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مناضل على األرض ويف الكنيست

 أجرى املقابلة: خالد فراج؛ 

سليم تماري؛ مهند عبد احلميد

مل  التي  املدمرة  البلدة  صّفورية،  حب  يف  ترعرع  وطنه،  يف  الجئًا  حياته  بدأ 

يبَق منها إاّل أطالل بيوت ونبع وشجرة توت، وعلى أنقاضها ُأقيمت مستعمرة 

"تسيبوري" التي مل َتهزم ذاكرة السكان األصليين.

دخل الصراع مع املستوطنين من بوابة شعر درويش، وتأثر بفكر إميل توما، 

وبكاريزما توفيق زياد، وبحنكة توفيق طوبي السياسية.

العبرية وأمّل بخصائص املكان وأسراره، فأحدث فرقًا جوهريًا  اللغة  أتقن 

بين أصالين مّتحد مع املكان، ومستوطن سارق غريب.

كان من الذين أفشلوا اجتماع كسر اإلضراب، ورّدد مع توفيق زياد: "الشعب 

قرر اإلضراب"، فكان يوم األرض اجمليد الذي أحدث نقلة نوعية يف الدفاع عن 

احلقوق واألرض، والتعددية السياسية، واالنفضاض عن األحزاب الصهيونية. 

نقد انحرافات الشيوعيين وأخطاءهم، وأشاد بدورهم يف طرح احلل السياسي 

ويف مقاومة آثار النكبة، ودعا إىل تغيير اسم احلزب.

أمضى خمسة عشر عامًا يف عضوية الكنيست، اشتبك خاللها مع سياسة 

يف  التأثير  أهمية  النضالية:  جتربته  من  واستخلص  والعنصرية،  العدوان 

الذهاب  السلمية؛  الشعبية  املقاومة  اعتماد  داخله؛  من  اإلسرائيلي  اجملتمع 

العربية  املتابعة  جلنة  رئيس  إنه  إسرائيل.  مقاطعة  الدولية؛  احملكمة  إىل 

حممد بركة، املناضل على األرض ويف الكنيست، وقد كان لـ "جملة الدراسات 

الفلسطينية" هذا احلوار معه يف 17 كانون الثاين / يناير 2016، يف مقر مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية ـ رام الله.
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يف صّفورية قرأت أول قصيدة، وزرعت أول شتلة

يف  ونشأتك  طفولتك  عن  بسؤالك  نبدأ   
عمرو،  شفا  بعدها  ومن  صّفورية  بلدة 

ذلك  يف  بما  فلسطين  يف  حياتك  وبداية 

الدراسة األوىل.

دون  من  نفسي  أذكر  ال  أنا  احلقيقة   

صّفورية، على الرغم من أنني مل أولد فيها. 

فقد ولدت يف سنة 1955 بعد سبعة أعوام 

ملتصقة  صّفورية  لكن  النكبة،  وقوع  من 

بلدة  أكبر  فهي  الطفولة،  منذ  بحياتي 

ُهدمت  السكان،  عدد  ناحية  من  فلسطينية 

إىل  منها  عائلتي  ونزحت   ،1948 سنة  يف 

قرية الرينة، ثم انتقلت إىل شفا عمرو، وبعد 

العائلة،  رت  ُهجِّ الناصرة.  إىل  انتقلت  ذلك 

يف معظمها، إىل خارج فلسطين، فجزء منها 

موجود يف لبنان، وأجزاء ُأخرى يف سورية 

أهايل  بعض  فإن  احلظ،  وحلسن  واألردن. 

من  جزء  فالحة  يف  آنذاك  استمر  صّفورية 

فإن  عليه  وبناء  السلطات،  بموافقة  أرضه 

أرضًا  تملك  اليوم  حتى  زالت  ما  عائلتي 

وتفلحها. صّفورية مل تكن جمرد ذكرى، بل 

استمر تواصلنا بها عبر زيارتنا املكان. من 

هنا، نشأت عالقتي احلميمة بصّفورية: فيها 

قرأت أول قصيدة، وزرعت أول شتلة، وفيها 

يقّصان  وهما  جدّي  إىل  وأصغيت  استمعت 

ولهجتهما  العربية  بلغتهما  احلكاية  علي 

الفالحية اجلميلة املتناغمة مع املكان.

الوقت،  طوال  حاضرة  صّفورية  ظّلت 

لدوا، 
ُ
و عندما  الثالثة  أوالدي  "عّمدُت"  فقد 

ومارست طقسًا غير مألوف كعائلة مسلمة، 

إذ أخذتهم فور والدتهم إىل عين صّفورية، 

وغّطسُت  إليه،  خرجوا  مكان  أول  وهو 

قلت  الزالل،  العين  ماء  يف  الغضة  أقدامهم 

أين  أنتم وإىل  أين  أن تعرفوا من  لهم يجب 

تعودون. وإىل اآلن أوالدي يقولون نحن من 

رئيس جلنة املتابعة العربية، النائب السابق، حممد بركة



111 مقابلة مناضل على األرض ويف الكنيست

صّفورية، ونسكن يف شفا عمرو.

شفا  يف  والثانوي  االبتدائي  درست 

تل  جامعة  يف  دراستي  وأكملت  عمرو، 

أبيب، وخالل الدراسة بدأت عملي السياسي 

فانضممت إىل منظمة الشبيبة الشيوعية يف 

عمر 13 عامًا.

 كيف عايشت النكبة كفرد وكعائلة؟

إذ  عجيبة،  تداخالت  النكبة  يف  كان   

السبعينيات،  أوائل  حتى  لعائلتي  يكن  مل 

الذي  اآلخر  العائلة  نصف  مع  صلة  أي 

عشنا  فنحن  اخلارج،  إىل  الوطن  من  ر  ُهجِّ

يف  وأذكر  األرض.  على  النكبة  وعايشنا 

شقيقة  التقت  عندما  السبعينيات  بداية 

ن 
َ
جدي بأخيها األكبر مصادفة وسألته: "م

"أنت  له:  قالت  أخوك".  "أنا  أجابها:  أنت؟" 

'ختيار'."  فـ  أنت  أّما  أخي شاب،  أخي،  لست 

بقيت صورة شقيقها مثّبتة يف خميلتها كما 

كانت يف سنة 1948. كل عائلة فلسطينية 

القصص  هذه  جتميع  وأقترح  حكاية،  لها 

من  أساسيًا  جزءاً  لتكون  كلها،  القصيرة 

تأريخ حقيقي للنكبة.

تشّتتت العائلة يف لبنان واخلليج وبقي 

نصفها يف الوطن، لكن التشرد مل يحل دون 

اللقاء، فمنذ عشرة أعوام بدأنا نلتقي سنويًا 

واألحفاد  األوالد  ينسى  ال  كي  عّمان  يف 

الصلة  على  نحافظ  وكي  وأقاربهم،  أهلهم 

بالوطن.

الشبيبة الشيوعية حاضنة وعيي الوطني

الشبيبة  على  اختيارك  وقع  ملاذا   
الشيوعية؟

تأثرُت  عريقة،  وطنية  عائلة  من  نحن   

أبناء  من  كغيري  وناضلُت  بالنكبة  عميقًا 

وقد  جتاوزها،  أجل  من  الفلسطيني  الشعب 

حاضنة  آنذاك  الشيوعية  الشبيبة  شّكلت 

والفكري  الوطني  وعيي  أنتجت  ودفيئة 

التقدمي وصاغته، األمر الذي مل توفره قوى 

التي  أو منظمات ُأخرى. ذهبت إىل الشبيبة 

الفلسطيني،  اجملتمع  داخل  حاضرة  كانت 

لكن أبي مل يكن منظمًا يف احلزب الشيوعي، 

وإنما كان ناصريًا متدفقًا بالوطنية، وأول 

مرة شاهدت دموعه تنهمر كانت يوم تويف 

اجلماهيري  التفاعل  أن  أعتقد  الناصر.  عبد 

مع وفاة عبد الناصر عبر املسيرات وتعطيل 

املدارس، فتح باب العمل السياسي والوطني 

شّكل  األمر  وهذا  مصراعيه،  على  لشعبنا 

فكان  الثاين  املنعطف  أّما  األول،  املنعطف 

يوم األرض يف سنة 1976.

احلركة  إىل  بالتحديد  جذبك  الذي  ما   

الشيوعية؟ أمل يكن لديك خيارات ُأخرى؟

أن  فمنذ  ُأخرى،  خيارات  هناك  يكن  مل   

إىل شعر  اجنذبت  القراءة  على  عيني  فتحت 

حممود درويش الذي كان ينتمي إىل احلزب، 

عربي"  أنا  "سّجل  بقصيدته  آنذاك  واشتهر 

وكانت  عمرو،  شفا  مدينة  يف  ألقاها  التي 

وعلى  للعرب  املعادية  العنصرية  على  رّداً 
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التعامل الدوين معهم. كان الشعر جزءاً من 

وأنا  عميقًا  يفَّ  أثرت  تقدمية  وطنية  ثقافة 

عشت  الفترة  تلك  ففي  عامًا.   13 عمر  يف 

خالل  من  وعيي  ونما  فكرية،  إرهاصات 

وقاعدة  وطنية  دفيئة  كان  الذي  احلزب 

مشروع  ولتقديم  النكبة،  آثار  ملقاومة 

البقاء والصمود يف الوطن. هذه رؤيتي اآلن 

الوضوح  بهذا  تكن  مل  والتي  املاضي،  عن 

والنضج عندما كنت يف عمر 13 عامًا.

أّثرت  هل تتذكر أي تيارات فكرية ُأخرى   
بأحد  تأثرت  وهل  الفترة؟  تلك  خالل  فيك 

من داخل احلزب غير حممود درويش، بعد 

عمر الـ 13؟

معه  عملت  ألنني  توما  بإميل  تأثرت   

وعلى صعيد  منه،  قريبًا جداً  وكنت  أعوامًا 

الشعبي  والتأثير  اجلماهيري  احلضور 

جداً  قريبًا  كنت  كما  زياد،  بتوفيق  تأثرت 

إدارته  بكيفية  ومعجبًا  طوبي  توفيق  من 

لألزمات وحّلها بموهبة خارقة.

 تدرجت من عضو يف الشبيبة الشيوعية 
املكتب  عضوية  إىل  عامًا   13 الـ  عمر  يف 

السياسي يف احلزب الشيوعي اإلسرائيلي، 

وفيما بعد يف اجلبهة الديمقراطية للسالم 

احلزب  ذاك  بين  الفارق  هو  ما  واملساواة. 

وهذه اجلبهة؟

الديمقراطية  للجبهة  رئيسًا  كنت  نعم،   

تعارض  يكن هناك  واملساواة، ومل  للسالم 

بين وجودي يف اجلبهة ووجودي يف احلزب، 

تكاملية.  العالقة  كانت  العكس،  على  بل 

املاركسي  بفكره  الشيوعي  احلزب  كان 

واللينيني، وبقواعد املركزية الديمقراطية ـ 

ـ بحاجة إىل فتح  الذي ال يزال ملتزمًا بها 

صفوفه بعد يوم األرض، من أجل استيعاب 

قوى جديدة برزت على مسرح العمل الوطني 

والسياسي. وبناء عليه، أعلن املؤتمر الثامن 

أكتوبر   / األول  تشرين  يف  للحزب  عشر 

الديمقراطية  اجلبهة  إقامة  1976، ضرورة 

صفوفها  يف  تضم  التي  واملساواة  للسالم 

نداء  وأطلق  وإسرائيلية،  عربية  عناصر 

نظري،  وجهة  من  القرار  وهذا  إلقامتها. 

ألنه  احلزب،  تاريخ  يف  حكمة  األكثر  كان 

استجاب لضرورة أن تأخذ الفئات واألجيال 

إطار  يف  اجلديد  النضايل  مكانها  اجلديدة 

تنظيمي مشترك مع احلزب، بهدف النهوض 

واملشروع  الوطني  السياسي  باملشروع 

يف  الفلسطيني  اجملتمع  داخل  التقدمي 

هذا  يف  املضي  يجب  أنه  أعتقد  إسرائيل. 

آخر، ألنه يف  إىل  النهج وتطويره من حين 

إىل  تدخل  جديدة  فئات  هناك  مرحلة  كل 

مالءمة  يجب  لذا  يترك،  والبعض  احلزب 

األحداث،  ديناميكية  مع  اجلبهوي  الفكر 

فأنا أرى أن هناك تكاماًل ما بين اإلطارين، 

وبحكم عملي امليداين كنت أقرب إىل العمل 

يف  برز  وهذا  احلزبي.  عملي  من  اجلبهوي 

يوم األرض ويف العمل الطالبي عندما كنت 

تل  العرب يف جامعة  الطالب  للجنة  رئيسًا 

للطالب  القطري  االحتاد  رئيس  ثم  أبيب، 

اجلامعات  جميع  يف  العرب  اجلامعيين 

مؤسسيه  أحد  كنت  والذي  اإلسرائيلية، 

الداخلي. لقد انسجمت مع  وواضعي نظامه 

أكثر  األوسع،  الشعبي  اجلماهيري  العمل 

والعمل  املكتبي  العمل  مع  انسجامي  من 

ذهبت  ذلك  على  وبناء  والفكري.  التنظيمي 

إىل العمل اجلبهوي، وبموازاته عملت أيضًا 
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يف "جلنة الدفاع عن األراضي" التي ُأقيمت 

وكان   ،1976 سنة  يف  األرض  يوم  عشية 

ين املناضَلين، 
َ
يل شرف العمل مع املرحوم

القس شحادة شحادة الذي كان رئيس "جلنة 

الدفاع عن األراضي"، وصليبا خميس الذي 

فإن  يالحظ،  فكما  للجنة.  سكرتيراً  كان 

مع  التواصل  يل  أتاحت  الطويلة  جتربتي 

جيل كامل من املؤسسين، وكل واحد منهم 

ترك عندي شيئًا عزيزاً، آمل بأن أكون أمينًا 

عليه.

التقاء الشيوعية والناصرية ملواجهة الصهيونية

مع تغيير االسم إىل: "احلزب الشيوعي يف إسرائيل"

 ثمة مفارقة ناجمة عن حالة الصدام بين 
العربية.  الشيوعية  واألحزاب  الناصرية 

استراتيجيتهم  يف  الشيوعيون  أّيد  ملاذا 

للشيوعية؟  املناهضة  الناصرية  احلركة 

هل لك أن تفسر لنا هذه املفارقة؟

من  الشيوعيون  جداً.  بسيط  التفسير   

جهة، كانوا يف حالة تصادم مع املؤسسة 

اإلسرائيلية الصهيونية، ومن اجلهة اأُلخرى، 

كان رمز التصادم مع الصهيونية يف العامل 

من  كان  ولذا،  الناصر،  عبد  جمال  العربي 

الطبيعي أن يشكل التصادم مع الصهيونية 

بين  ومهم  كبير  التقاء  عنصر  وأطماعها 

خطابات  شخصيًا  أعي  ال  أنا  الطرفين. 

