

٠٠٠
 ومن ٠١٩٣٨ شباط ٦و ١٩٣٨ اكاني كانون ١٢ في نيوكمب( - )هايمسون

 يهودية عربية بريطانية اتصاالت عن نجمت نيوكمب( - )هايمسون خطة أن المعروف

 الخطة تضمنت وقد . ١٩٣٧ أول تشرين ٩ في ونيويورك ولندن القدس بين جرت

 كمجتمعين متساوية بحقوق واليهودفيها العرب يتمتع فلسطين في مستقلة دولة تكوين
نسبة تتجاوز أال الخطة تضمنت كما منهما. بكل الخاصة الشوون في ذاتيًا حكما يحكمان محليين

.٤ ١ ص العرب، يقظة جورج، انطونيوس،
.٤١٢ ص العرب، يقظة جورج، انطونيوس، ٣

 برتبة استنبول في العسكرية الكلية في تخرج القدس، في ولد (،١٩٧٤ -١٨٩٥) أمين محمد الحسيني،
 العرية اللجنة ترأس ،١٩٢٢ عام األعلى اإلسالمي المجلس ترأس ،١٩٢١ مفتيًاعام اختير صف، ضابط

 يروت في توفي ، ١٩٤٦حزيران ١ في لفلسطين لعليا العربية الجيئة (،ترأس ١٩٣٥) العليالفلسطين

ودفنفيها. ،١٩٧٤عام
 فيها ونخرج استنبول في الحربية الكلية إلى انتسب ، ١٨٨٨ عام بغداد في ولد نوري، السعيد،

 برائسة عراقية حكومة أول في الدفاع وزارة تولى ،١٩١٦ عام العربية الثورة بقوات التحق ،١٩١٥
 أن إلى مرة عشرة ثالث توالها ثم ، ١٩٣٠ سنة مرة أول احكومة رائسة تولى ،١٩٢٠ العسكري جعفر

 ٠١٩٥٨ تموز ١٤ يوم قتل
٠ ٠٠٠

هذدالبحث. من الرابع الفصل في ونيوكمبهوخطتهما من.)هايمسون بكل التعريف انظر
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 عدد مجموع من %٥ ٠ معانسبة األردن وشرقي فلسطين اليهودفيكلمن المهاجرين

 بالتأكيد والسعيد الحسيني من كل قدمهما اللتين الخطتين مسودتا تميزت وقد السكان،

 بالحقوق الفلسطينيين المواطنين كافة فيها يتمتع مستقلة، كدولة فلسطين سيادة على
 ويهردا عربًا السكان، ومنح فلسطين حكم عن بريطانيا ومسوولية المتكافثة، المدنية

 المجتمعين تهم الي القضايا في ذاتيًا حكمًا السكان ومنح اإلدارة، في متزايدة مشاركة

 نسبة تحديد في المسودتين بين الوحيد االختالف ويبرز البلدية. شؤونهما وإدارة المحليين

 يتجاوز أال على الحسيني خطة مسودة تؤكد حين ففي فلسطين: في اليهود السكان عدد

 السعيد خطة نجد آنذاك. قائمة كانت التي نسبتهم األقصى حده في اليهود السكان عدد

 رفضت وقد الشعبين. بين آخر اتفاق يتم أن إلى %،١ . بنسبة اليهود السكان تحدد

 عن التوقف وطلبت بديلة، اقتاحات من عنها نتج ما وكل الخطة اليهودية الوكالة

. نيوكمب( - )هايمسون خطة يتعلق فيما بالعرب االتصال
 حزب رجال بعض بين وسيطًا للعمل استعداده البرغوني عمرصاح أبدى

 حزيران ١ ٢ وفي معتدل. برنامج أساس على والتفاهم( التقارب )عصبة وبين االستقالل

 حمسة أن )شرتوك( طريق عن اليهودية الوكالة كوهين( و) كليفرسكي( ) من كل أبلغ ،١٩٤٤

 مساواة تضمنت خطة لقبول استعدادهم أبدوا المعروفين، االستقالل حزب أعضاء من ستة أو

 األرض، ملكية وحق السكان وحجم واإلدارية التشريعية المؤسسات في القوميتين بين تامة

 األقطار مع فيدراليًا اتحادًا تشكل وأن ثنائية، قومية ذات دولة فلسطين تكون وأن

 وبقي المجاورة. األقطار إلى اليهودية بالهجرة السماح أيضًا الخطة وتتضمن المجاورة.

للوكالة التنفيذية اللجنة أمام الخطة بوضع ووعد بالنفي. جوابًا يعط لم صامتا، )شرتوك(

 ،١٩٣٨ آب ٨ بتاريخ لندن، في االستعمار داترة من )باركنسون( إلى )هايمسون( وجهها التي الرسالة انظر

 دراسة فلسطين؛ ايسكو، مؤسسة كاب السعيد، ونوري أمين الحاج ومسودتي األصلية الخطة مسودة متضمنة

.٨٨٤ - ٨٨٢ ص الثاني، المحلد والبريطاينة، العربية اليهودية، السياسات في
 كان محاميًا، عمل الحقوق، معهد في تخرج القدس، في ولد (،١٩٦٥ - ١٨٩٤) صاح عمر البرغوئي،

 )المراحل( مذكراته: مؤلفاته: من األردن، في وزارية مناصب عدة شغل االستقالل، حزب في نشاط له

)وامعتصماه(. ورواية

فكرة تنظميات كاحدى والتفاهم التقارب بعصبة للتعريف البحث هذا من الرابع الفصل انظر

.الثنائية القومية
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كان حيث ؛١٩٤٤ شباط حتى جواب أي والتفاهم( التقارب )عصبة تتلق وم اليهودية.

جواب! أي تعطي أال التنفيذية اللجنة قرار

 آب ١ ٦ فلسطين، في اليهود مع والتفاهم بالتعاون الحسينفي درويش فوزي طالب

 تشرين ١ في ووقع العليا. العربية الهيئة سياسة على يوافقون ال العرب أن وأعلن . ١٩٤٦

 التقارب )عصبة مع وثيقة الجديدة( فلسطين )منظمة أعضاء من أربعة مع ١٩٤٦ الناني

 العصبة وحددت النجاح. على لمساعدتها نشاطاتها ودعم العصبة تأييدها تضمنت والتفاهم(

 بين سياسية مساواة على يقوم واليهود العرب بين تفاهم إلى بالتوصل التعاون من الهدف

 القدرة أساس على اليهودية والهجرة البالد، استقالل إلى للوصول كوسيلة القوميتين

. المجاورة واألقطار المستقلة المشتركة فلسطين بين المستقبل في صالت وإقامة االستيعابية،
 أهمها: أسباب لعدة أفكار أو اقتراحات من االحتماعات في طرح ما حصر يمكن ال

 قامت التي الشخصيات أن من الرغم على رسمي، بشكل وطرحها االقراحات توثيق عدم

 مصدرها كان معلومات من سبق ما ومعظم كليهما. الجانبين في مرموقًا مكانًا تحتل بها

 واألوراق المذكرات بعض من أو الصحف من استقي منها والقليل اليهودية الدراسات

 اليهودي، الطرف هو واحد طرف من هي البحث هذا في الواردة فالمعلومات الخاصة.

 وردود المواقف البحث يحلل التالية الفقرات وفي حيادية. مصادر من أخذ منها وقليل

. ١٩٤٨ نكبة بعد اليهود تجاه خاصة، منها الفلسطينية العربية، الفعل

اليهود: نحو العرب اتجاه على١٩٤٨-آثارنكبة٦
 صورة احال نفسيا؛ ارتدادًا المخيف بحجمها ١٩٤٨ عام الفلسطينية النكبة شكلت

 الخوض من العربي العامل الرأي وتهرب عالقة. أية معه تقوم اليجوزأن كابوس إلى اليهودي

 مسافات أن يفرض العربي الموقف أصبح إذ والهزيمة. الحرب رائحة له ما كل مواجهة في

 باستطاعة يعد وم األفكار، كل الغموض لف قريته. أو بلدته مدينته، وبين بينه تفصل طويلة

التي )اسرائيل( األخرى القارة في شخص أي مع لقاء عن الحديث يتحمل أن العربي العقل

 فلسطين في الثناتية القومية فكرة ،٣٠٩٤/٢ ه س الصهيوني األرشيف عن المصدر هاتيس ذكرت كما

.٢٧٣ص االنتداب، عهد خالل

 كان فلسطين، في العليا العربية الهينة سياسة معارضي أحد (،١٩٤٦- ١٨٩٦) درويش، فوزي، الحسيفي،
 اغتاله والتفاهم(، التقارب )عصبة مع اتفاقًا ووقع الجديدة( فلسطين )منظمة تزعم اليهود، مع االتفاق دعاة من

.١٩٤٦عام لثاني تشرين محهولونفي
الجديدة. فلسطين بمنظمة للتعريف البحث هذا من الرابع الفصل انظر

(.٣٠٣ ص السابق، المرجع ،١٩٤٦ تموز ٢٥ تاريخ )ميشمار، صحيفة عن المصدر هاتيس ذكرت كما
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 والتوجس باآلخرين والشك الداخلية الهزيمة حالة واستمرت األميال. آالف تبتعد أصبحت

 بلفسطيفي فلسطيفي يلتقي أن ونادرًا صعبًا وأصبح للتآمي. موشر بأنه يطرح رأي كل في

 العرب نفسية على سائدًا طابعًا الذات على االنكفاء وصار اسرائيل. من آخر

 ١٩٦٧ هزيمة جاءت بعدأن إا غيرالسياسي االنساني الحس يتحرك وم والفلسطينيين.

اإلسرائيلي. الجندي أمام الفلسطيني المواطن ووضعت الواقعة. بالحقيقة

 وسيناء، الجوالن في عربية - وأراضي الفلسطينية األزض بقية إسرائيل بذراحتالل

 يمكن كيف منها عديدة، أسنلة ولد اإلسرائيلي، المجتمغ طبيعة عن سؤاال العربي مخيلة في

 للتعامل افتاضيًا المعقولة الصيغة هي ما المنفى؟ ومواجهة االحتالل مواجهة بين التوفيق

القادمة؟. الدولة صورة هي ما االسرائيلي؟ المجتمع مع

 واألدباء السياسيين خيال فيها شطح موضوعات األسئلة تلك شكلت

 في أعماال فأنتجت الموضوعات تفاعلت الكتاب مخيلة وفي الفلسطينيين. والمفكرين

 والباحث واألدب الثائر ،١٩٦٧ هزيمة أعطت فقد واإلجتماع، والسياسة األدب

 العزلة وفكت الجليد، أذابت الموقف: حقيقة جسدت حية، مادة والمواطن والسياسي

 تحليل التالية الفقرات وفي ماثلة. كحقيقة اآلخر الطرف مع التعامل وعن الفكر عن

 الديموقراطية، العلمانية الدولة ولشعار موضوعات، من األدب عنه عبر ما لبعض

اإلسرائيلية. الهيمنة ظل في اليهود مع التعامل وفكرة

:١٩٤٨ نكبة بعد واليهود الفلسطيفي األدب - ٧
 أعقاب في خارجها، والفلسطينيين اسرائيل في الفلسطينيين يين العزلة من جدار ارتفع

 في بالغربة شعروا اإلسرائيلي، الحكم سيطرة تحت استقروا الذين فالفلسطينيون . ١٩٤٨ نكبة

 عبراألساليب إال واقعهم التعبيرعن هناك الفلسطينيون العرب يستطع وم ووطنهم. أرضهم

 الخليط ذلك داخل هويتهم عن البحث على الفرة، تلك في المثقفين، مهمة فانصبت األدية،

 آمالهم محور والكاب الشعراء من باقة فنشأت بهم، أحاطت التي الغرية واألنظمة الناس من

 الشعراء من ظهر والمستقل.. المتمايز المحلي مجتمعهم شخصية عن والبحث هوية، عن البحث

 قعوار، جمال حنا، أبو حنا جبران، لم .سا القاسم، سميح زياد، توفيق درويش، محمود مثل أسماء

 تحول أن بعد إسرائيل، في العربية الجماعة تعانيه ما شعرهم في تناولوا األسمر. وفوزي

 بكافة تمتعه على والتحفظ حريته تقييد مع إسرائيلي مواطن إلى القانون، بحكم الفلسطينفي،
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 والتأكيد المرارة مشاعر اآلخرين الشعراء قصائد وعكست اليهودي. اإلسرائيلي المواطن حقوق

الفلسطيني. الهم خصوصية على

 سياسية مجموعات لظهور نفسه الوقت في إسرائيل، في العربي الشعر حركة هيات وقد

 أخرى مجموعة عبرت حين في البلد( و)أبناء األرض( )جماعة مثل الهم ذلك عن التعبير حاولت

 اعترف الذي )راكاح(، اإلسرائيلي الشيوعي الحزب صفوف في العمل خالل من همها عن

.كشعب المصير تقرير في بحقهم للفلسطينيين

 عن عبر وقد إسرائيل، في العرب فلسطينية ظاهرة برزت النشاطات، تلك خالل ومن

 خاصة وقصصه رواياته في حبيبي إميل مثل: والباحثين الكتاب من عدد الظاهرة هذه

 تكون )أن بحثه األسمرفي وفوزي إسرائيل(، في )العرب عن فيبحثه جريس وصبري )المتشائل(،

 توفيق توما، إميل مثل الظاهرة هذه عن التعبير في عديدون كتاب وساهم إسرائيل(. في عربيًا

وآخرون. عباسي

 توزعهم أماكن في الفلسطينيين حياة في النكبة أثر عن األدباء مساهمات عبرت وقد

 مستحيلة، اليهود مع والتعايش العودة فكرة أن أبرز الكتاب بعض فإن ذلك، ومع وتشتتهم.

 التي األدية األعمال أهم من حيفا( إلى )عائد كنفاني غسان رواية وتعتبر رأبها. يمكن ال

 فاليجد مدينته، إلى العودة إلى ويتحرق إسرائيل، خارج يعيش تصورفلسطيني عن عبرت

والمقاومة. الكفاح سوى هدفه لتحقيق سبيال

 أحاسيس إسرائيل في العرب الشعراء وقصائد األدباء كتابات عكست أخرى جهة من

 على الرد وجاء اإلسرائيلي. القهر تحت الهوية وانمحاء التمييز حالة على وتمرده المحلي مجتمعهم

 عن وتميزها العربية، الشخصية استقالل في تعمقا إبداعاتهم في اليهود مع التعايش إمكانية

 بين واضح تميز تحديد غزة وقطأع الغربية الضفة في االحتالل وجود وكفل اليهودية. الشخصية

 من والكتاب الشعراء أعمال ففي االحتالل. سلطة تحت الرازح والفلسطيني المحتل اإلسرائيلي

 من الخالص إلى وتوقهم وآمالهم الفلسطينيين هموم تتجلى خليفة، وسحر طوقان فدوى أمثال

وتعسفه. المحتل هيمنة

 الي السياسي الكبت اجراءات نتيجة إسرائيل في تكونت التي العرية المنظمات من البلد وآبناء األرض جماعة

.١٩٦٧ عام قبل إسراتيل في العرب واحهت
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فلسطين: في الديموقراطية العلمانية الدولة شعار خلفية - ٨
 القوات احتالل بعد واوسع أوضح بشكل الفلسطينية الصورة تميزت وقد

 على الطرفين بين العالقة قامت حيث ،١٩٦٧ عام الغربية األراضي اإلسرائيلية

 يرزحون فلسطينيين عرب مواجهة في محتلين إسرائيليين وجود مؤداها ماثلة حقيقة

 محتل بين صارخ تمييز على حاد كموشر دوره االحتالل أدى وبهذا االحتالل. تحت

 يعبرون أساليب عن يبحثوا أن الفلسطينيين على وكان أمره. على ومغلوب ومقهور

 الرد يتحذ أن طبيعيًا وكان أراضيهم. إسرائيل احتالل على وتمردهم ثورتهم عن بها

 الغداية المنظمات أعمال أبرزتها والتحدي المقاومة أعمال من سلسلة الحالة هذه في

المحتلة. اآلراضي داخل

 في اليهود مع العالقة عن عبر فقد الفلسطينية التحرير لمنظمة السياسي البرنامج أما

 منظمة جواب الشعار، هذا مثل، وقد الديموقراطية. العلمانية الدولة شعار خالل من فلسطين

 في واليهود العرب بين المستقبل في يقوم قد الذي التعايش شكل عن السؤال التحريرعلى

 الوطني المجلس اجتماع في أقر الذي التحرير، لمنظمة السياسي البرنامج في وجاء فلسطين.

 مجتمع تكوين هو الفلسطيني النضال هدف أن ، ١٩٧٣ الثاني كانون في القاهرة في الفلسطيني

 ذلك هدف السياسي البرنامج وحدد االنتدابية(. بحدودها )أي فلسطين كل في ديموقراطي

 يتمتعون بحيث الحريمة، والحياة العمل في المواطنين كل حقوق بتوفير الديموقراطي المجتمع

. واإلخاء والمساواة بالعدل

 شعار مضمون في وتفصيال تحديدًا أكثر لتحريرفلسطين الديموقراطية الجبهة اتجاه وكان

 سياسيًا برنابجًا ،١٩٧٤ عام للجبهة المركزية اللجنة تبنت إذ العلمانية، الديموقراطية الدولة

 السياسي الجبهة برنامج في وجاء العلمانية. الديموقراطية الدولة مضمون من مواقفها فيه حددت

 إنه اليهود؛ ضد موجهة وشوفينية عدوانية عنصرية، بحركة القيام يعني ال المسلح الكفاح أن

 والفكرية الثقافية السياسية، االقتصادية، المؤسسات ضد موجه ديموقراطي وطفي نضال

 إلى الفلسطيني العربي الشعب عودة يؤكد إنه عنصرية. عدوانية تنظيمات تشكل باعتبارها

الدولة وتكوين الوطنية، وسيادته أستقالله وتحقيق المحتلة األراضي تحرير طريق عن أرضه

 بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة ،١٩٧٦ ،١٩٧٥ ألعوام الدولية فلسطين وثاتق غين، جور نلسون،

 .٤٠٤ ص،١٩٧٧
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 الدينية معتقداتهم عن النظر بغض المواطنة مجق اإلفراد كافة يتمتع حيث الديموقراطية، العلمانية

. الصهيونيين لدى العدوانية والميول التوسعية باالتجاهات المتأثرة غير

 األمم منبر من فلسطين في العلمانية الديموقراطية الدولة شعار عرفات ياسر وأطلق

 أول تلك وكانت .١٩٧٤ خريف نيويورك، في دورتها في ألقاها التي الكلمة خالل المتحدة

دولي. محفل في الشعار ذلك الفلسطينية التحرير منظمة فيها تعلن علنية مناسبة

 ؛غلبية رفضه وقد واقعيا؛ شعارًا يكن وم مبدئي، منالي تطلع عن يعبر الشعار وهذا

 يجد وم اليهودية. الدولة أساس مع يتعارض ألنه والمنظمات، األحزاب معظم من االسرائيليين

 في سواء الفلسطينيين، من واسعة قاعدة لدى صدى الديموقراطية العلمانية الدولة شعار

 قويا، لهذاالشعار الحماس يكن لم العالمي المستوى وعلى أقطارالشتات. أوفي المحتلة األراضي

 المثقفين بعض نظر وجهة من أخالقيا و منطقيا موقفا كان لكنه واقعي، غير شعارًا اعتبر بل

ديموقراطية. سلمية بوسائل الصراع لحل نظرية محاولة المحافل تلك في واعتبر الفلسطينيين.

 واقعيتها، وعدم فلسطين في الديمقراطية العلمانية الدولة لشعار االستجابة ضعف أثر: على

 في للدخول مالئمة صيغة عن البحث إلى الفلسطينيين والسياسيين المثقفين بعض تفكير اتجه

 االستفادة على المرحلة تلك في األنظار وانصبت سياسية تسوية فلسطين مشكلة تسوية عملية

 النمط هذا وتجلى .٣٣٨و ٢٤٢ األمن مجلس قرارا عبرعنها التي الدولية الشرعية مناخ من

 في الفلسطينية( التحرير )منظمة زعماء بين دارت التي المناقشات في التفكير من

 يتم المحتلة األراضي جزءمن أي على الفلسطينية الدولة قيام عن المتباينة الطروحات

 عاما وإطارًا المناقشات لتلك محصلة (١٩٧٤) للمنظمة السياسي البرنامج وكان تحريره.

 الحركات زعماء بعض بين العميقة الخالفات يحجب لم السياسي البرنامج صدور لكن لها.

الفلسطينيين. المثقفين بين وا أنفسهم، التحرير منظمة إلى المنتمية

 نشرها التي البارزة الدراسة المرحلة، تلك في طرحت التي واآلراء الدراسات أهم من

 يمكن ال فيما التفكير بعنوان: الخارجية(، )الشؤون مجلة في خالدي وليد الفلسطيني الباحث

 الخلفية خالدي الباحث شرح وقد . ١٩٧٨ تموز سيادة ذات فلسطينية دولة فيه: التفكير

فقال: دراسته، وراء الكامنة

 نصف الجزئية، غير الكاملة، والسيادة الفلسطينية السيادة مفهوم في الزاوية حجر إن

الدولة هذه تحقق أن يمكن وال المستقلة؛ الفلسطينية الدولة سيادة إنها السيادة. شبه أو السيادة

.٤٧٥ ص السابق، المرحع
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 نفسية على توثر أن المحتمل من الدولة هذه ومثل الفلسطينية. التحرير منظمة سوى

 ناؤوا الذي السياسي العبء عنهم تخفف وسوف الشتات. وفي المحتلة األراضي في الفلسطينيين

 اعتمادهم تنهي وسوف موجود. غير شعبًا كونهم مسألة تنهي وسوف .١٩٤٨ عام منذ تحته

 وستكون الدولي. أو اإلسرائيلي أم العربي سواء وتسامحه؛ وعطفه اآلخر الطرف رحمة على

 التاريخية الناحية ومن اإلنجازات. كل بزمام مركزيمسك وطني إقدام بالتسجيل، جديرة نقطة

 الدولة هذه مثل وستتمتع هذا. لفهم الشعوب كل موهالأكثرمن اليهودي الشعب سيكون

. العربية الدولة ومعظم العربي العام الرأي بدعم الفلسطينية التحرير منظمة بقيادة

 الفلسطينية التحرير منظمة في الراديكالية األوساط بين ضجة الدراسة تلك أثارت

 ظل تحت سياسية تسوية في الدخول في المنظمة قيادات بعض رغبة عن علنيًا تصريحًا واعتبرتها

 إلى النهر من الفلسطيفي للراب الكامل التحرير مطلب عن والتنازل الواقع، باألمر التسليم

 التنازالت من مزيد نحو للتمهيد مقصودًا أمريكية مجلة في الدراسة نشر اعتبر كما البحر،

 ما على للداللة الضجة، تلك خالل سيقت التي التأويالت ومن الجانبية. السياسية والصفقات

 واضحة إشارات من ديفيد( )كامب اتفاق تضمنه ما التنازالت، عملية إليه تقود أن يمكن

 الذاتي الحكم مثل موضوعات على واألردن إسرائيل بين فلسطين مشكلة حول للتفاوض

غزة. وقطاع الغربية الضفة في االنتقالية والمرحلة اإلداري،

 في ديفيد( )كامب اتفاقية توقيع مع متقاربًا ،١٩٧٨ تموز الدراسة، نشر توقيت حاء

 الدوائر بعض بين الخفاء في تعد سياسية( )طبخة وجود على آخر تأويال ،١٩٧٨ أيلول

 اتجاه قيام إلى بإيجابية الدراسة أشارت وقد الفلسطينية. الشخصيات وبعض األمريكية

 وضرورة وإسرائيل، العرب بين المتبادل االعراف إلى يدعو الفلسطينيين بين عملي

 عبر خالدي الباحث أن من الرغم وعلى األوان. فوات قبل المتاحة الفرصة من االستفادة

 من جزء على تمارس أن يمكن الفلسطينية السيادة أن أبرز أنه إال الشخصي، رأيه عن

 ذلك على كاملة سيادة ذات فلسطينية دولة قيام أساس وعلى الطبيعية. فلسطين أرض

 يقول: حيث واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين متبادالن وتسوية اعتراف يتم أن بعد الجزء

على سيكونون مختلفة، ظروف وفي العرب، الفلسطينيين القادة من مختلفًا حيال )إن

تموز الخارجية، الشؤون ، سيادة ذات فلسطينية دولة فيه؛ التفكير يمكن ال فيما التفكير وليد، خالدي،

.٧٠١ ص،١٩٧٨
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 - والعربي اإلسرائيلي - الفلسطيني المتبادل واالعتراف بالتعايش للقبول استعداد

. تعقيدات( من القبول هذا يحمله ما كل مع اإلسرائيلي،

 بين بنودها وتنفيذ ديفيد( كامب) اتفاقية توقيع بعد السياسية التطورات سلسلة أدت

 في عنه الفلسطينية( التحرير )منظمة وأبعاد لبنان، إسرائيل واجتياح ،١٩٧٩و ١٩٧٨ أعوام

 مباشر مادي تهديد أو خطر تشكيل عن المنظمة ابتعاد أهمها من وقائع قيام إلى ، ١٩٨٢ عام

 المقاومة على االعتماد تصاعد إلى بدوره الفراغ هذا وآدى اللبنانية. األرض من إسرائيل على

 في ١٩٨٧ خريف في االنتفاضة بقيام بعد فيما تمثلت التي المحتلة األرض داخل الفلسطينية

 االعتماد سوى تونس من الفلسطينية( التحرير )منظمة أمام يعد وم الغربية. والضفة غزة قطاع

 وتوظيفها المتفرقة المقاومة عمليات استنمار ومحاولة السياسي، العمل على كلي شبه اعتمادًا

 تسوية إلى الوصول أجل من االتجاهات كل في تضغط المنظمة قيادة وكات لصالحها. سياسيًا

 الوطني المجلس في إسرائيل بدولة االعتاف بورقة علنا سلمت وقد إسرائيل. مع سياسية

 األول، )تشرين نوفمبر في الجزائر مدينة في عقدت التي االستثنائية، الدولة في الفلسطيني

العربية. القدس عاصمتها غزة، وقطاع الغربية الضفة في فلسطينية دولة مقابل وذلك ، ١٩٨٨

المتبادل: االعتاف مرحلة إلى االنتقال - ٩

 بعض قدم أن وبعد وبشخصيته، الفلسطيني هو بمن التعريف مهمة األدب تولى أن بعد

 وتبادل اتصال وسائل عن البحث بدًا المستقبل، في المثالي الحل تصورهم والسياسيين المثقفين

 من بطابع البداية في االتصاالت اتسمت وقد واإلسرائيلي، الفلسطيفي الطرفين بين آراء

 وثار عال. بصوت اآلخر الطرف مخاطبة بدأت الحقة، مرحلة في ثم، ومن والسرية. التحفظ

 السياسيين المثقفين أمع التفاهم، يجب من مع اآلخر؟ الطرف هو عمن الفلسطينيين بين جدل

 عن أيضا التساؤل بدًا كما والسالم؟ السلم ومنظمات اإلنسان حقوق دعاة مع أم المعتدلين

وسطاء؟ عبر دولية موتمرات في أو رسمي أم فردي مستوى على يتم هل اللقاءات مغزى

 أمام الباب فتح المسارات تلك خالل ومن متعددة. مسارات ات االتضال وأخذت

 العلني االتصال إلى بالفلسطينيين الجرأة بلغت وعندما مغلقة. أبواب عبر رسمية غير اتصاات

 وشددت اإلسرائيلي. الجانب إلى االتصاالت على الحظر انتقل االسرائيلية، الشخصيات ببعض

 مع ولقاءات احتماعات بجري التي اإلسرائيلية الشخصيات مع التحقيق على الرقابة

سالم، موتمر في داعية أو كاتبًا كان ولو بفلسطيني، يلتقي إسرائيلي كل واعتبر الفلسطينيين.

٧٠٢ ص سيادة" ذات غلسطينية حرلة فه، التفكير يمكن ال فيما. "التفكير السابق المرجع ١
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 اإلسرائيلي. المرمى إلى الفلسطيني المرمى من الكرة وتحولت . إرهابي مع يلتقي أنه على

 االتعاالت نطاق اتسع وعندما والكتابة. للتعامل قيمة مادة الفلسطينيين المثقفين أمام وتوفرت

 الشخعيات مع حوار أو اتصال أي عن تعلن فأخذت إجرائها، في التحرير منظمة تمادت

 اجتماع أو لقاء بكل االهتمام إتارة مصلحتها من ترى التحرير منظمة وصارت اإلسرائيلية،

إسرائيلية. شخصية أو سياسي مع يتم

 التحرير منظمة عمل أسلوب في إستراتيجية نقطة المتبادل االعتراف ورقة شكلت

 ذلك إلى الوصول على المنظمة قيادة عملت وقد . ١٩٨٨ عام فاس مؤتمر بعد الفلسطينية

 المختلة، األراضي في فلسطينية دولة تشكيل عن اإلعالن مثل سياسية، شعارات بطرح الهدف

 الثنائي المستوى على سرية اتصاات إجراء على المنظمة تلهفت المقابل وفي القدس. عاصمتها

 السياسية وأهدافها المنظمة بشعارات التضحية إلى ذلك أدى لو حتى اإلسرائيلية، الحكومة مع

 دورة في فأعلنت سياسية. مرونة من تملكه ما أقصى العلني المستوى على التحرير وأعطت

 الضفة في فلسطينية دولة مقابل بإسرائيل اعترافها ،١٩٨٩ عام الجزائر في المنعقد الوطني مجلسها

 بالمنظمة االعراف إلى إال العلنية المرونة هذه تؤد فلم القدس، عاصمتها غزة وقطاع الغربية

 بين جرت، التي المفاوضات سلسلة وفي ،١٩٩١ عام مدريد مؤتمر في األردني الوفد من جزءًا

.١٩٩٣و ١٩٩٢ عامي واشنطن في التحرير، ومنظمة اإلسرائيلية الحكومة

 إسرائيل باعراف اإلستزاتيجي هدفها على الفلسطينية التحرير منظمة حصلت وقد

 الطرفين بين ثنائي مستوى على عقدت السرية االجتماعات من سلسلة خالل بها

 المبادئ اتفاق عبر وقد .١٩٩٣و ١٩٩٢ عامي بين )أوسلو( في والفلسطيني، اإلسرائيلي

 المتبادل. االعتاف ذلك عن ،١٩٩٣ )سبتمبر( أيلول ١٣ بتاريخ واشنطن في الموقع

 مفاصلها كل بإخضاع فلسطين قضية معالجة في جديدًا أسلوبًا المبادئ اتفاق وشكل

 أجزاء إلى االنتقالية المرحلة وتقسم سنوات. حمس مدتها انتقالية مرحلة خالل للتفاوض

والمراجعة. لالختبار خاضعة أخرى فرعية

 آن السويسريين الصحفيين أحد أعلن عندما األورربية الصحافة في اإلسراتيلي )الكنيست( في ضجة ثارت

 وعضو المابام لحزب السياسي السكرتير بيدر( )نافتالي بين العشاء طعام تناول آثناء تم رسمي غير لقاء

 وقد .١٩٧٤ عام أواخر براغ في عقد دولي سالم موتمر هامش على البحث، هذا كاتب وبين الكنيست،

 اجتماعه بدعوى )الكنيست( عضوية من المذكور النائب بطرد آنذاك )الليكود( االسراتيلية المعارضة طالبت

ارهابي!. مع
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 على التفاوض من بدءا المحدود، الذاتي بالحكم سمي ما جميعها المراحل تلك يلف

 بقية إلى الغربية، الضفة باقي على التفاوض إلى أوال( أريحا )غزة ب يعرف ما عملية

 المستوطنات اإلقليمي، األمن المياه، الالجئين، عودة القدس، موضوع مثل الهامة المفاصل

 التحرير منظمة أنجزته ما إن المناطق. تلك في اإلدارة أو للحكم النهائي والشكل اليهودية

 هو للفلسطينيين كممثلة بها اعترافًا إسرائيل، حكومة من اعتراف إلى الوصول أجل من

 فيه وأخرى مسافة بين واالنتقال سنوات. حمس فيه السير مدة طويل، نفق في الدخول

 واقعي أمر النفق فكرة فإن ذلك ومع جزئية. مرحلة كل في االختبار في بالنجاح مرهون

 قضية معالجة حقيقة يجسد النفق في فالدخول الهواء. في معلقة فكرة ال علىاألرض، قاتم

 على المرتبة النتائج إنكار يمكن وال محددة. نقطة من مباشرة معالجة الفلسطيني الشعب

االنتقالية. المرحلة في حدوثه المتوقع والتغير الواقع ذلك مثل

 الفلسطينية التحرير ومنظمة اإلسرائيلية الحكومة بين الموقع المبادئ اتفاق أن في الشك

 انعكاسًا يرك أن البد فلسطين قضية معالجة في األسلوب هذا ومثل األرض. على أثره يترك

 الفلسطينيين عالقة يهم وما خارجها. أو فلسطين داخل سواء باليهود العرب عالقة على

 إلى الفلسطينيون يطمح مستقل فلسطيني كيان إلى المؤدية العوامل توفر في يكمن باإلسرائيليين

 السياسية العوامل على باالعتماد صعب الكيان ذلك مثل إلى الوصول أن حين في بنائه،

 بطيء تغير إحداث أمر وثقافية، واجتماعية اقتصادية من العوامل، لبقية يرك حين في وحدها.

 مطالب بين توافق صيغة إلى التغير ذلك مثل يؤدي وقد اإلسرائيلية. الفلسطينية العالقة في

 عملية في الدخول المؤشرات أبرز ومن الملحة. المعيشية مطالبهم وبين السياسية، الفلسطينيين

 األراضي في الفلسطينيين السكان بين من ما شرعية صفة تحمل تمثيلية هيئة وبروز االنتخابات

 تحمل أن أو جميعا الفلسطينيين تمثل أن الهيئة تلك مثل على جدًا الصعب من أنه إا المحتلة،

السيادة. مفهوم

 األوراق كل طرح إلى إسرائيل من االعراف ورقة على للحصول المنظمة إصرار أدى

 لتعوض ضغط إمكانيات بإيجاد حديد من تبدًا أن عليها وأصبح لها. المتاحة الضغط وإمكانيات

 خالل من المحتلة، األرض داخل اإلمكانيات تلك عن البحث عليها وسيكون فقدته. ما

 منظمة على يصعب مقتال االحتالل هذا ويشكل االتفاق. عن الناجمة المتوازنة غير العالقات

 واالنحالل. الذوبان فاعليتهاويبعدهاعن من يحسن وضع إلى تتوصل لم إذا التحريرتجاوزه،

 من جزء على السيادة أو المستقل الكيان تشكيل نحو الفعلي االنتقال يهدد قائمًا الخطر ويقى

فلسطين. أرض
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 الفلسطينيين جميع تلهف عن رمزي تعبير سوى ليست ذاتها، حد في السيادة، نقطة إن

 من جزء لدى الطموح ذلك يكون أن يمكن وا السياسية. وهويتهم طموحهم عن للتعبير

 مناطق في المنتشرة األخرى الفلسطينية التجمعات طموح عن بديالً الفلسطيني الشعب

 لمعالجة متعددة صيغًا لها المجاورة واألقطار فلسطين لواقع اإلقليمي المنظور ويطرح الشتات.

 الصيغ تلك من البقاء. أجل من والقروض المعونات على اعتمادها وصعوبة الصغيرة، الكيانات

 السياسية الطموحات تضمن كونفيديرالية، أو فيدرالية اتحادات أو إقليمية، تجمعات تشكيل

 بضرورة القناعة إلى الوصول أن الطبيعي ومن مجتمع. أو كيان لكل االقتصادية والمصالح

 النفسية االتجاهات تغير ويعتبر والتغيرات. التضحيات من كثيرًا يتطلب االتفاق أو التفاهم

 تعايش فكرة الطرفين من العام الرأي فيها يتقبل حالة إلى للوصول ممهدة المتنافرة والثقافية

جنب. إلى جنبًا قوميتين

خاتة: - ١ ٠

 األولى الظاهرة تتعلق متناقضتين. بظاهرتين فلسطين في اليهود نحو العرب اتجاه يرتبط

 اليهودية األقلية بمكانة واالعتراف التسامح صفات عليها تغلب حسنة، عالقات من شكل بقيام

 طائفة أو جماعة لكل جماعة؛ أو طائفة أو أقلية أي كوضع الفلسطيني، العربي المجتمع في

 عن الناجمة بالتغيرات الثانية الظاهرة وتتعلق وتقاليدها. شعائرها ممارسة وحرية وقيمها حقوقها

 الوضع على ذلك وأثر فلسطين، إلى المختلفة لم العا أقطار من اليهود من موجات هجرة

 االجتماعية التغيرات تلك عن ونتج منهم. الريفيين على والسيما العرب، للسكان االجتماعي

 إحالل ذلك معنى وكان واستقرارهم. العرب المواطنين مكانة هزت وديموغرافية سياسية آثار

 لدى واالحباطات المخاوف أثار الوضع هذا محلهم. وفقرائهم اليهود عمال من المهاجرين

 فرص من حرموا أن بعد منها، للعيش وسيلة أو أرض بال أنفسهم وجدوا الذين من العرب

 والقرى، المستوطنات عليها أقيمت زراعية مستعمرات إلى وتحولت مناطقهم؛ في العمل

 في للعمل فرص عن البحث إلى الفالحين وصغار العمال من األوضاع.بموجات تلك فدفعت

الكبيرة. المدن إلى أسرهم مع واالنتقال المدن، في الخدمات قطاع

 تودي وأن والقرى، المدن في الفقراء والعمال السكان أوضاع تتفاقم أن طبيعيًا وكان

 العقدين في بوضوح ظهرت دموية. وصدامات عنف اندفاعات إلى األفعال وردود االحباطات

 انتفاضة يافا، صدامات أهمها وكان والثانية. األولى العالميتين الحربين بين والثالث، الثاني

 في ١٩٨٧ انتفاضة كانت إسرائيل وبعدقيام (،١٩٣٩ -١٩٣٦) الفلسطينية والثورة البراق
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 رأسها على الميزات من بعدد االنتفاضات تلك اتسمت أبرزها. من غزة، وقطاع الغربية الضفة

 استطاعة في يكن وم األحيان. معظم في بقيامها الفلسطينية السياسية القيادة فاجأت أنها

 حقيقة تؤكد التلقائية االنفجارات وتلك ومسارها. بدايتها وتحديد بزمامها التحكم السياسيين

 دون قراراتها السياسية القيادة واتخاذ الفلسطيني، العمل في والقمة القاعدة بين فجوة وجود

 سواء فلسطين؛ قضية بها تمر التي االستثنائية الظروف بذريعة الديموقراطية، العملية إلى الرجوع

اإلسرائيلي. الحكم تحت أو الشتات، أقطار في أو البريطاني، االنتداب عهد في

 اسراتيجيتها على انعكس بنيوي ضعف بمراحل المتعاقبة الفلسطينية القيادات مرت

 واكتفت وتطلعاته، الفلسطيني المجتمع حركة مواكبة تستطع فلم السياسية، ومواقفها

 االنتفاضات مناخ من االستفادة بمقدورها كان وقد المبدئية. المواقف على بالتحريض

 كان عندما االنتداب، عهد خالل خاصة اليهودية، القيادات مع التفاوض في الشعبية

 يحددوا لم العرب الزعماء معظم أن ذلك إلى يضاف العرب، لصاح فلسطين في الثقل

 لسياسة الضامنة باعتبارها االنتداب سلطة اتجاه أو محلي كمجتمع اليهود اتجاه بوضوح

 تركيزها الزعامات بعض فيه وقعت ما أخطر من وكان وماديا. معنويًا القومي الوطن

 وقد المعارضة. األصوات وإسكات الشعبية والقاعدة الجماهير بين سلطتها بناء على

 على وتحريضه الشعب صفوف بين سلطتها تركيز على الزعامات تلك معظم عملت

للزعامات. مؤيدين واستقطاب بالشعارات التمسك

 من طابع يشوبها فكان اليهودية، الموسسات مع السياسية القيادة تعامل مسألة أما

 أن من الرغم وعلى عنها. الحديث يستحسن ال محظورة مناطق باعتبارها والتحريم، السرية

 القيادة أن إال واآلراء، االقراحات بعض فطرح تجرًا قد العرب من الفكر ورجال المثقفين بعض

 كذبت عندما حدث كما رأي، أو اقتراح عن تسرب أي وتكذيب اتصال أي ذكر تجنبت

 - )هايمسون خطة مقابل الحسيني أمين الحاج قدمها خطة مسودة عن )فلسطين( صحيفة

 مع السياسية الجهود في مرونة تقتضي كانت الفلسطينية الزعامات مصلحة أن ومع نيوكمب(

 أقصي وكان األضعف. موقف في كان اليهودي الجانب أن وخاصة اليهودية، الهيائت بعض

 قيادة أن ويدو والحاكم. الوسيط يمثل باعتباره البريطاني، الجانب رضى كسب الزعامة، هم

 عهد في الفلسطينية الزعامة تجربة من االستفادة في بالغت قد الفلسطينية التحرير منظمة

االعراف ورقة على حصولها مقابل األوراق، كافة تقديم في الحق نفسها فأعطت االنتداب،

البحث. هذا من الرابع الفصل انظر

٤٣



 وعن عنها اإلجابة تتطلب معقدة أسئلة أن والشك اإلسرائيلية. الحكومة بهامن المشروط

بها. االعتراف نتيجة التحرير منظمة عليه حصلت الذي االتفاق مستقبل
 المستويات في مطروحًا إسرائيل في اليهود مع الواقعي التعامل موضوع يزال ال

 اتفاق لتطبيق المترددة البداية من الرغم على الخاصة، السياسية األطر وبعض األكاديمية

 إلى المتبادل التفاهم ينتقل لم إذ األرض، على التحريروإسرائيل منظمة بين المبادى

 للوصول طويلة المسافة تزال وال واليهودي. العربي الجانبين بين والعامة الشعبية المستويات

 واإلسرائيليين الفلسطينيين أمام تقف كثيرة عقبات وهناك والتفاهم. التوافق من حالة إلى

 السياسية المصاعب ومنها الطرفان، يطرحها التي المطروحة االيدولوحية التصورات منها

 تلك حل السهل من وليس المتعارضة. العالقات من طرف.مجموعة كل وارتباطات

 الضروري من متعددة، مراحل الجانبين أمام أن والشك القريب. المدى في المواقف

 لمستويات يمكن وال يتفاهما. أن يمكن أنهما على بينهما القناعة تتم أن أحل من قطعها،

 بينهما. الفاصلة المسافة لتقريب مشجعة ظروف خلق في تساهم أن المتباينة التفاهم

 اآلخر. االستغناءعن ألحدهما اليمكن أنه القول يمكن المسافة تلك تتقلص وعندما

 الفلسطينيين أن كما الفلسطينيين، مع التفاهم دون يستمروا أن لهم يمكن ال فاإلسرائيليون

اإلسرائيليين. مع بالتفاهم ذلك يتم لم ما فلسطين وطنهم في أهدافهم تحقيق اليمكنهم

 في المعادلة أن القناعة من البد طبيعيًا، والفلسطينيين األسرائيليين بين التعايش يصبح لكي

 ويمكن هوقدرهما. القوميتين الجماعتين بين التعايش إن صحيحة. لتصبح طرفين إلى حاحة

 يقوم أن فالمهم وعذابهم. المعذين آالم يخفف لن انتظارها أو المناسبة الفرص اقتناص أن القول

 على وداللته، قيمته يحمل الهادي عبد عوني كالم ويقى األطراف. يين ومساواة وعدل تراز

 عام الملكية )بيل( لجنة أمام شهادته في الهادي عبد قال فقد الظروف. اختالف من الرغم

 منا طلب إذا ولكن باختيارنا، فلسطين من حزءًا نعطي أن يمكن أننا تصدقوا )ال : ١٩,٣٧

 فنحن العرب، مع بالتساوي الحقوق جميع لهم فتكون السكان؛ جميع مصاح تحفظ تعهدات

استعداد(). على

 بين الواقعي واالعراف التفاهم من حالة إلى الوصول أن على التأكيد المجدي ومن

 أن يمكن الذي التفاهم خالل من يتحقق فلسطين في واليهودية العربية الجماعتين مصالح

في بعمق للتفكير المدى ذلك عند الطرفين أمام وسيكون البعيد. المدى على إليه يصال

.٢٦٧ - ٢٦٢ ص (،١٩٣٩ - ١٩٣٥) زعيتر كرم1 يوميات الفلسطينية، الوطنية الحركة زعيز،-أكرم، ١

٤٤
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 بكيانين االعراف أحدها يكون قد متعددة احتماات هناك التعايش. أشكال من شكل

 تحافظ ثم ومن مصيرها، تقرير في حقها تمارس كي جماعة كل أمام المجال وترك مستقلين

 تجارب من االستفادة مع التفكير هذا يتعارض وال وهويتها. كيانها على جماعة كل

 التوافق من متعددة أنماط التجارب تلك بين ومن والطوائف. األجناس المتعددة المجتمعات

 القوميتان: فيها تعيش دولة الصيغ تلك بين ومن الديمقراطي. المجتمع أهداف يحقق بما

 هذه الفلسطيني. التراب مساحة كامل على اإلسرائيلية واليهودية الفلسطينية العربية

 دولة لفكرة التاريخية الخلفية من بدءًا البحث هذا له يكرس الذي الموضوع هي اإلمكانية

الحاضر. الوقت وحتى فلسطين في القومية ثنائية

٤٥



اليهودي المنظور الثاني: القسم

الثاني الفصل

ثنائية دولة وفكرة الثقافية الصهيونية

فلسطين في القومية
عام: مدخل - ١

فلسطين في القومية ثنائية دولة بفكرة الثقافية الصهيونية تيار مفكري اهتمام تتبع يمكن

 المفكرين معظم هدف انصب حيث عشر؛ التاسع القرن في الصهيوني الفكر تطور خالل من

 )الهسكاال(. التنوير حركة تعاليم وإسقاط اليهودي التاريخ استمرارية إبراز على الصهيونيين

 فيها. يقيمون التي مجتمعاتهم في اليهود اندماج تدعوإلى التنويركانت حركة أن المعروف ومن

 بروز إلى أدت قد الفرنسية للثورة كثمرة جاءت التي التحرر عملية أن المفكرون أولئك اعتقد

 اليهود المفكرين بعض وطرح .١األوروبية المجتمعات في اليهود مكانة حول أيدلوجية فروق

 أولفك قفز وقد سياسي. أساس على أوروبا في اليهودية المكانة لمعالجة واضحة تصورات

 د لليهم اعترفت التي فرنسا، في ١٧٩١ عام الصادرة القانونية اإلصالحات على المفكرون

 قومية يهودية أليدلوجية مقومات عن بالبحث المفكرين من عدد وقام كمواطنين. بحقوقهم

 مجال في عشر التاسع القرن شهد وقد التلمودية. واالحتهادات )المسيحانية( فكرة خارج

 حول دارت فكرية اتجاهات عدة المنظمة، الصهيونية الحركة قيام قبل اليهودية، الكتابات

 الهجرة مسالة حول تركزت فكرية تيارات عدة عن وعبرت الصهيونية. الفكرة خدمة

هي: ثالثة في التيارات تلك وتبدت فلسطين. في الصهيونية المؤسسة وقيام واالستيطان

والعملي. السياسي التيار

لد

االشتراكي. ب-التيار

الثقافي. ج-التيار

 الصهيوني الثقافي التيار اتسم ،١٨٩٧ عام المنظمة الصهيونية الحركة قيام أعقاب في

الثقافي التيار أن من الرغم على هذا واالشراكي. السياسي اآلخرين: التيارين تجاه بالضعف

 . ٤ ص اليهودية، الدولة فكرة بين، هلبيرن،

٤٦



 من مجموعات المفكرين أولئك حول وقدتحلقت الصهيونيين. أبرزالمفكرين من نخبة مثله

 أن بالتحليل، الجديرة المالحظات ومن أكاديمية. ودراسة دراية الصهيونيين المثقفين أكثر

 فعل ما عكس وحزبية، تنظيمية بجهود القيام عن ابتعدوا الثقافي التيار رواد من بعضا

 )ديفيد الصهيوني المفكر استثنينا وإذا الصهيونية. في واالشراكي السياسي التيارين رواد

 نكاد ال هاتسعير(، )هابوعيل الفني العامل تنظيم في تأثير ألفكاره كان الذي غوردون(

 سياسي حزب أي تنظيم أو تأسيس في مشاركا الثقافية الصهيونية أتباع من رائد أي نجد

 الصهيونية أوأحزاب ، ١٩٤٨ عام قبل اليهودي المجتمع أي )اليشوف(، أحزاب من

 تأثير لهم يكن لم القادة أولنك أن استنتاج يقودناإلىأا يجب هذاالتحليل ولكن العالمية.

 على واضح تأثير منهم لكثير كان العكس، على بل الصهيونية؛ السياسية الحياة في

 التي الجمعيات في تأثيرهما ماكنس( يهودا و) بوبر( )لمارتن كان فقد الصهيونية. السياسة

 االتجاه أن اإلجمال وجه على القول ويمكن فلسطين. في القومية ثنائية فكرة شعار رفعت

 أهم نتناول التالية الفقرات وفي الليبرالي. االتجاه كان الثقافية روادالصهيونية على الغالب

 فلسطين. في الثنائية القومية شعار رفعوا الذين المفكرين أولئك خاصة الثقافي، التيار رموز

 سيتعرض اليهود؛ عند القومي الشعور رسوخ على وأثرها العبرية اللغة ألهمية ونظرًا

القومية. ثنائية فكرة دعاة من ليس أنه من الرغم على يهودا( )بن عن للحديث البحث

يهوذا(: )بن عند والقومية اللغة - ٢
 للتجمع والسياسية الثقافية الحياة ي (١٩٢٣ - ١٨٥٨ يهوذا، بن )أليعازر أثر

 عبى العبرية اللغة نشر في األكبر الفضل له وكان )أليشوف(. فلسطين في اليهودي

 يهوذا( )بن عن المعروف ومن اليهود. بين اليومية الحياة في واستعمالها واسع نطاق

 يهوذا( )بن موقف كان )اليديشية(. اللغة والسيما أخرى لغات استعمال محاربته

 اللغة استعمال تخطي على إصراره ناحية من اليهودي، الدين رجال لموقف معارضا

 أخرى ناحية ومن اليومية؛ الحياة إلى الدينية وااطقوس العبادة دور خارج العبرية

 في العبرية اللغة استعمال إلى لدعوتهم )الهسكاال( التنوير حركة أتباع عارض

 يهوذا( )بن وضع السبب ولهذا العامة. الحياة في ها استخدام دون األدبية الكتابات

 الحاجة وتلبية الحديثة االستخدامات متناول في لتكون العبرية اللغة عن مجلدات عدة

 خالص أن يهوذا( )بن يعتقد الوقت نفس وفي والفنون. العلوم مجالي في ها الستخدام

٤٧



 )بن ودعا . وحدها العبرية باللغة والتكلم اآلباء أرض إلى بالعودة إال يتم ال اليهود

 العتقاده فلسطين استعمار إلى سمولنسكين() المفكر إلى وجهها رسالة في يهوذا(

 إحياء أن حيث معينة، أرض فوق اليهود بين العبرية باللغة التكلم بين عالقة بوجود

 يهوذا( )بن نفذ لذلك وتطبيقا .٢اآلباء أرض إلى بالعودة إا يتم ال العبرية اللغة

 حقق حيث القدس مدينة وسكن .١٨٨١ عام أسرته مع فلسطين إلى هجرته

 إلى رسالته وفي العام. في اليهود بين الجامعة الرابطة هي العبرية اللغة أن مقولته

 سمولنسكين() كان التي الفجر، أي )هاشهار( مجلة في نشرت التي )سمولنسكين(،

 اليهودي قراءة كيفية عن التساؤل طرح العبرية، باللغة )فيينا( مديتة في يصدرها

 أغلبية بين يهودي مجتمع في يعيش يكن لم إذا العبرية، باللغة مكتوبًا أدبيًا أثرًا

 اللغة بين الممارسة خالل من يهوذا( )بن ربط المحصلة وفي . اللغة تلك تتكلم

 من اليهودية القومية الفكرة في إسهامًا يعتبر الذي األمر إسرائيل؛ وأرض العبرية

الصهيونية. النظر وجهة

)غوردون(: عند والعودة العمل - ٣

 األيدلوجي التكوين في واضحا (١٩٢٢ - ١٨٥٦ غوردون، ديفيد )آرون تأثير كان

 بعض نشوء في ثأثيره إلى باإلضافة األولى، الجماعية( )المستوطنات الكيبوتزات في العمل لحركة

 العمل نحو الثابت موقفه إلى البارز الدور ذلك في السبب ويعود والحزبية. السياسية التنظيمات

 من وشرط وروحية نفسية ضرورة )غوردون( نظر في فالعمل بالطبيعة؛ وعالقته الجسدي

 دعوة )غوردون( عند الزراعية، الحياة ممارسة إلى العودة وتعتبر وتحقيقها. الشخصية نمو شروط

 السابقة أدوارهم عن والتخلي سوية، زراعية شخصية الكتساب اليهود إلى مفتوحة

 صوفية شخصية صفات عليه تضفي )غوردون( لتعاليم تعطى التي األهمية إن . كوسطاء

 العملية حمل.ممارسته إذ الصهيونيين؛ المفكرين من عدد كتابات في بارزة ظهرت حيث ثقافية،

 كانت وبذلك يهودي، كل نفس في المنفى على بالقضاء يبدًا تغيير إلى دعت شخصية قيما

وتستمد الطبيعة؛ إلى وعودتهم بناءاليهودالثقافي إعادة إلى دعوة تحمل )غوردون( تعاليم

.٦ ٠ ،٥٩ ص العرية، الرجمة الصهيونية، الفكرة آرثر، هرتزبرغ،

.٦١السابق،ص المرجع

.٨٤ ص الحديثة، الصهيونية بناء شلومو، أفنيري،

.٢٥٤ ،٢٥٣ص الصهيونية، الفكرة

٤٨



 له بالنسبة الهجرة تعن لم فلسطين. إلى يهودي مهاجر كل يحملها التي القيم من أهميتها العودة

 في معاصريه من كثيرًا شارك وقد األوروبي، المجتمع في االنحالل رفض بل الشتات، ترك

 المنهج تخطت عملية صورة أخذ احتجاجه ولكن البورحوازية، األوروبية الثقافة ضد االحتجاج

 الماضي القرن مثقفو عنه عبر ما وهذا عمليًا. تطبيقًا الطبيعة في العمل فكرة تطبيق إلى األدبي

 جغرافيا، منه أكثر نفسيًا معنى )غوردون( فكر في المنفى يأخذ .١الحديثة الرومنطيقية أتباع من

 يعني المنفى أن إلى باإلضافة آخر مكان أي في هوالحال كما ممكن، فلسطين فالوحودفي

 ثورة بل فحسب، سياسية ثورة ليست فالصيهونية )غوردون( عند أما اآلخرين، على االعتماد

 الجوانب تلك بدون السياسية الثورة تصبح إذ ذاته؛ الوقت في واقتصادية احتماعية نفسية،

 ثقافة فلسطين إلى معها تجلب أن الصهيونية من المطلوب أن رأيه وفي . لها معنى ال مجوفة

 وليس ودينها، وأخالقياتها وشاعريتها وفنها الحياة في وآراء معتقدات إقامة تتضمن عالية،

 في تكامل دون الفوقي البناء سقف من األمور تلك إنجازكل واليمكن كاديمية.1 إحضارثقافة

 في عنه نبحث "ما )غوردون(: يقول بأنفسهم". بالعمل اليهود وقيام الشعبية االحتماعية الحياة

 اليهودي، المنفى الدياسبورا، ليهود مستعمرة مجرد ال يهودي، شعب خلق هوإعادة فلسطين،

 اليهودية فلسطين تحويل هو هدفنا إن جديد؛ شكل على اليهودية الحياة شتات استمرار أو

 لها تابعة كمستعمرات الشتات في اليهودية للمجتمعات العالم، يهود لكل اآلمن البلد لتكون

 فهمه على مبنيًا فلسطين على األنظار تركيزه في )غوردون( دافع كان وقد . العكس وليس

 التجمع قيادة العمل حزب استالم على النالثينات في أثر ما به، خاصًا فهمًا الصهيونية الفكرة

فلسطين. في اليهودي

اليهودية: والدولة اليهود دولة )أحدهاعام(، - ٤
 )هرتزل ل المقابل الصف ي ( ١٩٢٧ - ١٨٥٦ حزنبرغ، آشر )أحدهاعام، يقف

 إنشاء بين فيها ربط ثقافية؛ نظر وجهة من اليهودية الدولة موضوع تناول فقد ونورداو(.

