دوﻝة ديمقراطية واحدة
بقﻝم :تيريزا وﻝفوود.
ترجمة :مازن اﻝنحوي.
عندما صرح يواف بار مؤخرا 0أمام جمهور في بيت زيتون في تورونتو بأنه جاء من حيفا ،فﻝسطين ،كنا نعﻝم أننا
سنستمع ﻝشيء جديد ومتفائﻝ قد يجﻝب اﻝسﻝم واﻝديمقراطية في مناطق اﻝكيان اﻝسرائيﻝي واﻝضفة اﻝغربية
اﻝفﻝسطينية" .اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة" هي اﻝحﻝ اﻝواقعي اﻝوحيد واﻝممكن ﻝﻝوضع اﻝراهن اﻝمضطرب واﻝغير

عادﻝ .وقاﻝ بار أنها باﻝفعﻝ دوﻝة واحدة؛ غير قانونية ،عنصرية ،وغير ديمقراطية يحكمها كيان اﻝحتﻝﻝ
اﻝعسكري اﻝسرائيﻝي.

هي إعماﻝ اﻝفكر واﻝتخطيط ﻝجعﻝها ديمقراطية  .اﻝصورة واضحة  -انظر اﻝى اﻝخريطة .ﻝ يوجد امكانية
اﻝمهمة

ﻝحﻝ قائم عﻝى دوﻝتين ﻝمنطقة يحشر بها ةثﻝةثة مﻝيين فﻝسطيني تتقﻝص يوميا أكةثر من أي وقت مضى إﻝى جيوب
من اﻝرض محاطة بقوة إستعمارية ﻝديها ما يقرب من ةثمانية مﻝيين نسمة .هذا ﻝن يكون حﻝ 0وكما ﻝحظ بار أن
هذا اﻝحﻝ يستند إﻝى قمع جميع اﻝناس في اﻝشرق اﻝوسط ويكرس فقط سياسة اﻝتطهير اﻝعرقي.

بار يقوﻝ أن إنشاء دوﻝة ديمقراطية واحدة يضمن حق اﻝعودة ﻝجميع اﻝفﻝسطينيين وذريتهم اﻝذين تم نفيهم منذ عام
 .1948يجب إعطاء حق اﻝعودة ﻝﻝجميع ،وعﻝى اﻝرغم أن بارﻝ يعتقد بعودة كﻝ اﻝﻝجئين ؛ ﻝكن رؤية دوﻝة

ديمقراطية واحدة يجب أن تشمﻝ اﻝتخطيط ﻝﻝبنية اﻝتحتية ﻝعودة اﻝﻝجئين.

اﻝمادة  13من "اﻝعﻝن اﻝعاﻝمي ﻝحقوق اﻝنسان" اﻝتي وقعتها كندا واﻝعديد من اﻝبﻝدان تنص عﻝى حق اﻝعودة ﻝجميع
اﻝمنفيين إﻝى أوطانهم.
اﻝكيان اﻝ سرائيﻝي اﻝحاﻝي قد تخيﻝه اﻝصهاينة منذ أكةثر من مئة عام وﻝقد أعﻝن اﻝمستوطنون اﻝصهاينة أن اﻝهجرة
إﻝى فﻝسطين خﻝﻝ اﻝمئة سنة اﻝماضية تمت بدعم ضمني وعﻝني في وقت ﻝحق من اﻝقوى اﻝمبرياﻝية في أوروبا
وأمريكا اﻝشماﻝية .هذه اﻝقوى تدعم درجة محددة من اﻝديمقراطية في اﻝعديد من اﻝبﻝدان ﻝخﻝق درجة من اﻝستقرار
اﻝتي تسمح باستغﻝﻝ اﻝموارد ،وخاصة 0اﻝنفط ،وﻝكن اﻝديمقراطية ﻝ تزاﻝ غير معتمدة في منطقة اﻝشرق اﻝوسط.

قوى اﻝتغيير قوية اﻝن في بﻝدان عديدة من اﻝشرق اﻝوسط وشماﻝ أفريقيا؛ هذه اﻝقوات ناشطة في فﻝسطين؛ أفكار

يوميا 0وعاﻝميا .0عندما تصبح قوى اﻝديمقراطية )بما في ذﻝك اﻝديمقراطية اﻝقتصادية(
ورؤى جديدة تعبئ ﻝﻝتغيير
وحق اﻝعودة أكةثر قدرة ،0اﻝصهيونية سوف تصبح غير مقبوﻝة ويجب عندها اﻝعتراف بأنها خارج اﻝمعايير
اﻝعاﻝمية.

