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مؤتمر أميركا الشمالية األول لتدارس حل الدولة الواحدة يف  2009مارس /آذار 29و 28عُقد يف بوسطن يف 
مري مدريد وقد تابع املؤتمر النقاشات التي دارت يف املؤتمرات السابقة، وال سيما يف مؤت. إسرائيل/فلسطين

، وعالج، للمرة األوىل، ما يحتاج إليه حل الدولة الواحدة من استراتيجيات وتدابير ومناهج 2007ولندن يف سنة 
  .ومستلزمات تنظيمية

لبوسطن منزلة مركزية يف احلياة الثقافية واألكاديمية األميركية، كما أن لها مكانة معتبرة يف التاريخ 
ميركي من أجل الديمقراطية، وهذا ما جعلها تشكل موقعاً مثالياً ملؤتمر وضع نصب فهي مهد النضال األ. األميركي

  .إسرائيل/عينيه بناء ديمقراطية حقيقية يف فلسطين
بعد تدارس مفصل لقصور حل الدولتين وحمدوديته، عاجلت جلسات املؤتمر بكثير من اإلمعان والتمحيص ما 

اء وفرص وحسنات، إضافة إىل ما يحيط بهذا احلل من مصاعب يكتنف التحرك نحو حل الدولة الواحدة من أجو
وكان اجلمهور الذي أمّ املؤتمر كبيراً ومتنوعاً ومفعماً باحلماسة، وكان يتابع اجللسات بكثير . وعقبات واعتراضات

  .من االهتمام ويشارك فيها بالسؤال والنقاش والتعليق، وذلك يف حدود الوقت اخملصص لذلك
والتحليالت التي شهدها املؤتمر أن هناك دولة واحدة قائمة هي إسرائيل التي ظلت منذ بداية وأكدت األبحاث 

وهذا يعني أن . ، حتكم فلسطين التاريخية كلها1967احتاللها للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية يف سنة 
ين اإلسرائيليار، فهو يمنح اليهود لكن الوضع القائم جائر وظامل وغير قابل لالستمر. الدولة الواحدة موجودة فعالً

بل إن هناك تفاوتاً كبيراً بين اليهودي الشرقي (ين الفلسطينياحلقوق السياسية الكاملة، بينما ينكرها على 
  ).يف االمتيازات والوصول إىل السلطة" األشكنازي"واليهودي الغربي ] السفاردي" [املزراحي"

ون الذين جنوا الفلسطينيف. اإلسرائيليلها التي يتمتع بها اليهودي ليس هناك اليوم فلسطيني يتمتع باحلقوق ك
، يُعتبرون، هم وأبناؤهم، مواطنين من الدرجة الثانية، وذلك 1948يف سنة  إسرائيلمن الطرد بعد تأسيس دولة 

السياسي، إنهم يُسامون أشكاالً منهجية مؤسسية من التمييز والتهميش . يعود بكل بساطة إىل أنهم ليسوا يهوداً
ون الذين يعيشون يف الفلسطينيأمّا . ويتعرض رزقهم ومعاشهم لتهديدات عنصرية تتزايد ضراوة يوماً بعد يوم

الضفة الغربية وغزة فإنهم، منذ عقود، يرسفون حتت نير احتالل عسكري وحشي، إذ إن آالفاً منهم قتلوا أو جرحوا، 
ومنهم من أُتلفت أو سُلبت مصادر رزقهم ولقمة عيشهم، وضُربت  كما أن منهم من دُمرت بيوتهم أو نُهبت أراضيهم،

على حركتهم يف مناطقهم قيود شديدة، وسُدّت يف وجوههم سبل التعليم والعناية الصحية، وبذلك أصيب أطفالهم 
 أمّا الفلسطينيون الذين فُرض عليهم العيش يف املنايف أو يف. شيئاً فشيئاً بمعوقات جسدية أو عاطفية مؤملة

