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فلسطين إىل أين؟

فلسطين والتحوالت اإلسرائيلية*
أيمن عودة
جمال زحالقة
أحمد الطيبي

حممد اشتية
بسام الصاحلي**

أدار الندوة :الياس خوري؛
همت الزعبي***
خالد ف ّراج؛ ّ
يشرفنا يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية ويف "جملة الدراسات الفلسطينية" أن نلتقي
معكم يف هذه الندوة ملناقشة الوضع الفلسطيني عامة ،والوضع الفلسطيني الداخلي
خاصة ،يف ظل التحوالت يف إسرائيل ،وصعود اليمين القومي الديني إىل السلطة
وحضوره على املستوى الشعبي أيض ًا ،وذلك يف الوقت الذي يمر الوضع الفلسطيني
بلحظة من أصعب اللحظات ،ربما تكون شبيهة بالتفكك الذي حدث بعد نكبة .1948
وستناقش الندوة خمسة حماور ،هي:
1ـ قراءة يف صعود اليمين القومي الديني يف السلطة واجملتمع اإلسرائيليين،
ويف هذا احملور يمكن معاجلة جمموعة من القضايا :أ ـ االستيطان الكولونيايل كجزء
بنيوي من السلطة واجليش؛ ب ـ معنى يهودية الدولة ودالالت اللجوء إىل اخلطاب
الديني كأساس لشرعية الدولة وشرعنة االحتالل؛ ج ـ املوقف من األقلية الفلسطينية
يف إسرائيل :من التطويع إىل مزيد من التطويع واألسرلة؛ د ـ مستقبل الدولة الواحدة
ذات النظامين السياسيين :نظام لليهود ،ونظام أبارتهايد للفلسطينيين يف الضفة
وغزة.
2ـ فلسطين بمفردها ،وهنا يمكن معاجلة مسألتين :أ ـ التخلي العربي الشامل يف
ظل احلروب املشتعلة يف املشرق؛ ب ـ انسداد الوضع الدويل وجناح إسرائيل يف ظل
* ُعقدت الندوة يف رام الله ،وعبر موقع سكايب من بيروت ،يف .2016 / 7 / 12
** أيمن عودة :رئيس القائمة املشتركة ،وعضو يف الكنيست؛ أحمد الطيبي :رئيس احلركة العربية للتغيير،
وعضو يف الكنيست؛ جمال زحالقة :عضو الكنيست عن حزب التجمع؛ حممد اشتية :قيادي يف حركة "فتح"،
ووزير سابق يف حكومة السلطة الفلسطينية؛ بسام الصاحلي :األمين العام حلزب الشعب الفلسطيني.
*** ه ّمت الزعبي :باحثة يف برنامج الدراسات النسوية ـ مدى الكرمل.
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املوجة اليمينية التي تعلن أزمة الليبرالية اجلديدة والعوملة .وهذا يقود إىل سؤال
جوهري :هل تملك فلسطين حلفاء ،وأين يجب البحث عنهم؟
3ـ كيف نقاوم تغ ّول االحتالل واالستيطان وصعود الفاشية اإلسرائيلية ،وهنا
يجب التوقف عند جمموعة من القضايا :أ ـ مستقبل القائمة املشتركة ومستقبل األفق
الوحدوي الذي طرحته؛ ب ـ عالقة القائمة بلجنة املتابعة العربية؛ ج ـ التحالفات
مع القوى الديمقراطية أو ما تب ّقى منها يف إسرائيل؛ د ـ االنتقال إىل وضعية األقلية
القومية؛ ه ـ عالقة داخل الداخل باحلركة الوطنية الفلسطينية.
4ـ معنى نظام األبارتهايد الذي يتأسس يف الضفة وغزة يف غياب مشروع وطني
فلسطيني جديد ،وقد ظهرت أعراض هذا الغياب املزمن يف عدم قدرة القوى السياسية
على تأطير اله ّبة الشعبية وتركها لعفويتها ،والعجز عن تقديم أي شيء للتخفيف
من حمنة املقدسيين .ويف املقابل يبرز خطر التفكك االجتماعي الذي بدأ يلوح يف
ال قمعية يف اجملتمعات الفلسطينية من تعنيف املرأة ،إىل الثأر
الضفة ويتخذ أشكا ً
العشائري ،إلخ.
5ـ نحو أفق مقاوم :بلورة مشروع وطني فلسطيني؛ استعادة وحدة الشعب عبر
استعادة القضية؛ التأسيس ملقاومة مديدة عبر أشكال متعددة ،من دون تقديس أو
استبعاد أشكال املقاومة املتنوعة :املقاطعة ،واألفق الثقايف ،والنضال اجلماهيري،
والوحشية االستيطانية ووسائل ردعها.

