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 إسرائيل /فلسطين بشأنة تطبيقّي رًؤى: سيطرةعدم كتقرير المصير 
 

 1يرس ماريون يونغآبروفيسور : بقلم
 

. أن تكون له دولة ذات سيادة حصرية له -ويجب  -كل شعب ممّيز يمكنه  المعّلقين السياسيين، اليوم، أّن القليل منيعتقد 

صورة  ّبر عنمن تقرير المصير يع نموذٍج تبّنيعوب مصير الّشحول تقرير  اتالكتاب تواصل معظمالرغم من ذلك، على و

، نسبًيا، ال من األرض واسعة منطقةفي  سويًة همصيرل مقّررعب اليعيش أفراد الّش ،وفًقا لهذا النموذجو. يادةالدولة ذات الّس

 مقّررعب اليمارس الّش ؛ذات حدودو من مجموعتهم، وتكون هذه المنطقة المتجانسة متواصلًة ها سوى أفراٍدعلييعيش 

دولة بة عالقة رسمّي ربطه، بل يمكن أن تقد ال يكون هذا اإلقليم ذا سيادٍة. الحكم الذاتّي من راسخًةحقوًقا  ه فيهامصيرل

جنًبا إلى  ما، يادة الحصرية على منطقةالّسفي ما يتعّلق بمتضاربة  متطلباتلكن، عندما تعيش مجموعات ذات . كبيرة

لم وتأبيد ي إلى الّظموذج أن يؤّدابقة، فإن من شأن التقّيد بهذا الّنمالية أو جمهوريات يوغوسالفيا الّسدا الّشجنب، مثل إيرلن

 .دوائر العنف

 

الوضع الحقيقي بين من ناحية، و ،تقرير المصير هذا نموذجفي انعدام وجود توافق بين  واقبأحد أسباب مثل هذه الع يكمن

زة، وهي عوب التي تعتبر نفسها ممَيعدد من الّش الشاسعةيسكن في معظم المناطق . أخرى من ناحية ،عوب المتنازعةللّش

من بلدات أو أحياء  تقع على مقربة، قًرى أو أحياء في جيوب صغيرة، بلداٍت ،في أنحاء هذه المنطقة عادًة ما تكون منتشرًة

 .يعيش فيها أفراد من المجموعات التي يمّيزون أنفسهم عنها

 

لالنفصال، يجب علينا،  أو قابلٌة عوب منفصلٌةة القائلة بأن الّشمفهوم تقرير المصير على الفرضّي تأسيسوبداًل من لذلك، 

في  سويًة ،عادًة تعيش، عوبالّش أّنوضع مفاهيم تقرير المصير بشكل يتوافق مع حقيقة  الة،الم والعدنحن المهتّمين بالّس

ات عمل المجموعات إمكانّي علىنشاطات أفراد مجموعة واحدة تؤثر ل مشتركة، وهم يعانون مشاك؛ لذلك فإّنمحّددة مناطق

 .األخرى

 

وفي  2 .(together-in-difference)"اختالفب سويًة"في هذه المقالة مفهوًما لتقرير المصير يتوافق مع الوجود  ّدمسأق

ه إنني أقولب مفهوم تقرير المصير على أّنه عدم تدّخل، فتقرير المصير على أّنالعادي الوقت الذي يعرض فيه المفهوم 

بين وحدات تقرير المصير والتنظيم المشترك لمثل تلك  كامنةيطرة إلى العالقة الالّسعدم وتلّمح مبادئ . سيطرةعدم 

عادية وليست  مطالب هاأّنما لو عب األصالني كمطالب الّش أخذ، النموذجوأقترح، بغية فهم تطبيق هذا . العالقات

                                                
1

 .أستاذة العلوم السياسية، جامعة شيكاغو 
 This paper is excerpted from my article entitled, "Self-Determination as Non-Domination:  Ideals applied to 
Palestine/Israel," which will be published in Ethnicities (forthcoming 2005). The ideas developed in this article 
began as presentations I made at two conferences: “Collective Rights of Minorities in Multiethnic States,” 
sponsored by Mada al-Carmel – The Arab Center for Applied Social Research held in Nazareth in December 
2002; and “Constitutionalism in the Middle East: Israeli and Palestinian Perspectives,” sponsored by the Center 
for Comparative Constitutionalism, University of Chicago, 23-25 January 2004.   

2
 ,Will Kymlicka، التي ُنشرت أّول مرة في "للمجموعاتتحويل منطق النزاع السياسي : سويًة باختالف"لقد أخذت هذا التعبير من مقالتي،  

ed, The Rights of Minority Cultures (Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. 155-178 . ُينظر كذلك
Inclusion and Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2000, Chapter 6) إلى طريقة التعبير عن نموذج ،

تجدر المقارنة مع فكرة التمّيز سويًة التي تشير ". تضامن متمّيز"حكم المحّلي لدى مجموعات متمّيزة لكنها ليست حصرية، التي دعوتها هناك لل
 ,Soft Borders and Transnational Citizens,” conference on “Identities“في " حدود لّينة"إليها جولي موستوف على أّنها 

Affiliations, and Allegiances,” Yale University, 3-4 October 2003. 
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. مع وحدات تقرير مصير أخرى من العيش سويًة صيغةدرالية كيمن تقرير المصير إلى الف النموذجويلّمح هذا . ةاستثنائّي

ة هي مناطق كبيرة، مسكونة بشكل متجانس الوحدات المستقّل درالية أّنيفترض العديد من النقاشات حول الفمع ذلك، ت

، يًةها أكثر محّلعلى أّن دراليةيفالعالقات ال فهم أمام ريقّق الطة من شأنه أن يشالفرضّيتعليق مثل هذه  إّن. ومتواصلة

 في تصّور البدائل في وضع نزاع سياسّيكيف يمكن لمبدأ تقرير المصير هذا أن يساهم  أن نبّينومن أجل . ًةوأفقّي ًةجمعّي

 .فلسطين /حليل على وضع إسرائيلق الّت، سأطّببين مجموعات

 

 ّيكنموذج عب األصالنّيالّش. 1

كبيرة في المجتمع الدولي وكذلك  شرعيًة ،خالل ربع القرن األخير ،تقرير المصيربة عوب األصالنّيمطالب الّش حّققتلقد 

تطبيق سياسة تهدف إلى استيعاب ما يتعّلق ب غم من جهود بعض الدول فيوعلى الّر. في السياسة الداخلية للعديد من الدول

. ه حّقق تقرير المصير بشكل كاملفي العالم يعتقد أّن شعب أصالنّي ما من إال أّنه المطالب األصالنية بتقرير المصير،