 كانت الزاوية، هذه من للدولة. السياسي الكيان تأسيس وبين والروحي الثقافي المركز

السياسيين الصهيونيين نظرة عن كبير، حد إلى تختلف، فلسطين في اليهودية للدولة نظرته

السابق المرحع ١

.٥٣ص شلومو، أفنمري،

.١٥٣ص السابق، المرحع
٣٨٢ ص اإلنكليزي، النص الصهيونية، الفكرة ٤

٤٩



 لم لذا الدولية. الوثائق على والحصول السياسية باالتصاالت أوالً اهتموا الذين والعمليين،

 موقفه ليحدد منه وخروحه فقط، األول الصهيوني الموتمر )أحدهاعام( حضور غريبًا يكن

 والمشكلة اليهودية )الدولة بعنوان ،١٨٩٧ عام الصادرة مقالته في السياسية الصهيونية من

 موقف بين فيه يميز الدولة، لفكرة تصورًا المقال هذا في )أحدهاعام( يطرح اليهودية(.

 يهود عند الدولة فكرة تنصب إذ الشرقية؛ أوروبا يهود وموقف الغربية أوروبا يهود

 يهودية كدولة وليس ،(Juden Stadt) يهود كدولة إليها نظرتهم على الغربية أوروبا

(Judisher Stadt) الغرب يهود عند اليهودية فالمشكلة الشرقيون، اليهود ابتغاها كما 

 الدول، كبقية منظم مجتمع عندهم والدولة أوروبية، ثقافتهم ساميين أفراد مشكلة هي

 تصور)أحدهاعام( في عنديهودأوروباالشرقية أماالدولة الشعوربالضعة. من يشفيهم

 ليس كأمة، اليهود مشكلة هي الشرقية، أوربا في اليهودية المشكلة ألن يهودية دولة فهي

 )أحدهاعام( رأي في الصهيونية هدف فإن ولذا .القديم الشرق بحضارة متصلة ثقافة لها

 المطلوب إن مستقلة. دولة إلى حاجة في وليست تنموعليه وكيان أرض عن هوالبحث

 وفي . القومية الثقافة على معتمدة لليهودية أمينًا ملجًا لتكون يهودية دولة تصوره في

 بناء بين )أحدهاعام( ربط ،١٩٠٤ عام كتبها التي والروح(، )الجسد بعنوان: مقالته

 األنبياء أسفار يقرا من )إن فقال: العليا، مثلها وبين اليهودية للدولة السياسي الكيان

 أن واعتقادهم السياسية بالحياة اهتمامهم مدى ير الدولة بانتصارات ابتهاجهم ويعرف

 اليهودية، والتجربة بها". ينادون التي العليا المثل إلى تصل حتى لألمة ضروري االستقالل

 موحودًا كان سياسي ديني حزب )وهم الفريسيين أن أثبتت )أحدهاعام(، استنتج كما

 هذا وفي صلبة. أرض يقومواعلى أن دون قومي إنشاءكيان قدأفلحوافي المسيح(، أيام

 في )أحدهاعام( ويستند . سنة الفي وعاشت القومية العبرية الروح أبمرت بالذات، الكيان

 والقومية الدين أن تقول واليهودية القومية عن فكرة في مركزية نقطة إلى االستنتاج هذا

. فصلهما اليمكن متداخالن

١٥٨ ص العرية الزجمة الصهيونية، الفكرة اليهودية، المشكلة أو اليهودية الدولة أحدهاعام،

.١ ٦ ٠ ص العربية الرجمة الصهيونية، الفكرة اليهودية، المشكلة أو اليهودية الدولة أحدهاعام،،

.١٥٠ و ١٤٩ ص العربية، الرجمة الصهيونية، الفكرة والروح، الجسد أحدهاعام،
 الرجة الصهيونية، الفكرة والروح، الجسد آحدهاعام، أيضا، انظر ،١ ٢.ص شلومو، أفنيري،

.٥١ ص العربية،

.١٥٤ ص للعربية، الرجة الصهيونية، الفكرة والدين، القومية أحدهاعام،

٥



 "الدين قوله: تابع ١٩١٠عام ماكنس( ليون )يهودا إلى )أحدهاعام( وجهها رسالة وفي

 يؤمن أن دون للكلمة الديني بالمعنى يهوديًا اإلنسان يكون أن واليمكن القومية الروح من نابع

 ما بجميع مؤمنًا يكون أن دون القومي بالمعنى يهوديًا يكون أن يمكنه حين في اليهودية، بالقومية

 من )أحدهاعام( بها تأثر التي المصطلحات من القومية الروح مفهوم يعتبر . الدين يتطلبه

 فقط الضروري األساس ولكنها ذاتها، في غاية ليست الدولة أن تقول التي الهيغلية، المدرسة

 موقعا )أحدهاعام( كتابات في فلسطين احتلت ('.Volks Geist) أمة عن للتعبيرالروحي
 من نابعا ثقافي كمركز فلسطين من موقفه وكان والدقة. الحذر من بكثير عنه تحدث متميزًا

 األرض في اليهودية للحياة ثابت مركز وجود إن قال: إذ الشتات؛ يهود موقف تصوره

 تقر الشتات يهود إلى )أحدهاعام( ونظرة .الشتات في المتفرقين اليهود تجذب قوة هو التاريخية

 الشتات حياة يحيوا أن اليهود على وأن وشر؛ كراهية من فيه ما بكل الشتات أخذ بوجوب

 ذاتيًا سلبيًا الشتات يكون وبذلك ما. يومًا للنزوح روحيًا مصدرًا الحياة هذه تبقى لكي

 جليا فلسطين في الصهيونية مشكالت ونقده )أحدهاعام( تقييم كان . ٢مرضرعبا وإيجابيًا

 من بتكليف فلسطين زيارته بعد ،١٨٩١ عام كتبها التي فلسطين( من )الحقيقة مقالته في

 العربي الوجود مواجهة إلى الحاجة إدراكه المقالة هذه يميز ما أبرز ومن صهيون. أحباء جمعية

 بعض اتجاهات عن كبيرة، درجة إلى لليهود بالنسبة سارة، غير أشياء يقول إذ فلسطين، في

 يدافع فلسطين في العربي الوجود موضوع وحول العرب. السكان نحو األوائل المستوطنين

 بالوجود عام، بشكل ومعرفتها الصهيونية تحسس عن )شلوموافنيري( اإلسرائيلي الكاتب

 هس( )موزيس مثل الصهيونيين الكتاب أن على كيده تًا خالل من فلسطين في العربي

 المجال هذا في أبعد شوطًا قطع قد )أحدهاعام( أن واعتبر الحقيقة، تلك إلى تنبهوا قد و)هرتزل(

 قيام إمكانية ناقش ولكنه فلسطين؛ أرض في عربية سكانية بوجودكتلة علم على يكن لم ألنه

 نابع المشكلة تلك )أحدهاعام( إدراك أن رأيه وفي وضوح. بكل فلسطينية عربية قومية حركة

 بشكل االعتقاد إلى نميل إننا )أحدهاعام(: يقول .المستقبل في ستواجهها الصهيونية أن من

 مستثمرة. غير برية وأرضها مقفرة السكان، من خالية األيام هذه في فلسطين أن واسع

إذ كذلك؛ ليست والحقيقة أرضها. من مايشتهي إليهاويشتري يأتي أن إنسان أي ويستطيع

. ١٢١ ص شلومو، أفنيري،

.١٦٩و١٦٤ ص العربية، الرجمة الصهيونية، الفكرة الشتات، من السلي الموقف أحدهاعام،

.١٢٢و ١٢١ شلومو،ص أفنيري،

٥ا



 غير الوحيدة واألجزاء فارغة. باقية العربية األرض في مكان أي تجد أن الصعب من

 )أحدهاعام( شدد أخرى ناحية ومن . الصخرية والجبال الرملية الكثبان هي المستزرعة
 أن نفكر نحن قال: حيث بعد فيما عمدًا الصهيونية ارتكبته الذي الفادح الخطًا على

 . حولهم يدور ما يفقهون وال كالحيوانات يعيشون الذين الوحوش من كلهم العرب

 حاد بذهن يتصفون الذين الساميين من معتبرهم العرب عن كالمه )أحدهاعام( ويتابع

 يفهمون المدن، سكان السيما العرب، أن ويعرف واضحتين. ومهارة بذكاء مشفوع

 لو كما يتصرفون ولكنهم البالد؛ من تريد وماذا الصهيونية، الحركة تعمل ماذا جيدًا

 النقطة هذه وعند الحين. ذلك في خطرا عليهم يشكل يكن لم ألنه ذلك. ييدون ال أنهم

 إلى إسرائيل في شعبنا حياة تتطور الذي اليوم يأتي عندما ولكن )أحدهاعام(: يقول
 التخلي شعبنا على العسير من سيكون عندنذ جانبا؛ المحليين السكان تدفع التي الدرجة

 مع بالقوة التعامل من اليهود المستوطنين تحذير إلى )أحدهاعام( دعا ما وهذا مكانه". عن
 التاريخ ومن ماضينا من نتعلمه أن علينا الذي الوحيد الشيء قائال: العرب السكان

 واحترام، بمحبة نعاملهم أن علينا ضدنا؛ المحليين السكان لدى غضبًا نخلق أال هو الحالي

 ويعتبر تماما. العكس يفعلون إنهم فلسطين؟ في اخوتنا يفعل ماذا ولكن . وحق بعدل

 حريتهم؛ نالوا الذين كالعبيد تصرفوا قد فلسطين في اليهود المستوطنين أن )أحدهاعام(

 أي وبدون وشراسة، بعدوانية العرب تجاه وتصرفوا لها. حدود ال الحرية تلك أن فشعروا

. واالشمئزاز الخجل تثير وبطريقة سبب
 واجه سياسيًا فيلسوفا كان )أحدهاعام( أن أفنيري( )شلومو يعتبر هنا من

 فيما دقيقة تكون أن لرؤيته أتاح ما وهذا وخلقية. نظرية بأبعاد العملية المشكالت

. الصهيونية الحركة حياة من جدا مبكرة مرحلة في وذلك مشكالت، من اليوم إسرائيل تواجهه

القومية: ثنائية دولة فكرة وخلفية )أحدهاعام( صهيونية - ٥
 على اعتمد أنه يهودية دولة بناء في ودورها اليهودية القومية )أحدهاعام( تحليل من يظهر

 شك، بال وهو فلسطين. أرض على يهودية ثقافة لتشكيل هدفه إلى للوصول العقلية المحاكمة

والتصميم الهدف هذا التعبيرعن في )أحباءصهيون( وحركة يهودأوروباالشرقية اتجاه يمثل

.٨٢٤ خالدي، وليد الغزو، إلى المأوى من القومية، والفكرة صهيون هاز، كوهين،

 الصهيونية )بناء كابه في فلسطين(، من )الحقيقة مقالة من العربية عن مرجمًا النص أفنيري ذكر كما

.١٢٣(،ص الحديثة

١٢٤ ص شلومو، أفنيري،

٥٢



 الوجود حقيقة إلى تنبه قد )أحدهاعام( كان وإذا فلسطين. في لليهود روحي. مركز بناء على

 حمسة من بأكثر الصهيوني المؤتمر انعقاد وقبل مبكرة، مرحلة منذ فلسطين في العربي السكاني

 من منطلقًا يهودية، دولة إلى فلسطين تحويل بمخاطر نفسه الوقت في تنبًا قد فإنه أعوام،

 البدهيات تلك لمعالجة العقلية المحاكمة استخدام عليه كان لقد واقعية. ونظرة بدهية معطيات

 بمعطياته الواقع إلى والرجوع مخفية. حقائق عن البحث في الوقت إضاعة دون أمامه؛ المطروحة

 هذا من انطلق قد )أحدهاعام( كان وإذا الفكريتين. والمعالجة الرؤية في أساسي مبدأ القائمة،

 الصهيونيين المفكرين بين كاناستثناء قد فإنه فلسطين، في العربي المبدأفيمعالجتهللوجود

 االجتماعيين المفكرين من غيرهم بين ال الذهنية، وخلفياتهم اتجاهاتهم مختلف على

 وقوعه من يتخوف كان ما أتباعه بعض إلى رسالته في )أحدهاعام( أوضح وقد والسياسيين.

 عن فيها عبر إذ فلسطين(؛ من )الحقيقة الشهيرة مقالته كتب عندما أي عاما. عشرين قبل

 يدرسواروحهم، وم البالد، أهل يلموابلغة لم ألنهم يكونوامهيئين، لم اليهود أن من تذمره

 شعوره عن عبر وقد العربي. العمل ومقاطعة اليهودي العمل على االعتماد في فهمهم ولقصور

 غضبًا يتشنجون لهذا يقول: ١٩١٤ سنة سمالنسكين( )موشيه إلى كتب عندما والمرارة باأللم

 هناك يعيش إسرائيل، أرض في موجودًا يزال ال آخر شعبًا بأن يذكرونهم الذين أوكك تجاه

 أفئدنتهم من الخيالية الصورة تلك تنتزع عندما ما. مستقبل في مكانه يترك أن مطلقًا ينوي وا

 هذه مهمة هي كم بالتأكيد سيفهمون عندها هي، كما الحقيقة، في مشدوهين ويحملقون

حلها". على للعمل مسؤوليتنا عظيمة هي وكم المسالة

 في العربية( )المعضلة ب يسمى ما إلى األنظار لفت صهيوني مفكر أول )أحدهاعام( يعتبر

 مقدمته ي ١٩٢. عام أوضح فقد فيها. القومية ثنائية دولة فكرة لوادة بذلك ممهدًا فلسطين،

 يداية منذ موجود غير كشعب العرب إلى نظروا الصهيونيين أن الطرق( مفترق )على لكتابه:

 التاريخي الحق أن )بلفور( تصريح تفسيره عند أكد كما فلسطين. في الصهيوني االستيطان

 فيها وعملوا البالد، هذه سكنوا الذين اآلخرين من القاطنين حق يمس فلسطين في لليهود

 أن يقر )أحدهاعام( جعل ما وهذا قومي. وطن هي لهم بالنسبة فالبالد عديدة؛ ألجيال

خلص ثم عليها. القومي وطنه يبني أن منها كل يرغب عديدة لشعوب مشتركة أرض فلسطين

 ني بنفسه جمعه الذي )أحدهاعام( كتاب من العبرية عن مزجمًا النص كوهين( )هانز ذكر كما

عامي بين القدس في محلدات ستة في وطبع إيغوروت( الطرق، مفتق )على بعنوان حياته أراخر

 .١٩٢٥ر١٩٢٣

٥٣



 مع يتوافق بما تتم أن يجب البالد إدارة وأن شركاء، القاطنين كل أن على التأكيد إلى

. الجميع مصاح

 التي القومية، ثنائية دولة فكرة والنقاش، الوجود إلى اآلراء تلك من برزت، وهكذا

 اإلشارة من لنا والبد )أحدهاعام(. بأفكار المتأثرين الصهيونيين المفكرين من عدد لها استجاب

 ولكنه بالنص؛ فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة إلى كتاباته في يشر لم )أحدهاعام( أن إلى

 أهمية على وشدد فلسطين، في العربي بالوجود اعرف عندما الفكرة، لتلك األساس وضع

 الصهيونيين المثقفين بعض الموقف بذلك تأثر وقد فيها. واليهود العرب بين طيبة إنشاءعالقات

 الوجود حقيقة من وموقفهم الصهيونية، الحركة إلى انتمائهم بين متوازن فحاولواإيجادموقف
 البريطانية القوات دخول قبل قوته له كانت تيارًا المثقفون هوالء مثل وقد فلسطين. في العري

)بلفور(. تصريح وصدور فلسطين

األمم(: كل )مثل وكيب )ماكنس( - ٦
 المتحدة الواليات في فرنسيسكو سان في ١٨٧٨ عام ماكنس( ليون )يهودا ولد

 الدكتوراه شهادة فنال والمايا. أميركا بين دراسته وتابع يهودية دينية ثقافة وتلقى األمريكية،

 االتحاد سكرتير منصب شغل . ١٩٠٢ عام ألمانيا في )هايدلبرغ( حامعة من السامية اللغات في

 اليهودي(، الدين )ترقية جمعية أسس وقد . ١٩٠٨- ١٩٠٥ عامي بين األميركي الصهيوني

 عام الصهيونية للحركة األميركي الفرع من استقال ولكنه . ١٩٢٠ عام حتى سها وترًا

 فلسطين، إلى وهاجر )أحدهاعام(. بزعامة الثقافية الصهيونية الحركة إلى انتمى حيث ،١٩١٥

 في وشارك ،١٩٢٤ عام اليهودية( )الدراسات معهد وأسس ،١٩٢٢ عام نهاتي بشكل

 لها رئيسًا ثم نفسها السنة في لها عميدًا وأصبح .١٩٢٥ عام القدس في العبرية الجامعة تأسيس

 منذ السالم( )عهد بجمعية وثيقة صلة على كان . ١٩٤٨ عام وفاته حتى ١٩٣٥ عام منذ

 ردها فقد صفوفها، في االنتظام لعدم ساقها التي األسباب وأما فيها، ينتظم لم ولكنه تأسيسها

 طرحه أن بيد الحيادي. الشخصي، ه أسلوب له فرد وأنه العبرية، للجامعة كعميد منصبه إلى

 أي فيام تقبل لم ألنها الرسمية، الصهيونية الحركة بزعامات اصطدامه إلى أدى ثنائية قومية فكرة

تلك كانت إذ موافقتها؛ أو علمها دون دبلوماسية أو سياسية بنشاطات رسمي غير صهيوني

 .٨٣ . ص الغزو، إلى المأوى من المودية، القومة والفكرة صهيون هانز، كوهين،

٥٤



 تدخل يتحمل ال وبما الكفاية، فيه وحساس.ما معقد الصهيوني الوضع أن ترى الزعامات

. مخلصة نياتهم كانت مهما بمفردهم، أعضاء

 انتفاضة بعد ،١٩٢٩ عام من أيلول في الثنائية القومية مجال في نشاطه )ماكنس( بدًا

 فعاليات خالل من عنه عبر ما وهذا له. بالنسبة صدمة كان التي المبكى(، )حائط البراق

 الجامعة في الجامعي العام افتتاح في ألقاها التي الكلمة في السيما متعددة، ونشاطات

 الدخول عن االبتعاد إلى اليهود دعا حيث ،١٩٢٩ عام الثاني تشرين ١٨ بتاريخ العبرية

 سلمية وسائل باستخدام بل )يهوشع(، فعل كما الغزو، طريق عن الموعودة( )األرض إلى

 تبريره، يمكن ال بعمل القيام دون والمحبة، والتضحيات الجاد العمل خالل ومن وثقافية.

 مع كانت الفرة تلك في )ماكنس( أجراها التي االتصاالت وأبرز . م العال ضمير أمام

 يهودي؛ عربي تفاهم إلى الوصول بقصد فليي( لله ا )عبد باسم المعروف فليي( )جون

 تايمز( )نيويورك مثل الصحف بعض مع مقابالت باجراء القيام نشاطاته تضمنت كما

 بينهم اتفاق إلى التوصل وكيفية واليهود، العرب بين العالقات تناولت ديلي( نيويورك و)

 وكان االتجاه، ذلك في المضي على توافق لم الصهيونية التنفيذية اللجنة ولكن فلسطين. في

 الصهيونية، التنفيذية اللجنة إليه توصلت الذي باالستنتاج قناعته عدم )ماكنس( فعل رد

 في حهوده مواصلة على تصميمه عن أعرب كما بجدية. العرية( )المسألة تتناول لم وأنها

. انتقاد من له تعرض مما الرغم على نفسه، االتجاه

 من الخامس في واالنكليزية، العبرية باللغتين )ماكنس( أصدره الذي الكتيب ويعتبر

 وفي وأطروحاته. ألفكاره جاع عمل أهم األمم(، كل )مثل عنوان تحت ،١٩٢٩ أول كانون

 من تضمنه ما وأن الشخصية، مسووليته على اصدره أنه )ماكنس( أوضح الكتيب مقدمة

 التي الظروف إلى ذاتها المقدمة في تطرق كما معينة؛ جماعة أو مؤسسة أي يمثل ال أفكار

 )المسألة من موقفه في أثرت التي العوامل وإلى فلسطين إلى هجرته منذ كفرد، به، أحاطت

 لمواقفه ومحصلة امتداد بل طارائ، موقفًا ليس الكتيب في موقفه أن ذكر إذ فلسطين، في العربية(

مخلصًا بقي أنه من الرغم على الصهيونية، بالمنظمة مرتبط غير خاصا، وضعًا لنفسه اتخذ منذ

.٦٦و ٦٥ ص االنتداب، عهد خالل الثنائية القومية فكرة لي، سوؤان هاتيس،

 ن ١٩٣٠ - ١٩٢٩ الجامعي العام افحاح ماكنسي لتيآلقاها الكلمة نص سوزانهاتيس كماذكرت٢

.٦٧و ٦٦ ص االنتداب، عهد خالل فلسطين في الثنائية القومية فكرة العبرية، الجامعة

.٦٩و ٦٦ص هاتيس،

٥٥



 األسس الكتيب؛ ذلك في جمعها التي المقاات مجموعة في )ماكنس( يطرح الصهيونية. للفكرة

 إقامة هو منها، الهدف أن يرى التي الثقافية، الصهيونية من موقفه في إليها استند التي الفكرية

 هم أرادوه إذا إا الهدف ذلك إنجاز يمكن وال فلسطين، في اليهودي( )للشعب روحي مركز

 السياسية الشروط على سبيله في للعمل استعداد على كانوا إذا إال يتحقق ال وهو أنفسهم،

 يكافحوا وأن تضحيات يقدموا أن اليهود على إن أيضا؛ هم يريدونه الذين أوكك مع المتكافئة

 مركزه تنمية على قادرًا سيكون اليهودي الشعب أن )ماكنس( يعتقد الهدف. ذلك أحل من

 ويظهرواضحًاتأثر عالية. وإمكانية متكافئة فرصة له إذاأتيحت األحداد، أرض في الثقافي

 عن يعبر بل )ماكنس(، ينكره ال ما وهو )أحدهاعام(، الثقافية الصهيونية برائد )ماكنس(

 عنوان يحمل الذي األول المقال في )ماكنس( يعرض . )أحدهاعام( أتباع من بأنه اعتزازه

 حكومة أو دولة المقدسة األرض "ليست قائال: القومية ثنائية دولة عن فكرته نفسه، الكتيب

. القومية ثنائي بلد ولكنها يهودية، قومية حكومة أو دولة هي وال عربية قومية

 حقهم من ليس ويهودا، عربًا فلسطين، أي البالد، هذه أنساكني )ماكنس( ويرى

 وطنهم حكومة في ومتكافئة عملية بوسائل يشاركوا أن واجبهم من بل فحسب،

 يعتقد ألنه مستعجل، بشكل المشاركة تلك إنجاز الضروري من أن يرى كما المشترك؛

 يطرح الخاص، اليهود وضع بسبب ولكنه، أفضل. ذلك كان أسرع كانت كلما أنها

 المركز بناء من وتمكينهم فلسطين، إلى اليهود هجرة ضمان مثل بهم، خاصة شروطا

 أستطيع هنا، نطلبه بما يتعلق فيما يقول: الصدد هذا وفي فيها. اليهودي والثقافي الروحي

 االستيطان الهجرة، وهي سنوات، منذ بها أجيب أن تعودت التي التعابير بنفس اإلجابة

 استعداد على سأكون لي، تضمنها أن استطعت إذا العبريتين. والثقافة والحياة األرض على

 نستعرض والثالث الثاني الفصلين وفي اليهودية"". واألغلبية اليهودية الدولة عن للتنازل

 على العمل أجل من قامت التي والمنظمات الجمعيات تنظيم في ودوره )ماكنس( مواقف

فلسطين. في القومية ثنائية دولة فكرة تحقيق

.٦٦ - ٦٠ و ٥٠ و٤٩ ص المقدمة، األمم، كل مثل ليون، يهودا ماكنس،

.١٢ ص السابق المرجع "

.١٤ ،٦ ص السابق المرحع ٣

٥٦



)آينشتاين(: عند الثقافية الصهيونية - ٧
 بارزا دورًا يلعب م (١٩٥٥-١٨٧٩ آينشتاين، )ألبرت العالم أن من الرغم على

 اليهودية المسألة إزاء العالمي العام الرأي في موقعه من أثر أنه إال الصهيونية، الحركة في

 في خطبًا وألقى المقاات، من عددًا فكتب القرن. هذا من العشرينات خالل والصهيونية

 بين العالقة أيضًا تناول كما والصهيونية، اليهودية بين العالقة فيها تناول مختلفة مناسبات

 العرب بين للعالقة تعرض وقد اليهودية. والقومية الغرب في السامية معاداة حركة

 في والرسائل والمقاات الكلمات تلك جمعت وقد متناثرة. مالحظات عدة في واليهود

 تظهر التي الرابطة هي الثقافية الصهيونية كانت الصهيونية(. )حول بعنوان صدر كتاب

 مركز إقامة أن "أعتقد يقول: ١٩٢٧ سنة كتب إذ الصهيونية، للفكرة )آينشتاين( انتماء

 ستتجسد إذ كله، العالم في والسياسي األخالقي اليهود موقع ستقوي يهودي ثقافي

 وجهها رسالة في )آينشتاين( ويوازن . كله اليهودي الشعب مصاح الحقيقة هذه بفضل

 بين العالقات حول ،١٩٢٩ األول تشرين ١٢ بتاريخ جاردن( )مانشست صحيفة إلى

 أو حقوقه ما أحد سلب إلى تتطلع ال الصهيونية أن فيها قال فلسطين، في واليهود العرب

 الجنس أبناء مع بناء ودي تعاون إقامة على قادرة ستكون أنها يرى أنه بل متلكاته،

 أخرى رسالة وفي وروحيًا. ماديًا معًا للطرفين وبركة خيرًا سيكون التعاون هذا العري.

 قناعته عن أعرب ،١٩٣٠ الثاني كانون ٢٨ بتاريخ )فلسطين( صحيفة إلى وجهها

 أعرب كما القديم، اليهودي( )موقعهم بناء إلعادة اليهود حاجة العرب تقدير بإمكانية

 ماديًا البالد مستوى رفع في سيساهم الصهيوني االستيطان أن عن الرسالة نفس في أيضًا

 من بدال مشرك عظيم مستقبل لهما يكون أن يمكن العظيمين الشعبين وأن وثقافيا،

. الثقة وعدم بالعداوة اآلخر منهما كل مواجهة

 سلسلة في باليهود العرب وعالقة وفلسطين الصهيونية من موقفه )آينشتاين( أكد

".The World As I See It أراه كما "العالم عنوان تحت ،١٩٤٨عام نشرت مقاالت
 والتفاهم االتفاق )آينشتاين( اعتبر فلسطين". بناء "إعادة المقاالت تلك أحد وفي

 ا متساوي عادال حال فلسطين معضلة حل إلى للوصول ضروريًا أمرا واليهود العرب بين

 مصالح لتحقيق فلسطين بناء إعادة في واليهود العرب من كل مسوولية أساس على يقوم
معًا. أهدافهما إلى الوصول إلى ويردي حاجاتهما، وتأمين المحليين المجتمعين

.٦ .ص الصهيونية، حول ألبرت، آينشتاين،

.٨٧ ،٨٦ ،٩٧و ٢٤ ص السابق، المرحع "

٥س



 علقات تكوين أن المعضلة، هذه في أبدًا ننسى أال يجب المذكور: المقال في يقول كتب وقد

 أن يجب العرب؛ ومسؤولية مسؤوليتنا هي بل إنكلترا، مسؤولية ليست واليهود العرب بين مرضية

. كليهما الشعبين حاجات تحقق كة مشار لمزايا األساسية الخطوط على نتفق

 بناء هي اليهود غاية معتبرًا خاصا، اهتمامًا فلسطين في اليهود دور )آينشتاين( وأولى

سالم. في العرب مع جنب إلى حنبًا والعيش فلسطين، في ثقافي مركز

 لكن سياسي، مجتمع إلقامة نسعى ال إننا يقول: )آينشتاين( كتب آخر موضع وفي

 للكلمة؛ الواسع بالمعنى ثقافي مجتمع إقامة هو اليهودية، تقاليدنا كل مع يتفق الذي هدفنا

 ثقة في العرب اخوتنا مع جنب إلى جنبًا العيش معضلة حل لنا، بالنسبة يعني، وذلك

. وانفتاح وعطاء

 خاصة أهمية وأعطى العرب، مع إيجابية سلمية عالقات قيام أهمية )آينشتاين( أدرك لقد

 في نحن بقوله: هذا رأيه عن وعبر معهم, العدوانية وتجنب العرب مع تعاونية عالقات إلقامة

 أن يجب بعناية الغاية هذه إلى الوصول أجل ومن العرب. مع بعالقاتنا لالهتمام ماسة حاجة

 معها الناس يصبح خطيرة درجة إلى التصلب من األشياء منع على المستقبل، في قادرين، نكون

 سياسيا، مجتمعًا اليهودي المجتمع يكون أال يجب ذلك، ولتحقيق مستفزة، عدوانية من حالة في

 الوقوع إلى يؤدي ال الذي الدائم الالزم الشرط هو هذا المستقبل. في مطلقًا كذلك يصبح وأال

الواقع"". ذلك لتبرير أساسًا تشكل حالة في

 "ليس فلسطين: في العالم ليهود روحي مركز قيام تعني )آينشتاين( عند والصهيونية

 مجتمعنا وعلى لليهود، روحي ثقافي مركز إقامة بل سياسي، مجتمع إقامة الصهيونيين هدف

 في وضعت كما االجتماعية أجدادنا فكرة إلى الوصول على يعمل أن فلسطين في اليهودي

 لم العا ليهود روحي مركز قاعدة نفسه، الوقت في الفكرة، هذه تصبح وأن المقدس، الكتاب

. المعاصرة الذهنية وحياتهم أجمع

.٩٤ - ٩٣ ص اإلنكليزية، الرجمة آراه(، كما )العام إلبرت، آينشتاين،

-٩٥ ض السابق، المرجع

.٩٧،٩٦ ص نفسه،

.٩٧ ص نفسه،

٥٨



 أو مكانا ال وتعاونًا وحدة )آينشتاين( نظر وجهة من تعني، لليهود، بالنسبة وفلسطين
 يقظة تجسد هي بل الشرفية، أوربة لبهود ملجًا فلسطين ليست اسنعماري: لمشررع ملحًا

.١كلها" اليهودية األمة روح

 وحدة على أكد ولكنه فلسطين، في القومية ثنائية دولة فكرة إلى )آينشتاين( يشر لم

 :١٩٤٩عام الثاني تشرين ٢٧ في أذاعه الذي الوحدة نداء في ماعبرعنه وهذا أرضفلسطين،

 يعيش حيث غيرالمجزأة، فلسطين تحقيق وعدم فلسطين، تقسيم االنتداب خطًاقوى كان

. وحرية ومساواة سالم في واليهود العرب

 الصهيونية واجب أن حين في لشعبين، أرض فلسطين أن حقيقة )آينشتاين( يتجاهل وم

 فلسطين، في حرة، عادلة، سلمية، منفتحة، تعاونية بناء هو العرب، مع باالشتراك السياسي،

 تتجسدعبر وحدتها معتبرًاأن العالم، ليهود مركزاروحيًا نظره وحهة من فلسطين وقدظلت

واليهود. العرب بين والتقارب التفاهم من مسيرة

)بوبر(: عند والصهيونية القومية - ٨

 منطلقه من الصهيونية بالفكرة (١٩٦٥ - ١٨٧٨ بوبر، )مارتن لبمان من الرغم على

 في ولد)بوبر( .١٩٣٨ عامإا نهائي بشكل فلسطين يهاجرإلى لم إالأنه والثقافي، الروحي

 في اليهود المتنورين من كان الذي )سلومون( بمجده نشأته في وتأثر ،١٨٧٨ عام )فينا( مدينة

 )اليبزيغ( جامعة في الفلسفة درس غليسيا. في )الحاسدية( كة بالحر أيضًا تأثر كما ألمانيا؛

 )دي لم العا مجلة تحرير وترأس ،١٨٩٨عام الصهيونية المنظمة إلى انضم و)برلين(؛ ورزيوريخ(

 )هرتزل(؛ مع خالفه أثر العام نفس وفي ،١٩٠١ عام الصهيونية المنظمة بلسان الناطقة فيليد(

 الفرع أسس ألمانيا وفي الصهيونية. المنظمة في الديمقراطي الجناح وايزمن( )حاييم مع شكل

 )الحاسدية( لدراسة عاد جامعتها. في للطالب وناديًا )الييزيغ( في الصهيونية للمنظمة األلماني

 عن مستقلة فلسفية مالمح لنفسه مكونا الدين، فلسفة لدراسة نفسه وكرس ، ١٩ .٤، سنة

بالدراسات واهتم . ١٩١١ عام الصهيونية( عن خطب )ثالث كتابه في وضحها الصهيونية

.٩٩ ص نفسه،

.١٩٤٩ثان تشرين ٢٧ الوطنية، اإلذاعة شركة البرت، اينشتاين، ٢

 )بعل آسسها صوفية، دينية، حركة وهي التقي. ومعناها )حسيد( العبرية من مشتقة كلمة الحاسدية:

 تقول ووسطها، أوروبا شرق في عشر الثامن القرن في وانتشرت بولونيا، ي (١٧٦٠ - ١٧٠٠ شنطوف،

والخالق. والشعب األرض بين بالتوحيد تقول كما شيء، كل في يحل الله أن أني بالحلولية،
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 البهوده الشباب في واضحًا تأنيرًا وأشر البهردية، يالدراسات امتماس منل والنرقية المسبحية

 لسفته يعوعنف ١٩١٦ سنة يودي( )دير اليهودي أسسمجلة المقففيأوروباالوسطي،

 تدريس تول نفسه العام 'وفي١٩٢٤ضىىم تحريرها ءشصغحاتها؛حيثبقيرئيس

 النازيرن طرده حنى فيها وبقى )فرانكفورت(، حامعة في واألحالفي اليهودي الدين فلسفة

 وعند )فرانكفررت«، في اليهوديق( )الدراسات معهد ذاتها الفرة في وأسس .١٩٣٣ عام منها

 الديفي( االجتماع طم )أطان معب وشغل ،أقامفيلقدس،١٩٣٨ عام فلسطين هجرتهإل

 الحوارالررحى. سحاللنحربة التوراة عتم .١٩٥١ عام تقاعده حنى العمية الجامعة في

 تضمتها التي الشعائر على والتشديد المتزمت اليهودي الشرع عناصر من تخلو تكاد وفلسفته

 االنسان بين موسى، السماء، أحل من وأنت، )أنا أعماله أهم من التاريخية. اليهودية

 مناالمكمان طرازان النبوي، االيمان الحاسيدية، لم، والعا إسرائيل حاسيدية، قصص واالنسان،

٠ أللمانية للغة لى لتوراة ترجمة في وزنزفايغ( )فرانز مع المومنة(.ساهم واالنسانية

 وبين بينها يميز ولذلك أنانية؛ قومية العام في السائدة القومية )بوبر( يعتبر

 تشكل البهرد وفومية البهردي الدبفي والمجتمع األمة أن ريقرل ة البهودي القومية

 مسارا لنفسه )بوبر( واتخذ القوميات. مفاهيم عن تختلف الني إسرائيل( )وحدة

 أن يوكد وهو اليهودية(. )القومية مقابل في العبرية( )االنسانية أسماه خنلفا

 )القومية عن تختلف وهى ديفي، ومجتمع أمة من تتكون العبرية( )اإلنسانية

 وبالتالي ة والبهودي القرمية في تفسورات عدة )بوبر( رضع وقد األنانبة. البهودية(

 توديه الذي بالدر المسألة تلك تتعلق إذ المختار؛ الشعب ولفكرة للصهيونية

 وحود رأن االحتيار، على )بوبر( نظرة تعتمد اإلنسان. تاريخ في اليهرودية

 لم فالدين الوحود؛ هذا بتحقيق مشروط ووعد واقعي مطلب اليهودي الشعب

 )إسراتيل( وحود في اليهود وخالص الحياة، جوانب جميع تحدد التي القوة يعد

 أننا صحيح )بوبر(: يقول وموحدين. متحددين ديفي ومجتمع شعب من مكونة

 أحل من فيها والعمل تربننا، مع الرباط وفي أرضنا، في حديدة حياة في نأمل

أخرى مرة أصحاء وجعلنا تقويمنا

اتاكي. لرفانيل واسرانيل لصهيونية الصهيونيةهرموسوعة الفكرة بوبرعلى حياة ميرة ,دني

،٣٣٣اب،ص لرجمة٠٤٦٢ ،٤٦٠ ،٤٥ االنكيزي،ص النص !لفكرة!ضوية، آرو، هرتزبرغ،
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 باعتبارها الروحية القوة وهي الرئيس المحور )بوبر( عند العودة فكرة تشكل

 ما وهو اليهودي باإليمان )بوبر( اهتم لذلك األرض. إلى للعودة. األقوى العامل

 أو نفسه، مع اإلنسان حوار أو اإلله، مع الحوار موضوع كتاباته في عليه يطلق

 فكرة )بوبر( ويطرح ، للبرهان قابلة غير اليهودي اإليمان مسألة وان اآلخر؛ مع

 )اليهودي عن مقالته ففي اليهودي؛ حياة في األمن حول تقريبًا كتاباته في تتكرر

 االنتماء. على قدرته وعدم اليهودي، عند القلق صورة )يوبر( يبرز العالم( في

 القومية بوحدة المتمثل الخاص، الفريد، إسرائيل وضع إلى ذلك من ومخلص

 األمن أجل من إسرائيل )كفاح يسميه ما يشكل الخاص الوضع وهذا واإليمان.

 الدور ذلك )بوبر( إليه ينتهي الذي التحليل مظاهر ومن فلسطين(. أحل ومن

 الزائف. األمن ضد التنبيه وهو القديمة؛ إسرائيل حياة في األنبياء به قام الذي

 فإن ولذا فقط؛ سياسيًا كيانًا تعيش كانت إسرائيل أن إلى تنبهوا قد فاألنبياء

 وعالقتها الداخلي تركيبها تغيير على األخرى األمم تشجيع هي إسرائيل مهمة

 تطور في األمم مشاركة من إسرائيل تتمكن ذلك خالل ومن بعض. مع بعضها

 ويقرر الحقيقي"، األمن وهو بالخطر؛ غيرمهدد وضع على والحصول البشرية

 وجوب هو الفكر، تاريخ في اليهودية دور لفهم الوحيد المنهج أن )بوبر(

 بصورة وبدراستها الشرق، في القديمة للشعوب الواقع بنسق بارتباطها دراستها

 الغرب شعوب حياة ببناء يرتبط الذي النسق ذلك عالقة خالل من مباشرة غير

 اليهودية بين وثيقة عالقات إقامة إلى )بوبر( يتطلع هنا من بها". مباشرة المتصلة

 الشرق، وشعوب اليهودية بين مشتركة قضية هناك أن ويعتقد الشرق؛ وشعوب

 حتى الهند ثقافة وعن العظيمة، الصين حكمة عن كثيرًا يتحدث نجده لذلك

 ول . طويلة قرون عبر الصينية الثقافة استمرار حول إعجابه مبديًا اليابان،

 )غاندي(. المهاتما مع وكذلك )طاغور( الهندي الشاعر مع محاورات عدة )بوبر(

عن يعلن نجده ولذا السابقة؛ البديهيات كل من للقومية )بوبر( مفهوم ينطلق

.٢٠٠ و ١٧٤ ،ص١٩٦٥و ١٩٠٢ عامي بين شهادتي المومنة، اإلنسانية مارتن، بوبر،

.٣٣٢و ٣٣١ ص السابق، المرحع ٢

.١٨ ،١٧٩ص والعالم، اسراتيل مارتن بوبر، ٣

. ١٩٠ ، ١٨٦.ص المومنة، االنسانية بوبر،
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 في مزدهرة الحركة تلك كانت أن بعد القومية، الحركات من أمله وخيبة تشارمه

 تدهورا أن من خيبةأملههذه وتنبعث العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن

 شعارات وألنهاطرحت واإليمان، الروح إلى الفتقارها الحركة تلك قدأصاب

 الشعوب تدمج مهيمنة قوميات ظهور نتيجتها من كان وهتافات، حماسية

 هذا وعلى وجوفتها. الشعوب تطلعات الحركة تلك أفرغت وبذلك األصغر،

 تطلعات أصاب ما أصابها قد اليهودية القومية أن )بوبر( اعتبر األساس،

 . واألقليات الشعوب تدمج التي المهيمنة القوميات أثر من المناضلة الشعوب

 من الصهيونية الفكرة حول للكتابة )بوبر( دعا الذي السبب هو هذا ولعل

 فكتابه والروح؛ لإليمان مفهومه من النابع الخاص، منحاه ليعطيها نظره، وجهة

 كقومية صهيون تعنيه عما الحديث فيه حاول الفكرة( تاريخ وفلسطين، )إسرائيل

 مركزية على المذكور كتابه في ركز أنه كما األخرى، القومية بالمفاهيم وعالقتها

 الفصول وفي . اإلله لوحدانية رمزًا باعتبارها إسرائيل لشعوب بالنسبة فلسطين

 ذلك إلى وتطلعاته القومية ألفكاره والمبدئية العملية )بوبر( ممارسة نجد التالية

 الوجود ومن فلسطين، في الثقافية الصهيونية موقف عن للتعبير المتميز النمط

 حتى بعده م ١٩٤٨عام سواءقبل فيها، القومية ثنائية دولة فكرة ومن العربي،

العالم. هذا )بوبر( غادر عندما ،١٩٦٥ عام

. ١٥٤ ، ١٥٠ ص لشعبين، آرض بوبر،

.١٠٧ ،١٠٤ص فكرة، تاريخ وفلسطين، اسراتيل بوبر،
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الثالث الفصل

فلسطين في العرب نحو الصهيونية السياسات

١٩٣٩-١٩١٧

مدخل:
 الستعمارها فلسطين إلى اليهود المهاجرين من متتابعة الصهيونية.بموجات الحركة دفعت

 الدعاية صورته ما غير على الواقع المهاجرون هؤالء وجد وقد األولى. العالمية الحرب قبل

 جغرافية رقعة على قوميًا امتدادًا يملك متأصل شعب يوجد ففيها أدبياتها؛ في الصهيونية

 كان لذا األضعاف. بعشرات الكم حيث من اليهود عن يزيد الشعب هذا أن كما شاسعة،

 ثقافة يحمل معظمهم كان ولما العرب. مع للتعامل وسيلة يوجد أن اليهودي المحلي المجتمع على

 مع للتعامل مرجوة وسيلة عن للبحث الفكر ذلك إلى لجؤوا فقد وأفكاره، الغربي الفكر

العربية. السكانية األغلبية ومواجهة العرب

 الفزة في وداللة أهمية ذات فلسطين في العربي الوجود تجاه الصهيونية السياسات تعتبر

 نهاية بين المتعاقبة الفرات في امتدادها األهمية تلك وتأخذ )بلفور(، تصريح أعقبت التي

 الصهيونية السياسات اتخذت الفرة هذه ففي الثانية. العالمية الحرب وبداية األولى العالمية الحرب

 الرابع الفصل في عنها سنتحدث التي السياسة فيها بما فلسطين، في العرب تجاه متعددة مواقف

 السياسات بها مرت التي التطورات معرفة بمكان األهمية ومن القومية. ثنائية دولة فكرة حول

 مع العرب، مع تفاهم لتحقيق اليهودية النشاطات في الموثرة العوامل على للتعرف الصهيونية

 مثل ذلك ومستلزمات اليهودي، القومي الوطن بإقامة فلسطين في الصهيونية األهداف تأمين

فلسطين. في السياسية األوضاع على الهيمنة وتوفير الهجرة أبواب فتح

فلسطين: في العربي الوجود على الصهيونية الفعل ردود - ١

 الصهيوني المشروع على نفسها فرضت سياسية مشكلة يزال، وال العرب، وجود كان

 )المسالة تعبير عليها أطلقت معضلة اتجاهاتها، بكافة الصهيونية الحركة واعتبرته فلسطين، في

 فلسطين يهود اتجاهات توزعت ١٩٢٥ - ١٩١٧ بين الواقعة الفترة وفي فلسطين(. في العربية

ثالثة: إلى المشكلة تلك مع التعامل في
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 بجيث األخالقي، الصهيونية جوهر تتحدى أساسية مشكلة فيها ترى نشطة أقلية اتجاه ٠ ١

 يجب االتجاه، هذا رأي في السالم، أن كما األول، المكان في العربية للمعارضة تتهيًا

مهمة. تنازات مقابل ذلك كان ولو حتى ثمن، بأي إليه التوصل

 وهو )اليشوف(، فلسطين في اليهودي المجتمع من أكبر قسمًا يمثل الثاني، واالتجاه - ٢

 بمهارة تناولها يجب مؤقتة عقبة تتعدى ال باعتبارها أقل، بجدية المعضلة تناول اتجاه

الطريق. إلبعادهاعن

 تتطلب حقيقية، مسألة أنها على المعضلة إلى نظر وقد األغلبية، اتجاه هو الثالث واالتجاه - ٣

 تواجه التي الجدية التهديدات لمواجهة تطويرها يجب ودفاعات معاكسة، وسائل

فلسطين. في العرب يمثلها التي والفعلية والسكانية السياسية األوضاع

هي: أربعة لتصبح االتجاهات تلك تطورات الثالثينات وفي

الرسمية. الصهيونية المنظمة اتجاه - ١

التصحيحيين. الصهيونيين اتجاه — ٢

)المبام(. لحزب األم المنظمة تعتبر التي هاتسعير( )هاشومير منظمة اتجاه — ٣

فلسطي. في القومية ثنائية دولة فكرة تبنوا الذين المثقفين اتجاه - ٤

 سمي ما تجاه فلسطين يهود بين نشاطات قامت االتجاهات تلك أساس وعلى

 في القيادية المواقع عن أزيحوا المحليين )اليشوف( يهود أن المعروف ومن العربية(. ب)المسآلة

 أن من الرغم على األوروبيون، الصهيونيون القادة ليتواها فلسطين، في الصهيونية الحركة

 وكان وسداه. اليهودي القومي( )الوطن لحمة كانوا الفلسطينيين اليهود )اليشوف(

 ليهود اإلقليمي )المجلس ، زماني فاعيد هما: فلسطين يهود يمثالن رئيسان تنظيمان

 ليهود القومي )المجلس لوئمي فاعيد انتخب ١٩٢٠ أول وبعدتشرين فلسطين(.

 ١٤ من تنفيذي ومجلس أعضاء، ثالثة من رائسة مجلس ترأسه عضوا، ٢٦ من فلسطين(

 أول كانون أواخر في موتمرًا فلسطين يهود عقد فقد التنظيمات، هذه عن وعدا عضوًا.

 اجتماع أول الموتمر ذلك ويعد إسرائيل(. )أرض يتسرائيل" "ايرتس مؤتمر سمي ١٩١٨

 في بند أهم وكان كافة. فلسطين يهود عن ممثلين بحضور يعقد األولى العالمية الحرب بعد

 نقطتين تتضمن خطة الموتمر أقر كما السياسي، فلسطين يهود مستقبل بحث أعماله جدول

 القومي وطنه فلسطين تصبح أن وجوب اليهودي الشعب طلب األولى: هما: أساسيتين

أجمع. العالم في اليهودي الشعب إلى وإداراتها فلسطين شوون في الحاسم القرار يعود وأن
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 الشعب مساعدة مهمة األمم( )عصبة أمام تضمن قوة العظمى بريطانيا اختيار الثانية:

 حكم كيفية عن مفصلة نقاطًا أيضًا الخطة تضمنت كما القومي. وطنه بناء في اليهودي

 رسميتين؛ والعبرية العربية اللغتين واعتبار لذلك تقام أن يجب التي والهيائت فلسطين

 عبر وقد فلسطين. في سكانية أغلبية فيها اليهود يصبح انتقالية مرحلة عن الخطة وتحدثت

 في التصحيحية(، والصهيونية الجديدة الصهيونية )المنظمة مؤسس جابوتنسكي(، )فالديمير

 من ليس تناقضات، هناك أن موضحا العرية(، )المعضلة حل من تشاؤمه عن المؤتمر

 البالد في عاشوا الذين العرب، من نتوقع أن يمكن )هل وتساءل: عليها، التغلب السهل

 وحذر فيها؟( عدده ليتضاعف آخر شعب يأتي أن على يوافقوا أن سنة، ألفي من أكثر

 الذي موقعها عن ستتنازل العربية األغلبية أن االعتقاد بتصديق أنفسهم يخدعوا أال اليهود

 قدر وقد العددية. المساواة على قائم بدستور يهودية عروض أي مقابل احتلته أن لها سبق

 ليس معارضتهم سلطوا الذين للصهيونية، المعادين العرب المحرضين نباهة )جابوتنسكي(

 الفعالة األداة بحق، فيها ميزوا التي اليهودية، الهجرة ضد هي ما بقدر يهودية حكومة ضد

. يهودية وحكومة يهودية أغلبية حتما ستوحد التي

:١٩٢٥و ١٩١٧ عامي بين فلسطين في العربي الوجود تجاه الصهيوني النشاط - ٢
 العرب إزاء )اليشوف( فلسطين يهود بين موقفان ساد األولى العالمية الحرب بعد

 أرض على موجودون العرب أن األول الموقف أصحاب يرى فلسطين. في معهم والتعامل

 على تعمل أن الصهيونية الحركة على فإن ولذا؛ تجاوزها، يمكن ال أغلبية وهم فلسطين،

 واعرافهم بعضهم، أو العرب تعاطف كسب تحاول وأن واليهود؛ العرب بين العالقة تلطيف

 كسب في للصهاينة أمل أال الثاني الموقف أصحاب ويرى فلسطين، في اليهودي بالوجود

 أن الصهاينة وعلى معهم، التعامل محاوات من جدوى فال ولذا؛ اليهود، مع العرب تعاطف

 في اليهودي القومي الوطن بناء ومتابعة واليهودية، الصهيونية المؤسسات بناء إلى ينصرفوا

 كلمته في وعبر ، كاليفارسكي( ميرغيلوت )حاييم األول الموقف أصحاب قاد وقد فلسطين.