قراءة يف صعود اليمين القومي الديني
أيمن عودة :بالنسبة إىل احملور األول ،من
املهم أن يكون هناك قاعدة للنقاش ،وهي
أن إسرائيل ُبنيت على فكر يميني ،وأن
اإلجماع الصهيوين هو يف جوهره يميني،
وما ُيعتبر يساراً أو راديكالي ًا ،هو باملفهوم
الكالسيكي يمين ،بمفهوم مبنى الدولة،
ويهودية الدولة ،وتأييد يهودية الدولة.
فإسرائيل ،بخريطتها السياسية كلها،
منحازة بح ّدة نحو اليمين ،وهذا أساس ألي
معاجلة لهذا احملور الذي يتناول االنحياز
يف إسرائيل نحو اليمين.
مفهوم اليمين واليسار يف إسرائيل

يختلف عنه يف أماكن ُأخرى يف العامل حيث
النقاش هو بشأن املفاهيم االقتصادية
أما يف إسرائيل فينحصر
والسياسيةّ ،
النقاش يف خط اسمه العملية السلميةَ :من
ومن يؤيدها ُيعتبر
يقف ضدها هو يمينيَ ،
يساري ًا.
موضوعان يف رأيي يستحقان التوقف
عندهما ،وقد ساهما يف االنزياح نحو
اليمين يف إسرائيل :األول ديموغرايف مع
هجرة مليون روسي إىل إسرائيل ،ودخول
الشرقيين أكثر يف العمل السياسي .املفارقة
هي أن عداء الروس والشرقيين لليسار ال
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عالقة للعرب أو للقضية الفلسطينية به.
الروس غاضبون من النظام السوفياتي،
وبالتايل هم ضد أي يسار ،والشرقيون
غاضبون من حزب مباي ،وبالتايل ضد أي
يسار .العنصر الثالث هو املستوطنون الذين
زاد عددهم بشكل هائل خالل العشرين عام ًا
األخيرة ،فانطالق ًا من مقولة إن "الوضعية
تشكّل الوعي" ،فإن االستيطان يخلق
دائرة تغذي نفسها نحو اليمين باستمرار.
اجملموعة الرابعة بعد الروس والشرقيين
واملستوطنين هي املتدينون ،فالفكر الديني
يف جوهره يميل نحو اليمين ،وألن اليسار
مما هي لدى اليمين،
لديه أبعاد علمانية أكثر ّ
فإن املتدينين يميلون بنيوي ًا إىل اليمين.
عما سبق ،فإن ربع املتدينين ،وهنا
وفض ً
ال ّ
ال أحتدث عن املتدين القومي ،أو ما ُيعرف
بجماعة البيت اليهودي ،وإنما عن احلريديم
الكالسيكيين ،أصبح يسكن يف املناطق
احلدودية بين أراضي  1967وأراضي
وهمه األول هو األمن؛ وانطالق ًا من
،1948
ّ
قاعدة أن "الوضعية تشكّل الوعي" ،فإنهم
أكثر انحيازاً نحو مفهوم األمن كما يراه
اليمين.
املوضوع الثاين هو االنتفاضة الثانية
ص ّورت على أنها
يف سنة  ،2000والتي ُ
موجهة ضد إسرائيل أو اليهود وليس
ص ّورت به
ضد االحتالل ،على غرار ما ُ
ال عن دور حصان
االنتفاضة األوىل ،فض ً
طروادة داخل املعسكر الذي أراد التوجه نحو
ال يف إيهود باراك ،الذي
عملية سلمية ،ممث ً
قال إنه "ال يوجد شريك فلسطيني" ،فكان هذا
التعبير السياسي أكبر هدية يمكن أن يحصل
عليها كل َمن ال يريد العملية السلمية ،وهو
اليمين اإلسرائيلي .لقد أصبح هذا التعبير
بمثابة مفهوم مؤسس االنتباه للفراغ ،وهو
أمر تكرر يف كامب ديفيد يف سنة ،2000

