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 11.04.2016



שטיינברגמתי

 הפלסטינים בראיית אחת מדינה של דגמים



כיוםבבירורלשקיעתהפרדיגמהשלשתימדינות.הברירההאסטרטגית .1 הולכתעדיםאנו

ו הולכת מקומה ואת אחת, מדינה לעומת מדינות שתי הפכים: בין להיות תופסתוחדלה

ישום מדינהברירהאסטרטגיתהמיוסדתעל אופניםמנוגדים: המדינההאחתבשני עקרון

ישראל–יורה.במקרההראשוןהמציאותי-מדינהאחתדה;פקטו-אחתאומרחבאחדדה

כגורםהדומיננטיאוכפתאתעצמהעלהאוכלוסייההפלסטיניתכולהואיןהמצבהנוכחיאלא

הרשותהפלסטינית,ואילולאומיתזו,שעודתחמירעםקריסת-בבחינתקדימוןלמציאותדו

לאומיוביןאםעל-ביןאםדו–מדינהאחתשמשטרהחוקתי–מציאותישאינובמקרההשני

"אדםאחד –בסיס אחד" בעיני–קול חשוב כאן  לשלוטבכיפה. הרובהערבי בהעתיד

להדגיש בעיני נמנע בלתי  החלוקה. עקרון על הקץ שהקיץ הדבר פרוש אין אםשגם:

 .הצדדיםמשניעתקמחירוייגבההייסוריםסאתשתימלאבואיבואאךלאחרהוא,יתמהמה

 

מאזאמצעשנותה .2 מדינות2000-ככלל, שלשתי בדפוסהפתרון השתקףפיחותהאמון

שלמעגליהתמיכהבפתרוןהמדינההאחתעלמופעיוהשוניםהיחסיתהתרחבותםתהליךב

המ חילונית" דמוקרטית )"מדינה אחד "אדם בסיס על לכל הצבעה זכות על קול–ושתת

חמאס–מדינהאחתאסלאמית;לאומית"-"מדינהדו;אחד" היהודים–עלפי שבהיורשו

  חייםקהילתייםתרבותייםבלבד(. כולובוהתמיכהשיעורלנהל הפלסטיני הציבור בקרב

פיסקריםאלהירדה-.עלפיסקריח'לילשקאקי-על30%-)לרבותרצועתעזה(הואכיוםכ

מדינותמהעקרוניתהתמיכה )בגדהוברצועה(בהסדרחלוקהלשתי באמצע80%-בקרבו
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ל90-שנותה לכ2005בשנת70%-, -50%-, 2015בשנת  שתי. של בעיקרון התמיכה

מדינותהיאעדייןגבוההיותרמאשרהאמוןבמעשיותוהאקטואלית.כפישאנורואים,ככל

 -אישמקובעת –מעשיותו  בעיקרון. התמיכה מצטמקת ובדצמברכשהוצגהכן בספטמבר

בחיוב.33%בשלילהלעומת67%השאלהאםפתרוןשתיהמדינותהואמעשי,ענו2015

איןבכךתמיכהעקרוניתבמדינהאחת,אךישוישכאןפקפוקקולקטיביעמוק,–ישלהדגיש

שנולד אוסלו דור בני צעירים בקרב שלבעיקר במעשיות/בציעות ההסדר, כשלון לתוך ו

באמצעשנות-5%-אפשרותשתיהמדינות.לעומתזאת,עלתההתמיכהבמדינהאחתמ

20%-ל90-ה לכ2005בשנת ועד 2016מרץסוףב30%-,  מרץבסקר. בסוף האחרון,

2016 ו51%, המדינות שתי בפתרון 48%-תמכו  לו. במדינהאחת30%התנגדו תמכו

ושב זכויות משוויון ייהנו ויהודים ערבים 70%-ה  כשלוןעומקהתנגדו. נוכח הטרוניה

על ובנציגיו: בחמאס התמיכה בגידול מתבטא המדינות שתי בדצמבר-אפשרות הסקר פי

.37%לעומת53%מאזןבשיעורשל-עלאבוהנייהאיסמאעיל,בגדההמערביתגובר2015

41%-ולהנייה52%–2016במרץ  מאזן. התנודתיותהפוטנציאליתהיאעדייןאךלאבן

:בהנייה'ות'י,הדוגלבשתימדינות,ברעגדולה,שכןהתוצאותהפוכותכאשרמתחרהמרואן

 .נספחיםבסוףהמאמר(ה)ראולהנייה39%-ו'ות'ילברע57%-2016בסקרמרץ

 

ככל–ברזל:שיחהמדינההאחתמצויביחסהפוךלשיחשתיהמדינות-ניתןלנסחמעיןכלל .3

 הבציעות ואף(feasibility)שתוחלת מתחזקת כן פוחתת,  המדינות שתי עקרון של

מתרחבתהתוחלתבעקרוןהמדינההאחתולהפך.לכןככלשהמציאותשלמדינהאחת)או

אובייקטיב אחיזה קונה אחד( במרחב בה התמיכה מתחזקת כן יותר, רחבה תודעתית

 הציבורהפלסטיני.במיליםאחרות:התודעהנגזרתמןההוויהומןההתהוות.

 

ניצבתההתייחסות .4 המקיפהאתהחברהפלסטיניתלכלשדרותיהוזרמיה, ביסודגישהזו,

ברירהאחת הסכסוךעםישראלכתלויהעלבלימהשל אפשרויותללא–לפתרון כלשתי

 מדינות)הכוללמדינהפלסטיניתבתאואפשרותאחרת: שלשתי -פתרון פתרוןאוקיימא(



3 
 

מרחבאחד(.בעקבותהכישלוןהצורבשלתהליךאוסלודוחה–שלמדינהאחת)ולחילופין

אףמדינהפלסטיניתבגבולות ולו ביניים, הסדר אפשרותשל קטגוריתכל הפלסטיני הצד

ביניים,סירובוליטולבוחלקמסכלאתאפשרות-הצדהשותףלהסדרזמניים.מאחרשהוא

סידורי  הביניים. על-הסדר מוסכמת הבנה שהושגה לאחר רק בעיניו אפשריים ביניים

הדרגתית במתכונת להתממש יכול שביצועו כך המדינות, שתי דגם של הסופי המתאר

צדדי)כגון,-ןגםשכלמהלךחדזמניםהדוקוקצר.מכא-מבחינתזמןומרחב,וגםזאתבלוח

צדדיתבגדההמערבית(,המנותקמהקשרהפתרוןשלשתימדינותובעודישראל-נסיגהחד

בהקשרשלהמדינההאחתדה הצדהפלסטיני נופלבעיני פקטושולטתבגדההמערבית,

 )אוהמרחבהאחד(.ההתייחסותהפלסטיניתהיאאפואבינאריתלעילאולעילא.