األزمة  وال  الشيوعية،  ضد  الناصر  عبد 

الناصر  وعبد  الشيوعيين  بين  كانت  التي 

الستينيات.  وأوائل  اخلمسينيات  أواخر  يف 

يف  أعضاء  ستة  للحزب  كان  أنه  أعرفه  ما 

على  ثالثة  إىل  العدد  تقلص  ثم  الكنيست، 

ومن  الشيوعي.  ـ  الناصري  اخلالف  خلفية 

واألحزاب  الشيوعيين  بين  الصراع  مظاهر 

عبد  خطابات  بّثت  األخيرة  أن  الصهيونية 

للتشهير  االنتخابية  دعايتها  يف  الناصر 

بين  االلتقاء  استمر  ذلك  ومع  بالشيوعيين. 

الناصرية والشيوعية يف الداخل على قاعدة 

مواجهة الصهيونية.

الوطنية  الهوية  تعرضت  النكبة  بعد   

هذا  ويف  والتبديد،  للطمس  الفلسطينية 

الفلسطينيون  الشيوعيون  انضوى  السياق 

ويف  اإلسرائيلي،  الشيوعي  احلزب  يف 

احلزب  يف  انضووا  الغربية  والضفة  األردن 

الشيوعي األردين، أمل يتقاطع غياب املسّمى 

الهوية  طمس  مع  احلزبين  يف  الفلسطيني 

الفلسطينية؟ كيف ترى هذا التناقض؟

 احّتد الشيوعيون اليهود والعرب الذين بقوا 

يف وطنهم يف احلزب الشيوعي اإلسرائيلي بعد 
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النكبة وقيام إسرائيل. فقد كان الفلسطينيون 

داخلون  واإلسرائيليون  هزيمة،  من  خارجين 

اليهود  الشيوعيين  وبعض  دولة،  بناء  على 

"الصهيوين"  العام  اخلط  تبّني  إىل  أقرب  كان 

فإن  ولهذا  إسرائيل،  يف  يتبلور  كان  الذي 

الوحدة بين الشيوعيين العرب واليهود كانت 

الوحدة  وُبنيت  الوقت،  ذلك  يف  ضرورية 

أّما  اإلسرائيلي.  الشيوعي  احلزب  اسم  على 

املرحلة الفاصلة فتجسدت يف انقسام احلزب 

الشيوعي يف سنة 1965عندما انفصل األمين 

العام للحزب شموئيل ميكونس وأحد أعضاء 

سنيه،  موشيه  احلزب  كتلة  يف  الكنيست 

متأثرة  كانت  قومية  جمموعة  ضمن  وكانا 

الذي حدث  الشرخ  أسباب  ومن  بالصهيونية. 

يف احلزب يف ذلك الوقت، كانت املواقف جتاه 

كل من حركة التحرر الوطني العربية، وحركة 

الناصر.  وعبد  واجلزائر،  العربية،  القومية 

املوقف  مع  يتواءموا  أن  املنحرفون  أراد  فقد 

اإلسرائيلي الرسمي، ثم أرادوا مناهضة حركة 

قومية  حركة  باعتبارها  العربية  التحرر 

أغلبية  لكن  الشيوعيين،  أممية  مع  تتناقض 

العربية  التحرر  حركة  يف  ترى  كانت  احلزب 

إثر  ويف  والتقدميين.  للشيوعيين  حليفة 

سنة  يف  جداً  مؤمل  انقسام  وقع  اخلالف  هذا 

1965، وبقي قليل من الشيوعيين اليهود يف 

إطار احلزب الشيوعي، لكننا حافظنا على اسم 

"احلزب الشيوعي اإلسرائيلي". ال أخفي عليكم، 

احلزب  داخل  أعوام  عدة  منذ  نقاشات  هناك 

الشيوعي  "احلزب  بشأن االسم: هل يتغير إىل 

"احلزب  حاله  على  يبقى  أم  إسرائيل"،  يف 

الشيوعي اإلسرائيلي"؟ أنا شخصيًا مع تغيير 

االسم إىل "احلزب الشيوعي يف إسرائيل"، لكن 

ال أريد أن يكون ثمن هذا التغيير شرخًا آخر يف 

وحدة احلزب التي هي أهم من تغيير التسمية. 

ومع هذا، فإن جميع ما تقدم مل يؤدِّ إىل طمس 

الوطني يف  الفلسطيني، فدور احلزب  املسّمى 

ودور  الوطن،  يف  والبقاء  األرض  عن  الدفاع 

احلزب الثقايف يف تكريس اللغة العربية ويف 

تقديم الرواية الفلسطينية والدفاع عن الثقافة، 

الصهيوين  املسعى  أحبط  املميز  الدور  هذا 

خارج  وقذفها  وطمسها  فلسطينيتنا  لتغييب 

املكان والزمان.

سنيه  وموشيه  ميكونس  دور  ذكرت   
الصهيوين،  أو  القومي  التيار  مّثال  اللذين 

فهل لك أن تخبرنا أكثر عن دور الشيوعيين 

اليهود يف احلفاظ على وحدة احلزب ووحدة 

الشيوعيين اإلسرائيليين والفلسطينيين؟

احلزب  بقاء  يف  احلاسم  الدور  أن  أعتقد   

حزبًا يهوديًا ـ عربيًا يف سنة 1965 يعود إىل 

مئير فلنر. فهناك بعض الشيوعيين الذين ُغّرر 

بهم وذهبوا مع ميكونس وسنيه، لكنهم عادوا 

يف  داخلون  أنهم  اكتشفوا  حين  أعوام  بعد 

مستنقع "اإلجماع القومي" مثل ليون زهايف 

الذي كان مندوب احلزب يف  القيادي  العضو 

الذين كانوا  وآخرين من  السوفياتي،  االحتاد 

أقل بروزاً، مع اإلشارة إىل أن الذين تركوا ثم 

عادوا مل يأخذوا مكانًا يف الصف األول.

وبنيامين  بورشتاين  عوزي  أذكر  لكن 

الكنيست  عضو  والد  ـ  حنين  وساشا  غونين 

احلايل دوف حنين ـ وتمار ويورام غوجانسكي 

ويعقوب  إيرليخ  وولف  إيرغا  ويهوشوع 

الرفاق  من  وغيرهم  حوري  وموسى  قوجمان 

أممية  صيانة  يف  حاسم  بدور  قاموا  الذين 

احلزب الثورية. وإذا أردت أن أخص أبرزهم يف 

ثبات وقوة املوقف املعادي للصهيونية ـ فكراً 
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وممارسة ـ بين رفاقنا اليهود، أقول: مئير فلنر.

ماركسي  حزب  من  االنتقال  جرى  كيف   
"املركزية  يتبّنى  صارم،  لينيني 

الديمقراطية"، إىل جبهة أكثر مرونة ومتحركة 

أفقيًا وعموديًا؟ وكيف استوعب كادر احلزب 

تضم  اجلبهة  بأن  علمًا  الصادم  التغيير  هذا 

اجلبهة  أضافت  وهل  كافة؟  احلزب  أعضاء 

اليساريين  غير  من  أعضاء  صفوفها  إىل 

والشيوعيين يف الداخل الفلسطيني؟

احلزب،  حلل  موازيًا  يكن  مل  اجلبهة  قيام   

وكان  التنظيمية،  ُأطره  على  حافظ  فاحلزب 

اجلبهة  قيام  احلزبية.  مرجعيتهم  ألعضائه 

نشعر  ومل  بالبؤس،  وليس  باالنتشاء  أشعرنا 

بأننا نواجه مشكلة يف وجود أشخاص جدد. 

احلركة  ويف  النقاشات،  هذه  من  جزءاً  كنت 

إن  بالقول  علينا  يتنّدرون  كانوا  الطالبية 

يف  معكم  واآلن  العمل،  حزب  يف  كان  فالنًا 

اجلبهة، وكنت أرد عليهم بالقول: "أمنيتي أن 

وجاءوا  التحول  بهذا  مّروا  الناس  كل  يكون 

إلينا"، وال تزال أمنيتي قائمة حتى اآلن. قبل 

السلطات  رؤساء  أغلبية  كانت  اجلبهة  قيام 

األحزاب  نفق  يف  موجودة  العربية  احمللية 

الصهيونية، لكن بعد يوم األرض وبعد تأسيس 

اجلبهة أصبحت األغلبية الساحقة منهم ضمن 

ليس  وهذا  واجلبهوي،  الوطني  العمل  فضاء 

وإنما  كاملة،  قناعات  عن  تعبيراً  بالضرورة 

هي احلالة الثورية اجلديدة واجلارفة.

يف 7 آذار / مارس 1977، أعلنت اجلبهة 

التي  الكنيست  انتخابات  خلوض  استعداداً 

ويومها   ،1977 مايو   / أيار   17 يف  جرت 

من   %50 من  أكثر  على  اجلبهة  حصلت 

الداخل.  يف  الفلسطيني  اجملتمع  أصوات 

والشخصية  للهوية  الفجائي  االكتشاف  كان 

على  سيطر  الذي  الشعور  نفسه  هو  اجلمعية 

يوم  واجلبهة يف  احلزب  كوادر  وعلى  الشعب 

)سنة  اليوم  ذلك  أن  وأعتقد   ،1976 األرض 

مرة  فأول  األوىل،  االنتفاضة  هو   )1976

منذ سنة 1948 تنتفض األقلية التي "ُنسيت" 

يف وطنها، وكانت سهام التخوين والتشكيك 

وتقوم  لهويتها  وتنتصر  تنتفض  تطاردها؛ 

األرض  يوم  وسبق  جماعي.  باحتجاج 

ونفي  مواجهات  شهدت  نضالية  حمطات 

 )1976 )سنة  األرض  يوم  لكن  ومالحقات، 

كان عالمة فارقة أحدثت نقلة نوعية عنوانها 

االنتقال من نضال طليعة وطنية تقدمية، إىل 

التغيير  بفعل  ذلك  يحدث  ومل  شعب،  نضال 

السياسي احلزبي، وإنما بفعل احلالة الوطنية 

العامة، وهذا ما كان يأسر وجدان الناس.

الشعب قرر وال أحد ينوب عنه

 هل لك أن حتدثنا أكثر عن دور احلزب يف 

هّبة يوم األرض وما تبعها، وهل كانت هّبة 

عفوية ثم انضم احلزب إليها؟

دون  من  أرض  يوم  هناك  يكن  مل  ال،   

 1975 أكتوبر   / األول  تشرين  ففي  احلزب. 

الدفاع  "جلنة  لـ  التأسيسي  االجتماع  ُأقيم 
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املركزية  اللجنة  من  بقرار  األراضي"  عن 

اخلطر  وحّدد  اجتمع  الذي  الشيوعي  للحزب 

إىل  ودعا  أرض،  من  تبّقى  ما  يهدد  الذي 

ذلك  وُعقد  األراضي.  عن  للدفاع  جلنة  إقامة 

الناصرة، وكان  االجتماع يف دار سينما يف 

مهرجانًا مفعمًا باألمل. ما أود اإلشارة إليه 

أيضًا، أن حرب تشرين األول / أكتوبر 1973 

خلقت مثل هذا اجلو الوطني، واالندفاع الذي 

تعزز أيضًا بعد ذهاب ياسر عرفات إىل األمم 

املتحدة يف سنة 1974. يف هذا املناخ بدأت 

مثاًل:  والتنفيذية،  الوطنية  هيئاتنا  تتشكل 

الدرزية  املبادرة  جلنة  العرب؛  الطالب  جلان 

اجليش؛  يف  للدروز  القسرية  اخلدمة  لرفض 

1974؛  لسنة  احمللية  السلطات  رؤساء  جلنة 

 .1975 لسنة  األراضي"  عن  الدفاع  "جلنة 

"جبهة  انتصار  اللجان،  بناء  مع  وترافق 

توفيق  الرفيق  بقيادة  الديمقراطية"  الناصرة 

زياد يف انتخابات بلدية الناصرة يف كانون 

األول / يناير 1975.

كانت مرحلة نهوض وطني شامل، قادها 

احلزب الشيوعي. فعلى سبيل املثال، إن "جلنة 

اللجنة  من  بقرار  ُأعلنت  األراضي"  عن  الدفاع 

التحق  احلزب  إن  فالقول  للحزب،  املركزية 

وانضم، أمر غير صحيح، ذلك بأن األشخاص 

الدفاع عن األراضي"  غير احلزبيين يف "جلنة 

جاءوا بصفتهم أصدقاء للحزب مثل احملامي 

وشحادة  شحادة،  وقسيس  ميعاري،  حممد 

احلكومة  بين  املواجهة  أخذت  وقد  شحادة. 

عندما  مداها  العربية  واجلماهير  اإلسرائيلية 

أعلنت األوىل نيتها مصادرة 20,000 دونم يف 

أعلنت  ثم  املثلث،  ألراضي  تابعة   1976 سنة 

الحقًا مصادرات يف سخنين وعرابة ودير حّنا. 

ورّداً على املصادرات عقدت "جلنة الدفاع عن 

للتداول  سخنين  قرية  يف  اجتماعًا  األراضي" 

وقررت  اإلسرائيلي،  اخملطط  على  الرّد  يف 

مارس  آذار/   30 يف  العام  اإلضراب  إعالن 

1976، الذي سّمي بعد ذلك "يوم األرض". لقد 

أطلقت  التي  الشرارة  األراضي  كانت مصادرة 

الوالية  ـ  رابين  حكومة  ورّدت  األرض.  يوم 

عرب  حملية  سلطات  رؤساء  بتحريك  ـ  األوىل 

متساوقين مع مواقفها.

بأيام لضغوط  األرض  يوم  قبل  تعرضنا 

وتهديدات فوق التصور، وهو ما دفع املكتب 

على  والرّد  االجتماع  إىل  للحزب  السياسي 

نلغيه؟  أم  اإلضراب  إىل  نذهب  هل  الضغوط. 

وقررت األغلبية الكبيرة يف املكتب السياسي 

أن نواصل وأاّل ننكسر، وخصوصًا مع وجود 

تتنازل  مل  بدورها  للقرار.  شعبي  احتضان 

السلطة اإلسرائيلية عن كسر اإلضراب، فدعت 

إىل اجتماع يف 25 آذار / مارس يف مدينة 

احمللية  السلطات  رؤساء  جلميع  عمرو  شفا 

من  الساحقة  أغلبيتهم  وكانت  العربية، 

هدفهم  وانحصر  احلكومة،  مع  املتعاونين 

كتنظيم  جئنا  يومها  اإلضراب،  إلغاء  يف 

طالبي إىل شفا عمرو حلماية قرار اإلضراب، 

استجابة لطلب احلزب.