ويف مفاوضات أوملرت ـ أبو مازن يف سنة
مؤسسة يف الوعي :فمن
 .2008هذه أحداث
ِّ
جهة يتم احلديث عن التسوية ،لكن ،من جهة
ُأخرى ،كيف يتم الوصول إليها إذا مل يكن
هناك شريك قادر ويريد السالم؟
أريد أن أضع مالحظة أخيرة :اليمين
أصبح يمين ًا مؤسساتي ًا يف إسرائيل كما كان
حزب مباي يف اخلمسينيات والستينيات،
وهذا موضوع يجب أن ُيدرس بشكل أكثر
عمق ًا .اليمين أصبح يسيطر على املفاصل
األساسية يف بنية الدولة ،بما فيها اجليش
والنخب اإلعالمية واألكاديمية؛ اليمين مل
يعد يف سجال سياسي انتخابي لدورة هنا
أو دورة هناك يف إسرائيل ،وإنما انتقل إىل
السيطرة على مفاصل دولة إسرائيل بشكل
عميق ،وهذا أمر الفت يستحق الدراسة.
أحمد الطيبي :احلقيقة أن تعبير اليمين
القومي الديني ربما يكون التعبير األفضل
لوصف احلالة اإلسرائيلية اجلديدة.
فإسرائيل تغيرت ،والنخب تغيرت على
مدى عقود منذ قيام إسرائيل على يد اليهود
األشكناز الغربيين القادمين واملهاجرين
من أوروبا الشرقية غالب ًا ،وبعضهم من
أوروبا الغربية ومن أميركا الحق ًا .هؤالء هم
الذين أسسوا إسرائيل وحكموها يف جميع
مفاصل احلياة :السياسة واألمن واجليش
واالقتصاد والبنوك واجلامعات وغيره.
ومن يعايش احلالة اإلسرائيلية يشعر يف
َ
العقد األخير بأن النخبة تغيرت ،بمعنى أن
قيادات اجليش ،وخصوص ًا طبقة الضباط
الوسطى وما فوق ،وهي األهم يف اجليش،
أصبحت من اليهود املتدينين ،وهم اليمين
القومي الديني الذين كان اسمهم ذات يوم
املفدال الذي كان حزب ًا صغيراً ...واليوم
هذا اليمين القومي الديني يمثله حزب
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البيت اليهودي ويقوده نفتايل بينت .هؤالء
اليمينيون يقودون اجليش واالستخبارات
(الشين بيت) ،كما أن القائد العام للشرطة
منهم ،وكثيرون من مدراء البنوك والشركات
ال عن أن النخبة
هم من هذه الفئة ،فض ً
السياسية يف إسرائيل إذا مل تكن جزءاً من
البيت اليهودي ،فإنها على تماس كبير مع
اليمين القومي الديني ،وأقصد بذلك جزء ًا
كبيراً من قيادات حزب الليكود ،وهو احلزب
احلاكم.
إذاً إسرائيل تغيرت ،لكن من دون أن
ينتبه العرب املوجودون خارج اخلط
األخضر :الفلسطينيون يف مناطق ،1967
والعرب يف العامل العربي .هؤالء استمروا
يف التعامل مع إسرائيل كما كانوا يتعاملون
معها قبل عشرة أعوام أو أكثر .وعندما
أقول إن إسرائيل تغيرت ،فإنما أعني أنها
أصبحت أكثر تطرف ًا ،وأكثر توسعية ،وأكثر
ال يف استعمال القوة ،وأكثر إيمان ًا بأنه
إيغا ً
ال يوجد شيء اسمه شعب فلسطين ،وبالتايل
ال مكان لفكرة الدولتين أو رؤيا الدولتين.
عندما يقول بنيامين نتنياهو أكثر من مرة:
دولة فلسطينية جمردة من السالح ،يتهكم
لف لفّه ويقول إن
عليه نفتايل بينت ومن ّ
نتنياهو يهذي .لهذا ،ال يوجد اليوم يف
احلكومة اإلسرائيلية ويف حزب الليكود َمن
يؤمن بفكرة الدولتين ،يف مقابل احلكومة
الفلسطينية التي يؤمن جميع وزرائها بحل
الدولتين .نتنياهو مل يستعمل قط تعبير
دولة فلسطينية مستقلة ،أو دولة ذات
سيادة .يوجد بون شاسع بين تعبير دولة
مستقلة أو ذات سيادة ،وبين دولة جمردة
من السالح؛ ممكن أن تكون دويلة اجلدار،
وممكن أن تكون منطقة غور األردن حتت
سيادة إسرائيلية.
