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 15
�أيار/مايو 2048، �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحًا. ها هو �أحمد ي�ستيقظ، فاليوم دوره 

�سرع في �لعمل لأن جاره مو�سى �سائق �لبا�ص 
ُ
في �إعد�د �لقهوة لـ ''�لد�ر''. ي

عّلق كثير�ً من �لأهمية على تناول 
ُ
يغادر عند �ل�ساعة �لثامنة �إّل ربعًا �إلى عمله، وهو ي

قهوته على مهل في �أثناء حديثه مع جير�نه.

عّد �لطاولتين في فناء ''�لد�ر''، و�حدة لل�سباب و�لأُخرى للكبار. يجل�ص �ل�سبان 
ُ
�أحمد �سي

�أحيانًا مع �لأ�سغر �سنًا، ويحدث هذ� في �ليوم �لذي تكون �لنقا�سات جادة ويتعين عليهم 

ل �ل�سباب �أن يختلي بع�سهم ببع�ص ليخبر كل منهم �لآخر  �تخاذ قر�ر. خالف ذلك، يف�سّ

ا �لآخرون فيف�سلون 
ّ
عن �أم�سياته في �لبار�ت �لر�ئجة �أو قاعات �لرق�ص في �لجو�ر. �أم

�لتعليق على �لأحد�ث �ل�سيا�سية �أو �آخر �لأخبار �لمحلية.

ر�ئحة �لقهوة �لمع�ّسقة بحب �لهال تت�سرب �إلى �لفناء. يخرج �سكان ''�لد�ر'' ب�سمت من 

�ص �لتي تعني �أنه 
ّ
ن ل تز�ل �آثار �لنوم بادية عليه ببع�ص حركات �لتري

َ
منازلهم، ويقوم م

�أم�سى �سهرة جيدة، بينما ي�سل �لبع�ص �لآخر وهم ل يز�لون يتثاءبون ليقولو� �أنهم لم 

ينالو� ق�سطًا كافيًا من �لنوم. تغمرهم ن�سارة �ل�سباح، لكن ر�ئحة �لقهوة �لتي تعبق في 

�لفناء تجعل �أمين يبت�سم؛ �أمين �لذي هو �ساحب م�سروع تناول �لقهوة �ل�سباحية 

�لم�ستركة في ''�لد�ر'' �لو�قعة في �إحدى �سو�حي �لمدينة.

ح�سر بع�ص �لجير�ن من �سكان ''�لد�ر'' كعكًا مع �ل�سم�سم 
ُ
في كثير من �لأحيان ي

عّد في �لمنزل، وكل يخبزه على طريقته �لخا�سة، و�سانعه 
ُ
لتناوله مع �لقهوة. �إنه كعك م

ا كعكات �ليوم فهي من �سنع 
ّ
ل يخفى على �أحد. �أحيانًا ُتعّده �إ�ستير �أو �سليمة �أو �أحمد. �أم

ون لتعطيها مذ�قًا خفيفًا لذعًا، لكنها بالتاأكيد �أ�سافت 
ّ
خديجة �لتي ت�سيف �إليها �لكم

�سيئًا �آخر غير ذلك ل تبوح به.

* كاتب لبناني يهودي مهاجر �إلى فرن�سا.
** مقالة بالفرن�سية خا�سة بالمجلة.
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بعد �إلقاء تحية �ل�سباح �لمعتادة �لتي يحر�ص �لجميع على �أد�ئها، يجل�سون ويرت�سفون 

�لقهوة وي�سكرون �أحمد على �إعد�دها وعلى مذ�قها.

وعلى �لرغم من �أن �ليوم هو يوم عادي، فاإن �لنقا�ص بين �لكبار يدور حول �لو�سع �لمتوتر 

في �سركة غيمدر�يفر (Gamedriver). فال�سركة تناق�ص خطة �جتماعية ت�ستغني بموجبها عن 

عدد من �لعاملين فيها. ي�سعر جميل بالقلق، فقد حان موعد تجديد عقده للمرة �لخام�سة في 

�ل�سركة. هل �سيكون �سحية هذه �لخطة؟ لم تعد �لوظائف م�سمونة منذ فترة طويلة وعقده 

ينتهي خالل خم�سة �أيام وهو ل يعرف ما �إذ� كانو� �سيعر�سون عليه عقد�ً جديد�ً.

