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 كتيب حملة الدولة الواحدة من البحر الى النهر!

 بكر أبوبكر

 

ي صغتر وأنيق 
ون  اطلعت عىل كتيب الكتر

ومعنون "حملة الدولة الديمقراطية 

ي 
 
الواحدة، الدولة الديمقراطية الواحدة ف

ي 
وع تحرر وطن  فلسطير  التاريخية مشر

ي يحقق العدالة، سؤال وجواب". 
 وانسان 

صفحة  63الورغم طول العنوان فإن 

ا و 
ً
التمعن تستحق القراءة حق

وع التفكرو  ي جاء )المشر
 
صفحة  63ف

ي 
ر
صفحات تحت عنوان من هم  4 والباف

 ،الالجئون الفلسطينيون بالتفصيل(

خاصة أن "الحملة الشعبية حول خيار 

ي فلسطير  
 
الدولة الديمقراطية الواحدة ف

بمجموعة من  التاريخية" بدأت 

من  ئيليير  الفلسطينيير  واليهود اإلرسا

ختر كما يقول الغالف ال مدينة حيفا  

ي كل ثنايا  3102للكتيب منذ العام 
 
ا ف ً مشتر

"  ،الكتيب اىل سقوط "حل الدولتير 

 بفعل إرصار نظام البارتهايد 
ا
"الظالم أصًل

الكولونياىلي عىل بسط سيطرته الكاملة بير  

ا. 
ً
  البحر والنهر" كما ننقل نًصا من الغالف الختر أيض

ي تمتر  الكتاب عتر السؤال والجواب لمختلف  "النظري"وصالبة الطرح  التبسيط والقوة
النر

 
 
ي حل عىل جهد كبتر وي  السئلة المتداولة حول الموضوع وطريقة الصياغة المحبوكة تدل

 
م ف تر

الطرح وجديته السيما والقطع حسب الحملة االيمان القوي بدل عىل تإعداد الكتيب، بل و 

ي 
 
ي جنوب إفريقيا الذي احتوى السكان الصليير  اال ما شاب   ،فلسطير  بسقوط الحلول ف

 
 ه الحل ف
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ي ذاك البلد 
 
كما يشتر و  مع المستعمرين ولكن بطرح العنرصية جانًبا رغم استمرارها اقتصاديا ف

 الكتيب. 

" "اتفاقية أوسلو"يحمل الكتيب بشكل كبتر عىل  ا ليذهب عميو  وعىل "حل الدولتير 
ً
يقرر أن ق

عي ويجب مواصلة مقاومته "االستيطان
ي كل فلسطير  منذ بدايته غتر رسر

 
ي ف

 ."01ص-الصهيون 

ي يعود 
ى )إرسائيل( النر وموضًحا أن "حل الدولة الواحدة يقوم عىل تفكيك المستعمرة الكتر

ي 0442تأسيسها اىل سنة 
، وإزالة كل هياكل الهيمنة والسيطرة والقمع. وهي المستعمرة النر

ف بها اتفاق اوسلو  ".01ص-اعتر

ي فلسطير  هو غزو  من النظام الساسي لحركة فتح تقول أن:  2)المادة 
 
ي ف

الوجود اإلستيطان 

يالية العالمية  ي وقاعدة استعمارية توسعية وحليف طبيعي لالستعمار واالمتر
ي عدوان 

صهيون 

 وتصفية الكيان أن الهدف:  03المادة ( وتقول )والرجعية. 
ا
 كامال

ً
تحرير فلسطير  تحريرا

 الصهيو
ً
 وثقافيا

ً
 وعسكريا

ً
 وسياسيا

ً
ي اقتصاديا

ي ا .(ن 
 
إقامة دولة فلسطينية ): 06لمادة وف

ي وتحفظ للمواطنير  حقوقهم 
اب الفلسطين  ديمقراطية مستقلة ذات سيادة عىل كامل التر

عية عىل أساس العدل والمساواة دون تميتر  بسبب العنرص أو الدين او العقيدة، وتكون  الشر

 (القدس عاصمة لها. 