خميمات الالجئين، فمحرومون، يف معظمهم، من حق أساسي من حقوق اإلنسان هو حق العودة إىل وطنهم، وذلك 
  .ألنهم، بكل بساطة، مل يولدوا يهوداً

دولة ذات أغلبية يهودية، ولهذا  إسرائيلمصمَّم كي تكون  –حتى إذا سلمنا بأنه حل حمتمل  –إن حل الدولتين 
تفويضاً مطلقاً للتمييز ضد  إسرائيل، بل إنه سيمنح الفلسطينيةاحلقوق واملصالح لن يفلح يف حتقيق أي من 

على شظايا متناثرة يف الضفة الغربية وال تتصل بغزة بصلة  فلسطينية" دولة"ثم إن إنشاء . ينالفلسطينياملواطنين 
  .ينالفلسطينيحقيقية سيلغي، عملياً، حق عودة الالجئين 

، إذا ما أجبروا الفلسطينيلرازحين حتت االحتالل، والذين يشكلون أقلية بين الشعب ين االفلسطينيوالواقع أن 
، فإن أقصى ما سيحصلون عليه يف املقابل هو أرخبيل الفلسطينيعلى املساومة على حقوق أغلبية أبناء شعبهم 

  .على جميع بُناها هيمنة دائمة إسرائيلمن اجلزر املتباعدة التي ستهيمن 
كلها، إالّ  الفلسطينيين وال ملكونات الشعب اإلسرائيليبيل إىل حماية حقوق اإلنسان، ال لليهود ليس هناك من س

حقوق اإلنسان لهؤالء الذين ال يريدون أن يعانوا بعد اآلن جرّاء وصمة أنهم غير يهود يف دولة : الدولة الواحدة
يتخلصوا من قسوته وكلكله، وهؤالء الذين مكرسة لليهود، وهؤالء الذين يرزحون حتت نير االحتالل ويريدون أن 

  .يعيشون يف املنايف وسيتمكنون أخيراً من ممارسة حق العودة
واألمر الذي يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، هو أن هناك عوامل متعددة حوّلت حل الدولتين إىل سراب يغوي، لكنه 

وقد آن األوان . لضفة الغربية والقدس الشرقيةل اإلسرائيليسراب خُلّبٌ، ومن أهم هذه العوامل قسوة االستعمار 
لالعتراف بأن تقسيم فلسطين إىل كيانين سياسيين ليس عدالً وال عملياً، وأنه كان على مدى العقود ملهاة حترف 

  .األنظار عما يحتاج إليه السالم العادل والدائم
لدولة تقوم على مبادئ الديمقراطية  إن املؤتمرين، عوضاً عن اللُّهاث وراء سراب حل الدولتين، صاغوا رؤيا
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. واملساواة؛ دولة لكل مواطنيها، تُبنى على مؤسسات وممارسات متسقة مع القانون الدويل وحقوق اإلنسان العامة
ولقد سبر املشاركون يف املؤتمر . إن دستور هذه الدولة وممارساتها يستجيبان حلقوق مواطنيها وحاجاتهم كافة

الواحدة، بما يف ذلك الدولة الديمقراطية العلمانية، أو االحتادية املزدوجة القومية، واتفقوا نماذج خمتلفة للدولة 
  .على أن امليزات النسبية لهذه النماذج حتتاج إىل مزيد من البحث والتمحيص

ة ومل يغفل املؤتمرون العقبات األساسية التي تواجه حتقيق رؤيا الدولة الواحدة، بما يف ذلك معارضة أغلبي
الذين  الفلسطينيةومنظمة التحرير  الفلسطينيةين أيضاً مثل رسميي السلطة الفلسطينيين اليهود وبعض اإلسرائيلي

. الفلسطينييسيطرون على املوارد احليوية، ويحتكرون كثيراً من املؤسسات التي يفترض أنها أقيمت خلدمة الشعب 
يف  الفلسطينيةل حتدياً كبيراً، بينما جند بعض القيادات على حل الدولتين يشك" اإلجماع الدويل"وال شك يف أن 