 من حذر حيث ،١٩١٩ حزيران في فلسطين( ليهود اإلقليمي )للمجلس الخامس االجتماع في

يجب شرط العرب تعاطف كسب أن اعتبر كما العرب، معارضة أهمية من التقليل خطورة

.٢٨ ،٢٤،٩ ص فلسطين، ويهود العربية المسالة نيل، كبالن،
 مديرا أصبح ،١٨٩٥ عام فلسطين إلى هاجر ،١٨٦٧ عام بولونيا ني ولد مارغيلوت، حاييم، كليفرسكي،

العرب. مع لتفاهم بحماسه عرف الجليل، في )آيكا( لشركة التابعة للمستعمرات
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 غوريون(، بن )ديفيد الثاني الموقف أصحاب وقاد الصهيوني'. للنجاح مسبقًا عليه الحصول

 حل أال واكد نفسه، فلسطين( ليهود اإلقليمي )المجلس اجتماع في ألقاها كلمة في عنه وعبر

 بالحذلقة حله يمكن الصراع وهذا الطرفين بين سحيقة هوة فهناك الصهيوني: العربي للصراع

 لليهود فلسطين تكون أن على سيوافقون العرب كان إذا فيما أدري ال "إنني قوله: وتابع فقط.
 كأمة والعرب لنا البلد هذا يكون أن نريد كأمة إننا العربية. اللغة اليهود تعلم ولو حتى

 ،١٩١٩ حزيران في فلسطين ليهود اإلقليمي )المجلس الحتماع ونتيجة . أيضا يريدونه
 بحيث العرب بين ياشر أن يجب محدودًا سياسيًا عمال أن مفاده استنتاج إلى األغلبية توصلت

 قضية أهمية بإقرار االحتماع واكتفى يوخرها. وال اليهودي القومي الوطن بناء عملية يؤذي ال
 موضوعية عالقات القامة حقا يسعون الصهاينة يكن لم لجنة". إلى وأحالها العرب مع العالقات

 الرأي وإفهام الصهيونية، من الموحد موقفهم وتشتيت العرب شق هدفهم كان بل العرب، مع

 فلسطين. في اليهودي للوحود رافضين للصهاينة؛ معادين جميعًا ليسوا العرب أن العالمي العام

 تعادي ال المظهر عربية ومنظمات أحزاب إنشاء أجل من األموال تخصيص إلى عمدوا ولذلك

 )الجمعية مثل من واتحادات أحزاب العرب بين ظهر وهكذا بوجودها. تقبل وال الصهيونية

 الصهيونية المنظمة وعملت .١٩٢١ عام والدتها )كليفارسكي( أعلن التي اإلسالمية( الوطنية

 من جنيه ألف (٢٠) بمبلغ قرض اعتمد ١٩٢١ حزيران ففي ومثيالنها، الجمعية تلك دعم على

 مولت قصيرة بفترة ذلك وبعد الخاصة. الحاجات على إلنفاقه الصهيونية التنفيذية اللجنة

 لإلنفاقات جنيه الف (١٥) مبلغ هايسون( )كيرن اليهودي االستعمار اتحاد الصهيونية المنظمة.

 ترافقت اإلنفاقات تلك أن الفرة تلك في لألحداث المتتبع ويالحظ .١٩٢١ أيلول في الخاصة

 أوساط في نشاطها خالل من إليها قفزت عملية أهداف من اليهودية المنظمة حددته ما مع

 لالستهالك دليل تقديم أولهما هما: اثنين في األهداف تلك تحديد ويمكن العرب؛ من معينة

 موافقة يوضح ما وهذا للصهيونية، معاد غير العربي الرأي من قطاع وجود على الخارجي

 )اتحاد وفد تمثيل مصداقية لنسف الوطنية( اإلسالمية )للجمعية مالي دعم تقديم على )وايزمن(

 ١٩٢١ عامي لندن إلى االتحاد وفد زيارة أثناء العرب المسيحية( اإلسالمية الجمعيات

 بأن اإلسالمية( الوطنية )الجمعية في العاملين إلى اإليعاز هو األهداف تلك وثاني . ١٩٢٢و

 خالل حدث كما التوتر، حاالت أثناء البالد إلى النظام وإعادة السلم لحفظ تدعوا

الني واحتفاالت ،١٩٢١ الثاني تشرين ٢ في )بلفور( تصريح ذكرى رافقت التي االضطرابات

.٦٣٧ ص المعاصر، التاريخ مجلة األولى، العالمية الحرب بعد اليهودية العربية االحتكاكات كبالن،

.٤٣- ٤٢ ص فلسطين، ويهود العرية المسآلة كبالن،

 البريطاني االبحتالل على فعل كرد ١٩١٨ منتصف منذ تشكيله بدًا المسيحية، اإلسالمية الجمعيات اتحاد

منه. عداتية مواقف الصهاينة اتخذ ١٩١٩ عام القدس في األول مؤتمره أنعقد الصهيونية، والحركة
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 الوطنية )الجمعية أن بيد . ١٩٢٢ تموز في االنتداب صك وتطبيق ،١٩٢٢ آذار في موسى

 تحقيق في فشلها إلى أدى مما فلسطين؛ في العربي العام للرأي انكشفت ما سرعان اإلسالمية(

 شتاين( )ليونارد مثل الصهاينة من قادة أن حتى الصهيونية؛ المنظمة لها رسمتهما اللذين الهدفين

 لعرب أن إلى مشيرين نقدهاصراحة في ١٩٢٣،بدؤواخاللعام و)فردريكهرمنكيش(

 الصهيونية الحركة لصاح حققتها التي اإلنجازات أن كما رايتها، تحت ينضووا لم األهمية ذوي

 حد إلى ذهب )كيش( أن حتى عليها؛ الصهاينة أنفقه ما حجم إلى بالقياس متواضعة كانت
 الوطنية )الجمعية فشل من الرغم وعلى . طبيعيًا موتا وتموت وشأنها تتك أن القول

 للصهيونية، معاد غير العرب بين معتدل حزب إيجاد فكرة عن الصهاينة يتخل لم اإلسالمية(،
 الحت ،١٩٢٣ خريف ففي غتاين(؛ و) )كيش( من كل من قويًا تأيدًا الفكرة هذه ووحدت

 اإلسالمية الجمعيات )اتحاد معارضي من عدد توجه عندما الحزب، ذلك إلنشاء المواتية الفرصة
 تجاوز تطورًا ذلك وكان حديد. حزب لتأسيس المساعدة طالبين )كاليفرسكي( إلى المسيحية(

 ذلك والدة عن أعلن وهكذا الصهيونية. الحركة منه استفادت اإلسالمية( الوطنية )الجمعية

 أن بيد . ١٩٢٣ الثاي تشرين من األول في الفلسطيني( العربي الوطني )الحزب باسم الحزب

 الخطة أن واتضح لتأسيسه األول اليوم منذ انكشف الصهيونية بالحركة الحزب هذا ارتباط
 ذا نفوذًا الحزب يحقق لم ولذا المسيحية(، اإلسالمية الجمعيات )اتحاد تخريب هي له التكيكية

 جريدته وصدور الحزب نشوء )كيش( اعتبر الفشل، ذلك من الرغم وعلى العرب. بين قيمة
 ضده الصراع إلى تحولوا تعبيره، حسب المتطرفين، ألن للصهيونية؛ مكسبًا الشرق( )مرآة

للصهيونية. التصدي من بدال ومعارضته

 ثالثة بمحاولة لفلسطين الصهيونية التنفيذية اللجنة قامت فقط، أشهر ثالثة وبعد

 اإلسالمية الجمعيات و)اتحاد الفلسطيني( الوطني )الحزب من كل دور. يتجاوز بديل إليجاد

 الدعم وقدمت الريفية؛ المناطق في للمزارعين منظمات تكوين إلى فاتجهت المسيحية(،

الناصرة، في الريفية المناطق في المزارعين( )بأحزاب سمي ما لتأسيس واألدبي المادي

 من فلسطين في البريطانية العسكرية االدارة في ضابط بريطانيا، في ولد ،١٩٧٣ - ١٨٨٧ ليونارد، شتاين،

 رتيس ،١٩٢٩ إلى ١٩٢ . من لندن في الصهيونية التنفيذية للجنة سياسيًا سكرتيرًا عين ،١٩٢. إلى ١٩١٨

.١٩٦١ سنة بلفور( )تصريح كاب مولف ،١٩٤٩ - ١٩٣٩من اليهودي البريطاني االتحاد

 ضمن عسكرية استخبارات كضابط خدم الهند، في ولد ،١٩٤٣- ١٨٨٨ كيش، هرمن فردريك العقيد

 التنفيذية اللجنة في السياسية الدانرة ليرأس استقال ،١٩٢٠ إلى ١٩١٩ سنة من السلم موتمر إلى البريطاني الوفد

 تقديم في االستمرار مع حيفا في الخاصة التجارية ألعماله تفرغ حيث ،١٩٣١ سنة حتى لفلسطين الصهيونية

آلغام. حقل في يفتش كان بينما آفريقيا شمال في قتل فلسطين، ليهود األمنية المساتل في شورته

.٦٤٧ - ٦٤٥ص األول، العالمية الحرب بعد اليهودية العربية االحتكاكات ١
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 على مبنية التنظيمات تلك الصهيونية المنظمة دعم خلفية وكانت والخليل. جنين نابلس،

 الحضرية المناطق في الصعود حديثة السياسية النخبة تصدر تجاه القرى زعماء به أحس ما

 أن حتى المزارعين أحزاب على عريضة آماال الصهاينة علق لذا العرب؛ بين القيادي العمل

 بدمج مختلط عربي يهودي حزب تكوين ي ١٩٢٥ سنة يأمل كان )كاليفرسكي(

. اليهود( المزارعين )باتحاد المزارعين أحزاب

 تصريح صدور أعقبت التي السنوات سبع فرة في الصهيونية المنظمة سياسة أبرزت

 في العربية بالتنظيمات الرسمية االتصاات تجنب هما: ومتالزمتين هامتين حقيقتين )بلفور(

 أو تشريعية صيغة أية ضمن الفلسطينيين بالعرب االرتباط من التملص والثانية، فلسطين،

 اتصف زمنا. أسبق ألنها األولى الحقيقة بطرح بالبدء الحقيقتين هاتين مناقشة ويمكن قانونية.

 السكان؛ من منتخبة تشريعية مؤسسات قيام من بالتخوف الصهيونية الحركة قادة موقف

 كانت مهما المؤسسات، تلك مثل أن مبكرة مرحلة منذ أدركوا القادة، هؤالء ألن وذلك

 وقد فلسطين. في أقلية يشكلون واليهود الصهيوني المشروع على خطرًا تشكل صالحياتها،

 قيام بين ربطوا فقد فلسطين؛ في العسكرية اإلدارة قيام منذ صراحة التخوف ذلك عن عبروا

 وعلى العرب، للسكان المصير تقرير وحق لفلسطين االستيعابية والقدرة المؤسسات تلك

 ، ١٩١٩و ١٩١٨ عامي ففي العثماني. الحكم وزوال األولى العالمية الحرب انتهاء بعد األخص

 وأن والعربي؛ اليهودي بين واألساسية النوعية الفروق تمييز على البريطانيين )وايزمن( حث

 من الدولي القانون علماء وأن قادمة، طويلة لفرة نفسه لحكم مهيًا يكون لن العربي

 موسسات إدخال ضد أطروحات لتقديم حاذقة تكتيكية وسائل اختيار في مجثوا قد الصهيونيين

 بأنهم علنًا يفصحوا أن المستحيل من وحدوا فقد المنظور. المستقبل في فلسطين إلى ديمقراطية

 أو أغلبية فيه يصحبوا الذي الوقت يأتي أن إلى الموسسات تلك مثل قيام تأجيل يفضلون

 :إنهم آنذاك، أقلية، لكونهم كوا أدر أنهم هو الموقف هذا في الثاني والسبب األغلبية. من قريبين

 يصبحواأغلبية، أن يصلواإلى لم ما الديمقراطية على فيها يحافظون عروض تقديم اليمكنهم

 يهودفلسطين ناقشها األفكارالتي ومن فلسطين. يهودًافي بأعتبارهم مطالبهم، ويومنواتحقق

 الحالة يالئم مشروع كمتغير الجماعات لكافة القومي الذاتي الحكم مطلب ١٩١٩ عام في

 )اليشوف( قادة وحافظ التعددية. أو البرلمانية الديمقراطية مالءمة من كثر ا فلسطين في الخاصة

ذلك يكون. أن حرصواعلى ولكنهم طرحه، متغيرًايمكن الذاتي، الحكم اعتبارمطلب على

السابق. المصدر
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 المفكرين أبرز من كبالنسكي( )سلومون وكان علنا. يطرحوه فلم بينهم محصورًا المتغير

 في طرح وقد فلسطين. في التشريعية الموسسات في العرب تمثيل مسألة عالجوا الذين الصهاينة

 نظر البحث، هذا ففي العدد(، ضئيل بلد لسكان المصير تقرير )حق أسماه ما كاباته

 أن يرى كان لذا واألردن، فلسطين أي الكاملة؛ فلسطين أنها على فلسطين إلى )كبالنسكي(

 يرى وكان آنذاك. القائم السكان حجم من بكثير اكبر االستيعابية الكاملة( )فلسطين قدرة

 تضمنت . المصير تقرير في حقه يمارس لكي استيعابه يجب السكان من أدنى حدًا هناك أن

 إقامة تشرشل(، )ونستون برائسة ١٩٢١ آذار ٢١ في عقد الذي القاهرة، )موتمر مقررات

 ذلك ومع السامي؛ المندوب عينه الذي االستشاري المجلس محل يحل فلسطين في تشريعي بجلس

 المؤسسات أن عن بيان بإصدار تفويضًا السامي المندوب يعط لم نفسه تشرشل( )ونستون فإن

 منتخب مثل تعبير أي استخدام تجنب بشرط إال وبحث دراسة موضع فلسطين في النياية

 أصدرت البيان لذلك وتنفيذًا .١٩٢١ أيار في السامي المندوب بيان تضمنه ما وهذا وممثل،

 أية له يكن لم فلسطين في تشريعي مجلس بتشكيل اقتراحًا ١٩٢٢ عام البريطانية الحكومة

 االنتداب حكومة سياسة تخالف مسألة أية في البحث عليه حظر العكس على بل صالحيات،

 صيغة أن ومع ، تنفيذية سلطة أية التشريعي المجلس االقراح يخول وم االنتداب؛ صك نص أو

 رفضت لوئمي( )فاعيد فلسطين ليهود التنفيذية اللجنة أن إال ضعيفة كانت التشريعي المجلس

 السامي المندوب مع المذكورة اللجنة عقدته الذي االحتماع وفي منه. تخوفًا وأبدت االقراح

 لمؤسسات صيغة أية معارضتهم أعضاؤها أبدى ،١٩٢٢ حزيران في صموئيل( )هربرت

 من المعطاة الوعود تحقيق المنتخبة الموسسات تلك مثل وحود في الصعب من ألن منتخبة؛

 المشاركة فلسطين( ليهود التنفيذية )اللجنة قررت وعندما البريطانية. والحكومة األمم( )عصبة

 العرب ألن االنتخابات تلك فشلت السامي، المندوب من بضغط ،١٩٢٢ انتخابات في

بإلغاء قرارًا السامي المندوب يصدر أن إلى أدى الفشل وهذا شاملة. مقاطعة قاطعوها

 حزب زعماء من صهيوني اشراكي بولونيا، مواليد من ،١٩٥ . -١٨٨٤ سلومون، كبالنسكي،

 -١٩١٣ من كايمت( كيرن) اليهودي القومي الصندوق في عمل صهيون(، )بوعالي صهيون عمال
. ١٩٥. وفاته وحتى ١٩٣٢ منذ حيفا في )التخنيون( لمعهد مديرًا عمل ،١٩١٩

 عن مرجمًا ٢ ٦ ص وامكانياتها(، فلسطين )وافع بعنوان كبالنسكي بمحث عن نقالً رزوق أسعد ذكره كما

.٣١٣ - ٣٠٣ص الكبرى"، "اسراتيل كابه في األلمانية

 القضية جذور توما إميل د. أيضا، انظر .١٧٤ ص الحديث، فلسطين تاريخ الوهاب، عبد الكيالي،

.١٥٦-١٥٠ ،١٢١ ،١٢٠الفلسطينية،ص
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 االرتياح من موجة فسرت لوئمي(، )فاعيد مطلب ملبية النتيجة تلك جاءت وقد االنتخابات؛

 يهود أعفى مما العرب جانب من جاء االنتخابات فشل أن السيما فلسطين، يهود بين والرضى

. )صموئيل( السامي المندوب خطة دعمهم عدم على اللوم تحمل من فلسطين

 تسلم أعقبت التي الفرة في العرب نحو الصهيونية السياسات في الثانية الحقيقة تتمثل

 بها قام التي الرسمية غير االتصاالت في فلسطين، في السلطة البريطانية المدنية اإلدارة

 )كاليفرسكي( قام فقد وخارجها. فلسطين داخل العربية الزعامات بعض مع )كاليفرسكي(

 وذلك ولبنان، فلسطين في العربية والزعامات الشخصيات بعض مع عديدة اتصاالت بإجراء

 كان كاليفرسكي() أن من الرغم على الصهيونية؛ المنظمة النتائج تلزم ال كي الشخصية بصفته

 فيه اشرك الذي اللقاء االتصاات، تلك ومن قادتها. من بعلم الصهيونية المنظمة بموافقة يعمل

 ذلك في العربي الجانب من شارك :١٩٢ . آذار في هانكين( )ياهشيع األراضي شراء سمسار

 تما اللذين اللقائين وفي الدين. معز ويوسف كرم راشد الدكتور صفير، نجيب من: كل اللقاء

 المنظمة ممثل )كاليفرسكي( إلى باإلضافة أحدهما في شارك العام، نفس من حزيران في

 الماضي معين من كل العري الجانب عن اللقائين هذين في وشارك فلمان(. )س. الصهيونية

 وأمين التميمي وفيق األتاسي، ماشم أرسالن، عادل الجابري، احسان الصلح، رياض

 عرض محايدة. مصادر من أو اللقاءات تلك حقيقة عن عربية مصادر تتوفر وا الحسيني".

 أن القول إلى وخلصوا نقطة؛ تقطة العرب رفضه الذي برنابمجه اللقاءات تلك في )كاليفرسكي(

 وأنهم فلسطين، في العربية األمة غير أخرى ألمة شرعيًا وجودًا يقبلوا أن يمكنهم ال العرب

 يوافقون ال وأنهم وخطرًاعليهم، فيهاضررًالهم يرون ألنهم بحزم، الصهيونية الهجرة يعارضون

 الحكومية. واإلدارات المدارس في رسمية لغة العبرية، اللغة تصبح أن على األحوال من حال بأي

أصر برنابجه، في البنود بعض تخفيف طريق عن العرب يرضي أن )كاليفرسكي( حاول وعندما

.١٥٩ ،١٥٧،١٥٢ ص العربية، والمسآلة فلسطين يهود كبالن،

 مالك مع بعالقاته اشتهر ، ١٨٨٢ عام فلسطين إلى هاجر ،١٨٦٤ عام أوكرانيا في ولد هانكين، ياهشيع

 القومي الصندوق مثل الصهيونية الموسسات لصالح األراضي شراء حول نشاطه تركز حيث األراضي،

. ١٩٤٥ عام توفي )إيكا(، باسم اختصارًا المعروفة اليهودي االستعمار وشركة اليهودي،

 لهانز الطرق، مفترق على كاب: عن نقال اليهودية، العربية االحتكاكات مقالته، في كبالن ذكر كما

 العربي والعام اسراتيل فلسطين، في اليهودية العرية العالقات حول بالعبرية مقاالت )مجموعة كوهين
 الثاني كانون فلمان( ٠س دمشت تقرير الصهيوني، األرشيف عن أيضًا كبالن ذكره كما ،١٤٧ ص

.٦٦٧،ص ١٩٢١
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 أشخاص بها يقوم أن يجب بل رسمية، غير بطريقة تعقد أال يجب اللقاءات تلك أن على العرب

 من ما أحدًا سيدعو بأنه )كليفرسكي( ورد فلسطين؛ في الصهيونية الموسسات من مفوضون

 ما مفاوضات هناك تكون لن أنه العرب أجاب لفلسطين، الصهيونية المنظمة في التنفيذية اللجنة

التالية: الشروط على لفلسطين الصهيونية التنفيذية اللجنة توافق لم

المستقلة. سورية من جزء فلسطين أوال:

اليهودي. القومي الوطن فكرة قبول يمكن ال ثانيا:

رسمية. لغة ليست العبرية اللغة ثالثا:

اليهودية. بالهجرة القبول اليمكن رابعًا:

 حانب كل عن مفوضين أعضاء حمسة من مكونة لجنة أن اليهودية المصادر وتذكر

 دفع المحادثات، عن األنباء تسرب لكن تامة، سرية ظل في االجتماعات في ستستمر كانت

 رياض ابنه لتورط دمشق، في األول فيصل الملك وزارة في منصبه من االستقالة إلى الصلح رضا

 الوطن بمبدًا باالعراف يقروا لم العرب ألن إليها المشار المحادثات توقفت وقد فيها. الصلح

اليهودي). القومي

 يكن لم الفلسطينيين العرب الزعماء موقف أن الصهيونية األوساط بعض وترى

 أساليب استخدم الزعماء أولئك فبعض األحوال؛ جميع في الصهاينة مع التفاهم يرفض

 مناال نفسها األوساط تلك وتسوق والصهاينة؛ البريطانية اإلدارة مع للتعامل تكتيكية

 أواخرعام )كليفرسكي( على (١٩٨٢ - ١٨٩٣) الحسيني جمال اقتح ما ذلك على

 قومي ذاتي بحكم مطالبتها تسحب أن الممكن من العربية التنفيذية اللجنة أن ١٩٢٤

 ،Bichameral شعبتين ذي ثنائي تشريعي مجلس أساس على يهودي عري اتفاق لصاح
 كما األدنى، الشعبة تصديق حق لها أعلى وشعبة نسبي أساس على تنتخب أدنى شعبة

ألول. الفصل في اإلشارة سبقت

العرب: العمال تنظيم من )الهستدروت( موقف - ٣

 االنضمام من العرب العمال استثناء لنا يتضح )الهستدروت(، أهداف في النظر دققنا إذا

الوعي وارتفاع اليهود، العمال مع العرب العمال الندماج تحاشيًا اليهود؛ العمال كبقية إليها

 معين فبل ،١٩٢حزيران. ١٧ بتاريخ السوري الموتمر إلى قدمه تقرير عن نقالً مقالته في كبالن ذكره كما

.٦٦٧ ص الحسيفي، وأمين التميمي رفيق الماضي،

.٦٥٩ ،٦٥٨ص اليهودي، العريية االحتكاكات كبالن، ٢
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 واالندماج التحالف ذلك ومثل بينهم.. طبقي تحالف خطر عنه ينتج مما العرب، عند العمالي

الصهيونية: على خطرين يحمالن

 )الهستدروت( وانعزالية الصهيونية. المفاهيم على اليهود وخروج العرب العمال تطور األول:

 ومن العبري. العمل مسألة من الصهيونية االقتصادية المؤسسات موقف لحقيقة آخر وجه

 على المحافظة وهو الصهيونية، النظر وجهة من العربية للمعضلة جديد وجه يبرز هنا

اليهود. لصالح واليهود العرب بين النوعي الفارق

 محاولة مع )الهستدروت( في التنظيم من العرب العمال باستثناء التصريح يتعارض الثاني:

 العرب يتفاهم أن وتريد العرب، تعادي ال أنها الخارجي العام الرأي إفهام الصهيونية

واالجتماعية. الثقافية العربي العامل سوية من تحسن وأن واليهود

 وجه في والوقوف العمل، سوق في مصلحتها ضمان على )الهستدروت( من وحرصًا

 العمال تنظيم مسألة )الهستدروت( قيادة ناقشت فقد الرخيصة؛ العربية العاملة اليد منافسة

تنظيمية: صيغ ثالث طرح إلى وانتهت العرب،

ويهودية. عربية مختلطة نقابات أي ومرابط، مندمج تنظيم أوال:

دولي. اتحاد ضمن تنضوي منفصلة قومية قطاعات أساس على تنظيم ثانيا:

متوازية. نقاية تنظيمات ثالنا:

 مختلطة اجتماعية نواد إقامة ١٩٢٠ أيلول في غوريون( )بن اقتح السياق هذا وفي

 انصب وقد مشتركة، وترفيهية رياضية ونشاطات تعاونية ومطاعم للمرضى، مشترك وصندوق

 وكتيبات محاضرات خالل من تحقق الذي العرب بين الثقافي الجانب على )الهستدروت( جهد

 مشرك، عمل في منظمة حياة يعيشوا لكي العرب العمال تثقيف و مبسطة، عربية بلغة كتبت

 سوى اليهودية العربية العمالية العالقات تشهد وم الرفاقيتين. والمسؤولية النظام وتعويدهم

 أساس على قامت إذ اليهودي(، العمل )رابطة سمي فيما ١٩٢٧ سنة تمت واحدة، محاولة

 الذاتية اإلدارة قطاع )الهستدوت( أسست حيث منفصلين؛ ويهودي، عربي قطاعين،

 تلك نجاح وكان اإلدارة. الذاتي قطاعها لتشكل عربية لمجموعات مفتوحًا الباب وترك

 عددهم يتجاوز لم العرب العمال من محدودًا عددًا إال تستقطب لم إذ محدودا؛ الرابطة

.١١٩٤٣عاملسنة ألف

٦٥٩-٦٤٦ المرجعالسابق،ص١
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 :١٩٢٩ عام انتفاضة بعد فلسطين في نحوالعرب الصهيونية المنظمة سياسية - ٤
 الدامية الصدامات بسبب ؛١٩٢٩ آب بإحداث اليهودية العربية العالقات تأثرت

 قوات األحداث في وتدخلت الفلسطينية. والقرى المدن من العديد في واليهود العرب بين

 تلك نتيجة فسقط خاصة؛ العرب ضد القمع أسلوب مستخدمة البريطانية الشرطة
 العرب. من جريحًا ٢٣٢و شهيدا ١١٦و اليهود من جريحا ١٣٣و قتيال ١٣٣ الصدامات

موقفين: إلى انتهت عرية شعبية اجتماعات وعقدت

الصهيونيين. من واالنتقام العدو نحو الهجوم توجيه إلى يذهب األقوى وهو األول،

 المسلم الشباب وجمعية يافا في واليسارية الوطنية العناصر تؤيده األضعف، وهو الثاني،

 الزعامات تنصلت وقد اليهود. ال اإلنكليز ضد المقاومة توجيه رأت التي حيفا في

 البدو تاركة البريطانية، الفعل رد شدة أمام األحداث مسؤولية من الفلسطينية العرية

 المصفحة والعربات الطائرات لهجمات عرضة المسلحين وغير المنظمين غير والفالحين

 منهم بالمئة ٩ ٠ متهم, ألف من أكثر البريطانية السلطات وقدمت البريطانية. والقوات
 يهودي بينهم شخصًا ٢ ٦ على باإلعدام أحكام وصدرت المحاكم إلى العرب من

 فؤاد المعروفين: الشهداء من ثالثة في اإلعدام حكم تنفيذ على وأصرت واحد.

 عرف الذي الثالثاء يوم اإلعدام حكم فيهم ونفذ الزير؛ وعطا جمجوم محمد حجازي،

 للرأي صدمة األحداث تلك شكلت وقد .١٩٣٠ حزيران ١٧ في الحمراء بالثالثاء

 حول المعنية الصهيونية األوساط في ونقاش جدل ودار فلسطين؛ في اليهودي العام

 معتدلة صيغة إيجاد الصهيونية المنظمة وحاولت واليهود. العرب بين العالقات مستقبل

 اليهودية الوكالة عبرت وقد السياسي. الموقف في واليهود العرب بين توازن لتحقيق

 حيث ،١٩٣٠ أيار في البريطانية الحكومة إلى مذكرتهاالموجهة في الموقف ذلك عن

 الحياة في فلسطين في العرب مع المساواة قدم على شركاء اليهود يكون أن طلبت

 في متطلقا يرغبون ال فلسطين في اليهود أن إلى نفسها المذكرة أشارت كما السياسية،
 ومن عليهم. اليهود غير هيمنة دائمًا ويرفضون السكان من اليهود غير على السيطرة

 وطرحه غوريون(، )بن أعده الذي الدستور مناقشة الفتة هذه في البارزة األمور

 السياسية والمشاكل الخاص فلسطين وضع فيه وحدد ،١٩٣٠ الثاني كانون في

 انتقالية مرحلة الدستور مشروع في وحدد عليها. االنتداب تطبيق عن الناتجة
المحيليةمن المجتمعات تغطى التالية المرحلة وفي سنوات. عشر إلى حمس من مدتها

 .٢٤١ ،٢٣٦ ص الحديث، فلسطين تاريخ الوهاب، عبد الكيالي،
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 نسبة أساس على والتشريعية البلدية المجالس في ممثليها انتخاب حق واليهود العرب

 وعبرت نجاح أي لها يكتب لم تمنيات من أكثر المشروع هذا يكن وم العددية. السكان

. البراق انتفاضة بعد الصهيوني الموقف ضعف عن

 استعداد على فلسطين في زعماءعرب عن البحث إلى ١٩٣٤ عام غوريون( )بن اتجه

 لحزب التنفيذية اللجنة اجتماع في أشار فقد آنذاك؛ عليه كان كما الواقع، باألمر للقبول

 تأثيرها لها عربية جهات إلى السعي ضرورة إلى ، ١٩٣٤ آذار ٢٢ بتاريخ )الماباي(، العمال

 ال العرب أن أساس على يتم أن يجب واليهود العرب بين اتفاق أي إن الواقع، باألمر تقبل

 )بن بتقديم )ماكنس( قام وقد لهم. يعطى ما قبول وعليهم يريدون ما على الحصول يمكنهم

 نفسه، العام ففي ،١٩٣٤ عام العرب الزعماء ببعض فالتقى عربية، زعامات عدة إلى غوريون(

 جنيف وفي آب، في العلمي موسى ومع تموز، في الهادي عبد عوني مع التوالي على احتمع

 لقاء وخاصة اللقاءات، تلك وبنتيجة نفسه. العام في الجابري، وإحسان أرسالن شكيب التقى

 مع المساواة أساس على اتفاق إلى للتوصل الوحيدة الطريقة أن غوريون( )بن اقتنع حنيف،

 سبقت كما أقوى، وتصبح )اليشوف( فلسطين في اليهودية الجماعة تنمو أن هي العرب،

 ببعض اللقاء إلى بدره سعى فقد ، آرلوزوروف( )حاييم أما األول". الفصل في اإلشارة

 انتهى وقد .١٩٣٢ شباط في الهادي عبد بعوني المثال، سبيل على فالتقى، العربية الزعامات

 إلى مطولة رسالة في عنه عبر ما وهذا فيه، مشكوك العرب مع االتفاق أن موداه انطباع إلى

 لنسف القوة من لميعدالعربعلىدرجة جاءفيها: ، ١٩٣٢ حزيران٣٠ بتاريخ )وايزمن(

 في عربية دولة إلقامة قوة من كافية درجة على أنهم يعتقدون يزالون ال ولكنهم مكانتنا

 القوة من كافية درجة على اليهود أن حين في الحسبان، في السياسية مطالبنا أخذ دون فلسطين

 من مستمرلليشوف نمو إحراز على غيرقادرين ولكنهم الراهنة؛ أوضاعهم على للمحافظة

وستأتي النمو. لهذا والنظام السالم على نفسه الوقت في والمحافظة واالستيطان الهجرة غحالل

.٩٥ ،٩٣ ،٨٨ ص االنتداب، عهد خالل فلسطين في القومية ثناتية دولة فكرة هاتيس،

.٩٩ ،٩٨ص السابق، المرحع

 في شارك برلين، جامعة في االقتصاد في دراسته تلقى ،١٨٩٩ عام أوكرانيا في ولد حايم، آرلوزوروف،

 دوريته تحرير ورنيس الفتي( )العمل حزب عن مسووال أصبح الصهيونية، والنشاطات المنظمات من العديد

 حزب في نشيطًا وعضوًا العام(، الصهيوني )المجلس في عضوًا أصبح ،١٩٢٤ عام فلسطين إلى هاحر )العامل،

 أنها يعتقد عناصر اغتالته اليهودية. الوكالة في السياسية للدائرة رئيسًا أصبح هاتسعير(، هابوعيل الفق: )العامل

.١٩٣٣ عام أبيب تل في التصحيحية الصهيونية من
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 ستأتي عندئذ فلسطين؛ في عرية دولة إقامة الفعلية القوى توازن يمنع عندما التالبة المرحلة

 وسيختير بالموافقة؛ وحواب حقيقبة قوة على يقوم القوميتين، ين توازنًا تعني التي المرحلة

 المرحلة إلى الوصول كان إذأ فيما االنتداب فترة خالل التطوري لصهيونية ا سة السيا أسلوب

 ااعتقاد ذلك أدى وقد مستحيل". بأنه لالعتقاد ألمبل وإنني ال. أم ممكنا التالية

 من شيء أي على الحصول في تنحح لن الصهيونية بأن يائس استنتاج إلى ب)آرلوزوروف(

 ومسألة آنذاك. قائمة كانت التي الظروف ظل في اإلنكليز، من أو العرب من المساواة،

 السلطات تلك خشيت إذ البريطانية؛ االنتداب سلطات يين خالف حور كانت هذه المساواة

 قرر أن إلى عددي، أساس على التشريعي المجلس في واليهود العرب يين المساواة تطبيق من

 العرب يين صراحة المساواة مبدًا تبني ،١٩٣٥ حزيران ١٤ في )ماكدونالد(، المستعمرات وزير

 فقد المساواة مسألة من الصهيونية الحركة موقف أما المقتح. التشريعي انمجلس في واليهود

 تبنيها وعدم التشريعي المجلس في بها المطالبة حصر إلى الثالئينات بداية في بها المطالبة من تطور

 يصبح أن إلى وتطلعًا الهجرة ازدياد نتبجة التطور هذا حاء وقد رسمية. صهيونية كسياسة

 اليهود تمثيل على يصرون كانوا فلسطين في العرب أن المعررف ومن فلسطين. في أغلبية اليهوذ

األخرى. والهيائت للتشريع انمجلس في نسبيًا تمثيالً

:١٩٣٩-١٩٣٦ العرب نحو الصهيونية والمبادرات االتصاالت - ٥

 عامي بين العربية الثورة مواجهة أن اتجاهاتها اختالف على الصهيونية الحركة وحدت

 إنشاء فكرة ودعمها االنتداب سلطة على باالعتماد لها التصدي يمكن ا ١٩٣٩و١٩٣٦

 ويمكن فلسطين. إلى أوروبا من اليهودية الهجرة تكثيف من البد بل البهودي، القومي الوطن

أربعة: في المعنية الفزة في االتجاهات تلك تصنيف

 بالتهيئة غوريون( )بن خطة عنه عبرت الذي الصهيونية للحركة الرسمي االتجاه أوال:

 مستفيدين سنوات وعشر حمس بين تترارح مدة خالل يهودي مليون حوالي هجرة

 وخالل أوروبا؛ في لها يتعرضون اليهود كان التي والضغوط الدولية، الظروف من

 على يهودية دولة إلى فلسطين تحويل يمكن المليون هجرة فيها تتم التي الفزة تلك

الواقع. األمر أساس

 ص الخالدي، وليد الغزو، إلى المأرى من األفلية، وحكم الصهيرنية مراحل حايم، رلوزورون،٦

٢٤٧٤٢٤٦ .
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 فلسطين إلى اليهودية الهجرة زيادة يدعوإلى وكان التصحيحيين؛ الصهيونيين اتجاه ثانيا:

 وعشر همس بين تتراوح فرة خالل اليهود المهاجرين عدد يتراوح بحيث األردن، وشرقي

 من مستفيدين األردن، وشرق فلسطين في يقيمون مليونين إلى مليون بين سنوات،

 التصحيحيون وكان أخرى. ودول بريطانيا في لها يتعرضون اليهود كان التي الضغوط

المنطقة. في البريطانية اإلمبراطورية مصالح تخدم قوية يهودية دولة تشكيل إلى يهدفون

 عبر حديدة، أفكارًا وطرحت القومية، ثنانية دولة فكرة تنبنى كانت التي الجماعات اتجاه ثالثا:

 قوميتهم لبناء العرب وبجهد فلسطين، في الصهيوني بالمشروع سلم إذ )ماكنس(؛ عنها

 قد العرب أن طالما )ماكنس(: يتساءل الحقيقة هذه أساس وعلى نفسها. فلسطين في

 فهل الصهاينة، مثل مثلهم وطنيون األقل على وهم فلسطين، في عديدة قرونا عاشوا

 منهما كل يسلح الطرفين أن رأيه، حسب والواقع، بينهما؟". مساومة تكون أن يمكن

األضعف. على أقواهما بنتيجتها سيهيمن التي المعركة تلك الحاسمة؛ للمعركة نفسه

 معالجة في انطلق إذ آخر، مذهبًا ذهب وقد هاتسعير(، )هاشومير الفتي الحارس اتجاه رابعًا:

 عدد زيادة أن ترى التي الصهيونية، االشراكية نظر وجهة من اليهودية العربية العالقات

 سيؤدي الزيادة، لتلك االقتصادية بالفوائد العرب واعتراف فلسطين، في اليهود السكان

 مشتكة؛ طبقية مصالح وقيام العربية الجماهير بين وتطوره االجتماعي الوعي تكون إلى

 بفشل العرب، العمال أوساط في للصهيونية معادية اتجاهات وجود الفتي الحارس وعلل

. الهدف ذلك تحقيق في ذاتها الصهيونية

 الشخصيات ببعض االتصال فلسطين في الصهيونية الحركة حاولت نفسها الفترة وفي

 غوريون( )بن التقى السياق هذا وفي الصهيونية، النظر وجهة من باعتدالها، المعروفة العربية

 انطونيوس أن إذ االثنين؛ بين واسعة كانت الهرة ولكن ،١٩٣٦ نسيان في انطرنيوس، بجررج

 القبول إمكان إلى وأشار الصهيونية، مع صراع في ليست العربية التطلعات أن على يوافق لم

 الدولة فكرة أن وأكد سياسي. كمركز ال روحي، كمركز اليهودي، القومي الوطن بفكرة

 الوطن حول الرأي ذلك غوريون( )بن رفض وعندما العربية. التطلعات مع متناقضة اليهودية

 أنطونيوس أكد وقد الكبرى. سورية إلى الهجرة يمكنهم اليهود أن انطونيوس اقترح القومي،

 فلسطين؛ إلى اليهودية الهجرة تحدد لم ما يقوم، أن اليمكن واليهود العرب بين التفاهم أن مرارًا

معينة مساحات على دولة اليهود يعطي هوإجراءتقسيمي أنطونيوس ماعرضه أقصى وكان

.٢٤ ،٢٢ ص األوهام، عن التخلي يهودا، حاييم،
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 يشملها أن الممكن من الدولة وهذه فيها، أغلبية يكونوا أن يمكنهم بحيث الساحلي السهل من

 حقيقة يعكس غوريون( )بن آمال مع أنطونيوس آراء تناقض وكان الكبرى. سورية اتحاد

 جورج مع محادتاته عن غوريون( )بن سجلها التي الحقيقة تلك فلسطين، في متصارعة تطلعات

 أنطونيوس موقف إلى اإلشارة سبقت وقد الحسبان. في أخذت أنها يبدو ال أنطونيوس،

. البحث هذا من األول الفصل في بالتفصيل

 ضيق نطاق على الصهيونية االقتاحات بعض طرحت نفسها الفتة تلك وفي

 ؛١٩٣٦ عام االتحاد( )تخطة المعروف غوريون( )بن اقراح أهمها من كان وخاص.

 صغار لحماية القوانين بعض على العرب باتفاق اقتراحًا الخطة تلك تضمنت وقد

 العرب بين والمساواة العربية، االقتصادية االهتمامات وتلبية األراضي، مالكي

 العرب لمطالب تلبية المنطقة في إقليمي اتحاد وإقامة التنفيذي، الجهاز في واليهود

 االتحاد ذلك ويعطى يهودية. دولة به وترتبط بريطانيا، فلك في يدور السياسية،

 لم اليهودية الوكالة لكن فلسطين. في أقلية وضع في يكونوا بأال الطمأنينة العرب

 تحكم صعوبة منها: أسباب لعدة غوريون( )بن خطة تضمنتها التي باألفكار تقبل

 النفوذ اتساع من فرنسا مخاوف إثارة وتحاشي واسعة، عربية منطقة في بريطانيا

 الصهيونية األوساط بعض بين اتصاات تمت أخرى جهة ومن المنطقة. في البريطاي

 المرحلة خالل اليهودية(، )الوكالة نظر وجهة من المعتدلة، الشخصيات بعض وبين

 االتصاات تلك من الصهاينة هدف وكان .١٩٣٦ عام العرية الثورة من األولى

 فاجتمع الحسيني؛ أمين ورئيسها العليا العربية الهيئة مع حوار إلى الوصول

 المجلس عضو سلومون( )حايم اجتمع كما العلمي، بموسى و)ماكنس( .)فروموكين(

 العربية الهيئة وعضو آنذاك، البلدية رئيس الخالدي بحسين القدس مدينة في البلدي

 ترمي اليهودية( )الوكالة كانت التي النتيجة إلى تؤد لم االتصاات تلك لكن العليا.

 لمحاورة فلسطين خارج بالعرب االتصال محاوالت اليهودية( )الوكالة فنقلت إليها.

 في علوبة علي بمحمد القاهرة في فلينسكي( )نعوم فالتقى العليا. العربية الهيئة رئيس

أمين والصحفي الشهبندر الرحمن بعبد القاهرة في التقى كما ؛١٩٣٦ أيار أوائل

٠٢٧ ،٢٦ ص المرجعالسابق،١
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 أيلول أواخر في القاهرة إلى حوزيف( )برنارد البهودية( )الوكالة وأوفدت السعيد.

 العربية العالقات في الثالث النقاط معه وناقش بالشهبندر التقى حيث ١٩٣٦

 في )جوزيف( اجتمع كما الهجرة، الحكم، موسسات األراضي، وهي: اليهودية

 في مردم يجميل والتقى البارودي، وفخري القوتلي بشكري نفسها الفتة في دمشق،

 إلى اجتمعت فلسطين، إلى بيل( )لجنة الملكية اللجنة حضرت ,عدما .١ يايس
حضرت و باريس

 تقسيم حول رأيه إلى استمعت حيث ،١٩٣٦ أول كانون ٢١ بتاريخ )وايزمن(

 رأي وكان واليهود. العرب بين تقسيمها أو )كانتونات(، مقاطعات إل فلسطين

يرفضها. لم ولكنه عملي، غير )الكانتونات( أساس على التقسيم أن )وايزمن(

 مارس (١٢١ عام فلسطين إلى هاجر القانون، درس ،١٨٩٩ عام مونتيال في ولد جوزيف: برنارد

 ها خازنا ،ثم١٩٤٥إلى١٩٣٦من اليهودية الوكالة في السياسية مستشارًاللدانرة وأصبح القدس، في المحاماة

 كنيست عضو رزارية، مناصب عدة تقلد ، ١٩٤٨ سنة للقدس ًا إدارب حاكمًا ر*

(.١٦٠) القدس حصار (،١٩٤٨) فلسطين، في البريطاني الحكم أهمها: مؤلفات له دورات، لثالث

.٥٩ ،٥٨ ص السابق، المرجع حاييم، يهودا
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التاريخي الفكرة سجل الثالث: القسم

الرابع الفصل

عامي بين فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة

١٩٤٨ - ١٩٢٥

مدخل:-١
 صهيونية سياسة عن االنتداب عهد خالل فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة عبرت

 كل في منسجمة الغرض، موحدة السياسة تلك تك وم فلسطين. في العربي الوحود نحو

 الفكر في اتجاهات بها نادت فقد الفكرة؛ تلك تطور على مرت التي الزمنية الفرات

 ثنائية دولة فكرة أن المعروف ومن بها. ملتزما وحده الثقافية الصهيونية تيار وبقي الصهيوني،

 على أثرت، ولكنها واقعية غير أسس على فلسطين في اليهودية الجماعة بين نبتت قد القومية

 الفكرة نحو الصهيونيين اتجاهات نحدد أن ويمكن اليهودية. العربية العالقات تحديد في الغالب،

هي: مس في

 شعبين بين خالف أنه على واليهود العرب بين الخالف إلى نظر صهيوني، ثقافي اتجاه أوال:

 أحدهما هيمنة يتجنب أن يجب والحل مقسمة، غير فلسطين في قومية حقوق منهما لكل

 االتجاه هذا ويمثل اآلخر. ضد واحدًا السالح استخدام تجنب عليهما ولهذا اآلخر. على

 مجموعة وهم فلسطين، في اليهود واألكاديميون اإلنسان، حقوق دعاة من )الليبراليون(

)اليشوف(. فلسطين في اليهودية الجماعة عن وبعيدة شعبية، غير

 بين يجمع األردن، نهر جانبي على القومية ثنائية دولة قيام يرى صهيوني، اشراكي اتجاه ثانيا:

اشراكي. نظام قوميتهما

 العربي الوسط في طويال أقاموا الذين العرب اليهود في يتمثل عربي، يهودي اتجاه ثالثا:

 أن يفضلون األفراد أولفك مثل بطالقة؛ العربية وتكلم العربية العادات على وتعودوا

العرب. مع ومتعارنة طيبة عالقات على يكونوا
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 وطن قيام إمكانية في يشكون الذين المتشائمون أولئك يمثله عملي، صهيوني اتجاه رابعا:

 في الممكن االختيار هي القومية ثنائية دولة أن معتقدين فلسطين، في يهودي قومي

المنظور. المدى

 تكتيكي سالح أنها على الفكرة إلى نظروا الذين أولئك يمثله تكتيكي صهيوني اتجاه خامسا:

. العرب يرفضه لكي مطروح

 متعددة أو القومية ثنائية دولة مفهوم أبعاد البحث يستعرض التالية الفقرات وفي

 مختلفة؛ جماعات أقامتها التي والتنظيمات لالقراحات التاريخي التطور لعرض مستندًا القوميات؛

 الكيان قيام وحتى ١٩٢٥ عام من بدءًا فلسطين، في القومية ثنانية دولة فكرة لتجسيد

٠١٩٤٨ عام الصهيوني

القومية: ثنائية أو القوميات متعددة الدولة لفكرة الخلفية العوامل بعض - ٢

 منهم البعض لجًا فلسطين، في العربية بالمسالة أسموه بما المهاجرون اليهود اصطدم عندما

 وكان األوروبية. المجتمعات في القوميات مشكلة حل في الغريين والممارسة الفكر تجربة إلى

 بما تبريره، أو فلسطين في العربي الوجود جانب إلى اليهودي الوجود تفسير إلى يرمون هؤاء

 تعدد مجال في عديدة أوروبية تجارب هناك أن المعروف ومن الصهيونية. والفكرة يتفق

ثنائيتها. أو القوميات

 في نجح لبلد متميز كمثال التجارب تلك مقدمة في السويسرية التجربة تقف

 من أكثر يسرةسو وفي الواحد. البلد في القوميات تعدد لمسألة متوازن حل إلى الوصول

 المذهبين بين الدينية الناحية من يتوزعون كما السويسريون؛ السكان بها ينطق لغة

 أقل؛ بنسبة فاإليطالية الفرنسية تليها باأللمانية تنطق فاألغلبية والكاثوليكي؛ البروتستنتي

 الحكم إلى سويسرة لجأت وقد القديمة. الرومانية باللغة تنطق ضئيلة نسبة وهناك

 البالد تقسيم على يقوم طوعيًا فيدراليًا نظامًا السويسري( )االتحاد أصبح حيث االتحادي؛

 دستور ويضمن ذاتيًا؛ نفسها مقاطعة كل تحكم )كانتون(، المقاطعات من عدد إلى

مقاطعة. كل انسحاب حق )االتحاد(

ص القومية، ثناتية ظهورإسراتيل واليوم، عهداالنتداب في الثناتية القومية فكرة )ررليف(، سوزان هاتيس،
٦١ - ٩٥

٨٠



 فرض حيث واللغوية؛ اإلثنية للعالقات آخر، مثال يبرز البلجيكية المملكة وفي

 إلى بلجيكا سكان ينقسم الثنانية. القومية أشكال من لشكل متوازنا حال الواقع ذلك

 )الفالمنكيون( يتكلم )الوالونيون(. هي والثانية )الفالمنك(، هي األولى اثنيتين؛ جماعتين

 فيتكلمون )الوالونيون( أما الهولندية، اللغة من الشيء بعض قريبة وهي الفلمنكية؛ اللغة

 العاصمة في رسميتين اللغتان تعتبر حيث الخاصة؛ بلغته يتكلم إقليم فكل الفرنسية؛ اللغة

 لحل والوظيفي اإلقليمي االنفصال قبلت دستورية، مملكة البلجيكية والمملكة )بروكسل(.

 فنظمت الثنائية تلك مع تكيفت البلجيكية السياسية األحزاب أن حتى اللغوية، مشكلتها

. )للبروكسليين( وثالثة )للفلمنك( وأخرى )للواليين( أجنحة صفوفها بين

 في اإلصالح مسالة حول الفتاة( )تركية جماعات بين سادت التي االتجاهات أما

 دفعت التي العوامل من فتعتبر العثماني(، ب)االتحاد عرف ما أو العثمانية، اإلمبراطورية

 في الطوائف و القوميات بأبناء اليهود بمساواة المطالبة إلى الصهيونيين المفكرين بعض

 على قائمة المساواة فكرة أن حيث عثمانيين؛ مواطنين باعتبارهم العثمانية، اإلمبراطورية

 على يعاملون مواطنين الجميع يعتبر بحيث العثمانية، بالوطنية الشعور في الجميع اشتراك

. اإلمبراطورية داخل دينية أو عنصرية جماعات أو طوائف أبناء أنهم على ال األساس، هذا

 مواجهة في الصهيونيين والمفكرين السياسيين بعض لدى خلنية السابقة األمثلة شكلت
 بالةاضي سلميًا حلت القومية المشكلة أن من الرغم وعلى فلسطين. في العريي الوجود واقع

 وفق السير في يكونواجادين لم الصهاينة المفكرين غالبية إالأن وبلجيكا، سويسرة من كل في

 فلسطين. في وجودهم يكرس حل من الخوف إلى مايكونون كانواأقرب بل التجارب، تلك

 أقلية أنهم كون يدر كانوا ألنهم نظرًا القومية؛ ثنانية دولة أساس على العرب وجود جانب إلى

 توفرت العرب أن حين في واالجتماعي؛ واللغوي الثقافي تجانسهم عدم إلى إضافة فلسطين، في

 هذا إلى يضاف واللغوية، الثقافية الناحيتين من متجانسون أغلبية، فهم أفضل، شروط لديهم

 كان فإذا الشيء؛ بعض غربًا يبدو الصهيوني الموقف وهذا باألرض. ارتباطهم استمرار كله

 تحارب عن الحديث هذا كل فلماذا فلسطين، في القومية ثنائية دولة يريدون ال الصهاينة

 هذين على ولإلجابة األساس؟ حيث من الفكرة يطرحون لماذا تعددها؟ أو الثنائية القومية

القومية فكرة طرحهم أن تغلهر الصهاينة معظم اتخذها التي المواقف أن القول من البد السوالين

.١١٨- ١١٧ ص المتعدد، المجتمع في الديمقراطية آرنت، ليبرهارت،

.٣٣ه ص النهضة، عصر في العري الفكر ألبرت، حوراني،
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 يتمكنوا لم لو فيما مطالبهم، تبرير في لهم موقع ألخذ والتهيئة االختبار منه الهدف كان الثنائية

 موقفهم تبرير إلى يرمون كانوا آخر جانب ومن فلسطين(. في القومي )الوطن بناء من

 وهذا فلسطين. في العربي القومي التواجد حقيقة على المطلع العالمي العام الرأي أمام األخالقي

 إلى الوصول في جادين يزالون، وال صادقين، كانوا الصهيونيين، الليبراليين من أنقلة ينفي ال

القومية. ثنائية دولة أساس على مسام متوازن حل

القومية: ثنائية دولة في والتوافقية األغلبية بين الديموقراطية - ٣

 في شعبان فيه يشرك حكومي، نظام لقيام سياسي مفهوم هي القومي ثنائية الدولة

 إدارة في الخجماعتين اشراك يعتمد وال الدولة. تكون التي األساسية الدعائم إلى النظرة

 لهذا األساسي المبدأ على بل العددية، منهما كل قوة مع مرافقة نسبة على الدولة مؤسسات

 فإن للوطن، المشزك الطرفين والء من الرغم وعلى والتسامح. الحسنة اإلرادة في المتمثل النظام،

 وفي الديني. وتراثها القوميتين وثقافتها بلغتها تتمتع حيث المنفصلة؛ القومية هويتها جماعة لكل

 شعبين وجود معنى وليس متميزة. مكانة والدين والثقافة اللغة من لكل يكون النظام هذا مثل

 في يعيشان يكونا أن إما فهما بالضرورة؛ القومية ثنائية دولة في يعيشان أنهما واحدة دولة في

 الدولة تكون أن وإما كأقلية، بجقوقها األقلية وتتمتع األغلبية تحكم حيث ديمقراطية، دولة

.١والعزل التمييز من أبناؤه ويعاني متساوية بحقوق الشعبين أحد يتمتع ال حيث عنصرية

 الجماعتين بين التوافق يضمن نظام اختيار في القومية ثنائي مجتمع في الصعوبة تكمن

 أن القول أمكن األقلية على وسيطرتها األغلبية طغيان النظام ذلك مثل تجنب وإذا القوميتين.