غيمدر�يفر �سركة حديثة نا�سئة فازت بعقود كبيرة لدر��سة �لتنوع �لبيولوجي. �لنباتات 

�لبرية تزد�د ُندرة، فبعد �نقر��ص �لحيو�نات �لبرية ها نحن ن�سهد �ندثار �لنباتات �لبرية. قرر 

�لمجل�ص �لتحادي �لذي يدير دولَتي �إ�سر�ئيل وفل�سطين تكري�ص جهد كبير لتوثيق وحماية 

�لنباتات �لبرية. وما يثير قلق �لحزب �لبيئي هو ��ستغالل نتائج �لدر��سات لم�سلحة �لتحالفات 

�لتجارية �لكبيرة �لتي تبحث عن منتوجات جديدة لتطويرها لأن �لمو�طنين ل يتقبلون 

�لمنتوجات �لحالية على �لإطالق. ولقد دفع هذ� �لرف�ص للمنتوجات �لم�سّنعة �لنا�ص �إلى زر�عة 

ما ياأكلونه باأنف�سهم، �أو �إلى �سر�ء �لمنتوجات �ل�ستهالكية من �ل�سبكات �لمو�زية. هذه �لأنماط 

�لجديدة لال�ستهالك هي �لتي تثير مخاوف �لتحالفات �لتجارية. يبحث جميل وديفيد، وكالهما 

ع�سو في �لحزب �لبيئي، عن طرق لم�ساعدة �سبكات �لإنتاج �لمو�زية هذه على حماية نف�سها 

ب�سكل �أف�سل من �لتحالفات �لتجارية. �إنهما يف�سحان ما ي�سببه ت�سنيع �إنتاج �لغذ�ء من 

ين'' متجاورتين بالن�سمام �إلى �لتعاونية 
َ
�أ�سر�ر. وهما فخور�ن جد�ً بنجاحهما في �إقناع ''د�ر

�لمحلية �لتي تدير �سبكة ل�سر�ء وتبادل �لمنتوجات �لمحلية. �ستتيح هذه �لع�سوية ل�سكان 

ين« �لم�ساركة في ور�ص �لإبد�ع �لم�ستركة في �لحي ل�سنع �أ�سياء ب�سيطة �سرورية مثل 
َ
»�لد�ر

�لأثاث و�لأو�ني �لمنزلية و�إ�سالح �لأجهزة �لكهربائية و�لدر�جات و�أجهزة �لكمبيوتر وغيرها، 

و�لم�ساركة في �سوق تبادل �لمو�د �لغذ�ئية و�إنتاجها. كل عائلة تجلب فائ�سها �إلى �لمتجر 

ا قيمة �لتبادل 
ّ
وت�ستفيد في �لمقابل من �لمنتوجات �لمتاحة �لتي جلبها �لأع�ساء �لآخرون. �أم

فيحددها ب�سورة عامة مدير �لمتجر، وهو رجل ذو خبرة ينتخبه �أع�ساء �لجمعية �لتعاونية.

ل يكّف جميل عن �لحديث عن �لم�سروع �لجاري لإعادة تاأهيل �لجد�ر �لأخ�سر �لذي كان 

ني في �لعقد �لأول من �لقرن �لحادي و�لع�سرين من �أجل 
ُ
عرف �سابقًا با�سم جد�ر �لعار، وقد ب

ُ
ي

حماية �إ�سر�ئيل. وي�سمل �لم�سروع زرع �لجد�ر بالنباتات �ل�سالحة لالأكل وبنباتات �لزينة، كما 

�سُتهدم �أجز�وؤه �لتي تعوق حركة �لمرور، و�سُتفتح �أجز�ء في كل مكان لت�سهيل �لتو��سل بين 

�أحياء �لمدينة، و�ستقام ممر�ت على طول �لجد�ر لإيجاد م�ساحات للعب و�لريا�سة و�ل�ستر�حة.

