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 جديد أحمد الطيبي
 إطاللة الفلسطينيين االسرائيليين

 على الدولة الواحدة
ط  بقلم شبلي مالا

 

ٌطل علٌنا الدكتور أحمد الطٌبً بنقاش جدٌد لٌس فً ما ٌحتوٌه من جدٍل بات أساساً فً البحث عن الحل فً قضٌة 
فلسطٌن، وهو الجدل الدائر حول الدولة الواحدة أو الدولتٌن، بل الجدٌد األوفى فً المكانة الخاصة لصاحبه عند 

بٌئة تعتبره عدّواً، دخٌالً، أو فً أحسن األحوال مشتبهاً مفترق الهوٌات: فهو فلسطٌنً من أهل الصمود الطوٌل فً 
به فً دولة تجاهر بأّنها ٌهودٌة، وهو فً الوقت نفسه مسؤول سٌاسً بمنصب مرموق أقلّه رسمٌاً، ألن سلطته 

الحقٌقٌة طبعاً محدودة بالتهمٌش السٌاسً العنصري لغٌر الٌهود من مواطنً اسرائٌل على مدى العقود الستة التً 
 .تفصلنا عن نشأة دولة تّدعً الدٌموقراطٌة

ٌّة كما فً الفكر الفلسطٌنً. لقد أشرُت غٌر  الجدل حول حّل الدولة أو الدولتٌن سوابقه كثٌرة فً األوساط الصهٌون
مّرة الى نص لمؤسس اسرائٌل دٌفٌد بن غورٌون فً الثالثٌنات، ٌدعو فٌه الى دولة فٌدٌرالٌة ٌتساوى فٌها الٌهود 

تتناول  4691و  4691جماعًة وفرادى، كما أن البنود األكثر معنًى فً مٌثاقً منظمة التحرٌر لسنتً  والعرب
 .مستقبل الٌهود فً الدولة الفلسطٌنٌة المرجّوة، وهً كانت دائماً دولة تمتد من البحر الى النهر

ة الواحدة المبنٌة على عٌٍش مشترك تحكمه اذاً ال جدٌد فً النقاش نفسه، التأرجح دائماً بٌن التقسٌم الى دولتٌن والدول
المساواة. إنما الجدٌد فً طرح الدكتور الطٌبً هو مكانة صاحب الطرح فً هوٌته المزدوجة، على خلفٌة االٌقاع 

الدولً المستمر الساعً بال هوادة فً النصوص كما فً االعالنات، الى انشاء دولة قومٌة فلسطٌنٌة فً الضفة 
 .سرائٌلوغزة مقابل دولة ا

جدٌد الطرح إذاً بروزه المزدوج من المأل غٌر الٌهودي من مواطنً اسرائٌل، عرب اسرائٌل، أو ما ٌجب التعبٌر  
عنه بشكل أكثر دقة بالفلسطٌنٌٌن االسرائٌلٌٌن، وهو مزدوج ألنه تعبٌر مواطن ٌرفض الطرح العنصري المستمر 

ولٌس فلسطٌنًٌ الضفة  -وقت نفسه ٌجعل فلسطٌنًٌ اسرائٌل شرطاً للمواطنة من قبل رئٌس وزرائها، وألنه فً ال
فً مقدمة المطالبٌن بالحل، وٌجعلهم أصحاَب القضٌة مثلهم مثل اخوانهم على الشق  -وغزة، وال فلسطٌنًٌ الشتات 

 .اآلخر، مطالبٌن رغم االلتباس القائم على طغٌان التقسٌم، بدولة المساواة الواحدة
لدكتور الطٌبً دخول فلسطٌنًٌ اسرائٌل على الساحة، ودخولهم هذا مهم بسبب مكانتهم الجدٌد المهم فً موقف ا

 .الممٌزة من قلب النظام االسرائٌلً، خالفاً ألهلهم فً الضفة وغزة وفً الشتات
قد ٌكون حًل الدولتٌن ال ٌزال األوفى، ونرى الشك قائماً فً هذا المقال المعد أساساً الى الجمهور األمٌركً من 

طرٌق احدى الصحف األكثر محافظة وحماسة السرائٌل فً الوالٌات المتحدة. فطرح أحمد الطٌبً بعضه ملتبس، 
وهو الذي ٌكرر حدٌث وزٌرة الخارجٌة األمٌركٌة، فكأنه ٌدعو الى اإلسراع باعتناق حّل الدولتٌن لئال تحّل محلّه 

اسرائٌل، ألنه ٌستمر ضحٌة اذا تّم التقسٌم، كما دولة المساواة. هكذا طرح غرٌب لضحٌة االضطهاد العنصري فً 
هو غرٌب فً طرح وزٌرة الخارجٌة األمٌركٌة، وهً كما رئٌس جمهورٌتها بنت معركة الحقوق المدنٌة التً ترتبط 



 .جهاراً فً فلسفتها بنضال مارتن لوثر كٌنغ من أجل المساواة فً الوالٌات المتحدة
د بمكانة نائب رئٌس البرلمان االسرائٌلً. المطلوب هو فتح النقاش على االلتباس إذاً قائم ولكن الطرح جدٌ

مصراعٌه لحّل االلتباس، فً الوالٌات المتحدة كما فً اسرائٌل، وفً األوساط الفلسطٌنٌة والعربٌة بوتٌرة موازٌة، 
 .لرسم المستقبل ما بٌن دولتٌن والدولة الواحدة

أحمد الطٌبً لفتحه من المنبر الخاص الذي ٌتحدث الى العالم من خالله،  هذا نقاٌش أساس لنا جمٌعاً، نشكر الدكتور
وعلٌنا أن نجعل العالم ٌصغً الٌه بدقة، لما ٌجًء به من جدٌد فً المعضلة المزمنة منذ أكثر من قرن على أرض 

 .فلسطٌن
تور الطٌبً الى أهمٌة الالعنف والدولة الواحدة بحاجة الى تصّور وعمٍل ٌمتد جٌالً كامالً على األقل، أشار فٌه الدك

وسٌلة له. أما التصور السٌاسً والدستوري فهو ما نرجو أن ٌكون هذا المقال فاتحًة له على العالم العربً فً صفحة 
 .القضاٌا، وللحدٌث تفاصٌل أهمٌتها بأهمٌة السالم فً المنطقة، وفً العالم

 
 (محام وأستاذ فً القانون)

 