 الحسنة باإلرادة الغاية هذه إلى الوصول يمكن وال المجتمع. ذلك في وظيفتها حققت الديموقراطية

 وكتابة األحزاب، تعدد نظام السلطات، تقسيم مثل: أساسية عناصر من البد بل وحدها؛

 بين التوازن وكذلك التنفيذية، السلطة في والمشاركة االعتراض، في األقلية وحق الدستور،

 اتحاد وقيام نسبي، وتمثيل األبعاد، متعدد حزبي ونظام األقلية، وتمثيل التشريعية السلطة شعبتي

.٣الخ ... إقليمي غير أو إقليمي أساس على

 القومية. ثنائية دولة في ديموقراطي مجتمع لقيام أكثرمالءمة توافقي نظام توفر أن الشك

اتخاذ في القوميتين الجماعتين لمشاركة الفرصة تتاح القومية الجماعات بين التوافق ظل ففي

.١٦-٨٩،ص١٩٧٤،١ العدد ، ١٦ المجلد بابليكا، ري القوميات، متعددة الدولة سوزان، هاتيس،

.٣١ - ٢٣،١٩٧٧ يل، حامعة نيوهيفين، المتعدد، المحتمع في الديموقراطية ليبهارت،
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 هناك القرار. فرض على بالقدرة األغلبية تمتع أو الجماعة، حجم عن النظر بغض القرارات،

 دول في الديموقراطية التجارب خالل من )ليبرهارت( يستعرضها التوافق أنماط من العديد

 األغلبية؛ ديكتاتورية تجنب إلى يؤدي توافقي نمط إلى الوصول ويمكن السياسية. األنظمة متباينة

 فإن )ليبهارت( تحديد وحسب االعتراض. في وحقها القرار، اتخاذ في مشاركتها لألقلية ويحقق

 بلجيكا، مثل المتعدد الديموقراطي النظام ذات الصغيرة الدول في يطبق ما هو التوافقي النمط

وهولندا... سويسرا

 القومية، ثنائية الدولة لمفهوم متعارضة متناقضة خصائص روليف( هاتيب )سوزان تذكر

 وتعتبر واالجتماعي. االقتصادي وتفاوتها القومية الجماعات تجانس عدم خاللها من تبرز

 التحرر مرحلة إعطاء في وتبالغ به، مسلمًا أمرًا األغلبية هيمنة األقلية تقبل إمكانية )هاتيس(

 أن ويدو القومية. ثنائي المجتمع إلى االنتقال على سلبيًا تأثيرًا القومية للجماعة القومي

 ذلك ظهور في أثرت قد المجاورة العربية واألقطار والفلسطينيين بإسرائيل مرت التي االعتبارات

 لقيام مالئم مناخ توفر يصعب المتعارضة، أو المتناقضة العوامل من خليط خضم وفي التعارض.

 االنتقال أعداء أحد القومية الجماعة عند الشوفينية الظاهرة تفاقم يعتبر كما القومية. ثنائية دولة

. استنتاجاتها في روليف( )هاتيس انتهت كما الدولة، تلك إلى

 التمييز.بين في خاصة أهمية القومية ثنائية الدولة حول المالحظات هذه تكتسب

 والصهيونيين اليهود القادة بين الثنائية القومية بأتباع سموا من تبناها التي األفكار

 تطبيق حول اليهودي المحلي المجتمع قادة أثارها التي التحفظات يفسر ما وهذا الثقافيين،

 وفي فلسطين. في أقلية يشكلون فيه اليهود كان الذي الوقت في القومية، ثنائي حل

 ثنائية دولة بفكرة نادت التي والجمعيات التنظيمات أهم البحث يتناول التالية، الفقرات

. ٩٤٨ - ١٩٢٥ عامي بين فلسطين في القومية

واالستقطاب: االختبار بين السالم( )عهد جمعية - ٤

 التي (Covenent of the Peace) السالم( )عهد جمعية تأسيس في الفضل يعود

هما: بارزتين شخصيتين إلى ، ١٩٢٥ عام شالوم( )بريت باسم العبرية في تعرف

.٢٢٥ - ٢٠٧ص ،١٩٦٩ الثاني، كانون ،٢١ عدد العام، سياسات التوافقية، الديموقراطية آرنت، ليبهارت، ١

 ثناتية إسرانيل شخصي، تقويم واليوم: االنتداب عهد في الثناتية القومية فكرة هاتيس، سوزان روليف،

.٥٩- ٥٨ ص القومية،
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 )آرثر األصل األلماني االجتماع وعام ، غوروفيتش( )جوزيف األلماني اليهودي المستشرق

 المفكرين بعض أن ، ١٩٢٥ نيسان ٢٦ بتاريخ يومياته، احدى في يذكر الذي روبين(،

 رأي وكان فلسطين، في العرية( )المعضلة ناقشوا )غوروفيتش( ومنهم اليهود؛

 )عهد جمعية في برزت وقد . بينهم فيما يتعاونوا أن واليهود العرب على أن )غوروفيتش(

 األولى؛ العالمية الحرب قبل فلسطين إلى هاجروا ممن جماعة أولها جماعات، ثالث السالم(

 عام البراق انتفاضة أحداث وحتى تأسيسها منذ الجمعية نشاط الجماعة هذه وجهت حيث

 شرق أصول ومن العملية( )الصهيونية أتباع من بأنها الجماعة هذه وتتصف ،١٩٢٩
 نشطت التي الثانية الجماعة أما أكاديميًا. تعليمًا تلقوا من وهم )روبين(، عدا ما أوروبية

 أوروبا. وسط بلدان من المهاجرين اليهود المثقفين من فهم البراق انتفاضة بعد الجمعية في

 الثالثة والشخصية كوهين( و)هانز برغمان( )هوغو أبرزهم: من ليبرالية، خلفية ومن
٠٠٠٠

(Robert Welsh ولش )روبرت هي المجموعة هذه في

 أستاذا عمل السامية، الدراسات في متخصص ألماني مستشرق ،١٩٣١ - ١٨٧٤ جوزيف، غوروفيتش،

اإلسالميين. واألدب الثقافة في كب فرانكفورت، جامعة في السامية اللغات أستاذ أصبح الهند، في العربية للغة

.٢١٧ ص اليوميات، آرثر، روبين،

 المنظمات في نشاط له وكان برلين، فيهاوي الفلسفة ودرس براغ ولدني ،١٩٧٥- ١٨٨٣ هوغو، برغمان،

 و)غوردون( )بوبر( من بكل كثيرًا تأنر )باركوخبا(، المسماة الضهيونية الطالية المنظمة ترأ حيث براغ، نفي الطالية

 )هابوعيل الفتي الحارس حزب في بارز نشاط له وكان ، ١٩٢٠ عام فلسطين إلى هاحر سواء، حد على و)أحدهلعام(

 نشاط له كان ،١٩٣٥ عام العبرية الجامعة في للفلسفة أستاذًا أصبح القدس، في الوطنية للمكبة مديرًا كان هاتسعير،

فلسطين. في القومية ثناتية دولة فكرة تبنت التي المنظمات في واضح

 ضابطا خدم الطالبي، )باركوخبا( تنظيم ني نشط حيث براغ ني ولد ،١٩٧١ - ١٨٩١ هانز، كوهين، '

 سنة سراحه واطلق روسيا إلى ونقل أسيرًا وقع حيث األولى، العالمية الحرب خالل النمساوي الجيئ في

 لندن، ي ١٩٢٥- ١٩٢١ منسنة هايسوت( كيرن) لفلسطين التأسيسي الصندوق في عمل ،١٩٢٠

 البراق انتفاضة حوادث بعد الصهيونية من موقفه تغير ،١٩٢٥ سنة فلسطين إلى هجرته بعد عمله في واستمر

 ،١٩٣٢ عام األمريكية المتحدة الواليات إلى وهاجر ،١٩٢٩ عام الصهيونية المنظمة من استقال حيث الدامية؛
 المدرسة في درس ١٩٦٢ إلىعام١٩٣٦ عام ومنذ نيويورك، ني )سميث( كلية ني للتاريخ آصبحأستاذًا حيث

 بارز نشاط له كان ،The New School for Social Reserch نيويورك في االجتماعي للبحث الجديدة

 آثناء الفتي الحارس لحزب خاص وبشكل العربية، القضايا حول بتوسع وكب السالم(، )عهد جمعية في

غلسطن. في وجوده
٠٠٠٠

 )باركوخبا( تنظيم في دراسته خالل ونشط براغ ،ولدفي١٩٨٢- ١٨٩١ روبرت، ولش،

 بتوجيه ١٩٢١ عام منذ اهتم برلين، في األلمانية الصهيونية المنظمة صحيفة تحرير وتراس الطالبي،

العرب. نحو الصهيونية السياسة
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 )باإلحياء عرف ما باختيار الحل سبيل الصهيونية في المجموعة هذه وجدت وقد

 ويضاف براغ(. )جماعة أحيانًا المجموعة هذه على ويطلق االندماج، مقابل القومي(

 (Ernest Simon سيمون )آرنست مثل األلمان، من المثققين اليهود بعض إليها

 المسام الحل أتباع من ثالثة مجموعة هناك ، السالم( )عهد في المجموعتين هاتين وعدا

 إدارة في معظمهم عمل الذين من البريطانية الشخصيات من عدد إلى باإلضافة

 أبرزهم ومن ،١٩٢٩ عام حتى الجمعية في العضوية يعطواحق لم وإن االنتداب،

Edwen ل—صمرئي ن—وزأدوي (Norman Benwithc بنويتش )نورمان

Samuel) . الجماعات من تهجم إلى تكوينها منذ السالم( )عهد جمعية تعرضت 

 الجمعية ولكن انهزامية، تشكل الجمعية تلك أن القائل االدعاء تحت األخرى الصهيونية

 الفكرة تلك تتبنى )عهدالسالم( الجمعية أن بالقول القومية ثنائية دولة فكرة عن دافعت

 الصهيونية تتمكن لم وإذا األحوال؛ كل بهافي تتمسك كايدلوجية وليس واقعة كحقيقة

 في حق على العرب وإن ستفشل؛ فإنها الظروف من بها يحيط ما بكل اإلحاطة من

 )عهد رأي في الحيوي األمر وكان يهودية. ودولة أغلبية إلى تسعى صهيونية من تخوفهم

 ضد الجمعية تكن وم فلسطين في القوميتين من كل بحق االعتراف هو السالم(

 وفي اإلمبريالية. لقوة الطيبة اإلرادة على الصهيونية تطور العتماد أسفت وإن البريطانيين؛

 في اليهودية الجماعة أن تدرك أن الصهيونية( )المنظمة السالم( )عهد طالبت نفسه الوقت

 إلى الجمعية في براغ( )مجموعة أعضاء معظم وذهب الشرق. من جزء )اليشوف( فلسطين

)روبين( ولكن العرب؛ مع اتفاق مقابل بلفور( )تصريح إلغاء على الموافقة حد

 )يودين( مجلة تحرير في عمل هايدلبرغ، جامعة في دراسته وتلقى برلين، في ولد ،١٨٩٩ أرنست، سيمون،

 عام فلسطين إلى هاجر ،١٩٢٤و ١٩٢٣ عامي خالل لسيمون بالنسبة المعلم بمثابة كان الذي بوبر مع
العبرية. الجامعة في فاستاذًا حيفا في مدرسا عمل حيث ،١٩٢٨

 تشكيل عند فلسطين ني عامًا مدعيًا عين صهيوني، وقائد محام ،١٨٨٣ لندن في ولد نورمان، بينوفيتش،

 (،١٩٢٩ )آب البراق انتفاضة أحداث في التحقيق خالل العرب مع التعامل في بشدته عرف. االنتداب، إدارة

 الحركة لصاح عديدة مراكز شغل العبرية، الجامعة في الدولية للعالقات أستاذًا ليعمل ١٩٣١ سنة استقال

الصهيونية. حول عديدة مؤلفات ه الصهيونية،

 سامي مندوب أول صمونيل )هربرت ابن هو )صموتيل(، اللورد بعد فيما أصبح إيدوين، صمونيل،

غلسطين. في بريطاني

٨٥



 خالل من الواضح من الصدد. هذا في إجراء أي اتخاذ عارضوا وآخرين و)كليفرسكي(

 اتجاهها على يغلب إذ محدد؛ سياسي انتماء أي لها يكن لم أنها السالم( )عهد مواقف

 في أثروا الذين المعلمين من و)بوبر( )غوردون( )أحدهاعام(، ويعتبر الليبرالي. الطابع

. الجمعية أعضاء أفكار

الثنائية: القومية فكرة دعاة على ١٩٢٩ صدمة أثر - ٥

 بسبب السالم(، )عهد جمعية نشاط على البراق( )انتفاضة تؤثر أن الطبيعي من كان

 الصهيونية. كة الحر لصالح السافر البريطانية السلطات وتدخل اليهودية، العربية العالقات توتر

 اتخذ من فمنهم االنتفاضة، تلك من واضحًا تباينًا السالم( )عهد جمعية نواقف تباينت وقد

 التزامه على انطوى حيث متناقضا، موقفًا اتخذ من ومنهم الصهيونية، الفكرة من حازمًا موقفًا

 الذين أولئك من كوهين( )هانز كان واليهود. العرب بين التفاهم فكرة عن وتخلى بصهيونيته

 على )مضى يقول: كتب ،١٩٢٩ عام من الثاني تشرين ١٢ ففي الصهيونية؛ عن تخلوا

 الشعب إلقناع واحدة صادقة ولوبمحاولة نقوم أن دون عاما، عشر اثنا فلسطين في وحودنا

 العسكرية. العظمى بريطانيا قوة على كليًا اعتمدنا وقد معه. بالتفاوض أرضه على نعيش الذي

 وباالعتماد إنكليزية فلسطينبمساعدة في باستمرار والنمو التمسك لنا الممكن من أن واعتقد

 األحوال؛ كل في الحراب على االعتماد على قادرين نكون لن ولكننا بعد... فيما حرابنا على

 شيء لليهودية فلسطين في يكون لن وحينئذ محتومة؛ نهاية لها ستكون الوسائل تلك كل ألن

 التضحية في رغب إذ متناقضا، موقفًا اتخذ فقد )روبين( أما . سبيله( في جننا الذي صهيون من

 رسالة في هذا موقفه عن وعبر الصهيونية؛ سبيل في فلسطين في الثنائية القومية فكرة بمثالية

 العرب من عليه الحصول نستطيع "...ما بالقول: ،١٩٣١ عام من أول كانون ٣١ بتاريخ

 ما وأقصى عليه، الحصول على قادرين نكون لن إليه، حاجة في نحن وما إليه؛ حاجة في لسنا

 األقليات حقوق نمط على عربية دولة في لليهود أقلية حقوق هو لنا إعطائه على العرب، يوافق

 األكثرية نية بحسن مرهونًا فلسطين في اليهودية األقلية مصير وسيكون أوروبا.. شرق في

الحكم"". بزمام تمسك التي العربية

. ٤٧ - ٤. ص االنتداب، عهد خالل القومية ثناتية دولة فكرة سوزان، هاتيس،

 ذكرته كما بوبر، مارتن أرشيف ،١٩٢٩ ثاني تشرين ٢١ فويل، هول برت إلى رسالة هانز، كوهين،

.٥٨ ص السابق، المرجع هاتيس،

.٢٥ ص،١٩٣١ .٢١ .٣ والرساتل، لمذكرات ليوميات، إلىجاكسون، رسالته آرثر،من روبين،٢
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 البراق( )انتفاضة أثر على عديدة مذكرات السالم( )عهد جمعية أعدت آخر جانب من

أهمها: الدامية

 غيرشن( وشلومو نلسون كاتس صموئيل، كوهين، )برغمان، أعدها التي المذكرة -

 قدمت وقد اليهودية( للوكالة عربية سياسة حول السالم عهد جمعية )مذكرة عنوان تحت

 لندن، في الصهيونية التنفيذية اللجنة إلى ،١٩٣٠ شباط ٢٧ بتاريخ المذكرة تلك

أيضا. اليهودية وللوكالة

 آذار ١ ٢ بتاريخ الشخصية مسؤوليته على سيمون( )إرنست أعدها التي المذكرة -

 في جذرية خطوات اتخاذ مقتحًا اليهودية، للوكالة اإلدارية اللجنة مؤتمر إلى ووجهها ، ١٩٣.

فلسطين. في السالم سبيل

 في اآلخرين السالم( )عهد جمعية أعضاء علم دون )كليفرسكي( أعدها التي المذكرة -

. عربي — يهودي لميثاق أساسية خطة وضمنها ،١٩٣٠ آب

 وانسحاب المالية الموارد قلة بسبب السالم( )عهد جمعية اضمحلت ١٩٣٣ عام وفي

تدريجي. بشكل أعضائها من العديد

الثنائية: القومية دعاة نشاط تشجع ال اليهودية( )الوكالة - ٦

 االتجاه كان فقد السالم(. )عهد جمعية من موحد موقف على الصهيونية الجهات تتفق لم

 .١٩٢٧ حزيران في جنيه ١ . . بمبلغ لها )وايزمن( تبرع حيث البداية؛ في لها مشجعًا اليهودي

 فيها، السياسية الدائرة ومدير اليهودية للوكالة التنفيذية اللجنة رئيس )كيش( الكولونيل أما

 كانت ألنها نشاطها من التضييق إلى بالتحول أخذ ولكنه البداية، في بالجمعية مباليًا يكن فلم

 تحتكر اعتبرها فقد ولذا اليهودية. الوكالة في السياسية للدائرة كمدير اختصاصه، في تنافسه

 هاتسعير( )هاشومير الفتي الحارس منظمة اتجاه وكان اليهودية.. العربية العالقات مجال في العمل

 وحتى ١٩٢٩ منذ تبنتها التي القومية ثنائية دولة بفكرة التزامها مع يتفق الجمعية نحو اليسارية،

 ثنائ، االشتاكي الحل وهو الهدف؛ حول الفكرة تطبيق في الخالف تركز وقد ؛١٩٤٨ عام

 حن ذاك، آ: إلقلرى( )الكيبوتس قائد ياري( )مئير عبر فقد يجاورها، وما فلسطين في القومية

الدولة في ترى الماركسية ألن يهودية؟ دولة عن المرء يتحدث ال لماذا بقوله: الهدف ذلك

.٥ ٤ - ٥ ١ ص السابق، المرجع هاتيس،
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 اللتين القوميتين بين المساواة نفضل ولكننا قومية، أغلبية نريد إننا فقط، انتقالية مرحلة

المستقبل)." وفي اآلن البالد في تعيشان

 )غوردون(، بأفكار لتأثره باالعتدال هاتسعير( )هابوعيل الفتي الحارس حزب اتجاه اتسم

 إلى أعضائه من ينضموا لم الذين أما السالم(؛ )عهد جمعية إلى أعضائه من كثيرون انضم وقد

 حزب من السالم( )عهد جمعية إلى انضموا الذين ومن لها. معارضين يكونوا فلم الجمعية تلك

 يكن وم أعضائها. أبرز من وكانوا بوبروبرغمان( ايلتيش، كوهين، )ثون، الفتي، الحارس

 عربيًا موقفًا المصادر تذكر وال السالم(، )عهد جمعية من واضحًا البريطانية السلطات موقف

 قد اإلنكليزية، باللغة الناطقة و)فلسطين( الشرق( )مزآة جريدتي أن إال الجمعية، من واضحًا

 كوهين() مثل السالم( )عهد في بارزون أعضاء كتبها عديدة مقاالت ترجمات نشرتا

 العرب بين العالقات عن الجريدتان هاتان كتبته ما على الغالب الطابع وكان و)برغمان(,

 كانوا الذين الثنائية القومية دعاة أربك ما وهو وأقلية، أكثرية بين عالقات أنها هو واليهود

 كانتا الجريدتين هاتين أن المعروف ومن المساواة. أساس على العالقات تلك تقوم بأن يطالبون

 رصينًا فلسطينيًا الثنائية، القوبية دعاة يجد وم البريطانية. والسلطات اليهودية الجماعة تحابيان

. أطروحاتهم قبول في راغبًا االنتداب عهد خالل واحدًا

واحدة: دولة إطار في مقاطعات إلى فلسطين تقسيم فكرة - ٧

 تقسيم فكرة السالم(، )عهد جمعية قيام فرة في طرحت التي األفكار بين من

 )بن الفترة تلك في طرحها من أبرز من وكان )كانتونات(. مقاطعات إلى فلسطين

 مقاطعات أي طائفي، أساس على فلسطين تقسيم حول كتيبات عدة كتب الذي عافي(

 عام ونشر ،١٩٢٠ عام الفكرة تلك إلى الدعوة عافي( )بن بدأ وإسالمية. ومسيحية يهودية

 الكتيب أما ذاتيا؛ تحكم فلسطين في مقاطعات بتكوين اقراحًا أحدهما تضمن كتيبين ١٩٢٩

 في مشتركة مواطنية إلى دعوة وتضمن (Plestinianism) )الفلسطينية( عنوان حمل فقد اآلخر

.١٩٣٢ عام كتب كما مستنيرة، قوة حماية تحت واليهود العرب فيه يعيش حيث مشرك، بلد

.٨٦ ص السابق، المرجع العبرية، عن النص هاتيس ترجمت كما

.٦٤ ،٦١ ص المرجعالسابق، هاتيس،

 في درس القدس، في ولد يهوذا(، بن )اليعازر المعروف اللغوي ابنلعالم ،١٩٤٣- ١٨٨٥ أتمار، بنعاني،

 صحف لعدة مراسال عمل اليومية، هايوم( )داعور صحيفة صدور في وساهم صحفيًا عمل وألمانيا، فرنسا

بها. والكتابة العبرية اللغة تطوير في ساهم أجنبية،
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 الجماعات وجود من منطلقا نظره، وجهة من فلسطين دستور حول مقاا )اليوم( صحيفة في

 بتقسيم أي السويسري، النمط وفق واإلسالمية، والمسيحية اليهودية الثالث والدينية القومية

منفصلة. مقاطعات إلى البالد

 أحمد )خطة باسم عرف اقتراح العربي الجانب عن صدر عافي( )بن اقتراح مقابل وفي

 ومنها حيفا، حتى يافا شمال في يهودية مقاطعتين: إيجاد إلى الخطة تلك دعت حيث الخالدي(،

 طبريا إلى بيسان ومن الحجازي، الحديدي الخط غرب في اليهودية المناطق تقع بحيث بيسان إلى

 حيفا القدس، السبع، بئر المجدل، غزة، وأقضية مناطق من فتتألف العربية المقاطعة أما فالحولة.

 المقاطعتين؛ خارج وحيفا وصفد لحم وبيت والخليل والقدس الناصرة تبقى حين في ونابلس،

 يربطهما تشريعي، مجلس مقاطعة لكل ويكون المقاطعتين؛ بين الرابط بدور بريطانيا وتقوم

 إلى اإلشارة سبقت وقد الخطة، تلك )الماباي( العمل حزب رفض وقد أعلى. تنفيذي مجلس

 بعض طرح السياق نفس وفي . البحث هذا من األول الفصل في بالتفصيل الخطة تلك

 كاستل) بخطة عرف ما منها مقاطعات إلى فلسطين لتقسيم أخرى خططًا البريطانيين الموظفين

Castle) وشوب السامي المندوب واقتراح الناصرة، لواء متصرف( Woshop،) تضمنت 

 لحم وبيت القدس مدن: وإبقاء ومختلطة، ويهودية عربية مقاطعات ثالث إلى فلسطين تقسيم

 الختالف نظرًا االقراحات، هذه من ألي النجاح يكب وم هذاالتقسيم. خارج وحيفا

.٣اآلخر الطرف موقف عن طرف كل موقف

مزراحا(: )كديما الشرق نحو جاعة ظل في الثنائية القومية دعاة دعوة - ٨

 في العربية الثورة صعود غمرة في ، ١٩٣٦ عام الشرق( نحو )جماعة تنظيم تاسس

 حيث من عنها تختلف أنها إا السالم(، )عهد لجمعية امتدادًا الكثيرون اعتبرها وقد فلسطين.

 أعضاء معظم عضويتها في الشرق( نحو )جماعة ضمت وقد الخصوص. وجه على عضويتها،

 يومياته، إحدى في وضوح، بكل أشار الذي )روبين(، باستثناء السابقين السالم( )عهد جمعية

 أن علينا أنناقدكتب استنتاج إلى "لقدتوصلت قائال: القومية، ثنائية دولة فكرة من موقفه إلى

 ومن . واإلصابات الحوادث وقوع المفرمن وأنه العرب؛ مع دائمة حرب حالة في نعيش

اليهودالشرقيين من عضويتهاجماعة في قداستقطبت نحوالشرق( )جماعة للنظرأن الملفت

.١٩٣٣ أول كانون ٢٧ تاريخ غلسطين، صحيفة انظر

.١٣٤ - ١٣١ ،١٢٥- ١٢٣المرحعالسابق،ص "هاتيس،

.٢٧٧ ص ،١٩٣٦ نيسان ٢٥ اليوميات، آرثر، روبين، ٣
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 وإقامة الشرق معرفة هو هدفها أن وأعلنت فلسطين؛ في المستوطنين قدامى ومن )سفرديم(،

 الشعب عمل عن صحيحة معلومات ونشر الشرق، أمم مع واقتصادية واجتماعية ثقافية روابط

 مع التام بالتنسيق تعمل أنها تأسيسها؛ منذ الجماعة، تلك أكدت وقد فلسطين. في اليهودي

 إنجازات أهم ومن ليومي(. )فاعيد فلسطين(، ليهود القومي و)المجلس اليهودية( )الوكالة

 تمثيل فيها يجري العربية(، )المسآلة لمعالجة سياسية هيئة تشكيل إلى دعوتها الشرق( نحو )جماعة

 ال منشوراتها وكانت بالتساوي. فلسطين( في اليهودي القومي المجلس و) اليهودية( )الوكالة

 رافائيل اسحق و) )كاليفرسكي( هما موسسيها من اثنين لكن محددة. تواقيع أو تواريخ تحمل

 و)فاعيد اليهودية( )الوكالة من كل موقف اتسم كتاباتها. معظم حررا اللذان هما مولكو(

 على موافقته التنظيمين من كل وأبدى تأسبسها منذ باإليجابية الشرق( )نحو جماعة من ليومي(

 نشر فأبرزها الجماعة، تلك نشاطات أما العربية(. المسالة حول السياسية )الهيئة تشكيل

 والصحفيين. الكتاب بعض بأقالم فلسطين في العربية( )المسالة حول المقاات من مجموعة

 فيها البارز العضو نشاط على واقتصر الشرق( نحو )جماعة دور تقلص الزمن وبمرور

 عربية شخصيات ليقابل ،١٩٣٧ سنة صيف ولبنان سورية إلى برحلة قام إذ )كاليفرسكي(،

 )حزب أوساط مع ناقشه أنه قال برنامج إلى توصل ١٩٣٨ عام الجماعة. لتلك مثال بوصفه

 صراحة؛ فلسطين في ثنائية قومية فكرة تبينها الشرق( نحو )جماعة عن يعرف وم االستقالل(.

 إلى رسالة في )شرتؤك( أعرب وقد الفكرة. بتلك مقتنعًا كان نفسه )كاليفرسكي( أن إال

 اتصاالت بإجراء )كاليفرسكي( قيام من امتعاضه عن ،١٩٣٨ آب ١٨ بتاريخ كاليفرسكي

 بعد الشرق( نحو )جماعة عن الكثير يسمع وم العرب. مع بها، يفوض لم سياسية، ومفاوضات

. التاريخ ذلك

الثنائية: القومية من أهم اليهودية - العربية العالقة - ٩

 تفاهم صيغة عن البحث في الشرق( نحو )جماعة فيها نشطت التي الفترة نفس في

 عرفت أخرى جماعة الوجود إلى برزت ،١٩٣٦ ثورة تصاعد وأثناء العرب، مع

 رحال حمسة من تكونت ولكنها ما، بصورة تنظيمًا تكن لم ألنها الخمسة(، )بجماعة

هم: الخمسة وأولئك اليهودية. العربية العالقات بمعالجة المهتمين الصهيونيين من

 عمل ،١٩١٩ عام في فلسطين إلى هاجر سالونيك، مواطفي من ،١٨٩٤عام ولد رافانيل، إسحت مولكو،

المقاالت. وكابة التجارة في

.١٤ - ١٣٩ص السابق، المرجع هاتيس،



 و)موشيه روتنبرغ( بنحاس و) سيمسلنسكي( و)موشيه فورميكين( )غيد

 أيار ٢ ٤ في األول اجتماعها الجماعة عقدت ماكنس(. ليون يهودا و) نوفومسكي(

 الوكالة في السياسية الدائرة رئيس )شرتوك(، )فروموكين(، أعلم أن بعد ،١٩٣٦

 أن على اتفق المذكورين، الرجلين بين تم الذي اللقاء وفي االجتماع. بذلك اليهودية،

 وفي العرب. مع إليه التوصل يمكن الذي لالتفاق نص مسودة بوضع )فروموكين( يقوم

 المجتمعون ناقش )شرتوك(، فيه وشارك اليهودية( )الوكالة ممثلي من عدد مع آخر لقاء

 وجهات اختالف بسبب حولها اتفاق إلى التوصل من يتمكنوا لم لكنهم الهجرة، موضوع

 أبدى نفسه االجتماع وفي اليهودية(. )الوكالة وممثلي الخمسة( )جماعة بين النظر

 كما سنوات، حمس لمدة سنة كل يهودي ألف حمسين بهجرة للقبول استعداده )شرتوك(

 مع محادثاته أثناء مؤقتًا الهجرة إيقاف على لموافقته شديدة معارضة )ماكنس( عارض أنه

 حول مفاوضات أية أن على أخرى، مرة )شرتوك(، وأكد العربية. الزعامات بعض

 )الوكالة طريق عن تتم أن يجب العرب، مع رسمية، غير أو رسمية، مبدئية اتفاقات

 )شرتوك( اقترحه ما حتى رفضت اليهودية( )الوكالة أن إال التام. برضاها أو اليهودية(

 الوكالة وجهت نفسه الوقت وفي السنة. في يهودي ألف وستين اثنين هجرة على وأصرت

 الخمسة( )جماعة على الطريق لقطع مباشرة العلمي موسى مع االجتماع إلى )شرتوك(

 المطاف، نهاية وفي اليهودية(. )الوكالة عنها ترضى ال للعرب تنازالت يقدمون ألنهم

 في ضعيفة رغبة لديها اليهودية( )الوكالة أن مفاده استنتاج إلى )فروموكين( توصل

على المفاوضات فشل تبعة إلقاء في رغبة لديها أن كما العرب، مع المفاوضات مواصلة

 دخول بعد قاضيا أصبح العرب، بين ونشًا القدس في ولد ،١٩٦٧- ١٨٨٧ غيد، فوروميكين،

البريطانية. القوات

 مؤسسي آحد ،١٨٩١ فلسطين إلى هاجر أوكرانيا، في ولد ،١٩٥٣- ١٨٧٤ موشيه، سيميلنسكي،

 أتباع من نفسه اعتبر اليهود(، المزارعين )اتحاد وترأس الحمضيات، زراعة مارس )رحبوت(، مستعمرة

العرب. بعض مع عالقات آقام )أحدهاعام(،

 الحركات في نشاط له كان الهندسة، درس أوكرانيا، في ولد ،١٩٤٣- ١٨٩٧ بنحاس، روتنبرغ،

 األردن، نهر على كهربائية طاقة محطة إقامة مشروع تبنى ،١٩١٩ عام فلسطين هاجرإلى الروسية، الصهيونية

وجيزة. فترة بعد واستقال ١٩٢٩ سنة ليومي( )فاعيد ترأس
٠٠٠٠

 شركة أقام ،١٩٢٠ فلسطين إلى هاجر سيبريا، في ولد ،١٩٦١ - ١٨٧٣ موشيه، كي، نوفومس

. ١٩٢٩ البحرالميت شاطىء على البوتاس الستمار
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 ألف ٦٢ هجرة على اإلصرار يكون أن الخمسة( )جماعة من طلبت ولذا العربي؛ الجانب

 — العرب أي - يرفضوا لكي العرب، مع للمفاوضات أساسًا أدنى كحد سنويا، يهودي

الشرط". ذلك

:١٩٣٧ تقسيم مشروع مواجهة في واحدة لدولة خطة -١٠

 .١٩٣٧ لعام التقسيم بدائلخطة (منأهم نيوكمب - )هايمسون خطة تعتبر

 دولة قيام أهمها: نقاط تسع ،١٩٣٧ عام أول تشرين ٩ بتاريخ وضعت التي الخطة، تضمنت

 ومدنية سياسية بحقوق فلسطيفي كل فيها يتمتع معين، تاريخ من اعتبارًا سيادة، ذات فلسطينية

 صفة واليهود العرب من كل يمنح كما قوميته، أو دينه أو عرقه عن النظر بغض متساوية،

 حاصة سلطة وا الخاصة، شؤونه في يتصرف ذاتيا، حكمًا منهما كل ويمنح المحلي، المجتمع

 يهودية. الدولة يهودي، قومي وطن قيام إلى الوضع ذلك يؤدي بحيث اآلخر، ألحدهماعلى

 يتجاوز أال المذكورة الخطة تضمنت السكان مجموع إلى ونسبتهم اليهود هجرة يخص وفيما

 جميع في يكون أن ويجب عليه، متفقًا رقمًا بعد فيما األردن وشرقي فلسطين في اليهود السكان

 جداالً نيوكمب( - )هايمسون خطة أثارت السكان. مجموع من بالمائة ه . من أقل األحوال

 منها جاءت التي الجهات حول الصهيونية، األوساط بين عديدة أشهرًا استمر واهتماما، ونقاشًا

 وجنيف، ولندن نيويورك بين عديدة، أطراف بين جرت التي االتصاات وخلفية الخطة مبادرة

 الجدل مثار أما وبريطاية. ويهودية عربية شخصيات فيها اشتركت ،١٩٣٧ صيف خالل

 وأنها مباشرة؛ االتصاات تلك في تشارك لم الرسمية الصهيونية المنظمة أن إلى فيعود الصهيوني

 لذا لندن، في اليهودية( و)الوكالة )ماكنس( طريق عن مباشر، غير طريق عن تفاصيلها تلقت

 خطة يخص فيما العرب, مع االتصاالت توقف ضرورة يرى موقف إلى )الوكالة( انتهت

 القيادة من شديد نقد إلى )ماكنس( تعرض الوقت نفس وفي نيوكمب(. - )هايمسون

 خطة من أسس على للمفاوضات التهيئة ومحاولته بالعرب، لالنصال لتصديه الصهيونية

،١٩٣٨ شباط ٢٤ في األولى، رسالتين: غوريون( )بن له وجه لذا نيوكمب(؛ - يسمون )ها

.١٥٤ - ١٤٤ص السابق، المرجع هاتيس،

صمونيل. )هربرت عهد خالل المجرة لدارة مديرا عمل صهيوني، غير بريطاني يهودي ألبرت، هامسون،

 المعلومات )مكب مزسسي أحد كان العرب، بتأيده عرن بربطاني ضابط نيركمب، الكولونيل

لندن. في الفلسطيني(

.١٨٥ ،١٨٤ ،١٧٨ص السابق المرجع اليهودية(، )الوكالة ملفات عن الخطة نص هاتيس سوزان نقلت
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 أن من ويحذره السياق؛ ذلك في نشاطه عن التوقف إليه يطلب ،١٩٣٨ آذار ٣ والثاية

 بين الهوة توسيع هو فعله ما وأن الصهيوني، الموقف نسف إلى يؤدي نشاطه في االستمرار

والعرب. اليهود

 صدر تصريح طريق عن تجلى فقد نيوكمب( — )هايمسون خطة من العرب موقف أما

 لرئيسها عالقة أية فيه أنكرت ،١٩٣٧ أول كانون ٢٤ بتاريخ العليا( العربية )الهيئة عن

 ال إشاعات مجرد ذلك حول يقال ما أن واعتبرت فلسطين؛ لمشكلة معينة حلول أو بمفاوضات

 يهودية عربية اتصاات أن المعروف من التصريح، لهذا خالفًا ولكن الصحة. من لها أساس

 مسودة وضع قد السعيد، ونوري الحسيني أمين من كال وأن الخطة، حول جرت وبريطانية،

 ،١٩٣٨ شباط ٦و ١٩٣٨ الثاني كانون ١٢ في نيوكمب( - )هايمسون لخطة موازية خطة

 الحسيني أمين من لكل المتوازيتين الخطتين مسودتي مضمون إلى اإلشارة وسبقت التوالي، على

البحث. هذا من األول الفصل في السعيد ونوري

 االتصاالت وعلى الخطة، على البريطاية الحكومة إطالع في البريطاني الفعل رد وتمثل

 أعلمه ،١٩٣٨ أيار في البريطاني الوزراء رئيس إلى رسالة )نيوكمب( وجه بشأنها؛ تمت التي

 يهود باستثناء اليهود من كبيرة نسبة ولدى العرب، جميع لدى مقبولة أصبحت الخطة أن فيها

 نفس وفي يهودية(. )دولة تعطيهم ال ألنها الخطة، مناقشة مجرد يرفضون الذين الشرقية، أوروبا

 لكن )وايزمن(؛ على الضغط ممارسة البريطاني، الوزراء رئيس من )نيوكمب( طلب الرسالة،

 سياسية خطط وضع على اإلنكليز بعض قيام على موافقتها من الرغم على البريطانية، الحكومة

 في االنتداب( )إدارة ترفضه لم ما بالتقسيم، كليًا ملتزمة الحكومة أن إال للتقسيم، بديلة

. األوسط الشرق من الموقف يغير بشكل أوروبا في األوضاع تتغير أو فلسطين؛

 بعد والدولية، الصهيونية السياسة بعوامل اليهودية الثنائية القومية جماعات عمل تأثر

 مؤتمر الثانية، العالمية الحرب اندالع هي: العوامل وهذه ،١٩٣٩ لعام األبيض الكتاب صدور

 المرحلة اتصفت .١٩٤٥ عام الثانية العالمية الحرب ونهاية ،١٩٤٢ عام نيويورك( )بلتيمور،

 المرحلة في أما الصهيونية؛ الحركة موقف ضعف أن بعد الجماعات، تلك تأثير بقوة األولى

 الحرب نهاية وبعد الثنائية. القومية جماعات تاثير انحسر فقد )بلتيمور(، مؤتمر بعد الثانية،

. ٩٤٨ عام في إسرائيل بقيام بعيد، حد إلى وضعف الثنائية القومية أتباع تأثير تجمد الثانية،

.١٩٥السابقص المرجع

٩٣



(:١٩٤٢ - ١٩٣٩) أكاب ألقومية بفكرة االهتمام من موجة - ١١

 الوطن بناء مستقبل على فلسطين في اليهودي العام الرأي قلق عن المرحلة هذه عبرت

 القلق ذلك وقدرددصدى الصهيوني. المشروع على الدولي ومخاطرالوضع اليهودي؛ القومي

 الثنائية. القومية مجال في العاملة اليهودية والتنظيمات الصهيونيين من الثنائية القومية فكرة أتباع

 اليهودية الجماعات اللتقاء مباشرًا سببًا الدولية األوضاع وتردي لندن( )موتمر انفضاض ويعتبر

 حول والدراسات المقاات من مجموعة إصدار بهدف القومية، ثنائية دولة فكرة تويد التي

 و)جماعة السالم( )عهد جمعية من سابقون أعضاء بينهم من وكان اليهودية(؛ العربية )المعضلة

 اليساري صهيون عمال وحزب هاتسعير( )هاشومير الفتي الحارس قادة وبعض الشرق( نحو

 هداشا(، )آليا باسم المعروف الجديدة( )الهجرة حزب من وأعضاء سمول(؛) باسم المعروف

 المجموعة صدرت وقد .الخ. ب(.. الجناح العموميون، و)الصهيونيون العمل( )حزب من وأفراد

 بعنوان: ،١٩٣٩ آذار في بنيامين( )رابي بإشراف العبرية باللغة المقاالت تلك من األولى

 حول المقاالت من مجموعة وهي طرقنا(؛ مفترق )على تعي والتي داركينو( )البارشات

 تنتقد آنفا، المذكورة الجماعات في أعضاء كتبها فلسطين، في اليهودية العربية العالقات

 في اجتماعًا معهم والمتعاطفون المشاركون عقد وقد العرب. نحو الرسمية الصهيونية السياسة

 ١٥ في الثاني االجتماع وعقد العربية(. )المعضلة أسموه ما لمناقشة ،١٩٣٩ نيسان من األول

 في األبيض( )الكتاب صدور بعد المقاالت من ثانية مجموجة وظهرت نفسه، العام من نيسان

 بنفس المقاالت من المجموعة تلك اتسمت وقد الثانية، العالمية الحرب اندالع قبيل ،١٩٣٩ آب

طرقنا(. مفترق )على محموعة طابع

 ثنائية دولة فكرة لمؤيدي عريض تنظيم تشكيل االحتماعين ذينك نتيجة من كان

 وقد اليهودي(. — العربي والتقارب التعاون )عصبة اسم التنظيم ذلك على أطلق القومية.

 قيام من الهدف وحدد النشاطات. والثاني: الهدف، األول: قسمين، العصبة برنامج تضمن

 العربي، اليهودي التفاهم إلى بالحاحة يقرون الذين أولعك جميع مواقف بتوحيد العصبة

 الهدف تضمن كما فلسطين. في واليهودية العربية القوميتين بين تعاون قيام أحل من والمكافحة

 أسس على تحل أن يجب الفلسطينية المسألة أن يعتبرون الذين اولثك كل مواقف توحيد أيضًا

 النشاطات أما معًا. للقوميتين االحتماعي والتطور القومية الثقافة وحرية االقتصادي، التقدم

 تعلم على والحض المعلومات وتبادل المحاضرات وتنظيم العملية الخطط من سلسلة فقدحوت

شعب كل لتعريف ودورات دراسية حلقات وتنظيم والعربية، اليهودية المدارس في العبرية اللغة

٩٤



 التجمعات في النوادي من عدد فتح إلى باإلضافة وتقاليده؛ وثقافته اآلخر الشعب بحياة

 وتطوير )العصبة(، أهداف لتحقيق المختلفة المؤسسات واستثارة فلسطين، في السكاية

 أول تشرين ٢ ٥ وبتاريخ المجاورة. واألقطار فلسطين بين والثقافية االقتصادية العالقات

 بنيامين، )رابي العصبة عن حضره اليهودية(، و)الوكالة )العصبة( بين اجتماع عقد ،١٩٣٩

 غوريون، )بن من كل )الوكالة(. مثل بينما وبيرسل(. كاليفرسكي بنطوف، بوبر، هرش،

 العربية( )المسالة الستقصاء لجنة تشكيل )العصبة( ممثلو طرح وساسون(. كوهين ليو، جوزيف

 .١٩٣٩ آب في )جنيف( في المنعقد والعشرين( الحادي الصهيوني )الموتمر قرار إلى استنادًا

 مستقلة لجنة تشكيل في واإلسراع اتفاق؛ إلى التوصل أحل من العمل بضرورة أيضا، وطالبوا

 مثلو طرحه ما على الرد جانب غوريون( )بن وأخذ المعضلة. بتلك المهتمة الكفاءات ذوي من
 بن وأعرب )المسألة(. لتلك حلول إيجاد على القدرة تمتلك ال )العصبة( أن مؤكدًا )العصبة(؛

 الحركة بقوة يومن ألنه بالقوة، سيتحقق واليهود العرب بين االتفاق أن اعتقاد عن غوريون

 اللجنة؛ تشكيل تم أسابيع ثالثة وبعد اتفاق. إلى الوصول يضمن ما وهذا تنمو؛ التي الصهيونية

 منهم أربعة سبعة. أعضائها عدد وكان ،١٩٤٠ الثاني كانون في األول اجتماعها وعقدت

 ومنذ وتون(. ماكنس كبالنسكي، )كالفرسكي، وهم القومية ثنائية دولة فكرة يؤيدون

 اليهود أو العرب مع بمفاوضات مخولة غير اللجنة أن غوريون( )بن أعلن األول االجتماع

 مهمتها وأن اليهودية(؛ للوكالة التنفيذية )اللجنة بانتقاد مفوضة غير أنها كما اتفاق، إلى تؤدي

 من ساسون( )الياهو عين وقد حولها. االقراحات وتقديم العربية( )المسألة باستقصاء تنحصر

 عليهم. للوكالة )جاسوسا( أعضائها بعض اعتبره حيث اللجنة، لسر أمينًا اليهوديق( )الوكالة

 )للوكالة التابعة اليهودية( العربية العالقات )لجنة مع الجتماع )العصبة( دعيت وعندما

 لبحث الفتي( )الحارس مع بالتعاون فرعية لجان ثالث شكلت ،١٩٤٠ أيار ٢٦ في اليهودية(، ’

 ترأسها التي السياسية( )اللجنة أهمها وكان والثقافية؛ واالقتصادية السياسية القضايا

 الدستورية )التطورات حول أعدته الذي التقرير إلى األهمية تلك وتعود بنطوف(. )موردخاي

 بنطوف( كتاب) تكون بنطوف(. كتاب) باسم عرف الذي ،١٩٤١ حزيران في فلسطين( في

 )لجنة إلى )الكتاب( وقدم والدستور. العامة المبادئ السياسية، الخلفية هي: ثاللة أقسام من

 على أيضًا ووزع ،١٩٤١ أيلول ١٨في اليهودية( الوكالة في العربية المسألة استقصاء

 المعحدة الواليات في والسيما الصهيونية، والحركة فلسطين، في )اليشوف( في معينة شخصيات

 بالنسبة أما المتحدة. الواليات زيارته أثناء بتوزيعه، غوريون( )بن فوحى حيث األمريكية،

 لعضائها بين شعور ساد فقد ذاتها، المهودية( الوكالة في العربية المسآلة استقصاء )لجنة لوضع



 أيار ١٩في اللجنة، من طلب غوريون( )بن لكن عملها؛ في االستمرار من جدوى أا

 أولهما تقريرين، )اللجنة( وضعت مهمتها. عن التخلي وعدم عملها؛ في االستمرار ،١٩٤١

 وثون( ماكنس كاليفرسكي، )كبالنسكي، وقع وقد األقلية. تقرير وثانيهما األغلبية، تقرير

 كانون في التقرير ذلك )كبالنسكي( وكتب القومية؛ ثنائية دولة عن يدافع الذي األغلبية تقرير

٠١١٩٤٢ ًاب في ونشر ،١٩٤١ أول

(:١٩٤٥٠١٩٤٢) الثنانية القومية بفكرة االهتمام انحسار - ١٢

 الواليات نحو تتجه األنظار أخذت الثانية، العالمية الحرب سنوات انتصفت أن بعد

 في العسكرية األعمال في المتحدة الواليات تورط الفزة تلك في وزاد األمريكية. المتحدة

 بدقة. الدولي السياسي النشاط في التحكم في األثر أبعد له كان فاعل، بحجم األقصى الشرق

 ارتدت وأحداث تطورات القومية ثنائية دولة بفكرة المهتمين عمل واجه أيضًا الفترة، هذه وفي

 الرموز بعض محاولة من الرغم على فلسطين. في الصهيوني العام الرأي اهتمام على سلبًا

 إظهار ويمكن وتهديداتها. اليهودية الوكالة قرار عن االستقالل الفكرة، دعاة من النشيطة

 )إيحود( تنظيم )بلتيمور(، مؤتمر الثالث: النقاط في ومقاومتها بالفكرة االهتمام انحسار

العرب. مع واالتصاالت

)بلتيمور(: أ-مؤتمر

 دعت ،١٩٤٢ عام أيار في )نيويورك( مدينة في )بلتيمور( فندق في صهيوني مؤتمر عقد

 أنه إال عادي، غير مؤتمرًا كان أنه ومع األمريكية(. الصهيونية المنظمة في الطوارئ )لجنة إليه

 العام، في الصهيونية الحركة عن مندوبين لمشاركة نظرًا إعالمي، صهيوني مؤتمر اعتبربمثابة

 غولدمان(. و)ناحوم وايزمن( و)حايم غوريون( )بن مثل صهيونيين قادة مشاركة إلى إضافة

 ذلك عنه تمخض ما أهم ،١٩٤٢ أيار ١١ بتاريخ عنه أعلن الذي )بلتيمور(، برنامج وكان

 )تصريح بتطبيق وااللتزام ،١٩٣٩ لعام األبيض( )الكتاب رفض تأكيد وتضمن المؤتمر،

 وفلسطين اليهودي( )الشعب بين التاريخي بالتابط يقران اللذين االنتداب(، و)صك بلفور(،

 الصهيونية السياسة عناصر أهم شكل ما وهذا فيها؛ )كومنولث( أو يهودية( )دولة لتكوين

دولة فكرة رفض السياسة هذه معنى كان . بعدها وما الثانية العالمية الحرب خالل الجديدة

.٢٤١ - ٢٣٦ ،٢٣١ - ٢٢٢ ص المرجعالسابق، هاتيس، ١

 والصهيونية، إسرائيل موسوعة رافاتيل، باتاي، أيضا: انظر .٦١ ،٦. ص إسراتيل، إلى مدخل آلن، تايلور،

.١٣٩ ص،١ لمجلد
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 )بن عاد وعندما حرج. مأزق مواحهة في دعاتها وضع الذي األمر صريحا؛ رفضا القومية ثنائية

 في الداخلية( النشاطات )لجنة في حادة نقاشات دارت فلسطين، الموتمرإلى بعد غوريون(،

 ،١٩٤٢ الثاني تشرين ١٠ وحتى أول تشرين ١٥ من استمرت (Inner Actions) العصبة

 داخل قضيتهم عن للدفاع الثنائية القومية فكرة دعاة أمام فرصة آخر النقاشات تلك وكانت

 عن انشقاق بمثابة بلتيمور( )برنامج معارضتهم كانت وضوح وبكل الصهيونية(. )المنظمة

 موقف عن غوريون( )بن عبر وقد البرنامج، ذلك إلى كليًا انحازت ألنها الرسمية، المنظمة

 للهجرة عرية سياسية معارضة يعني العربية بالمعضلة يدعى ما "إن بقوله: الصهيونية( )المنظمة

 المعضلة حل ويحاولون البسيطة، الحقيقة هذه يتجاهلون والعديدون فلسطين؛ إلى اليهودية

 كانت وإذا القومية. ثنائية دولة لهاهوإقامة المقترحة وأحدالحلول الوحودلها؛ حيث العربية

 يتمتعوا أن يجب ويهودًا، عربًا فلسطين سكان جميع إن بساطة، بكل تعني القومية ثنائية الدولة

 فإن قومية... ككيانات بل فقط، كآفراد ليس الحقوق، في التامة بالمساواة البعض بعضهم مثل

 لست أنني من الرغم على النظام. ذلك مثل عن الدفاع في يفشل ال صهيوني أو يهودي أي

 إلقرار القوة لديهم إذاكانت المساواة؛ هذه مثل على سيوافقون العرب مقتنعًاتمامًابأن

 ولما بلتيمور(. )برنامج تبي إلى الداخلية( النشاطات )لجنة مناقشات وانتهت الدستور").

 أثناء الصهيوني( )المؤتمر غياب حال في الهامة القرارات باتخاذ مفوضة اللجنة تلك كانت

 فكرتهم عن الدفاع مواصلة القومية ثنائية دولة فكرة دعاة على فقدفرض الحرب، مرحلة

 اليمين من الفكرة دعاة تجمع الجديد، هذاالوضع وأمام الرسمية. الصهيونية( )المنظمة خارج

 )عصبة إلى الفتي( )الحارس فانضم الرسمية؛ الصهيونية السياسة مواجهة في والوسط، واليسار

 متعاونًا التاريخ، ذلك قبل كان أن بعد ،١٩٤٢ حزيران ٢٣ بتاريخ رسميا، والتعاون( التقارب

 يقوم التي واألسس واليهود العرب يين اتفاق إلى التوصل تتضمن وثيقة الفتي )الحارس ووقع معها.

.٢االتفاق ذلك عليها

)ايحود(: االتحاد - ب

 العصبة، برنامج وتوقيع والتعاون(، التقارب )عصبة إلى الفتي( )الحارس انضمام بعد

 ضمن كتلة تشكيل إلى دفعهم العصبة في أحزاب إلى المنتمين غير المثقفين بين اتجاه ساد

محور ماكنس( )يهودا احتل )إيحود(. أو االتحاد( )جماعة تشكيل إلى ذلك فأدى العصبة؛

.٢٥١ -٢٥٠ ص السابق، المرحع هاتيس، !