الدولة التي  نفصال عنعلى أّنه االياسي الّسعوب األصالنية يحّدد هدفه من الّش شعٍب ما منلكن، وعلى نحو متناقض، 

الذي  ،مفهوم تقرير المصيرفي إمكان قترح أن وأنا أ. يادةذات الّس تهإقامة دول ، بغيةعليه ةالقضائي صالحّيةال تّدعي حّق

الشعوب  شملبالنسبة إلى النزاعات السياسية التي تأكثر أن يكون مجدًيا  ،ةعوب األصالنّيعات معظم الّشيتوافق مع تطّل

  3 .ها منتشرة في أراٍض متواصلةأو أّن إال أنها تعيش جنًبا الى جنب،زة، التي ترى نفسها متمّي

 

وقد . تقرير المصير بشأنللتنظير  مجدًياموذج هذا الّنتجعل عوب األصالنية لوضع ومطالب الّشاألخرى  إن المقّومات

يكون فيه التصنيف لم والهيمنة تحت االستعمار في كل مكان عوب األصالنية إلى تاريخ طويل من الّظتعّرضت الّش

إن مطالب تقرير المصير التي . ية، أستراليا ونيوزلندامالية والجنوب، ال سّيما في أمريكا الّش، نسبًيامقبوالاألصالني 

تاريخ السيطرة هذا  أّنب لحكمتها في عيني اآلخرين من خالل اعّيعوب األصالنية تحصل على بعض من شّرتطرحها الّش

 تحسين لمعظم الشعوب األصالنية، كأفراد وكمجموعات، تقتضي أن يتّمالظالمة ة الحالية كان خاطًئا وأن الوضعّي

 .اتهاستقاللّي

 

على ذلك، عادًة ما  عالوًة. في منطقة ما زًةمرّكو ة فيه مجموعة كبيرًةل الشعوب األصالنّيمكان، تقريًبا، تشّك ال يوجد أّي

عوب التي تطالب بتقرير الّش وأّن ،نةذاتها مرتبطة بأمكنة معّيتعتبر تحديد الهوية القومية بلغة المجموعات التقليدية التي  يتّم

 .ةعادًة ما تعيش إلى جانب شعوب غير أصالنّي ،قةية صغيرة ومتفّرصير ألنفسها هي مجموعات محّلالم

 

زة بتقرير المصير عوب المتمّية النزاع بين مطلب الّشمن حّد خفيفة التة والتعّددية الثقافّييحاول بعض منّظري القومّي

العتراف لأفضل طريقة  بأّن جةمن خالل الُمحاج ،النشاطات في منطقة معينة على تهاسيطرإبقاء ورغبة الدول في 

                                                
3

اء إنني أناقش مطالب الشعوب األصالنية بمزيد من التفصيل وكذلك مفهوم تقرير المصير الذي أعتقد أنه يتوافق، على أفضل نحو، مع هذا االدع 
 ,Austin Sarat and Thomas Kearns, Human Rights: Concepts, Contests، في "مفهومان لتقرير المصير"في مقالتي، 

Contingencies (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001). . ُينظر، أيًضا، إلى بحوث في السياسات األصالنية في
Robert A. Williams, Linking Arms Together: American Indian Treaty Visions of Law, 1600-1800 (New 
York: Routledge, 1999); Franke Wilmer, The Indigenous Voice in World Politics (New York: Sage 
Publications, 1993); Paul Keal, European Conquest and the Rights of Indigenous Peoples: The Moral 

Backwardness of International Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 
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ع ة الليبرالية، وفًقا لهذا الرأي، في ضمان تمّتوتكمن القومّي. ةمن خالل نظم االستقاللية الثقافّيهو  بالمطالب القومية

دون ث بلغتهم لتحّدالقدرة على ا –ة، التعبير عنها ونشرهاعلى إنتاج الثقافة القومّيالسيطرة ة صالحّية بات القومّياألقلّي

لكن، ال يعتقد  4 .ة وما شابه ذلكع باالستقاللّيسات الدينية، إنشاء مدارس تتمّتالمؤّس فيذاتي  ، حكمة، الحرية الدينّيعوائق

لممارسة حقهم  ًةكون كافيتتها، أن أهمّي بلغتتأسيس استقاللية ثقافية، مهما  شأنمن  شعب من الشعوب األصالنية أّن أّي

اتهم مرتبطة سبب كون هوّيبسيطرة على األرض والموارد، ليس ال ،بشكل حتمي ،ن مطالبهموتتضّم. المصيرفي تقرير 

كون كأفراد وكمجموعات يقتضي وجود أراٍض وموارد ي امادًيهم نتحّس هم يقّدرون بأّنبالمكان فحسب، بل، أيًضا، ألّن

ة بتقرير المصير ن المطالب األصالنّيخيًرا، عادًة ما تتضّموأ 5 .شأنهافي ة خاذ قرارات مستقّلاّت ،كمجموعٍة بمقدورهم،

الدول  وقد قامت بعض. االجتماعية اتسات الخدمساتهم الحكومية ومؤّسمؤّسلأو اإلعانات المالية  المجّدد توزيعالمطالب 

جموعات األصالنّية من دون هذا الدعم، وفي العديد من الحاالت، ستتوفر لدى الم .خاذ خطوات تستجيب لهذه المطالبباّت

 .القليل من الوسائل لممارسة حقوقهم المتعلقة بتقرير المصير

 

حقها في المجموعات  مارس ماذا يعني أن ت :عوب األصالنية بتقرير المصير تثير األسئلة التاليةمطالب الّش وهكذا، فإّن

عة والموّزموعات، الصغيرة نسبًيا ة؟ كيف يمكن للمجاألّم -سيادة دولة نموذجلكن ليس على غرار  ،تقرير المصير

دون تمارس حقها في تقرير المصير إلى مجموعات مختلفة، أن ينتمون  مهعلى أّنالذين يرون أنفسهم آخرين و مناطقًيا بين

استثناء اآلخرين منها؟ كيف يمكن أن يتّم  اله زون فيها والتي يحّقيطرة على المناطق الواسعة التي يترّكضرورة الّس

يطرة على األرض والموارد خصوًصا عندما يكون مطلب المجموعات بالّس ،هذاع الموّزراف بمثل تقرير المصير االعت

؟ هل هنالك ظهرانيهم ًرا للمصير؟ كيف يمكن فهم العالقات بين تلك المجموعات وغير األصالنيين الذين يعيشون بينمقِر

عوب األصالنية بتقرير مع مطالب الّش ناغمةة، عند احتياجها، متلّيم لتقرير المصير تكون فيه مثل تلك المعونات الماوفهم

 المصير؟

 

شعب ك همه يمكن الدفع قدًما بمطالبهم بالعدالة من خالل محاولة الحصول على اعتراف بلفلسطينيين أّنادي يعتقد بعض مؤّي