.האחתהמדינהבסוגייתהפלסטיניהציבורבקרבהרווחותהעיקריותהגישותאתעתהאבחן .5

החוצהוממנוהציבוריהכובדלמרכזהקרובותבגישותיחלהוא:צנטריפוגלייהיההדיוןסדר

השפעתהיכולהכן,הקונסנזוסלמרכזקרובהמסוימתשגישהככלכי,ברור.השולייםאל–

יותרגדולהלהיותככללהחברהעל ממנוומתרחקתאזוטריתשהיאוככל, פוחתתכן,

 .השפעתה

 מחדל-כברירתאחתמדינה:השלטתהגישה

 Palestine Strategy:השםתחתהמאוגדתבקבוצהמיוצגתלמרכזביותרהקרובההגישה .6

Study Group.בחסותOxford Research Groupקיימההיאהאירופיהאיחודשלובמימון

שני2011.1-ו2008בשניםדוחותשניופרסמהל"ובחוהמערביתבגדהופגישותסדנאות

אורראההשנישהדוח,העובדהאך,במסקנותיהםזהיםוכמעטזהאתזהמשלימיםהדוחות

,ממשלהכראשנתניהותקופתובמהלךמאזן-אבולביןאולמרטביןהדיוניםכשלוןלאחר

שתישלהפרדיגמהשקיעתשלהתהליךבדברוהמסקנותהיסודהנחותטוןאתהחריפה

מדינות  בשנת55-ל2008בשנת26-מגדלהדוחותעלהחתומיםהמשתתפיםהרכב.

                                                           
1
               /http://www.palestinestrategygroup.psראואתרהקבוצהובו:

שניהדוחותבאנגליתובערבית:

A Report by the Palestine Strategy Study Group, "Regaining the Initiative: Palestinian Strategic Options to End 
Israeli Occupation", August 2008; The Palestine Strategy Group, "Towards New Strategies for Palestinian 
National Liberation", August 2011. 
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,למשל,נוספו2011בשנת:ההרכבבאיכותאףאלא,הבדלניכרבכמותרקלאאך.2011

מקוםוממלאהחוץשרבעבר')שעתנבילר"כד"הפלסטיניתרשות"בבכיריםאישיםלהרכב

ר"וד(ישראלעםהפלסטינימ"המובצוותבכיר–וכיום"הפלסטיניתרשות"בהממשלהראש

ערפאתיאסרשלאחיינו)קדוה-אלנאצר  הרשות"בממשלתהחוץשר–בעבר.

הפלסטינית פתח"שלהמרכזיתהוועדהחבר–וכיום",  בשנישהשתתףאחרבכיר"(.

אחתלאבעברשהוזכר,מאזן-אבושלהקרובויועצומקורבו,אשתייהמחמדהוא,המסמכים

ממשלהלראשכמועמד  נוסףבכיר. פרופהואמראשיתהבקבוצהשהשתתף, עלי'

רבאוי'אלג פיאדסלאםבממשלתהתכנוןשר,  פתח"בבכיריםרקלאאולם. רשות"וב"

זובקבוצהמיוצגיםהפלסטינית )חמאס"עםהמזוהיםמעמדבעליגםאלא, מןבעיקר"

אלה".פלסטיןלשחרורהעממיתהחזית"דוגמת,אחריםארגוניםועם(מעזהגםאבל,הגדה

2011לדוחבעיקרנוספו הרשות"ממשלתראשסגן)שאער-אלנאצרדוגמת, (,בעבר"

בעברהמחוקקתהמועצהל"מזכ)רומחי-אלמחמוד החמאסמןיוסףואחמדחמדאזי'ע(,

כסגןהמכהןמלוחרחים-אלועבד"העממיתהחזית"עםהמזוההמעזהצוראניי'ראג,בעזה

העממיתהחזית"שלל"המזכ  לצייןראוי". אתמייצגיםאינםהמסמכיםעלהחתומיםכי,

להםחוברת.לציוןראויהארגונישיוכםאך,עליהםהחולקיםישארגוניהםובקרב,ארגוניהם

האליטהעםהנמניםבולטיםחופשייםמקצועותובעליאקדמאיםשלארוכהשורה

הפלסטינית היאהמסמכיםשנישלהמפורשתהיסודהנחת2.המערביתבגדהובעיקר,

ההזדמנויותחלון"ונסגרשהולך המדינותשתידגםשל" שלהמחדלברירתזאתולעומת,

ריאליסטיתחלופהונעשיתהולכתאחתמדינה המציאותכורחבבחינת,  כימדגישיםהם.

הכלחאובדובירושליםהמערביתבגדההיהודיתההתנחלותומציאותישראלעמדותוכחלנ

אחוזים22)כחמישיתעלרקשתשתרעקיימא-בתמדינההשגתעל .פלסטיןמשטח(

אלא,ההתנחלויותהאצתמכוחרקלאצדדיים-חדמהלכיםלנקוטמעדיפה,בעיניהם,ישראל

שנותרמה.אחוזים22מאותם11%-ל8%ביןהגורעת,ההפרדהגדרהתווייתבאמצעות

                                                           
2
 .2רשימתהחותמיםעלשניהדוחותמצויהבאתרהקבוצההמוזכרלעילבהערה
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לדגםזכר")הבנטוסטאניםמדינת"או"השאריותמדינת,"כלשונם,הואלפלסטיניםלפליטה

 (.אפריקני-הדרום

 

הכיבושנטלגדוליםמהלישראלשתמחישאסטרטגיהלאמץהפלסטיניםצריכיםלפיכך .7

ומחירו  פלסטיניתרשות"שלקיומהלהמשךהצדקהכללאיןזובמסגרת. אתהפוטרת"

:המסיביתהפלסטיניתבאוכלוסיהוביטחונייםכלכלייםושליטהניהולשלהמעמסהמןישראל

כיבושהאתומעצימהמשמרתישראלשבוהנלעגלמצבקץלשיםיש" מןפטורהאך,

מולישראלאתלהציבהעת,אפוא,הגיעה2011.3דוחכנוסח–"שלוהיומיומיתהמעמסה

והיחידההאחתהברירה שלפתרוןאו1967קוויבסיסעלדברלכלפלסטיניתמדינהאו:

צריךמהבמסמרותשעהלפיקובעיםאינםהמסמכיםשניבעלי.פלסטיןכלעלאחתמדינה

–אחדאדם"שלבסיסעלמאוחדתדמוקרטיתאולאומית-דו)אחתמדינהשלאופיהלהיות

להתמקדצריךוהוא,מהותישינוילחולחייבישראלעםהמאבקניהולבדרךגם"(.אחדקול

יובהר,יקרהכךאם".האזרחיותהזכויותשיח"אתלהדגישקרי",אזרחישוויון"לבדרישה

קיומהעצםאלא,איוםתחתניצבתשלההלגיטימציהרקלא"כי,2011דוחכלשון,לישראל

המדינהדגםשלדמוקלסחרבתתנפנףאםרק,כך4(".יהודירובבעלתדמוקרטיתכמדינה)

.מדינותלשתיחלוקהשלאמיתידגםעםולהסכיןלהתעשתעשויההיא,ישראלמעלהאחת

נועדהוא:טקטיטכסיסאיננוהאחתהמדינהבדגםהנפנוףכי,מדגישיםהדוחותבעליאולם

ישראללהתפכחותלהביאאמנם תתפכחלאאםאך, האסטרטגיתלבחירהיהפוךהוא,

 .והיחידההאחת

,לדידההמועדףהואהמדינותשתיפתרון:הקונסנזוסלמרכזקרובהזוגישהמדועיובןמכאן .8

להשיגהאפשרותנמנעתכאשרfall-back positionבעיניההואהאחתהמדינהפתרוןואילו

המיוחלהפתרוןאת  הרשות"גישתלביןהדוחותשניעלהחותמיםגישתביןההבדל.

החלופהאתעתהכברלהבליטמבקשיםהדוחותשניבעלי.גרידאטקטיהוא"הפלסטינית

.אחתמדינהשלהגזרהמרועלהימנעבישראללדחוקכדיהמדינותשתילפתרוןהיחידה

                                                           
3
 .23,עמ'2011 דוח
4
 .24,עמ'שם
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עימםדעים-תמימיזהבעניין למשל, לשעברהפלסטיניהממשלהראש, עלאא-אבו, ונשיא,

קודס-אל"אוניברסיטת פרופ", נוסייבהסרי' שתיפתרוןאתלכונןכדירבותבעברשעמלו,

,רבאוי'ג-אלועליאשתייהמחמד,קדוה-אלנאצר',שעתנבילשלהשתתפותםגם5.המדינות

-בכתבניסחרבאוי'ג-אלעלי.זוקירבהעלמעידההאסטרטגיהדיוןבקבוצת,לעילשהוזכרו

מדינהביןהייתההמוצגתהבחירהלו:"הבאהבדרךהגישהמהותאתפלסטיניאקדמיעת

אולם.השנייהעלהראשונהאתמעדיףהייתי,האחתהמדינהלבין[ישראללצד]עצמאית

אחתלמדינההפנייהלבין"הקנטוניםמדינת"להסכמהביןהיאעתה[עלינו]הכפויההבחירה

6".אחתבמדינההיאהבחירהזהבמקרה'.הקנטונית'האופציהמן[ישראלאת]להרתיעכדי

אחריםמפיודיברדיפלומטיבאופןנהגעצמומאזן-אבו ,האמריקניהשליחעםלפגישתו:

ורג'ג מיטשל' בפנישיציגכדיהאחתהמדינהרעיוןשלתומךגםהזמיןהוא2010ביולי,

 7.הרעיוןאתמיטשל

,עצמאיםאופתחתומכירובם:אחתמקשהעשוייםאינםזוגישהעםהנמניםכיציינתיכבר .9

העממיתוכחזיתכחמאסאחריםזרמיםתומכיוחלקם  גג-בהגדרתהסתפקוהםלפיכך.

אםלפרשמבלי,1967קוויבסיסעלפלסטיניתלמדינהכחלופה"אחתמדינה"שלכללית

חילוניתדמוקרטיתבמדינההמדובר אסלאמיצביוןבעלתבמדינהאולאומית-דובמדינה,

חמאסתומכילביןועצמאיםפתחתומכיביןמחלוקתנטושהזהשבענייןלהניחיש.מובהק

8.האחתהמדינהשלסוציאליסטילצביוןהחותריםהעממיתהחזיתתומכילביןאלהשניובין

הדוחותבשניהמנוסחהכלליהמשותףהמכנהמאחוריכיגםברור מחלוקתרוחשת,

ידרבןאחתמדינהשלהחלופההעלאתעצםכיהמקווים,והעצמאיםפתחאנשיביןעקרונית

                                                           
5
:2012באפריל19)לונדון(,אוסט-לאשרק -אלעלאאראו,למשל,בראיונול-לגביגישתאבו

http://www.aawsat.com/print.asp?did=673405&issueno=12196

ראהאתהנולדואמראת:סרינוסייבה1992במאי22)מזרחירושלים(,נהאר-אללגביגישתסרינוסייבהראו,למשל,

 ,Spiegel Online International-הדבריםעודלפני"הסכםאוסלו".גישתוהואעקבית.ניסוחעדכנייותרשלהמצויב
February 21, 2012 

-two-a-of-itpursu-the-conflict-mideast-the-on-take-palestinian-http://www.spiegel.de/international/world/a
816491.html-a-fantasy-a-is-solution-state

6
,מס'פלסטיניה-דראסאת אל-מג'לת אלג'רבאוי,"המבויהסתוםהפלסטיניוהאופציההיחידהלהיחלץממנו",-עליאל

 studies.org/ar_journals.aspx?href=issue8jid=3&iid=58-http://www.palestine:89,עמ'2004,אביב58
7
31,אהרם-אלאצמע,"אבומאזןרומזעלפתרוןהמדינההאחתשתכלולאתהפלסטיניםעםהישראלים",-ח'אלדאל

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=203294&eid=234:2010ביולי
8
-,באתר"אג'ראסאל2011צוראני,החתוםעלדוח-ראולמשל,אתהראיוןהנרחבעםאישהחזיתהעממיתע'אזיאל

=show_details&Id=28&table=table_151http://www.ajras.org/print.php?page:2010באפריל24-עודה"מ

צוראנימדברבראיוןזהבשבחהשל"מדינהדמוקרטיתחילוניתערביתבעלתמגמהשמאלית".-ע'אזיאל

http://www.aawsat.com/print.asp?did=673405&issueno=12196
http://www.aawsat.com/print.asp?did=673405&issueno=12196
http://www.spiegel.de/international/world/a-palestinian-take-on-the-mideast-conflict-the-pursuit-of-a-two-state-solution-is-a-fantasy-a-816491.html
http://www.spiegel.de/international/world/a-palestinian-take-on-the-mideast-conflict-the-pursuit-of-a-two-state-solution-is-a-fantasy-a-816491.html
http://www.palestine-studies.org/ar_journals.aspx?href=issue8jid=3&iid=58
http://www.ajras.org/print.php?page=show_details&Id=28&table=table_151
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ישראלאת כבדיםבינלאומייםללחציםשתיחשף, בסיסעלהפלסטיניתהמדינהאתלקבל,