٠٢٧٦ - ٢٧١ ،٢٥٩ - ٢٥٨ ص المرجعالسابق، هاتيس، ٢
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 المسألة )لجنة في وتجربته بلتيمور(، )برنامج منها: أسباب لعدة الجماعة تلك تشكيل

 ،١٩٤٢ تموز في الجماعة تلك لتأسيس المناقشات بدأت عليه. أصدقاته وضغط العربية(،

 من كان الجديد، للتنظيم تنفيذية لجنة اختيرت حيث آب، ١ ١ في األول اجتماعها وعقد

 عارض االحتماع ذلك وفي وسميلالنسكي(. ماكنس كاليفرسكي، )بوبر، أعضائها:

 تدمر أن يمكن الحرب ظروف أن - أهمها: من ألسباب يهودية( )دولة فكرة )ماكنس(

 دولة قيام أن كما معاد، فيعام يهودية جزيرة تصبح حيث فلسطين، في اليهودية الجماعة

 وثنية، دولة الدولة تلك وتصبح عديدة، ألجيال تجاوزها يصعب كراهية سيخلق يهودية

 أصدرت وقد بدونها. أو بها الشتات في يعيشوا أن واليهودية لليهود يمكن يهودية. ال

 وبالعبرية اليوم( )مشاكل البداية في سميت التي دوريتها تأسيسها، منذ االتحاد( )جماعة

. )مشاكل( أو )بيوعوت( إلى اسمها عدل ثم هايوم(، )بياعوت

العرب: مع االتصاالت - ج

 )االتحاد( تنظيم وتكوين والتعاون( التقارب )عصبة إلى الفتي( )الحارس انضمام عزز

 العصبة، رنيس سافر)كاليفرسكي( ،١٩٤٢ أيلول ففي القومية، ثنائية دولة فكرة دعاة موقف

 بشخصيات لالتصال ولبنان سورية إلى الفتي(، )الحارس وعضو سكرتيرها كوهين(، و)آهرون

 بانطباع عادا وقد العصبة. برنامج وفق العمل إمكانية وبحث الموقف ودراسة القطرين، من

 الذين العرب معظم لدى يسودان الرسمية الصهيونية السياسة في الثقة وعدم الشك أن مؤداه

 نطاق وفي المناقشة. يستحق وأنه العصبة لبرنامج تقديرهم عن لهما أعربوا هؤالء وأن قابالهم؛

 عمر المحامي مع و)كوهين( )كاليفرسكي( اتصل فلسطين، في العربية بالشخصيات االتصال

 الهادي، عبد عوني برئيسه وثيقة صلة وعلى االستقالل، حزب رحال من وهو البرغوثي، صالح

 االستقالل(، )حزب زعماء بعض وبين العصبة بين وسيطًا للعمل استعداده البرغوثي أبدى وقد

 و)كوهين( )كاليفرسكي( أبلغ ،١٩٤٣ حزيران ٢١ وفي معتدل. برنامج أساس على

 تتضمن خعلة لقبول استعداد على حيدًا المعروفين العرب زعماء من ستة أو حمسة أن )شرتوك(

 ملكية وحق السكان وحجم واإلدارية التشريعية الموسسات في القوميتين بين تامة مساواة

 والسماح المجاورة، األقطار مع فيدرالي اتحاد ضمن ثنائية دولة فلسطين تكون أن على األرض؛

 أبدى الخطة، بتلك شرتوك( )موشيه أيلغ وعندما أيضا. المجاورة األقطار إلى اليهودية بالهجرة

التنفيذية )اللجنه برمتهاأمام الخطة بوضع ووعد بالنفي، جوابًا يعط لم لكنه فيها، تشككه

.١٧ - ١٦ص اليهودية، العرية الوحدة بوبر، ومارتن يهودا، ماكنس،

٩٨



 قرار ألن جوابا، تتلقى أن دون ،١٩٤٤ شباط حتى العصبة وانتظرت اليهودية، للوكالة

 جواب معرفة على العصبة إصرار من الرغم وعلى جوابا. تعطي أال كان اليهودية الوكالة

 الموضوع تجاهل على أصرت اليهودية( )الوكالة أن إال المعنية، الخطة على اليهودية( )الوكالة

.١الخطة أسقطت أن إلى كليًا

 صعبة سنوات ،١٩٤٥ - ١٩٤٣) الثانية العالمية الحرب من األخيرة السنوات كانت

 التنفيذية اللجنة برنامج مع تتفق ال الفكرة أصبحت إذ القومية؛ ثنائية دولة فكرة لدعاة بالنسبة

 تلك عزلت وبذلك )بلتيمور(؛ برنامج الصهيونية الحركة تبفي بعد الرسمية، الصهيونية للحركة

 )عصبة داخل الوضع وكان المرحلة. تلك في الصهيونية للحركة الرسمي التيار عن الفكرة

 العصبة في اليساري الجناح بين التجانس عدم من يعاني اليهودي( العربي والتعاون التقارب

 العصبة في المشاركين آراء عليه اجتمعت الذي الوحيد االتفاق وكان االخاد(. و)جماعة

العربية(. )المسالة أسموه ما حول االتفاق ضرورة هو

(:١٩٤٨- ١٩٤٥) الثنائية القومية بفكرة االهتمام تشتت - ١٣

 العالمية الحرب نهاية أعقبت التي البريطاني، االنتداب حكم من األخيرة السنوات كانت

 الحركة أملت المرحلة تلك بداية ففي واالضطرابات. التطورات من بالكثير حافلة الثانية،

 إلى المحافظون أم العمال صعد سواء ،١٩٣٩ لعام األبيض( )الكتاب تعديل يتم أن الصهيونية

 أي إجراء على يعمل لم السلطة تولى الذي البريطاني( العمال )حزب لكن بريطانيا. في السلطة

 السياسة بين تعارض إلى أدى ما وهذا فلسطين. في البريطانية السياسة في تغيير أو تعديل

 بعد ما إلى استمرت اليهودية الهجرة فإن ذلك ومع فلسطين؛ في االنتداب وا:ارة الصهيونية

 ء ١٩٣٩ لعام األبيض( )الكتاب بموجب الهجرة لتوقف المفترض التاريخ وهو ،١٩٤٤ آذار

 الحكومة لدى يكن وم حادة، اقتصادية أزمة بريطانيا عاشت الحرب، بعد ما فرة ففي

 حد على اليهود أو العرب على فلسطين في محددة سياسة لفرض وقت أو رغبة البريطانية

 األمريكية المتحدة الواليات حكومة تساهم أن البريطانية الحكومة أملت السبب ولهذا سواء.

 في البريطانية الحكومة لمشاركة حماسًا تبد لم المتحدة الواليات لكن المصاعب، تلك تحمل في

فلسطين. في محددة سياسة فرض مسؤولية تحمل

. ٥٨ -٤٤ ص السابق المرجع



 نشاط فاقتصر بالضعف، الفرة هذه في القومية ثنائية دولة فكرة مؤيدي عمل اتصف

 الممثلة األحزاب تجرؤ وم الدولية، اللجان أمام اإلداءبشهاداتهم على المؤيدين أولئك وجوه

 مذكرات بتقديم واكتفت الوكالة، عن منفصلة بشهادات اإلدالء على اليهودية( )الوكالة في

 الثنائية القومية فكرة مؤيدي بعض وحاول اليهودية(. )الوكالة لتعليمات تنفيذا مكتوبة،

 والتعاون( التقارب )عصبة لتنظيم مماثلة منظمة تشكيل على الفلسطينيين العرب بعض تشجيع

 هذه في القومية ثنائية دولة بفكرة االهتمام في التشتت تلمس ويمكن الفلسطيني. الجانب في

 الجديدة، فلسطين منظمة أمريكية(، )األنكلو االستقصاء لجنة هي: ثالث مناسبات في الفترة

التقسيم. قرار صدور بعد الثنائية القومية فكرة وتقهقر

أمريكية(: - )األنجلو االستقصاء لجنة - أ

 آنذاك، المتحدة الواليات رئيس و)ترومان، البريطانية، الخارجية وزير )بيفن(، اتفق

 في الوضع لدراسة أمريكية أنكلو لجنة تشكيل على ،١٩٤٥ الثاني تشرين ١٣ في

 ١ ٢ من اللجنة تلك وتكونت أوروبا. في المشردين اليهود أوضاع ودراسة فلسطين،

 - األنكلو االستقصاء )لجنة استمعت وقد األمريكيين، من وستة اإلنكليز من ستة عضوا،

 العربية األقطار وبعض وفلسطين وأوروبا أمريكا في وإفادات شهادات إلى أمريكية(

 من نيسان في تقريرها ووضعت ١٩٤٦ بداية من أشهر بضعة عملها واستغرق اآلخرى.

 شهادة مئة إصدار طلب هي: التقرير ذلك تضمنها التي التوصيات وأهم نفسه. العام

 فلسطين تصبح وأال والفاشي، النازي االضطهاد ضحايا من يهودي ألف ١ . . لهجرة

 مستويات في الهوة لردم الخطوات باتخاذ اللجنة أوصت كما يهودية، أو عرية دولة

 لدعاة مشجعة اللجنة توصيات بعض جاءت وقد فلسطين. في واليهود العرب بين المعيشة

 وتقدم بمذكرات، الفكرة مؤيدي بعض تقدم اللجنة عمل وأثناء الثنائية. القومية فكرة

 الوكالة في العمل )لجنة أما اللجنة. أمام وشهادات مكتوبة بمذكرات منهم اآلخر البعض

 مستقلة أحزابهم أو منظماتهم بأسماء بشهاداتهم اإلدالء من أعضاءها منعت فقد اليهودية(

 أي حاداشا( و)آليا هاتسعير( )هاشومير حزبًا التزم فقد ولذلك الصهيونية. المنظمة عن

 هاتسعير( )هاشومير الفتي( )الحارس حزب واكتفى القرار. بذلك الجديدة( )الهجرة

 إلى الجماعة قدمت إذ معا؛ بالعملين قامت االتحاد( )جماعة ولكن مكتوبة. مذكرة بتقديم

 بعض أدلى نفسه الشهر من عشر الخامس وفي ،١٩٤٦ آذار ه بتاريخ مكتوبًا بيانًا اللجنة

اللجنة قبابل الذي الوفد بيان وتضمن اللجنة، أمام بشهاداتهم االتحاد( )جماعة أعضاء



 العربية )الوحدة عنوان تحت سيميالنسكي( بوبر، )ماكنس، وهم آعضائه، وشهادات

 اتحاد الذاتي، الحكم الهجرة، أهمها: نقاط سبع االتحاد( )جماعة بيان وتضمن اليهودية(.

 بعد البيان ويضع الفلسطيني. والحل المجاورة، األقطار مع القومية ثنائية دولة في فلسطين

 أي آنذاك، قائمة كانت التي المرحلة من تبدًا القومية، ثنائي استقالل إلى تؤدي خطة ذلك

 ضمن ذاتي حكم ذات وحدة فلسطين تصبح أن إلى المتحدة؛ األمم وصاية إلى االنتداب

 مشكلة القائمة، المشكلة االتحاد( )جماعة اعتبرت نفسه البيان وفي أوسع. إقليمي اتحاد

 القسم أما . الذاتي الحكم األرض، الهجرة، هي: أساسية عناصر ثالثة تتضمن سياسية

 )لجنة أمام مثلو)االتحاد( بها أدلى التي لنشرالشهادات خصص فقد الكتيب من الثاني

 عن )بوبر( عرضه ما الشهادات، تلك تضمنته ما وأهم أمريكية(. - األنكلو االستقصاء

 )االتحاد( يتصور كيف شهادته في )ماكنس( وعرض )االتحاد(، لدى الصهيونية مفهوم

 حزب واكتفى القوميتين. بين والعددية السياسية المساواة ومفاهيم القومية، ثنائية دولة

 القومية( ثنائية فلسطين أجل من )الحجة عنوان أعطاها مذكرة بتقديم الفتي( )الحارس

 المرحلة االقتصادي، الحل الدستوري، الحل الموقف، عناصر هي: أقسام حمسة متضمنة

 أن واليهود للعرب يمكن التي المصاح الخطة استعرضت المقترح. الحل وتعقيدات االنتقالية،

 تتوفر أن يجب الدولة تلك مثل في أنه إذ . فلسطين في القومية ثنائية دولة من يجنوها

 مما البالد، في القوانين سن على النهائية الموافقة حق لها التي التشريعية الهيائت في المساواة

 )الحارس مذكرة وأشارت اآلخر. على طرف هيمنة دون للحيلولة ضمانة أفضل يمثل

 حددت الخطة وفي المقترح. الدستوري الحل في ليحتذى السويسري النموذج إلى الفتي(

استشاري مجلس تشكيل وهي: فلسطين في التام االستقالل إلى للوصول مراحل حمس ٠

 مجلس اختيار المجلس هذا مهمة تكون الثانية المرحلة وفي العدد، في المساواة أساس على

 الثالثة المرحلة في أما األقاليم، في الدوائر رؤساء تعيين من ، العامة القضايا يعالج مركزي

 مع المساواة أساس على تشريعي مجلس انتخاب ويتم االستشاري المجلس عمل فينتهي

 يتم الرابعة المرحلة وفي االنتقالية، المرحلة على المشرفة الهيئة بين النقد سلطة على المحافظة

االستقالل؛ يتم الخامسة المرحلة وفي أيضا، المساواة أساس على تنفيذية مجالس تكوين

.٣٠٥- ٣٠٣ ص السابق، المرحع هاتيس،

 .١٠-١٠٨،٥٦-٥٤ ص القومية، ثناتية فلسطين أحل من الحجة الفتي، الحارس



 اإلشراف سلطة تنفيذ تمارس الدائمة اإلشراف هيئة تظل االستقالل، بعد حتى ولكن

الصالحية). تلك إنهاء المتحدة األمم تقرر حتى العام

الجديدة: فلسطين منظمة - ب

 إلى تعداه وإنما اليهود، على فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة دعاة نشاط يقتصر لم

 نجاح في تثمرإال لم الجهود تلك إالأن العرب؛ بين الفكرة مؤيدي لكسب مستمرة محاوالت

 )منظمة باسم عرفت العرب من مجموعة مع اتفاق إلى التوصل في والتعاون( التقارب )عصبة

 معروفًا كان الذي (،١٩٤٦ -١٨٩٦) الحسيفي درويش فوزي نظمها التي الجديدة(، فلسطين

 آب في فيه شارك اجتماع ففي فلسطين. في واليهود العرب بين والتفاهم التعاون إلى بدعوته

 إلى توصلهم لعدم معًا واليهود العرب على باللوم ألقى )كاليفرسكي(، منزل في ،١٩٤٦

 في ودعا العليا(؛ العربية )الهيئة سياسة على يوافقون ال عربًا هناك أن إلى أشار كما اتفاق،

 صحيفة، إصدار القدس، في ناد افتتاح مثل: األصعدة مختلف على التحرك إلى نفسه االجتماع

 العرب بين التفاهم لفكرة عرب مؤيدين لكسب . الخ.. واليهود العرب بين الروابط تقوية

 فوزي بينهم الجديدة( )فلسطين أعضاء من حسة وقع ،١٩٤٦ ثان تشرين ١١ وفي واليهود.

 العصبة الجديدة( )فلسطين تأييد تضمنت وثيقة والتعاون( التقارب )عصبة مع الحسيني درويش

 )فلسطين منظمة تأييدها عن العصبة أعربت نفسها الوثيقة وفي النجاح. على نشاطاتها ودعم

 )فلسطين ودعمها تآييدها أهداف نفسها الوثيقة في حددت العصبة، أي أنها، إال الجديدة(؛

 المجاات كافة في تام تعاون على يقوم واليهود العرب بين اتفاق إلى التوصل أجل من الجديدة(

 على اليهودية والهجرة البالد، استقالل إلى للوصول كوسيلة القوميتين بين سياسية، ومساواة

 ألقطارالمستقلةوا المشركة فلسطين بين المستقبل في صالت وإقامة ية، االستيعاب القدرة أساس

 فوزي باغتيال طوى ما سرعان إذ التنفيذ، موضع يوضع لم المذكور االتفاق أن إال المجاورة.

.٢االتفاق توقيع من يومًا ١٢بعد أي ،١٩٤٦ الناني تشرين ٢٣في الحسيني درويش

:١٩٤٧عام التقسيم وقرار الثنائية القومية فكرة تقهقر - ج

 المتحدة، لألمم العامة الجمعية إلى برمتها الفلسطينية القضية بريطانيا أحالت أن بعد

 المتحدة األمم )لجنة باسم عرفت ،١٩٤٧ عام من أيار في خاصة لجنة العامة الجمعية شكلت

ظل في للتقسيم خطة األولى بديلتين: خطتين اللجنة قدمت (،UNSCOP بفلسطين- الخاصة

.٦٤٥ ص الغزو، إلى المأوى من تقسيم، أم ثنائية قومية وليد، الخالدي،

.٤٤ - ٤٣ ص موحدة، أم مجزأة فلسطين وآخرون، ماكنس،

٠٢



 إلى العامة( )الجمعية تحولت أيلول ٢ ٣ وفي فدرالية. اتحادية لدولة خطة والثاية اقتصادي، اتحاد

 دراسة والثانية التقسيم دراسة األولى مهمة لجنتين: وشكلت الخطتين لبحث خاصة لجنة

 في عضوًا باعتباره الفتي(، الحارس و) )االتحاد( تنظيم من كل قدم وقد البديلة. االقراحات

 كما فلسطين. إلى حضورها عند الخاصة( )اللجنة أمام شهادة والتعاون(، التقارب )عصبة

 أن سبق التي األفكار مطوال )ماكنس( أعاد أخرى ومرة مكتوبا. بيانا )االتحاد( تنظيم سلمها

 في رد كما األمريكية(. األنكلو االستقصاء )لجنة أمام )االتحاد( تنظيمه مهمة عن عرضها

 سأل، وقد المساواة، على القائمة الثنائية القومية فكرة إلى وجهت التي االنتقادات عل شهادته،

 فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة أن تعتقد أال قائال: )ماكنس( ستورم( )ساند اللجنة رئيس

 التعاون أن )ماكنس( أجاب وقد واليهود؟ العرب بين الضروري التعاون يتم لم إذا ستفشل

 بما نفسها، الحياة من يتم بل مجردة؛ نظرية بمفاهيم مسبقا القبول خالل من يتم ال المطلوب

 وأثار )ماكنس(، بجواب قناعة اللجنة رئيس يبد وم الحكومية. اإلدارات في العمل فيها

 في اليهود عن العرب اختالف في تتمثل التي واليهود العرب بين التعاون تعرض التي الصعوبات

 أن ليؤكد )ماكنس( وعاد مستوياتها. وتباين المعيشة ووسائل الحياة إلى العامة والنظرة العقلية،

 اليهود. عن العرب عزل البمحاولة معا؛ مواجهتها على بالتصميم حلها يمكن المشاكل تلك

 بكافة واليهود العرب مصاح ضد ألنه التقسيم تحاشي إلى بالدعوة شهادته )ماكنس( ختم وقد

 أن على يؤكد الواقع أن إلى مشيرًا العرب، قلب إلى يسدد خنجر التقسيم وأن اتجاهاتهم؛

 في جديدة حدود لرسم مبرر وأال الواقع، بحكم القومية ثنائية دولة في يعيشون واليهود العرب

 التقارب )عصبة لممثلي بالنسبة أما . الحرب خلق إلى يؤدي التقسيم فرض أن إذ فلسطين؛

 أمام العصبة تمثيل في سيمون( ورآرنست كوهين( )آهرون من شارككل فقد والتعاون(

 االنتداب( )إدارة فيها. اتهم مكوبة، مذكرة العصبة، باسم )كوهين( وتلي الخاصة(، )اللجنة

 تعارض ال أن المذكرة أوضحت كما واليهود؛ العرب بين التعاون ضد عملت بل ثبطت، أنها

 القومية دعاة من الثالث الطرف هو الفتي( )الحارس حزب وكان . فلسطين في مصالحهما بين

 ثنائي استقالل إلى )الطريق عنوانًا لها وضع الخاصة(، )اللجنة إلى بمذكرة تقدم الذي الثنائية

 أسباب أوضحت الخاصة( )اللجنة إلى قدمت نشرة لندن في العربي( )المكب وأعد القومية(.

ثالئة: في وصنفها الثنائية القومية أشكال كل العرب رفض

.٧٦ - ٧٥ ص السابق، المرحع

.٣١٣،ص١٩٤٧ فلسطين،آب مسقبل لدن، في لعرعي( )للكب كمانقلتهايسعنللطبوعةلصادرةعن٢

٣



 بقية أما محددة، ألهداف اتحادية حكومة واليهود العرب يشكل حيث االتحادية - ١

 إليهماوهما: فلسطين ستقسم اللتان أوالدولتان فتتوالهاالحكومتان الوظائف

الهجرة. فيها بما قضاياها عن مسؤولة منهما كل تكون يهودية، وأخرى عربية دولة

 بغض متساوية، سياسية مكانة واليهود العرب من لكل تعطي التي المساواة - ٢
 أجل من اليهودية الهجرة أمام مفتوحًا المجال ويترك العددية، النسبة عن النظر

العددية. المساواة إلى الوصول

 الهجرة أمام الباب بفتح أمريكية( اإلنكلو االستقصاء )لجنة اقترحته لما مشابه حل — ٣

 تحت فلسطين وتبقى اليهودية، الهجرة من مزيد يعقبها مباشرة؛ الكثيفة اليهودية

. واليهود العرب بين العداء يتالشى أن إلى الوصاية أو االنتداب

 ،١٩٤٧ الثاني تشرين ٢٩في التقسيم، فرار على المتحدة( األمم )هيئة موافقة بعد

 القوات انسحاب وعشية المسدود. الحائط أمام أنفسهم الثنائية القومية دعاة وجد
 تورط من محذرا األخيرة الصيحة يطلق أن إال فلش( )روبرت وسع في يكن لم البريطانية،

.٣مهددًا أصبح ذلك من كثر1 أو ذاته، حد في فلسطين، في اليهود وجود وأن الحرب؛ في اليهود

الثنائية: القومية فكرة من الفلسطينيين الشيوعيين موقف - ١ ٤

 ثنائية دولة فكرة من الشيوعيين وموقف الصهيونيين موقف بين التمييز من البد

 العالمية الشيوعية رفض إلى يعود الموقفين بين التمييز هذا وجود في والسبب القومية.

 وخصوصية الصهيونية من موقفها حددت قد الشيوعية( )األممية ف الصهيونية. فكرة

فلسطين. في العربية القومية الحركة ومن القومية المسألة

 ١٩١٩ عامي بين الفلسطيفي( الشيوعي )الحزب تطور لتتبع دراسات عدة وضعت

ماقبل إلى الفلسطيني( الشيوعي )لحزب صفوف في العناصرالعرية يعودتغلغل . ١٩٤٨و

.٣١٢ - ٣١١ ص السابق، المرجع هاتيس، ١

السابق. المرجع هاتيس، ا

الدراسات: تلك أهم من

.١٩٧٥ برلين اوفنبرغ، ماريو فلسطين، في الشيرعية -

.١٩٧٤ كيمبردج هينتوف، حاكوب فلسطين، في والصهيونية الشيوعية -

 خليل موسى ،١٩٢٩ فلسطين في اليهودي العربي والصراع تعريبه الفلسطين، الشيوعي الحزب -

.١٩٧٧ لندن البديري،

.١٩٦٩ بيروت الشريف، ماهر (،١٩٢٨-١٩١٩) الشيوعية األممية -

. ١٩٨١ بيروت الشريف، ماهر (،١٩٤٨- ١٩١٩) فلسطين في العرية القومية والمسألة الشيوعية -

١٠٤



 تظهر مناسبة للحزب، السابع المؤتمر فيه انعقد الذي العام ،١٩٣٠ عام ويعتبر ؛١٩٢٩ عام

 عدد تسياوى فقد الفلسطيني(؛ الشيوعي )الحزب صفوف في العرب األعضاء عدد لزيادة محاولة

 العمالية كة الحر منه عانت الذي الضعف وبعد . المذكور المؤتمر في واليهود العريب المندوبين

 واضحة نشاط عالئم بدأت (،١٩٣٩٠١٩٣٦) فلسطين في العربية الثورة أعقاب في العربية

 جهود مع النشاطات تلك تالقت العربية. والثقافية والنقابية العمالية األوساط بعض في تظهر

 في فأسسوا الفلسطيني( الشيوعي )الحزب صفوف من خرجوا الذين الفلسطينيين الشيوعيين

 )لجنة تشكيل الوطني( التحرر )عصبة عارضت وقد الوطني(. التحرر )عصبة ،١٩٤٣ خريف

 أن مؤكدة ،١٩٤٥ الثاني تشرين في الصادر بيانها في أمريكية(، — األنكلو االستقصاء

 في تبحث دولية لجنة تشكيل إلى ودعت اليهود، الالجئين مشكلة تحل أن يمكنها ال فلسظين

 فيها؛ ديمقراطية حكومة وإقامة فلسطين باستقالل نفسه، البيان في طالبت كما مشكلتهم؛

 عند )يونسكوب(، بفلسطين(، الخاصة المتحدة األمم )لجنة مقابلة عن العصبة امتنعت وكذلك

 حرجًا موقفًا الوطني( التحرر )عصبة واجهت وقد .١٩٤٧ حزيران في فلسطين إلى حضورها

 شباط شهر في منه موقفها بلورت أنها إال المذكور؛ القرار على الموافقة تستطع لم ألنها

 التقسيم. قرار المؤتمر أغلبية أقرت حيث الناصرة، مدينة في عقدته الذي المؤتمر ي ،١٩٤٨

 وطالبوا الوطني، االستقالل أجل من ويهودًا، عربًا الشيوعيون، ناضل : فلنر( )ماير ويقول

 القومية ثنائي قطر من فلسطين وبتحول البالد، من البريطاني الجيش وإخراج االنتداب، بإلغاء

 في حقهما الشعبين احرام إلى ودعوا ويهودي. عربي شعبين، ذي قطر إلى السنين، مر على

 بنشوء عجلت قد الثانية العالمية الحرب أن )فلنر( ويرى . الوطني واالستقالل المصير تقرير

 العربية األمة حانب إلى يهودية )أمة نشوء أي القومية؛ ثنائي بلدًا فلسطين من جعلت تغيرات

 في اليهود السكان عدد تطور االستنتاج، ذلك يعزز وما تعبيره. حد على الفلسطينية(،

في ١٨ تتجاوز لم اليهود السكان عدد نسبة أن رأيه وفي األولى، العالمية الحرب منذ فلسطين

 ،٦٤ - ٦٣ ،٥٧(،ص ١٩٤٨-١٩١٩) فلسطين في العرية القومية والمسآلة الشيوعية ماهر، الشريف، ١

٣١-١٢١٤١٠٩-١٠٧.

 الفلسفة قسم من العبرية الجامعة في تخرج ،١٩٣٨ عام فلسطين إلى هاجر بولونيا، في ولد ماير، فلنر

 الجديد( الشيوعي )الحزب أمين ،١٩٤٠ عام منذ الشيوعي( )الحزب في عضو االجتماع، وعلم والتاريخ

.١٩٦٥ )راكح(منذ

االسراتيلي، الشيوعي الحزب تأسيس على عامًا سترن التاريخية، الخبرة ضوء على السياسي نضالنا ماير، فلنر،

.٥٤ص
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 النازي، االضطهاد نتيجة كثيف، بشكل فلسطين إلى اليهود هجرة ولكن ،١٩٣١ عام المئة

 نوعية بسبب و نسمة(. ألف ٦٥٠) ١٩٤٨ عام السكان عدد ثلث يشكلون جعلتهم

 نفس في وبورجوازي وصناعي راسمالي تطور قوة فلسطين في شكلوا فقد اليهود المهاجرين

 القومية بلدثنائي إلى القومية بلدأحادي من فلسطين تحول إلى هذاأدى وكل الوقت؛

 استقالل أجل من )الحل مشروع حول الفتي( )الحارس حزب مذكرة إلى )فلنر يتطرق وعندما

 )ثنائي تعبير أن يذكر أمريكية(، - األنكلو االستقصاء )لجنة إلى قدمها التي القومية( ثنائي

 الناحية من حدث الذي بالتطور يعترف ال ألنه مضلل؛ تعبير هو المذكرة، في الوارد القومية(

 إلى عشرين مدة القومية ثنائية دولة إلقامة مشروعه تأجيل يطلب بل فلسطين، في السكانية

 ثالثة إلى مليونين بهجرة تسمح خاصة، تطوير إدارة تحت خاللها فلسطين تكون عاما، ثالثين

 مليون مقابل نسمة، ألف ومئتي ماليين ثالثة نهايتها في اليهود عدد يصبح بحيث يهودي ماليين

 اعتماد هو الفتي( )الحارس إلى )فلنر( يوجهه الذي الرئيسي والنقد العرب. من ألف وثمانمائة

 فلسطين في اليهود من الضخم العدد ذلك وتوطين الحل لفرض القوة استخدام على الخطة

 الفلسطيني( الشيوعي )الحزب أن إلى اإلشارة وتجدر .الكبرى الدول برعاية األردن وشرق

 - األنكلو االستقصاء )لجنة أمام بشهادته اإلدالء على وافق قد فقط، اليهود ضم الذي

 الشيوعي )الحزب بنى كما اللجنة؛ قاطعت التي الوطني(، التحرر )عصبة عكس على أمريكية(

 (١ مبدأين: على )يونسكوب(، بفلسطين(، الخاصة المتحدة األمم )لجنة أمام موقفه الفلسطيني(

 فلسطين في االستقالل في الشعبين بحق االعتزاف (٢ االنتداب، بإلغاء الكامل البالد استقالل

 في الفلسطيني( الشيوعي )الحزب يتردد ولم الحقوق. في ومساواة ثنائية قومية إطار وفي موحدة

 الحكم إبقاء يعني كان البديل ألن الوحيدة، اإلمكانية باعتباره التقسيم قرار على الموافقة

 وفي األسوًا. اإلمكانيتان وهما أمريكي، - بريطاني حكم إقامة أو االستعماري البريطاني

 إلى تكون حيث القومية، ثنائي قطر إلى تحولت فلسطين أن الشيوعيون )استخلص المحصلة

 ومن اإلمبريالية، ضد النضال إلنجاح وأنه البالد، في يهودي شعب الفلسطيني، الشعب جانب

 النضال عن ينعزل ال مثابر نضال خوض الشعبين على فإن البالد، كل في القومي التحرر أجل

. العالم( في اإلمبريالية ضد

 : - ٤٣ ص الشيوعي، حزبنا نضال من عاما حمسون ماير، فلنر،

.٧٣ - ٧٢ ص التاريخية، الخبرة ضوء على السياسي نضالنا فلنر، ٢

.٧٨ ،٥٦ - ٥٤ السابق،ص المرجع



استنتاج: و كليل-١٥

 الجانب في األولى العالمية الحرب بعد قامت التي النشاطات أهم الفصل هذا في عرضنا

 هذه تمثلت وقد فلسطين. في القومية، ثنائية دولة فكرة تطبيق إلى الدعوة أجل من اليهودي،

 إمكانية في اعتقدوا ممن اليهودية الجماعات لبعض النظرية االقتراحات بعض في النشاطات

 غير أفكارًا تحمل الجماعات تلك كانت وقد بآخر، أو بشكل واليهود، العرب بين التعاون

 الثقافات. متفاوتة بلدان في نشأتها نتيجة حملتها متباينة ثقافية بخلفيات لتأثرها نظرًا متجانسة،

 الفكر في ضعيفًا وتيارًا اليهود المثقفين بين قلة تمثل كانت الجماعات تلك أن هذا إلى يضاف

 تعلقهم يعني مما الثقافية؛ الصهيونية تيار إلى ينتمي المثقفين أولئك معظم وكان الصهيوني.

 والتوصل العرب، مع لالتفاق سلمية أساليب عن البحث إلى دعتهم التي األخالقية بالمواقف

 هذا في يستندون وهم القومية. ثنائية دولة قيام إلى يودي وسط حل إلى بالوصول إقناعهم إلى

 تلك مثل قيام أن يعتقدون ألنهم يهودية؛ أو عربية تكون اال يتحتم القومية ثنائية دولة أن إلى

 موقفًا المثقفون، هوالء يتبنى، فلسطين. في يهودية دولة قيام في هدفها للصهيونية يحقق الدولة

 فلسطين في موجودون فالعرب الثنائية؛ القومية حول لفكرتهم أخالقي أساس إليجاد توفيقيًا

 يعودوا أن يجب فلسطين خارج الموجودون اليهود بينما فيها. طبيعية حقوق فلهم ولذا بالفعل،

 في الطبيعية والحقوق التاريخية بالحقوق الطرفان يتعادل لذا فيها؛ تاريخية( )حقوقًا لهم ألن إليها

 االتصاالت في تكمن غايتهم إلى للوصول المفكرون هوالء يتبناها التي والوسيلة فلسطين.

 التي والنتيجة . القوة أو العنف عبر يأتي حل كل واستبعاد واليهود، العرب بين السلمية

 وعندما الحديث. .ممفهرمها واألمة التاريخية األمة بين تناقض بروز هو الموقف هذا إليها يؤدي

 اقرحوا إذ جديد؛ مأزق في دخلوا التناقض لذلك حل إيجاد الثنائية القومية دعاة حاول

 العرب بين وعددية سياسية مساواة تحقق أن لها اشرطوا لفكرتهم مستقبلية وأشكاالً تصورات ٠

 التي األوضاع ظل في طبيعي غير أمر وهو الهجرة؛ باب فتح غطاء تحت فلسطين في واليهود

 على المسيطرة الرئيسة االتجاهات عن المفكرون أولئك انعزل لذلك آنذاك؛ سائدة كانت

 موضع توضع لم نظرية؛ وآراؤهم مقترحاتهم ظلت أن عليه ترتب مما الصهيونية، الحركة

بآخر. أو بشكل التطبيق

. ١ ٤ ص فلسطين، ففي اتحاد غو القوة، عبر حل ليون، يهودا ماكنس،

١٠٧



الخامس الفصل

. ١٩٤٨ عام بعد فلسطين في القومية ثنائية الدولة فكرة

مدخل:

 فكرة نجم أفول أعقبت التي الفتة يتناول ألنه البحث، في هامًا موقعًا الفصل هذا يحتل

 نكبة سبقت التي السنوات وأثناء الثانية العالمية الحرب خالل األربعينات في الثنائية( )القومية

 األرض على كثيرة وإحباطات إرهاصات حدثت البحث يتناولها التي الفترة وفي . ١٩٤٨ عام

 ودورانه ذاته، حول وتقوقعه العربي الفكر انكفاء في األثر أبلغ لها كان الفلسطيني والواقع

 عند الكتاب ووقف .١٩٤٨ عام الهزيمة أعقبت التي المرحلة خالل تطرح لم سلبية محاور حول

 لحرب وكان تخبطات. أو وتراجعات مآس من ذلك عن نتج وما الهزيمة، آثار وصف حد

 بين الثوري الوعي إيقاظ في التأثير أبلغ إسرائيلي واحتالل هزيمة، من عنها نتج وما ١٩٦٧

 التحرير منظمة في العمل لتسلم القيادية الطاقات وتحريك خاص، بشكل الفلسطينيين

 يتناول الفصل هذا وفي السياسية. الحلول ورقة وسقطت الساحة فرغت أن بعد الفلسطينية،

 فكرة تطبيق عدم أو تطبيق، حول وإسرائيليون يهود مفكرون طرحها التي اآلراء بعض البحث

الحاضر. الوقت وحتى ١٩٧٣و ١٩٦٧ حربي بعد تم ١٩٤٨ هزيمة بعد الثنائية( )القومية

التقسيم: قرار بعد )االتحاد( تنظيم مصير - ١

 )ثنائية الدولة فكرة دعاة أبرز وهما ،١٩٤٨ سنة ماكنس( و) )كليفارسكي( بوفاة

 ثنائية دولة فكرة دعاة بقية على وكان التالشي، في )االتحاد( تنظيم تأثير أخذ القومية(،

 يستمروا وأن الواقع، باألمر القبول يختاروا أن )االتحاد(، تنظيم أعضاء األخص وعلى القومية،

 فلسطين في بقيت التي منهم األقلية سواء العرب، حقوق عن ليدافعوا إسراتيل، دولة ظل في

 تنظيم إلى النشاط بنيامين( )رابي أعاد ١٩٥٠ عام وفي عنها. نزحوا الذين أولك أم المحتلة

 ١٩٥٨ عام وفاته بعد الصدور في واستمرت )الشمعة( اسم تحت عنه نشرة وأصدر )االتحاد(؛

 من أصبح حيث التنظيم عضوية في المثقفين بعض استمر بينما .١٩٦٤ عام توقفت أن إلى

م٨



 إسرائيل بين والتسوية المتبادل، للتفاهم سبل عن البحث الستينات آعوام بعد آغراضه

. إسرائيل في العربية األقلية حقوق عن والدفاع العربية، والدول

 بعد فلسطين في القومية ثنائية دولة فكرة تطبيق نحو وآراؤه )بوبر( اتجاه - ٢

:١٩٤٨عام

 في القيادي موقفه بوبر( )مارتن تابع ،١٩٤٨ عام في الصهيوني الكيان قيام بعد

 أمرا ذلك وكان فلسطين. في القومية ثنائية دولة فكرة تطبيق عن الدفاع مسؤولية تحمل
 المستوى فعلى وفلسفي. سياسي محورين: على مبنيًا ثابتًا موقفًا تبنى )بوبر( ألن طبيعيًا

 مع وعدل حقيقي سالم لى يقود لذي الممر ستجد الصهيونية أن )بوبر( السياسييعتقد

 المحدثة )الكانطية أثر )بوبر( فيقتفي الفلسفي؛ المستوى على أما فلسطين. في العرب

Neo, Kantism) ضروري ألنه ممكن السالم أن القول روحها من اقتبس التي 

 أثرًا وأحاديثه كتاباته في إبرازه )بوبر( حاول الذي التوافقي الحل ترك وقد . أخالقيًا

 في الصهيوني الكيان قيام بعد سنوات عدة استمر والعالمين، اليهودي النطاقين على

 برنامجنا نصف نحن يقول: القومية ثنائية دولة بناء منهج عن )بوبر( مقال وفي فلسطين.

 شعبين حقيقة على يرتكز اجتماعي بناء أنها على إليها نسعى التي القومية ثنائية للدولة

 عام الوزراء رائسة مهام تسلمه بعد غوريون( بن )ديفيد عقده لقاء وفي ؛ معا يعيشان

 )بوبر( تحدى )بوبر(، ومنهم وشعراء كتاب من المثقفين من عدد حضره ،١٩٤٩

 وإعادة كدولة، األخالقية شخصيتها تشكيل على الحكومة تقوم بأن غوريون( )بن

 الدولة قيام سببها نتيجة مأساتهم ألن بالدهم إلى شردوا الذين العرب الالجئين

Raison d’Etat)).الشخصية يسمى ما إلى االتجاه هذا على )بوبر( تركيز أدى وقد ؛( 

 Reconciliation) وسط حلول خالل من العرب مع التوافق على تقوم التي البوبرية(
(through compromise• بمعاير يتسم دين هي اليهودية أن على االتجاه هذا ويستند 

 أفعالها عن تكفر أن إسرائيل فعلى وبالتالي العرب، على وقع ظلم وهناك عالية. أخالقية

السياسية تصورالصفوة قبيل هومن الصهيوني التجمع في هذااالتجاه ومثل الألخالقية.

.٦٣٦ ،ص ٢ المجلد اليهودية، الموسوعة ١

.٢ ٤ ص المقدمة، لشعبين، أرض مندس، فلور،

.١ ٠ ص فلسطين، في الوحدة نحو الصهيونية، في القومية ثنائية منهج بوبر،

.٢٤. ص لشعبين أرض للدولة، األخالقية الشخصية حول بوبر،

٩



 اختطه خاصا منهجا باتخاذه الصهيونيين المفكرين بقية عن )بوبر( يتميز . التقليدية اإلسرائيلية

 شعار قلب إلى المنهج هذا به أدى وقد السياسة، عن مفهومه على يطبق أن وحاول لنفسه؛

 رأيه في المشكلة ألن فلسطين(، في اليهودية )المسألة شعار إلى فلسطين( في العربية )المسألة

 األرض فوق عاشوا الذين العرب في وليس فلسطين استوطنوا الذين أنفسهم، اليهود في تكمن

 ما إلى األليمة )بوبر( نظرة إلى أدى ما وهذا القومية. طموحاتهم ولهم عديدة، قرونًا الفلسطينية

 إسرائيل، قيام بعد القومية ثنائية دولة فكرة أصابت التي النكسة وعن . العربية بالمسألة يسمى

 تنظيم في ألقاها كلمة في ويقول صالحا، يزال ال وهدفه )االتحاد( تنظيم قضية أن )بوبر( يؤكد

 أي ولكنها، التاريخ؟(: بمحكم يقبل أن االتحاد على )هل بعنوان ،١٩٤٩ ربيع في )االتحاد(

 حتى فيه سارت الذي التوجه وفق الصهيونية هدف تحقق ما إذا ستغلب إنها تغلب، لم قضيتنا

 إلى )بوبر( ويخلص . إنجازأهدافها يمكنها لم الممر ذلك ينجزوبسلوك لم هدفها ولكن اآلن.

 )االتحاد( قضية أن إال رفضه التاريخ يكون قد الثنائية القومية برنامج أن من الرغم على أنه

 أكد قوله. حد على واليهودية، العربية األمتين بين األخوي التعاون لرعاية وملحة صالحة تبقى

 برنابمجه ا معدل القضية تلك أجل من عمله سيواصل )االتحاد( أن على الكلمة نفس في )بوبر(

. الجديدة الظروف ضوء على

 األخالقي موقفه لتأكيد عديدة مقاالت وكلماته، خطبة إلى إضافة )بوبر(، كتب وقد

 الحكومة هاجم كما بالدهم, إلى بعودتهم وطالب العرب، نزوح ورفضه الدولة، من

 مثل: اإلسرائيلي، الحكم تحت فلسطين في العرب من بقي من ضد التعسفي لموقفها اإلسرائيلية

 (، ١٩٤٨ أيار وصهيونية، )صهيونية (، ١٩٤٨ نيسان تصحيحه، يجب الذي الفادح )الخطًا

 (،١٩٤٨ أول تشرين للتزييف، نهاية نضع )دعونا (،١٩٤٨ أيلول برنادوت، )اغتيال

 وهم العرب إلى بحاجة )نحن (،١٩٥٣ آذار العربية، األراضي على االستيالء ضد )احتجاج

 أول تشرين العرب الالجئين حول غوريون بن إلى )رسالة (،١٩٥٤ ثاني كانون إلينا، بجاجة

 تطوير )حول (،١٩٦٢ ثاني كانون فعال، متساوية حقوقًا العرب منح علينا )يجب (،١٩٦١

(-١٩٦٤ أول تشرين الجبل،

 ،١٩٨١ بيروت، للطباعة، التنوير دار اآلخر، ومفهوم الذات صورة بين العرية الشخصية السيد، ياسين،

. ٠ ٥- ١ ٠ ٣ص

.٣ ص لشعبين، أرض مقدمة، منديس، فلور،

.٢٤٥ ص لخعبين، أرض التاريخ، بحكم يقبل أن االتحاد على هل بوبر،

١١



 تتحدى التي فلسطين في المقيمين اليهود أصوات خفتت ١٩٦٥ عام )بوبر( وبوفاة

 على بها يتمتع )بوبر( كان التي كتلك معنوية وقوة سمعة مثل ولها اإلسرائيلية؛ السلطات

والدولي. المحلي الصعيدين

:١٩٦٧ حرب بعد القومية ثنائية دولة فكرة إيقاظ - ٣

 اإلسرائيليين، انتصار من الرغم على ولكنها، للعرب، هزيمة بمثابة ١٩٦٧ حرب اعتبرت

 الضفة على قواته وهيمنة اإلسرائيلي، الحكم لسلطة العملية، الناحية من تحد، أكبر اعتبرت

 من كبير عدد لدى نجث محاور والسياسية الديموغرافية النتائج شكلت وقد غزة. وقطاع الغربية

 واجهت التي المعقدة األوضاع ظل وفي الدوليين. والمراقبين اإلسرائيليين والباحثين الكتاب

 األراضي في سواء فلسطين، في القومية ثنائية دولة فكرة إلى جديد من الحياة أعيدت الباحثين

 والضفة إسرائيل في أي ، ١٩٦٧ عام احتلت التي األراضي في أم ١٩٤٨ عام احتلت ألتي

 ١٩٦٧ حرب أعقبت التي الفترة في أنجزت التي الدراسات أبرز ومن غزة. وقطاع الغربية

 السياسية )الدراسات معهد إلى هاتيس( لي )سوزان اإلسرائيلية الكاتبة قدمتها التي األطروحة

 حرب أن )هاتيس( أكدت المنشورة، الدراسة مقدمة وفي . ١٩٧٠ عام جنيف في العليا(

 ضوء على . ألطروحتها موضوعًا الثنائية القومية فكرة اختيارها دافع كانت ١٩٦٧ حزيران

 ممعنة حيالها اإلسرائيلية السلطات تقف سياسية ديموغرافية معطيات من االحتالل أفرزه ما

 عن الناجمة األوضاع وكانت كيانها. إلى المحتلة المناطق لضم عملية خطوة أية اتخاذ قبل النظر

 الكيان مستقبل في بالتفصيل بحثت التي والدراسات المقاالت من كثير موضوع االحتالل

 من القومية ثنائية دولة فكرة إلى للعودة ونظرًا والسياسية. القانونية النواحي من الصهيوني

 دايان( )موشي استغل فقد روبين(، وهو)آرثر أراءأحدرموزالفكرة والسيماإلى جديد،

 في وكان اإلسرائيلية، األركان مدرسة خريجي في كلمة فألقى )روبين(، يوميات نشر فرصة

 من الردعلى واستخالصاته تحليله خالل من حاول ،١٩٦٨ أيلول في للدفاع، وزيرًا حينه

 عليه كانت وما االحتالل؛ بعد البالد أوضاع بين فقارن ثنائية، قومية فكرة إلى يعودون

هي: حس في مالحظاته )دايان( ولخص ومذكراته. يومياته )روبين( كتب عندما فلسطين

فلسطين. في القائمة المعادلة عناصر تغير — ١

 أنهم على العرب إلى ينظر )روبين( كان فقد والنسب، األبعاد في تغير إلى أدى ما وهذا - ٢

العربية. الدول سكان أنهم على اإلسرائيليون إليهم ينظر بينما فلسطين سكان

. ١ ١ ص السابق، المرجع سوزان، هاتيس،



بر

 ولكن واليهود، العرب بين التوتر من يخفف الواقع األمر خلق أن يؤمن )روبين( كان - ٣

 ذلك في والسبب زاده. بل التوتر؛ من ذلك نخفف فلم وأغلبية؛ قوة أصبحوا قد اليهود

 من العرب ينطلق بينما عقالنية مستويات من ينطلق كان )روبين( أن )دايان( يرى كما

انفعالية. مستويات

 الثالثينات؛ في الحال كان كما إسرائيل؛ حاجة يبي ال ١٩٦٧ عام بعد العرب يقدمه وما - ٤

أوانه. فات أمر وهذا ،١٩٤٧ التقسيم قرار بتنفيذ المطالبة إلى يعودون فهم

 اإلسرائيليين حياة ودفع العرب مع الحرب موضوع أن )دايان( إليها خلص التي والنتيجة - د

 . العرب من الرغم على خططهم تنفيذ في االستمرار أرادوا إذا منه مفر ال أمر لذلك ثمنًا

 ال الفلسطينيين أن غليلي( )إسرائيل آنذاك اإلسرائيلي اإلعالم وزير أكد السياق هذا وفي

 أن آنذاك، الوزراء رئيسة مئير( )غولدا صرحت كما قوميا، مجتمعًا أو إثنية فئة يشكلون

. الفلسطيني للشعب أو للفلسطينيين وجود ال

 من وكان واقعي، وبأسلوب أكبر، بروية الموضوع الكتاب بعض عالج المقابلة الجهة في

 على الفلسطيني الصراع حل احتماالت يستعرض أن حاول فقد بيرتس(، )دون الكاتب هؤالء

 تجربة وتطبيق الموحدة، القدس مدينة على تطبيقها من منطلقًا القومية؛ ثنائية دولة منهج أساس

. المناطق بقية على نجاحها بعد وتعميمها فيها الذاتي الحكم

:١٩٦٧بعد الثنائية القومية فكرة من )المابام( حزب موقف - ٤

 على بالتحفظ ،١٩٦٧ حزيران بعد الثنائية القومية فكرة من )المابام( حزب موقف أتسم

 المحتلة؛ األراضي في والديموغرافية السياسية األوضاع على ١٩٤٨ عام اتخذه الذي موقفه تعميم

 من )المابام( اتجاه بين التوفيق حاولت وسط مواقف ومفكروه )المابام( حزب قادة اتخذ إذ

 المحلي المجتمع بخصوصية واالعراف للفلسطينيين؛ المصير تقرير وحق الثنائية، القومية أفكار

)ماير عبر الحديثة( )األزمنة مجلة في )المابام( قادة بعض أبداها التي المساهمات ففي الفلسطينفي.

.٣٢٣ - ٣٢٢ ص ورساتل، يوميات مذكرات بوبر، وبعد، موشيه، دايان،

.١٤٣ص الصهيوني، العقل آلن، تايلور، ٢

 شتاء ،٣ العدد المعاصرة، والمشاكل القانون مجحلة الفلسطيفي، الصراع في الثنانية القومية منهج درن، بيرتس،

١١٢ ٤٢و٤١ص٤١٩٦٨



 مدنية بمساواة والمطالبة مستقلتين؛ دولتين إلى الكاملة فلسطين تقسيم عبر الحل عن ياري(

 نقطة األردن مع التعاون )ياري( ويعتبر إسرائيل. في العربية األقلية أجل من كاملة وثقافية

 في أخرى مساهمة وفي . المنطقة دول بقية وبين إسرائيل بين والتعاون السالم إلحالل انطالق

 المصير تقرير حق لممارسة تصورًا إمتاي( )موشيه هو )المابام( من آخر مفكر وضع المجلة نفس

 في العرب الالجئين إسرائيل، في العربية األقلية إقامتهم، مكان حسب العرب للفلسطينيين

 اعتبره حال وضع فقد بارنر( )دوف الكاتب أما . الغربية الضفة وسكان المجاورة األقطار

 توطين فيه بما عربي يهودي فيدرالي اتحاد تشكيل في الحل هذا ويكمن إسرائيل. لقيام حصيلة

 كتاب يطرحها التي األفكار نطاق وفي العربية". األقطار في واستيعابهم العرب الالجئين

 عنوان تحت بنطوف( )موردخاي السابق الوزير كتبها التي الدراسة تصب )المابام(

 إقامة طريق عن الصهيوني العربي الصراع تصورحل حيث واليسار(، وإسرائيل )الفلسطينيون

 الحدود من الممتدة إسرائيل هوأرض الذي التاريخي( )الوطن يسميه فيما ويهودية عربية دولتين

 إنشاء في الحق له واإلسرائيلي العربي الشعبين من كال أن )بنطوف( يعتبر البحر. حتى العراقية

 استيعاب مشكلة اليهودية الدولة في وتحل المصير؛ تقرير في حقه عن فيها يعبر مستقلة دولة

 اآلراء حاولت . العرب الالجئين مشكلة الفلسطينية الدولة في تحل بينما اليهود؛ المهاجرين

 التي المستجدة الظروف مع التكيف ومفكريه )المابام( حزب قادة بعض بها أدلى التي واألفكار

 عام قبل الحزب ذلك اتجاه تمثل التي المواقف على المحافظة مع اإلسرائيلي؛ االحتالل أعقبت

 همشمار( )عل وهي )المابام(، حزب صحف نشرتها التي المقاات في ونجد وبعده. ١٩٤٨

 في أو إسرائيل في العربي بالوجود الحزب ذلك اهتمام أن على يؤكد ما لوك( و)نيواوت

وإمكانية لفلسطين، المجاورة العربية األقطار في الفلسطينيين الالجئين ووجود احختلة، األراضي

 االسرائيلي الكنيست عضو المابام، لحزب السياسي السكرتبر ،١٨٩٧ عام ولد بولوني يهودي ماير، ياري،

. ١٩٨٧ سنة عامًا ٩ . عن توني فيه، واألمن الخارجية لجنة عضو مرات، عدة

.٣١٢و ٣٠٨-٣٠٥ ص المعاصر، الصهيوني الفكر من العربية، والدولة إسراتيل ماير، ياري،

.٣٨٢ المعاصر، الصهيوني الفكر من مزدوجة، قومية تأمالت موشيه، امتاي،

 السياسي المكتب عضو ،١٩٤٣ عام فلسطين إلى هاجر ،١٩١١ عام بروكسل في ولد دوف، بارنر،

بام. الما لحزب

. ٩٣ ص المعاصر، الصهيوني الفكر من والتقدم، والصهيونية اليهود دوف، بارنر،

 لدراسات مركز شباط، وابراهيم وتد محمد ترجمة واليسار، والفلسطينيون بنطوف،إسرائيل موردخاي،

مذكرر. غير النشر تاريخ العربية، القدس مطابع واآلسيوية، العرية

١١٣



 )المابام( حزب أدبيات في البارزة النقاط من كلها هي المزدوحة أو الثنائية القومية فكرة تطبيق

 بالتمسك األولى الدرجة في )المابام( حزب يهتم اإلسرائيلية. األحزاب من غيره من أكثر

 يسميه فيما والنوعي العددي وتفوقهم لليهود المصير تقرير تحقيق وبأولوية الصهيونية، بالمبادى

 أدت وقد الثنائية. القومية فكرة من اتجاهه عن آخر إلى حين من ويعبر التارنخي(. )الوطن

 الثنائية. القومية فكرة تحقيق من التشاؤم إلى )المابام( كتاب بعض فيها أسهم التي التحليالت

 المقال وعكس .١٩٤٨ عام قبل طرح الذي األساس على لنحقيقها تجال ال أن عل واتفقت

 عندما الحقيقة تلك ،١٩٧٢ أيلول في لوك( أوت )نيو بجلة في باري( )شموئيل كتبه الذي

 الضفة في عربية دولة خالل من يتحدد وإسرائيل العرب بين العالقة مستقبل أن إلى خلص

 اليهودية العربية الفيدرالية الدولة ربما أو المستقبل؛ في تنشًا أن يمكن األردن، نهر من الشرقية

 الكاتبة حاولت آخر مقال وفي . وإنجازاتها الناشنة الدولة تلك تطور نتيجة تتشكل قد البي

 وبين اليهود المهاجرين بين إسرائيل في حدثت واقعية حالة في المفارقة إلهار جينات( )أفيشلوم

 همشمار( )عال ملحق في المقالة تلك ظهرت الجليل. منطقة في العربية األقلية من السكان

 مدينة لبناء الدولة جهود أن من الكاتبة شكت حيث القومية(، ثنانية بيت ) عنوان تحت

 قد الجليل، لتهويد ارتكاز نقطة بأنها يفترض التي العليا، الناصرة في المستوطنين تستقطب

 مدينة في المتوفرة الشقق في ووجدوا أنفسهم؛ العرب الناصرة مدينة سكان مشكلة حلت

 الشقق في العرب إقامة أن الكاتبة تعتبر ولذا مدينتهم. في السكن ألزمة منفرجًا العليا الناصرة

 بركانا يشكل بالتالي وهذا المستقبل؛ من هواءوخوفهم فزع يثير لليهودعامل المخصصة

 من ويبدو باالنفجار. مهددة واليهود العرب بين القومي والكره الخوف مشاعر فيه تتراكم

القومية(. ثنانية دولة في واليهود العرب عيش باستحالة التذكير المنال ذلك إلى االشارة

 بعد فلسطين في العربي الوجود من الموقف حول صهيونية غير يسارية آراء - ٥

:١٩٦٧حزيران

 عليه كان الذي المكان يحتل واليهود العرب بين ثناتية قومية فكرة عن الحديث يعد لم

 في العربية األقلية بموضوع اهتم )راكاح( اإلسرائيلي الشيوعي فالحزب .٩٤٨عام قبل

الالجئين تجاه موقفه أما األقلية. تلك صفوف بين له المواتي المناخ من واستفاد إسرائيل،

. ٢١ ص ،١٩٧٢ آيلول ،٧ العدد ،١٥ مجلد لوك، أوت فيو المستقبل، أحل من الشناية القومية شمونيل، باري،

 ،٨ مجلد فلسطينية، دراسات ،١٩٧٨١ كانون عالهمشمار، ملحق القومية، ثناني بيت افيشلوم، احينات،

.٢٢,١٢١،ص ١٩٧٩ ،٣ عدد
١٤
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 ال )ولتزر( رآي وفي الشتات. يهود تجاه األخالقية مسووليتها بسبب فيها، المطبق العودة

 ويربط العرب. بقية تجاه األخالقية المسوولية نفس الدولة تلك مثل في الفلسطينيون يتحمل

 هي القومية، ثنائية دولة ال القومية، الدولة أن بإقراره الثنائية القومية فكرة معارضته أيضًا الكاتب

الراهنة). العالمية الظروف في الوحيد الحل

 تطبيق استحالة على كيد التًا )رخس( اإلسرائيلي الباحث يحاول نفسه المنطلق ومن

 وهي إسرائيل، في واليهود العرب بين واألغلبية؛ األقلية بين بالفروق تتعلق ألسباب الفكرة

 عقدت التي السياسية الندوة ففي . ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في قائمة كانت التي األسباب نفس

 من رخس( )إيلي اإلسرائيلي الباحث وحضرها ،١٩٨٦ عام آذار ١٤ في الناصرة مدينة في

 الموقف )ريخس( الباحث أكد حبران، لم سا الفلسطيني العربي والشاعر )شلواح(، معهد

 ليست إسرائيل أن وهي بالحقيقة، االعراف من البد أنه وهو العربية؛ األقلية تجاه اإلسرائيلي

 حل أي العرب يقبل أن يمكن ال حبران: أجاب وقد فيها. أقلية العرب ألن القومية ثنائية دولة

. سواه لنا بديل وال وطننا فهذا واحترام الوطنبمساواة في البقاء في حقهم يضمن ال

 الكاتبة به قامت ما وهذا ًاكثر، بمرونة الثنائية القومية فكرة تناول الباحثين بعض يحاول

 التي المراحل أوضحت حيث القومية(، وثنائية وإسرائيل )فلسطين مقالها في غندزاير( )ايرينا

 خالل من الصهيونية للحركة مكاسب معظمها في كانت والتي القومية ثنائية فكرة قطعتها

 شكل في البحث أجل من فلسطين في القومية ثنائية دولة شعار رفعت التي التنظيمات استغالل

 المساواة شعارات رفعت الصهيونية أن أيضًا الكاتبة وأوضحت واليهودية. العربية العالقات

 مما الرغم على فإنه ذلك ومع فلسطين، في أقلية يشكلون اليهود كان عندما الهيمنة وعدم

 إلى العؤدة المستحيل من أن إال الفكرة، طرح حراء من فوائد من الصهيونية به ظفرت

 بعد جديدة قوى تشكل هو ذلك في والسبب . ١٩٤٨ عام قبل سائدة كانت التي األوضاع

 االحتالل نتائج من ترتب ما في الجديدة القوى تلك تتمثل ؛١٩٧٣و ١٩٦٧ حري
 المقاومة تعاظم في أيضًا تتمثل كما والجوالن؛ وسيناء غزة وقطاع الغربية الضفة في اإلسرائيلي

 االعراف يجب حقائق هناك أن على )غندزاير( الباحثة وتوكد بالتحديد.. والفلسطينية العربية

 أن واإلسرائيليين الفلسطينيين على أن رأسها وعلى للتفاوض؛ مبادئ أية صياغة عند بها

هو الكاتبة تواه الذي والطرح من. بأي هذاالحق عن منهم أي وأاليتخلى الحياة، يتمتعوابحق

.٤٩٩ر ٤٩٤ ص ،١٩٧٢ صيغ ديسنت، القومية، ثاية فكرة معيالية ميخايل، رلترر،

١٩٨٦- ٣ -١٧ تاريغ ،٢٥٧ العدد )حيفا(، االغاد صحيفة إسراتيل، ن العرب أم إسراتيل عن
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 تقرير خق االعزاف على مبني واإلسرائيليين، الفلسطينيين حقوق بين تصورمتبادل يقوم أن

 الشرق في إسرائيل بقاء بشرعية االعتراف وحق تجاوزه، اليمكن أمر ألنه للفلسطينيين المصير

 من كل لدى الذاتية القوة من ينبع أن يجب االعراف هذا أن كما مطلوب؛ شرط األوسط

. الخارجية القوى تأثير عن يبتعد وأن واإلسرائيليين؛ الفلسطينيين

اإلسرائيليين: واالحتالل الهيمنة خالل من القومية ثنائية الدولة واقع بروز - ٧

 فيها تعيش دولة أشكال من أوليًا شكال غزة وقطاع الغربية الضفة إسرائيل احتالل اتخذ

 السياسية والمؤسسات االتجاهات من مجموعة عن الشكل ذلك وعبر قوميتان. جماعتان

 الجماعة تمارس حيث الجماعتين؛ بين المعاملة في التمييز تكرس التي واالجتماعية، واالقتصادية

 مختلف على بامتيازات تتمتع فإنها محتلة؛ وكقوة الفلسطينية. الجماعة على الهيمنة اليهودية

 من سلسلة قرن، ربع من أكثر عبر الوضع، ذلك على ترتب وقد السكاني. النشاط أوجه

والدارسين. الباحثين من عدد اهتمام أثارت واالستنتاجات، التساؤالت

 )ظهور عنوان تحت ،١٩٨٩ عام األمريكية، المتحدة الواليات في كتاب نشر وقد

 وكتابتهما، منه فصلين بتحرير قام التكون( طريق في الثانية الجمهورية القومية؛ ثنائية إسرائيل

 الباقية الفصول تسعة كتابة في وشارك . بيليك( و)إيان سليكت( )أوفيرا األمريكيان الباحثان

 ما تشكيل من المختلفة الجوانب تناولوا وقد واألمريكيين، اإلسرائيليين الباحثين من عشرة

 حزب تسلم بعد بالمصادفة، قصد دون حدث كواقع إسرائيل( في الثنائية )القومية أسموه

السلطة. )الليكود(

 هي هل الثنائية، القومية مفهوم في الفكرية األبعاد على الضوء سليكت( )اوفيرا تسلط ٠

 هو الشرعي الكيان بأن التساؤل هذا عن وتجيب شرعي؟ قانوني كيان أم واقعة سياسية حقيقة

 القوميات. متعددة دولة إلى القومية أحادية دولة لتحويل المدى طويلة عملية في النهائي البعد

 وأن ؛١٩٦٨ عام منذ القومية ثنائية دولة أصبحت إسرائيل أن المعنى، هذا في )سليكت(، وترى

 النفسية األبعاد طياته في يحمل ١٩٦٧ عام المحتلة األراضي في الفلسطينيين وجود

عدم من الرغم على أنه أيضًا )سليكتر( وترى القومية. ثنائية لدولة فقط، )السيكولوجية(

 ،٢ العدد ،٤ المجلد فلسطينية، دراسات القومية، ثنائية الدولة وفكرة والفلسطينيون إسرائيل ايرينا، غندزاير،

.٢ص،١٩٧٧ شتاء

 كولورادو، فيو، وست التكون، طريق في الثانية الجمهورية القومية؛ ثناتية إسرايل ظهور سليكة، بيليك،

٠١٩٨٩ أيار
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 واسع نطاق على يفرض أنه إال مدروس، منتظم بشكل الدولة تلك في الحقوق طبيعة وضوح

 على اشتملت قد ديفيد( )كامب اتفاقية وأن الذاتي.. الحكم إطار في تتجسد الحقوق تلك أن

 ثنائية دولة لقيام ترتيبات إلى وصوال الدائم الذاتي الحكم إلى واإلشارات المفاتبح بعض

 الحكم وبين التام االستقالل بين يميز قانوني ميثاق أو اتفاق من البد السياق؛ هذا وفي القومية.