هذ� �لجد�ر �لذي ز�د في معاناة �لفل�سطينيين عدة �أعو�م، وق�سم �أجز�ء من �لأر��سي 

�لفل�سطينية لم�سلحة �لم�ستوطنين، �سي�سبح مكانًا للم�سي و�للتقاء على طول �لم�سار�ت �لمظللة 

و�لعطرة. هذ� �لم�سروع �لذي �أُوكل �إلى تعاونية ''�لطبيعة و�ل�سحة'' �لزر�عية �لتي يعمل فيها 

جميل، تمّكن من فر�ص قو�عد �أخالقية وبيئية لإد�رته بما فيها �إن�ساء ممر�ت للم�سي 
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وم�سطبات ومقاه وم�ساحات للنزهة وب�ساتين م�ستركة لزر�عة �لخ�سرو�ت، وم�ساحات 

للحفالت �لمو�سيقية وعرو�ص للفنانين من �لجو�ر و�أماكن �أُخرى.

كيف و�ضلنا اإلى هنا؟ ي�سرح �سالم لل�سباب و�ل�سياح، وهو طالب في �لتاريخ يعمل مر�سد�ً 

�سياحيًا من حين �إلى �آخر، مجريات �لأعو�م �لأخيرة �لتى �أدت �إلى قيام هذه �لدولة �لتحادية 

�لتي يعي�ص فيها �سعبان: �لإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني. وهو ي�سرح �أنه لفهم هذ� �لتغيير علينا �أن 

نفهم �سياق �لأحد�ث. لقد �سارفت �آبار �لنفط على �لن�سوب، و�نتقلت �أوروبا و�لوليات �لمتحدة 

وحتى �ل�سين �إلى ��ستخد�م �ل�سيار�ت �لكهربائية �عتبار�ً من �سنة 25 بعد �لألفين، وباتت 

بالتالي تحتاج �إلى كمية �أقل من �لنفط. لم تعد �لمملكة �لعربية �ل�سعودية ودول �لخليج مهمة 

بالن�سبة �إلى �لقوى �لعظمى �لأميركية و�لأوروبية. �أ�سبحت �ل�سين هي �لقوة �لمهيمنة على 

ح�ساب �لوليات �لمتحدة في منت�سف �لثالثينيات، في �لبدء في �آ�سيا و�أفريقيا، وهي �لآن بعد 

�أن قوي نفوذها �إلى حد كبير في �ل�سرق �لأو�سط، ترغب في �إحالل �ل�سالم في هذه �لمنطقة من 

�أجل تعزيز طريق �لحرير �لجديدة �لتي �سقتها لت�سل بين �ل�سين و�أوروبا. لقد �أ�سحت هذه 

�لطريق محور�ً ��ستر�تيجيًا للتبادل �لتجاري، وبات معظم �ل�سادر�ت ي�سلكها. تحولت رو�سيا 

�إلى قوة �إقليمية �سغيرة تكافح من �أجل �لحفاظ على هيمنتها على بع�ص دول �لتحاد 

�ل�سوفياتي �ل�سابق. نحن نعي�ص فترة من �لهدوء في �لمنطقة. وباتت �لمحكمة �لدولية في 

لهاي، �لتي تعر�ست لالنتقاد�ت لفترة طويلة، تحظى باحتر�م كبير منذ ب�سعة �أعو�م. وهذه 

�ء ممار�ستها �سيا�سة �لف�سل �لعن�سري و�لتمييز تجاه �لفل�سطينيين 
ّ
�لمحكمة د�نت �إ�سر�ئيل جر

في عدة منا�سبات. و�أخير�ً، قررت �لأمم �لمتحدة فر�ص عقوبات على �إ�سر�ئيل �إذ� لم ت�سع حد�ً 

لممار�سات �لتمييز، فتلتزم بال�سماح بحرية مرور �لب�سائع و�لأ�سخا�ص بين غزة و�سرق 

�ص �لفل�سطينيين. حاولت 
ّ
فل�سطين، وتفكك معظم �لم�ستعمر�ت في �لأر��سي �لمحتلة، وتعو