1967קווי בסיסעלהדוחותמתווהאתהמאמציםהעממיתוהחזיתחמאסאנשילבין,

 .מדינותלשתי"אמיתי"חלוקההסדרותדחהמלאכתםאתתעשהשישראלההנחה

מלמדיםכךעל.הפלסטיניהקהלבדעתהשלטתהמרכזיתהגישהאתמשקפיםהדוחותשני .10

עזהוברצועתהמערביתבגדההמהימניםהקהלדעתסקריבעליל 9.לעילשהראיתיכפי,

ורקאךבהורואהאחתממדינה,שעהלפי,מסתייגהפלסטיניהציבוררובמדוע:לשאולראוי

זוששאלהדומהתתפוגגמדינותשתישלוכשהאפשרותהקיציןכללכשיכלו"מחדלברירת"

מפרקתהאחתהמדינהנוסחת:דומההתשובהשגםויתכן,הישראליהציבורלגביגםתקפה

ישותהיאהאחתהמדינה.Nation-StateבמושגהגלומהNationלביןStateביןהזהותאת

לאומיםשנילפחותמתרוצציםשבתוכההיברידית העליונהעלמהםאחדשלידואםגם,

ומשמרתברורההפרדהיוצרתהמדינותשתינוסחת,זאתלעומת.השלטוןכסעלביושבו

מה,הצדדיםבשניהאחתהמדינהמןההסתייגותנכון-אלנובעתמכאן.הלאומיתהזהותאת

עלמרבמאבקתמירהיאהמדינותשתידגםשלבהקשרגבולותעלהמאבקשאתעוד

בצדהן–הרובשלהסתייגותושורשהיאזוהבנה.האחתהמדינהבתוךומעמדסמכויות

היהודיבצדוהןהפלסטיני  אתמחדשלאחדאמורההאחתשהמדינההעובדהגם.

חלקיהיוהישראליםוהפלסטיניםעזהרצועת–ודמוגרפיתגיאוגרפיתמבחינההפלסטינים

מסלקתאיננהזועובדהגם–בהמוניהלשובתוכלהפלסטיניתוהתפוצהממנהנפרדבלתי

העקרוניתההסתייגותאת  פרופלעילזאתשניסחכפי–אך. עלאם–רבאוי'ג-אלעלי'

–האחתהמדינהמול,קיימא-בתפלסטיניתמדינהולא",בנטוסטנית"ישותניצבתהמדוכה

 .מכורחאלאמרצוןלאהיחידהמוצאהיאהאחתהמדינהאזי

מאזןאבו .11 בערביתכנשיא, האישי באתרו  "ברירתמחדל". רואהבהאפילו איננו לעומתו,

"היוזמה מן נגזרת גישתו כי המדינית", "העמדה הכותרת תחת מדגיש, הוא הרש"פ

                                                           
9
של"המרכזהפלסטינילמדיניותולמחקר"בראמאללהבראשותד"רחליל2013ראו,למשל,אתהסקריםמיוניומיולי

ושליםהיאמשתתפתפעילהבסקריםאלה(:שקאקי)האוניברסיטההעבריתביר

http://www.pcpsr.org/survey/polls/2013/p47e.html      
http://www.pcpsr.org/survey/polls/2013/p48ejoint.html 
 
 

http://www.pcpsr.org/survey/polls/2013/p47e.html
http://www.pcpsr.org/survey/polls/2013/p48ejoint.html
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ולסיום המדינות שתי לפתרון המתאימה "ההזדמנות בילתה, ואין , היא שכן הערבית"

הואמד  "ידחףאתהמדיניותהישראליתהסכסוך". זה פתרון לקבל ישראל סירוב כי גיש,

אופציהמבחינתהפלסטינים, כלל זהאיננו אולםפתרון  המדינההאחת. פתרון של לכיוון

וטומן(כמינוחול"אפרטהייד"נט'אמין"-שכןהואמוביללמשטרשלהפרדהגזעית)"דולתאל

 לעשרותשנים". אתהמשךהסכסוך שדגםהמדינההאחתלאבחובו אפוא, אחתדעתו,

יהיהחוקתיושיוויוני,וכיהפלסטיניםנידוניםבולשעבודתחתהעליונותהכוחניתהדורסנית

 שלישראל.קיצורושלדבר,לאיהיהזהאלאהמשךהסכסוךבדרכיםאחרותומרותיותר.

 הפלסטיניתהבעיהאתלפתוריכולהאחתמדינהרק:המיעוטגישת .12

אחרתגישהמתקיימת,לעילשפורטה,הפלסטיניהרובגישתבשולי-לומרמוטבואוליבצד

עקרוןאתהמציבהבגישהאמוריםהדברים.עיקרייםמופעיםבחובוהטומןאב-דגםמעין–

לכלמעלהאחתהמדינה  מדינתאתומעשיתערכיתמבחינהוכלמכלדוחהזוגישה.

השאריות" הגיאוגרפיתהשלמותאתלכונןותובעת1967קוויבסיסעלהפלסטינית"

שניעלזומיעוטגישתביןהמהותיההבדלמה.האחתבמדינההפלסטיניתוהדמוגרפית

שדפוסהיסודמהנחתנגזרתהמיעוטגישת?הדומיננטיתקודמתהלביןהעיקרייםמופעיה

בכללותההפלסטיניתהבעיהאתלהסדיריכולאיננוהמדינותשתי היותרלכל. במקרה,

כשלוןאכן.הפלסטיניםכללשל40%-מפחותקרי,לחלקהלהידרשיכולהואהאופטימאלי

 של זולגישהתימוכיןבדיעבדנותןמדינותשתיהדגם שלההעקרוניתהיסודהנחתאך,

בכךמותניתאיננה  לעומתה. הפתרוןהיאמדינותלשתיחלוקהכיגורסתהרובגישת,

נוסחתכיגורסתהמיעוטגישת"(.הערביתיוזמה"בלכךמובהקביטוי)הפלסטיניתלבעיה

אתוהןשיבתםאתמאפשרתואיננהבתפוצההפלסטיניםאתהןמדירההמדינותשתי

גישהבעלילטענת,למשל,כך.מענהבלאלגורלםאותםומותירהישראלאזרחיהפלסטינים

אבןהיאהפליטיםסוגייתלביןהטריטוריאליתהסוגיהבין(trade-off)החליפיןעסקת,זו

.ישראללמדינתהפליטיםשיבתשלהאפשרותננעלתומכוחההמדינותשתיבנוסחתהפינה

מסתמכיםזוגישהדוברי כמובן, לשתיחלוקההסכםלהשיגהמאמציםשכלהראיהעל,

בתוהועלומדינות משניוןטיעלדידםזהואך,  שלמותאת–עקרוניהואהעיקריטיעונם.
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,אפוא,להתפלאאין.השלמהפלסטין–האחתבמדינהורקאךלמצואוצריךאפשרהפתרון