خذ موقًفا أن أّت بتغية، وال أسياسّيالية ستراتيججدارة هذه اال هنا بشأن حكمإنني ال أ 6 .بموجب القانون الدولي ،أصالني

موذج الّن ني أقترح أّنإّن. عريف الحالي للقانون الدولية بموجب الّتلين لصفة األصالنّيشأن ما إذا كان الفلسطينيون مؤّهب

كبر من على نحو أ ،للفلسطينيينبالنسبة تقرير المصير  هاستيضاح ما قد يعنيفي ما يتعّلق ب جٍدنموذج م هو األصالنّي

وكذلك الذين يعيشون في الضفة  ،الفلسطينيين الذين يعيشون، اآلن، في إسرائيل يةع وضعتمّتت. ةاألّم -نموذج سيادة دولة

وكان . عوب األصالنيةالعديد من الّش يةبتشابهات معّينة مع وضع ،الغربية، غزة، القدس الشرقية، األردن، سوريا ولبنان

ة نة في إسرائيل مثل الجليل والنقب أغلبّين مناطق معّيوتتضّم. االستعمار فترةالنتقال خالل العديد منهم قد ُأرغموا على ا

ة، ز الكثير من الفلسطينيين في قطاع غّزويترّك. يهوديةالدولة إسرائيل وتطور ة ة تجاورها وتحيط بها قّوسكانية عربّي

تون الفلسطينيون اآلخرون مشّت. ل والتواصلة التنّقوحرّي عن العديد من المعونات المالية نقطعات معادية والمالمحاط بقّو

                                                
4

 Yael Tamir, Liberal Nationalism (Princeton: Princeton Universityللحصول على تعبير واضح عن هذا الموقف، ُينظر 
Press, 1993) . 

5
 The؛ ُينظر مزدوجينيشير جاكوف ليفي إلى أن منّظري التعددية الثقافية واالستقالل الثقافي عادًة ما يضعون مسألة حقوق األرض بين  

Multiculturalism of Fear (Oxford: Oxford University Press, 2000) 7و  6، الفصالن. 
6

 . 5002، جامعة تل أبيبلم ينشر بعد، ، "حول أخالقية الحقوق الجماعية العربية في إسرائيل: تسييس األصالنية"أمل جمال،  
 Amal Jamal, “Politicizing Indigeneity: On the Morality of Arab Collective Rights in Israel,” unpublished 
ms. Tel Aviv University,2005. 
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آخرون حيث يعيش اليهود و ،ة الغربية أو إسرائيلبشكل أكبر، وهم يعيشون في قًرى صغيرة نسبًيا في أرجاء مناطق الضّف

ل تشّك.  حيفايافا أو  -هم يعيشون في أحياء وجيوب في مدن مختلطة مثل القدس، تل أبيبفلسطينيين؛ أو أّنمن غير ال

ة لفلسطينيين إلى االستقاللّيا ة جزًءا هاًما من مطلب الفلسطينيين في تقرير المصير، ويفتقر العديد منة الثقافّياالستقاللّي

ة ستقاللّيالعلى غرار الشعوب األصالنية، ال يمكن استيعاب مطالب الفلسطينيين بتقرير المصير من دون اولكن، . الثقافية

إعادة توزيع  ب ممارسة الفلسطينيين لتقرير المصيروأخيًرا، تتطّل. ةيالثقافمن الناحية والموارد وكذلك  يضامن ناحية األر

 .ةة واالجتماعّيالحكومّي من أجل ضمان الخدماتالموارد 

 

 لتقرير المصير  مفهومان. 2

رة أن الرّد الواقعي على معظم مطالب السياسيين، اليوم، يشّكون في فك والفاعلينعلى الرغم من أن العديد من المنّظرين 

ى معظم الكتابات حول تقرير المصير تتبّنفإن عوب في تقرير المصير هو إقامة دولة منفصلة ذات سيادة، األمم أو الّش

ولكي تكون مجموعة ما . تقرير المصير كعدم تدخلنموذج ه أّنعلى أشير إلى ذلك  إنني. لهاكنمط سيادة الدولة  نموذج

 جريما يل الحاكمة بالنسبةسات الغرباء في قرارات وأعمال المؤّس عدم تدّخل ،في األساس ،هذا يعنيفإّن  هالمصيررة مقِر

لم يكن موجوًدا،  ما، سيادةب خاصمفهوم عدم التدخل الخالص الأن  دعاءويمكن اال. ةالقضائية المناطقّي اداخل سلطته

في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن  ،الدولي وممارسات الحكم الدوليالقانون  باإلضافة إلى ذلك، فإّن. عملًيا، قّط

يادة، تقّيد نشاطات الدول ذات الّس التي اتلقومّياة جاوزن، بشكل متزايد، أشكااًل من السلطات المتتتضّم ،الحادي والعشرين

 .عاون بين كيانات داخل الدول المختلفةوأشكااًل من التداول والّت

 

األسباب التي تدفع  أحد أهّم. بتقرير المصير عدم التدخل الخاّص في نموذجات لك، ثّمَة عدد من السلبّيإلى ذ إضافًة

 الهدف بشكل غير هذا ل التدّخ عدم نموذجي ويلّب. عي وراء تقرير المصير هو الحماية من سيطرة اآلخرينالمجموعات للّس

منفصلة بشكل مالئم، وهي  ة يمكنها أن تكونالوحدات المستقّل ل أّنلتدّخعدم ا نموذجويفترض . ه البّتةي، وأحياًنا ال يلّبكامل

لكن، في . طوًعا تشارك فيه هذه الوحداتأي تفاعل آخر سوى التفاعل الذي  بينهاأن يكون منفصلة فعاًل، وال تحتاج 

بعضها بعًضا، ضمن بيئات ة، أو تعيش على مقربة من من ناحية جغرافّي ختلطًةالحقيقة، عادًة ما تكون شعوب العالم ُم

من هذه  شعب لديهم العديد من التفاعالت االقتصادية واالجتماعية حيث يؤثر كّل ويكون. فيهم مًعامادية واجتماعية تؤّثر 

سبب العالقة ب ،بشكل مناقض لمصلحته ،ر أعمال اآلخرين فيهتؤّث بأن اواحد منه ويخاطر كّلاآلخرين،  علىعوب الّش

 لتدّخالليس بسبب  ، وذلكغير حصينة أمام سيطرة الوحدات األقوى الضعيفة تكون بعض الوحدات قد. مالقائمة بينه

 .على العمل روف التي تكون فيها الوحدة الضعيفة مرغمًةد الّظتحّد هذه الوحدات ألّن وإّنما األقوى، لوحداتالمباشر ل