مكان  اإلسرائيلية  الشرطة  حّولت 

مسؤولو  وأنشأ  عسكرية،  ثكنة  إىل  االجتماع 

احلكومة غرفة قيادة داخل بلدية شفا عمرو 

إلدارة الضغط على رؤساء السلطات احمللية. 

هتافًا  زياد  توفيق  أطلق  االجتماع  ويف 

أن  يف  لكم  حق  ال  "أنتم  فيه:  قال  تاريخيًا 

ن أعلن اإلضراب، 
َ
تلغوا اإلضراب، لستم أنتم م

وإنما الشعب هو الذي قرر اإلضراب." "الشعب 

 ،1976 سنة  يف  زياد  توفيق  أطلقها  قرر" 

شاعرهم  من  التونسيون  استلهم  كما  تمامًا 
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أبو القاسم الشابي شعار "الشعب يريد إسقاط 

النظام" يف سنة 2010.

وألول  إسرائيل،  أن  بالقول  جدير  هو  ما 

القرى  برؤساء  اعترفت  تاريخها،  يف  مرة 

احمللية،  السلطات  رؤساء  من  كجزء  الدرزية 

ضد  يصّوتوا  كي  االجتماع  إىل  وأحضرتهم 

ثم  الوحيدة،  املرة  تلك  وكانت  اإلضراب؛ 

فصلتهم بعد االجتماع. كان هناك 40 رئيس 

رئيسًا مع  و11  اإلضراب،  سلطة حملية ضد 

ألن  تتم  مل  التصويت  عملية  لكن  اإلضراب، 

وفّضت  القاعة  اقتحمت  العربية  اجلماهير 

حاول  ن 
َ
م أول  كنت  بأنني  أعتز  االجتماع. 

وخصوصًا  االجتماع،  لفّض  القاعة  اقتحام 

زياد  توفيق  على  االعتداء  حماولتهم  بعد 

وبعدها،  حمايته،  أجل  من  فدخلنا  جسديًا، 

"قامت القيامة". بدأت حملة اعتقاالت، وكانت 

للدموع،  املسيل  الغاز  فيها  نعرف  مرة  أول 

وأّمًا  مسلمة  أّمًا  يل  بأن  أعرف  مرة  وأول 

عرفت  عمرو؛  شفا  يف  درزية  وأّمًا  مسيحية 

إذ  لنا،  األمن  أجهزة  مطاردة  أثناء  يف  ذلك 

كنا نسمع دعوات: "تعال يّمة"، و"اتخبى يّمة"، 

وما زلت حتى اليوم أعيش تلك اللحظات.

 يف مرحلة النهوض التي بدأت بعد حرب 
أكتوبر 1973، وبعد ذهاب   / األول  تشرين 

عرفات إىل األمم املتحدة، أين كان يف تلك 

النضال  يف  املشاركة  القوى  موقع  الفترة 

احلركة  وحتديدًا  الشيوعي،  احلزب  غير 

اإلسالمية؟

يوم  كسر  املاضي  القرن  ثمانينيات  يف   

القائد والشاعر توفيق زياد يلقي قصيدة "هنا باقون" خالل جتّمع يف يوم األرض
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أمام  الباب  وفتح  اخلوف،  حاجز  األرض 

السياسية. فقبل ذلك ظهرت "حركة  التعددية 

الستينيات  بداية  يف  ُحِظرت  التي  األرض" 

واختفت، وهي حركة قومية ضّمت عدداً من 

"أبناء  حركة  نشأت  ثم  الشرفاء،  املناضلين 

البلد" وهي حركة حمدودة االنتشار الشعبي، 

األراضي"  الدفاع عن  وقد شاركت يف "جلنة 

من خالل احملامي املرحوم حممد كيوان.

انتخابات  يف  السياسية  التعددية  بدأت 

تأسست  عندما   ،1981 سنة  يف  الكنيست 

حممد  احملامي  برئاسة  التقدمية"  "احلركة 

ميعاري واجلنرال اإلسرائيلي املتقاعد ماتي 

بيليد، والتي عملت يف املسرح السياسي خالل 

الفترة 1981 ـ 1992، كما ظهر على الساحة 

أواخر  يف  العربي"  الديمقراطي  "احلزب 

الثمانينيات، و"احلركة اإلسالمية"، فقد أسس 

الله نمر درويش جمموعة دعوية  الشيخ عبد 

مل تأخذ شكاًل سياسيًا، إاّل إنه سرعان ما اّتهم 

أن  غير  اعتقاله.  وجرى  سّري  تنظيم  بإقامة 

االنتفاضة  بعد  جاء  اإلسالمي  التيار  صعود 

ثم  "حماس"،  قيام حركة  األوىل متزامنًا مع 

عزمي  من  بمبادرة  الوطني"  "التجمع  ُأسس 

احلركة  إن  القول  أستطيع  وهنا  بشارة. 

الوطنية قبل ذلك كانت حمصورة يف احلزب 

وأصدقائه ويف اجلبهة، لكن منذ الثمانينيات 

عشنا تعددية سياسية.

النصب التذكاري لشهداء يوم األرض يف سخنين
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نصف  من  أكثر  تصويت  تفسر  بماذا   
صهيونية؟  ألحزاب  العربية  اجلماهير 

يوم  أحدثه  الذي  التحول  انعكس  وكيف 

األرض على عملية التصويت الحقًا؟

 إذا أخذنا اجتماع رؤساء السلطات احمللية 

يف 25 آذار / مارس 1976 كمقياس، سنجد 

أن 11 رئيسًا مع اإلضراب و40 رئيسًا ضد 

اإلضراب. لكن هذا الواقع تغير يف انتخابات 

1977 التي جاءت نتيجتها عكسية، ألن املّد 

فعلى  ومواقفهم،  الناس  مزاج  غّير  الشعبي 

الديمقراطية  اجلبهة  حصلت  املثال،  سبيل 

األصوات،  من   %50 على  واملساواة  للسالم 

الصهيونية نسبة ال  األحزاب  بينما حصدت 

ُيستهان بها من األصوات. ففي ذلك الوقت، 

كان الصراع بين قطبين، احلزب وأصدقائه 

وزعانفها  اإلسرائيلية  والسلطة  جهة،  من 

تغيرت  املعادلة  إن  إاّل  اأُلخرى،  اجلهة  من 

أحزاب،   8 عندنا  يوجد  فاليوم  بعد،  فيما 

احلركة  العربي؛  الديمقراطي  احلزب  منها: 

الديمقراطي؛  الوطني  التجمع  اإلسالمية؛ 

القومي  احلزب  للتغيير؛  العربية  احلركة 

حتظى  األحوال  أسوأ  ويف  إلخ،  العربي، 

بنسبة  العربي  اجملتمع  تمّثل  التي  األحزاب 

األمر  األصوات،  من   %80 ـ   75 ما  تتراوح 

الصهيونية  األحزاب  نفوذ  أن  يعني  الذي 

نسبة  إن  حتى  مطردة،  بصورة  تقّلص 

يف  الصهيونية  لألحزاب  العرب  املصّوتين 

آخر انتخابات مل تتجاوز %12.

يوم األرض دّشن التعددية السياسية واالنفضاض عن األحزاب الصهيونية

سقوط بعض الشيوعيين اليهود يف وهم بناء نظام تقدمي

 اسمح لنا بالتطرق إىل موضوع إشكايل: 
يتعلق  نقاش  األخيرة  األعوام  يف  ُأعيد  لقد 

اليهود من حرب 1948  الشيوعيين  بموقف 

ندوات  خالل  شّكك  فالبعض  النكبة،  ومن 

والبعض  الشيوعيين،  دور  يف  ومؤتمرات 

اآلخر حتدث عن تماهي جزء من الشيوعيين 

سماع  نود  الصهيوين.  املشروع  مع  اليهود 

تقويمك بشأن هذه القضية احلساسة؟

كتابة  يستطيع  ال  العلوم  يف  الباحث  إن   

والباحث  التفاعل،  إجراء  قبل  التفاعل  نتيجة 

مدويًا  سقوطًا  يسقط  اإلنسانية  الشؤون  يف 

عندما يضع النتيجة مسبقًا. لألسف، أنا ال أريد 

التعميم، لكن بعض الذين احترفوا مهمة حتريف 

تاريخ الشيوعيين، كانت النتيجة جاهزة سلفًا 

ويضعونهم  الشيوعيين  يجّرمون  كيف  لديهم: 

يف مرمى السهم. ال يمكن لواحد مثلي أن يقول 

إن تاريخ الشيوعيين نقي من أي شائبة، فطبعًا 

هناك أخطاء، ذلك بأن اإلنسان هو ابن بيئته: 

بيئتهم،  من  جزءاً  كانوا  اليهود  الشيوعيون 

من  جزءاً  كانوا  الفلسطينيون  والشيوعيون 

بيئتهم، وكان من الطبيعي أن يؤيد الشيوعيون 

طبيعيًا  وكان  التقسيم،  قرار  باملطلق  اليهود 
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مؤيدين  العرب  الشيوعيين  جميع  يكون  أاّل 

القرار. لقد جرى نقاش حمتدم بشأن هذا  لهذا 

إىل  قاد  حتى  أكثر  اخلالف  وتعّمق  املوضوع، 

االنقسام يف أواخر الثالثينيات بين الشيوعيين 

فُأنشىء يف  الفلسطينيين،  والشيوعيين  اليهود 

سنة 1943 احلزب الشيوعي الفلسطيني املكون 

من اليهود، وعصبة التحرر الوطني املكونة من 

الفلسطينيين، وهنا يمكن اإلشارة إىل األخطاء، 

يجيز  ال  حدث  ما  لكن  والتحريف.  كاالنحراف 

للشيوعيين  ساطع  تاريخ  على  وصمة  وضع 

مقاومة  يف  أو  احلل،  طرح  مفهوم  يف  سواء 

ومل  والعرب.  اليهود  طرف  من  وآثارها  النكبة 

مفروغًا منه، فلو  أمراً  التقسيم  يكن تبّني قرار 

كنت يف موقع القرار يف ذلك الوقت ربما كنت 

التقسيم، وربما ضده، لست  قرار  سأصّوت مع 

يتجه  لواقع  وقراءة  رؤية  هناك  كان  متأكداً. 

الشيوعيون  رأى  فقد  خطورة،  أكثر  مكان  نحو 

أن قبول التقسيم ربما ينقذ الشعب الفلسطيني 

أن  واضحًا  وكان  االستعمارية،  املؤامرة  من 

جانب  إىل  كله  ثقله  وضع  البريطاين  االنتداب 

األوىل  الهجرات  من  بدءاً  الصهيونية  احلركة 

الشيوعيين  حتى قيام إسرائيل. إن احلكم على 

مواقفهم  حقيقة  االعتبار  يف  األخذ  يفترض 

على األرض ويف املمارسة، إذ ال يمكن نسيان 

خروج شيوعيين يهود وفلسطينيين إىل ميناء 

"ال  للناس:  يقول  منشوراً  يوّزعوا  كي  حيفا 

لوبيتش  روت  الرفيقة  وكانت  البالد"،  تتركوا 

من قيادة احلزب جتوب امليناء وتعطي الناس 

فضاًل  البالد"،  تتركوا  "ال  منشور  واحداً  واحداً 

أمام احلافالت  أنفسهم  الذين رموا  الرفاق  عن 

وصفد  عكا  بين  الالجئين  حتّمل  كانت  التي 

احلدود،  وراء  ما  إىل  الشاغور(،  منطقة  )يف 

لتقول للمواطنين ال تتركوا البالد، وال تستمعوا 

ال  قد  البالد  يترك  ن 
َ
فم الكاذبة،  الدعايات  إىل 

يعود. هذا هو التاريخ اجمليد للشيوعيين. طبعًا 

هنالك أخطاء، فمسيرة من هذا النوع يف وضع 

مضطرب ومتصادم بشدة، ال يمكن إاّل أن تقع 

فيها أخطاء، لكنني ال أقول وقعت خطايا. لقد 

عمل  حكمت  التي  األساسية  القضية  كانت 

على  الفرصة  تفويت  هي  آنذاك  الشيوعيين 

آخر  أمراً  أقول  أن  املؤامرة اإلمبريالية، ويجب 

ومع  نفسه  مع  صادقًا  الشخص  يكون  كي 

بأنظمتها  العربية،  الدول  أن  وهو  التاريخ، 

لإلمبريالية  حمكومة  كانت  الوقت،  ذلك  يف 

البريطانية، ويف مقابل ذلك كان هناك أوهام 

الوليد اجلديد  بأن هذا  الشيوعيين،  لدى بعض 

اشتراكية  ليعمل  والقادم  إسرائيل،  اسمه  الذي 

وكيبوتس، ربما يكون نواة خللق نظام تقدمي، 

وأنا أعتقد أن بعض الشيوعيين اليهود سقطوا 

عميقة  غير  قراءة  إىل  استناداً  الوهم  هذا  يف 

النقد  نتقبل  احلدود  هذه  ضمن  وجمتزأة. 

ونعترف باخلطأ، لكن أن يجري تخوين تاريخ 

جميد، فهذا لن أقبله.

يف  تأثير  السوفياتي  للموقف  يكن  أمل   
ابتعاد  على  كالرهان  اخلالف،  موضوع 

من  واقترابها  بريطانيا  عن  إسرائيل 

االحتاد السوفياتي، والرهان على مستقبل 

اشتراكي إلسرائيل؟

تأثير  السوفياتي  للموقف  كان  طبعًا،   
التهجير  موضوع  يف  لكن  أوهام،  بناء  يف 

الشيوعيين مل  فإن  السياسي،  وموضوع احلل 

يرتكبوا خطايا.

الكنيست  يف  عضويتك  استمرت   
)البرملان اإلسرائيلي( أربع دورات متتالية. 

حّدثنا عن جتربتك وعملك يف برملان معاٍد 

للشعب الفلسطيني.

أعوام  بعد   1999 سنة  يف  الكنيست  دخلت   
صعبة وقاسية مّرت على احلزب وعلى اجلبهة 

وعلى احلركة الشيوعية العاملية، ومنها انهيار 

األنظمة االشتراكية، وقد ترّتب على ذلك خروج 

جمموعات من احلزب تأثراً بـ "البيروسترويكا". 
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أزمة  واجلبهة  احلزب  عاش   1992 سنة  ويف 

التي  لألزمة  امتداداً  كانت  وكبيرة  حقيقية 

عصفت باحلركة الشيوعية العاملية، وأنا أعتقد 

أن احلزب الشيوعي جتاوزها بأقل ما يمكن من 

من  أشخاص  خروج  من  الرغم  فعلى  اخلسائر. 