הפזורהמןחופשייםמקצועותובעליאקדמאיםנכלליםזוגישהשלהפעיליםנציגיהשבין

פרופאוכרמיאדה'ער"דדוגמת)הפלסטינית בשעתוסעידאדוארד' הפלסטיניםמן(,

פרופדוגמת)בישראל ופרופחיפהמאוניברסיטתאנם'עאסעד' כיוםהמלמדרוחאנאנדים'

ב"בארה החזוןסמכי"מיוזמיוכן, במפורשאובמשתמעאם–בישראלהפלסטינים" או.

בלד-אלאבנאא"תנועתוכןבשארהעזמיר"דשלמיסודוד"בלתנועת בתחוםהפועלות"

ישראל  מחוצהציבורםאתבהותירהאותםמקפחתהמדינותשתינוסחתכיחשיםהללו(.

לה  ,אדםזכויותפעילדוגמת)המערביתהגדהתושביפלסטיניםידי-עלגםמיוצגתהיא.

BDSמיוזמי י'ות'ברעכעמר, בהלכלולויש(, )כמובן, ההבדליםחרף, חמאסאתגם(

עלואוסרת"(וקף"–דתיהקדשבבחינת)אסלאמיתכאדמהפלסטיןכלאדמתאתהמקדשת

.עליהוויתורמיקוחכל

 

אדגיששוב .13 שהגישהבכךהואהדומיננטיתקודמתהלביןזוגישהביןהמהותיההבדל,

אצלהנדחיתזונוסחה.המדינותשתינוסחתשלבגורלהועיקרכללתלויהאיננההנוכחית

מלכתחילה כיאף, כמובן, לגישתםלהקנותכדיהנחרץבכשלונהדובריהנעזריםבדיעבד,

תוקף-משנה  אתלראותישכיצדהיאהזאתהגישהבעליאתהמעסיקההשאלות-שאלת.

תהיההאחתשבמדינהלאפשרותלהתייחסישוכיצדהאחתבמדינההיהודיתהאוכלוסייה

הישראליםליהודיםמסיביתדמוגרפיתנוכחות  זוגישהשבעלימאחר. גרסאותיהעל,

השונות האינדיבידואליותהזכויותשיח"בשםבינלאומיתלגיטימציהלגייסחותרים,

והקולקטיביות ,למשל)האחתבמדינההיהודיםמספראתלהגביליוכלולאכילהםברור",

יהודיםשלזעומהכמותלאותהבשעתהאותוהגבילה"הפלסטיניתהלאומיתהאמנה"שכפי

 "(.הציוניתהפלישהתחילת"לפני

 אזרחיה-כלמדינת':אגרסה .14

.זובגישההכלולותהשונותהגרסאותאתהיוצרזההואזומפתח-שאלתעללהשיבהמאמץ

חילוניתדמוקרטיתמדינה"שלבמונחיםעליההעוניםיש "אחדקול–אחדאדם"יסודעל"
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ושעריה(בעזהוהפלסטינים1948בתחומיהפלסטיניםכולל)פלסטיןשטחיכלאתשתלכד

-אלשעב-אל)"המקוריהעםהםהפלסטיניםשכן,הפלסטיניתהפזורהלשיבתפתוחיםיהיו

אצלי והמתנחליםהמהגריםהיהודיםולא"(,  שלהערבי-הפלסטיניצביונהיובטחגםכך.

הםזוגרסהשלבולטיםדוברים.ערבי-פלסטינייהיהבההשלטוןגםוממילא,האחתהמדינה

כרמיאדה'וע,פלסטיניממוצאאמריקניאזרח,ניעמה-אבועלי,מרמאללהי'ות'ברע-אלעמר

בפתחפעיליםלהשותפיםכן10.מבריטניהפלסטינית המדינותשתימפתרוןשנואשו,

אבועבדאללהר"ודבשכםבלאטההפליטיםממחנה(חדר:לבטאיש)ר'חצחסאםדוגמת)

אחתמדינהשלזובגרסהתמיכתםאתומעגנים(הגדהבדרוםפתחעלהממונה,סמהדנה

המדינותשתיעקרוןלאימוץשקדמוף"ואשפתחבעמדות  הןשלהםהסמכותמקור.

הפלסטיניתהלאומיתהמועצה"החלטות 1971מרץ-פברואר)השמינית" שהחליטה(

הערביםבשוויוןיחיושבהפלסטיןכלעל"פלסטיניתדמוקרטיתמדינה"ללחתורלראשונה

11.מובהקפלסטיני,בהחלטהכמודגש,יהיהשלההמשטרצביוןאך,והיהודים

 

היעדבענייןאסטרטגיתמחלוקתשלסימניההאחרונותבשניםהתגלעופתחבתוךאכן .15

בולטיםופעיליםבכירים30הכריזו(2013במאי15-ב")נכבה"לשנים65במלאת.המיוחל

".ההיסטוריתפלסטיןעלאחתדמוקרטיתמדינהלמעןעממיתתנועה"כינוןעלבפתח

                                                           
10
www.al. May 2010,: shabaka Network-alDetermination", -Ali Abunimah, "Reclaiming Self-ראו,למשל:

shabaka.org

Ghda Karmi, "The One-State Solution: An Alternative Vision for Isrteli-Palestinian Peace", Journal of Palestine 
Studies, vol. XI, No. 2 (Winter 2011), pp. 62 – 76;  
Ghada Karmi, "A One-State Solution for Palestinians and Israelis", The Christian Science Monitor, May 30, 
2008:  http://imeu.net/news/printer008867.shtml 
George Bisharat, "Israel and Palestine: A True One-State Solution", Washington Post, September 3, 2010:  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/02/AR2010090204665.html 

:2010בדצמבר11,11-12,מס'אאדב-אלברע'ות'י,"ח'וארמעע'סאןבןח'ליפה",-עמראל    
http://adabmag.com/node/352 