 

اية أفراد المجموعة الداخليين من هيمنة المؤسسات حمإمكان نموذج تقرير المصير كعدم تدخل في ليس إلى ذلك،  إضافًة

 هري حقوق اإلنسان المعاصرين، على سبيل المثال، أنيقلق بعض منّظما و. الحاكمة أو هيمنة األفراد الداخليين اآلخرين

م من المصير أن يتغاضى عن التقاليد والممارسات التي يقو ل الخاّص بتقريرمن عدم التدّخ قوّيال النموذجيجب على 

ة غير حصينة ات إثنّية على أقلّيونظًرا إلى احتواء معظم السلطات القضائية المستقّل 7.يطرة على النساءخاللها الرجال بالّس

                                                
7
 Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Good for Women? (Princeton: Princeton University Press, 

1999).. 
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يطرة على لّسامثل تلك األكثريات ل يتيح، ضمنا،ل الخاّص بتقرير المصير عدم التدّخ نموذج أمام سيطرة األكثريات، فإّن

 .ةات الداخلّياألقلّي

 

تقرير المصير يعني  إّن. ب السيطرةهدف االحترام المتبادل وتجّنفي صميمه  يقعآخر لتقرير المصير  نموذجًاي أقترح إنن

أن يكون قادًرا على تحديد أهدافه وعلى العمل بغية تحقيقها، ضمن حدود  هر لمصيرقّرالميجب على الكيان : ةاالستقاللّي

عدم  افتراضإلى يؤدي ، بمفهوم عدم السيطرةتقرير المصير،  إّن. عالقة معها احترام وتعاون األطراف التي يتفاعل ويقيم

أن تطرح مطلًبا  تؤثر فيها بشكل سلبّي ة التي تعتقد أن أعمال الطرف المستقّللكن، يمكن لألطراف الخارجّي 8 .لالتدّخ

. هاألعمال التي من شأنها أن تضّرالتفاوض معه حول شروط عالقاتهم وا ر بأن يكون لها حّقشرعًيا على الطرف المؤّث

إجراءات التحكيم في مثل هذه  تحديدإلى االنضمام إلى هيئة صنع قرار من أجل  هالمصير قّررةوتحتاج الكيانات الم

عرضة لمواجهة بعض المشاكل المشتركة بالمقدار الذي  هارة لمصيروتكون الوحدات المقّر. المطالب والنزاعات الممكنة

لدى هذه الوحدات يمكن وجود مؤسسات هو  وما تعنيه مواجهة مثل هذه المشاكل بشكل مستقّل .ئة مشتركةتعيش فيه في بي

 للكياناتويجب أن تكون . شأن الخطوات الضرورية لمعالجتهابخاذ القرار من خاللها مناقشة تلك المشاكل المشتركة واّت

 .ام متبادلمتساوية واحتر مكانةسات، ، ضمن هذه المؤّسهارة لمصيرالمقّر

 

 ةدرالية األفقّييالف: ياتسصميم المؤّسالّت معاني. 3

 ،محكومة بعالقات متبادلة عوب أو الوحدات، وفًقا للظروف التي تعيش فيها الّشبمفهوم عدم السيطرة يحتاج تقرير المصير

 فإّنوبموجب هذه الظروف، . هارة لمصير، إلى عالقات من الحكم المشترك بين الوحدات المقّراوبيئًي ااقتصادًي حّيزًيا

تعيش  عب أو الوحدة التي تطالب بتقرير المصيرالّش درالية ألّنيي إلى فيؤّد بموجب مفهوم عدم السيطرةتقرير المصير 

من التفاعالت االجتماعية  ة مشتركةطقّيابيئة منأو إلى جانب بعضها بعًضا، في  يراضنفس األعلى سويًة   –مع آخرين 

هذه الوحدات اقتصادًيا في قضايا مثل التجارة، طلب العمل، تأثير اإلنتاج والموارد  ترتبط. لمكثفة نسبًياواالقتصادية ا

إلى  الحكم الذاتي إضافًة"من  الى نظامدرالية، بشكل عاّم، يالف وتشير. المواردالفرص والمالية في شعوبها، وفي توزيع 

  9 ".الحكم المشترك

 

عوب التي تعيش سوية عادًة ما تكون غير متساوية من الّش فإّن ،تبادلة، على هذا النحو أو ذاكالعالقة المعلى الرغم من 

بين  حتملالعوامل في صراع موتكمن جميع هذه . اناحية قاعدة الموارد، الثراء أو القدرة على اإلصرار على مصالحه

وإذا لم تتوفر . معالجة المشاكللالعمل المشترك تّولد ضروريات النجاعة بالنسبة إلى  كما أنهاأهداف ومصالح الوحدات، 

تحّول طرق لمنع  ار لديهإذا لم تتوّفو رة بشكل تبادلي وسائل منِظمة لتسوية النزاع بشكل منصف،لهذه الوحدات المتأّث

ندها، أن تسيطر ، عحفمن المرّج .ات للتعاون المتواصلآلّي اة غير متساوية، أو إذا لم تكن لديهتبعّي العالقة المتبادلة الى

                                                
8

 Philip Pettit, Republicanism (Oxford: Oxfordكعدم سيطرة من وعدم تدخل كإستخلصت التمييز بين تقرير المصير  
University Press, 1997) .تتعلق نظرية بيتيت بحرية األفراد؛ وقد قمت بتوسيع معنى التمييز من أجل فهم الحكم الذاتي للّشعوب. 

9
 Daniel J. Elazar, Exploring Federalism (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1987), p. 12 . لوصف

 ,Graham Smith, Federalism: The Multiethnic Challenge (London: Longmanوم إضافي للفيدرالية، ُينظرمفه
1995); Monserrat Guibernau, Nations without States: Political Communities in a Global Age 

(Cambridge: Polity Press, 1999).  
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درالية هي االسم العاّم لترتيبات الحكم بين كيانات يالف. ة سابًقا على وحدة أو وحدات أخرىمستقّلالتي كانت بعض الوحدات 

 .ذات حكم ذاتي تشارك من خاللها سوية في مثل هذا التنظيم التعاوني

 

، كعدم تدخلر بمفهوم تقرير المصير يتأّث نموذجمع  ًءدرالية والفيدراليات األطول بقايات النظرية حول الفمل األدبّياعتت

هذه  باإلضافة إلى ذلك، فإّن. دة نسبًيادرالية هي منطقة كبيرة متواصلة ومحّديوهي تفترض أن كل واحدة من وحدات الف

بل من خالل  خرى عالقات مباشرة،مع األ منها الوحدات التي تحكم ذاتها، في معظم نماذج الفيدراليات، ال تقيم الواحدة