 من األفضل الختيار السياسية الحرية المناطق تلك سكان منح ويمكن الذاتية. الحكومة أو الذاتي

 إلى تحليلها من )سليكتر( وتنتهي النهائي. وضعهم مع تتناسب التي القانونية اإلجراءات

 القومية نمط في تغيير أي أن وتعتبر والعشرين. الحادي القرن في حدوثه تتوقع لما تخمينات

 دولة وخلق الفلسطينيين طرد أو المناطق ضم مثل التعددية، على القائم العادي، غير الثنائية،

. العنف في التورط معناه سيكون القومية أحادية

 تطور في هام مؤشر على إصبعها تضع بدقة، حددته الذي هذا، باستنتاجها و)سيلكت(

 القاتلة المواضع تحدد التحليل هذا في وهي والعربية. اليهودية الجماعتين بين المستقبلية العالقات

 أهدافها تحقيق على العمل في استمرت ما إذا يتفاقم العنف فمسلسل كدولة؛ بإسرائيل المحيقة

والتوسعية. األيدلوجية

 وبين إسرائيل، قيام قبل القومية ثنائية دولة فكرة بين المقارنة الدراسة في الهامة النقطة إن

 تطرح التي التساؤالت على اإلحابة في رئيسًا معورًا تحتل الحاضر، الوقت في الفكرة تلك خيار

 خالل من عليه اإلجابة روليف( هاتيس )سوزان اإلسرائيلية الباحثة حاولت ما وهذا اليوم.

 الوقت في وضعها وبين االنتداب، عهد في فلسطين في ثنائية قومية فكرة وضع بين المقارنة

 عهد في الخيارات إحدى كانت الثنائية القومية فكرة أن من )هاتيس( تنطلق الحاضر.

 )هاتيس( تتعرض وعندما قائما. خيارًا الفكرة تلك بقاء إمكإنية عن وتتساءل االنتداب؛

 اإلسرائيلية السلطات اتخذتها التي )القاسية( اإلجراءات أن تدرك فإنها اإلمكانية تلك لدراسة

 الفلسطيني المجتمع بين والبغض الكره حدة من زادت قد ، ١٩٨٧ عام االنتفاضة قيام بعد

 أن )هاتيس( وتفرض محتمل. غير المساواة من أساس على التعاون جعل مما اليهودي؛ والمجتمع

 األضعف، الطرف من ستأتي الثنائية القومية بفكرة المطالبة إلى المبادرة أن هو السطحي التوقع

 األضعف القومية الحالة هذه في مثل الفلسطيني الشعب ألن نظرًا الفلسطبني. الطرف هنا وهو

أن )هاتيس( وتقرر شيء. كل خسارة من أفضل باعتبارها الفكرة سيطرح فإنه االثنتين، بين

 إسرائيل ظهور قانوني؟ كيان أم سياسي واقع فكري، وضع الثنانية: للقومية مفهوم تكوين أوفيرا، سليكت،

.٣٧-٣ثناتيةالقومية،ص

١١٨



 في بحقهم تمسكا أكثر رأيها، في فالفلسطينيون، السطحي؛ االفراض ذلك عن بعيد الواقع األمر

. الفلسطينية( التحرير )منظمة خالل من المساومة على القدرة وامتالك مصيرهم تقرير

 تطور حول التشاؤم من غاللة تلفه )هاتيس( عند الشخصي التقويم أن واضخا، ويبدو

 دولة فكرة تكون أن المتوقع غير من أن رأيها ففي المستقبل، في واليهود العرب بين العالقات

 عليه األمر كان كما أحدهما، أو الطرفين لدى والميل الرغبة توفر لعدم مطروحة القومية ثنائية

.٩٤٨عام قبل

 ضمن إليها ينظر عندما القومية ثنائية دولة فكرة تطبيق حول التشاؤمية النظرة تغيب

 في النظر إعادة عن فيزبراد( )ليلي تقدمه الذي التحليل ففي اإلسرائيلية. االهتمامات دائرة

 )كامب اتفاقية أن فتؤكد الثنائية القومية فكرة في والتغير االستمرار بين تقارن الثنائية، القومية

 إدارة هو ما بقدر اإلقليمي باالتفاق له عالقة ال أمرًا الذاتي الحكم من جعلت قد ديفيد(

 الجيل أن هي )فيزبراد( إليها تنتهي التي والنتيجة الفلسطينيين. العرب للسكان المدنية الشؤون

 الثنائية القومية وبين األصولية بالعقائدية التمسك بين موقفه في يراوح الصهيونيين من الجديد

. واقعة كحقيقة

 من معينة جوانب إبراز إلى اإلسرائيلي الطرف في التطورات رصد على التركيز يؤدي

 يجعل إسرائيل في القومية ثنائية دولة فكرة فاستقصاء غيرها. دؤن اإلسرائيلية السياسات

 أن وهم في الوقوع هي الحالة هذه في والمشكلة واحد. طرف من التحليل في مكلفًا الباحث

 في مدفونة أو مخبأة الواقعة الحقيقة هذه وأن إسرائيل. في الثنائية القومية من واقعيًا قدرًا هناك

صراحة. بها يعترف لم ولو الدولة، كيان

 الطريق إلى أوصل الذي هو إسرائيل في السياسي النظام أن آرنسون( )شلومو اعتقاد وفي

 عن ال بالصدفة، واقعة كحقيقة إسرائيل في الثنائية القومية بروز إلى أدى ما وهذا المسدود،

. مسبق تخطيط

، ■I ■ - ■ - - ■

 إسراتيل ظهور شخصي، تقويم واليوم: االنتداب عهد في الثناتية القومية فكرة هاتيس، سوزان روليف،

٠٧١,٧١ ص القرصة، نبة

 القومية، ثناتية إسراتيل ظهور بيغن، حقبة في واالستمرار التغير الثناتية؛ القومية في النظر إعادة ليلي، فزبراد، "

٠.٥٦-٣٩ ص

 ظهور المستمرة، الكارثة في السياسي السلوك الكبرى، إسراتيل في واالستقطاب التشتت شلومو، آرنسون، ٣

.٩٦-٧٧إسراىلثشايةالقرمية،ص
١١٩



 من أن يؤكد حيث العرب؛ نحو اإلسرائيلية السياسة تحليل لوستيك( )ايان حاول وقد

 إلى القانوني، المصطلح وفق أو العقائدية، الناحية من يهودية دولة إسرائيل تكون أن الممكن

 ثنائية؛ دولة إسرائيل اعتبار األدق من فإن (Emperical) التطبيقية الناحية من أما حدما،

 المرحلة في الدخول يسرع إسرائيل كيان في غزة وقطاع الغربية الضفة امتصاص في المضي ألن

 تطور كثب عن واليهود العرب وسيراقب القومية، الثنائي مجتمع إلى للوصول االنتقالية

األخضر). )الخط ١٩٤٨ بحدود إسرائيل داخل أي واليهودي، العربي الشعبين بين العالقات

 عإضة فإنه معينة، مرحلة في المجتمع اتجاه عن التعبير في وثقله حجمه العام للرأي كان إذا

 بكافة األخذ أهمية البعيد المدى على الرأي استطالع قراءة وتظهر والتحول. للتغير أيضًا

 انبار( )مايكل الباحثان: عليها أشرف استطالعية دراسة به قامت ما وهذا األطراف. اتجاهات

 والعرب اإلسرائيليين، واليهود اإلسرائيليين، العرب من عينات وشملت يوختمنيار(، و)افرام

 التالية: النقاط ثالث إلى توصال االستطالع نتائج تحليل وبعد المحتلة. األراضي في الفلسطينيين

العرب لدى اإلسرائيلي العربي للنزاع ومقبول مرغوب حل عن نفسها الصورة تتجلى - ١

المحتلة. األراضي سكان أم إسرائيل سكان ذلك في سواء

 عنها تتمخض قد التي العملية واألهداف المثالية األيدلوجية الطموحات بين العرب يميز - ٢

 أن نفسه، االستطالع من كماتبين السياسية. السلطة ممارسة في المشاركة توزيع عملية

 العرب عند أكبر المقبولة العملية واألهداف المثالية الطموحات بين التمييز على القدرة

اإلسرائيليين. اليهود عند منها اإلسرائيليين

 ترتبط حين في الراديكاليين، اإلسرائيليين العرب بين السائد االتجاه هي الدينية العاطفة - ٣

 وييقى .التقليدي بالمفهوم المحتلة األراضي في الفلسطينيين العرب لدى الدينية االتجاهات

.٢ض٠اإلسرا العربي للصراء الراديكالي الحل في هامًا عنصرًا الدين

 ما تتناول بذلك وهي كليهما؛ الطرفين في االتجاهات بين بالمقارنة الدراسة هذه اهتمت

 تناولتها التي األخرى الجوانب تفتقرإليه االهتمام هذا مثل أن حين في الصراع، طرفي يهم

الباحثين. بقية إسهامات

 ثنافية إسرايل ظهور اليهودية، السياسات في العرب الثناية، للقومية السياسي الطريق أيان، لوستيك،

.٢٣-٩٧القومية،ص

 ثناية إسرايل ظهمور اإلسرانيلى، العربي الصراع اقرار حول الشعب رأي افريام، ويوختمنيار، مايكل، انبار، "

.٤٢-١٢٥القومية،ص
١٢



 ثنائية الدولة في أساسي بدور يقوم االقتصادي البناء أن من الرغم وعلى

 الحقًا حاء المحتلة األراضي باقتصاد اهتماهم إن إال الباحثون؛ تناولها التي القومية

 ظل في القومية ثنائي اقتصادًا اعتبر وما اإلسرائيلي، باالقتصاد هم الهتمام وتابعًا

 سلطة إلرادة والخضوع بالتبعية، عليه محكوم القتصاد شكل هو الليكود، تكتل حكم

اإلسرائيلي. االحتالل

 فيه. تتوفر اقتصادمتكامل القومية ثنائية اقتصادالدولة أن إلى فيذهب بحيري( اما)سمحة

 تلك مجتمع تشكالن اللتين االثنيتين الجماعتين من لكل الذاتي االقتصادي االستقالل من درجة

 واألراضي إسرائيل في الراهن القومية الثنائي الواقع اقتصاد )بجيري( يعالج وعندما الدولة.

 المستوى وبين إسرائيل في المتطور المستوى بين متوازنة غير عالقة هناك أن يؤكد المحتلة،

 متعددة، عوامل على يقوم القومية الثنائي االقتصاد أن رأيه، وفي المحتلة. األراضي في المتخلف

 الوضع ظل في إسرائيل، أن أيضًا رأيه وفي . ١٩٤٨ عام الدولة قيام قبل ما تجربة منها:

 أمامها وسيكون باقتصادها. المحتلة األراضي اقتصاد ربطها من تكسب مما أكثر تخسر الراهن،

 المنطقة أقطار وبين بينها اإلقليمي التعاون تحقق ما إذا أوفر، اقتصادية لمكاسب واسعة مجاالت

أوسطية. الشرق

 ال هامة، مفاصل الباحث يلحظ إسرائيل، ضمن القائم المؤقت التوأزن إلى النظر عند

 تتفق إسرائيل، في الدولة واقع دراسة في المنطلقات اختالف من الرغم وعلى تجاهلها. يمكن

 يعتقد الذي )بياليك( فعله ما وهذا واضحة. مخاطر هناك أن على معمقة دراسة أية استنتاجات

 الحلم وضعت قد االنتفاضة، لكن الصراع؛ طبيعة في تحول إلى تشير ديفيد( )كامب اتفاقية أن

 خطرًا يشكل اإلسرائيليين العرب )فلسطنق( أن أيضًا رأيه وفي الهاوية. حافة على الضهيوني

 التغلب )بياليك( ويحاول منظم. يهودي وكمجتمع ديموقراطي؛ كمجتمع إسرائيل، على حديًا

 ثنائية دولة هي إسرائيل أن على كيد بالعًا القومية ثنائية إلسرائيل تعريف إيجاد معضلة على

 له عربية ديموغرافية كثافة وجود إن عليها. مهيمن سياسية وحالة واقعة، كحقيقة القومية

 ثنائية دولة في السياسي للنظام القانوني االصطالح عليه ينطبق ال قد متميزة اثنية حقيقة

اعتبارين: إلى التعريف ذلك معضلة وتعود القومية،

 عدد في وبنقص كأقلية العرب عدد في بزيادة المشروطة الثنائية القومية بنية تعتبر األول،

كاغلبية. اليهود

.١٨٧ - ١٦٩ص القرمية، ثناتية إسراتيل ظهور القومية، ثناتية إسرائيل اقتصاد سمحة، مجمي، ١

١٢١



 عادلة، غير أسس على مبني واليهودية، العربية القوميتين بين السلطة توزيع سياسة إن الثاني:

 على للقوميتين القانوني الوضع تطابق عدم السلطة توزيع في الظلم هذا على ويترتب

 قيام بعد مطروحة تكن لم السلطة في المشاركة مسألة وأن الديموغرافي. الواقع أساس

 هي كما ،١٩٦٧ عام بعد أو ، ١٩٤٨ عام بعد منظم يهودي كمجتمع إسرائيل

 الالزم. بثقله يلقي الذي بالحجم تكن لم اإلسرائيلية العربية األقلية ألن اليوم. مطروحة

 األخيرين؛ العقدين في جذريًا السياسية السلطة تحمل في المشاركة مسألة تغيرت وقد

 أساس على االحتالل بعد عوملوا غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيون فالسكان

 أن ليؤكد )بياليك( ويعود والواقعية. القانونية الناحية من محتلة جماعات يشكلون أنهم

 فلسطين، داخل من منظم كمجتمع إسرائيل يواجه الذي التحدي تشكل االنتفاضة

 درجة ييلغ ولم إسرائيل؛ خارج من قادمًا ١٩٦٧و ١٩٤٨ أعوام في التهديد كان بينما

 داخل من التحدي نبع ١٩٨٧ عام ففي جوهرية، نقطة وتلك االنتفاضة. خدي

 جماعتين بين العنف يستخدم كفاحًا االنتفاضة وتمثل المحتلة. األرض من فلسطين،

 في الحال يستمر أن الكاتب، رأي في المحتمل من واحد. سياسي كيان في تعيشان

 إلى يؤدي وضع وجود أي الشمالية؛ ايرلندا في عليه هو ما أشبه بشكل المحتلة األراضي

 األساس هذا وعلى الجماعتين، بين الصراع عملية في المضاد والعنف العنف استخدام

 متكتال موقفًا سيكون االنتخابات، في وخاصة اإلسرائيليين، العرب موقف أن يتوقع فإنه

. االنتفاضة أججته الذي الفلسطيني الوعي بواعث تحركه

 تحت ثنائية لقومية واقعية حالة إسرائيل اعتبار موضوعه عليه بنيت الذي االفتراض ويبدو

 اعتبار المهم ومن دقيقا، تحديدًا )بياليك( حددها التي المخاطر تنسفه دقيق. غير افتاضًا الهميمنة،

 وممارسة السلطة اقتسام في العرب مشاركة ضرورة العربية، الديموغرافية الزيادة مثل: نقاط

وكمجتمع. كدولة إسرائيل تهدد التي الموجعة المفاصل من المضاد العنف

فلسطين: في القومية ثنائية دولة فكرة حول متفرقة آراء - ٨

 تطرح أن دون سنوات عدة منذ صدرت وهناك هنا متناثرة تلميحات نجد أن يمكن

 ومع المحتملة. )السينوريوهات( أو الخيارات كأحد ولو الفكرة تطبيق أبعاد يتناول جديًا تصورًا

السياسيين بعض عن الصادرة التلميحات أو اآلراء بعض إلى اإلشارة المجدي فمن ذلك

 ثنائية إسرائيل ظهور الشتاء، هذا احتواه ما وراء ما القومية؛ ثناتية إسراتيل مستقبل خاتمة؛ يان، بياليك،

٠٢٣١-٢٢٣ ص القرب،
١٣٢



 نسيبة( )سري به أدلى ما الفلسطينية اآلراء تلك ومن المثال. سبيل على الفلسطينيين، والباحثين

 اإلسرائيليين بين القومية ثنائية دولة فكرة تطبيق حول ،١٩٨٧ عام إسرائيلية مجلة إلى

 امحتلة األراضي من تنسحب لن إسرائيل أن فيه يفترض )سيناريو( نسيبة يطرح والفلسطينيين.

 األراضي وضم إليها، األراضي تلك بضم تقوم أن إسرائبل من يطلبوا أن الفلسطينيين على وأن

 • ( Apartheid) الواقع بحكم عنصري نظام ذات دولة في يعيشون الفلسطينيين، يجعل هذا،
 اإلسرائيليين. كالمواطنين يصبحوا وأن اإلسرائيليين مع متساوية جقوق لنيل يناضلوا أن وعليهم

 نهر غرب فلسطين، في يعيشون الذين العرب يشكل أن نسيبة( )سري يتوقع ،٢٠٢٠ عام وفي

 وبقية )الكنيست( على السيطرة من يتمكنون وبذلك اليهود؛ السكان على أغلبية األردن،

 إذا الفلسطينيين الالجئين بعودة قانون تمرير على قادرين فيصبحون الحكومة، مؤسسات

 بالمعنى القومية ثنائية دولة إلى إسرائيل - فلسطين تتحول المرحلة هذه مثل وفي اختارواذلك.

 التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات، ياسر صرح ١٩٨٨ عام وفي . للكلمة الكامل

 إسرائيلي؛ - فلسطيني كونفيدرالي() اتحاد فكرة في إسرائيل مع للبحث استعداد على بأنه

 استقاللهم الفلسطينيين نيل أوال يسبقه أن يجب الفكرة، تلك بحث في الدخول أن أكد ولكنه

. سيادة ذات دولة في

 الثنائية، القومية رأيًافلسطينيًايأخذبفكرة محمدربيع، طرحه الذي التصوري يعتبرالحل

 )النظام عن الباحث نشره الذي الكتاب في التصوري الحل ذلك ورد وقد جوانبه. بعض في

 العربي حالللصراع تصوره فصالعن الكتاب تضمن وقد .١٩٩٢ عام الجديد( العالمي

 تصوره. لتحقيق يراها الي واألمنية واالقتصادية السياسية الرتيبات فيه تناول اإلسرائيلي،

 ضمن فلسطين تقسيم إلى يذهب السياسي المستوى على يطرحه الذي الرأي أن القول ويمكن

 وطنًا الجغرافية وحدتها في فلسطين ويترك وإسرائيلية. فلسطينية دولتين: إلى الجغرافية حدودها

 القومية؛ ثنائية دولة فكرة ذلك خالل من ويحققان واإلسرائيلي، الفلسطيني الشعبان عليه يقيم

 ترضي صيغة إلى التوصل الباحث يريد التصور، ذلك ظل وفي واالقتصاد. اإلقامة صعيد على

هذا ظل وفي سواء. حد على واإلسرائيليين للفلسطينيين السياسية والحقوق القومية الطموحات

 المجلة م(،)سبيكرو مجلة في نسيبة سري الدكور مع روليف( هاتيس )سوزان أجرتها التي المقابلة انظر

.١٩٨٧ أيار اإلنكليزية، باللغة الصادرة االسراتيلية العمالية للحركة الشهرية

 أول في عرفات ياسر السيد مع الفرنسية ابسرفاتور( نوفيل )لي صحيفة أحرتها التي المقابلة انظر ٢

.١٩٨٨ الثاني كانون

١٢٢



 يعبرون بينما دولتهم، خالل من السياسي واختيارهم حقوقهم عن اإلسرائيليون يعبر التصور

 ويعبر الطبيعية.. فلسطين مساحة كامل على إقامتهم مكان ويختارون االقتصادية حقوقهم عن

 االقتصادي تعبيرهم يشمل بينما دولتهم، حدود ضنمن السياسية حقوقهم عن الفلسطينيون

 توازن قيام أيضًا الباحث يفرض إسرائيل(. )دولة تشكلها التي األراضي إقامتهم مكان واختيار

 وبهذا دولتهم؛ في اإلسرائيليين أغلبية وعلى دولتهم في الفلسطينيين أغلبية على للمحافظة

 والحفاظ فلسطين. أرض كامل على الشعبين من لكل القومية الطموحات مخاطبة يمكن الشكل

 الباحث ح يقة إذ الشعبين، بين واألمن الثقة جسور بناء عن تعبيرًا يشكل موحدة القدس على

 الفلسطينيين السكان من كل يعبر كي ١٩٦٧ بمجدود ويأخذ الدولتين من لكل عاصمة القدس

 سكان فيختار البلدية مجال في أما منهم، كل دولة ضمن السياسية حقوقهم عن واإلسرائيليين

 رمزا القدس تصبح وبذلك السياسية. غير القضايا لمباشرة البلدي المجلس في مثليهم القدس

 السياسية باإلجراءات االهتمام الباحث رأي على يغلب . الواحد الوطن في الشعبين لمشاركة

 ويركز وواقعي؛ عملي محك على التصورات تلك مثل وضع إلى الوصول سبق التي واألمنية

أهدافهما. تحقيق من الطرفان يجنيها التي والفوائد المزايا على

خاتمة:

 ثنائية دولة بفكرة االهتمام ضعف ،١٩٤٨ عام واقعة حقيقة إسرائيل أصبحت أن بعد

 مدعاة ،١٩٦٧ عام غزة وقطاع الغربية الضفة إسرانيل احتالل وكان فلسطين. في القومية

 إسرائيل، سالمة على الحفاظ بحقيقة التسليم هو الفارق وأصبح جديد.. من الفكرة لطرح

 األحزاب منطلقات الفرة هذه في وتغيرت اختالل. ألي فيها اليهودية األغلبية تعريض وعدم

 تحقيق أولوياتها من أن اعتبرت التي تلك وخاصة الفكرة، من اإلسرائيلية السياسية والتنظيمات

 هناك أن نجد )بوبر(، مثل ورمزه، )االتحاد( تنظيم بقايا استثنينا وإذا القومية. ثناتية دولة فكرة

 قدمها، التي الدراسات في األولوية أن خافيًا يعد وم عليها. التفافًا أو الفكرة طرح من تهربًا

للسكان. العرقي والتوازن اليهودي، الدولة طابع على الحفاظ على كزت ر ، ١٩٦٧ عام بعد

 عام إسرائيل قيام بعد فلسطين، في القومية ثنائية دولة فكرة حول اتجاهات عدة سادت

 لنشاط أثربارز يعدفيها لم درجة إلى بالفكرة ينادي كان الذي االتجاه ضعف وقد . ١٩٤٨

 عن الحديث يرفض إسرائيل في متعصب تيار قام ذلك وأكثرمن الثنائية. القومية جماعات

الضفة إسرائيل احتالل بعد الفكرة إلى العودة وشكلت اليهودية. الدولة معايير ظل في الفكرة

.١٨٦ - ١٦٩ص الجديد، العالمي النظام محمد، ربيع،

١٢٤



 تلك على وغلب المستجدة. الظروف ضوء في لدراستها مناسبة ،١٩٦٧ عام غزة وقطاع الغرية

الفكرة. تطبيق إمكانية من والتشاؤم الرفض سمة الدراسات

 بين للتوفيق فيها اتجاه قام غزة، وقطاع الغربية الضفة إسرائيل احتالل تواصل وعندما

 زاد وقد للسكان. العرقي والتفوق اليهودي الطابع على والحافظة المحتلة األراضي ضم موضوع

 مسألة فطرحت .١٩٧٧ عام السلطة إلى )الليكود( التكتل جاء بعدأن قوة االتجاه هذا

 خالل من واقع إلى االحتالل وتحويل بالتدريج. الدولة جسم في المحتلة اآلراضي امتصاص

الفلسطينيين. سكانها من المحتلة المناطق وتفريغ المستوطنات بناء في التوسع

 وخديًا الداخل من تهديدًا ،١٩٨٧ عام المحتلة األراضي في االنتفاضة قيام شكل وقد

 وقد وسالمتها. إسرائيل أمن تهديد تهمة الخارجية القوى بتحميل واالدعاء االستقرار لمفاهيم

 الوضع وأوصلت واالجتماعية، واألمنية السياسية الظروف االنتفاضة، تعاظم نتيجة تفاقمت،

 الباحثين محاوات بعض بدأت الظروف تلك ضوء وفي الهاوية. حافة إلى إسرائيل في العام

 ضمن لتكون المرة هذه الثنائية القومية فكرة وعادت المحتلة. واألراضي إسرائيل أوضاع لتحليل

 الخاضعة المناطق كافة ليشمل الواقع الحقيقة من االتجاه هذا وانطلق القومية(. ثنائية )إسرائيل

 الجماعتين: اعتبار هي البحث ذلك مثل إليها يخلص التي والنتيجة اإلسرائيلية. للسلطة

 فلسطين مساحة كامل في الثنائية القومية صور من صورة تشكالن واإلسرائيلية الفلسطينية

 ومع غزة. وقطاع الغربية الضفة ضم على الشرعية الصفة إضفاء وبالتالي االنتدابية. بحدودها

 مثل نحملها التي واالستقصاءات االستفسارات أهمية يشيرإلى األوضاع تلك مثل إثارة فإن ذلك

 عن الكشف في للتعمق الباحنين أمام عريضًا المجال يفتح ما وهذا والدراسة. البحث في المنهج هذا

لم. العا من القلق الجزء ذلك في والثقافية السياسية األوضاع في التغير عنها ينبى قد التي المفارقات
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)أوسلو( اتفاقية بعد الفكرة الرابع: القسم

السادس الفصل

)أوسلو( اتفاقية بعد اإلسرائيلية الفلسطينية العالقات

العنف: وكابوس )أوسلو( اتفاقية - ١

 منظمة بين المبادئ اتفاق توقيع على سنوات ثالث يقارب ما مضي بعد البد

 تلك تركته الذي الفعلي األثر عن التساؤل من اإلسرائيلية، والحكومة الفلسطينية التحرير

 األول واالنطباع اإلسرائيلي. - العري الصراع عملية أو فلسطين مشكلة على االتفاقية

 الضفة وفي إسرائيل في المجتمعين حياة في الحادث التغير مالحظة هو الذهن إلى يرد الذي

 وخاصة التغيير ذلك عن الناجمة باإلجراءات يتعلق الثاني واالنطباع غزة. وقطاع الغربية

 أما إسرائيل. وفي الذاتي الحكم منطقة في االنتخابات في المتمثل السياسي المجال في

 واإلسرائيلي. الفلسطيفي الجابين على لالتفاقية باألثراالقتصادي فيتعلق الثالث االنطباع

 حد إلى سلبيًا والقطاع الضفة في االقتصادية الفلسطينيين حياة على االتفاقية أثر كان

 بالحاجات تتعلق مشكلة إلى والقطاع الضفة في األساسية المشكلة تحولت حيث كبير،

 كبير؛ حد إلى إيجابيًا كان اإلسرائيليين على االتفاقية أثر أن حين في للحياة؛ البديهية

واالنتعاش. بالنمو األخيرتين السنتين خالل اإلسرائيلية االقتصادية الحياة اتسمت حيث

 أتاح مما جديدة أفعال ردود اإلسرائيلية الفلسطينية العالقات في التغير عن نتج

 على يصعب وال إيجابية. أم سلبية الردود تلك كانت سواء لدراستها، للباحثين الفرصة

 الضفة في الفلسطينيين حياة على انعكست التي السلبية النواحي عن يتحدث أن المحلل

 الجانب على لالتفاق السلبية اآلثار أما بمجملها. فلسطين قضية مستقبل وعلى والقطاع؛

 السنوات في اإلسرائيلي المجتمع منها عانى التي العنف أعمال في فتمثل اإلسرائيلي

 الفلسطينيين للسكان اليومية الحياة مس أوسلو التفاق السلي فاألثر األخيرة.

 والتعبة االنتخابية كالحمالت الموسمية، السياسية للحمالت يمكن وال معا. واإلسرائيليين

االتفاق. على ترتبت التي العميقة السلبية اآلثار تزيل أن االنفعالية،
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 المراحل حول المفاوضات من سلسلة إلى السلمية العملية تحولت االتفاق توقيع بعد

 المراحل أو المرحلة بنود تنفيذ ترك النهائية. المرحلة حول وجزئية، باهتة وبصورة االنتقالية،

 الحياة واقع على السيما اإلسرائيلية، - الفلسطينية العالقات على واضحة تعقيدات االنتقالية

 أبرزت إذ معها، سلبيتها السلمية العملية حملت وبذلك الضفة.والقطاع. في للسكان اليومية

 مع بالمقارنة الفلسطينيين السكان حياة مستوى بين تفصل التي والهوة التكافو عدم بعمق

 عبروا الفلسطينيين لدى واإلحباط التمرد من حالة إلى ذلك فأدى اإلسرائيليين حياة مستوى

 السلمية العملية من موقف اتخاذ البداية نقطة كانت فإذا االنتحارية. والعمليات بالعنف عنها

اإلسرائيلي. - العربي الصراع عملية مجمل على اآلثر أبعد له كان السياسي القرار اتخاذ أن إا

 بين تناقض بذر هو العالقات تلك على واضح أثر من االتفاق تطبيق يحمله ما إن

 مستوى يستندويعتمدفي ولكنه إسرائيل، كيان عن منفصل شكلي فلسطيني كيان مفهومين:

 الهيمنة ترسيخ من التناقض هذا الستمرار والبد إسرائيل. على واليومية االقتصادية الحياة

 إطارها في فلسطين مشكلة عن الناجمة األساسية المشاكل أما مختلفة. ادعاءات تحت اإلسرائيلية

 والدولة المستوطنات القدس، مدينة مستقبل الالجئين، مشكلة مثل معلقة، بقيت فقد العام

 االنتقالية، المراحل في أوسلو اتفاق تطبيق دخل كلما عمقا التناقض هذا ويزداد الفلسطينية،

 فصل وجاء األجزاء. وتفاصيل التفصيالت في والغرق أساسية لتصبح الثانوية القضايا وتتبدل

 األمنية الحاجات شعار تحت الفلسطينيين مصلحة عن اإلسرائيلية والمصالح السكانية العالقات

 الشعور زعزعة إلى ذلك فأدى للفلسطينيين؛ بالنسبة إيجابية نتائج أي من االتفاق ليفرغ

 كل عمليًا تمثل ال الفلسطينية السلطة أن هو أولهما لسببين: واالستقرار باألمن الفلسطيني

 التطبيقية. الناحية من المعادلة من خرجوا الشتات في والفلسطينيون فالالجون الفلسطينيين،

 والقطاع. الضفة في الذاتي الحكم منطقة فلسطينيي عن السياسي الغطاء رفع الثاني والسبب

 واليومية المعيشية المطالب صوت وارتفاع للمنظمة السياسي التأثير صوت انخفاض والنتيجة

 تقرير في واالجتماعية االقتصادية النواحي أهمية من الرغم وعلى والقطاع. الضفة سكان لدى

 المشاكل دوامة في تدور أصبحت نفسها السياسية المفاوضات أن إال سلمية، عملية أية أهمية

 السياسية العملية حكمًا وتأجلت اإلسرائيلية، النظر وجهة من باألمنية، المسماة والعباءة اليومية

 إعادة ضرورة إلى يقود االستنتاج وهذا وقوته. زحمه الفلسطيني الطرح وفقد فلسطين. لمشكلة

اإلسرائيلي. - العربي الصراع وعملية فلسطين قضية معالجة منهج في التفكير
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 مثل فيها التفكير إعادة تجب التي الموضوعات أهم البحث يتناول التالية الفقرات وفي

 على فلسطيني كيان إقامة مسالة المتوخاة، والنتائج أوسلو، اتفاق توقيع إلى أدت التي األسباب

 الدولة من اليهودي التجديد وحركة اإلسرائيليين التقدميين موقف فلسطين، من جزء أي

 العالقة مستقبل وأخيرًا الفلسطينيين، إلى المتناقضة ونظرته إسرائيل في الحكم نظام الفلسطينية،

اإلسرائيلية. - الفلسطينية

المتوقعة: والنتائج األهداف التحرير، ومنظمة )أوسلو( اتفاقية - ٢

 أدى خاص طريق انتهاج إلى عرفات ياسر دفعت. التي المباشرة األسباب معرفة يمكن ال

 أحاطت وظروف تتبعها، يمكن عوامل هناك ذلك ومع . ١٩٩٣ عام المبادئ اتفاق توقيع إلى

 لواقع اليمكن التحرير نظرمنظمة وجهة فمن االتفاق. على التوقيع إلى به فأدت بعرفات

 هذا نجم وقد قيمة. ذي عادل حل إلى يقود أن واإلسرائيليين الفلسطينيين بين القوى توازن

 مدريد مؤتمر مباحثات في والتسويف المماطلة حاول اإلسرائيلي الطرف أن عن الوضع

 الليكود. تكتل على العمالي التجمع فاز عندما ،١٩٩٢ عام انتخابات جرت أن إلى ومباحثاته

 تم أن إلى الضغوط التحريرلكثيرمن منظمة موتمرمدريدتعرضت سبقت التي الخطوات في

 يظهر أن هو عرفات توخاه هدف أول وكان األردني. الوفد ضمن الفلسطيني الوفد تكوين

 الوفد عن الشكلية الناحية من شخصيته له يكون أن على والحرص مستقل، فلسطيني كوفد

 الحل بخطوات يقبل أن به، المستقبل االعراف مقابل في عرفات، على وكان األردني.

 ثالث لمدة االنتقالية المراحل أو المرحلة االنتقالية، بالفرة سمي ما أو المرحلي، التدريجي،

 النقاط بتأجيل القبول أيضًا عرفات على كان بعد؛ فيما النهائي الحل على والتفاوض سنوات،

الفلسطينية. الدولة وشكل المستوطنات الالجئين، القدس، مستقبل مثل الخالف، المستحكمة

 عن )أوسلو( في ومباحثات مفاوضات من جرى ما فصل يمكن ال أخرى، حهة ومن

 فقد الكويت. واحتالل الثانية الخليج حرب بعد منها يعانون الفلسطينيون كان التي الظروف

 على حادة اقتصادية أزمة شكل مما األردن، إلى الفلسطينيين العاملين من كبيرة أعداد هاجرت

 تلك شكلت كما األردني، الدينار قيمة تدني في حوانبها أحد في تمثلت األردنية، السلطات

 الضفة في االحتالل لسلطات بالنسبة سكانيًا عبائً وأسرهم العائدين العاملين من الكثيفة الهجرة

 العراقيل بوضع منهم كبيرة أعداد دخول إعاقة على السلطات تلك حرصت لذلك والقطاع،

 األردن، في البقائهم األردنية السلطات مع بالتنسيق والضفة األردن بين المعابر على أمامهم

 واضحًا اإلسرائيلية السلطات حرص وكان األردنية. الجنسية يحملون أنهم اعتبار على
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 لجأت لهذا بنسبهم. االخالل وعدم والقطاع الضفة في المقيمين السكان عدد على للمحافظة

 السلطات تلك حرصت نفسه الوقت وفي الضفة. إلى القادمين على الجمركية القيود تشديد إلى

 وربطه عليه، الهيمنة إحكام من تتمكن كي مباشرة بها والقطاع الضفة اقتصاد ربط على

مباشرًا. ربطًا باقتصادها

 األسباب من تواجدهم وأماكن إقامتهم حسب الفلسطينيين مع التعامل كان وقد

 أصال المقيمون فهناك اإلسرائيلية، النظر وجهة من التحرير منظمة مع االتفاق لتوقيع المفرضة

 السلطات وتتساهل معينة. لمدة الخارج في للعمل تصاريح يحملون الذين والقطاع، الضفة في

 بقصد للخروج تصاريح والقطاع الضفة في العمل قوى من كبيرة أعداد منح في اإلسرائيلية

 فهناك كثافتهم. من لتقلل الفلسطينيين مع التعامل في التمييز وتحاول السكاني. الضغط تخفيف

 هم ثالثة وفئة والقطاع. الضفة سكان أيضًا وهناك أصال، إسرائيل في المقيمون الفلسطينيون

 المقيمون الالجوئن هي الرابعة والفئة والقطاع، الضفة خارج العاملين من التصاريح أصحاب

 والمقيمون العربية، واألقطار األردن في المقيمون أيضًا وهناك والقطاع، الضفة في المخيمات في

 المقيمين السكان مع التعامل حصر )أوسلو( اتفاقية وحسب الشتات. فلسطينيي من الخارج في

 هو كما والهدف، السكان. من أخرى أعداد دخول دون تحول وبذلك والقطاع، الضفة في

 التحرير منظمة رضخت وقد العدد. كبيرة كتلة الفلسطينيين تشكيل دون الحيلولة هو واضح،

 الضفة سكان على سلطتها حصرت وبذلك بها االعراف مقابل عمليًا التصنيف لهذا

 االتفاق. من النهائية المرحلة فتنتظر الفلسطينيين على االعتبارية أو األدبية السلطة أما والقطاع،

 تنسحب ولم أوال، وأريحا غزة سمي بما بدأت تدريجية خطوات وضعت االنتقالية المرحلة في

فيها. القوات نشر إعادة إلى لجات بل المناطق بقية من اإلسرائيلية القوات

 األردني، الوفد ضمن موتمرمدريد في إثرتمثيلها على التحرير، منظمة شعورأحاط وممة

 أثناء المنظمة موقف ضعف االعتبار في أخذنا فإذا مالي. إفالس على مقدمة تكون قد بأنها

 دول من المالية الموارد توقف نالحظ العراقي، نحوألنظام ميلها بسبب الثانية الخليج حرب

 إعانة عن بالتوقف المنظمة في المالية األحهزة بدأت وبعدها الثانية الخليج حرب وخالل الخليج.

 إلى وصلت حتى الشتات أقطار في واالقتصادية واالحتماعية والصحية التعليمية الموسسات

 القادمة والدفعات اإلعانات توقف ذلك إلى يضاف والقطاع. الضفة في المحعلة األرض داخل

 األثر واضحة للمنظمة المالية المشكلة وكات منها. إبعادهم بعد الخليج، دول في العاملين من

 وقد بالذات. الخيرية المؤسسات بعض خدمات توقف إلى أدى مما كثيرة؛ أسر منها عانت
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 أحل من مشكلتها تضخيم حاولت المنظمة أن إلى تذهب أقاويل نفسها الفتزة خالل ثارت

 أضعف مما خدماتها، وتجميد التقنين على مقبلة بأنها العام الرأي القناع تبرير إلى الوصول

 أسر المالي التقلص هذا لحق وقد الفلسطينية. التجمعات من الواسعة القاعدة على تأثيرها بالتالي

 العلم مع راإلعانات، الرواتب جداول من تسقط منهم شرائح بدأت حيث وأبناءهم، الشهداء

 تكون قد القاسية الظروف هذه وضمن الظروف. كل واالعتبارعلى األولوية لها الفئة هذه أن

 لعقد آنذاك، اإلسرائيلية، الحكومة لدى توفرت التي الرغبة ثمار جني إلى أسرعت المنظمة

 مع عرفات ياسر بها قام سرية مفاوضات أدق وبعبارة معها، أوسلو في السرية المفاوضات

للمنظمة. التنفيذية اللجنة أعضاء بعض

 بعد الديموقراطية، كلينتون إدارة مجيء عن الناجم المميز الهام العامل البال عن يغيب وال

 في الحكم بنظام عالقتها توثيق إلى ملحوظًا ميالً اإلدارة تلك أظهرت إذ ؛ ١٩٩٢ انتخابات

 اإلسرائيلية اإلدارة مع عالقة لعقد التحرير لمنظمة موات الظرف أن يعني كان مما إسرائيل.

 اإلدارة هوأن التوثيق هذا الظاهرمن والسبب األمريكية. اإلدارة من ومباركة برضى

 بعد والتأييد، الدعم من مزيدًا اإلسرائيلية العمالية الحكومة إعطاء في ترغب الجديدة األمريكية

 على ساعد النجاح وهذا الليكود. تكتل على وفوزها العام نفس في االنتخابات في نجحت أن

 اإلدارة التحريربموافقة ومنظمة اإلسرائيلية الحكومة بين مباشرة صفقة لعقد موات مناخ توفير

 يجدأذنًاصاغية أن إلى يطمح كان ياسرعرفات أن المعروف من منها. وتصديق األمريكية

 البارز ودوره الذرائعي وبنهجه شخصيًا به وتثق له، تسمع المتعاقبة، األمريكية اإلدارات لدى

 لحصول منفذًا ذاته، حد في األمريكي، الموقف ذلك يجعل أن إلى يتوق عرفات وكان المتفرد.

 أن المعروف ومن اإلسرائيلية. الحكومة من وبالتالي األمريكية، الحكومات من به اعتراف

 سوال على بالنفي علنا بوش أحاب وقد عرفات. بياسر تنق تكن لم األمريكية اإلدارات

بعرفات. يثق كان إذا فيما والتر باربرة الصحفية

 يريد كان وأنه أخرى، يتكررهرة ال أمرقد المواتية، الفرصة هذه اغتنام أن اعتبرعرفات

 وكان ومحتوياتها. مضمونها عن النظر بغض اإلسرائيليين، مع مباحثات لعقد المناسبة تلك مثل

 في الخوض عدم على عرفات وحرص عليه، اإلسرائيلية اإلدارة تفرضه ما لتقبل استعداد على

يديه. بين من الفرصة هذه تفلت أن من خنشية واإلجراءات التفاصيل

 واالتفاق الفرصة، تلك عرفات وإعطاء اإلسرائيلي الجانب موقف تفسير من البد

 كيانًا هناك أن إلى تشير كانت فالصفقة فيه. تمت الذي بالشكل أوسلو صفقة على معه
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 التسمية. اختلفت مهما الذاتية، اإلدارة أو المحلي الحكم فكرة عن ينتج قد ما فلسطينيا

 في السكانية التجمعات بين منيع سد .مثابة الشكل ذلك يكون أن اإلسرائيلي الجانب أراد

 به يقصد الشكلي الكيان ذلك وعزل الفلسطينية. السكانية التجمعات وبين إسرائيل

 الفلسطينيين فصل هو المعزول الكيان لذلك األول الهدف وأن إسرائيل، أمن على الحفاظ

 أية نتيجة الصدمة تلقي هو يدفعه أن المقترح للكيان يمكن الذي والثمن اإلسرائيليين. عن

المقاومة. أعمال من عملية

 لم العملية، الناحية من بأنها، المنظمة اعراف اإلسرائيلي للجانب بالنسبة االتفاق يشكل

 في السكان بقية عن وثانوية أقل وبدرجة غزة. وقطاع الغربية الضفة سكان عن مسوولة تعد

 عرفات وقفه الذي السبي الموقف كبير، حد إلى يفسر، وهذا األخرى. الفلسطينية التجمعات

 منظمة ابراز في هامًا دورًا لعبوا أنهم من الرغم على إسرائيل، في الفلسطينيين السكان من

 التي السنوات ثالث وخالل الفلسطينيين. السكان جميع تمثل أنها على والتأكيد التحرير،

 تجمعاتهم، أماكن في الفلسطينيين كافة تمثيل عن بعيدًا عرفات أصبح االتفاق، توفيع أعقبت

 الشؤون كافة عن مسوولة إسرائيل بقيت المقابل وفي إسرائيل. أمن على الحفاظ في متورطا

 والمواصالت العمالة مثل اقتصادية أمور من والقطاع، الضفة في للسكان اليومية بالحياة المتعلقة

 سكان عزل تم الذاتي الحكم إدارة طريق وعن والعام. الذتي الحكم منطقة بين واالتصال

 إخوانهم عن وحتى المجاورة، األقطار في والعرب الفلسطينيين إخوانهم عن والقطاع الصفة

 خشية إسرائيل في الفلسطينيين نقمة تقبل عرفات فضل وقد نفسها. إسرائيل في الفلسطينيين

اإلسرائيلية. الحكومة إغضاب

 والبلدات القرى بين الحواجز ووجود والقطاع للضفة االنعزالية الطبيعة تطور ومع

 الغربية، الضفة في منها مناطق ثالث مالحظة يمكن األوصال، مقطعة مناطق أصبحت والمدن

 رابعة. منطقة تشكل ذاتها، حد في وغزة، وجنوبية، وضواحيها( )القدس وسطى شمالية،

بالبانتوستانات. أشبه األربع المناطق تلك من كل وأصبحت

 والتعبير االتصال بحرية اإلسرائيلي المواطن يتمتع الدائمة العزلة هذه مقابل في

 وال اإلسرائيلي، المواطن برغبة محكومة اإلسرائيلية فاإلدارة السياسة. مجرى على والتأثير

 في كان سواء إسرائيلي، حزب وأي ومتفوقا. مهيمنًا فيه يكون ال موقفًا المواطن هذا يريد

 ويسعى األولى، الدرجة في اإلسرائيلي الناخب ود كسب يريد المعارضة، في أم الحكم

 حاكم ألي فالمرجعية الذاتي، الحكم منطقة في يجري عما النظر بغض مطالبه، عن للتعبمر
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 المواطنين إقناع القادة مهمة أن ومع السكانية. األغلبية إرادة هي إسرائيلي قائد أو

 في يحدث ما أن إال المتعصبة، والعقاتدية السلبية االتجاهات تغيير بضيرورة والجماهير

 صوت سماع سوى يهمهم ال اإلسرائيليين والزعماء القادة فمعظم هوالعكس. إسرائيل

 التي هي السياسية فالمكاسب الزعماء. من غيره على والمزاودة صوته وتضخيم الناخب

 السكان يعانيه ما أما منها. كبيرة نسبة في اإلسرائيلية والتنظيمات األحزاب تحكم

 أنهم من الرغم على اإلسرائيليين القادة هوالء اهتمام نطاق في يدخل ال فهو الفلسطينيون

متشابهة. مشكالت من ويعانون األرض نفس على يعيشون

 إلى تطبيقات من عنه نتج وما االتفاق، حول اإلسرائيلي الجانب في الفعل ردود أدت

 في نفسها عن والعقائدية الشعبية المعارضة هذه وعبرت ونتائجه. لالنفاق سلبية معارضة قيام

 الهامشية، وسلطته عرفات وحود المعارضة هذه تقبل ولم رابين. اسحق الوزراء رئيس اغتيال

الفلسطينيين. مع اتفاق أو عرفات مع تفاوض لعملية مخالف اتجاه اإلسرائيلي العام الرأي ففي

 في الفلسطينية الجماهير نقمة امتصاص الذاتي الحكم سلطة لدور المنطقية النتيجة تصبح

 المحيطة اإلسرائيلية المناطق عن الذاتي الحكم لمنطقة العازل الجدار تكون وأن والقطاع الضفة

 على تمارس أن تستطيع ال ولكن ما، سياسيًا كيانًا شكالأو السلطة وتمثل حانب. كل من بها

 طريق في هي التي أو المستقلة الحكومات صالحيات من قيمة ذات صالحية أية األرض

 في الحاكمة السلطات تمنحها ما هو صالحيات من ممارسته تستطيع ما وكل االستقالل.