األراضي احملتلة يلهث وراء مفاوضات حل الدولتين، أو يتبنى مقاومة من دون أي استراتيجيا لتحقيق كامل 
، واستجابتها حلاجات الفلسطينيةولهذا، فإن إعادة احلياة والديمقراطية إىل منظمة التحرير . الفلسطينيةاحلقوق 

هناك حاجة إىل رؤيا تسمو على هذه . الفلسطينيكله، أصبحا من األولويات امللحة للشعب  الفلسطينيشعب ال
ين على السواء، وحتضهم جميعًا اإلسرائيلياملزيفة، وتقدم شيئاً جديداً للفلسطينيين واليهود " الواقعية"اخليارات 

  .على قبول العدل والديمقراطية أساساً للسالم الدائم
الرغم من وجود حتديات ال ريب فيها، فإن املؤتمر أضاء على بعض مؤشرات القوة لدى احلركة السياسية وعلى 

ودأبه على طلب العدل والسالم  الفلسطينيمثابرة الشعب : التي تتبنى حل الدولة الواحدة، ومن هذه املؤشرات
ين بديمقراطية الفلسطينييجاد سبيل للعيش مع ين اليهود العازمين على إاإلسرائيليواحلقوق املتساوية؛ تزايد أعداد 

واحترام متبادل؛ النضال من أجل الشرعية، إذ إن املبادئ العامة للعدل والديمقراطية شرعت تقلب ظهر اجملن 
وفرض  إسرائيلللنزعات الشوفينية واحلصرية؛ استجابة حركة تضامن دولية لنداء العدالة بمساندة مقاطعة 

إن املؤتمرين، يف معظمهم، يعتقدون أن رؤيا الدولة . ها على اإلذعان للقانون الدويلاحلصار عليها كي جتبر
الواحدة هي الفكرة الوحيدة التي تتمتع بالقوة والوضوح األخالقي لتجاوز ما يحيط باألزمة حالياً، والتي تقدم 

  .للمنطقة سالماً عادالً ال بد، بالتايل، من أن يكون سالماً دائماً

  املشاركون
االنتفاضة "مشارك يف تأسيس (علي أبو نعمة 

  ")اإللكترونية
  )رئيس هيئة أرض فلسطين(سلمان أبو ستة 

  )أستاذ شرف للعلوم السياسية(نصير عاروري   )أستاذ اإلنسانيات واللغات احلديثة(منير العكش 
  )أستاذ قانون(جورج بشارة   )أستاذة القانون الدويل(سوزان أكرم 

  )أستاذ علوم سياسية(هاين فارس   )تاذ فلسفة القانونأس(أورن بن دور 
  )أستاذ علوم سياسية(أسعد غانم   )أستاذ علم اجتماع(سيف دعنا 
  )فلسطينيةأكاديمية وكاتبة (غادة الكرمي   )أستاذة علوم سياسية(ليلى فرسخ 

رئيس اجمللس النقابي للعرب (مناضل حرز الله 
  )األميركيين

  )سات االجتماعيةأستاذ الدرا(جويل كوفل 

  )أستاذ قانون(مايكل لينك   )أستاذ العلوم الذرية والهندسة اآللية(جميد كاظمي 
  )أستاذ تاريخ(نورتون ميزفنسكي   )حمام نقابي يعمل يف جمال حقوق إنسان(هوارد لينو 

  )أستاذ تاريخ(غابرييل بيتربرغ   )أستاذ اإلنكليزية واألدب املقارن(سَريّ مقدسي 
  )أستاذ تاريخ الشرق األوسط(جنيب صليبا   )أستاذ تاريخ(به إيالن با

  

 .أستاذ علوم سياسية: هاين فارس أستاذ شرف للعلوم السياسية : نصير عاروري  (*)

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