מכתסבה",-מסתוטיניןאל-קאבלהללתצרףוחקוקאל-אצליע'יראל-שעבאל-קוקאלתופיקביןח-"אל

http://adabmag.com/node/246   :אל-אאדאב,מס'9-10,24ביוני:2009 
 

דראסאת -מג'לת אלאמת'ל",-כןואלממ-וחידאל-חךאל-עלמאניההיאל-דימקראטיהאל-דולהאל-ברע'ות'י,"אל-עמראל

studies.org/ar_index.aspx-http://www.palestine:25–18,ע"ע2008,חורף76,מס'19,כרךפלסטיניה-אל


11
:2006,17,מסעודה-ג'רידת חק אלראומאמרושלחסאםחד'רב

 http://badil.org/en/haq-alawda/item/367-article6?tmpl=component&print=1
:2012במרס,19-סמהדנהמ-כןראודבריד"רעבדאללהאבו

http://paltoday.ps/ar/index/php?ajax=preview&id=132878  
 

http://www.al-shabaka.org/
http://www.al-shabaka.org/
http://imeu.net/news/printer008867.shtml
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/02/AR2010090204665.html
http://adabmag.com/node/352
http://adabmag.com/node/246
http://adabmag.com/node/246
http://www.palestine-studies.org/ar_index.aspx
http://badil.org/en/haq-alawda/item/367-article6?tmpl=component&print=1
http://badil.org/en/haq-alawda/item/367-article6?tmpl=component&print=1
http://paltoday.ps/ar/index/php?ajax=preview&id=132878
http://paltoday.ps/ar/index/php?ajax=preview&id=132878
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בכירישלושיםאותםקטגוריתהכריזו,לעילשתוארה,הדומיננטיתהראשונהלגישהבניגוד

הפלסטיניתהמדינהיעדאת12(.הודעתםכלשון")המדינותשתינוסחתשלמותה"עלפתח

שתקוםפלסטיןכלעלדמוקרטיתמדינהשלביעדלהמירבתוכניתםתבעוהםישראללצד

ההכרזהערכיולאורדמוקרטיתחוקהיסודעלאפליהבלאתושביהלכלמדינה"כ

יחיותושביהכל...הזכויותולשוויוןלדמוקרטיה,לחירותהערבההאדםלזכויותהבינלאומית

כי,"הודגשהתוכניתבהמשך".פרלמנטרימשטרבעלתדמוקרטיתבמדינהזכויותבשוויון

1948בשנתהכלליתהעצרתשל194החלטהישוםבאמצעותיושגהפליטיםבעייתפתרון

מפלסטיןהמגורשיםשיבתוכן...פלסטיןאללשובבעולםפלסטינילכלזכותשתהיהבאופן

בשמהכברשהצהירה,התנועהליוזמילראשוןראש13    ".ולרכושםלכפריהם1948שנתשל

)עממיתתנועה"ללהפוךרצונהעל מאליטיסטיתלהבדיל" ומכובדתבכירהדמותהוא(,

קודס-אלבאוניברסיטתהמדינהלמדעכמרצהכיוםהמשמשבפתח -אלי'ראצ–ושמו,

ראעי'ג  יוסףנצרהגנרלנכחהתנועהבחנוכתכבודכאורח. בממשלתהפניםשרלשעבר,

14.הפלסטיניתהרשות שהיאבכךהתמקדההחדשההתנועהבמייסדישהוטחההביקורת

הדומיננטיתהראשונהלגישהבניגודשוב)המדינותשתימיעדמידיומוקדםכלילהתנערה

מועדףיעדבוהרואה להשיגושניתןובלבד,  להתארגןכוונתהעלהודיעההתנועה(.

עממיותפעילויותבסדרתוהחלהולהתמסד  מאמריםכתבעצמוראעי'ג-אלי'ראצר"ד.

שהופנו(כלשונו")לגיטימיותשאלות"עללאחתאחתוענההבולטיםהפלסטינייםבעיתונים

15.לתנועתו זוגישהשלהאחרותהגרסאותכמו הרובאתלהבטיחמבקשתזוגרסהגם,

בפזורהפלסטינילכלשעריהאתפותחתולכןהאחתהמדינהשלהפלסטיני  היאההנחה.

)הזכויותשיח"עלשההתבססות הכולל" כמובן, השיבהזכות"אתגם, לרובתקנה"(,

 .הדרושההבינלאומיתהלגיטימציהאתהפלסטיני

                                                           
12
-אח'באריה,"אנטלאקחרכהשעביהמןאג'לדולהדימקראטיהואחדהפיפלסטיןאל-בענייןזהראו:וכאלתמעאןאל

  http://www.maannews.net/arb/Print.aspx?ID=596522:2013במאי19תאריח'יה",
13
תאריח'יה":-ואחדהעלאפלסטיןאל-דימקראטיהאל-שעביהללדולהאל-חרכהאל-"משרועאל

aticstate.orgwww.onedemocr 
 
14
 לעיל.13לרשימתכלהמייסדיםראובמקורהמופיעבהערה
15
איאם,:-אג'אבהעלאאסאלה'משרועה',אל-ואחדה:אל-דימקראטיהאל-דולהאל-ג'ראעי,"אל-ראצ'יאל

http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=216675 
 

http://www.maannews.net/arb/Print.aspx?ID=596522
http://www.onedemocraticstate.org/
http://www.onedemocraticstate.org/
http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=216675
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 לאומיה-כלמדינת':בגרסה .16

באיםהמעטיםשתומכיהמיקריזהואין,מיעוטגרסתהיא,כעתאדוןשבה,השנייההגרסה

ישראלאזרחיפלסטיניםמקרבבעיקר  שלהדובר. פרופהואמרכזי אנם'עאסעד'

הגרסהמןבהבדל.פלסטיןבכללאומית-הדוהמדינהדגלאתהנושאחיפהמאוניברסיטת

אינדיבידואליותזכויותעלהמושתתתהראשונה עללאומית-הדוהמדינהגרסתדוגלת,

הפרטיקולריהתרבותי-האתניהקיבוץמןהנובעותפוליטיותוזכויותאזרחות  ,אומרהווה.

,ככאלהבזהזהלהכירצריכים–והיהודיםהפלסטינים–בפלסטיןהלאומייםהקיבוציםשני

-דומדינהשלבהקשרהפרטיקולאריתהלאומיתזהותםאתמחדשלהגדירבעתובה

לאומית  "הסדריתדמוקרטיה"שלהמודלמןזוגרסהיונקתתיאורטיתמבחינה.