وأخيًرا، فإن تعريف صالحيات كل واحدة من الوحدات ذات الحكم الذاتي، في معظم . درالية المركزيةيالحكومة الف

درالية العادي من ناحية كونه ضرورًيا، أو يويمكن التساؤل حول كل عنصر من عناصر نموذج الف. دراليات، هو ذاتهيالف

 .كعدم سيطرة مشترك يمكنه أن يتوافق مع مفهوم تقرير المصيرمرغوًبا فيه لنظام حكم ذاتي ذي حكم 

 

الشرط األخير من الشروط المذكورة  التساؤل حولغير المتناسقة درالية يمعارضو الف أثار –الالتناسق مقابل التناسق 

لوحدات المكّونة بالنسبة واحدة من ا ات متطابقة لكّلد دستورها حقوًقا وصالحّيدرالية متناسقة عندما يحِديتكون الف. أعاله

درالية المتناسقة، ومن جهة ثانية فإن كندا يد الواليات المتحدة الفتجّس. إلى الحكومة المركزية وكذلك الواحدة تجاه األخرى

ونظًرا . في كويبك، في نواٍح معّينة، عن األقاليم األخرى ةالقضائي ةختلف السلطتدرالية الالمتناسقة بحيث ينحو الف تقّدمت

قد تكون هنالك ف، درالّييفال المندمجة ضمن النموذجة بين الوحدات لى العالقات التاريخية، الجغرافية، أو عالقات القّوإ

أو تحديد عالقاتها بشكل مختلف بالنسبة إلى سيرورات الحكم /ة بشكل مختلف، وات القضائّيأسباب جّيدة لتحديد الصالحّي

 .درالييالف

 

ذي سلطة محددة لكنها تطغى على  درالية من مركز دستورّيياة فعادًة ما تتشّكل النظم المسّم – األفقية مقابل الالمركزية

درالية يإال أن بعض منظري الف. الوحدات التي ليس لها عالقة رسمية الواحدة مع األخرى سوى العالقات عبر المركز

درالية ييخلط بين الف نموذجج فيران ريكيجو بأن هذا الويحاج. درالية تماًمايمبادئ الف ستوفيال ي نموذجون بأن هذا الجيحاج

" القالب" نموذجويمّيز دانييل إلعازار ما يسميه  10 .(subsidiarity) مبادئ التبعية أو تطبيق /والالمركزية المناطقية و

مستقل، مكان  -مركزال نموذجالقالب أكثر تركيًبا من  نموذجإن . المحيط -العادي للمركز نموذجدرالية عن اليالخاّص بالف

 11 .ات بين الوحدات من خالل شبكة من العالقات المختلفةوهو يقوم بتوزيع السلطات والصالحّي

 

درالي ينظام ف كون لدى أّييس. درالية الممكنةيدرالية ذات العالقات العمودية واألفقية في النظم الفيظم الفيمكننا فهم الّن

درالي، يدرالية بشكل عمودي، بما في ذلك تطبيق دستور فيعالقة الوحدات بالفم بتتحّك التي جراءاتاإلقواعد وبعض ال

أما بالنسبة إلى العديد من . ة، شروط التجارة بين الوحدات، ومجموعة مشتركة من الظروف البيئيةشتركتنظيم عملة م

                                                
10

 Ferran Requejo, “Political Liberalism and Multinational States: Legitimacy of Plural and 
Asymmetrical Federalism,” in Alain G. Gagnon and James Tully, ed., Multinational Democracies 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 182 . 
11

 Daniel J. Elazar, “Autonomy in a Post-statist World, introduction to Daniel Elazar, ed., Governing 
Peoples and Territories (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1982; see also op. cit, 
Exploring Federalism, Chapter 2 . 
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درالية يمساعدة الحكومة الف من دون عالقات الواحدة مع األخرى مباشرًةالتستطيع الوحدات أن تقيم فالقضايا األخرى، 

  12 .دراليةيللف" األفقي"عد وهذا ما أعنيه بالُب. من خاللها ، أو من دون أن يكون ذلكالمركزية

 

درالية إلى االفتراض يظم الفوأخيًرا، ال تحتاج الّن – غير المتواصلة ةالصغيرالمناطق الكبيرة المتواصلة مقابل المناطق 

على  ،درالية األلمانيةيدة بشكل نسبي، كما هي الحال في الفمناطق واسعة، متواصلة ومحّدبأن وحدات تقرير المصير هي 

الوحدات الصغيرة، مثل المدن، البلدات واألحياء يمكن اعتبارها وحدات تحكم ذاتها موجودة ضمن  إّن. سبيل المثال

 .منها م عالقات الواحدة مع األخرىدرالية التي تنّظيالقوانين الف

 

 إسرائيل /فلسطين علىبيق التط. 4

أكثر ما يمكنني أن أّدعيه بالنسبة إلى تطبيق األفكار المطروحة في األقسام السابقة من هذه المقالة هو أنه يمكنها أن تساعد 

إن . يةاتسإسرائيل وخارجه على تصنيف البدائل المتوفرة في اإلمكانيات المؤّس /سياق فلسطين ضمنالسياسيين  الفاعلين

عدم السيطرة الخاّصين بتقرير المصير يقترح وجود ثالث طرق أساسية  نموذجعدم التدخل و نموذجالنظري بين  التمييز

( 5)لتان َذَواَتا سيادة؛ صدولتان منف( 1: )إسرائيل من ناحية الوضع الحالي لالحتالل والمقاومة /لفهم التغيير في فلسطين

الن مشاكل نابعة من فرضيتهما يعاني المقترحان األّو. دات حكم ذاتيدرالية لوحيف( 3)دولة علمانية واحدة للمنطقة، 

للفلسطينيين ولليهود اإلسرائيليين  ، بالنسبةتقرير المصيرمن البديل الثالث يشّكل مثاًل أعلى . الواحدةالدولة  نموذجقة بالمتعّل

 .عدم السيطرة نموذجبموجب  ،على حد سواء

 

، بإقامة دولة في ما يتعّلق بمستقبل المنطقة الراهناألكثر انتشارا تطالب هذه الرؤية  –ةدولتان منفصلتان َذَواَتا سياد. 1

. المواقف بالنسبة إلى هذه المسألةاختالف ة، رغم ما تشمل القدس الشرقّية الغربية وقطاع غزة، ورّبفلسطينية في الضّف

باالنسحاب إلى حدود  -بدورها   -عن دولة إسرائيل وتقوم إلى جانبها، وستقوم إسرائيل ة وستكون الدولة الفلسطينية مستقّل

أو مرغوًبا  ية التي قد تكون أكثر عدالًةاتسومهما كانت الترتيبات المؤّس. إنني اؤيد قيام دولة فلسطينية. 1667ما قبل عام 