البداية  يف  داخله:  استمر  النقاش  فإن  احلزب، 

حتّمس البعض إىل أقصى احلدود لغورباتشوف 

البعض  نظر  بينما  "البيروسترويكا"،  وفكرة 

إليها بعين الشك والريبة، باعتبارها شكاًل من 

األصيلة.  الشيوعية  القيم  من  التحلل  أشكال 

التعددية،  تناميًا كبيراً يف  الفترة  تلك  وشهدت 

أحزاب  الشيوعيين وبين  بين  التنافس  يعد  فلم 

السلطة اإلسرائيلية، قائمًا على ثنائية وطنيين 

أنا وطني وأنا  ن يقول 
َ
وعمالء، وإنما وجدنا م

قومي وأنا إسالمي جتسيداً للتعدد والتنوع. يف 

سنة 1996عشنا جتربة "القائمة املشتركة" بين 

كبيراً  إجنازاً  حققت  والتي  والتجمع"،  "اجلبهة 

ما  لكنها سرعان  الناس،  بقبول  كونها حظيت 

تراجعت، والسبب يعود إىل سعي التجمع ورئيسه 

وتوظيف  خاصة،  بأجندة  للعمل  بشارة  عزمي 

الشراكة مع اجلبهة للوصول إىل الكنيست. كنت 

سكرتيراً للجبهة وواكبت مباشرًة افتعال أزمات 

وحماولة تعطيل من دون أي مبرر، وقد تزامن 

من  خرج  الذي  حماميد  هاشم  قضية  مع  ذلك 

اجلبهة بعد أن مضى على عضويته يف الكنيست 

يستدعي  ترشحه  جتديد  كان  إذ  أعوام،  عشرة 

أنه  اعتقد  وألنه  األصوات،  ثلثي  على  حصوله 

من  اخلروج  إىل  بادر  الترشح،  على  يحصل  لن 

لعضوية  بعدها  وترشحت  واجلبهة،  احلزب 

من  حالة  خلفية  1999على  سنة  يف  الكنيست 

والكتلة.  والقائمة  التنظيم  يعيشها  التضعضع 

يف  صعوبة  األكثر  املراحل  إحدى  تلك  كانت 

أزمة احلركة  إذ بدأنا ندفع ثمن  تاريخ احلزب، 

الشيوعية يف بداية التسعينيات، وكان علّي أن 

العصيبة  الفترة  تلك  يف  األمور  بزمام  أمسك 

التي يمكن من خاللها، احلكم على جتربتي يف 

 3 للجبهة  وكان  بدأت  واجلبهة.  احلزب  إطار 

أعضاء كنيست، ويف سنة 2009 أصبح للجبهة 

عند  أعضاء   5 إىل  العدد  ارتفع  ثم  أعضاء،   4

الراية  سّلمت  وقد  الكنيست،  يف  واليتي  انتهاء 

للرفاق بصورة منظمة ومعلنة.

حممد بركة خالل نقاش يف إحدى جلسات الكنيست
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"خذوا ديمقراطيتكم وأعيدوا لنا أرضنا "

إىل  االنتماء  بين  اجلمع  يمكن  كيف   

كنت  هل  الكنيست؟  وعضوية  فلسطين 

وعضوًا  فلسطينيًا  كونك  بالتناقض  تشعر 

يف برملان الدولة التي احتلت بلدك؟

على  من  خطاباتي  إحدى  يف  مرة  أذكر   
على  فيها  يظهر  والتي  الكنيست،  منصة 

وشمعدان  إسرائيل  علم  املتحدث  خلفية 

قال  اليمين  نواب  أحد  أن  هيرتسل،  وصورة 

إليكم  نقدم  "نحن  املساجالت:  إحدى  يف  يل 

معروفًا بأننا نسمح لكم بـاحلديث هنا"، فقلت 

أقف  أن  احلياة  أن متعتي يف  تعتقد  "هل  له: 

ُأخرى  مساجلة  ويف  الرموز؟"  هذه  وخلفي 

عن  كنيست  عضو  تكّلم  الكنيست  جلنة  يف 

فاقترحت  الديمقراطية  بمنحنا  إسرائيل  كرم 

ديمقراطيتكم  "خذوا  له:  قلت  صفقة،  عليه 

إياه  أعطيتمونا  وما  أرضنا،  لنا  وأعيدوا 

كل  يف  أعيدوه."  منا  أخذتموه  وما  خذوه، 

يف  والتصادم  التناقض  هذا  نعيش  يوم 

تذهب  "ملاذا  ويسألونني:  والسلوك.  الوعي 

أنا  فقط،  فلسطينيًا  لست  أنا  الكنيست؟"  إىل 

مشردة،  وعائلتي  وطني  يف  الجئ  فلسطيني 

بابه،  على  والتوتة  منه  احملروم  بيتي  أرى 

ـ إليه،  كنت آخذ األبناء ـ عندما كانوا صغاراً 

التي  بالعبرية  وأحتدث  الكنيست  إىل  أعود  ثم 

نتقنها كعرب أكثر من إتقان اليهود لها، بسبب 

هم  أّما  العربية،  اللغة  مع  املشترك  العنصر 

فأغلبيتهم جاءوا من ثقافات غربية ويكتبون 

العبرية  مصادر  إن  اليمين.  إىل  اليسار  من 

يف  جذر  يوجد  وال  العربية،  يف  موجودة 

العبرية ليس له مواٍز يف العربية. عندما أقف 

على هذه املنصة، يقولون: "ال مكان لك هنا"، 

سورية،  إىل  أو  غزة  إىل  الذهاب  ويقترحون 

قضائيًا.  مهدد  كنيست  كعضو  أنا  ودائمًا 

أذكر يف إحدى املساجالت مع الوزير وعضو 

موجهًا  قال  أنه  ليبرمان،  أفيغدور  الكنيست 

وال  غرباء  "أنتم  العرب:  األعضاء  إىل  كالمه 

بعده،  املنصة  إىل  فصعدت  هنا"،  لكم  مكان 

بين  الفارق  عن  فيها  حتدثت  كلمة  وارجتلت 

والنبات  واألبقى،  األقوى  الزيتون  شجرة 

األخضر الذي ينمو على سطح األرض ويبدو 

كانت  إذا  ما  نعرف  نحن  له  وقلت  جمياًل، 

هذه الغيمة حتمل املطر أم ال، ونعرف البحر 

ومتى ننزل فيه ومتى نتفادى األمواج، نعرف 

يؤكل،  وأيها ال  يؤكل  وأيها  النباتات،  أسماء 

عالقتنا كشعب حميمة باألرض واملكان، فما 

دخلك أنت!!

لعملي  سلوكيًا  معياراً  نفسي  يف  وضعت 

السياسي امليداين، وهو أاّل أطلب من شعبي ما 

ال أطلبه من نفسي، وأاّل أطلب من أوالد الناس 

ما ال أطلبه من أوالدي الذين كان لهم نصيب 

كما  واإلساءات،  واالعتداءات  االعتقاالت  من 

إن  لنفسي  قلت  كله.  ذلك  من  نصيب  يل  كان 

أن  وليس  الناس  حتمي  أن  القيادة  واجب 

إىل  الشعار  هذا  حتّول  وقد  بالناس،  حتتمي 

شعار ناظم لصدقية عملنا السياسي والوطني.

يف  واملتجذر  املتأصل  الشعور  هو  هذا 

نفسه  يعّد  كإنسان  أو  كفلسطيني  أعماقي 

من  نابعة  وصعوبات  مأزق  فهناك  تقدميًا، 

رسالة،  أؤدي  كوين  أحتملها  وأنا  التناقض، 

ولو أحسست يف حلظة بأنني أقوم بما ال يجب 

أن أقوم به كفلسطيني أو كإنسان تقدمي، ملا 

جلست يومًا واحداً يف الكنيست. أرى الكنيست 

أوساطًا  هناك  أن  مع  حقيقية،  صراع  ساحة 

يتقاتلون  الكنيست  أعضاء  إن  تقول  شعبية 

الكواليس،  وراء  أصدقاء  لكنهم  القاعة  يف 
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االعتقاد ويكشف عن عهر  يعزز هذا  ما  وثمة 

يف العمل السياسي، أرفضه بالكامل. أذكر أن 

عمار،  أبو  الرئيس  سّب  الكنيست  أعضاء  أحد 

وبدأ يتكلم عنه بسوء، فوقفت وهاجمته بقوة 

خرجنا  أن  وبعد  صاعين،  الصاع  ورددت 

سألني: "ملاذا أخذت املوضوع بهذا الشكل من 

اجلد؟" كأننا أصدقاء كما ظن، فقلت له: "ُاْغرب 

عني ال أريد أن أراك، وأنا مل أكن أمّثل عندما 

هاجمتك." حادثة ُأخرى مع إيهود باراك الذي 

كان وزير األمن يف أثناء الهجوم على سفينة 

مرمرة، فقد كنت واقفًا بجانب منصة الرئيس 

إيّل يده كي  إداريًا، وإذ بباراك يمّد  أرتب أمراً 

يسّلم علّي، فقلت له: "ِاسحب يدك يا كذا وكذا..". 

يف  جتربتي  أثناء  يف  أنني،  هو  قوله  أود  ما 

الكنيست، حملت رسالة سياسية ال لبس فيها.

العالقة مع املنظمة ندّية واخلالفات ُتّل داخليًا

 هل كان للقيادة الفلسطينية املمثلة يف 

أدائكم  يف  تأثير  والسلطة  التحرير  منظمة 

القضايا  يف  التصويت  ويف  الكنيست  يف 

الكبيرة؟

حزبًا  نفسه  يرى  حزب  يف  تربيت  لقد   

عالقة  التحرير  بمنظمة  عالقته  وأن  مستقاًل، 

قيادة  يف  األول  املكان  تبوأت  وعندما  نّدية، 

حالها،  على  النّدية  بقاء  على  حرصت  اجلبهة 

يومًا  أستّل  اليوم. مل  األمر كما هو حتى  وبقي 

سيف االنتهازية ألستعمله ضد منظمة التحرير، 

حتى عندما اعتقدت أن ثمة أخطاء يف مواقفها، 

ويف حالة وجود اعتراضات كنت أذهب إىل أبو 

عمار، وحاليًا سأذهب إىل أبو مازن أو اإلخوان 

يهاجم  أن  أقبل  ال  لدّي.  ما  ألقول  القيادة  يف 

أنا  حقي  من  لكن  واملنظمة،  القيادة  نتنياهو 

أرى  ذاته.  الوقت  يف  أهاجمها  أن  كفلسطيني 

خصوصية املوقع الذي أحترك منه، والذي يخرج 

منه صوتي، وهو الكنيست أو الفضاء السياسي 

يف إسرائيل، ومن هذا الفضاء أنا ال أحتمل وال 

الفلسطيني،  لشعبنا  الوطنية  القيادة  شتم  أقبل 

وقد تعلمت درسًا مهمًا من جتربتي: فبعد اتفاق 

أعّد  األردنية،  واحلكومة  املنظمة  بين  عّمان 

ورائعة،  عميقة  نقدية  مادة  توما  إميل  الرفيق 

وبحكم مسؤوليتي احلزبية، عرضت املادة على 

إلينا،  يعدها  ومل  احتجزها  الذي  طوبي  توفيق 

وبعد  الوقت،  مّر  متأخر.  وقت  إاّل يف  ُتنشر  ومل 

يف  احلزبية  املدرسة  دورة  يف  كنت  عامين 

قادم  طوبي  توفيق  الرفيق  أن  وعلمت  موسكو، 

براغ  اتفاق  توقيع  بعد  براغ  من  موسكو  إىل 

إلعادة اللُّحمة إىل منظمة التحرير الفلسطينية، 

وكان له دور أساسي يف االتفاق. ارتأى توفيق 

ونعمل  اخلارج،  إىل  اخلالف  ُنصدِّر  أاّل  طوبي 

نقول  نفسه  الوقت  ويف  املوضوع،  مللمة  على 

وثبت  الثنائية،  العالقة  إطار  يف  مالحظاتنا 

أن هذا هو الصحيح. فهمت أن إميل توما كان 

ويقول  العفيف  املبدئي  الباحث  بدور  يقوم 

أن  فأراد  طوبي  توفيق  أّما  بكامله،  املوقف 

اللُّحمة  إعادة  أجل  من  التأثير  بإمكان  يحتفظ 

إىل املنظمة، وبحسب رأيي، فإن هذا املبدأ كان 

ناظمًا للعالقة بين احلزب واجلبهة وبين منظمة 

التحرير والقيادة الفلسطينية.
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نحن جزء من الشعب الفلسطيني لكننا لسنا جزءاً من حل الدولة

 تبدو دبلوماسيًا يف املعاجلة وال جتيب 
أوسلو  بعد  القائم.  اإلشكايل  اجلانب  على 

الداخل  فلسطينيي  دور  القيادة  شت  همَّ

ودور الشتات أيضًا، وبفعل ذلك حدثت أزمة 

لنقد  الفلسطينية  القيادة  وتعرضت  ثقة، 

يف  أّثر  الذي  األمر  وآخرين،  سعيد  إدوارد 

رؤية القوى السياسية يف الداخل بما فيها 

اجلبهة واحلزب، وقد ثار البعض احتجاجًا 

رفضك  عن  حتدثت  أنت  التهميش.  على 

التعامل  التوفيق بين  للتبعية، كيف يمكن 

الفوقي للمنظمة جتاه القوى السياسية يف 

الداخل ورفض التبعية؟

 حدث نقاش عميق داخل احلزب بشأن اتفاق 

أوسلو، وكنا نميل إىل عدم املزايدة على موقف 

منظمة التحرير، ووضعنا رؤيتنا بصورة متزنة، 

وأذكر البيان الذي أصدرناه عن االتفاق، والذي 

يف  الداخل  تهميش  أّما  حتّفظ.  نقاط  تضمن 

اتفاق أوسلو، فأعتقد أن هناك بعض املبالغة: 

ما أفهمه هو أن يقول أحد أنا أريد كامل التراب، 

وهنا ال يجوز التهميش، لكن عندما نتكلم على 

دولتين، وأننا، أعني فلسطينيي الداخل، سنبقى 

داخل إسرائيل، فإن الوضع يختلف. نحن جزء 

من الشعب الفلسطيني لكننا لسنا جزءاً من ذلك 

احلل. بهذا املعنى ال يكون اخلالف على جزئية 

كون أوسلو شمل أم مل يشمل، وإنما على فكرة 

الدولة  أو  الواحدة  الدولة  فكرة  أو  الدولتين، 

الديمقراطية.