�لحكومة �لإ�سر�ئيلية �لعتر��ص على ذلك، لكنها لم تجد حليفًا له وزن يدعمها. لقد ف�سلت 

�لوليات �لمتحدة حليفتها �لرئي�سية �لمتناع من �لت�سويت في مجل�ص �لأمن خوفًا من �لعزلة، 

وبعد �أن ��ستدت �لحتجاجات �لد�خلية على �لنفقات �لمالية �لتي ُتهدر لم�سلحة �إ�سر�ئيل بدًل 

من توظيفها من �أجل تح�سين حياة �لأميركيين. في �أعقاب قر�ر�ت �لأمم �لمتحدة و�ل�سغوط 

�لمحلية �لتي مار�ستها ''حركة �لمقاطعة و�سحب �ل�ستثمار�ت وفر�ص �لعقوبات''، توقفت 

�لوليات �لمتحدة وكذلك معظم �لدول �لأوروبية عن توفير �لدعم �لقت�سادي و�لع�سكري لدولة 

�إ�سر�ئيل.

لم تجد �ل�سين ورو�سيا �أي م�سلحة لهما في �لحلول محل �لوليات �لمتحدة �لأميركية، 

وبات على �إ�سر�ئيل �أن تجد بمفردها حاًل للم�سكلة �لفل�سطينية وعزلتها �لدولية. لقد �أدى تحرك 

''حملة �لمقاطعة و�سحب �ل�ستثمار�ت وفر�ص �لعقوبات'' �إلى �إفقادها ح�س�سًا كبيرة في 

�ل�سوق، كما �أن �لتوتر في �لبلد و�لحرب �لتي تخو�سها �سد �لفل�سطينيين �أنهكا ميز�نيتها، 

فتعين عليها �أن تجد حاًل قبل �أن تجد نف�سها محا�سرة فيما ي�سبه �لغيتو. ونجح حزب �لعمل 

في �لعودة �إلى �ل�سلطة في �إثر ف�سل �لحكومة �ليمينية �لإ�سر�ئيلية في نيل تاأييد �لقوى �لمهيمنة 



116جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1002018

من �أجل �لتغلب على �لأزمة �لقت�سادية �لتي �ندلعت منذ �رتفاع تكلفة �لنقل �لتي رفعت �أ�سعار 

�لمنتوجات �لإ�سر�ئيلية في �لأ�سو�ق �لأوروبية و�لأميركية، وتكلفة �لنفقات �لع�سكرية �لتي �سار 

لز�مًا عليها �أن تتحملها بمفردها من �لآن ف�ساعد�ً.

لقد �ختار حزب �لعمل بعد ق�سائه فترة طويلة في �لمعار�سة، ومع تولي قيادَة �لحزب جيٍل 

جديد �أكثر بر�غماتية ناأى بنف�سه عن �لفكر �لم�سياني �لعائد �إلى ما قبل �لألفية �لثانية، �سيا�سة 

متعار�سة تمامًا مع ما �سبق. فال�سخط �لجتماعي �لذي حمله �إلى �ل�سلطة كان يتطلب حلوًل 

جديدة، ولهذ� �عُتمد برنامج ��ستثماري كبير في �لمجال �لجتماعي وفي �لبنية �لتحتية، 

وجرى تخ�سي�ص حد �أدنى من �لدخل �لم�سمون لمكافحة �لفقر �لذي و�سل �إلى نقطة حرجة. 

ومن �أجل و�سع حد للعنف �لجتماعي وتح�سين �سورة �إ�سر�ئيل �أمام �لمجتمع �لدولي، �تخذ 

�لحزب �سل�سلة من �لمر��سيم �لتي ت�سع حد�ً للدولة �لبولي�سية و�لتمييز: حظر �لتمييز في 

�ء 
ّ
�لتوظيف بين جميع �لإ�سر�ئيليين و�إطالق برنامج ��ستثماري في �لمناطق �لتي عانت جر

�لتمييز حتى �لآن، و�سمان حرية �لحركة وحظر �سجن �لقا�سرين وحظر �لتعذيب وتحديد فترة 

