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  استراتيجية للسالم: خلق الدولة الفلسطينية
Creating the Palestinian State: 

A Strategy for Peace 

By Jerome Segal. Chicago: Lawrence Hill Books, 1989. 

  
كتاب جيروم سيغال عن خلق الدولة الفلسطينية هو دعوة للعقل، والعدل،   

 –اجلريء والفوري والواقعي  –إنه دعوة إىل العمل . والكرامة اإلنسانية، والواقعية
 يوجهها إىل الشعب الفلسطيني وقيادته، والشعب اإلسرائيلي وقيادته، والشعب

وهذه اجملموعة األخيرة بالذات . األميركي وحكومته، واجلالية األميركية اليهودية
أمامها دور مميز تقوم به؛ ففي إطار هذه اجملموعة وعى مؤلف الكتاب يهوديته، 

وبالتايل الكرامة اإلنسانية املتبادلة التي تربط إسرائيل والشعب اليهودي من جهة، 
 لكن ذلك ال يعني أن الكتاب بحث فلسفي. هة أخرىوفلسطين والشعب الفلسطيني من ج

  .مثايل يف شأن الطبيعة اإلنسانية
". الوقائع على األرض"إذ ينطلق برنامج عمل املؤلف واستراتيجيته للفلسطينيين من 

وجود شعبين مرتبطين بصورة وثيقة جغرافياً، ) ١: (وتشمل هذه الوقائع ببساطة
التطلعات الوطنية لكال الشعبين من ) ٢(حتى ثقافياً؛ ومادياً، واقتصادياً، وسياسيًا، و

أجل احلصول على كيان يحققان فيه إمكاناتهما البشرية بحرية واستقالل وكرامة؛ 
إن منظمة ) ٤(إن  إسرائيل وجدت لتبقى كدولة على جزء من فلسطين التاريخية؛ ) ٣(

يالً حقيقياً يف موقفها التحرير الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني، قد أجرت تعد
وانطالقاً من هذه  الوقائع، استطاع املؤلف أن قيم عدداً من االفتراضات . من إسرائيل

إن أية مفاوضات حقيقية ال يمكن أن تتطور بين إسرائيل والفلسطينيين إال إذا : املهمة
لعملية أُنشئت دولة فلسطينية؛ إن مثل هذه الدولة لن يكون نهاية بحد ذاته، بل بداية 

 –عدة  سالم شاقة تستلزم العديد من التنازالت؛ إن عملية السالم يجب أن تضم ممثلين
عرباً وإسرائيليين وآخرين؛ إن على املشاركين يف هذه العملية أن يعلنوا مواقفهم 

بوضوح، من دون لبس ومن دون الفوارق البالغية الدقيقة والكلمات الطنانة 
ه بينما السالم أمر مفيد لألحاسيس اخللقية للمعنيين، وااللتباسات املفاهيمية؛ وأن

فإن الستمرار الصراع آثاراً ضارة على املصالح امللموسة للمجموعة الدولية، بدءاً 
  .السوفياتية –بأسعار النفط وانتهاء بالعالئق األميركية 
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 والكتاب، أساساً، حماولة إلبراز الفِكَر التي سبق أن عرضها الكاتب يف مقاالته
هيرتسل "وبينما يسخر املؤلف من وصف الصحافة له بـ. ١٩٨٨الصحافية خالل سنة 

، فإنه كأكاديمي يهودي أميركي ذهب يف رحلة تاريخية فكرية "الدولة الفلسطينية
إن اإلسرائيليين : بلغت أوجها يف دعوته إىل واحد من أكثر املقوالت أساسية

ويؤدي . هان الوحيدان لهذه العملةوالوج –والفلسطينيين هم وجهان لعملة واحدة 
املؤلف، بقيامه بهذه الرحلة، خدمة جلى لعملية دفع قضية السالم بين العرب واليهود 

  .يف األرض املوعودة
ويشتمل هذا الكتاب، الصغير احلجم واملؤثر، على مقدمة فكرية تتناول طبيعة 

موضوعات عدة، اإلسرائيلي، باإلضافة إىل أربعة فصول تغطي  –الصراع العربي 
تطور منظمة التحرير الفلسطينية، واحلاجة إىل استراتيجية جديدة، وعناصر : منها

  .حالة الدولة، وأخيراً األسئلة املطروحة يف شأن استراتيجية الدولة/مشروع صفة
، هي أن .ف. ت. والنقطة الرئيسية التي يثيرها املؤلف يف مناقشته تطور م

غير جدياً، من الرفض الكلي إىل التوافق احلقيقي موقف املنظمة حيال إسرائيل ت
وبالنسبة إىل املؤلف، فإن . والقبول بالعيش السلمي بجانب الدولة اليهودية

االنتفاضة، وعالقة املنظمة بالقيادة الفلسطينية الرازحة حتت نير االحتالل، 
ضروري باإلضافة إىل اعتدال القيادة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، جعلت من ال

وهذه االستراتيجية التي يحدد الفصل . أن تضع منظمة التحرير استراتيجي جديدة لها
  :، تتضمن العناصر التالية"شروطها العامة"الثاين من الكتاب 

إعالن فلسطيني من جانب واحد لالستقالل وقيام الدولة، يرافقه تأليف " -١
  ؛.ف. ت. حكومة موقتة حتل جمل م

  الم؛إعالن مبادرة الس -٢
  القيام بخطوات لبناء عصب قوة الدولة اجلديدة؛ -٣
  ).ix-xص " (إجناز حملة إلتمام انسحاب القوات اإلسرائيلية -٤

ء قد يعترض على بعض العناصر احملددة يف خطة روعلى الرغم من أن امل
هو حماولة عقالنية جيدة، ال تخلو من " خلق الدولة الفلسطينية"سيغال، فإن كتاب

إنه مطالعة ضرورية لكل مهتم بتعزيز السالم اإلسرائيلي . عاطف والواقعيةعنصري الت
  .الفلسطيني –

  إميل نخله



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




