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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
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واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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٣١ كانون األول )ديسمبر( ٢٠٢١

يتنــاول الكاتــب فــي هــذه المراجعــة األفــكار الرئيســية التــي يطرحهــا بويــم فــي كتابــه »جمهوريــة حيفــا: مســتقبل 

ديمقراطــي إلســرائيل« باالســتعراض والنقــد. تتمحــور الفكــرة الرئيســية للكتــاب حــول الفشــل الذريــع لفكــرة حــل 

ــة  ــة ديمقراطي ــذ خمســة عقــود، وتحــول إســرائيل مــن دول ــى الحكــم من ــن اإلســرائيلي عل الدولتيــن وســيطرة اليمي

إلــى قوميــة يهوديــة تتمــادى فــي سياســة الضــم والتطهيــر العرقــي، الــذي بــدوره زاد مــن تقويــض الليبراليــة 

الصهيونيــة التــي يــرى الكاتــب فيهــا الترجمــة الحقيقيــة لصهيونيــة ثيــودور هيرتــزل، وأن مــا عداهــا انحــراف، مقدًمــا 

ــة  ــي مدين ــش ف ا التعاي
ً
ــذ خ

ّ
ــطينيين مت ــرائيليين والفلس ــن اإلس ــش بي ــي التعاي ــاهم ف ــد تس ــي ق ــات الت ــض االقتراح بع

ــا. 
ً

حيفــا نموذج

ــا للكاتــب، حــاول بويــم فــي بدايــة كتابــه عقــد مقارنــة بيــن الهولوكوســت والنكبــة التــي يــرى فيهمــا مأســاة 
ً

وفق

لــكل مــن الشــعبين اإلســرائيلي والفلســطيني، وأنهمــا أحدثتــا صدمــات متتاليــة داخــل المجتمعيــن اإلســرائيلي 

ــرائيلي  ــراف إس ــم باعت ــب بوي ــد. يطال ــن عم ــل أو ع ــن جه ــر ع ــت آلخ ــن وق ــة م ــف متطرف ــج مواق ــطيني تنت والفلس

بنكبــة الشــعب الفلســطيني كشــر كان ال بــّد منــه، فــي محاولــة التصالــح مــع هــذا الماضــي واحتــواء نتائــج صدماتــه، 

وعلــى أساســه يمكــن المضــي قدمــا نحــو حلــول قــد يكتــب لهــا النجــاح. 

وهم الدولة ثنائية القومّية

ــز بويــم علــى أن الحــل ينبغــي أن يرتكــز علــى الفحــوى الحقيقيــة للصهيونيــة، التــي جــاءت فــي أدبيــات كل 
ّ

رك

ــرص  ــول الح ــورت ح ــي تمح ــون، والت ــن غوري ــد ب ــكي وديفي ــف جابوتنس ــى زئي ــر إل ــن بوب ــزل ومارت ــودور هيرت ــن ثي م

ــادة  ــم الق ــل معظ ــا فع ــم كم ــن واضطهاده ــاء اآلخري ــيادته بإقص ــز س ــى تعزي ــودي ال عل ــعب اليه ــر الش ــى مصي عل

اإلســرائيليين. يعتبــر بويــم أن مناحيــم بيغــن قــد اتبــع بشــكل أو بآخــر النهــج الصهيونــي الســليم عندمــا اقتــرح، عــام 

١٩٨٠، منــح الجنســية اإلســرائيلية الكاملــة للشــعب الفلســطيني. 

فــي هــذا الســياق، يــرى بويــم بــأن علــى الصهيونيــة الليبراليــة، مــن أجــل إنقــاذ نفســها مــن القوميــة الصهيونيــة، أن 

تعيــد إحيــاء الحــل القائــم علــى نظاميــن ليبرالييــن ديمقراطييــن يتشــابكان مــن خــالل كونفدراليــة واحــدة. 

ينتقــد الكاتــب بويــم فــي تركيــزه علــى المقترحــات الســابقة فيمــا يتعلــق بالدولــة ثنائيــة القوميــة، والتــي لــم تبصــر 

النــور ولــم يلتــف أحــد إليهــا، وأن الصهاينــة القدامــى، فــي حقبــة مــا قبــل الدولــة، الذيــن يســتحضر أفكارهــم علــى 

طــول فصــول الكتــاب، لــم يعــودوا ســوى أشــباًحا فــي ضــوء مــا وصــل إليــه النظــام السياســي اإلســرائيلي واألزمــات 

الداخليــة التــي تعصــف بالمجتمــع الصهيونــي.  