�ل�سجن من دون محاكمة بخم�سة �أيام كحد �أق�سى. لقد تخلى عن هذه �لممار�سات �لتي �سادت 

في ظل �لحكومات �ل�سابقة. وفي �أعقاب تبّنيها برنامجها هذ� �لهادف �إلى تغيير �سورتها، 

�سعت �لحكومة للتو��سل مع جير�نها من �أجل �لخروج من عزلتها؛ هوؤلء �لجير�ن �لذين كانو� 

عّدون حتى �لأم�ص �أعد�ء. كانت تاأمل من لبنان و�سورية �للذين �أتعبتهما �لحروب �لم�ستمرة 
ُ
ي

منذ عدة عقود، باأن ي�ساعد�ها في �لخروج من عزلتها و�ل�سماح لها بتطوير �سادر�تها.

لكن ما د�مت هذه �لحكومة لم تحل �لم�سكلة �لفل�سطينية، فاإن �أي ��ستر�تيجيا لالنفتاح على 

�ل�سوق �لإقليمية لم تكن لتحظى بالديمومة. وهكذ� �أ�سبحت فكرة �لفيدر�لية �لتي رف�ستها 

�لحكومات �لمتعاقبة هي �ل�سبيل �لوحيد للخروج من �لطريق �لم�سدودة. وكان ينبغي 

ن �سورة �إ�سر�ئيل، و�أن تتيح �إنهاء حملة �لمقاطعة 
ّ
ل�ستر�تيجيا �ل�سالم مع �لفل�سطينيين �أن تح�س

ّقعت �تفاقيات مع منظمة �لتحرير 
ُ
�سدها، و�أخير�ً م�ساعدتها على فتح �لحدود مع جير�نها، فو

�لفل�سطينية ت�سمح للفل�سطينيين بالح�سول على جن�سية �لدولة �لفيدر�لية )�لتحادية( من دون 

�للتز�م بالعي�ص فيها، وفي �إطار هذه �لدولة �لتحادية، ��ستعاد �لفل�سطينيون حقهم في �لعودة 

و�لعتر�ف �أخير� بانتمائهم �إلى فل�سطين. هكذ� �حتفظ كل طرف بدولته، غير �أن �ل�سكان ح�سلو� 

على جن�سية هذ� �لكيان �لجديد �لذي يجمعهم. �إنها دولة �إ�سر�ئيل وفل�سطين �لتحادية �لتي 

يحظى فيها �ل�سكان بحرية �لحركة و�لعي�ص في �أرجائها كافة. وح�سل جميع �لفل�سطينيين 

�لمقيمين في �لخارج على �لحق في طلب �لح�سول على جن�سية �لدولة �لتحادية �لجديدة، على 

�أن يتمكنو� بعدها من �ل�ستقر�ر �أينما ي�ساوؤو� من �أجل �لحفاظ على �لتو�زنات �لمت�سلة 

بالهوية، و�لتي ل تز�ل ح�سا�سة في �لوقت �لحالي على �لرغم من �أن حدتها خّفت �إلى حد كبير. 

ولذلك، تم �لتفاق على �أنه خالل �لعقدين �لمقبلين ل يمكن للفل�سطينيين و�لإ�سر�ئيليين 

�لت�سويت �إّل في دولتهم حتى لو كانو� يعي�سون في �لدولة �لأُخرى. وهذه �لقاعدة �لتي تنطوي 

على تمييز لم يتقبلها �سوى على م�س�ص جزء من �لي�سار �لإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني، لكن تم 
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�لتفاق على هذ� �لحل في �لنهاية تحت �ل�سغط �لأوروبي و�ل�سيني. ور�أى ق�سم من �لر�أي �لعام 

�أنها �أكثر حكمة نظر�ً �إلى �لما�سي �لقريب، و�إلى �سوء �لمعرفة �لمتبادلة بين �لجانبين �للذين لم 

يلتقيا من قبل �إّل في �ساحات �لقتال. و�سمل �لتفاق فترة �نتقالية مدتها 20 عامًا، وهي �لمدة 

�لالزمة لت�سوية جميع �لخالفات ب�ساأن �سرقة �لأمالك �لفل�سطينية خالل �لحروب �لمتعددة، ومن 

�أجل تغيير �لعقليات.