 1,100,000 أقصى  أوسلو  اتفاق   

ـ  سياسي  اتفاق  حينه.  يف  فلسطيني 

ولستم  خارجه  وأنتم  كبير،  استراتيجي 

ذلك كحزب  إىل  تنظر  ضمن معادلته. كيف 

سياسي يف الداخل وليس كعضو كنيست؟

 أنت تتكلم مع شخص كان مؤيداً وال يزال 
حلل الدولتين، وأنا أرى دور الـ 1,100,000، 

أن يكونوا جزءاً  اليوم 1,500,000، يف  وهم 

ومن  ثقافته  ومن  الفلسطيني  الشعب  من 

فضائه، لكن دور هذا اجلزء خمتلف عن أدوار 

يف  الفهم  وهذا  الفلسطينية،  التجمعات  باقي 

اعتقادي كان موجوداً لدى أبو عمار، والحقًا 

لدى أبو مازن. وقد ارتأيا أن دور الفلسطينيين 

يف  التأثير  هو   48 مناطق  يف  األساسي 

يف  السياسي  والقرار  السياسية  اخلريطة 

إسرائيل. وبلغ األمر بأحد القادة الفلسطينيين، 

أن يقول يل: "يا أخي نحن ال نريدكم أن تكونوا 

إسرائيليين"،  تكونوا  أن  نريدكم  فلسطينيين، 

هذا  أن  أعتقد  لكنني  الدعابة،  باب  من  حتدث 

الكالم مبالغ فيه، فأجبته: "ال أقبل هذا الكالم 

ولو من باب الدعابة." مرة ُأخرى، نحن ال نريد 

واألصل  األصل،  إىل  بل  الفروع،  إىل  نعود  أن 

يترتب  وما  الدولتين،  حل  على  توافق  هو 

وجودي  يتضمن  ال  الدولتين  حل  ذلك.  على 

حقيقة.  وهذه  الفلسطينية،  الدولة  من  كجزء 

لدينا موقف  النقاش من هنا، كان  دعنا نبدأ 

مسألة  يف  وحتديداً  أوسلو،  التفاق  نقدي 

وجود مرحلتين من دون ضمانات ومرجعية 

وسنعيدكم"،  أسبوعين  "اخرجوا  طريقة  على 

فاملرحلية تصبح دائمة، وحّذرنا من الرعاية 

مل  موقفنا  إن  القول  أريد  لكنني  األميركية. 

يكن منسجمًا مع موقف منظمة التحرير، فقد 

كنا نختلف ونسّوي اخلالف. سأخبركم شيئًا، 

وما سأقوله هو من املرات القليلة التي أتكلم 

فيها على هذا املوضوع: عندما جرى احلديث 
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عن التبادل السكاين يف إطار تبادل األراضي، 

املنظمة  داخل  األصوات  بعض  هناك  وكان 

ومتساحمة  متناغمة  الفلسطينية  والقيادة 

كان  اجململ  ويف  تنفيها،  ال  أو  الفكرة،  مع 

املوقف ملتبسًا، يومها ذهبت وقابلت الرئيس 

أبو مازن وقلت له نحن نرى أن هذا املوضوع 

خطر، وأوضحت له مسّوغات موقفنا.

بعد النقاش قال الرئيس: "إذا توقف احلل 

كله على تبادل سكاين، فأنا أقول لك إنه لن 

يكون هناك حل للقضية الفلسطينية." فسألته 

فقال:  املوقف،  هذا  نقل  إمكاين  يف  كان  إن 

الدولة،  يهودية  هو  الثاين  املوضوع  "نعم". 

أعلى املستويات  فعندما خرجت أصوات من 

يف املنظمة تقول: "ما دخلنا بإسرائيل فلتسمِّ 

ذلك،  على  أيضًا  اعترضنا  تريد"،  ما  نفسها 

وجرى تصويب املوقف.

أبرمه ياسر عبد ربه  الذي  اتفاق جنيف   

قال  مازن  وأبو  الدولة،  يهودية  على  وافق 

نفسها  تسّمي  "ليبيا  خطبه:  إحدى  يف 

فليسموا  العظمى  االشتراكية  اجلمهورية 

أنفسهم ما يشاؤون."

وقتها  مازن  أبو  الرئيس  إىل  ذهبت   

قضية  ليست  إسرائيل  تسمية  إن  له  وقلت 

يهوديتها  اكتسبت  فإسرائيل  إسرائيلية، 

الفلسطينيين،  تهجير  هو  األول  عاملين:  من 

ونحن  الصهيونية،  الهجرة  استقدام  والثاين 

إن  تلك.  مع  وال  هذه  مع  العيش  يمكننا  ال 

تسمية إسرائيل دولة يهودية تعطي الشرعية 

ولتهجير  ناحية،  من  الصهيوين  للمشروع 

اأُلخرى،  الناحية  من  الفلسطينيين  الالجئين 

إىل  وحتويلنا  الديمقراطية،  بالقيم  املّس  عدا 

مواطنين درجة ثانية وثالثة. ويف اعتقادي، 

فإن موقفنا كان مؤثراً، وأنا أفّضل هذا النوع 

من التأثير، خالفًا للبعض مّمن يصدر بيانًا 

ويسّب من دون تأثير يف القرار.

حلم الترانسفير وتهجير الفلسطينيين مل يغادر الفكر الصهيوين دقيقة واحدة

اإلسرائيلي على غزة  العدوان  أثناء  يف   

أسامة  هاجمت   ،2009/2008 سنة  يف 

حمدان بقسوة بعد دعوته إىل حراك عنيف 

لفلسطينيي الداخل، هل تذكر ذلك؟ وما هو 

الدور الكفاحي لفلسطينيي 48؟

للفلسطينيين  األساسي  املشروع  هو  ما   

البقاء  هو  األساسي  املشروع  إسرائيل؟  داخل 

نقدمها  هدية  أكبر  إن  الوطن.  يف  والتطور 

وممارسات  أعمال  هي  الصهيوين  للمشروع 

نحن  وجودنا.  على  استفهام  عالمة  تضع 

تكرار  عدم  على  األخير  الرمق  حتى  مصرون 

مشاهد النكبة مرة ُأخرى، وأعلنا مراراً وتكراراً 

إّما عليها وإّما  أننا حسمنا عالقتنا بأرضنا، 

فيها. إن حلم الترانسفير وتهجير الفلسطينيين 

وال  واحداً،  يومًا  الصهيوين  الفكر  يغادر  مل 

دقيقة واحدة، ال سابقًا وال حتى اليوم، لكنهم 

يرون أن الوضع غير مواٍت، وأنا لست مستعداً 

لتقديم هدايا جمانية من أجل نشوة لفظية ال 

تعيد  وإنما  األمام،  إىل  واحدة  تقدمني خطوة 

مشروعي الوطني عشر خطوات إىل الوراء. إن 

مناطق  يف  الفلسطيني  النضال  مواصفات 
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وخمتلفة  الشتات،  عن  خمتلفة  احملتلة   67

قضية  ليست  القضية  الداخل.  يف  هنا  عندنا 

أن علّي  نسخ، وكوين فلسطينيًا مثله ال يعني 

مصلحتي  من  وليس  الكالشنكوف،  حمل 

يستطيع  ال  برلين  يف  فالفلسطيني  حمله، 

رؤية  عن  بمعزل  التعميم  الكالشنكوف.  حمل 

اخلصائص، أقل ما يقال فيه إنه متخلف. أنت 

بحاجة إىل حتديد هدفك، وكيفية تقديم اخلدمة 

األكبر لقضيتك، ولذلك عليك استعمال األدوات 

واألشكال األكثر مالءمة لتحقيق هدفك. حديث 

أسامة حمدان يف ذلك الوقت كان حديثًا فيه 

وّرط  الفصائل  وبعض  املألوف،  عن  خروج 

شبابًا من الداخل يف أعمال فدائية، وأول بيان 

صدر ضد التوريط كان بيانًا مشتركًا للجبهة 

واجلبهة  واملساواة  للسالم  الديمقراطية 

هذا  أصبح  ثم  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 

موقف الفصائل الفلسطينية كافة. ال يجوز زّج 

فصائلية،  أجندة  يف  الداخل  يف  الفلسطينيين 

نريد  وإنما  لفلسطينيتنا،  فرزاً  نريد  ال  فنحن 

يدعم  بما  مكوناتها  بين  والتكامل  الترابط 

الهدف األساسي. كان رّدي حاّداً على أسامة 

هذا  يف  الدخول  عن  التوقف  أجل  من  حمدان 

النفق.

الوطيدة  احلزب  عالقة  عن  حتدثت   
الشرعي  املمثل  باعتبارها  باملنظمة 

الوحيد للشعب، لكن واقع املنظمة تدهور 

معطلة،  الديمقراطية  خِطر:  مستوى  إىل 

والبنية شائخة يف غياب إصالح أو جتديد. 

مسألَتي  يف  تدّخل  هناك  يكون  ال  ملاذا 

جتربتكم  ضوء  يف  والفساد  الديمقراطية 

القيادة  مواقف  يف  التأثير  يف  السابقة 

السياسية؟

تفصيالت،  إدارة  يف  التدخل  نستطيع  ال   

وهذا ليس تهربًا. يف إحدى املرات عندما جمع 

ومركزية  التنفيذية  اللجنة  عمار  أبو  املرحوم 

آنذاك،  معه  حتدثت  واحد،  اجتماع  يف  "فتح" 

أن  يجب  التحرير  فمنظمة  يجوز،  ال  له  وقلت 

غير  رأيي،  بحسب  والوضع،  الكل،  فوق  تكون 

طبيعي، من زاوية أن اللجنة التنفيذية ومنظمة 

مؤسسات  من  وهيبة  حضوراً  أقل  التحرير 

السلطة، وهذا خطأ استراتيجي. أوافق على أن 

أن  غير  إصالحه،  ويجب  معطوبًا  شيئًا  هناك 

التحرير  منظمة  بأن  قناعتنا  من  يغير  ال  هذا 

ألنها  ليس  والوحيد،  الشرعي  املمثل  هي 

يف  أسوأ  هو  آخر  بديل  أي  ألن  لكن  األفضل، 

اعتقادي.

سابقًا،  اجلبهة  سكرتير  بركة،  حممد   

والقيادي يف احلزب، وعضو الكنيست ممثاًل 

باحلركات  عالقتك  كانت  كيف  للجبهة، 

الفلسطينية: "حماس" و"اجلهاد  اإلسالمية 

اإلسالمي"؟

 اآلن ال يوجد عالقة بوجود حظر إسرائيلي 

يف  لكننا  إرهابية،  كمنظمات  معها  يتعامل 

توقيع  جرى  عندما  فمثاًل  نلتقي،  عامة  ُأطر 

منظمة  قيادة  حضرت  املصاحلة،  اتفاق 

دعوتنا  وكانت  "حماس"،  وقيادة  التحرير 

اجلدية والعملية إىل املصاحلة مسموعة جيداً، 

قالوا يل: ما رأيك أن تكون رئيس احلركة اإلسالمية!
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وال يمكن احلديث أكثر من ذلك. من جهة ُأخرى 

سّماها  التي  الصواريخ  إطالق  بشدة  انتقدنا 

سّماها  وبعدها  عبثية،  صواريخ  مازن  أبو 

ُنّفذت  وعندما  وطنية،  غير  صواريخ  الّزهار 

إسرائيل، وقلت حينها:  عمليات تفجير داخل 

اجلنة،  أحدهم  يدخل  أن  أجل  من  يجوز  "ال 

أكن  مل  اجلحيم"،  إىل  كامل  بشعب  يرسل  أن 

أطلقت  الوقت نفسه، عندما  جماماًل. لكن يف 

قلت  "حماس"،  على  اإلرهاب  صفة  إسرائيل 

يف الكنيست: لن أسمح ألحد بأن يتهم ربع أو 

"حماس"  إرهابي.  بأنه  أو نصف شعبي  ثلث 

ن 
َ
ب أساسي من مرّكبات شعبنا، وم هي مركِّ

يتعامل مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتعامل 

مع جميع املكونات، وعندما ندعو إىل الوحدة 

الطيف  ألوان  نستهدف  إنما  فإننا  الوطنية، 

أفّرق  أنا  لذلك  كافة.  الفلسطيني  السياسي 

بين نقدي املوجه إىل حركة "حماس"، وبين 

إقراري على رؤوس األشهاد بأنه ال يمكن أن 

تقوم قائمة لوحدة وطنية من دون مرّكبات 

شعبنا كلها، بما يف ذلك "حماس"، وهذا األمر 

معروف أيضًا لقيادة "حماس".

احلركة  مع  عالقتي  إىل  وبالنسبة 

عالقة  فهي  الداخل،  يف  بشّقيها  اإلسالمية 

واالحترام  النزاهة  على  مبنية  حسنة 

وهم  هم،  ن 
َ
م جيداً  أعرف  فأنا  املتبادل، 

ُحظرت  عندما  ولذلك  أنا،  ن 
َ
م جيداً  يعرفون 

ُذهل  األخيرة  الفترة  يف  اإلسالمية  احلركة 

البعض من حجم النشاط والعمل الذي بادرت 

إليه من أجل مقاومة قرار احلظر من موقعي 

كرئيس للجنة املتابعة. وعلى سبيل الدعابة، 

إن  احلركة  قيادة  من  اإلخوان  أحد  يل  قال 

رأيك  فما  السجن،  إىل  سيدخل  رائد  الشيخ 

له  فقلت  اإلسالمية؟  احلركة  رئيس  تكون  أن 

إّياك أن تتحدث هكذا أمام رفاقي يف اجلبهة، 

أوجدنا  لقد  اجلبهة.  يف  عضواً  أظل  فلن 

ننتقد  أن  يمكن  السياسية:  لعالقاتنا  ناظمًا 

نخرج  أن  يجوز  ال  لكن  ونتصارع،  ونختلف 

باحلق  اإلقرار  وعن  املتبادل  االحترام  عن 

من  جمموعة  فسنصبح  وإاّل  االختالف،  يف 

القبائل ونفقد كوننا شعبًا.

نيل السيادة وحده يضمن سالمة املقدسات وكرامة املؤمنين

واالعتراف  االحترام  هذا  ينطبق  ال  وِلَم   

اإلسالميين  مع  جتربتكم  يف  املتبادالن 

على العالقة بين "حماس" واملنظمة؟

 إن اخلالف بين املنظمة و"حماس" يتحول، 

يف اعتقادي، إىل شكل من أشكال الصراع على 

السلطة، فضاًل عن وجود مصلحة لدى البعض 

الفرقاء  اتفق  وإذا  االنقسام.  استمرار  يف 

التحرري  للمشروع  هي  األولوية  أن  على 

هو  األساسي  التناقض  أن  وعلى  الوطني، 

تنفيذ  بديهيًا  سيكون  عندها  االحتالل،  مع 

اتفاقات املصاحلة بمختلف تسمياتها.