ا عن النظام الساسي لحركة فتح الذي أوردنا أعاله بعض من مواده للمقارنة فقط فإن و 
ً
بعيد

ي فلسطير  الكتيب بير  أيدينا 
 
ف بتشكل مجموعة يهودية ف يقررأن "حملة الدولة الواحدة تعتر

كة...ص ي فلسطير  واقًعا ."01ذات مواصفات مشتر
 
-حيث "بات الوجود اليهودي الكبتر ف

ي جنوب إفريقيا" وال يصح الن02ص
 
" وموضحا "إن ادراك 03ص-ضال اال وفق "أنموذج الحل ف

ي أن يقود اىل رغبة بتفكيك الطابع الكولونياىلي عن كل 
الطبيعة الكولونيالية إلرسائيل ينبع 

ة للقول ص 04ص-فلسطير   ي مطامحه الكبتر
 
"إن تفكيك االستعمار  31".. بل ويزيد الكتيب ف

ي عموم المنطقة ال
 
ي فلسطير  فحسب"! السيما واإلقرار أن "جذور يجب أن يتم ف

 
عربية وليس ف

 القانون الدوىلي استعمارية"! 

ي تقول:  01المادة )أنظر 
ي النظام الساسي لحركة فتح النر

 
ي تحقيق أه ف

 
داف المشاركة الفعالة ف

ي التقدمي الموحد.  ي تحرير أقطارها وبناء المجتمع العرنر
 
ي المة العربية ف

 
ي  02 المادة ( وف

النر

ي المعركة ): ررتق
 
يك ف ي كطليعة وأساس وعىل المة العربية كشر

االعتماد عىل الشعب الفلسطين 

اك الجماهتر العربية  ي بارسر
ي الفلسطين  وتحقيق التالحم الفعىلي بير  المة العربية والشعب العرنر

ي المعركة من خالل الجبهة العربية الموحدة.(
 
 ف
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وععودة للحملة والكتيب، و  رح حير  مل الواسع وكثتر من الفللتعبتر عن ال  فيه ينطلق المشر

ي  31يقول ص
ي فلسطير  التاريخية ستكون جزًءا من المنطقة النر

 
"إن الدولة الديمقراطية ف

ة الواحدة وذج الديمقراطي للدولة الفلسطينيمتعيش فيها وتنتمي اليها. ويمكن أن يكون لهذا الن

ي أوساط الشعوب العربية...." المنشودة
 
 صدى ف

ي إشار و
 
ي منظمة التحرير الفلسطينية  33ت الكتيب كما يذكرصاف

 
اىل أن "القيادة المتنفذة ف

فت بدولة المستعمر القائمة فيه وعىل أنقاض شعب  %12...تنازلت عن  من الوطن، واعتر

ي العودة....." ما أ ب
 
ي دى لتمزيق الشعب الفلسطيأكمله، وتنازلت عن حق ماليير  الالجئير  ف

ن 

 "ة الوطنية. وانحالل الحرك

ي سياق فكرة العودة
 
لالجئير  الفلسطينيير  )واليتعرض الكتيب لما يسميه الصهاينة قانون  وف

  31يقول الكتيب ص (0411العودة لليهود اىل فلسطير  الصادر عام 
 
 العودة لب   "نحن نعد

رير حة الحل السياسي للقضية الفلسطينية وجزًءا ال يتجزأ من عملية التحرر والتالعدالة وركتر  

" ي فلسطير 
 
ي الكبتر خالد الحسن قد وتفكيك المنظومة االستعمارية ف أشار  . )كان المفكر العرونر

 أنه بعد قيام الدولة عىل جزء من فلسطير  فيجب تشكيل حزب العودة(

 وإذ يشتر الكتيب الهام اىل النشاطات "المبهرة" للجنة الوطنية للمقاطعة عىل الصعيد العالمي 

ي دي أس( ي الداخل ، وللدو )نر
 
( ف ي الديمقراطي

ن )كار الذي يراه هاًما ل)حزب التجمع الوطن 

ي أراضينا عام بزعامة د.عزمي بشارة( 
 
"طرح شعارات أنجز حير   قد  61فإنه يراه ص 0442أي ف

ي ينالمساواة الكاملة والمواط
ي شة المتساوية النر

ط تحقيقها إلغاء الطابع اليهودي والصهيون   تر

 اىل 
ا
 وليس دولة اليهود".  ،دولة جميع مواطنيها للدولة....وصوًل

ي الساحة الفلسطينية )ص
 
ي تغيب ف

ي ظل الالرؤيا النر
 
ي الكتيب رؤية ف

 
المشاركون  ( ويطرح34ف

:  لنفاذ هذه الفكرة الرؤيا الهدف بالحملة " 31ص-"تاسيس حركة شعبية واسعة العمىلي عتر