ترتيبات هي أن يقوم الفلسطينيون في المناطق المحتلة، جاه تلك الالخطوة الضرورية في اّت فيها على المدى البعيد، فإّن

كون لهم سلطة قانونية أوسع على تباإلضافة إلى العديدين من فلسطينيي الشتات، بممارسة المزيد من الحكم الذاتي وأن 

 ،مة دولتينمن خالل إقا ،النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لكن، يتبنى معظم أشكال التعبير عن حّل. األرض والموارد

 ضحاوشكل إن هذه الصورة عن الدولتين المنفصلتين ب. ل، األمر الذي يوحي بالفصلتقرير المصير كعدم تدّخ نموذج

 صورة يه ،ة الرسميةقات الثنائّيااالتف بموجب ،األخرى مع الواحدةفقط عالقة جوار  انتقيمو ،سيادةب اللتين تتمتعان

روط لكون الّشكذلك كبير، و بشكل متداخل إلى حٍديعيش فيه الفلسطينيون واليهود الذي  راهنفي الواقع ال ايصعب تطبيقه

  13 .بتاًتاالحالية لعالقاتهم غير متساوية 

 

                                                
12

جامعة " ،الهويات، االنتماءات والوالءات"في مؤتمر حول ." المستوياتالحدود السياسية في الديمقراطية متعددة "مقارنة مساهمة رينر باوبويك  
 . 5003تشرين األول  2-3ييل 

13
األجندة الفلسطينية البديلة، " إسرائيل، -مقترح لتشكيل بديل في فلسطين"استفاد النقاش الذي يتابع مشاكل معظم صيغ حّل الدولتين من قراءة  

www.ap-agenda.org. 
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نفس  مًعا ضمن ة الوجودإسرائيل ال تعالج قضّي /مستقبل فلسطينالمتعلقة بيادة صورة الدولتين المنفصلتين َذَواَتي الّس إّن

الفلسطينيون في إسرائيل في بلدات وأحياء مجاورة لبلدات وأحياء اليهود؛ يعيش حالًيا عشرات يعيش . ز للمجموعتينحّيال

على أنها تتبع إلى كل واحدة من هاتين إن هذه المناطق التي يتّم تخيلها . ألوف اليهود في مستوطنات في المناطق المحتلة

وبالطبع فإن . عليه ز القدس المتنازعرفان بالمطالبة بحّيالمجموعتين، ال سيما الفلسطينيين، هي غير متواصلة، ويقوم الط

الرغم من على و. من تاريخ طويل من سيطرة إسرائيل واستيالئها على األراضي الفلسطينية نابعةهذه الحقائق الحالية 

الفلسطينيين في  ،اجزئًي ،ذلك، سيكون من الصعب إعادة العجلة إلى الوراء بشكل كامل، وقد تترك إعادة العجلة إلى الوراء

 .من ذي قبل أحال أسو

 

تربطهم عالقة و. ر الفلسطينيون واإلسرائيليون بشكل متشابه من بيئة المنطقة الطبيعية، مناخها ونقص المياه فيهايتأّث

ها أّن عن عالناإلإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و إّن. اقتصادًيا، لكن على أساس غير متساٍو متبادلة

ل، ال يساهم كثيًرا في معالجة عدم المساواة تدّخكعدم دولة ذات سيادة، األمر الذي يعني ممارسة حق تقرير المصير 

هل تستطيع الدولة الفلسطينية أن تكون قادرة على البقاء في الوقت الذي . العميقة والمجحفة بين إسرائيل والفلسطينيين

ليان بالسيطرة على األراضي الفلسطينية المجاورة والتي تفصل بينها وبين المناطق فيه الجيش والشرطة اإلسرائي يستمّر

ة وصول الدولة إمكانّي ضمانة والخبرة التقنّية، كيف يمكن التفاوت القائم في القّو حاالت الفلسطينية؟ في ظروف

ل في مقدور العمال الفلسطينيين التنّق إلى مصادر المياه؟ أال ينبغي أن يكون ،التي ستقوم إلى جانب إسرائيل ،الفلسطينية

بحرية في المنطقة من أجل الذهاب إلى العمل، بما في ذلك داخل إسرائيل؟ أال تحتاج فرص التجارة واالستثمار إلى 

 ر االقتصاد الفلسطيني وازدهار االقتصاد اإلسرائيلي؟تسهيلها في المنطقة بأكملها، من أجل تطّو

 

الذين ومة دولة فلسطينية ال تعالج وضع وتطلعات الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل، باإلضافة إلى ذلك، فإن إقا

 يعاني لذيني وجود دولتين إلى رفع عبء عدم المساواة والسيطرة الال يؤّدو 14 .يشّكلون أكثر من خمس عدد سكانها

بين في االنتقال من دولة إسرائيل إلى الدولة ا، حالًيا، العديد من الفلسطينيين مواطني إسرائيل، إال إذا كانوا راغمنهم

ونظًرا إلى كون العديد من . لقيام بذلكبا عنيينهم غير مإلى أّن ،في هذا الشأن ،شير جميع استطالعات الرأيتو. الفلسطينية

 الفلسطينيين مواطني إسرائيل يرغبون في التواصل بشكل شخصي وسياسي مع الفلسطينيين الذين يعيشون، اآلن، في

المؤسسات الفلسطينية التي  المناطق المحتلة، باإلضافة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في األردن، لبنان وسوريا، فإّن

. عنها الفلسطينيون مواطنو إسرائيل كلًيا، تالئم تطلعاتهم المتعلقة بالتواصل مع المشروع الفلسطيني لتقرير المصيرينفصل 

تطلعات الفلسطينيين الذين لط الدولتين المنفصلتين، ظم أشكال التعبير عن مخّطالسياق، مع ، ضمن هذاتستجيبوال 

 .بالعودة إليها ،يعيشون، اآلن، خارج مناطق الكيانين
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االنتهاكات المركز القانوني لألقلية العربية في إسرائيل، : فاصيل حول وضع األقلية الفلسطينية في إسرائيل، ُينظر عادلةللحصول على ت 
 Nadim N. Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish ؛1661، القانونية لحقوق األقلية العربية في إسرائيل

State: Identities in Conflict (New Haven: Yale University Press, 1997); ؛Yossi Yonah and Ishak 
Saporta, “The Politics of Lands and Housing in Israel: A Wayward Republican Discourse,” Social 

Identities, Vol. 8, no. 1, 2002, pp. 91-117 ،كز العربي للدراسات المر -، حيفا، مدى الكرمل مواطنة المواطنون ب؛ نمر سلطاني
 . 5003، التطبيقية اإلجتماعية
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سة سياسية مختلفة كلًيا لهذه المنطقة، مؤسسة تتضمن وحدة يمكننا تخّيل مؤّس -إسرائيل /دولة علمانية واحدة لفلسطين .5