مثاًل، ال يمكن اختزال الصراع يف القدس 

القيمة  أن  فيه  شك  ال  فمّما  املقدسات،  على 

واستثنائية،  عالية  قيمة  للقدس  الدينية 

دينية ووطنية  وقيمة  لها مكانة  واملقدسات 

عميقة، لكن التناقض مع إسرائيل يف القدس 

إن  تصفيته.  وضرورة  االحتالل  استمرار  هو 

نيل السيادة يضمن سالمة املقدسات وكرامة 

ال  العبادة  حقوق  ضمان  أن  بيد  املؤمنين، 
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يحل مشكلة االحتالل، ولذا فإن النضال من 

العبادة  وحرية  األساس،  هو  السيادة  أجل 

حتصيل حاصل للخالص من االحتالل. وقد 

املقولة  بهذه  الغنوشي  راشد  الشيخ  رّحب 

عندما التقيته يف تونس قبل أكثر من عام.

األمني  التنسيق  اآلخر هو موضوع  املثل 

يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة الذي يجب 

أاّل يتحول إىل أداة لتكريس الوضع القائم، أي 

االحتالل، كما يتعين على العالقات اإلقليمية 

إىل  احلاجة  يمّسان  أاّل  العقائدي  االنتماء  أو 

من  أجل اخلالص  الوطنية من  الشعب  وحدة 

االحتالل.

لعضوية  دورات  أربع  إشغالك  بعد   

عدم  كان  هل  للجبهة،  ممثاًل  الكنيست 

الدورة  وعضوية  القائمة  لرئاسة  ترشحك 

اخلامسة هو نتيجة خالف داخل اجلبهة، إذ 

ُأشيع أن هناك خالفات يف اجلبهة، وحتدثت 

وسائل اإلعالم كثيرًا عن ذلك؟

قبل   ،2014 أكتوبر   / األول  تشرين  يف   

وقبل  انتخابات،  األفق  يف  هناك  يكون  أن 

االنتخابات  ملوعد  مالزمًا  املوعد  يكون  أن 

الكنيست  من  سأستقيل  أنني  أعلنت  املبكرة، 

يف 8 آذار / مارس 2015، وأن رفيقتي نبيلة 

إسبنيويل ستحّل مكاين. رأيت حينها أنه من 

املالئم أن يحمل خروجي من الكنيست قيمة 

يف  للجبهة  عربية  إمرأة  تمثيل  هي  معنوية 

يوم  التبديل كان يصادف  أن  الكنيست، كما 

املرأة العاملي.

أجرتها  مطّولة  مقابلة  يف  ذلك  أوضحت 

قد مضى على  "هآرتس". كان  معي صحيفة 

قد  وكنت  عامًا،   15 الكنيست  يف  عضويتي 

للجبهة  الداخلي  النظام  وضع  يف  ساهمت 

إشغال  على  ينص  والذي   ،1992 سنة  يف 

يف  مشاركة  أي  يف  وأنه  لدورتين،  العضو 

يحصل  أن  املرشح  على  فإن  إضافية،  دورة 

هذا  يف  نقاش  جرى  األصوات.  ثلثي  على 

املوضوع، بعد تقديم موعد االنتخابات، وبعد 

القائمة  إقامة  دعم  يف  احلاسمة  مساهمتي 

من  مهمين  رفاق  معارضة  وسط  املشتركة 

احلزب ومن اجلبهة لتشكيل القائمة املشتركة. 

القائمة  تخرج  كي  أستطيع  ما  كل  بذلت  لقد 

هذه  إن  قالوا  ذلك  بعد  النور.  إىل  املشتركة 

جتربة جديدة وبحاجة إىل شخص جمرَّب وله 

قلت  إلخ.  زمالئه،  مع  عالية  أخالقية  عالقة 

املوضوع  يف  أفكر  ألن  مستعد  أنا  لزمالئي، 

هناك  كان  إذا  أو  تنافس،  هناك  يكن  مل  إذا 

خارج  بأنني  موقفًا  أعلنت  ألنني  إجماع، 

الترشيح. وفعاًل عندما رأيت أكثر من مرشح، 

الذي كنت  القرار  انسجامًا مع  إعفائي  طلبت 

قد اتخذته، على الرغم من عاصفة االحتجاج 

املطاِلبة ببقائي. قلت إن قراري نهائي، وإن 

املوضوع يف حكم املنتهي. أنا أحترم نفسي 

الشباب  رفاقي  وأحترم  وحزبي،  ومسيرتي 

إخالء  واجبي  ومن  الدخول،  يريدون  الذين 

الساحة لهم، وهذا ما كان.

لتدعمك  ُأخرى  أحزاب  تدخلت  وهل   

كرئيس للقائمة؟

 األحزاب اأُلخرى كانت ترغب يف أن أكون 

مباشرة،  يل  قالته  ما  هذا  للقائمة،  رئيسًا 

اجلبهة  ألن  التدخل،  عدم  منها  طلبت  لكنني 

ن يكون 
َ
ال تتحمل أن يتدخل أحد يف حتديد م

مرشحها. أّما "جلنة الوفاق" فقامت بدور مهم 

جداً يف إنشاء القائمة املشتركة.
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القائمة املشتركة لن تتفكك بسبب وحدة املصير

يف  املشتركة  القائمة  عمل  ترى  كيف   
الكنيست بعد مرور عشرة أشهر على ذلك؟

ن حتدث عن وجود مشكالت، وهذا 
َ
 هناك م

مستمرة  املشتركة  القائمة  لكن  غير مستبعد، 

يخرج  ن 
َ
فم براغماتية،  ألسباب  تتفكك،  ولن 

فإن  ولذلك  الكنيست.  من  يخرج  القائمة  من 

نريد  نحن  املبدأ.  وحدة  تفوق  املصير  وحدة 

أن نطور وحدة املصير كي تصبح وحدة أداء. 

املركبات  من  شخص  القائمة  إىل  يأِت  مل 

اجلميع  قناعًا،  يرتدي  وهو  األربعة  احلزبية 

ببراجمهم وفكرهم وبكامل مالحمهم،  جاءوا 

وعلى الكل احترام هذه املالمح وإيجاد قواسم 

بداية،  أي  يف  تعثرات  هناك  للعمل.  مشتركة 

لكن أعتقد أن عمل أعضاء الكنيست يف إطار 

أجبر  ووجودها  جيد،  أمر  املشتركة  القائمة 

معنا  التعامل  على  اإلسرائيلية  املؤسسة 

بصورة ُأخرى. أصبح هناك وزن حقيقي لنا، 

الكنيست،  يف  الثالثة  القوة  أصبحوا  فالعرب 

ومن شأن ذلك إحداث انعكاسات على مكانة 

واحمللية.  الدولية  احللبة  يف  الفلسطينيين 

منهجي  مشروع  إىل  بحاجة  اآلن  نحن 

بعيداً  وتعميقهما  والتكامل  الترابط  لتعزيز 

العمل  أن  وخصوصًا  القائم،  االرجتال  عن 

النجومية  أشكال  من  شكل  فيه  البرملاين 

النزعة.  يقّوي هذه  الكنيست  الفردية ودستور 

االرتباط  بشرط  النجومية  على  اعتراض  ال 

كافية  غير  فترة  أشهر  عشرة  إن  باجملموع. 

أن  األول،  أمران:  يطمئن  ما  لكن  للتقويم، 

أوساط  يف  املشتركة  القائمة  إقامة  صدى 

جمتمعنا كان جيداً؛ الثاين، أن هذه القائمة لن 

تتفكك بسبب وحدة املصير.

املشتركة  للقائمة  اإليجابية  اإلجنازات   
هي: إجماع؛ وحدة مصير؛ تصويت مشترك. 

هل لها أثمان من نوع: شلل سياسي؛ تراجع 

التنافس السياسي والفكري؛ تراجع التعبئة؟

 هذا كالم صحيح، فهذا النوع من الوحدة 

وجتّنب  أحيانًا،  الزوايا  تدوير  إىل  يؤدي 

االجتهاد يف املواقف، وهو ثمن يجب أن جند 

التعارض  ويحفظ  الوحدة  يفكك  ال  حاًل  له 

أعتقد  أعرف.  ال  حقيقة  كيف؟  واالختالف. 

يجّمد  أن  يستطيع  ال  معافى  جمتمع  أي  أن 

إىل  يتحول  ألنه  الوحدة،  لواء  حتت  تعدديته 

أن  نعرف  ونحن  الشمولية،  أشكال  من  شكل 

التفكير الشمويل ُيغيِّب العقل ويعّلي من شأن 

واقعنا  االجتهاد. يف  اجلماعة ويضعها فوق 

الوحدة  قضية  إسرائيل،  داخل  كفلسطينيين 

إىل  تقود  أاّل  يجب  لكن  مصيرية،  قضية  هي 

الفكري، وهذه مسألة  التبّلد  شكل من أشكال 

غير بسيطة، وليس لدّي حل لها اليوم.

جلنة املتابعة جتربة فريدة بحاجة إىل مأسسة

يف  فلسطينية  وأحزاب  قوى  عّولت   

ووظائف  دور  على  الضفة  ويف  الداخل 

العربية  املتابعة  للجنة  مغايرة  سياسية 

مؤتمر  يف  وقيل  سابقًا.  عليه  كانت  عّما 
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف تشرين 

إىل  نتطلع  إننا  املاضي  نوفمبر   / الثاين 

بمثابة  العربية  املتابعة  جلنة  تكون  أن 

ذلك  إىل  تنظر  كيف  إسرائيل.  عرب  برملان 

العربية  املتابعة  للجنة  رئيسًا  بصفتك 

وهو منصبك اجلديد؟

الغالب  يف  املتابعة  جلنة  تعاملت  لقد   

وعلى  هنا،  حدث  على  الفعل  رّدات  بسياسة 

إىل  االنتقال  فمحاوالت  هناك،  استحقاق 

مل  التخصصية  والدوائر  تنجح،  مل  املأسسة 

وضعت  للجنة  رئيسًا  انتخابي  وبعد  تعمل. 

جمموعة من القواعد.

ُبنية اللجنة: بدأت اللجنة يف سنة 1982 

وأعضاء  حملية  سلطات  رؤساء  يضم  كإطار 

الكنيست العرب، وذلك على خلفية أزمة مالية 

لدى السلطات احمللية العربية، ثم انضم إليها 

مندوبو األحزاب السياسية وحتّولت إىل عنوان 

باإلضراب.  قرار  أخذ  من  وتمكنت  ومرجعية، 

ويف أواخر التسعينيات ُعقد "مؤتمر املساواة"، 

ويف أعقابه جرت إعادة تنظيم جلنة املتابعة. 

مؤسسات:  ثالث  من  اليوم  اللجنة  تتكون 

اجمللس  عضواً؛   19 وتضم  السكرتارية، 

يف  والعضوية  عضواً،   53 ويضم  املركزي 

وأعضاء  األحزاب  على  تقتصر  املؤسستين 

مؤسسة  احمللية؛  السلطات  ورؤساء  الكنيست 

وهي  عضو،   200 وتضم  العام  املؤتمر 

اليوم  املدين.  اجملتمع  مؤسسات  من  مكّونة 

لواء  حتت  منضوية  أحزاب  ثمانية  هناك 

يف  موجودة  أربعة  منها  املتابعة،  جلنة 

الكنيست وحزبان كانا يرغبان يف االنضمام 

وحزبان  يتمثال،  مل  لكنهما  الكنيست  إىل 

يعارضان الدخول إىل الكنيست. وعندما صار 

الثلثين،  بموافقة  استبدلناه  معطاًل،  اإلجماع 

لكن ما العمل يف حال مل نحصل على الثلثين؟ 

على سبيل املثال مل يكن هناك إمكان حصول 

املرشح لرئاسة املتابعة على ثلثي األصوات، 

أغلبية  على  يحصل  َمن  أن  على  فاتفقنا 

عادية جتري تزكيته يف دورة تصويت ُأخرى 

للحفاظ على موضوع الثلثين، أّما اليوم فإن 

األغلبية  اعتماد  إىل  أكثر  يميل  العام  االجتاه 

العادية، علمًا بأن جلنة املتابعة ليست إطاراً 

إطار  هي  إنما  ميزانية،  تقر  أن  عليها  لدولة 

طوعي يستطيع أي طرف ال يجد نفسه داخله 

اإلطار  فكرة  على  حريصون  نحن  يغادر.  أن 

والعمل املشترك مع النزوع إىل أخذ القرارات 

باألغلبية يف الفترة األخيرة. وأحد التحديات 

البعض  سؤال  هو  اليوم  أمامي  املوجودة 

العام.  املؤتمر  يف  األكاديميين  تمثيل  عن 

يمثلون  ال  ـ  رأيي  بحسب  ـ  األكاديميين  إن 

يساري  أكاديمي  فثمة  سياسيًا،  اجتاهًا 

ومكان  ليبرايل،  أو  رأسمايل  أو  يميني  أو 

جلنة  فضاء  يف  هو  األكاديمية  الطاقات 

مسح  إجراء  بصدد  اآلن  نحن  لذلك  املتابعة. 

لطاقاتنا األكاديمية وهي كبيرة وهائلة يف 

اإلنسانية،  والعلوم  والبحثي  العلمي  اجملال 

طاولة  على  لعملنا  تصورات  وضع  ونحاول 

قضية  هو  اآلن  يشغلنا  ما  السياسي.  القرار 

املأسسة، لكننا ال نملك ترف جتميد كل شيء 

حظر  مثاًل  لنأخذ  املأسسة.  إتمام  حين  إىل 

مفصليًا  قراراً  كان  الذي  اإلسالمية،  احلركة 

الداخل.  يف  الفلسطيني  اجملتمع  تاريخ  يف 

يف  والوزن  احلجم  بهذا  جسم  إخراج  إن 

أن  نستطيع  ال  أمر  "الشرعية"،  من  جمتمعنا 

االجتاهات  جميع  إلقصاء  مقدمة  إاّل  نفهمه 

اأُلخرى والعودة بنا إىل سياسة اخلمسينيات 

اإلقصائية، ولهذا، فإننا نعمل من أجل تسريع 

املأسسة من ناحية، وقطع الطريق من ناحية 

ُأخرى، على مؤامرات السلطة اإلسرائيلية على 

وجودنا وحقوقنا.
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كتاب مدرسي يقدم الرواية الفلسطينية ويدّرسها

 كيف تخوضون معركة التعليم على خلفية 
توّجه االئتالف األكثر يمينية يف إسرائيل إىل 

وكان  كإنسان،  الفلسطيني  تقّدم  كتب  إزالة 

آخرها سحب الرواية التي تتحدث عن عالقة 

حب بين فلسطيني وإسرائيلية؟

متابعة  "جلنة  اسمها  مهمة  مؤسسة   لدينا 

التعليم"، ونحن غّيرنا سياستنا يف هذا اجملال. 