بار قاﻝ ﻝنا أن بعض أعضاء اﻝبرﻝمان في كﻝ من اﻝكيان اﻝسرائيﻝي واﻝسﻝطة اﻝفﻝسطينية قد قبﻝوا باﻝفعﻝ بهدف
اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة  .اﻝعديد من اﻝحركات اﻝجتماعية واﻝناشطين مﻝتزمون أيضا باﻝدوﻝة اﻝديمقراطية
اﻝواحدة  .بار يدعو مجموعات اﻝتضامن واﻝناشطين اﻝخرى  ،مةثﻝ مجموعات اﻝمقاطعة أو منظمات اﻝدفاع عن

اﻝفﻝسطينيين ضد تدمير اﻝمنازﻝ واﻝراضي واﻝسرقة ،ﻝدراج اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة ضمن أهدافهم .وأضاف

أن اﻝعديد من اﻝنشطاء عﻝى أرض اﻝواقع منخرطون في هذه اﻝصراعات اﻝيومية؛ هذه اﻝرؤية ﻝﻝدوﻝة اﻝديمقراطية
اﻝواحدة تعطيهم اﻝقوة واﻝتفاؤﻝ .هناك حركة خاصة ﻝﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة تدفع ايضا 0تﻝك اﻝمجموعات

اﻝناشطة ﻝتعﻝم اﻝمزيد واﻝﻝتزام بتقديم اﻝدعم.

بار هو شخص هادئ ،ويتكﻝم برقة قد نحى جانبا أسئﻝة 0عن وضعه ومعامﻝته كمعارض "يهودي إسرائيﻝي" باﻝقوﻝ
أن ما يحدث ﻝﻝفﻝسطينيين هو اﻝمر اﻝذي يستحق اﻝهتمام فعﻝ .0بينما تشير اﻝتقارير ،بأنه قد تعرض ﻝﻝضرب

واﻝسجن ﻝﻝنشاطاته اﻝسﻝمية .وعﻝمنا فيما بعد أنه احتجز وتعرض ﻝﻝتحقيق عندما دخﻝ كندا.

هو مايزاﻝ عضوا 0في اﻝعديد من اﻝحركات اﻝشعبية اﻝتي تسعى ﻝتحقيق مستقبﻝ اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة ،وساعد
في تنظيم "مسيرة اﻝعودة" في اﻝجﻝيﻝ منذ بدايتها في عام  .1996كان ناشطا في "حركة مناهضة اﻝفصﻝ
اﻝعنصري" داخﻝ اﻝكيان اﻝسرائيﻝي .ويعمﻝ اﻝن ﻝتعزيز مبادرة "دوﻝة ديمقراطية واحدة" مع اﻝعديد من اﻝرفاق.
وقد ساعد في تنظيم مؤتمرات حيفا حوﻝ اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة بعنوان :نحو عودة اﻝﻝجئين اﻝفﻝسطينيين

وإقامة دوﻝة عﻝمانية ديمقراطية ،فضﻝ عن مؤتمرات أخرى في يافا ،وبيت ﻝحم ،وﻝندن وميونيخ.

اﻝمهمة اﻝعاجﻝة هي رفع اﻝوعي داخﻝيا وعاﻝميا 0حوﻝ قيمة وضرورة اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة؛ مجموعة بار
تعمﻝ مع ناشطين فﻝسطينيين وجماعات بما في ذﻝك مازن قمصية) ،مؤﻝف "اﻝمقاومة اﻝشعبية في فﻝسطين :تاريخ
من اﻝمﻝ واﻝتمكين اﻝصادر في  2010عن دار اﻝنشر اﻝبريطانية "بﻝوتو بوكس"  .انظر:
 ،(www.bookreviews.bbcf.ca/?s=Mazin+Qumsiyehومع اﻝنشطاء اﻝدوﻝيين اﻝراغبين في دعم اﻝدوﻝة
اﻝديمقراطية اﻝواحدة.وسيتم عقد مؤتمر بشأن اﻝدوﻝة اﻝديمقراطية اﻝواحدة في شتوتغارت ،أﻝمانيا ،في أيار/مايو،

عام .2013

اﻝكةثير من اﻝناس يتحدث عن فﻝسطين بمفردات متشائمة ،تحوﻝ دون اﻝمﻝ واﻝفعﻝ .يقبﻝ اﻝبعض في إمكانية إقامة
دوﻝة ديمقراطية واحدة ،وﻝكن قﻝة من تتابع هذا اﻝهدف بنشاط .رحﻝة بار إﻝى كندا اوقدت كةثيرا 0من اﻝهتمام

واﻝمﻝ بين اﻝحاضرين ،بما في ذﻝك صديق فﻝسطيني من اﻝردن كان في تورونتو في نفس اﻝوقت.

بار يدعو اﻝرفاق في كﻝ مكان ﻝﻝعمﻝ من أجﻝ دوﻝة ديمقراطية واحدة .في نهاية اﻝعرض اﻝذي قدمه في بيت
زيتون ،تم تشكيﻝ مجموعة عمﻝ جديدة ﻝهذا اﻝسبب باﻝذات.
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