هذا هو اليمين القومي الديني املسيطر
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على مفاصل الدولة.
ال
أيمن حتدث عن الديموغرافيا ،وفع ً
أعتقد أن الرئيس األميركي األسبق
[بيل] كلينتون ذكر أن أحد أهم أسباب
تغير املوقف اإلسرائيلي أو الرأي العام
اإلسرائيلي نحو اليمين ،هو هجرة مليون
ال الهجرة الروسية هي هجرة
روسي .وفع ً
يمين ،ونادراً ما ترى هؤالء يتفهمون وجود
األقلية الفلسطينية يف الداخل ،وال فكرة
لديهم أنه يوجد شعب فلسطيني لديه احلق
يف أن يقيم دولة مستقلة.
أما اليهود الشرقيون املكروهون من
ّ
اليهود الغربيين ،فيعود كرههم الشديد
للعرب إىل رغبتهم يف أن يكون هناك
َمن هو مكروه أكثر منهم يف هذا البلد،
وهذه آلية دفاع نفسية معروفة .حتى
يهود الفالشة املوجودون يف أسفل سلم
التراتبية االجتماعية اليهودية يف إسرائيل،
يتعاملون مع العربي على احلاجز كأنه أقل
يواجهون به يف
شأن ًا منهم ،فالكره الذي
َ
جمتمعهم ،يتحول إىل كراهية الضحية التي
هي نحن.
جمال زحالقة :األسئلة التي ُطرحت أسئلة
كبيرة ،لكنني سأحاول أن أضيء على
املوضوع من زاوية خمتلفة ،هي زاوية
ال
االقتصاد السياسي التي أرى أن ثمة إهما ً
يف تناولها لفهم ما يجري .أعتقد أن جدار
الفصل العنصري ُبني ألسباب تتعلق
باالقتصاد أساس ًا ،وأذكر جيداً مؤتمر
قيسارية االقتصادي يف سنة ،2002
الذي دار فيه نقاش كبير جداً عن الوضع
االقتصادي يف إسرائيل ،الذي كان يف حالة
انهيار بسبب االنتفاضة الثانية50,000 :
مصلحة اقتصادية صغيرة ُأغلقت؛ السياحة
وإشغال الفنادق انخفضا إىل النصف
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تقريب ًا؛ الناجت اإلجمايل احمللي انخفض
%4؛ االستثمارات األجنبية تقلصت من 11
ملياراً يف سنة  ،2000إىل مليار ونصف
مليار ـ وهذا يسمونه استثماراً أيديولوجي ًا،
أي أنهم يستثمرون يف إسرائيل ليس فقط
ألسباب اقتصادية .انهيار االستثمارات
دفع رجال االقتصاد وأصحاب الشركات
الكبرى واملهتمين بالشأن االقتصادي
إىل رفع الصوت عالي ًا أمام احلكومة
اإلسرائيلية .وجتدر اإلشارة إىل أن اليمين
كان يف حينه ضد بناء اجلدار العنصري،
بينما كان اليسار الصهيوين يؤيده .وأنا ال
أعتبر كلمة يسار مقدسة بعد ما حدث يف
كمبوديا التي مات فيها  4ماليين إنسان
باسم اليسار .كلمة يسار ليست أفضل من
كلمة يمين.
يف تلك الفترة ضغطت املؤسسة
االقتصادية على احلكومة اإلسرائيلية
للذهاب إىل تسوية مع الفلسطينيين ،أو
لبناء جدار ،وعندها تغير موقف اليمين،
وكان اخليار بناء اجلدار وليس التسوية
السياسية .هذا ما حدث ،وكان بضغط من
املؤسسة االقتصادية اإلسرائيلية.
ما أريد تأكيده هنا هو أهمية املوضوع
االقتصادي ،فهو من أهم العوامل احملركة
التفاق أوسلو ،لكن الطرف الفلسطيني مل
يكن يعي حاجة الطرف اإلسرائيلي الكبيرة
إىل أوسلو .ولألسف ،ال توجد دراسات
فلسطينية أو كتابات ،وما من أحد يتحدث
عن هذه النقطة ويعطيها األهمية املطلوبة.
افتراض أن املنظمة كانت بحاجة إىل أوسلو
أكثر من إسرائيل دفعها (املنظمة) إىل تقديم
تنازالت صعبة يف موضوع عدم جتميد
االستيطان ،ويف بعض األمور األُخرى.
زمرة رجال االقتصاد الذين كانوا
يحيطون بشمعون بيرس ،هم الذين دفعوا