(consociationalism)השסועותבחברותממשלתיומבנהשלטוןהסדרילכונןהחותרת

י"עבמיוחדשפותח,זהמודלשלהטיפוס-אבות)שונותתרבויות-אתניותקהילותביןעמוקות

לבנון,התמיההלמרבהוגםובלגיההולנד,שוויץהם,ליפהרטארנדההולנדיהמדינהמדען

יחסייהיהלאומית-הדוהמדינהשלהמרכזיבשלטוןהייצוג,אנם'עאסעדפי-על(.וקפריסין

האוכלוסיהבכלללגודלה תאושרהרובהתעמרותמפניהמיעוטזכויותעללהגןכדיאך,

הדדיתוטו-זכותחוקתית  . מקום ממלאההסדר המדיניאת מדינות( לשתי חלוקה )של

 החוקתי-ההסדר הפוליטיבגרסהזו  הלאומייםהקיבוציםששניהיאהיסוד-הנחתהפנימי.

וכי,הצדדיםשניאתהשוחקפעולהשיתוף-איעלעדיףהפעולהשיתוףכי,למסקנההגיעו

ניהולובהסדרתלהסתפקצריך,מוחלטבאופןביניהםהסכסוךאתלפתורניתןשלאמאחר

 16.במיעוטוכרע

                                                           
16
לאומיתראו:-עלהגרסההדו

As'ad Ghanem, "The Bi-National Idea in Palestine-Israel: Conceptual Framework and the Contemporary 
Debate", Passia Meetings&Workshops, February 23, 2004: http://www.passia.org/meetings/2004/Feb-23-Bi-
national.htm 
As'ad Ghanem, "Cooperation Instead of Separation: The One-State Solution to Promote Israeli-Palestinian 
Peace", Palestine-Israel Journal, Vol. 14, No. 2, 2007, pp. 13 – 19. 

,14–13,מס'עודה-ג'רידת חק אלקומיהכמטלבפלסטינימרע'וב",-דולהת'נאאיתאל-אסעדע'אנם,"משרועאל
:2004אוקטובר

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/323-article12 
 

http://www.passia.org/meetings/2004/Feb-23-Bi-national.htm
http://www.passia.org/meetings/2004/Feb-23-Bi-national.htm
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/323-article12


13 
 

 

ישראלאזרחיפלסטיניםבקרבבעיקרמהלכיםהיולאומית-הדושלגרסהמיקריזהאיןאכן .17

החזוןמסמכי"יוזמיכדוגמת) 2007–2006", מעטיםהםגםכיאף(,  הללו. המעורים,

הישראליתבהוויה מכירים, כדבריהם, בההכתהישראללמדינתשנים65שבחלוףבכך,

המהגריםמתרבותהשונההארץילידיבקרבייחודיתלאומיתזהותעמוקיםשורשים

שהקימוה  בהלהתחשבשצריךמוגמרתהיסטוריתעובדהזו. הדעהתהיהאשרתהיה,

צדקתהעלהפלסטינית  נידוניםהזאתהארץשלברחמה. אפוא, עמיםשנילהתרוצץ,

החוויהעםזואינטימיתואףקרובההיכרות.המציאותכורח,לפיכך,הואלאומי-הדווהדפוס

שלהיחסיריחוקםלעומתהללוישראלאזרחיהפלסטיניםאתהמנחההיאהישראלית

המערביתבגדההפלסטינים הפלסטיניתבתפוצההמתגורריםאלהשלובוודאי,  לכן.

בזכותלהכירמוכניםשהםכךעללאומית-הדוהגרסהבעליעלביקורתמותחיםהאחרונים

יחודנטולתהיברידיתלאומיתלישותמוביליםהםזובדרךוכי,היהודיתהלאומיתההגדרה

בפלסטיןלאומיערבי  כןעליתר. למוללהתנפץסופהזושניותכיגורסיםהמבקרים,

המדינהשלוהמשטרהזהותעלהצדדיםשניביןהעזההפנימיתהתחרות  זולביקורת.

אחתלמדינהחתירתםשבגלל,אסלאמית-דתיתזיקהבעליועצמאיםחמאסתומכימצטרפים

אסלאמיצביוןבעלת) פלסטיןכלעל( כראויהיהודיהצדהכרתאתוכלמכלשולליםהם,

המדינייםביטוייהעללאומיתעצמיתלהגדרה  להשקפהנאמניםהאחרוניםאלה.

הפוליטיהשלטוןעלחזקהישלאסלאםשרקהאסלאמית יכולותהאחרותהדתותבעוד,

 17.בלבדהאסלאםשלטוןשל"חסותבני"כותרבותיתדתיתמאוטונומיההיותרלכללהיהנות

-הדובמולדתהאחתהמדינהגישתאתנאמנהמבטאבבליודןאנם'עאסעדשלספרם .18

אתילהזכירבועיוני.לספרםבהרחבהכאןלהידרשמכדיהזמןודוחקהמצעקצר.לאומית

במהנדסהמעשה מזוןללאבודדלאישנקלעוובהיסטוריוןבפיזיקאי,  עץתיבתוהנה.

לחוףנסחפתמרקשימוריקופסאותהכוללת אתלפתוחכיצדמתלבטיםוהשלושה,
                                                                                                                                                                                     
 
 
17
  :Ahmed Abu Lafi: "Islam ans the Bi-National State", Passia Meetings & Workshops, 28 July, 2004 

http://www.passia.org/meetings/2004/June-21-Islam-Bi-national-State.htm 
 

http://www.passia.org/meetings/2004/June-21-Islam-Bi-national-State.htm
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:הפיזיקאיגורס.הסלעיםעלאותןונשליךהעץעלנטפסהבה:המהנדסאומר.הקופסאות

לפתיחתןיגרוםהפנימישהלחץעדאותןנחמםהבה  ההיסטוריוןמציע. שישנניחהבה:

 .פותחןברשותנו

שלעמיקתאהביראמןמשקעיםרוויכהודתיאתני-לאומיבסכסוךהמעברבדברטענתם

מציאותיתבלתיהיא,לאומית-דומדינהשלרמאהאיגראאלמדינותלשתיהחלוקהכשלון

קלבמשקלכושללמתאגרף,זהבענייןאבנריאורישלכדימויו,הדברדומה.המעטהבלשון

האם.כבדבמשקלמתאגרףעלתיגרלקרוא,מוליריביובנימשקלושנכשללאחר,המבקש

במדינה"אפס-סכוםחברה"ליביאלא"אפס-סכוםמשחק"שלמקוטבכהבסכסוךכזהמעבר

?מוצאםלמקומותגםאוליו,הפלסטיניםהפליטיםכלשיבתתתאפשרשבהתילאומהדו

עלהדדיוטוכוחלהלהקנותמוכניםהמחבריםכאשרלגורמיהתתפרקלאכזאתחברהכיצד

בכנסמסויםכאןאוליהמקוםלאנקדוטהבענייןזה.לאחרשהצגתי?טליפהרשלהמודלפי

הנוגעת החלטה כל על תחול וטו זכות כי החזון" "מסמכי קביעת של המשמעות את

י"מסמכיהחזון"ואמרלי,כיעלילהביןרסטיניםבישראל,ניגשאליבהפסקהאחדממחבללפ

 על דבר של בסופו להגן נועדה ההדדית הווטו מפנישזכות בא"י בעתיד היהודי המיעוט

הפלסטיני השלטון של בלתי-שרירותו אפוא, היא, האתני הדמוגרפי הרוב שאלת  ערבי.