والشجب  النقد  سياسة  سابقًا  اعتمدنا  لقد 

املألوف:  عن  فخرجنا  اليوم  أّما  واالستنكار، 

الذي  املدنيات  كتاب  أن  وجدنا  عندما 

مدارسنا،  يف  اإلسرائيلية  السلطات  اعتمدته 

ذهبت  بالكامل،  الصهيونية  الرواية  يتبّنى 

وقلت  البرملانية،  املعارف  إىل جلنة  شخصيًا 

ألعضائها: "أنتم أمام خيارين، إّما أن تعّدلوا 

املواطنين،  جميع  رواية  عن  ليتحدث  الكتاب 

وإّما أن نصدر نحن كتابًا يقدم روايتنا." نعرف 

الرسمي،  املنهاج  يف  سُيمتحنون  طالبنا  أن 

لكننا سنعتمد على معلمينا يف تقديم روايتنا 

وشرحها للطالب، وهذا حتدٍّ غير مسبوق، ذلك 

بأننا اآلن ال نكتفي بقول ما ال يعجبنا، وإنما 

نضع البديل الذي يمّثل موقفنا. نحن اآلن يف 

الشعب  رواية  يقدم  الذي  الكتاب  إعداد  صدد 

الفلسطيني، وسنبدأ بتدريسه يف مدارسنا يف 

أيلول / سبتمبر املقبل.

عليكم  اخلناق  تضّيق  نتنياهو  حكومة   
بذريعة "اإلرهاب والعنف" الذي مارسه أفراد، 

كيف تنظرون إىل ذلك؟

أمر  وهو  قضاء،  وال  شرطة  نملك  ال   نحن 

إسرائيل؛  داخل  الفلسطيني  املواطن  يقلق 

يقلقه جداً يف أمنه وحياته. إسرائيل مل تفطن 

إىل انتشار السالح غير املرخص يف املناطق 

األخيرة،  أبيب  تل  عملية  بعد  إاّل  العربية 

السالح  ل  حتوُّ عن  تتحدث  فجأة  وصارت 

تسمياتها،  بحسب  قومي  سالح  إىل  اجلنائي 

علمًا بأننا ومنذ نحو 10 ـ 15 عامًا، نطالبها 

قال  الداخلي،  األمن  وزير  السالح.  بجمع 

املوجود  املرخص  غير  السالح  من   %90 إن 

اجليش. يف  العربي هو سالح من  الوسط  يف 

مستديرة  طاولة  هناك  سيكون  املقبل  الشهر 

واجلريمة،  العنف  انتشار  قضية  لنقاش 

وخصوصًا العنف ضد النساء، ولن نتردد يف 

طرح مواجهة مع اإلجرام ومنظمات اإلجرام، 

إذا مل ندخل  ولن نخاف، فنحن  مهما يحدث 

على الوحش يف وكره فسيأكلنا واحداً واحداً. 

سقط يف الـ 15 عامًا األخيرة 1100 ضحية 

العربي،  الداخلي يف اجملتمع  العنف  حصيلة 

األمر الذي يؤكد أننا بحاجة إىل احلد األدنى 

من املناعة اجملتمعية.

سنقاطع شركات ليس لها فروع عندنا وال تشّغل عمالنا

على  الرد  إىل  بالنسبة  توجهكم  هو  وما   

إسرائيل  الذي تمارسه  االقتصادي  التهميش 

ضدكم؟

االقتصاد،  هامش  على  إسرائيل  وضعتنا   

السياسة  طغيان  مع  سوءاً  وضعنا  وازداد 

إمكانات  لدينا  النيوليبرالية.  االقتصادية 
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هل ينسحب املنطق نفسه على إقامة   

جامعة عربية؟

 نسعى إلقامة جامعة يف الناصرة أو يف 

أي مدينة عربية، من دون تسميتها جامعة 

ومشاركة  انضمام  أعارض  ال  ألين  عربية، 

عدد  يكون  أن  فأمنيتي  فيها،  يهود  طلبة 

ألن  العرب،  لعدد  مساويًا  فيها  اليهود 

اجملتمعي  االختراق  أشكال  من  شكل  هذا 

جرى  ما  إذا  قيمة  لها  سيكون  حمدودة 

جتميعها، وهناك حوارات ولقاءات مع رجال 

عمل  األول،  أمران:  هدفها  فلسطينيين  أعمال 

االستثمار؛  جمال  يف  متعاونة  واحدة  كتلة 

الثاين، قلب معادلة التعامل اإلسرائيلي معنا، 

إذ  بمقاطعتنا،  للتهديد  حّد  وضع  خالل  من 

املستهلك،  بمقاطعة  املنتج  يهدد  أن  يعقل  ال 

هذا شيء غير طبيعي. سنقول لهم إن الشركة 

وليس  البلد،  يف  فرعًا   20 ـ   10 لديها  التي 

سنضعها  عربية  قرى  يف  إنتاجي  فرع  لها 

ل  التي ال تشغِّ والشركة  السوداء،  القائمة  على 

لتشغيل  تسعى  وال  العرب،  العمال  من   %20

أمامنا  ليس  معها.  نتعامل  لن  فيها،  العرب 

غير حتويل القوة االقتصادية املتواضعة التي 

لدينا إىل قوة فاعلة، وحتويل ضعفنا كمجتمع 

استهالكي إىل قوة.

السكن  حتدي  أمامنا  ُأخرى،  جهة  من 

وقت  منذ  خطرة  أبعاداً  يأخذ  الذي  واإلقامة 

مشروع  إىل  نتنياهو  حّوله  وقد  طويل، 

من  يمكن  ما  أكثر  حشد  هدفه  استراتيجي 

السكان العرب، على أقل ما يمكن من األرض. 

التنظيم  "قوانين  باسم  يحدث  كله  وذلك 

والبناء" اإلسرائيلية، إذ أعلنت حكومة نتنياهو 

نّيتها هدم نحو 50,000 مبنى غير مرّخص 

يف قرانا ومدننا العربية، األمر الذي يعني أن 

واحداً بين كل أربعة أو خمسة مواطنين عرب 

ذلك  على  نرّد  بالهدم.  مهدد  بيت  يف  يعيش 

بالتشديد على حق كل مواطن يف أن يكون له 

مأوى كحق إنساين وأخالقي.

 ما هو رّدك على فكرة وجود برملان عربي 
يف إسرائيل؟

العمل  يف  يرغب  الكنيست  إىل  يذهب  ال   َمن 

بفكرة برملان منفصل، والسؤال هو: هل يفيدنا 

القول إننا بصدد إقامة برملان فلسطيني داخل 

هدية  هذه  ال،  هو  رأيي  يف  اجلواب  إسرائيل؟ 

جمانية لنتنياهو، فهو يف دروته األوىل كرئيس 

حكومة يف سنة 1996 قال جملته املشهورة رّداً 

يتربص  الذي  اخلطر  "إن  املساواة:  مؤتمر  على 

وإنما  وغزة،  الضفة  خطر  ليس  بإسرائيل 

نزعات  لديهم  الذين  إسرائيل  يف  العرب  خطر 

الفلسطينيون  زال  ما  اآلن  وإىل  انفصالية." 

أسّبب األذى  أن  أريد  أغلبية يف اجلليل، وأنا ال 

أرغب  الفلسطيني، وال  الوطنية لشعبنا  للقضية 

االدعاء بوجود خطر  إسرائيل سالح  إعطاء  يف 

أريد  وال  اخلارج،  ومن  الداخل  من  وجودي 

التسّبب بأذى لشعبنا جملرد طرح شعار. شعار 

البرملان العربي ال يخدم مشروع البقاء والتطور 

يف وطننا، وال يخدم، من وجهة نظري، قضية 

التحرر واالستقالل لشعبنا.

اإلنفاق على الطالب العربي يعادل ُتسع اإلنفاق على الطالب اليهودي
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أريد  ال  وأنا  الصهيوين.  القومي  لإلجماع 

العربية  املدارس  حال  هي  كما  دفيئة، 

اليوم، التي يتم وضعها يف مستوى أقل من 

املدارس اليهودية، وال أريد أن يكون هناك 

جامعة  أريد  وإنما  أقل،  بمستوى  جامعة 

تتفوق على اجلامعات اإلسرائيلية، أو ال تقل 

عنها يف املستوى العلمي.

 هناك َمن يقول إن إقامة جامعة عربية 
عن  اخلريجين  تعزل  أن  يمكن  اجلليل  يف 

سوق العمل اإلسرائيلية.

 اخلريجون معزولون أصاًل، وهناك أعداد 

هائلة خارج سوق العمل. نحن ال نتكلم على 

الرسمية  فاألرقام  منعزلة،  عربية  جامعة 

تقول إن إسرائيل تنفق على الطالب العربي 

ُتسع )9/1( ما تنفقه على الطالب اليهودي، 

وال نريد لهذا التمييز أن ينتقل إىل املستوى 

جتربة  أعوام  قبل  خضنا  لقد  األكاديمي. 

إقامة كلية أكاديمية يف الناصرة وجنحنا، 

بعد  التجربة  تراجعت  الشديد  لألسف  لكن 

انتخابات البلدية. نحن مع مؤسسة أكاديمية 

وبرعاية  العايل،  التعليم  جملس  من  ممّولة 

األكاديمية،  لألعراف  وفقًا  وتعمل  الدولة، 

ويف هذه احلالة ال مشكلة لدينا، فكما يوجد 

يف صفد كلية طب وهي أصغر من الناصرة، 

يصلح أن يكون يف الناصرة كلية أيضًا، إذ 

ال يعقل أن نتعامل مع أنفسنا بدونية على 

غرار ما تعاملنا إسرائيل به.

ال نقايض حقنا يف املواطنة بالوالء للصهيونية

للحصول  املتابعة  جلنة  تسعى  كيف   

على حقوق مدنية متساوية ُتعتمد كسياسة 

والضغط  االبتزاز  سياسة  من  بديلة 

املوازنات،  وتقليص  باملقاطعة  والتهديد 

على طريق دولة جلميع مواطنيها؟

  لست متحمسًا لشعار "دولة جلميع مواطنيها"، 

الوقت  يف  لكن  املتساوية،  املواطنة  مع  فأنا 

لها  بنا كمجموعة قومية،  االعتراف  نفسه، مع 

دولة  على  طارئين  لسنا  نحن  قومية.  حقوق 

املهاجرون  إليها.  مهاجرين  ولسنا  إسرائيل 

لغتهم  باحترام  تتعلق  حقوق  لهم  أوروبا  يف 

يعني  ال  قومية؟  أقلية  يعني  ماذا  وثقافتهم. 

ال  االنفصال،  حد  إىل  مستقلة  دولة  نعمل  أن 

يف  علينا  يفرضوا  بأاّل  نطالب  بل  هذا،  نطرح 

روايتنا،  مع  تتعارض  أموراً  التعليم  مناهج 

كـ  وإنما  اليهود"،  "أرض  كـ  األرض  تعّرف  وأاّل 

هذه  أغلبية  أن  وخصوصًا  املواطنين"،  "أرض 

إسرائيل  تعترف  وأن  منا،  صودرت  األرض 

بحقنا يف الوقوف إىل جانب شعبنا، وأاّل ُنتهم 

يف  وعمالء  خامس  طابور  وبأننا  باخليانة 

كل مرة نؤيد فيها شعبنا ونكون مع فلسطين. 

املوضوعات  أحد  وهو  مهم  املواطنة  موضوع 

األكثر خطورة ودقة يف عمل الفلسطيني داخل 

إسرائيل. هناك َمن يسرف يف موضوع املواطنة 

فيصل إىل حدود العمالة مع املؤسسة، وهناك 

القومية  االنعزالية  موضوع  يف  يسرف  َمن 

واحلقوق  املساواة  معادلة  خارج  فيصبح 

احلزب  ذلك.  خارج  شعبه  يضع  أو  املدنية، 

التوازن  على  احملافظة  مع  تاريخيًا  واجلبهة 
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يف  خلل  وأي  الوطني،  واالنتماء  املواطنة  بين 

التوازن سيؤدي إىل كوارث. هذا ال يعني أنه يف 

مرحلة معينة يمكن إعالء املواطنة، فعلى سبيل 

الدولة  ميزانية  بشأن  نقاش  إجراء  عند  املثال 

ُيشّن  وعندما  كمواطنين،  حقنا  على  سنركز 

اعتداء على غزة فمن الطبيعي أن يطغى االنتماء 

الوطني والدفاع عن شعبنا. إن االنسياق الكامل 

وراء املواطنة ودولة املواطنين نعّده شكاًل من 

أشكال  من  شكل  وأي  املقيتة،  األسرلة  أشكال 

من  إخراجنا  إىل  يؤدي  املواطنة  عن  االنعزال 

ُتضعف  التي  واملدنية  اليومية  احلقوق  دائرة 

مناعة شعبنا وصموده.

اإلسرائيلية  للمؤسسة  نقول  أن  يجب 

وال  يمكن  ال  املواطنة  يف  حقنا  إن  بوضوح 

للصهيونية،  بالوالء  يكون مشروطًا  أن  نقبل 

وال يمكن أن يكون نابعًا من "كرم" إسرائيلي، 

طويلة،  أعوام  مدار  على  أكدُت  كما  إنه،  بل 

اشتقاق من انتمائنا إىل وطننا، واشتقاق من 

كوننا أصحاب البلد.

إن التوتر الطبيعي بين املواطنة واالنتماء 

أطلقناها  التي  اجلملة  يف  اختزلناه  الوطني 

كثيراً  أغاظت  والتي  التسعينيات،  أواخر  يف 

وهي:  زالت،  وما  حينه  يف  اإلسرائيليين  من 

"يوم استقاللكم هو يوم نكبتنا."

إن جدلية الوطني واألممي، وجدلية الوطني 

مضطهدة،  قومية  كأقلية  واقعنا  يف  والطبقي 

حولنا  تقيمه  الذي  العزل  جدار  كسر  تستدعي 

خالل  من  احلاكمة،  اإلسرائيلية  املؤسسة 

الساحة  يف  الديمقراطي  األممي  احملور  تطوير 

لقضيتنا  املؤيد  احلشد  وتطوير  اإلسرائيلية، 

من  أساسًا  املرّكب  واقعنا  ويف  وحلقوقنا. 