 طويل مطلي نضال شكل والقطاع الضفة في للسكان اليومية الحاجات توفير وياخذ إسرائيل.

 وعلى المواطنين، حياة في األول المكان يحتل الضرورية الخدمات وتأمين العمال فتوفير األمد،

 واالجتماعية االقتصادية األوضاع مواجهة في وتفكيرها نشاطها تركيز الذاتي الحكم سلطة

 التفرغ الذاتي الحكم لسلطة يمكن وال وعقبات. قيود من إسرائيل تفرضه عما الناجمة للسكان

 السلطة اهتمام معظم تستهلك االنتقالية المرحلة ألن النهاني الحل مرحلة في الهامة النقاط لمتابعة

 مدينة مستقبل مثل األساسية فالموضوعات االنتقالية. المراحل تنفيذ على المترتبة الظروف لمتابعة

 الناحية من المنال بعيدة موضوعات تغدو الفلسطينية والدولة المستوطنات الالجئين، القدس،

 السكان، بين اإلحباط درجة ارتفاع إلى يودي الوضع هذا مثل استمرار أن والشك العملية.

المضاد. والعنف العنف عمليات مسلسل في والدخول المقاومة، برر ونمو

١٣٢



 يقود عليها المرتبة والنتائج أوسلو؛ اتفاقية التحريرعلى منظمة توقيع أسباب تحليل إن

 والعالقات فلسطين قضية إطار في الجارية التغيرات في دور لها أفكار عن الحديث إلى

األخيرة. األعوام ثالثة خالل الفلسطينية - اإلسرائيلية

فلسطين: من جزء أي على السلطة إقامة - ٣

 سمي التحريربما لمنظمة السياسية والبرامج الفلسطينية الوطنية المجالس أدبيات تذخر

 على مبنية الفكرة هذه وخلفية فلسطين. من تحريره يتم جزء أي على السلطة إقامة بشعار

 رمزيًا تعبيرًا يشكل ما وهو األرض، من قطعة أية على تبنى أن يمكن الوطنية السلطة أن

 وتحرير تحرري تصور من الفكرة هذه تحولت وقد للوطن. أو لألرض الكامل التحرير عن

 حركة تبنتها التي الشاملة المواجهة وتجزئة االنفصال، أو للتقسيم مقنعة صورة إلى وطي

الفلسطيني. الوطني التحرر

 ،١٩٧٤ عام القاهرة في الفلسطيني الوطني المجلس تبناها التي النقاط عشر كانت

 يتم جزء أي على الفلسطينية الوطنية السلطة إقامة تؤيد المنظمة أن تقول نقطة تتضمن

 جرى التي العشر النقاط إحدى البند هذا شكل فلسطين. من عنه االحتالل يجلو أو تحريره

 ،١٩٧٣ حرب بعد عقدت التي الوطني، المجلس من الدورة تلك في طويل نقاش حولها

 يجلو التي )أو تعبير وأضيف والقوميون. والمحافظون اليساريون يقبلها بحيث نصها ووضع

 انسحاب أجل من اآلخر الطرف مع التفاوض إمكانية إلى لالشارة االحتالل( عنها

 أن يعتبرون اليساريون كان فقد الدورة. تلك في حادة ومناقشات جدال بعد قوات،

الوطني. الراب كامل تحرير عملية حساب على ستكون المرحلة تلك في المفاوضات

 إعادة عليها يجري التي المناطق في ذاتي حكم قيام فكرة )أوسلو( اتفاق طرح وعندما

 مع تتماشى أنها أساس على الوطنية السلطة قيام عن عرفات دافع اإلسرائيلية، القوات نشر

 عرفات واعتبر االحتالل. عنه جزءيزول أي على السلطة إقامة وهي الوطنية، المجالس مقررات

 ومن والقطاع، الضفة في السلطة تلك إلقامة مقدمة إال هو ما أوال( أريحا - )غزة شعار بأن

القدس. عاصمتها فلسطينية دولة إلقامة ثم

 الجزء تحرير مفهوم من التحرير منظمة مفاهيم في تغيرًا الطرح هذا مثل شكل بالطبع

 جزء على وطنية سلطة إقامة فكرة إلى الوطني، للراب والكامل الشامل التحرير إلى وصوال

 حول طرحت األفكار من كثيرًا أن من الرغم وعلى الطبيعية. فلسطين أرض من منفصل

 بروابط وربطها السالح، من الفلسطينية الدولة تجريد مثل السيادة، شبه أو الوطنية السيادة
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 والسياسين المفكرين بعض لدى طموحا شكل ذلك أن إال األردن، أو إسرائيل مع اتحادية

 غير منفصلة الذاتي الحكم لسلطة المرشحة الجغرافية المنطقة وغدت عرفات. رأسهم وعلى

 المراحل مدة وطول االتفاق، توقيع على سنوات ثالث يقارب ما مرور وبعد ومقطعة. مترابطة

 الذاتي الحكم لسلطة شكال الخاضعة فالمناطق المنال. بعيد التصور ذلك مثل أصبح االنتقالية

 تحت األوصال ومقطعة حغرافيًا متزابطة غير منفصلة والجزئيات أصغر، حزبيات، إلى جرئت

االلتفافية. وطرقها أجزائها وبين منافذها على إسرائيلية مرافبة

 التي الصفقة أساس على والقطاع الضفة في السلطة إقامة على طموحه عرفات بنى

 كسب في ونجاحها الحكم في بقائها على راهن التي اإلسرائيلية، العمالية الحكومة مع عقدها

 سينقلب عليه حصل الذي السلطة من الشكل أن واعتبر اإلسرائيليين. الناخبين أغلبية أصوات

 مرفوضا، سيكون بالشكل القعلق أن عرفات ببال يخطر وم فلسطينية، ودولة سياسي كيان إلى

 عنه يجل يتحررولم لم فلسطين فالجزءمن وحقيقي. فعلي مضمون إلى افتقاره على حتى

 أمن على الحفاظ عن مسؤوالً واعتبره عليه الحديدية قبضته من االحتالل زاد بل االحتالل،

 إال هو ما السلطة عليه أقامت الذي الجزء من ستجعل مباحثات أو مفاوضة وأية إسرائيل.

 واستخدامه التعبير على التحايل إن الذاتي. الحكم سلطة باسم طهرت جديدة محتلة منطقة

 إقامة مفهوم في فالتغير هدفها. والنضالية التحررية العملية فقدان إلى أدى ومضمونه محتواه دون

 سلبيا، تغيرًا كان االحتالل، عنه يجلو أو تحريره يتم فلسطين من جزء أي على الوطنية السلطة

 فلسطينيا، أحبط موضعه، غير في استخدامه وكان تبنيه. أو الشعار طرح من المبرر ألغى فاسدًا

وبمارسته. الشعار ذلك تطبيق على آمال من عقد ما

 الشخصية، والعالقة الحسنة والنية الصدف على مبنية تصورات على المراهنة يمكن ال

 جاءت وقد متشعب، طويل نضال غمار خاض شعب بمصير تتعلق كانت إذا وخاصة

 وتعيد الشخصية، العالقة مفهوم لتغير الليكود تكتل ونجاح ،١٩٩٦ عام إسرائيل انتخابات

 العنف دائرة عن بعيدًا الطرح هذا مثل يكون لن وبالطبع جديد. من الصعبة المعادلة طرح

المضاد. والعنف

الفلسطينية: والدولة اليهودي التجديد اإلسرائيليون، التقدميون - ٤

 اليهودي، اإلصالح حركة في أو اإلسرائيلي اليسار في سواء الليبرالية، التيارات تواجه

 المتشددة. اليمينية والسياسات االنعزالية الصهيونية االتجاهات توسع بعد جديدة، تحديدات

 والواليات إسرائيل في الليبرالية التيارات تلك أصحاب والمواجهة التحدي هذا في يتساوى
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 عن المدنية الحقوق ودعاة اليهودي الدين ورجال المفكرين من كثير عبر وقد األمريكية. المتحدة

 ومحاولة اليهودي، التجديد حياة على الحفاظ أجل من ونداءات بكتابات التحدي ذلك

 المحافظة في المغرقة األرثوذكسية واالتجاهات المتشددة الشوفينية القومية النزعات من التخفيف

 المناوئة الجماعات تمارسها التي واألنشطة التنظيمات من العديد وهناك اليهودية. التقاليد على

 بناء إعادة حركة اإلنشائية، األرثوذكسية الحركة مثل وإسرائيل، أمريكا في المتشدد، للخط

 الجديد، اإلسرائيلي ق الصندو اآلن، السالم في: العاملين نشاطات إلى باإلضافة الصهيونية

 تيكون مجلة اليهودي، العدل صندوق اليهودي، النسوي التجمع اإلسرائيلية، الضغط جماعة

 والجنسية االجتماعية األنشطة الت مجا في الناشطة والمنظمات المعابد من وكثير )التجديد(،

. اليهودي األمريكي المجلس شعب وبعض المعابد، في المتلية

 المد زاد ،١٩٩٣ عام )أوسلو( واتفاق ١٩٨٧ عام الفلسطينية االنتفاضة قيام أثر على

 ذلك نتيجة من وكان المتحدة. والواليات إسرائيل في سكانية تجمعات بين المتطرف اليميني

 من اليهودية والتجديدية الليبرالية اليسارية الكنلتين: معسكري بين التصادم احتماالت زيادة

 التنظيمات حاولت وقد أخرى. جهة من المحافظة واألرثوذكسية المتزمت اليمين وبين جهة،

 سمي ما ضد جانبها إلى وتكسبها المتشددة الدينية التنظيمات قواعد تجذب أن اليمينية القومية

 في الرئيسين االتجاهين من كل على المناخ هذا أثر وقد وإسرائيل. العرب بين سلمية عملية

 العمل حزب واتجاه معه، المتكتلة واألحزاب الليكود اتجاه المتحدة، والواليات إسرائيل

 األفكار أصحاب يقف الرئيسين االتجاهين هذين وبين معه. المؤتلفة األخرى واآلحزاب

 المتحدة، الواليات في اليهودي المحلي المجتمع وفي اإلسرائيلي المجتمع في والتجديدية الليبرالية

 الحد حاولت نسوية وتنظيمات وحقوقية مدني طابع ذات وتنظيمات ودينية سياسية فحركات

 الضاغطة والجماعات السياسية والتنظيمات الرئيسين االتجاهين قادة بين المتصارعة النزعات من

 اليميني التيار مواجهة في وحده اإلسرائيلي اليسار يقف وال المتحدة. الواليات في اليهودية
 ليست والمعازضة تقدمية. أفكارًا يحمل من اإلصالحيين من الدين رحال بين أن بل والمحافظ،

الناخبين وأصوات السياسية المكاسب خلف االنجراف ضد وحده اليسار على مقتصرة

.١٠ ،ص١٩٩٤ نيويورك، رتنام، وععهم للتحرل طريق اليهودي: التجديد مايكل، لمرنر، ١
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 هم الروح أصحاب أن بل فقط، الماديين ليسوا التقدميين أن المتدينون ويشعر اإلسرائيليين

. واإلصالحي التجديدي اليهودي الدين روح عن يعبرون تقدميون أيضًا

 االستيطان موضوع إلى النظر عند واضحا اليهودية في التجديد أثر وييدو

 التي التوراتية أو الدينية النصوص يعتبرون فالتجديديون الغربية؛ الضفة في اإلسرائيلي

 من وتفسيرها قراءتها إعادة إلى حاجة في استيطانهم لتبرير المستوطنون إليها يستند

 أن أو الدين؛ عن مرتدا يعتبر الغريب أن هو المستوطنون يسوقه الذي فالنص جديد،

 يعيش الضفة أن وباعتبار وحمايته. اليهودي القانون كنف في يسكن من كل هو الغريب

. اليهود من استيطانها فيحق الغرباء فيها

 في الدين نصوص بعض أن المجدد، األمريكي اليهودي الكاتب ليرنر، ويرى

 إعادة ويدعوإلى اآلخرين. مع قاسية معاملة وإلى الشوفينية تدعوإلى معينة مواقع

 الشعب يدعو كما جديد، من وقراءتها معانيها حورت التي الدينية النصوص تفسير

 وإلى واالنغالق، األنانية عن والرفع اليهود، يحترم كما اآلخرين احترام إلى اليهودي

 ليرنر احتفل ،١٩٩٣ عام المبادئ اتفاق توقيع وبعد . الناس كل مع تساو في العيش

 يرأسها، التي )تيكون( صحيفة باسم والقطاع الضفة من االحتالل بانتهاء

 صالحية وبدون السالح، منزوع منفصل، المراقبة، تحت فلسطيني بكيان واالعتراف

 وأن ، ١٩٦٧ عام إسرائيل باحتالل تلطخ قد إسرائيل نقاء بأن ليرنر واعتبر دولة.

 حد ووضع االتفاق وبتوقيع االحتالل بزوال أعيدت قد للفلسطينيين القومية الحقوق

. ١٩٦٧ عام حقبة بعد الفلسطينيين ألحزان

 وبعالقة منفصلة فلسطينية، دولة بناء يعتبر اإلسرائيليين، التقدميين من كبير عدد نظر في
 موقف ويشكل الصحيح. الطريق إلى اليهودي الشعب يعيد يهوديًا إنجازا ورسمية، متباعدة

 يختلف الموقف وهذا الفلسطينيين. الالجنين تجاه األخالقية تجاهالللمسوولية اليهود التقدميين

 من ومفكريهم، رموزهم موقف عندماكان .١٩٤٨ عام التقدميين المفكرين موقف تمامًاعن

من الفلسطينيين وتهجير التقسيم ضد ماكنس، ويهودا آينشتاين وألبرت بوبر مارتن أمثال

.١ ص السابق، المرحع
.١ السابق،ص المرجع ا

 مشكالتهم الفلسطينيون: الالجوئن األوشوفيتس"، ونهاية الفلسطينيون "الالجوئن مارك، إليس، ٣

.٦ ص،١٩٩٤ اكوبر واشنطن، فلسطين، عن السياسي التحليل مركز ومستقبلهم،

.٦ ص السابق، المرحع ٤
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 أواخر عاشوافي لليهودالذين امكن كيف)اليهود من المقبلة األحيال وستستغرب هالدعم.

 بتعذيب بالسماح يقبلوا أن اآلخرين، واضطهاد العنصرية ضحايا أنفسهم وهم العشرين، القرن

 في ذلك تبرير ثم إسراقيل، في اليومية الممارسة وفي يهودية، بأيد بهم والتنكيل الفلسطينيين،

المتحدة(). الواليات

واالنفصال: اإللحاق بين الذاتي والحكم إسرائيل - ٥

 ثقة هناك أن على التحرير ومنظمة إسرائيل في العمالية الحكومة بين أوسلو اتفاق بني

 وفق تدريجي مرحلي عمل أساس على للنقاش؛ الحساسة الموضوعات لطرح مناسبًا ومناخًا

 بين الخطوط وربطت الصفقة تمت التفاهم هذا مثل وفي فخطوة. خطوة المعروفة االستراتيجية

 في الحكم نظام طبيعة اختالف هو الوحيد والفارق ومصلحته. زاويته من كل الطرفين،

 التجمع كان سواء إسرائيل، في الحكم فنظام وقيادتها. التحرير منظمة طبيعة عن إسرائيل

 الحساسية هي عليها خالف ال ونقطة هام هاجس له السلطة، في الليكود تكتل أم العمالي

 أن الحساسية تلك فرضت وقد فقط. ولإلسرائيليين اإلسرائيلي، األمن موضوع تجاه المفرطة

 فالعملية التفاهم، بجو متعلقة شكلية زاوية من التدريجي االنتقال أساس على أوسلو اتفاق يبنى

متفائل. تصور وفق بكاملها الصفقة نجاح أجل من الثقة على البداية منذ بدًات

 شكل الفلسطيني الذاتي الحكم أن أساس على موقفه اإلسرائيلي الحكم نظام ويخطط

 الضفة في الفلسطينيين مشاكل تكون أا آخر وبمعنى إسرائيل. عن وجغرافيًا سياسيًا منفصل

 شكلي، انفصال هناك إسرائيل. في القائمة بالظروف سياسيًا مرتبطة وقضاياهم والقطاع

 المصالح كل بربط إسرائيلية وهيمنة إلحاق هناك العملية الناحية ومن وجغرافي. أمني سياسي،

 بأنواعها والمواصالت واالتقال العامة الخدمات مثل بإسرائيل، للسكان المعيشة وقضايا الحياتية

 يمكن اإلسرائيلية، المراقبة إطار خارج نشاط، بأي الذاتي الحكم لسلطة يسمح وال ... كافة

 التكامل يسمى ما ضمن، إال المجاورة، العربية األقطار مع العالقة توثيق إلى يؤدي أن

اإلسرائيلي. االقتصادي

 لشعبين كيانين هناك أن انطباعًا يعطي الحلي والخكم إسرائيل بين التناقض هذا

 الفلسطينية، التحرير منظمة قيادة رغبة يشبع أنه إال الشكل؛ عن ناجم انطباع وهو منفصلين،

 هو وهذا الفلسطينية، الدولة خو الطريق ببداية يتعلق ما شيء تحقيق في عرفات، رئيسها خاصة

-٦ - ه ص البق، جع المر
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 أوسلو، اتفاق مقابل لعرفات اإلسرائيلي العمل حزب حكومة قدمته الذي ، نمن! وأي الثمن،

 السلطات برغبات محكومة غزة وقطاع الغربية الضفة بقيت أن الشكل هذا على ترتب وقد

 وضع في تنجح لم جزئية اتفاقات من عليه ترتب وما )أوسلو( اتفاق ألن وإرادتها؛ اإلسرائيلية

 الفلسطيني المجتمعين بين قبلها قائمة كانت التي العالقات على المزتب للصراع حد

 أسبابًا سيخلق االتفاق ذلك أن يدركوا لم تاله وما أوسلو اتفاق موقعي أن ذلك واإلسرائيلي؛

 التي التوتر ذلك أسباب إلى تضاف واإلسرائيلية، الفلسطينية الجماعتين بين للتوتر جديدة

 بين التكامل مثل األخرى، البديلة والحلول )أوسلو(، فاتفاق ولذا، قبله، بينهما قائمة كانت

 يؤدإلى لم ذلك كل ... ماهوعليه على الوضع االستمرارفي أو وإسرائيل، والقطاع الضفة

 الناجم التوتر حدة من التخفيف إلى أو واإلسرائيلية، الفلسطينية الجماعتين بين التناقض حل

. المستقبل في الهدف ذلك إلى الوصول في ينجح لن ويقينًا التناقض؛ ذاك عن

 هي ما الراهنة األوضاع في القوى بين القائمة التعاون عالقات أن القول يمكن هذا وعلى

 الضفة لتقسيم سيئة تسمية إال هو ما الفلسطيني الذاتي الحكم وأن قومية، إسرائيلية هيمنة إال

. )بانتوستونات( والقطاع

 أوسلو اتفاق تفسير في اختالف إلى الثقة توفر على المبني الغامض التصور هذا أدى

 وأسلوب التفسير، الختالف أخضعت االتفاقات نصوص ألن عنه؛ المتفرعة واالتفاقات

 الحساسة. الموضوعات في الخوض تجنبت وألنها االنتقالية، المرحلة في التدريجي االنتقال

 نتيجة الثقة، تلك من زعزع قد القوى مراكز تغيير أن وجدنا إذا نستغرب وا

 على حرصه نتنياهو بنيامين أكد وقد الليكود. تكتل بفوز األخيرة اإلسرائيلية االنتخابات

 حسب يفسرها أخذ أنه إال السابقة؛ الحكومة عقدتها التي باالتفاقات وااللتزام التقيد

 في الحكم مرحلة وستكون الحكم. في معه الموتلفة القوى وتوازنات األيديولوجية منطلقاته

 التي والمراحل والعراقيل تفسيرالنصوص حول طويل لجدال عرضة القادمة السنوات أربع

منفصلين. كيانين لتثبيت خوضها يجب

 بيكلي، كاليفورنيا، جامعة مطبعة مشركة، آرض على واليهود العرب األصدقاء: األعداء فنيست، بن

.٢٣ ،ص ١٩٩٥

٠٢٣٢ ص المزعللسابق،’
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 الشغب حياة في جذري لتغيير أساسا تشكل ال عنها، نتج وما "أوسلو"، واتفاقية

 المتعلقة األمور وتبقى والقطاع،,خاصة. الضفة في الفلسطينيين حياة وفي الفلسطبفيعامة،

 تعقيدات من عنها ينتج وما التفصيلية، األمور في كله العمل يدور حيث مؤجلة، النهائي بالحل

 أن هو والعمل الليكود إدارتي بين الوحيد الفارق ولعل مفاجئة. لتغيرات عرضة مؤقتة وحلول

 واضحة، نواياه شيائ، مخفي غير صراحة، أكثر منهجًا الفلسطينيين مع تعامله في يسلك الليكود

 القوة وأن أوال، إسرائيل مصلحة وافراض النقة على بني الذي فالحكم العمل. حزب بعكس

 الذاتي الحكم وسلطة إسرائيل بين القائمة العالقات وأن اإلسرائيلية، الحكومة بيد هي المؤثرة

 والشتداد للتوتر مرشح الوضع هذا فإن اإلشارة سبقت وكما ومسود. سيد بين عالقة هي

 نتيجة ثابت، غير أساس على بني قد أوسلو اتفاق أن يؤكد مما وهذا المجتمعين. الصراعين

 فإن الذاتي، الحكم منطقة في الفلسطيني للشعب األمن توفر وعدم التوازن واختالل الهيمنة

المضاد. والعنف العنف في التورط هو الوارد االحتمال

اإلسرائيلي: - الفلسطيني الصراع مستقبل حول استنتاج - ٦

 ثالث في اإلسرائيلية - الفلسطينية العالقات على مرت التي التطورات خالل من

هي: تصورات أربعة نستنتج أن يمكن )أوسلو(، اتفاق توقيع على مرت التي السنوات

 اإلسرائيليين التقدميين وبين الفلسطينية التحرير منظمة قيادة بين مشترك تصور - أ

 في دولة يشكلوا أن يمكن الفلسطينيين أن على التصور ذلك يقوم اليهود. ين والتجديدي

الفلسطيني. الشعب تمثيل في دور لها عربية قومية شخصية ذات غزة وقطاع الغربية الضفة

 اإلسرائيلية، العلمانية األوساط معظم في يسود السابق، التصور يناقض تصور - ب

 الهيمنة تكون أن على واإلسرائيليين، الفلسطينيين بين وحغرافي سياسي انفصال قيام إلى ويدعو

 في بإسرائيل - الذاتي الحكم منطقة - المنفصلة المنطقة تلك تلحق وبحيث اإلسرائيلي، للطرف

واالجتماعية. االقتصادية وظائفها كل

 المحافظة والدينية اليمينية العلمانية األحزاب بعض اتجاه هو الثالث التصور - ج

 ويعتبر اإلسرائيلية. للقوانين إقامتهم في الفلسطينيون يمخضع أن على تصورها ويقوم اإلسرائيلية.

 كل في اإلسرائيلية السيادة لليهودوان حق والقطاع الضفة في االستيطان أن هذااالتجاه

للتفاوض. تخضع ال فلسطين

١٣٩



 وبعض اليهود والمثقفين األكاديميين من التقدميين بعض يمثله الرابع، التصور — د

 يعيش فلسطين - إسرائيل في القومية ثنائية دولة قيام يتمنون وهؤالء اإلسرائيليين، الليبراليين

واإلسرائيليون. الفلسطينيون فيها

 فلسطين، - إسرائيل ي القومية ثنائية دولة فكرة اختاروا الباحثينالذين بعض يتناول

 تجربة وخاصة ثنائيتها، أو القوميات متعددة نظم تطبيق في نجحت التي الدول بعض تجارب

 في تكمن القومية، ثنائية فلسطين - إسرائيل طروحات في الرئيسة المشكلة إن أفريقيا. جنوب

 قد افتراضات أو سيناريوهات تعتمد بل الكامل، إطارها في فلسطين مشكلة تتناول ال أنها

أفريقيا. جنوب في مثال مر ما ببعض مقارنة تحدث؛

 من خاصة الفلسطينيين، كافة بتمثيلها دولي اعتراف التحريرعلى منظمة حصول بعد

 شرعي كممثل دورها والقطاع، الضفة إلى قيادتها معظم بانتقال خسرت المتحدة، الواليات

 ضد النضال في أفريقي الجنوب النموذج وأصبح . والقطاع الضفة خارج للفلسطينيين وحيد

 فالمطالبة الفلسطينية. - اإلسرائيلية العالقات لتطور المحتمل السيناريو هو العنصرية التفرقة

 الفلسطينيين المواطنين هدف سيكون اليهودية للدولة األحادي الصهيوني المحتوى بتغيير

 إلى الحسنم، اإلرادة أصحاب الفلسطينيين، االفراض هذا ويدعو حقوقهم، على للحصول

 فلسطينية دولة لتشكيل اإلسرائيلية الحكومة تضعها حدود برسم الطبيعية فلسطين تقسيم رفض

 الفلسطينيين على ويتوجب بالسود. الخاصة المشاريع أفريقيا جنوب سكان رفض كما هشة،

 إقليمي شكل بتحديد المطالبة من بدال عنصرية؛ غير ديمقراطية ودولة المساواة شعار يرفعوا أن

 من محدون نفسه، الوقت وفي كيانين؛ بين مشكالت في الخوض يتجنبون وبذلك بهم؛ خاص

. إسرائيل جانب إلى المشروط غير المتحدة الواليات وقوف

 على نفسه يفرض بيضاء أقلية نظام هناك أن هي االفراض هذا مثل في الحاسمة النقطة إن

 المنطقة في األغلبية يشكلون اليهود فإن الفلسطيفي، - اإلسرائيلي النموذج في أما سوداء. أغلبية

 نسبة تقل أال على اإلسرائيلية اإلدارة وتصر المباشر. اإلسرائيلي القانون ألحكام الخاضعة

عن المتوالية اإلسرائيلية الحكومات امتنعت نفسه وللسبب %.٨ ٠ عن المنطقة هذه في اليهود

 المحلد فلسطينية، دراسات مجلة العنصرية"، التفرقة مثال فلسطين؛ قضية في التفكير "إعادة مارك، مارشال،

.٢٠ ص ،١٩٩٥ السنة ،١ العدد ،٢٥

.٢ ٠ ص السابق، المرحع ٣
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 تشريعي تصرف على إسرائيلية حكومة تقدم أن يمكن وا إسرائيل. إلى بالمناطق أسمته ما ضم

 من أفريقي الجنوب بالنموذج التقيد إن عليها. ضاغطة وقوة أغلبية الفلسطينيون فيه يصبح

 المستقبل. في القومية ثنائية دولة لتكوين تطبيقه يمكن عملي سند له ليس نظري به المقارنة أجل

 واضح اختالف وهناك للمقارنة. كمحك أفريقي الجنوب النمط من االستفادة ويمكن

 تأخذ قد فلسطين — إسرائيل في التحول عملية وإن النموذجين. بين متباينة موضوعية وظروف

 سيكون بل ومستحكمة، متحكمة أقلية ضد مسودة أغلبية نضال موضوع غير آخر شكال

 هذا مثل إلى االنتقال ويتطلب اإلسرائيلي. المجتمع في الفقيرة الطبقات مع متضامنًا نضاالً

 نظام ضد للنضال بينهم تقرب يومية عالقات ضمن واإلسرائيليون الفلسطينيون يمر أن المنخى،

 تبلور حدوث دون حالت اإلسرائيلية الحكم أنظمة كل أن وجدنا إذا نستغرب وال الحكم.

 تحتاج والتحول االنتقال عملية إن واالجتماعية. االقتصادية الناحية من السكان يفرز اجتماعي

 تناضل اجتماعية فائت أساس على بل وأغلبية، أقلية أساس على ليس ولكن مراحل، إلى

حياتها. ومستويات أوضاعها لتحسين

 حاول فلسطين، - إسرائيل فكرة مع المتعاطفين اإلسرائيليين بعض نظر وجهة ومن

 بعض يطرح أن سابقا، القدس بلدية رنيس نائب وهو فينيستي(، )بن اإلسرانيلي الكاتب

 يعيشون أنهم في تتلخص القومية ثنائية دولة فكرة اإلسرائيليين معظم رفض عن االنطباعات

 أوروبا عن فصلهم أن بسبب الغربية، أوروبا عن االنفصال يريدون ال وأنهم أجنبية حضارة

 أما وبراغ. باريس بين يعيشون لوأنهم كما ويتصرفون هدفهم، عن انحراف عملية الغربية

 في تعتقد البعض ذلك من نسبة أن فيعتقد الفكرة من الفلسطينيين بعض موقف عن انطباعه

 من وكثير نفسها. األرض على اإلسرائيليين اليهود بين الفلسطينيين العرب عيش إمكانية

 جغرافيًا مقسمة غير فلسطين - إسرائيل في بالعيش يحلمون واإلسرائيليين الفلسطينيين

 مرابطة عالقات تسودها واليهودية، العربية الثقافتان فيها تتعايش تعددية منفتحة، وسكانيا،

 البعض ذلك فينستي( )بن الكاتب ويطالب قاس. )جيتوي( انفصال على قائمة غير وثيقة

 - سياسي مشزك هيكل إطار ضمن الثقافية االستقاللية بين يجمع نظام اقراح إلى بالمبادرة

 جماعة لكل الواضحة وااللتزامات الحقوق تحديد وفقها يتم قومية مساواة ظل تحت حغرافي،
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 من الرغم )وعلى أيضا. فيه مرغوب أمر ألنه بل فقط، واقعي كأمر ليس القومية، ثنائية دولة

. المستقلة( مشيئته له بأن أخرى مرة سيرهن القدر فإن الراهنة، السالم لعملية المميتة اللطمة

 حزب منها تخوف التي الديموغرافية، القنبلة فكرة فستكون التحليل هذا مثل تحقق إذا

 التشدد مناخ أن على المفارقة تدل ذلك ومع القومية. ثنائية دولة إلى التحول في سببًا العمل،

 وفوز القدس، لمدينة البلدية االنتخابات مثل اإلسرائيلية االنتخابات عملية سبق والتحفظ

 أن انطباعًا تعطي كلها سبقت، التي السلبية والتعبئة رابين، اسحق واغتيال الليكود، مرشح

 تتناول وم السالم، بعملية سمي ما نحو اتجاهه عن عكسي بشكل عبر قد اإلسرائيلي العام الرأي

 المكبوتة المخاوف إيقاظ في وساهمت اإلسرائيلي، - الفلسطيني للصراع الحقيقية األسباب

 للعملية الرافضة الفلسطينية والقوى المتزمت والصهيوني المحافظ اليهودي الطرف الطرفين، لدى

زائفة. العملية تلك تعتبر والتي

 في تدور فكرة خاصة، الفلسطيني الجانب وفي عامة، واإلسالمي العربي الجانب في

 والعرب المسلمين لصاح سيكون فلسطين قضية حل أن مؤداها والصعبة، القاسية اللحظات

جانبهم. إلى الحق ألن حليفهم سيكون النصر وأن البعيد المدى على

 حقائق إلى يستند ال غيي، األول فلسطين، قضية حول والتفسير التأويل من نوعان هناك

 وتحدث األزمات تشتد أن ويتمنى التفسير من النمط هذا في يغالي البعض أن بل موضوعية.

 تنفرجي(. أزمة )اشتدي الشائع: القول حد على األزمات، وتستعجل تقترب لكي الكوارث

 عن الموضوعي البحث مع متالزمًا عامال يصبح حين ومعقول طبيعي أمر باالنفراج فالتفاؤل

 لألزمات. الحقيقية األسباب على والتمويه الضياع من ضرب إلى يتحول ولكنه األزمة. حل

 ومقارنتها خبرتهم وتقييم اآلخرين بتجارب مقارنة على التأويل من الثاني النوع ويستند

 أو التجارب تطبيق في التطرف ولكن ما، شعبًا أو مجتمعًا تواجه التي المعضالت أو بالمشكالت

 تحقيق اليمكنها التاريخية الحتمية إن مصداقيتها. أو مرونتها المقارنة يفقد بحذافيرها الخبرات

 وتجعل تتفاعل لكي األطراف كافة من موضوعيًا الموثرة القوى تدخل دون المطلوبة األهداف

المقصود. للتغيير المحدد االتجاه في لتراكمات موضوعية نتيجة التاريخية الحتمية

 تاريخ بوست، واشنطن الليكود؟"، انتصار إلى العرب ينظر كيف فلسطين؛ "عيون سري، نسيبة،

٠١٩٩٦ حزيران
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 البد فلسطين - إسرانيل في القومية تنائية دولة بفكرة المقتنعون يتوخاها التي الحالة وفي

تعايش خقيق في العادقة بالرغبة تؤمن عقالنية قوى األساسيين، الطرفين من قوى تقوم أن من

 طرف كل طموحات وتبي المشروعة المصالح تراعي متبادلة وحقوق إنسانية عالقات على مبي

من البد الغاية هذه إلى الوصول في كة المشت للقوى مؤثر دور ظهور أجل ومن األطراف. من

مدروسة اسس وعلىىالمد بعيدة اسزاتيجية له تكون مؤسسي عمل في الخطوة تلك تنظيم

ومتوسطة. قريبة مراحل إلى زمنيا ومبرنجة

 إذ ، نسيبة إليه ذهب مما قرب استنتاج إلى سعيد إدوارد الفلسطيني الباحث ويذهب
م

 اتفاقية من يأسهم على مؤشرا األقصى المسجد خت نفق فتح ضد الفلسطينيين غضب اعتبر

 إلى أولي مؤشز اعتقد- كما - الحالية األزمة القول: إلى فذهب ضدها، وانتفاضة )أوسلو(

 إلى افتقاره ،٤وا غير بشكل ولو )أوسلو(، تجسد الذي الحل وهو )الدولتين(، حل نهاية

 وعلى تاريخيًا، البعض، ببعضهما ارتباطًا أكثر واإلسرائبلي الفلسطيني الشعبين أن ذلك العملية،

 دولته إلى الحاجة عن منهما كل إعالن رغم على ينفصال، أن من والواقع، التجربة صعيدي

ومسيحية ومسلمة يهودية كأطراف ليس للتعايش، سلمية طريقة إيجاد هو والتحدي المنفصلة.

. نفمها االرض في متساوين كمواطنين بل بة، محت

 الفكر قادة بين عملية بعالقات للبدء تطوراته أفضل في المرحلة هذه في الزمن يكون قد

 تنائية دولة فكرة لتحويل نوى عدة أو نواة لتكوين والفلسطينيين اإلسرائيليين من والمثقفين

نفسه. الوقت في ومرغوبة ومقبولة واقعة حقيقة إلى القومية

.١٩٦/١٠/١ لندن الحياة، أوسلو(، ضد )االنتفاضة ادوارد، سعيد، ١
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السابع الفصل

فلسطين في القومية ثنائية دولة لفكرة ثقافي منظور

القومية: ثنائية دولة فكرة في تصب التي التيارات - ١

 فلسطين. في القومية تنائية دولة فكرة تطور دراسة في جمة صعوبات الباحث يواجه

 الفلسطيني الجانبين، على الفكرة شعبية ضعف هو الصعوبات تلك في األهم والعامل

 إسرائيليين وغير إسرائيليون أكاديميون تناول فقد ذلك ومع سواء. حد على واإلسرائيلي،

 وتعكس القرن. هذا من مبكر وقت منذ وشروطها تطبيقها واحتماات الفكرة تلك جوانب

 أن مالحظة مع وبعده، إسرائيل قيام قبل الفكرة، نحو وثقافية سياسية تيارات األفكار تلك

 تلك وانتقت شروطها. بكافة ثنائية قومية فكرة تتبن لم واإلسرائيلية الصهيونية التيارات أغلب

 ويمكن فلسطين. في اليهودي القومي الوطن بناء عملية مع يتفق ما الفكرة شروط من التيارات

 تهئ تيارات بمثابة وأفكارها، الفلسطينية السياسية والشخصيات التنظيمات بعض مبادرات اعتبار

 في بحثها ورد وقد التيارات. تلك ألهم استخالص يلي وفيما فلسطين. في ثنائية قومية لفكرة

الدراسة. هذه من سبقت التي الفصول

إسرائيل: قيام قبل ما تيارات - أوال

 التيار هذا أصحاب يعتقد الثقافية: الصهيونية أتباع السيما اليهود، والليبراليين المثقفين تيار - أ

 منهما قومية كل سكان يتمتع فلسطين. في يهودية وقومية فلسطينية عربية قومية بوجود

 لكل واحدة، دولة قيام هو والحل تاريخية. أو طبيعية حقوقًا كانت سواء فيها، بحقوق

األقلية. أو األغلبية تشكل أيهما اعتبار بدون متساوية حقوق قومية

 ثنائية دولة فكرة إلى التيار هذا أصحاب ينظر اليهود: والمفكرين السياسيين من تيار - ب

 على وأن اليهودي. القومي الوطن بناء عملية بعد الثانية الدرحة في أنها على القومية،

 إلى التيار هذا أتباع نظرة وكانت أواًل. اليهودي القومي الوطن فكرة تقبل العرب

 بالمعلومات اليهودية الوكالة وتزويد البحث قبيل من أنها على الثنائية القومية تنظيمات

 السكانية األغلبية توفير يتم أن إلى العرب مع طيبة لعالقات أفضل مناخ توفير أجل من

فلسطين. في اليهود من

٤



ن

 على وأن اشراكية. يهودية دولة تأسيس إلى تطلع وقد الصهيونيين: االشراكيين تيار - ح

 األردن، نهر ضفتي على أي المتكاملة، فلسطين في القومية ثنائية دولة في العيش العرب

فيها. يهودية سكانية أغلبية تتأمن أن بعد

 القومية ثنائية دولة شعار إلى التيار هذا أصحاب نظر الصهيونيين. غير اليساريين تيار — د

 البريطاني االستعمار ضد تقف واحدة دولة تشكيل ولليهود للعرب يتيح أنه على

 العرب من بجناحيه الفلسطينفي الشيوعي الحزب التيار هذا ومثل العالمية. والرأسمالية

الشيوعيين. واليهود

 أقلية، كجماعة اليهود مع التعايش من معتدالً موقفًا تبنوا الذين الفلسطينيين العرب تيار - ه

 بعض التيار هذا مثل وقد اليهودي. القومي الوطن بناء في حق لها يكون أن دون لكن

 أصحاب بعض نظرة كانت والكتاب. األكاديميين وبعض االستقالل، حزب رحاالت

 على تقوم أن يمكن بل وحدها، فلسطين على تقتصر أال اليهودية الهجرة إلى التيار هذا

 وحدها. فلسطين في اليهودي القومي الوطن إنشاء دون للحيلولة الشام، بالد نطاق

إسرائيل: قيام بعد ما تيارات - ثانيًا

 واعتبر إسرائيل. قيام بعد النشاط، في )االتحاد( وتنظيم الثقافية الصهيونية أتباع تيار استمر — أ

 منشورات صدر توقف ومع قائمة. تزال ال القومية ثناتية دولة فكرة االتحاد تنظيم قادة

 منتصف في التيار، ذلك وهج خبا رموزه، أبرز ووفاة تنظيمه، عضوية وضعف االتحاد

)بوبر(. غياب بعد الستينات،

 غير واعتبروها الفكرة، في رغبتهم عن يهودية أغلبية ظل في الثنائية القومية مويدو تحول - ب

 يشكلون ال الفلسطينيين العرب واعتبروا إسرائيل. لدولة اليهودي الطابع مع منسجمة

 من ينتعش التيار هذا أخذ نم العربية. البالد سكان من بل إننية، فئة أو فوميًا مجتمعا

 اهتمام وانصب . ١٩٦٧ عام غزة وقطاع الغربية الضفة إسرائيل احتالل بعد حديد،

 مدينة في السيما المحتلة، األراضي في الفلسطينيين السكان مع العالفة على مويذيه

إلسرائيل. عاصمة موحدة مدينة وإعالنها احتاللها بعيد القدس،

 بين فيه وفق وسطا، موقفًا اتخذ الثنائية، القومية فكرة نحو الصهيونيين اليساريين تيار — ج

 ما وأهم للفلسطينيين. المصير تقرير وحق الفلسطيني المحلي المجتمع بخصوصية االعراف

 إلى األردن، نهر ضفتي على الممتدة أي الكاملة، فلسطين تقسيم إلى دعوته التيار هذا يميز

 مكان حسب فيتم للفلسطينيين المصير تقرير حق ممارسة أما ويهودية. عربية دولتين
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 والالجوئن غزة وقطاع الغربية الضفة وسكان إسرائيل في العربية األقلية إقامتهم،

 الذي )المبام( حزب التيار هذا مؤيدي أبرز ومن المجاورة. العربية األقطار في الفلسطينيون

 الوقت في إسرائيل(، )أرض يسميه فيما الثنائية القومية فكرة تحقيق من تشاؤمه أبدى

 دولة تقوم أن أو القومية، ثنائية دولة تشكيل إلى يفضي قد المستقبل وأن الراهن.

األردن. نهر جاني على الناشئتين الدولتين تطور نتيجة فيدرالية،

 اليهود واعتبر فلسطين. تقسيم قرار على وافق الذي الصهيونيين غير اليساريين تيار - د

 ذلك عن العرب يعبر حين في اليهودية، الدولة في مصيرهم تقرير في حقهم عن يعبرون

 في الثنائية القومية فكرة يعالجوا لم التيار هذا وأصحاب الفلسطينية. الدولة في الحق

 المصير تقرير بحق والمطالبة إسرائيل، في العربية األقلية بحقوق اهتموا بل مواقفهم،

 فقد الثنائية القومية فكرة أما الفلسطينيين. لالجئين العودة وحق الفلسطيني، للشعب

حاصل. تحصيل النتيجة في واعتبرت األولوية لتلك تالية درجة أخذت

 دولة تشكيل في الفلسطينية التحرير منظمة أجنحة بعض طرحته الذي الحل اعتبار يمكن - ه

 وانصب القومية. ثنائية دولة قيام إلى يؤدي قد تيار .بمثابة فلسطين في ديموقراطية علمانية

 مع التعايش في الفلسطينيين رغبة إظهار على الفلسطينية التنظيمات من عدد نشاط

 األساسية، القضايا بعض على التأكيد من التوجه هذا يمنع ولم فلسطين. في اإلسرائيليين

 تقرير بمحق المطالبة إلى إضافة غزة، وقطاع الغربية الضفة في فلسطينية دولة تشكيل مثل

 السياسيين بعض هذا يمنع ولم أرضه. على دولته وبناء الفلسطيني، للشعب المصير

 تنشًا قد التي والدولة إسرائيل، بين عالقات قيام في النظر على الموافقة من الفلسطينيين

لمحتلة. األراضي في

 بعد القومية ثنائية إسرائيل قيام فكرة يطرح السياسيين وبعض الباحثين من تيار بدًا - و

 خالل من الدولة تلك مثل قيام يمكن حيث ؛١٩٧٧ عام السلطة )الليكود( تسلم

 اقتصادية برامج ووضع غزة، وقطاع الغربية الضفة في المستوطنات بناء مشاريع

 ذهب وقد واقعة. كحقيقة الفلسطيني، الذاتي الحكم مظلة تحت فيها وخدمات

 االستقالل عن بالتخلي الفلسطينيين سيقنع الذاتي الحكم أن إلى التيار هذا أنصار

 السكان أن يعتقدون التيار هذا دعاة أن من الرغم وعلى إسرائيل. عن التام

 أن أساس على يريدون، ما الختيار السياسية الحرية أمامهم ستكون الفلسطينيين

 أن التيار هذا مويدو ويعتقد الدولة. تلك مثل على مهيمنة ستكون إسرائيل
١٤٦ ا



 ثنائية دولة إلى إسرائيلية حول عملية ينسف الهيمنة لتلك تهديدا تشكل االنتفاضة

 في يكمن الحل أن يعتقدون وهم يتوقعون. كما والعشرين، الحادي القرن في القومية

 من والبد عادلة. أسس على والعربية، اليهودية القوميتين، بين السلطة اقتسام عملية

المحتلة. األراضي في للفلسطينيين الذاتية الحكومة عبر الحل ذلك يمر أن

 أن يمكن القومية؛ ثنائي مجتمع إلى التحول مالمح على التالية إلفقرات في البحث سيركز

 الجغرافية وبحدودها والحضاري، التاريخي بحضورها فلسطين في القوميتان ظله في تتعايش

 تحول استشراف هو الهدف بل اإلجراءات، محددة وصفة وضع المطلوب وليس المعروفة.

 عن بعيدًا التحول ذلك يتم أن على المجتمع. ذلك إلى سلميًا تحوالً المنظور، المدى في فلسطين،

المضاد. والعنف العنف وأساليب والطارئة، اآلنية الفعل ردود

فلسطين: في القومية ثنائي مجتمع حالة إلى التدريجي االنتقال - ٢

 وتطور الثقافي التغير أن إال بجاذبية، يتمتع السياسية بالصيغ االهتمام أن من الرغم على

 والجماعات. األفراد لدى والحياة الوعي على النهاية في يتغلب الواقع، أرض على األحداث

 الفكرية الصراعات من سلسلة ضمن العبور من الحالة، تلك مثل إلى الوصول أجل من والبد

 متوقعة غير جزئية وتغيرات بتفاعالت مسارهما في المتنافران القطبان ويمر الثقافية. والمخاضات

 إلى الحالة تلك عناصر تفكيك من البد فيها المرغوب غير االنتقال عملية ولتوضيح منتظرة. أو

 فأمام للمفاهيم. عليه متفق مرجع توفر عدم هي التفكيك عملية في معضلة وأهم مكوناتها.

 يهودية؛ وقومية عربية قومية قوميتين، وجود فيها: االختالفات أهم مفترضة، حالة الباحث

الموت. أو الحياة درجة إلى بينهما الخالفات تصل الطبيعية؛ فلسطين أرض على تتصارعان

 في فلسطين في القومية ثنائية دولة حالة إلى التحول ولكن طبيعي؛ أمر التغير افتراض إن

 الباحثين بعض يقول كما ليست، الدولة هذه الجماعتين. من كل وحهود مراحل، إلى حاجة

 أن كما بالمصادفة. المحتلة األراضي في الراهنة الظروف تطور إليها آل قد حالة اإلسرائيليين

 كال رضى على الموشر لكنه بالضرورة، الحقيقة بتلك للتسليم كافيًا سببًا ليس االحتالل

 باألمثلة المفيدقياسها ومن الواقعة. الحقيقة بتلك التسليم عن وقناعتهماباإلعالن الجابين

 أن نستطيع ال لكننا والباسك. أيرلندة شمال مثل والفاشلة، وبلجيكا، سويسرا مثل الناححة،

 العالقات تطور عملية إليه توول أن يمكن ما على للتعرف قرينة يشكل أن يمكن قريًا مثاالً نجد

 ثنائية دولة حالة أن يعني وهذا فلسطين. في الجماعتين بين والسياسية واالجتماعية الثقافية

 تشير وا وعقدها. مفاهيمها لها المميزة، وصفاتها شخصيتها لها ستكون فلسطين في القومية
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 بين الوسط بالحلول أو بالتفاوض، إليها الوصول احتمال إلى الراهنة والواقعية السياسية الدالئل

 اختالف وإلى بعضهما، عن بعدهما إلى تشير األرض على القائمة والوقائع الجماعتين.

األخرى. عن جماعة كل في الموضوعية الظروف

 معالجتها تجب التي واإلشكاليات الظروف تلك أهم البحث يتناول التالية الفقرات وفي

واقعة. حقيقة أو أمرًا القومية ثنائية دولة فكرة تصبح لكي معها والتعامل

وقومية: قومية - ٣

 طرف كل العتراف الصهيونيين اليهود وبين عموما العرب بين متبادل إنكار هناك

 عن تتميز قومية اإلسرائيليين واليهود الفلسطينيين العرب من كل يشكل األخرى. بالجماعة

 عديدة دراسات واليهود العرب من كل وضع وقد المستقل. ومصيرها شخصيتها لها األخرى،

 جزءًا يشكل أنه أو التاريخ، عبر بذاتها قانمة قومية يشكل بأنه اآلخر الطرف ادعاءات تفند

 يعتقد العربية، القومية من جزء أنهم الفلسطينيون العرب يؤمن حين ففي أكبر؛ قومية من

 العرب كل بين العربية القومية تسود وكما اليهودية. القومية من جزء أنهم اإلسرائيليون اليهود

 العالم. أنحاء كل في اليهود بين اليهودية القومية تسود العربي، الخليج إلى األطلسي المحيط من

 من قومية كل ماهية أن إال عاطفيا، طموحا تشكل التصورات هذه أن من الرغم وعلى

 دولة قيام بحقيقة الرضى إلى يؤدي أن المتبادل لإلنكار يمكن وال واقعيا. تحليال تتطلب القوميتين

القوميتين. بين تجمع

 هم؟ من الفلسطينيين: عن تساؤل الذهن إلى يتبادر الفلسطينية، الجماعة مستوى على

 كما أهمها، من فيهم. أساسية عناصر توفر من البد قومية، كجماعة الفلسطينيون، يتميز لكي

 المصيه الثقافية، القيم المشركة، المصالح اللغة، األرض، القومية، الدراسات في معروف هو

 جماعة كل في كلها العناصر هذه تتوفر أن يجب وال فلسطين. إلى المشترك واالنتماء الواحد

 المصير مثل عوامل المثال، سبيل فعلى القومية. ثناتية دولة سقف تحت االنضواء تريد قومية

 الجماعتين؛ بين تربط التي المشتركة الوطنية بشعار عنها يستعاض للوطن، واالنتماء الواحد

 ووجود وحضارة قيم من تحمله وما الجغرافية الرقعة كامل على الواحد الوطن إلى وانتمائهما

الوطن. أي سكاني،

 بالقول إجرائي تعريف من البد الفلسطينية، القومية لجماعة تحديد إلى نصل ولكي

 من أو فلسطيني، أب من أو األبوين؛ فلسطينية أصول من انحدروا الذين أولكك أنهم

فلسطين، إلى انتماؤها هو الفلسطينية القومية الجماعة ومايميز األصول. أولك زوحات
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 والعناصر القيم إذكاء دور االنتماء هذا في الدين ويردي وثقافة. وحضارة وتاريخ كآرض

 الفلسطينية القومية الجماعة شعور ويعي بوطنها. القومية الجماعة تربط التي الثقافية

 وتشكل ذاتية. إرادة أو باالستقالل الشعور ذلك تجسيد إلى طموحها الواحد، بمصيرها

 وخبرتها وثقافتها الفلسطينية، القومية الجماعة قيم يحمل الذي الوعاء العربية اللغة

 الراهن؛ الوقت في الفلسطينية للجماعة تتوفر ال الحضارة هذه بعض أن إال التاريخية،

 لبعض القانوني الوضع يختلف وبالتالي منال، األرض على فعليًا تواجدًا كالتواجد

 مواطنون الفلسطينيون العرب القانوني: الوضع حيث فمن الفلسطينية؛ التجمعات

 االحتالل تحت وغزة الغربية الضفة في الفلسطينيون أما إسرائيل، في إسرائيليون

 خارج الفلسطينية وللتجمعات وطنهم، في الجوئن أو أردنيون مواطنون فهم اإلسرائيلي؛

 أو إسرائيل في يعيشون الذين أوكك عن يختلف وقانوني سياسي وضع فلسطين أرض

 العودة بحق مشروطة إقامة صفة التجمعات تلك على يغلب إذ اإلسرائيلي؛ االحتالل تحت

التعويض. أو

 الفلسطينية القومية الجماعة حقيقة بروز واإلسرائيليين الغربيين الباحثين بعض اعتبر وقد

 السياسيين معظم أنكرها الذي الوقت في الخصوص. وجه على بالدراسة جديرة ظاهرة

عابرًا. أمرًا واعتبروها الصهيونيين

 في العربية القومية الجماعة وحقيقة الفلسطينية الظاهرة أصول تتبع الباحثين بعض حاول

 القومية بالحقيقة اإلقرار إلى ماجدال( و)حول كيمرلينغ( )باروخ الباحثان: ويخلص فلسطين.