לאומיתייקבעולפיהיחסיות-המשותפיםבמדינההדוהעל-נפרדתמשאלתהזהות.מוסדות

הדו,הדמוגרפית תיאורטיקן -כמודגשאצל אצל ובעקבותיו ליפהרט, בבלי.וע'אנםלאומיות,

שללהנחתוהדומותיסודהנחותכמהלהניחצריךכזהמעברבזכותלטעוןשכדינראה

 .לעילההיסטוריון

אצלמשמשלאומית-הדובמדינההשאנןהנווהעלהאוטופישהחזוןלינראהפעמים .19

כניסוחם:"שינויבסיסיחייבלהתרחשממצב.גישתםלאימוץוכסיבהיסודכהנחתהמחברים

לפיכךקונפליקט,שבוכלאפשרותשלחייםביחדנדחית,למצבשלקבלההדדיתופיוס".

אתהפוקדתהרותחתהיורהמלקחיכלילמתעלמיםהמחבריםכילהיווכחמפליאזהאין

2011מאזשמסביבנוהערביהעולם במוסלמיםמוסלמיםנוהגיםכךאם: בתוךוהשונות,

כלבהפורצתוביניהןהעדות ונחתשלווהשלכאיויהודיםמוסלמיםלהתקייםיוכלוכיצד,
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משקעיםטעונתכהבזירה  האחת? המדינה תומכי כי שיכחה, מחמת זה שאין נראה

לגרסאותיהנאלמיםדוםלגבילקחיהטלטלותמסביבנועלרעיוןהמדינההאחת)כך,למשל,

בעריכתהאניThe Failure of the Two-State Solution יםשלהקובץהעמוד500-בכלכ

שאזכורםהואמיקריהאם,כןכמו,איןולומילהאחתעלכך(.2015פארסשהופיעבשנת

הואחטוףושגויוללאמילהאחתעלתוכנה?הרי)ולאבשמה("הערביתהשלוםיוזמת"את

.2002שנתמאזשהתקבלהשלמדינותערבוהאסלאםנזוסזוהפרדיגמהעלדעתהקונס

העדותלנוכחמתבלטותהקרובההסביבהמן(וקודמתה)הזאתההתעלמות הרחקת

שוויץדוגמאותל ובלגיההולנד,  הדו. בדגם הקונסנזוס-תמיכתם נגד חוצץ יוצאת לאומי

 האסלאמי,ומןהדיןהיהלצייןזאת.-הערבי

כשלולוקהחהסדרליישבהמאמציםאכן התקפותאילגביהיישוםמכישלוןלהסיקאך,

עודהשאלהסימני?היישוםחולשתעלרקהדברמלמדאולי.הדרךרחוקהעודהעקרונית

הסדריתדמוקרטיה"שלהמודלבענייןהדיוןאתכשבוחניםמתחזקים ליפהרטשהציע"

הרבהאמפירימחקר.הזההמודלעלקשותהמערעריםישאמפיריתמבחינהכיומתברר

ליפהרטשלמזהרחביותר מדינות153-בשונותאתניותקבוצות658עלשהסתמך,

עלתיגרורוטשילד(Roeder)רדרוהמחבריםקראו1999–1955השניםעלוהשתרע

אףהואאך",מרשים"2005משנתמחקרםאתכינהליפהרט.מיסודוליפהרטשלהמודל

הודה הםגדוליםכלכלייםסוציופעריםוהיעדרמשמעותידתיאואתנירובהיעדרכי,

".הסדריתדמוקרטיה"לכונןכדי(תשעהמתוך)ביותרהחשוביםהגורמים

לעיןהנראיתבעתמדינותלשתיהחלוקההסדרסיכויילגביאשליהכלליאין  אניאולם.

שלהסדרבין:בילתהואיןאחת,הבאההברירהאתלהציגצריךכךמשוםדווקאכי,סבור

אתלכפותישראלפועלתשבוכאוטיאחדלמרחבהידרדרותלביןמדינותלשתיחלוקה

הפלסטיניםהמוניעלרצונה  והיאזווקשהחדהברירה. היגיוןמבחינתהיחידההאחת

הברירה.לעשתונותיהלחזורישראלתוכל,מתוךהכרהשאיןמפלטאחר,כךורקהמציאות

במציאותקיימתאיננהלאומיבפועל-דואחדמרחבלביןחוקתיתלאומית-דואחתמדינהבין
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הןהצעתההפרדה.חוקתיתאחתמדינהתאפשרולאהעליונהעלתהיההכאוטיותידשכן

כוללצדדיתהמנותקת-החד הסדר של ומקבעתאתהשליטההישראליתבמרחבמהקשר

הצעתהמדינההאחתהחוקתיתמק והן מדינות.אחד עקעותאתאפשרותהחלוקהלשתי

פחת.אמנםכוונותיהןשונותזו-סטריהמוביללעבריפי-שתיהצעותאלהמהוותמהלךחד

מרחבכאוטיאחדשבקרבומתכתשיםומתרוצציםכמו–מזו,אךתוצאתןבפועלתהיהאחת

פל",שכן"בידועזהנו–ברחמהשלרבקהשנילאומים,זהאוחזבגרונושלזה"וכשזהקם

המדרש. כדבר ליעקב" שונא שעשיו עלולים לשינויו והכמיהה הנוכחי המצב מן הייאוש

ואפילוהוא ,דעת-מבלי,לסחוףדווקאאתדורשיהטובלאמץכלשינוי, לרעה.מהותישינוי

במקומה(חלוקהבסיסעלרק )ולא לאחריה יהיהניתןורק פעולהשיתוףלבנותבהמשך

.ירדןבצירוףפלסטיני-ישראליקונפדרטיבידגםואפילו

יודעכיכיוונתי יהיוהדבריםהאלהמוקדשיםלזכרוהיקרשלרוןפונדק.משיחותיעימואני

גםלדעתו.
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:נספחים







Support for two-state solution, one-state solution, and other between 
1995-2015  
(PSR 1993-2015) 

Is the two-state solution viable?  
(PSR, September 2015) 
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