الخروج عن الوضع القائم

يوجــه الكاتــب انتقــاًدا لبويــم يتمثــل فــي إغفالــه لمســألة غايــة فــي األهميــة وهــي كيــف يمكــن إقنــاع اإلســرائيليين 

ــأن  ــب ب ــرى الكات ــطينيين. ي ــع الفلس ــوية م ــاد تس ــح إيج ــم لصال ــن هيمنته ــي ع ــم والتخل ــع القائ ــن الوض ــروج ع بالخ
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ــا واســتقراًرا وازدهــاًرا مــن أي وقــت مضــى فــي تاريخهــا؛ فــال جيــش دائــم يهــدد حدودهــا، 
ً

ــر أمن إســرائيل اآلن أكث

فإيــران تــم احتواؤهــا والــدول العربيــة تهــرول نحــو تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل والتخلــي عــن القضية الفلســطينية، 

ــا  ــي تخوضه ــال الت ــوالت القت ــا أن ج ــة، كم ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــلحة الفلس ــل المس ــى الفصائ ــاء عل ــم القض وت

حمــاس مــع إســرائيل مــن وقــت آلخــر ال تعــدو كونهــا منــاورات لتحســين الوضــع القائــم ال لعكســه أو تغييــره. 

ــر الوضــع  ــر« فــي ســبيل تخلــي اإلســرائيليين عــن هــذه الهيمنــة وتغيي يراهــن بويــم علــى مســألة »األخــالق والضمي

القائــم ليتــم األخــذ بالحســبان حقــوق الشــعب الفلســطيني وقطــع الطريــق علــى حــدوث نكبــة ثانيــة بحقهــم. يــرى 

الكاتــب بــأن هــذا الرهــان حالــم وأبعــد مــا يكــون عــن الواقــع وهــذا مــا يثبتــه التاريــخ والوقائــع علــى األرض.

حيفا: وهم التعايش

يحاجــج الكاتــب بــأن نمــوذج التعايــش فــي مدينــة حيفــا الــذي يقدمــه بويــم، يفتقــد إلــى التكافــؤ والمســاواة. يقتــرب 

التكافــؤ فــي العالقــة بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين مــن نســبة ٥٠٪ - ٥٠٪، لكــن فــي نمــوذج حيفــا، نتحــدث عــن 

غالبيــة إســرائيلية بنســبة ٩٠٪، كمــا أنــه منــذ عــام ١٩٤٨ لــم يكــن لحيفــا رئيــس بلديــة عربــي، فضــال عــن عمــق الفجــوات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن الشــعبين. يمكــن إلســرائيل أن تتســامح مــع حريــة حركــة الفلســطينيين لكــن لــن تســمح 

ألي منهــم الوصــول إلــى منصــب تنفيــذي، فنمــوذج حيفــا ال يســتحق أن نبنــي جمهوريــة جديــدة علــى أساســه. 

يــرى الكاتــب أنــه، مــن بــاب اإلنصــاف، ال يدعــو بويــم إلــى حــل يســتند بشــكل تــام علــى نمــوذج التعايــش فــي حيفــا، بــل 

إلــى اســتلهام التعايــش الــذي يقدمــه هــذا النمــوذج فــي ســبيل الوصــول إلــى حــل قائــم علــى كونفدراليــة تجمــع 

الشــعبين اإلســرائيلي والفلســطيني فــي اتحــاد قائــم علــى ديمقراطيــة ليبراليــة تكفــل الحقــوق المتســاوية لكافــة 

مكوناتــه: شــعبين بحكومتيــن وبرلمانيــن منفصليــن، كل طــرف يحكــم بشــكل منفصــل جماعتــه العرقيــة ومناطقــه 

اإلقليميــة مــع ضمــان حريــة الحركــة للجميــع.

خاتمة

يختــم الكاتــب بالتأكيــد علــى أن كتــاب بويــم يســتحق القــراءة، وال ســّيما مــن قبــل أولئــك الذيــن مــا زالــوا يراهنــون علــى 

حــّل الدولتيــن، كمــا يشــدد علــى الفكــرة التــي يطرحهــا بويــم والمتمثلــة فــي أن أي حــل للصــراع ال يأخــذ بعيــن االعتبــار 

المســألة القوميــة والعرقيــة والديمقراطيــة الليبراليــة لــن يبصــر النــور ولــن يعــدو كونــه ضربــا مــن العبــث.  