 
ا
ي "أوًل

 
ملة ...." ولتكون الح التحرري بتغيتر الوعي واستعادة القاموس السياسي واالسهام ف

ا مناهضير  
ً
ي وي  هود

"إطاًرا جامًعأ يشمل فلسطير  من كافة تجمعات الشعب الفلسطين 

ا من أرض فلسطير  بهدف التحول لحركة تحررية شعبية...." لذا يعملون 
ً
للصهيونية وانطالق

"برنامج  عىل بناء تنظيمي فكري لحركة شعبية واسعة وبناء تيار وعي جديد يحول الحلم اىل

ي 33نضاىلي عمىلي تنفيذي...ص
" كما يسعون بالحملة لتطوير خطط وبرامج لكل تجمع فلسطين 

 (.32ويعملون عىل التواصل والتشبيك )ص

ي الكتيب لقيادحد السئلة الم  أورغم التعويل عىل قيادات الداخل كما يشتر 
 
هذه  ةجاب عليها ف

ي "ال نعتقد بقدرة فلسالحملة اال أن الكتيب يقرر:  و قيادة عملية أوحدهم النهوض،  42طيننر
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وع التحرري  اح الحل وبلورة المشر ض اجتر ....." وعليه يفتر ي
ي الفلسطين 

وع الوطن  تجديد المشر

ي الضفة والقطاع والداخل والشتات )ص
 
 (.63الوحدوي الديمقراطي من قبل الجميع ف

ورة ومما يختم به الكتيب اإلشارة الواضحة اىل ا قراطية الواحدة، وهذا م"حل الدولة الديم رص 

كتر  عليه....واعتبار إرسائيل نظاما استعمارًيا استيطانًيا ونظام فصل عنرصي، ما 
يجب التر

" ي التوحد حول حل تحرري وبديل لحل الدولتير 
 .يقتض 

ي 
ي مازلت أقول أدعن 

ي مواأن عدم امتالك أرى أنن 
 
ي ر جهة المستعم  ي عامل قوة ف

عد ي الصهيون 

ً   أ خط ي حققناها بالدم تخىلي عن المكتسباتن الأو  ،ا كبتر
اف بومنها  النر  أنا خطالعالمية باالعتر

 أ طخ رضمحو نضاالت سنوات طويلة لتكريس الدولة عىل المتاح من الن أوالثالث هو  ،خر آ

ي افتكاك المتاح أذ ما زلت إ ،فاحش
 
اتمهما كانت -عامل قوة من الوطن رى ف  -الضعف مؤرسر

اف الدوىلي و    الموحدة لمقاومة الداخليةافاالعتر
ا
ي مرحلة الحقة للدولة عامال قوة وصوًل

 
 ف

ي كل فلسطير   الديمقراطية الواحدة
 
 .ف

ي أقول أن  
ي دعن 

كتيب حملة الدولة الواحدة يضم مجموعة من المفاهيم الجريئة جدا والنر

ً كتر من مجرفة تحتاج ل  ي تغيتر
ي طريقة اا جذريً ثلج وربما كاسحات ثلوج. ما يعن 

 
لتفكتر ومنهج ا ف

تجعل دة جديو انطالقة أولربما تكون اآلن أقرب اىل الحلم الذي يحتاج لطلقة والرؤيا التعاطي 

ي  الرقص  وىل باب الدخول. ا للعملية الطربً  الشعنر

 إن 
ا
ىل ولربما يحتاج تركتر  أكتر ونقاش ع ،اغالق الطريق نحو الفكرة لربما يشكل عبئا ثقيًل

ا. 
ً
 مستوى سياسي عاىلي حق

 لكن باعتقادي أن 
 
"ومنهج كتابتها "الحت ،ية العبارات ومطلقيتها من ثغرات الكتيب حد المثتر  مي

ى، إضافة اىل ي عرص سقوط الفكار الكتر
 
ي م االرهاق والعبء الذي يلقيه عىل المتلك للجدل ف

قر

ي منظورنا، الوسيلةبخطاب عميق الدلجة ضعيف 
 
تأسيس ولكنه يستحق ال ربما حنر اآلن أو ف

ل والدرس ب  ي ظل عدم التخىلي بتا بعمق،والتفكر بالس 
 
 ف

ً
 ت

ا
 . ا عما حققناه مهما بدا ضئيًل