هذه �ل�سيغة �لجديدة �أثارت �سخط �ليمين �لإ�سر�ئيلي، لكنها بدت كحل م�ستقبلي بالن�سبة 

�إلى حزب م�ستقبل �لم�سرق �لذي �قترح من جانبه تو�سيع �لتحاد �لإ�سر�ئيلي ــ �لفل�سطيني 

لي�سمل لبنان و�لأردن، ثم �سورية، لت�سكيل �تحاد دول �لم�سرق. مثل هذ� �لتكتل يمكن �أن يكون 

له وزن و�سدقية �أكبر، و�أن يحظى با�ستقاللية �أكبر عن �لقوى �لعالمية �لعظمى وهي �ل�سين 

و�لهند و�لوليات �لمتحدة �لأميركية و�أوروبا. لبنان و�سورية منهمكان في م�سكالت طائفية 

وم�سكالت �لالجئين، لكن كي يكون لأي بلد �سوت في �ل�ساحة �لدولية، فاإنه ل بد من �أن ي�سبح 

قوة �إقليمية. �إن �لتحالف بين دول �ل�سرق �لأو�سط هو �لذي يعطي هذ� �لم�سروع �سدقية، وبد� �أن 

�ختيار �لتحاد بين �لجير�ن م�سار و�قعي. هذ� هو على �لأقل م�سروع حزب م�ستقبل �لم�سرق، 

حتى �إن �أقر باأن �لوقت لم يحن بعد لو�سعه مو�سع �لتنفيذ. وفي �لنتظار، فاإن مجرد �لتعاون 

بين هذه �لدول هو مو�سع ترحيب.

فيما يتعلق باإ�ضرائيل وفل�ضطين. �لحل لي�ص مثاليًا، لكن �ل�سعبين �سئما هذه �لحرب: 

 �لهز�ئم �لميد�نية �لعديدة من ع�سدها، حازت تاأييد �لر�أي 
ّ
فالمقاومة �لفل�سطينية �لتي لم تفت

�لعام �لعالمي من خالل قدرتها على �ل�سمود وعد�لة ن�سالها، بينما جعلت ''حركة �لمقاطعة 

و�سحب �ل�ستثمار�ت وفر�ص �لعقوبات'' �لقت�ساد �لإ�سر�ئيلي في و�سع �سعب، و�أ�سبحت دولة 

�إ�سر�ئيل �لم�سرة على ��ستقاللها وقانون عودة �ليهود، مجتمعًا يزد�د �كتئابًا، و�سار عدد 

�ليهود �لمغادرين �أكبر كثير�ً من �لو�فدين. عالوة على ذلك، كانت �ل�سيا�سة �لتو�سعية 

�لإ�سر�ئيلية ت�ستمد مبرر�تها من �عتمادها على �لقوة �لأميركية، غير �أن �لوليات �لمتحدة �ليوم 

�ء تر�جع قوتها، وقد ناأت بنف�سها عن �إ�سر�ئيل. �إن �إقامة تحالفات محلية هو ما يتيح 
ّ
تعاني جر

تعزيز �لقت�ساد و�سمان ��ستقر�ره، يتابع �سالم �ل�سرح لل�سياح �لذين وفدو� باأعد�د كبيرة 

� �لأم�ص �للذ�ن باتا عبئًا على 
ّ
لمحاولة فهم ما يجري في هذ� �لبلد حيث يبني �ل�سعبان، عدو

حلفائهما �ل�سابقين، نموذجًا لمجتمع جديد. كانت ''ُدور'' هذه �ل�ساحية كلها مختلطة ويجمعها 

تو�فق ل مثيل له. لقد بدت في عيون عدد كبير من �سكان �لدولتين نموذجًا للم�ستقبل، وبات 

نظر �إلى �لما�سي على �أنه فترة مظلمة �أ�سنى فيها �لنا�ص حياتهم في مجتمع يعاني �لإحباط، 
ُ
ي

وتاريخ مثقل يتعين تجاوزه وكذلك �أخذ �لعبرة منه، ولذلك كان كل �سخ�ص يبذل ما في و�سعه 

في هذه ''�لدُّور''.