فإن  إسرائيل،  يف  والفقراء  املسحوقة  الطبقات 

هذا يستدعي حمل فكر اجتماعي تقدمي يساري.

باعتماد  القومي  االضطهاد  نعاين  نحن 

ونشر  والتهميش  اإلفقار  مثل  طبقية  أدوات 

الذي  الطبقي  االضطهاد  ونعاين  البطالة، 

كونه  بحكم  عنصرية  قومية  أدوات  يعتمد 

موجهًا أساسًا ضد جماهيرنا العربية.

لكل  "دولة  شعار  يتعارض  ملاذا   
الفلسطيني  الشعب  حقوق  مع  مواطنيها" 

وهل  48؟  مناطق  يف  قومية  كأقلية 

الشعار  هذا  يرفعون  َمن  مواقف  تتعارض 

مع املصالح الفلسطينية؟

قضية  وراء  كليًا  واالجنراف  االنسياق  إن   

إىل  حتّولنا  الوطني،  االنتماء  وترك  املواطنة، 

مستهلك خدمات. وبحسب رأيي، فإن َمن رفعوا 

الطرح  هذا  أن  يظن  البعض  أخطأوا.  الشعار 

لكن  الليبرايل،  التفكير  وإىل  احلداثة  إىل  ينتمي 

التفرد به ربما يقود إىل منحى خِطر. وأول َمن 

طرح هذا الشعار كانت شوالميت ألوين من حزب 

"راتس" يف مطلع السبعينيات، وهو شعار جميل 

بال شك وإقرار بنا، لكنه غير كاٍف، واالنسياق 

كليًا وراءه خطأ، والعكس أيضًا خطأ.

حقوق  لدعم  العاملي  اليوم  عن  ماذا   

الفلسطينيين يف إسرائيل؟

املركزي  اجتماع اجمللس  أنا ذاهب إىل   

العاملي  "اليوم  وسنعلن  املتابعة،  للجنة 

نهدف إىل تمزيق قناع إسرائيل الديمقراطي
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الداخل"،  يف  الفلسطينيين  حقوق  لدعم 

وهدم  اإلسالمية،  احلركة  إخراج  على  رّداً 

اجملتمع  على  نتنياهو  وحتريض  البيوت، 

سننتقل  ضدنا.  التمييز  وقوانين  العربي، 

نريد  ال  اخلارجي.  العامل  إىل  نضالنا  يف 

جزئية،  قضية  أي  يف  نضالنا  ُيختزل  أن 

بساط  على  وضعنا  جممل  طرح  نريد  بل 

البحث، ونسعى لتضامن ودعم فلسطينيين 

الكل  إىل  واستناداً  وحدوي،  منطلق  من 

 3 قبل  الفصائلية.  عن  بعيداً  الفلسطيني 

كلجنة  الله  رام  يف  هنا  اجتمعنا  أسابيع 

جميع  مع  الثمانية،  بأحزابها  متابعة 

 12( املوجودة  الفلسطينية  التنظيمات 

تنظيمًا(، واتفقنا على أن يكون 30 كانون 

حقوق  لدعم  عامليًا  يومًا  يناير   / الثاين 

على  واتفقنا  إسرائيل،  يف  الفلسطينيين 

إقامة نشاطات متنوعة: مهرجان سياسي، 

احتجاجية  وقفة  أو  تظاهرة،  أو  ندوة،  أو 

أمام سفارة، على أن يقرر كل من موقعه ما 

يراه مالئمًا. سيكون لدينا نشاط أساسي يف 

ودمشق،  وغزة،  الله،  رام  يف  وآخر  الداخل، 

وبيروت، والرباط، واجلزائر، وأيضًا يف لندن 

وبوخارست  وستوكهومل  وبروكسل  وبرلين 

وجوهانسبرغ  وكواالملبور  وإستانبول 

وهندوراس وتشيلي، وغيرها كثير.

وزارة  مندوبي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

اخلارجية الفلسطينية شاركوا يف االجتماع، 

السفارات  جميع  إىل  رسالة  تعميم  وجرى 

أن  نريد  واملشاركة.  للتعاون  الفلسطينية 

الديمقراطي،  االدعاء  إسرائيل  من  ننزع 

عن  احلديث  تريد  عندما  اآلن  حتى  فهي 

الذين  باإلرهابيين  تصفهم  الفلسطينيين 

يطلقون الرصاص عليهم. حسنًا، نحن %20 

والهوية  اجلواز  ونحمل  الدولة  مواطني  من 

بنظام  تتعاملون  فلماذا  اإلسرائيليين، 

هيا  الفلسطيني؟  املواطن  ضد  أبارتهايد 

أخبروا العامل ذلك. عندما نقول إن إسرائيل 

تنفق على الطالب الفلسطيني ُتسع ما تنفقه 

ذلك  نسّمي  ماذا  اليهودي،  الطالب  على 

القناع  هذا  نمزق  أن  نريد  أبارتهايد؟  غير 

وجودنا  إىل  األنظار  نلفت  أن  أيضًا  ونريد 

كفلسطينيين.

أن  يمكن  وال  بدياًل،  ليس  العاملي  اليوم 

يكون بدياًل من نضالنا املثابر يف ساحتنا 

يمكن  وال  ووطننا،  بلدنا  ساحة  األساسية، 

شعبنا  قضية  لتجزئة  مدخاًل  يكون  أن 

على  األضواء  يسلط  لكنه  عامة،  بصورة 

واقعنا وعلى عنصرية إسرائيل.

الدراسات  مؤسسة  مؤتمر  عنوان  كان   
نوفمبر   / الثاين  تشرين  يف  الفلسطينية 

 48 فلسطينيي  ومكانة  "دور   :2015

ما  الفلسطيني".  الوطني  املشروع  يف 

يف   48 لفلسطينيي  املتوخى  الدور  هو 

املشروع الوطني من وجهة نظرك؟

مشروع،  من  أكثر  هو  الوطني  املشروع   

نحن مكّلفون باستقبال أهلنا عند "العودة"
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الوطني،  املشروع  عن  "حماس"  تقوله  فما 

مازن،  أبو  والرئيس  "فتح"  تقوله  وما 

آراء  هو  إنما  الشعبية،  اجلبهة  تقوله  وما 

متعددة. لكن يف كل األحوال لدينا دوران: 

الهوية  حّراس  أننا  يف  يتمثل  معنوي  دور 

وآخر  األرض،  على  الفلسطينية  الوطنية 

هوية  حراسة  من  جزء  أننا  يف  يتمثل 

أن  من  الرغم  على  الفلسطينية  األرض 

احلدود السياسية قد ال تشملنا، لكننا نحن 

حّراس هوية الوطن. ونحن نتحدث عن حق 

مكّلفون  أننا  بمعنى  جّدي،  بشكل  العودة 

بأن نستقبل أهلنا عندما يعودون، ولنا دور 

والتأثير  والتجذر  البقاء  يف  يتمثل  عملي 

هناك  إسرائيل.  يف  السياسية  اخلريطة  يف 

بالقول  بالوطنية،  األممية  يعارض  َمن 

يف  الدخول  يقتضي  ال  األممي  النضال  إن 

نضال وطني. ويف مقابل ذلك، فإن التفريط 

األوراق  أهم  أحد  ينزع  األممي  بالنضال 

ويحول  السياسي،  الواقع  لتغيير  املهمة 

أن  أعتقد  اليهودي.  الشارع  العمل يف  دون 

هو  اليهودي  ـ  العربي  الديمقراطي  العمل 

أحد الشعارات األكثر وطنية وأممية يف آن، 

أسباب وجود  أحد  وهذا، من وجهة نظري، 

ممثلين لنا يف الكنيست، وال سيما أن قرار 

أصوات  إىل  يحتاج  ال  إسرائيل  يف  احلرب 

ال  فاإلسرائيليون  البرملان،  يف  العرب 

يمكن  لكن ال  لقرار احلرب،  إليك  يحتاجون 

دونك.  من  السالم  لقرار  قائمة  تقوم  أن 

البرملاين،  العمل  من  خرجنا  حال  ويف 

احلالة  هذه  ويف   ،%80 يبقى   ،%20 ونحن 

جمموع  من   %41 إىل  بحاجة  اليمين  فإن 

حال  يف  بينما  األغلبية،  ليأخذ  األعضاء 

من   %51 إىل  يحتاج  اليمين  فإن   وجودنا 

الـ 80%، وهذا شيء مهم.

إسرائيل  مقاطعة  حركة  يف  رأيك  ما   

)BDS(؟

يعاَقب  قانونًا  إسرائيل  سّنت  عندما   

بموجبه َمن يعلن دعمه للمقاطعة، صعدُت 

يف اليوم نفسه، إىل منصة الكنيست وقلت: 

من  الرغم  على  املقاطعة  إىل  أدعو  "أنا 

عنيف  غير  شكل  هي  املقاطعة  ألن  القرار، 

تريد  ماذا  االحتالل."  مقاومة  أشكال  من 

وحصارها  احتاللها  تواصل  أن  إسرائيل؟ 

البشر  يمنع  قانونًا  تسّن  ثم  واستيطانها 

دعوات  أن  أعتقد  االعتراض؟  جمرد  من 

املقاطعة، أو وضع عالمات على منتوجات 

من  عمله  يمكن  ما  أقل  هما  املستعمرات، 

احلقيقي  وجهها  أمام  إسرائيل  وضع  أجل 

قمع،  ودولة  استيطان  ودولة  حمتلة  كدولة 

فاملقاطعة هي نتاج لالحتالل والستباحة 

إسرائيل  أرادت  وإذا  الفلسطينية،  احلقوق 

أن تتوقف هذه املقاطعة، فإن عليها تغيير 

أستطيع  وقامعة.  حمتلة  كدولة  وجهها 

هي:  إسرائيل  تقلق  التي  األمور  إن  القول 

من  اإلسرائيلي  اجملتمع  يف  التأثير  أواًل، 

السلمية  الشعبية  املقاومة  ثانيًا،  داخله؛ 

استعمال  شرعية  إسرائيل  من  تصادر  التي 

املقاطعة هي أقل ما يمكن عمله لكشف وجه إسرائيل احلقيقي
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شعبنا  نضال  وتضع  العامل،  أمام  السالح 

يف  الرحب  واإلنساين  الطبيعي  سياقه  يف 

الصهيونية؛  احلرب  وآلة  الغطرسة  مواجهة 

جميع  وحماكمة  الدولية  احملكمة  ثالثًا، 

جرائم  بارتكاب  اإلسرائيليين  املتهمين 

يعرفون  وهم  املقاطعة،  رابعًا،  حرب؛ 

هذا  يف  أفريقيا  جلنوب  الناجعة  التجربة 

أكثر حساسية.  اليوم  العامل  أن  اجملال، مع 

املطلق  األميركي  الدعم  من  الرغم  وعلى 

إلسرائيل، فإن هناك حركة مقاطعة كبيرة 

ُأسس  أهم  أحد  مع  تتناقض  وهي  جداً، 

املشروع اإلسرائيلي الصهيوين وهو العامل 

االقتصادي، ولذلك هم ال يريدون أن يقترب 

أكثر  هي  املقاطعة  املوضوع.  هذا  من  أحد 

األدوات التي تقلق عقلية االحتالل وتسحب 

احلجج  خمتلف  إسرائيل  أرجل  حتت  من 

سواء حجة مكافحة اإلرهاب، أو حجة البلد 

الديمقراطي الوحيد يف املنطقة، وكل ما عدا 

ذلك تستطيع توظيفه ملصلحتها.

السياسية،  املقاطعة  عن  وماذا   
كمقاطعة سفراء ووزراء وأعضاء كنيست 

احلزب  من  كل  دور  هو  ما  ومستوطنين؟ 

يف  املشتركة  والقائمة  املتابعة  وجلنة 

خوض هذه املعركة؟

إىل  النظر  يمكن  السؤال،  أهمية  لفهم   

نبع صّفورية
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تعيين  رفض  يف  الالفت  البرازيل  موقف 

مستوطن بصفة سفير إسرائيلي يف البرازيل. 

الدول  من  العديد  موقف  إىل  النظر  ويمكن 

عندما  ليبرمان  مع  التعامل  رفضت  التي 

كان وزيراً للخارجية.

العنصرية  حقيقة  إشهار  واجبنا  من 

وعلى  إسرائيل،  يف  األبارتهايد  وسياسة 

ألحد  يمكن  ال  ويقرر.  يقرأ  أن  العامل 

واحلصار  واالحتالل  العنصرية  أن  االدعاء 

بها،  للعامل  اإلسرائيلي هي مسائل ال شأن 

وضحاياها.  إسرائيل  بين  حمصورة  وأنها 

احلديث،  التاريخ  خارج  أصبح  الكالم  هذا 

يتعامالن  والغرب  أميركا  أن  وخصوصًا 

بمعايير مزدوجة، فهما يتدخالن ويعطيان 

وليبيا  واليمن  والعراق  سورية  إىل  مواعظ 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بينما  بحجة 

إسرائيل  يف  والعنصرية  االحتالل  يضعان 

فوق املساءلة.

رمزية  حملة  ذكرت  حديثك  بداية  يف   

قلَت  مغزاها،  القارئ  يفهم  ال  قد  جميلة 

أخذُت األبناء وعّمدتهم يف صّفورية، ماذا 

تقصد بـ "عّمدتهم"؟

عن  نتكلم  عندما  صّفورية،  أهل  نحن   

بعضنا ونقول "فالن صّفوري أصيل"، فهذا 

وهي  "القسطل"،  مياه  من  شرب  أنه  يعني 

من  شرب  وَمن  صّفورية،  يف  املاء  عين 

"راسه  يكون  مؤاخذة"  "بدون  القسطل  عين 

أحدهم:  عن  احلديث  عند  يقال  كما  يابس"؛ 

"ماذا تريد من فالن، اتركه، فهو شارب من 

مية القسطل." لكن مع ابني سعيد واجهتني 

عمره  كان  فعندما  البارد،  الطقس  مشكلة 

شهراً وهو من مواليد كانون، وضعت قدميه 

البرد،  شدة  لتفادي  فوراً  ولففته  املاء  يف 

وهو اليوم مسرور ويعتز بهذا الُعّماد.

يف  أبنائي  أقدام  وضع  على  درجت  لقد 

من  أسقيهم  أن  وعلى  املتدفق،  املاء  عين 

قرارة  يف  دومًا،  يعرفوا  كي  القسطل  نبع 

وجدانهم، َمن هم وإىل أين يعودون. 
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يصدر قريبًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

)القضية الفلسطينية / آفاق المستقبل ـ 7(

السياسة اإلسرائيلية تجاه األغوار وآفاقها

أحمد حنيطي
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