 مدى على المجاورة، األقطار في القومية الحقائق من غيرها مثل نشأت، وقد الفلسطيني، .للشعب

 تآثر، قد الفلسطيني للشعب القومية الحقيقة نشوء أن الباحثان هذان ويعتقد األخيرين. القرنين

 من أبعد إلى الباحثان ذهب فقد فلسطين. إلى اليهود وبحضور اليهودية، بالحركة كبير، حد إلى

 واستيطانها، سياسيًا فلسطين بتهويد قدتأثر الفلسطبنفي الشعب تشكل أن يقوالن إذ ذلك،

 أو النكبة أن إلى تستند التحليل هذا في المركزية النقطة إن فلسطين. فيه تهودت الذي بالقدر

 فإن هنا من الفلسطبني. الشعب تكون في هامة قوة شكلت فلسطين على اليهودية الكارثة

 الشعب تشكل في ساهمت التي القوة على للتعرف مفتاح هو فلسطين في اليهودي الحضور

 رافعًا المخيمات من الوعي هذا انطلق بينهم. جماعي وعي إلى أدت ١٩٤٨ فنكبة الفلسطيفي؛

 السياسي للكيان وإقامه المصير تقرير بجق قومي وعي إلى متحوال ثم ومن العودة شعار

 المشروع مع للتصادم تعرضت قومية، كحقيقة الفلسطينية الظاهرة ألن ونظرًا الفلسطيني.
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 اكد العربيات. شقيقاتها لدى القومية الحقائق من وضوحا أكثر كانت فإنها اليهودي القومي

 المخيمات في ثقافة ولد مما الجماعية العودة حق على النكبة، أعقبت التي الفرة في الالجوئن

 في ساهمت حقيقية فلسطينية قومية إلى العودة حق شعار تطور بحيث وهام كبير تغيير إلى أدت

 إلى و)ماجدال( كيمرلينغ() الباحثان وينتهي بالفلسطينيين. للتعريف وثقافي اجتماعي نمو

 المتبادل التأثير معرفة دون الفلسطينية أو الصهيونية الحقيقة معرفة الصعب من أن مفاده استنتاج

 وعيًا خلقت التي الكارثة في القصة تكمن للفلسطينيين بالنسبة األخرى. على منهما لكل

 قومية لخلق المواتية الفرصة أتاح مما الكسور ولحم الفروق كل أزال بمحيث قويا، اجتماعيًا

. العالمي والنظام والتقهقر والمرارة العدل فقدان وقودها جديدة،

 الغربية النظر وجهة من الفلسطيني، العربي الشعب تكوين عوامل في البحث ويمثل

 كما القومية. والصفات الثقافية القيم عن الناتجة اآلثار على التعرف في هامة نقطة اإلسرائيلية،

 الحركة مع التصادم خالل برزت التي والمادية المعنوية القوى تلمس نفسه، الوقت في يمكن،

 معرقال سلبيًا عنصرًا شكل قد اليهودي االستيطان مع التصادم أن من الرغم على الصهيونية،

 انعكاسا إن العربي. القومي العمق في وامتداده وطموحاته هويته عن الفلسطيني الشعب لتعبير

 لتتحول مضخمة درحة إلى يصل ال االنعكاس أن على التصادم. ذلك عن نتج قد إيجابيًا

 لصالبة ومدعمًا محصنًا عنصرًا تشكل انتفاضة أو ثورة أية أن الطبيعي من نعمة. إلى بكليتها

 أنرا قد الفعل ورد التحدي أن وهي الحقيقة، من جانبًا الموقف هذا مثل يحمل القومية. الجماعة

 واالجتماعية الثقافية الشعب ذلك خلفية بسبب متمايز، بشكل الفلسطيي الشعب استجابة في

متعاقبة. تطورية ومراحل قرون عبر

 بالحضور الفلسطيني الشعب تكون عالقة من اإلسرائيليين الدارسين موقف يثير

 قيام بركة حول عشر، التاسع القرن في اليهودية الكتابات بعض طرحتها التي الفكرة اليهودي،

 هيس، )موزيس المفكراليهودي وقدربط ومزاياه. فلسطين في اليهودي القومي المشروع

 الحاحات تلبية وبين فلسطين في يهودي( اشتراكي كومنولث ) قيام بين ،١٨٧٥ - ١٨١٢

 قومية حركات أن )هيس( توفع المرحلة تلك ففي ككل. العربية المنطقة سكان لدى المستقبلية

 دعمًا الفرنسيين، ناشد ولذا وأفريقيا، آسيا من كل في العنمانية اإلمبراطورية تمزق سوف

مصر في العربية الدول تكوين وإعادة يهودي(، كومنولث) لقيام والنجدة العمل فرنسا، لمصاح

 .٢٨٠ - ٢٧٧ ص شعب، تكوين الفلسطينيون؛ جو، ماجدال، باررخ، كيمرلينغ،
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 ما استخالص )هيس(، تحليل على ونصف قرن حوالي مرور بعد اليوم، المهم من . وسورية

 تحت فلسطين في يهودي كيان قيام أن هي الحاصل التطور في نتيجة وأهم فكرته. إليه آلت

 في حقه خو يتطلع متميز، فلسطيني عربي كيان وحود حقيقة من يقلص لم اإلسرائيلية، السيادة

 القوة أثار بل الفلسطيني، الكيان ذلك احتواء يهودية دولة قيام عملية تستطع وم المصير. تقرير

 إلى ذلك فأدى تصادمية، بطريقة لتستجيب وحرضها واستفزها الفلسطينية الجماعة في الكامنة

والسمات. المالمح محددة قومية جماعة تشكيل إلى وتدعو االحتواء، ترفض ثقافة خلق

 تعنيه عما سؤال الفلسطينية، العرية الجماعة عن الحديث عند الذهن، إلى يتبادر

 آخر سؤال إلى البحث هذا يقود كما اإلسرائيلية. اليهودية والجماعة اليهودية القومية
د

 روبين( )آرثر يجيب إسرائيليا؟. يهوديًا يكون أن يجب ومن يهوديًا، يكون أن يجب عمن

 الدين معاير: ثالتة بوجود )روبين( يقول وهو الديني. المعيار على يعتمد ذلك أن ببساطة

 الذين أولئك كل تشكل دينية بيهودية القول يمكن الديني المعيار ووفق والعرق. والجنسية

 الثاني المعيار أما اليهودي. بالمجتمع عالقتهما يقطعا وم باليهودية يدينان أبوين من ولدوا

 اليهودي، القومي المجتمع فهو يهوديا، يكون أن يجب من لمعرفة )روبين( يطبقه الذي

 آخر. قومي تجمع أي من أكثر ولغتهم وعاداتهم بثقافتهم بارتباطهم اليهود يشعر حيث

 من أقل اليهودي الشعب من جزء أنهم يقرون الذين اليهود عدد فإن األساس هذا وعلى

اليهودية. بالديانة يقرون الذين أولئك عدد

 في لليهود القومية الشخصية وبين لليهود االجتماعية الشخصية إيقاظ بين )روبين( يربط

 انسياب بعد تتوضح مالمحه أخذت اإلسرائيلية اليهودية الجماعة مفهوم فإن هنا من . فلسطين

 اليهود ببجماعة يعرف ما شكلت حيث ،١٩٤٨ عام فلسطين إلى اليهودية الهجرة موجات

 األقلية مع ويشكل إسرائيل، في اليهودي بالمجتمع يعرف أصبح إسرائيل وبعدقيام )اليشوف(.

اإلسرابيلي(. )المجتمع باسم يعرف ما العربية

 يحدد لم األول، هما: لسببين مبلور غير إسرائيل في اليهودية القومية الجماعة مفهوم يبقى

 أن المعروف ومن الخارج. من اليهودية الهجرة تدفق استمرار والثاني، اليهودي، هو من قانونيا

 اإلسرائيلية. الجنسية اكتساب في الحق )إسرائيل( قدماه تطًا يهودي لكل يعطي العودة قانون

عن الحديث عند اإلسرائيلية اليهودية القومية الجماعة صفات تحديد يصعب ثانية زاوية ومن

٠٢٤٠ - ٢٣٧ ،١١٣ - ١١٢ ص والقدس، موزس،روما هيس، ١

.٦ - ٣ ص الحديث، المجتمع في اليهود آرثر، روبين،
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 بين يوفق مشرك تصور إلى الوصول من والبد هذا، فلسطين. في القومية ثنائية دولة فكرة

 يجب القوميتين الجماعتين من بكل خاص هو فما واليهودية؛ العرية القوميتين: الجماعتين

 وتحديد السلطة، تقاسم مثل حوله، والنقاش الحوار فيجب وعام مشترك هو ما أما احترامه،

 واالجتماعية السياسية اإلرادة عن والتعبير الواحدة، الدولة ظل في وواجباتها جماعة كل حقوق

 يفسد أو وقيمتها، جماعة كل أمن زعزعة إلى يؤدي ما كل ودرء الديمقراطية، بالطرق

.القومية ومالمحها شخصيتها

واحدة: ودولة ثنائي مجتمع - ٤

 يعد وثقافيًا إثنيًا منفصلين مجتمعين وجود فإن القومية، ثنائية الدرلة مفهوم من انطالقا

 في محليين مجتمعين إلى ليتحوال الزمن، مرور مع المجتمعين، بين العالقات تتطور وقد طبيعيًا. أمرًا

 الشواهد وكل الطريق. بداية إلى للوصول وعسيرة معقدة مراحل وهناك الكبير. المجتمع إطار

 المفروغ ومن التجربة. تلك خوض على التشجيع عن تكون ما أبعد الحاضر الوقت في الراهنة

 لكافة تتاح أن ويمكن المجتمعين. كال يضم أن يجب الذي الوعاء هي واحدة دولة تكون أن منه

 والمشاركة السلطة، اقتسام في الحق فيها بما متساوية، فرص الدولة، تلك مثل ظل في المواطنين،

 على وقدرتها القومية، للجماعة السياسي الوعي نضج ويعتبر وتبعاته. الحكم مسؤولية تحمل في

 في ضرورية مسلمة المشروعة، بالوسائل ها مصير تقرير في وحقها ممثليها انتخاب و التعبير،

 القصوى أهميته الشرعيين الممثلين وانتخاب التعبير، حق ويكتسب القومية. ثنائية الدولة

 الوسائل استخدام من التخوف إن الدولة. في القومية الجماعة إليه تصل الذي المستوى لتحديد

 مجتمع حالة إلى االنتقال صعوبة من يزيد والطموحات التطلعات كبح على العمل المشروعة

القومية. ثنائي

 المحتلة األراضي في الفلسطينيين للعرب القانوني الوضع معالجة بمكان األهمية ومن

 وتقريرمصيرهم إرادتهم للتعبيرعن اإلسرائيليين العرب تحرك عن التحفظات وإزالة

 األقطار في المقيمين الفلسطينيين مصير بحث إلى باإلضافة هذا ممثليهم. واختيار السياسي،

ومستقبلهم. المجاورة العربية

وإسوائيل: فلسطين - ٥

 ثنائية الدولة تسمية مسالة معالجة إلى تحتاج التي التعقيدات جملة من ستكون

 الجماعتين بين والتقارب التفاهم صيغة على تنعكس واضحة داللة فللتسمية القومية.
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 لطموحها رمزا وتعتبره إليها، االسم ذلك بنسبة تعتز منهما وكل واليهودية؛ العرية

 ودعاوى أسباب من سيق ومهما الثقافية. لهويتها وعنوانًا التاريخي، وامتدادها القومي

 يؤدي الحل هذا ومثل الحل. هي الوسط الصيغة فإن رمزها، في جماعة كل أحقية لتبرير

 يقال كأن دولة. أو جمهورية منل عام، باصطالح وإلحاقهما معا االثنين جمع إلى

وفلسطين. إسرائيل دولة أو اإلسرائيلية الفلسطينية الجمهورية

 وداللة تراثية قيمة تحمل التي والتعابير الرموز الوسط الصيغة تلك مثل على ويقاس

 والنشيد العلم كمسائل مستحيال لها تسووي حل إيجاد يعتبر ال االعتبارات تلك ومثل تاريخية.

والمؤسسات. األماكن وأسماء القومي

والالعنف: العنف - ٦

 تبرر أن جماعة كل تحاول حيث فلسطين، في العنف موضوع لدراسة وجهان هناك

 لمفهوم رديفًا الحق هذا ممارسة األول الوجه يعتبر نظرها. وجهة من العنف ممارسة في حقها

 لإلرهاب مرادفًا العنف الثاني الوجه ويعتبر المقدس. الجهاد أو التحرري القومي النضال

 الوجهين في القوة استخدام حقها من أن قومية جماعة كل وتفترض والجريمة. والتخريب

 على رد ألنه األول، الوحه عرف في وتمردًا، عصيانًا يعني القوة استخدام عن فالتعبير كليهما.

والتحرش. االستفزاز على ردًا الثاني، الوجه في استخدامه، ويعني المستبدة. والسلطة االحتالل

 فالعنف تسوية. أو تقارب أو تفاهم أي طريق في عقدة واالنتقام الثأر مسلسل يقف

 واألدوات الوسائل وتبقى والعدمية. الهدم عوامل وتأجيج الخالفات، اشتعال من يزيد المضاد

 أفراد أو المقاومة منظمات تمتلكها إمكانيات أية من وتطورًا تنوعًا أكثر الدولة تمتلكها التي

 والتخفي التفنن في غاية متطورة أشكاال المنظم العنف يأخذ غاضبون. متمردون، ثائرون،

 مثل والوسائل، األدوات بعض استخدام أهدافها من أن إلى اإلسرائيلية المصادر تشير والتمويه.

 على ومفاجئة مرعبة بغارات القيام بقصد التمويه أو الفلسطينية التجمعات بين أشخاص زرع

 إلى التصرف ذلك مثل أدى وقد ونسفها، وأقاربهم وأهلهم المقاومين منازل وحرق المنازل،

.١٩٨٧عام اإلسرائيلية السلطات على بالقوة الرد

 االحتالل لرفض العنف وسائل تستخدم حيث هامة؛ مبسألة االنتفاضة قيام يطرح

 رأي وفي منظم. كمجتمع إسرائبل، يواحه تحد كبر1 يشكل ما وهذا كليا، رفضًا اإلسرائيلي

 من النوع هذا فإن ولذلك الداخل، من إسرائيل يواحه تهديدًا ليكون العنف تحول )بيليك(
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 فقد .١٩٧٣و ١٩٦٧ ،١٩٤٨ أعوام في حروب من إسرائيل واجهته عما يختلف التهديد

 ومنزلتها. االنتفاضة شكلته الذي العمق التهديد يبلغ وم الخارج، من يأتيها التهديد كان

 جماعتين بين المضاد والعنف ألعنف يستخدم ونضال كفاح االنتفاضة أن )بيليك( ويؤكد

 األراضي في العنف يستمر أن رأيه، في المحتمل ومن واحد. سياسي كيان في تعيشان قوميتين

الشمالية(). )أيرلندا في المضاد، والعنف العنف ممارسة من عليه، هو ما أشبه بشكل المحتلة

 الفلسطينية المقارمة قواعد على القضاء بعملية عالقته عن ببعيد االستنتاج هذا وليس

 القوات مارسته الذي العنف أن على يؤكد مما . ١٩٨٢ عام لبنان إسرائيل غزو خالل

 ذلك لمواجهة وسائل عن البحث على الفلسطينيين حرض قد لبنان احتاللها أثناء اإلسرائيلية

 عوامل إلى باإلضافة االنتفاضة، لقيام هامًا عامال إسرائيل وفرت وقد مضادة. بوسائله العنف

االحتالل. سلطات ممارسات مثل األخرى، اإلحباط

 ظل في قوميتان فيه تتعايش مجتمع أرضية على تعاون أو تقارب قيام المعقول من ليس

 والثقة األمن من بحالة والتمتع الرضى، طابع سيادة ألن ذلك وتمييز. ظلم وأحوال عنف أعمال

القومية. ثنائي مجتمع مالمح أبسط من واحدة يعتبر القوميتين الجماعتين بين

 والعنف اإلنسان. حقوق واحترام االجتماعي األمن انتشار مجتمع أي حياة في فاألصل

 في أمني أو سياسي هدف إلى للوصول تتخذ وسيلة ليس فاإلنسان البشرية، الطبيعة ضد

 اآلخرين على للضغط القوة وإظهار االبتزاز أشكال فكل والهيمنة. التسلط أو المجتمع،؛

 بذلك تخرج وإنسان إنسان بين تميز إنسانية غير حالة صفات تمثل القوي، إلرادة وإخضاعهم

واآلخر. الذات احترام إطار عن

 واحرام القيم إعالء من البد الحقيقة، وإظهار العنف وجه في الوقوف أجل من

 اليقظة يتطلب أخالقية كقيمة الحق إظهار إن جميعا. للناس رمز باعتبارها اإلنسانية الذات

 لكل ورفضا وتتبعًا جرأة أيضًا يتطلب كما والطغيان، الظلم وحه في الموقف على والثبات

 العنف ليس الصديق. وغير الصديق والبعيد، القريب على بالحقيقة االلتزام عن انحراف

 واضطرابها. السلطة فقدان على دليل العنف العكس، على بل، السلطة، مالك تميز صفة

 لعجز تحد فيه الالعنف ومنهج والعجز. الياس على دليل مستخدمه يد في العنف منهج إن

مطالبها لنيل متحدة الجماعة تتخذه الذي النهج في القوة تكمن حين في وتسلطه؛ النظام

 القومية، ثنائية إسراتيل ظهور الشتاء، هذا احتواه ما وراء ما القومية؛ ثنائية إسراتيل مستقبل أيان، بيليك،

.٢٢٣-٢٢٢ص
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 الثأر من مستمرة عملية في والدوران الفعل ردود مسلسل في تغرق أن دون وأهدافها،

 أساليبه بكافة العنف استخدام إلى لجوئها هو الحكومات إرهاب يميز ما وأخطر واالنتقام.

 إن بل القوة، دليل ليس العنف فإن هذا ومن ويًاسها. عجزها لتعويض البشعة وأشكاله

العنف. إلى اللجوء من أكبر تأثير لهما بها والتحصن والمعنوية المادية القوة امتالك

 التصدي سلوك في يكمن والمعنوية، المادية أبعادها بكافة والطاقة القدرة مع الالعنف، إن

 لمسلسل الحتمية النتيجة أن حين في واإلرهاب. التخويف معاير وفرض الخنوع ضد والتحدي

 ومهما الظلم. بواقع والقبول والخنوع االستسالم خندق في الوقوع هي واإلرهاب التخويف

 على الحكومات قدرة توازي أو تبلغ فلن العنف انتهاج في والمنظمات األفراد إمكانيات بلغت

 حاالت وفرضها الحكومة لتعبئة. الخاضعة المؤسسات إرهاب أو المنظم العنف استخدام

األمني. وضعها غطاء تحت الطوارئ

 استخدام على صارخا دليال يشكل االحتالل أن المحتلة األراضي في الماثل الواقع يظهر

 لحل سياسية صيغة أية عن الحديث وقبل األراضي. تلك على الهيمنة لفرض العنف وسائل

 حد في االحتالل، بأن التسليم يجب واإلسرائيلية الفلسطينية القوميتين الجماعتين بين الصراع

 من الجزء ذلك في الفلسطينيون منه يعاني الذي العنف ممارسة أنواع من نوع إال هو ما ذاته،

 ضم مثل الثنائية، القومية نمط في تغيير أي إن الصدد، هذا في سيلكت(، )أوفيرا وتتوقع بالدهم.

. العنف في التورط معناه القومية أحادية قوة وخلق الفلسطينيين طرد أو المحتلة األراضي

القومية: ثنائية الدولة أو العلمانية الدولة " ٧

 المنضوية التنظيمات وبعض الفلسطينية التحرير منظمة طرحتها التي الشعارات من

 اإلسرائيليين، واليهود الفلسطينيين العرب بين التعايش لمستقبل بعيد كتصور لوائها، تحت

 ومعظم إسرائيل، في الحاكمة القيادات رفضت وقد العلمانية. الديموقراطية الدولة شعار

 عن اليهودي الطابع زوال أهمها من عديدة؛ ألسباب الشعار ذلك السياسية، األحزاب

 العام الرأي استجابة عدم أيضا ومنها عليه. قامت الذي األساس ونسف الدولة،

 الجانب على اليهودية. الدينية والطقوس القيم عن االبتعاد أو العلماية ألفكار اإلسرائيلي

الفلسطينية التنظيمات بعض على العلماية الدولة شعار مناقشة اقتصرت الفلسطيني

 ظهور ، قانوني؟ كيان أم سياسي وراقع فكري وضع الثناية؛ للقومية مفهوم "تكوين أوغمرا، سهليكز، ١

.١٤٢ ص التكوين، طريق ني الثانية الجمهورية القومية؛ ثنىية إسراليل
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 أو المناسبات في الشعار ذلك عن ينفض الغبار كان ما وكثيرا المثقفين. قطاعات وبعض

 وهو الرسمية. البيانات في به معموالً الشعار هذا يزال فال ذلك ومع الخارجي. لالستهالك

 أصدرتها التي البيانات ذلك على األمثلة ومن األرشيف. ومحفوظات الوثائق من جزء

 كانون في القاهرة في الفلسطيفي الوطي المجلس اجتماع في الفلسطينية التحرير منظمة

 ١٩٧٤ )مايو( أيار فلسطينفيأواسط تحرير الشعبية والجبهة ، ١٩٧٣ )يناير( الثاني

.١٩٧٤ )أكتوبر( األول تشرين في فلسطين لتحرير الديموقراطية والجبهة

 الدولة في أن الفلسطينية التحرير منظمة قادة بعض يعتقد الشعار، هذا مثل يطرح عندما

 في انجتمع علمنة مسألة في المشكلة تكمن المستقبل. فلسطين في معتلة لحالة تصحيحًا العلمانبة

 وهي العلمنة. لصاح الفلسطيني العام الرأي من العريضة القاعدة اكتساب أزمة في الدخول

 خث أظهر وقد وثقافتها. الفلسطينية االجتماعية الفائت مع تنسجم ال ألنها صعبة مسألة

 العرب بين السائد التيار تعتبر الدينية العاطفة أن المحتلة، واألراضي إسرائيل في أعوام قبل أجري

 . التقاليد بمفهوم المحتلة األراضي في مرتبط التيار هذا أن حين في إسرائيل. في الراديكاليين

جذريًا. حال اإلسرائيلي العربي الصراع حل في هامًا عنصرًا الدين يقى ولذلك

 وارتياحًا هوى ويلقى الفلسطينيين المثقفين العلمانية الديموقراطية الدولة شعار يرضي قد

 في المعضلة وتبقى وثقله. قوته له واتجاهًا وزنه له تيارًا يشكل ال هذا ولكن الناس، بعض عند

واإلسرائيليين. الفلسطينيين من األعظم السواد بها يرضى عملية صيغة إيجاد

 القومية ثنائية دولة بين البعض عند ينشًا الذي االلتباس على هنا التأكيد يجدر

 تقود العلمانية اعتبار إلى البعض ينساق إذ العلمانية. الديموقراطية ذولة وبين

 قوميتين وجود القومية ثنائية دولة في به المسلم ومن الثنائية. القومية إلى بالضرورة

 مؤسسات في منهما كل ويشارك الدينية. القيم فيها بما وقيم وثقافة بلغة متميزتين

 من متحرر وعي إيجاد على فتعمل العلمانية دولة أما المواطنة. حق بحكم الحكومة،

. لها مكونة قومية ثقافة أي أثر

 ظهور االسراقيلي"، - العربي الصراعقرار حول الشعب "رأي أفرايم، يعار، - يوختمان مايكل، أنبار،

.٣٧ص القومية، ثناتية إسراتيل

 إسرايل ظهور شحصي، تقويم ، واليوم االنتداب عهد في الثنكية القومية فكرة سوزان، هاتيس، رولف،

.٧٢ئنايةالقومية،ص
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القومية: ثنائية دولة في واألغلبية واألكثرية األقلية - ٨

 وأهمية؛ داللة ذات المتعدد المجتمع في القومية الجماعات بين واألكثرية األقلية تعتبر

 تعيش دولة قيام أن ومع قومية. جماعة لكل ومعنوية مادية قوة يشكل السكان عدد ألن

 المسألة هذه أن إال قومية، كل سكان لعدد محددة نسبة يشرط ال قومية من أكثر فيها

 قادة من والصفوة السياسية بالقيادات وتدفع الخيار ذلك إلى الوصول دون تقف

 هاما سببًا شكل ما وهذا القومية. ثنائية بخيار القبول في التدد إلى االجتماعية التنظيمات

 القومية ثنائية دولة بخيار القبول في تنظيماتها ومعظم الصهيونية، المنظمة قيادات تردد في

 تخوف خلفية تشكل المسألة تلك أن المعروف ومن . ١٩٤٨ عام قبل فلسطين في

 أي في الفلسطيني الديموغرافي العامل من إسرائيل في العام الرأي ومعظم الصهيونيين،

 الزيادة معدالت ارتفاع مشكلة وتكمن الفلسطيفي. الوجود معضلة لحل مفاوضات

 على الموافقة في اإلسرائيلية اإلدارة تردد وراء الفلسطينيين العرب السكان لدى الطبيعية

 من السلطات تلك مخاوف إثارة في يزيد مما وهذا إسرائيل. إلى المحتلة األراضي ضم

 فعلى غزة. وقطاع الغربية الضفة في أو إسرائيل في سواء العرب، السكان حجم حقيقة

 ووعيها وتراثها وكيانها لغتها منهما لكل قوميتان، جماعتان تعيش فلسطين رقعة كامل

 الفلسطينيين، السكان من ونصفا مليونين يقارب ما ويبقى بقضيتها. الخاص الذاتي
 النظر وجهة من البعيد، المدى على القومية ثنائية دولة إلى التحول في سلبيًا مؤشرًا

 وقد الدولة. تلك لقيام األغلبية يشرط ال اإلسرائيليين من محدود عدد وهناك اإلسرائيلية.

 الغالبية مسالة على يصر ال أنه أوضح عندما بوبر(، )مارتن أولئك موقف عن عبر

 غوريون( )بن موقف )بوبر( هاجم ولذلك ثنائية، قومية لتحقيق كشرط اليهودية

. أساسي كشرط يهودية، أغلبية تأمين على إلصراره

 ثنائية دولة خيار إلى نظر إذ الراهنة، المرحلة في أهميتها األغلبية أو األقلية مسألة تحتل

 دراسة إلى حاجة في المسألة تلك مثل أن شك وال الطبيعية. فلسطين مساحة كامل على القومية

 كل مصالح على تحافظ صيغة ضمن قومية كل طموحات يحقق متوازن بنظام لألخذ متعمقة

 أن يجب دراسة أية وعلى أقلية. أو أغلبية شكل سواء السكاني، حجمه عن النظر بغض منهما

 وسيكون مطالبهما. وتحققا القوميتان تتمثل لكي بالتحليل السلطة في االشراك موضوع تأخذ

 القوميتين: واقع مع وتكييفها المتعدد المجتمع في الغرية الصيغة مع التعامل الدراسة تلك مثل على

وتحقيق يتفق ما منها يستعار أن يمكن متعددة أنماط وهناك واإلسرائيلية. الفلسطينية

.١٦٦ص لشعبين أرض الكثرة"، أو "الغالبية مارتن، بوبر،
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 عناصر من وأعقد أكبر التنافر عناصر أن ورغم آخر. على طرف يطغى أن دون الديموقراطية

 تصورات يمنح المتعدد المجتمع ديموقراطية في المطبقة بالتجارب األخذ أن إا والتقارب، التناسق

 النمط الختيار التوافق مسؤولية القوميتين قادة يتحمل وبذلك التنافر. ذلك ارتباط لفك

 قومية هيمنة سالح لفرض التصويت استخدام إلى الزمن مع تتحول ال ديموقراطية من المشرك

 ال بتسوية القبول إلى الوصول عن الجادين الباحثين المسعى هذا واليغجزمثل أخرى. على

ومخاطره. األغلبية كابوس من الخوف إلى تؤدي

اليهودية: والهجرة الفلسطينية الهجرة - ٩

 أهم من فلسطين، وصولهم فور اإلسرائيلية الجنسية ومنحهم اليهود، عودة قانون يعتبر

 بعد القومية، ثنائية دولة فكرة تطبيق خيار إلى اإلسرائيليون الباحثون يوجهها التي االعتراضات

 يهود تجاه إسرائيل لدولة أخالقية مسؤولية هناك أن االعتراضات تلك وتذكر .١٩٦٧ عام

 دولة أنها على تم باسرائيل االعتراف ألن مستمر. دائم كحق الهجرة، باب بفتح تلزمها العالم

 ثنائية الدولة بخيار المعارضين أولئك رأي حسب القبول دون االلتزام هذا مثل ويقف يهودية.

. الطبيعية فلسطين في القومية

 حق مع يتعارض األساس هذا على األخالقية إسرائيل مسؤولية تفسير أن والشك

 المجتمع مسؤولية الحق هذا مثل ويشكل أيضًا. فلسطين إلى العودة في النازحين الفلسطينيين

 اقتصرت إذا كذلك تكون أن يمكن ال األخالقية فالمسؤولية اإلنسان، حقوق وشرعة الدولي

اآلخرين. حقوق أنكرت إذا أخالقيتها مسوولية أية وتفقد اآلخر، دون طرف على

 مناخ بإيجاد المهتمين عمل الئحة في بند أهم الفلسطينيين الالجئين عودة موضوع يحتل

 الذي المباشر األثر تتجاهل أن صيغة ألية يمكن وال فلسطين. في القومية ثنائي مجتمع لقيام يهيء

الجانب. أحادي مقياس ووفق واحدة، ساق على الدولة وقوف تركه

وديمقراطية: ديعوقراطية - ١ ٠
 في الوحيد الديمقراطي النظام نفسه يعتبر إسرائيل في السياسي النظام أن من الرغم على

 حق من غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين المواطنين يحرم أنه إال األوسط" "الشرق

غير وقوانين عسكزية ولوائح لنظام يخضعون أنهم بذريعة الديموقراطية الحقوق ممارسة

 إليها المشار ، ١٩٧٢ صيف ديسنت، اثناتية"، القومية فكرة "خيالية ولتزر(، )ميخاتيل المثال سبيل انظرعلى ١

البحث. هذا من الرابع الفصل في
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 بتطبيق تتصف ال إسرائيل في العربية األقلية أوضاع أن كما مصرية. أو أردنية إسرائيلية،

 بحقوق وأقاربهم الالجئين العرب ذوي عودة في الحق مثل عليهم، اليهودي المواطن حقوق

 على انتقائيًا تطبيقًا اإلسرانيلي القانون تطبيق في واضحًا التمييز ويبدو أقاربهم. دعوة في اليهود

 بعض في التوظيف أو العسكرية الخدمة قانون تطبيق مثل اآلخرين، دون العرب بعض

غيرهم. دون حصرًا اليهود على القطاعات

 فال السلطة. اقتسام مسألة في فتتمثل إسرائيل، في السياسي الواقع في الهامة المسألة أما

 واقتسامها. السلطة في المشاركة في ومحددات حواجز بوجود الديموقراطية عن الحديث يعقل

 أن وبعد األفراد. بعض يؤديه الذي الدور هامشية إسرائيل في للعرب النسبي التوزع ويظهر

 أن نجب التي الحقوق هضم حصيلته كانت اإلسرائيلي السياسي النظام حكم على عقود مرت

 في حقوقهم من الفلسطينيين المواطنين االحتالل سلطات وتحرم العرب. المواطنون بها يتمتع

 مقبولة صيغة عن البحث االحتالل سلطات حاولت وقد عنها. والتعبير مسؤولياتهم تحمل

 الضفة في البلديات رؤساء انتخاب تجربة فشلت أن وبعد شؤونهم. إدارة في األهالي لمشاركة

 وتخشى المحلية. األمور يسير من وعينت األمر، بذلك العمل أوقفت غزة، وقطاع الغربية

انتخابات. عملية أية على التشريعية الصفة اضفاء من االحتالل سلطات

 العرب وبين إسرائيل في العرب بين تنتشر الي الفلسطينية ظاهرة الباحثين بعض يرجع

 في يبرز أن يتوقع ما وهو اإلسرائيلية. السلطات سلوك في القائم التمييز إلى الفلسطينيين

 مثل ظهور وسيؤدي إسرائيل. في العرب بين وخاصة التشريعية للمجالس االنتخابات عمليات

 داخل لحكم أعباء تحمل في بالمشاركة والمطالبة السلطة، اقتسام تلكالظاهرةإلىااللحاحعلى

 أكثر سيتفاقم الموضوع هذا أن اإلسرائيليين الباحثين بعض ويعتقد وخارحه. األخضر الخط

 الواقع استمر لو فيما الموقف، انفجار إلى سيؤدي مما التشدد، وظهور االنتفاضة تطور بعد

. المنوال هذا على السير في السياسي

 ثنائية الدولة فكرة تطبيق مجال في العاملين على االستثنائية، الظروف تلك مثل وفي

 لجميع متكافئة فرص تأمين على يعملوا وأن العنف نحو االنزالق أسباب يطوقوا أن القومية

استثناء. دون السكان

٣٢٣.٥٩ ص السابق، المرجع بيليك، ١



فلسطين: في القومية ثنائية دولة خيار طريق على محطات-١١

 واليهود العرب على صعب خيار فلسطين في القومية ثنائية دولة خيار ان الشك

 المجتمع أن في الفصل، هذا بداية في اإلشارة سبقت كما الصعوبة، تلك وتكمن معا.

 الثقافية التغيرات من سلسلة عبر إليها الوصول يتم واقعية حالة القومية ثنائي
 هبو بل الذهن، إلى يتبادر كما تكتيكيا، موقفا أو طارئة حالة ليس فهو واالجتماعية.

 في القوميتان فيها تشرك دولة قيام يتمتعنمزايا محتمع قيام إلى يؤدي استراتيجي اتجاه

 سيطرتها واتفرض أخرى على جماعة التهيمن الدولة تلك مثل وفي السلطة. اقتسام

 بين يوحد وما والثقافي. االقتصادي التطور مستويات تفاوتت ولو حتى بالقوة، عليها

 يتم ال الخيار هذا إلى الوصول أن الواضح ومن أفضل. خيار أي غياب هو الجماعتين

 تطوري تدريجي انتقال إنه والمناورة، التكتيك وسائل باستخدام أو السياسي، بالتفاوض

 نظر وجهة ومن طرحه. في تساهم التي العوامل أهم من إسرائيل في السياسي والنظام

 المسدود الطريق إلى الوصول في النظام ذلك ساهم فقد اإلسرائيليين؛ الباحثين بعض

 التجربية الناحية فمن . القومية ثنائية دولة فكرة في المتمثل الواقع األمر وفرض

 الضفة امتصاص في واإلسراع منها أكثر ثنائية دولة إسرائيل اعتبار يمكن )األمبريقية(

 أن ولو القومية، الثنائي المجتمع لقيام المسافة تقريب على سيساعد غزة وقطاع الغرية

 ويبدو . أحادية يهودية دولة إسرائيل أن على يدالن والقانوني األيدولوجي الطابعين

 المشكلة هو الفلسطينيين السكان موضوع أن اإلسرائيلية، النظر وجهة خالل من جليا،

 في الفلسطينيين السكان بين هذه النظر وجهة وتفصل المحتلة. األراضي في أو إسرائيل في

 العربي القومي الكيان إلى والتنظر خارجها. المقيمين الفلسطينيين وبين األراضي تلك

إقاماتهم. أماكن حسب إليهم تنظر بل ككل. الفلسطيني

والوسائل: المواقف من محموعتين تتطلب القومية ثنائية الدولة إلى المتكاملة النظرة إن

 من بدءًا ومفاهيمها، قومية كل اتجاه من تعدل التي المواقف وهي األولى: المجموعة ٠ أ

 ومن الحياة. في وحقها وتميزها منهما، كل بكيان والقبول منهما، كل طموحات بين الموازنة

تلك مثل تساهم أن ويمكن القوميتين. يين العالقات في اإلنسانية الجوانب على التأكيد المهم

 الكارثة في السياسي السلوك الكبرى؛ إسرائيل في واالستقطاب التشتت ارسنون، شلومو، مقال انظر

.٩٦ - ٧٧ ص القومية، ثنائية إسرائيل ظهور ، المستمرة

 ظهور اليهودية السياسيات في العرب الثنائية؛ القومية إلى السياسي الطريق إيان، لوستين، مقال انظر

.٢٣- ٩٧ القومية، ثنائية إسرائيل
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 أفكارهما بين المتبادلة التسوية عملية هذاالمجال في ويجري بينهما. التقارب في العالقات

 ظل في المصير تقرير وحق الذاتي والحكم الثقافي واالستقالل االندماج مفاهيم في ومنطلقاتهما

 أن افراض أساس على يتم أن جب الجماعتين بين التعامل أن شك وا القومية. ثنائية دولة

 كما الجماعات، من شاذ شكا أنها أو الفهم، على مستحيلة فريدة حالة ليست منهما كال

 فعل طبيعي. تجمع هي جماعة كل أن بل اآلخر، الجانب سلوك يفسر أن جانب كل يحاول

 الفلسطينية العربية القومية وخصائص الطموحات يتقبل أن إسرائيل في اليهودي العام الرأي

 وفي بينهما. العزلة جدران رفع من جدوى وال شاذة، غير اجتماعية ظاهرة تشكل أنها على

 اليهوديه، المسألة تفاقم إلى أدت التي العوامل تفهم أن الفلسطينية العربية الجماعة على المقابل،

 المحصلة وفي إسرائيل. قيام بعد فلسطين في اليهودية الجماعة لدى القومي الوعي تشكل وإلى

 قائم. غير. فلسطين في اليهودية( )المسألة أو العربية( )المسألة حل المطلوب أن اإلدعاء يصبح

 التي المواقف إلى العودة إن المحتلة. األراضي ي أغلبية فهم إسرائيل، في أقلية العرب كان فإذا

 اليهود كان التي المستهلكة الصيغ نبش وإعادة ،١٩٤٨ عام في إسرائيل قيام قبل سائدة كانت

 االنتداب. عهد في أقلية يشكلون. كانوا عندما الفترة، تلك في إليها يدعون والصهيونيون

 على المحافظة مثل ثابتة، تبقى المبادىء لكن جديدة، قوى تشكل إلى أدى الظروف فاختالف

 المصير، تقرير وحق المساواة وحق واليهودية، العربية الجماعتين من لكل الحياة حق مبدًا

 القومية. ثنائية دولة إطار ضمن المستقل وجودهما بتمايز واإلقرار بينهما، المتبادل والتفاهم

 إسرائيل مثل عقائديا، مطروحة دعاوى تصبح الجماعتين بين المتبادلة العالقات نضج وعند

 على بالقضاء قديمة مطالب تغيب نفسه وبالقدر للماضي. ملكا التاريخي والوطن الكبرى

 الصهيونية األيدولوجية عن فلسطين في اليهودية الجماعة تتخلى أن بعد االستيطاني الكيان

 شرق دولة لتصبح إسرائيل تنتقل أوضح وبمعنى العمل. وغزو األرض غزو مثل: االستيطانية

 المستعمر القديم الغرب لغزو امتدادًا كونها من وتتجرد اإلقليمية، المنظومة من وحزءًا أوسطية

 تعجيز عملية أو مشروطة عملية ليس التحول هذا أن البيان عن وغني المتخلف. الشرق

القومية. ثنائية دولة خيار نحو تدريجي رصين لتقدم محاولة أية على وتصعيب

واليهود: العرب من المطلوبة العملية الوسائل - ب

 توفر عدم من الرغم على القوميتين الجماعتين بين متبادلة وسائل تقوم أن الضروري من

 عهد في القومية ثنائية دولة فكرة حملت التي التنظيمات تجربة إن الفكرة. خيار شعبية

 هو والسبب التنظيمات، تلك مثل في حديد من الدخول على مشجعة تعتبر ال االنتداب؛

١٦١



 من شخصيات أية تتضمن ولم اليهود. والسياسيين المثقفين من محدودة مجموعة على اقتصارها

 ،١٩٤٦ عام الجديدة( فلسطين )منظمة تجربة استثنينا إذا إال المثقفين، من أو العرب السياسيين

 التنظيمات برامج في المفاهيم محددة الثنانية القومية فكرة تكن لم بسرعة. حياتها انتهت الي

 الشخصيات بين ذاتيًا حوارًا شكلت أنها ذلك إلى أضف .١٩٤٨ عام قبل قامت التي اليهودية

ضيقة. حلقات إطار في نفسها القليلة

 - عربي لمؤتمر اإلعداد خيار في المعقد الوضع مواجهة في التصور يتلخص

 بين التحضيرية اللقاءات من سلسلة إجراء بعد إسرائيلي، - ويهودي فلسطيي

 عن وينبثق الطرفين. في اإلنسان حقوق ودعاة واألكاديميين، المثقفين من محموعات

 القومية ثنائية دولة خيار لنجاح وتنسقها الجهود، تتابع تنظيمية هيئة المزتمر هذا مثل

 تلك مهام أولى من يكون أن المجدي ومن الطبيعية. فلسطين مساحة كامل على

 واإلجراءات اإلسرائيلية القوانين بتغيير تدرنجي لتغيير العمل متابعة التنظيمية افيائت

 القومية. ثنائية دولة إلى القومية، أحادية اليهودية، الدولة انتقال إلى المؤدية االجتماعية

 ذلك إلى للوصول مهدًا الطريق يصبح اإلسرانيلية لنقوانين التعديالت تنك وبمتل

 بين بحثه يمكن عما القوميتين الجماعتين بين التطور هذا مثل ونختلف المجتمع.

 الذي والتغير مؤقتة. أو دائمة اتفاقات من عنه ينتج وما السياسيين، من المفاوضين

 له أمر وهو آخر. أمر القوميتين بين التعايش بحتمية مقتنع مجتمع إلى االنتقال يتوخاه

 الذي النهر صورة تمثله ما أشبه وهذا التقافية، الحالة تلك إلى التدرنجي االنتقال منحى

 مراكز حيز من بعد فيما الخروج، ويمكن البعيد. األفق في مصبه إلى ببطء ينساب

 الشعي المحيط !لى اإلنسان، حقوق منظمات في والعاملين المثقفين ودائرة البحث

الجانبين. كال على وفاعل مشتك عام رأي لتكوين

 مؤلفنا في نعالجه الذي ,القومية ثانية خياردولة أن الى نشي وأخيرانودأن

 الذيمضمنهمحاوالتبين الطيع عنوان حت يجري بما البتة له ءالعالقة هذا
 يعفي المسابيع هدا ألن دلك ويهودية؛ وإسرانيية وفلسطية. عربية ثقافية أوساط

الواتع. األمر بقوة اإلسرانيلى الطرف يفرضها الق للشروط وخضوعا إذعانا
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خاقة.- ١٢

 والمتابعة. واالستقصاء البحث من مزيد إلى حاجة في الفكرة عن الحديث يزال ال

 للنوض خاص، بشكل منهم والفلسطينيين العرب، المنقفين على إلحاحًا أكنر المجال وسيبقى

 البحث هذا يضمها التي الفصول وتعتبر فلسطين. في القومية تنائية دولة فكرة بحث ظروف في

 على الدارسون تعارف عما خروجًا تشكل الي واألفكار النقاط بعض ضمت محاولة بداية

 الوصول بقصد نقافية تسوية في الدخول هو هنا الهام والشيء كمسلمات. واعتماده به األخذ

 مكانًا وإعطائها االعنف دراسات على الزكيز أبضًا هذا يرانق دانم. اسزاتيحى وضع بل

 والمساواة الحياة حقوق وإعطاء العدل، قيم ترسيخ باتجاه ضاغط، قوي عام رأي بناء في متميزا

 في البحث على الدراسات مراكز تشجع أن الضروري من تمييز. دون واألفراد للجماعات

 أقسام تبذلها التي الجهود تدعم وأن اليوم، عليه هي مما أكثر للتأتيروالضغط فعالية أكثر وسائل

الفلسطيني. والعربي اإلسرائيلي اليهودي الجانبين: على والالعنف السلم

 العربية القوميتين بين العالقة ارتقاء على يدل القومية ثنائية دولة حالة إلى االنتقال إن

 تدل كما السياسية. والفكرية الثقافية التعددية مستوى إلى اإلسرائيلية، واليهودية الفلسطينية

 ومن مسبقا. المحددة األيدولوجية عن بعيدًا الثقافية والموروثات اآلراء باختالف القبول على

 و)ماجدال( كيمرلينغ() الكاتبان: وفق وقد فراغ. في تعمل القوميتين من كال أن التوهم الخطًا

 اآلخر. مستقبل تقرير في دورًا الفلسطينيين والعرب اإلسرائيليين اليهود من لكل أن استنتاج في

 أن أو اآلخر يخفي أن ألحدهما يمكن ال قوميتين كحقيقتين الشعبين، بين ربط قد فالتاريخ

عمقا. وأكثرها اآلخر الشعب طموحات تحقيق دون السالم على الحصول على يقدر

 بين السائدة الميول تغيير خالل من الواقع ذلك إلى الوصول يتم أن به المسلم ومن

 خالل من إال البعيد الهدف ذلك إنجاز اليمكن القومية. طموحاتهما وتلبية القوميتين الجماعتين

 تلك بين يوفق خيار عن التفتيش وييقى المستمرة. اإلحباطات في الغرق وتجنب بعمق، التفكير

 اإلنسان حقوق حركة في والناشطين المفكرين أمام ملحة مهمة المعدلة والميول الطموحات

القوميتين. الجماعتين من كل في الالعنف وانتهاج

.٢٨٠ - ٢٧٩ ص السابق، المرحع جو، ماحدال، باروخ، كيمرلينغ،
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العربية اللغة في مراجع - أ

 األبحاث كز مر رزوق، أسعد ترجمة فلسطين، تهويد وتحرير(، )إعداد إبراهيم لغد، أبو - ١

.١٩٧٢بيروت، الفلسطينية،

 بيروت، العلمية، الدار رزوق، أسعد ترجمة األيدلوجية؟، هي ما آغوب، بارنيوني، - ٢

١٩٧١.

 شباط، وإبراهيم وتد محمد ترجمة واليسار، الفلسطينيون إسرائيل، موردخاي، بنطوف، - ٣

 القدس مطابع المابام، حزب شيبا، قليعات معهد في واآلسيوية العربية الدراسات مركز

مذكور. غير النشر تاريخ القدس، العربية،

 والمؤسسات الفلسطينية األبحاث مركز )جزءان(، إسرائيل، في العرب صبري، جريس، - ٤

. ١٩٦٧ بيروت، والنشر، للدراسات العربية

 العدد فلسطين، صحيفة ، ويهودية عربية مقاطعتين: إلى فلسطين تقسيم حول حديث - ٥

.١٩٣٣ أول كانون ٢٧ تاريخ ،٢٥٦ - ٢٥٢١ رقم:

 االتحاد منشورات الصهيوني، العربي للصراع ثوري بروليتاري حل نحو هدى، حمودة، - ٦

. ١٩٧٤ بيروت، الفلسطينيين، والصحفيين للكتاب العام

 للنشر النهار دار (،١٩٣٧ -١٧٩٨) النهضة عصر في العربي الفكر آلبرت، حوراني، - ٧

.١٩٧٧ بيروت، الثالثة(، )الطبعة

 االتحاد (،١٩٧٣٠١٩٤٧) الصهيوني االجتماعي الفكر في األرض كمال، خالدي، - ٨

. ١٩٨٤ دمشق، الفلسطينيين، والصحفيين للكتاب العام

 ثم للفكرة الحماسة بين أرثرروبين فلسطين: في القومية ثنائية الدولة كمال، خالدي، - ٩

 صيف — ربيع األول، العدد الثانية، السنة األوسط، الشرق شوون مجلة ، عنها الراجع

.٦٩-٥٩،ص١٩٩٤

 في المتوفى الخالدي روحي لمحمد الصهيونية المسالة أو سيونزسم كتاب وليد، خالدي، -١٠

 قسطنطين للدكتور تكريمًا وضعت أبحاث مجموعة فلسطينية: دراسات ،١٩١٣ عام

.١٩٨٨ بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة زريق،

الفلسطينية، األبحاث مركز التوسعي، الفكر في دراسة الكبرى: إسرائيل أسعد، رزوق -١١

. ١٩٦٨،بيروت
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. ١٩٩٦/١٠/ ١ لندن، الحياة، ، أوسلو االنتفاضةضد ادوارد، -سعيد، ١٣

 مجلد في )كتابان والصهيونية االنتداب بين العربية فلسطين عيسى، السفري، -١٤

. ١٩٨١ القدس، الثانية(، )الطبعة الدين، صالح منشورات واحد(،

 الفلسطينية، األبحاث مركز المعاصر، الصهيوني الفكر من )مرجما(، محمود سويد، -١٥
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 فلسطين جريدة نشرتها كما الخالدي أحمد بخطة المعروفة تقسيم خطة ملحق:

.١٩٣٣ أول كانون ٢٧ تاريخ ،٢٥٢١ - ٢٥٦ عدد

فلسطين تقسيم حديث

ويهودية عربية منطقتين إلى
األردن شرق سياسة من موقفنا

 منطقتين إلى فلسطين تقسيم ويهودية عربية منطقتين إلى فلسطين تقسيم حديث

 البريطاني للنفوذ خاضعتين لليهود، يهودية واألخرى للعرب، عربية الواحدة مستقلتين

 ما القراء ولعل قبل، من اليهودية وغير اليهودية المصادر عنها تكلمت مسألة . . . وانتدابه

 والذي سنة من أكثر منذ عنه كتبنا الذي المستديرة المائدة مؤتمر حديث يذكرون يزالون

 منطقتين فلسطين.إلى تقسيم لبحث إليه واليهود العرب عن ممثلين ودعوة عقده اريد

ذكرنا. كما مستقلتين

 عنها وكتبت جديد من التقسيم هذا قضية األخيرة االضطرابات أثارت وقد

 األخيرة زيارتهما في المستعمرات وزارة ممثلي إلى البعض وتحدث العالم صحف كبريات

 باركنسون المستر السيما الممثالن إليها وأصغى قالئل، بأيام االضطرابات بعد لفلسطين

به. له عهد ال جديد، شيء إلى يستمع الذي الرجل عجب على يدل إصغاء

 يقنع أن بالقليل فما للقارئ، يخيل قد كما السهل بالشيء التقسيم عملية وليست

 العمال، حزب مقدمتهم وفي اليهود، فريقًاكبيرامن أن في ماقولك بل به، العرب

 ال وهؤالء فلسطين، في اليهودي لالستعمار تحديدا فيها ألن التقسيم فكرة يرفضون

حد. عند استعمارهم يقف أن يريدون

 وهو الجغرافي، التقسيم تحديد في الصعاب يلقى التقسيم بفكرة القائل الفريق وحتى

 يتغلغل قبلما تنفيذه سرعة على االصرار في يتشدد الرسمية المراجع إلى عنه يتكلم حين

فأكثر. أكثر العربي.... القسم في اليهود استعمار

 زيارتهما أثنناء المستعمرات وزارة ممثلي مع البعض فيها تحدث جلسة آخر وفي

كاآلتي: الحديث خالصة كانت الشأن، بهذا للقدس، األخيرة
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 السبع، بئر تشمل: عربية الواحدة مستقلتين سياسيتين منطقتين إلى فلسطين تقسيم

 وبيسان، األردن وادي عكا. طولكرم. جنين. نابلس. الرملة. يافا، المجدل، غزة،

 الغرية الجهة يلي ما حيفا إلى شماال أبيب تل من الممتدة المنطقة تشمل: يهودية واألخرى

 حديد سكة خط من الشمالية الجهة على بيسان إلى حيفا ومن الحديدية السكة خط من

الحولة. إلى طبريا إلى الحجاز

 ال ديعية كمناطق رصفد، والناصرة لحم وبيت والخليل القدس، تعتبر أن على

كذلك. حرة وتكون فلسطين كميناء حيفا تعتبر وأن آخر، دون لفريق تخضع

هي: أخرى شروط التقسيم هذا يتبع

 إال إليها يهاجروا أن أو العربية المنطقة في أراضي يمتلكوا أن لليهود يجوز ال أوال:

 في العرب مع الحال وكذلك العربية واألحكام للقوانين تامًا خضوعًا يخضعوا أن قبلوا إذا

اليهودية. المناطق

 سكان عدد بنسبة واليهود العرب من رجال قوامها مركزية حكومة تؤسس ثانيا:

عن: مسؤولة تكون المقاطعتين

ء١القض .أ

والتلغراف البريد . ب

الجمارك . ج

النقل .د

النقد . ه

الحدود وقوة الدفاع . و
في: الذاتي الحكم من وافر بقسط المنطقتين من منطقة كل تتمتع ثالثا:

التعليم أ(

الصحة ( ب

اإلدارة ( ج

المحلي. البوليس ( د

العربية. المنطقة في والعربية اليهودية، المنطقة في رسمية لغة العبرية اللغة تكون رابعا:
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 يكون محليتين. أخريين بحكومتين الحاضرة فلسطين حكومة عن يستعاض خامسا:

 واليهودية العرية المنطقتين بين وسيطًا ارتباط" "ضابط فلسطين في جاللته حكومة مثل

 ألن فقط، محدود زمن إلى اإلنكليز الموظفين من عددًا تستخدم المنطقتين من منطقة وكل

ومعناه. االنتداب روح ينافي دائمة بصفة االنكليز استخدام

 في يهودي وآخر العربية، المنطقة في عربي تشريعي مجلس يؤلف سادسا:

اليهودية. المنطقة

 أعلى تنفيذي مجلس واليهودي العربي التشريعيين المجلسين من يؤلف سابعا:

 الجهتين، بين وسيطًا البريطاني الممثل ويكون المنطقتين بين العامة المسائل على لإلشراف

 األمم جامعة إلى آل حله، البريطاني الممثل على صعب المنطقتين بين خالف حدث وإذا

الخاص. الملك جاللة إلىمجلس أو

 إلى األردن شرقي ضم سبيل في اآلن من المنتدبة الحكومة تسعى ثامنا:

العربية. المنطقة

. اسرائيل أرض اليهودية والمنطقة الجنوبية سوريا العربية المنطقة تسمى تاسعا:
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 فكرة تاريخ بمراجعة الخالدي كمال م. الدكتور يقوم »حين
 واستخالص ومناقشتها فلسطين في القومية ثنائية الدولة
 عبثيًا األمل هذا بدا مهما - ضمنأ فهويأمل وعبرها، دورسها

 تذكير في هذا اسهامه يساعد أن في — الحاضرة اللحظة في
 المصير عن المسؤولين ووعي عمومًا، الفلسطيني الوعي

 عليهم محكومًا يبقى بأنه تحديدًا، الكبرى وشؤونه الفلسطيني
 منه يتعلموا أال على أصروا هم إن إياه تكرارالتاريخ جميعًا
 البد اإلعادة فإن ورباع، وثالث مثنى ذلك كرروا هم وإن .شياًئ.

 شأنًا التوالي على الهابطة المهزلة شكل مرة فيكل تأخذ أن
األولى". المأساة الى بالقياس ومستوى وابتذاالً

 حيث من - إسرائيل دولة جرد قد مكرالتاريخ يكون »عندئذ
 االجالئية - االستيطانية نزعاتها ومن اليهودية هويتها من - المبدأ

 بتقسيم القبول من الفلسطينيين ذاته الوقت في ومنع المتأصلة
 كل في لغيرهم تابعة لكنها لهم، هي دولة مجددًاوإقامة بالدهم

تقريبًا. مهم شيء
 التوحيدي مانديال خيارنلسون إن أخرى، وبعبارة
 في التاريخ فكر أعمال جدول على مطروح المساواتي الالإنفصالي

 في الخالدي كمال الدكتورم. دراسة جاءت وربما أيضًا، منطقتنا
الطرح. هذا مؤشرأعلى بالذات الوقت هذا

العظم جالل صادق الدكتور تقديم من
•I
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