لد من �لرغبة في خلق حلم م�سترك �نطالقًا من حلم كل 
ُ
''الدُّور'' المختلطة هي م�سروع و

فرد. كانت جزء�ً من بنى �لحو�ر �لتي �أن�ساأها �لمجتمع �لمدني لف�سح �لمجال �أمام �لنا�ص 

للتعرف �إلى بع�سهم �لبع�ص ب�سورة �أف�سل، و�لتخل�ص من �لم�ساعر �ل�سلبية �لتي نغ�ست حياة 
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�لعديد من �لأجيال �ل�سابقة. عاد �لفل�سطينيون �لذين هاجرو� متحم�سين لتنفيذ هذه �لم�ساريع.

�إنهم يدركون �أنه لم يتم حل جميع �لم�سكالت بعد، ول �سيما تلك �لمتعلقة بالجي�ص 

و�لتفاوتات في م�ستوى �لتنمية و�لعقلية.

�إن مو�سوع �لجي�ص ح�سا�ص للغاية. فهو ل يز�ل موؤلفًا من كيانين م�ستقلين، وحتى �إن كان 

لل�سلطة �لتحادية حق �لإ�سر�ف، فاإن �لقيادة ل تز�ل جماعية، كما �أن مو�فقة �لطرَفين 

�لإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني ل تز�ل �سرورية للتدخل خارج حدود كل دولة.

ماذا عن الغد! جميع �سكان ''�لد�ر'' مقتنعون ب�سحة �لخيار وينا�سلون من �أجل �لم�سي �أبعد 

من ذلك. وياأتي في �لمقام �لأول نزع �ل�سالح �لنووي، ذ�ك �لوهم �لقديم �لذي ينتمي �إلى 

�لما�سي، فهو يمثل كارثة على �سعيد �لطاقة، وتهديد�ً لبقاء �لب�سرية. �إن �لطاقة �لمتجددة هي 

�لنموذج �لوحيد �لم�ستديم في ر�أيهم، وهي تلك �لمنتجة من �لماء و�ل�سم�ص و�لرياح، وكلها 

متاح هنا بالمجان. �إنهم يرغبون في �لحد من �سلطة �لدولة �لتحادية و�لوطنية لم�سلحة 

�ل�سلطات �لمحلية. ويعتقدون �أن هذ� �سياأتي مع تطور �لقت�ساد �لمحلي و�ل�سبكات �لجتماعية 

�لتي �ستقلل بالتدريج �لفائدة من وجود �لدولتين، وهو ما يجب �أن يقلل �سيئًا ف�سيئًا �لنكفاء 

�لمت�سل بالهوية و�لعنف �لذي تغذيه �لعو�طف. وفي غ�سون ذلك، ينا�سلون من �أجل بناء 

�قت�ساد جديد �أكثر �سمولية و�أقل �عتماد�ً على تحالفات �ل�سركات �لعالمية، وم�سروعهم يتمثل 

في �لعي�ص باأق�سى قدر من �ل�ستقاللية، وهم في �لوقت �لحالي ��ستطاعو� �إنتاج �لطاقة �لالزمة 

عن طريق �لألو�ح �ل�سم�سية ومعالجة �لنفايات. عالوة على ذلك، لديهم في ب�ستانهم �لخ�سرو�ت 

و�لفو�كه �لأ�سا�سية، ومع �لتعاونية �لمحلية يحققون �لكتفاء �لذ�تي. تبقى لديهم م�سكلة 

�لتقنيات �لمعقدة �لتي ل ي�ستطيعون �إتقانها، ول يتخيلون �أن في و�سعهم �ل�ستغناء عنها، ولذ�، 

فاإنهم ل يز�لون يبحثون عن حلول. هكذ� �ختتم �سالم عر�سه باأن �سرح بنظره نحو �لأفق وقد 

�رت�سمت �بت�سامة على طرف فمه كاأنه يقول �إن �لإر�دة موجودة، لكن �لطريق ما ز�لت طويلة. 
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