، لكنها مؤسسة ال تنتمي إلى 1667منطقة المسماة، اآلن، إسرائيل والمناطق التي تحتلها منذ عام حدة تغطي الاسياسية و

التخطيط تعليق حدة إلى حّد ما في أعقاب القد تّم إحياء النقاش المتعلق بالدولة العلمانية الو. قومية أو مجموعة دينية معينة

ع به جميع الناس الذين يعيشون تحت نظام حكم ما بحقوق مدنية إن الوضع الذي يتمّت 15 .إلقامة دولة فلسطينية منفصلة

بأن الدولة العلمانية  جةمكن الُمحاجيوسياسية متساوية هو مبدأ أساسي من ناحية أخالقية ومن ناحية القانون الدولي، و

اريخ النزاع في المنطقة، ولكن، وعلى األقل في هذه المرحلة من ت. الواحدة هي الطريقة األكثر مباشرة لمأسسة هذا المبدأ

ويجد بعض . ة وضعية قانونية للشعوبد كونه يعترف باألفراد، فقط، وال يعطي أّيبدياًل إشكالًيا لمجّر يشكل هذا الحّل

إنهم 16 .للشعب اليهوديه يزيل إسرائيل كدولة هم يفهمونه على أّنألّن اليهود، داخل إسرائيل وخارجها، هذا االقتراح لعنًة

عوب، مثل إن للّش. الما ال يقدم هذا البديل اعتراًفا عينًيا لمجموعات أو لتطلعات الشعوب إلى تقرير المصيرط على حّق

 ابطرقه اأنفسه تحكموسائل اجتماعية وسياسية من أجل أن  بالحصول على الشعبين اليهودي والفلسطيني، مطلًبا شرعًيا

وتتعارض النظرة اإلنسانية للدولة . بوكشع اوثقافته اقة بتاريخهومن أجل تجسيد التعابير العامة المتعل االخاصة به

 – ظاهرًيا المحايدةمن أن يصبح مقموًعا كمجموعة ضمن هذه الدولة ويخشى كل شعب . العلمانية الواحدة مع هذه الغايات

 .أكبر امتيازاتثراء وو، باندفاعحياتهم في الدولة  سيبدأوناليهود  ة، والفلسطينيون ألّنهم سيصبحون أقلّياليهود ألّن

 

نحن . بدياًل مفهومًيا ثالًثاكعدم سيطرة تقرير المصير مفهوم سات التي تطبق تقّدم المؤّس – فدرالية ثنائية القومية. 3

وتمارس كل وحدة أو . الفلسطينينتصور، في هذا التطبيق، وحدة أو وحدات سياسية واضحة المعالم للشعبين اليهودي و

وال يشمل هذا البديل، كما . دات استقاللية سياسية وثقافية واستقاللية من ناحية المصادر المحليةمجموعة من الوح

على أنها  معّرفةتة ن عدًدا من الوحدات الصغيرة والمشّتفلسطينية وأخرى يهودية، بل يتضّم ؛ره، وحدتين، فقطأتصّو

وحدة، بغض النظر  كون لمواطني كّلتولكن، س. عها، فقطإلى تلك الوحدات المعّرفة وفق موق يهودية، إضافًة وأفلسطينية 

العامة  للرؤياوال يمكن . لوحداتل، حقوق مدنية وسياسية متساوية ضمن نظام من الحكم المشترك الجماعيةاتهم ءعن انتما

ية ت المحّلساإسرائيل أن تتصور عالقة عمودية بين المؤّس /بين الوحدات الفلسطينية واليهودية في فلسطين دراليةيللف

 ،القضائي الفلسطيني النفوذالواقعة تحت ووبداًل من ذلك، ستحتاج المدن أو المناطق المحلية التي تحكم ذاتها . دراليةيوالف

وستمتد هذه . القضائي اإلسرائيلي نفوذإلى إقامة عالقات تعاون وتداول مع المدن أو المناطق المحلية الواقعة تحت ال
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 ,Seif Da’Na, “Single, secular, democratic,” Al-Ahram Weekly Online, 19-25 July 2001على  سبيل المثال،  
Issue no. 543 ؛Thomas L. Freidman, “One Wall, One Man, One Vote,” New York Times, 14 September 

 Ahmad Samih Khalidi, “A One-State Solution :A Unitary Arab-Jewish Homeland Could Bring؛ 2003
Lasting Peace to the Middle East,” The Guardian, 29 September 2003 ؛Yakov M. Rabkin, “The One-

State Prescription for Mideast Peace,” Montreal Gazette, 12 November 2003 ؛Daniel Lazare, “The 
One-State Solution,” The Nation, 3 November 2003 ؛Ali Abummah, “Palestine/Israel: One state for all 

its citizens,” The Electronic Intifada, 16 October 2003, www. electronicintifada.net.  . في الوقت الذي يشير فيه
 Tony Judt, “Israel: Theئي القومية، تبدو لي رؤية طوني جودت كدولة واحدة، علمانية وفردانية؛ ُينظر إلى البديل الذي يطرحه كثنا

Alternative,” The New York Review of Books, Vol. 50, no. 16, 23 October 2003 .تقد بأن نتقودني قراءاتي ألن أ
 لذينلاإسرائيل، لتتوافقا مع البديلين /النقاشات الحالية الدائرة حول مستقبل فلسطينفي " ثنائي القومية"رؤيتين مختلفتين تأتيان تحت الشعار 

تظهر ردود أبراهام فوكسمان، عاموس أيلون، ميخائيل وولتز وعومر بارطوف على . درالييعرضتهما هنا، األول دولة واحدة، والثاني مفهوم ف
 ..New York Review of Books, Vol. 50, no. 19, 4 December 2003جودت في 

16
 .5003تشرين الثاني،  51أنظر على سبيل المثال، رّد يوئيل إستيرون النقدي على مقال جودت، هآرتس،   
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على أرجاء ما هو، اآلن، إسرائيل والمناطق  ،دراليةيوالموجودة ضمن إطار الف ،ة المتقطعةالمناطق المحلية الموزع

  17 .ت مناقشته أعالهة من النوع الذي تّمدرالية األفقّييلفل ًا، تجسيدوستشكل العالقات المباشرة بينها. المحتلة

 

تقيم عالقات مع  التيلدية أو المدن الكبيرة، والب سلطاتبحجم مساحات ال ؛صغيرة نسبًياالرة للمصير لوحدات المقّرلإن 

ها تمثل نفسها بإّنتعتبرلوحدات التي تبدأ في مثل هذه العالقة والتي فا. ة، حسنة معيارية إضافّيبعضها البعض بشكل أفقّي

لتي تواجهها ها تتفاعل مع المشاكل اماهي ألّنالوقت، إحساًسا متباداًل من الّت مرور ر، معأن تطّو ، يمكنسكان المنطقة

 .ةسوية أو تقيم عالقات تعاون حول قضايا أو مصالح عينّي

 

السيادة كعدم تدخل هي ليست المبدأ المالئم ألي شعب من شعوب العالم،  إن فهم تقرير المصير كعدم سيطرة يوحي بأّن

ير وليس لديها دول، يجب أن وهذا يعني أن الدول القائمة اليوم في العالم، باإلضافة إلى الشعوب المطالبة بتقرير المص

وهكذا، ال يمكن فصل سيناريو . ي، اإلقليمي والعالميسات التعاون المدمجة على المستويين المحّلر المزيد من مؤّستطّو

 به المتنبأمستقبل العن  ،إسرائيل /الفلسطينيين واآلخرين في فلسطين سيطرة بالنسبة إلى اليهود، عدمتقرير المصير ك

إن أقدار الشعوب في المنطقة مرتبطة ببعضها بعًضا بشكل حتمي من خالل عوامل مثل الظروف . األوسطلمنطقة الشرق 

ليهود والفلسطينيين في لبالنسبة  مؤسسات تقرير المصير الثابتة تحتاجفي النهاية، سو. البيئية والتفاعالت االقتصادية

 ،ت والعمل التعاوني بين العديد من الدول القائمة حالًيا في المنطقةالنزاعا درالًيا لحّليحدة فالمنطقة، إلى إنشاء مؤسسات مّت

  18 .إسرائيل /باإلضافة إلى مجموعة من الوحدات المستقلة التي ُأعيد تشكيلها في فلسطين

 

 ةمسألإلى وطنهم هي  إن مسألة حق الفلسطينيين، الذين تشردوا نتيجة للطريقة التي قامت بها دولة إسرائيل، في العودة

بالنسبة إلى خيار األسهل تكون عودة الفلسطينيين إلى وطنهم هي وربما . من الخيارات الثالثة خيارصعبة بالنسبة لكل 

إسرائيل أن يعترف بالفلسطينيين في األردن، سوريا،  /ي لمستقبل فلسطيناتسويجب على أي ترتيب مؤّس. الدولة الواحدة

وبقدر ما يمكن أو ما يجب أن  . م أو آباؤهم أو أجدادهم، على الخروج من بيوتهملبنان والمناطق المحتلة الذين ُأرغموا، ه

، يمكن أن (من العالم ىومبدئًيا إلى أنحاء أخر)درالية األفقية إلى ما وراء منطقة الشرق األوسط بأكمله يتمتد به رؤيا الف

جئين الفلسطينيين، المطالبة بحقوقهم بالنسبة ل طرق، يمكن من خاللها لالسيطرة الموارد لتخّي يوفر تقرير المصير كعدم

 .خريناآل المشردين لفلسطينيينا مع للعالقة

 

الهدف الرئيس لهذه المقالة هو توضيح القيمة األخالقية لمفهوم تقرير المصير كاستقاللية عالئقية أو كعدم سيطرة والدفاع 

ونظًرا للعالقات التبادلية المكثفة بين . بشكل أكبر تدخل الذي ال يزال مقبواًل عنها، أمام مبدأ تقرير المصير كعدم
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التابع لألجندة الفلسطينية البديلة تفاصيل معمقة حول السلطات القضائية غير المتجاورة " إسرائيل-المقترح للتشكيل البديل في فلسطين"يحتوي  
ضد فكرة الدولتين المنفصلتين ذات  اي يحاجج فيهتويذكر إدوارد سعيد، في أحد مقاالته ال. لها أن تتواجد الواحدة بالنسبة لألخرىوكيف يمكن 

لكنه لم يعط " درالية،يكانتونات ف"من خالل  هائيل وفلسطين، أن تجسيد حق تقرير المصير للمجموعات يمكن تحقيقه على أحسن وجرالسيادة إلس
  .1666 كانون الثاني، 10نيويورك تايمز، " حّل الدولة الواحدة،"إدوارد سعيد، . عن ذلك أي تفاصيل

18
سيحمل األفراد : نفدرالي يشمل المنطقة بأكملها في الشرق األوسط الذي يمكنه أن يعمل كاالتحاد األوروبيويحاجج جيف هلبر لصالح نظام ك 

توجه  : كونفدرالية شرق أوسطية. "ستطيعون التنقل بحرية بين الوحدات األخرى والعيش فيهامواطنة في وحدة معينة، على سبيل المثال، لكنهم ي
  :، متوفر بصورة حية في الموقع5005كانون الثاني  12شبكة اإلنترنت لإلعالم العربي؛  "ع اإلسرائيلي الفلسطيني،صرالل" ذو مرحلتين"إقليمي

state.org-w.oneww  
. 
 

http://www.one-state.org/
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ات المؤسساتية ل اإلمكانّيلمحاولة تخّي جًداإسرائيل، فإنني أجد هذا المفهوم مالئًما  /الفلسطينيين واليهود في أرض فلسطين

قتضي تخّيل ت اواقتصادًي احيزًي شبيهة عالقات متبادلةوعادة ما تشمل النزاعات بين الشعوب في إرجاء العالم . البديلة

من  تاريخغير المتساوية هي، أيًضا، نتيجة  متبادلةعالقات الال، ورباتاالمقمعظم هذه . دون االنفصالمن االستقاللية 

توفير تقرير  يتّم والسؤال هنا هو كيف. السيطرة المجحفة الذي يجب االعتراف به، ولكن ال يمكن إبطاله بشكل كامل

 اعلى السيطرة على اآلخرين ودعم مقدرته افيه من قدرته زة في الوقت الذي نحّدي تعتبر نفسها متمّيعوب التالمصير للّش

 .عاونعلى الّت

السياسيين الضالعين في النزاع  فاعلينيجب على ال. إسرائيل هو ليس مقترًحا سياسًيا /ه لفلسطينلُتإن البديل الذي تخَي

المنطقة  داخلالسياسيين اآلخرين  فاعلينوعلى الرغم من قساوة بعض القادة وال. تطوير تلك المقترحات السياسية بأنفسهم

المشاركين الفلسطينيين في  غيير ألّنفي الّت هناك أماًلإال أن  -الواليات المتحدة ؛قادة حكومتي موخارجها، ومن بينه

             .   للسالم ات جديدةالفاصل من أجل توفير إمكانّي يعملون على جانبي الحّد المجتمع المدنّي

 
 

 