إسرائيل إىل توقيع اتفاق أوسلو .هؤالء كانوا
يمثلون الصناعات التقليدية الكالسيكية،
وكان حلمهم أن يتوسع االقتصاد
اإلسرائيلي إىل األسواق العربية يف مرحلة
أوىل ،ثم يتحالف رأس املال العربي مع رأس
املال اإلسرائيلي يف املرحلة الثانية؛ هذا هو
الشرق األوسط اجلديد يف نظر بيرس .لكن،
كي ُتفتح األسواق العربية أمام إسرائيل،
فإن هناك حاجة إىل تسوية سياسية تفتح
اجملال أمام عالقات مع الدول اإلسالمية،
األمر الذي يسمح إلسرائيل بأن تكون مركزاً
اقتصادي ًا للمنطقة.
الكل يعرف أنه بعد اتفاق أوسلو ركبت
إسرائيل القطار االقتصادي إىل أوروبا.
الطفرة االقتصادية التي شهدتها إسرائيل
نواح،
يف تلك الفترة كلها كانت من عدة
ٍ
نتيجة أوسلو.
بعد عشرة أعوام على أوسلو ويف بداية
سنة  ،2000كان االقتصاد اإلسرائيلي
قد حتول من الصناعات الكالسيكية إىل
التكنولوجيا العالية ( ،)high-techوهي
صناعة ليست بحاجة إىل أسواق عربية.
اقتصاد التكنولوجيا وأسواق املال
يحتاجان إىل استقرار ألنهما يعتمدان على
رؤوس األموال األجنبية وعلى األسواق
إما
األجنبية .ويف سنة  2000كان اخليار ّ
وإما استقراراً؛ شارون والنخبة
تسوية،
ّ
السياسية التي كانت معه مالوا نحو
االستقرار ،ورفضوا دفع ثمن التسوية؛ هنا
انكسرت روح أوسلو.
مل يكن االقتصاد اإلسرائيلي مرتبط ًا
باالستثمار األجنبي كما هو عليه اليوم .هذه
نقطة الضعف املركزية ويجب التفكير فيها،
فهي عقب أخيل يف االقتصاد اإلسرائيلي،
أو ربما عقب أخيل يف الكيان اإلسرائيلي
كله .وبسبب عوملة االقتصاد واقتصاد

فلسطين والتحوالت اإلسرائيلية

التكنولوجيا ،وطبيعة االستثمارات التي
نعرفها اليوم ،فإن القليل من عدم االستقرار
يؤدي إىل انهيار.
ال عن
بسام الصاحلي :أعتقد أنه فض ً
العناصر التي ُذكرت ،هناك حاجة
إىل تسليط الضوء أكثر على موضوع
املستوطنين وأثرهم يف هذا التكوين
الذي يزداد يمينية وتطرف ًا داخل إسرائيل.
فمشروع املستوطنين يحمل ُبعدين أو
ثالثة :البعد االقتصادي ،كونهم مستفيدين
بحكم التسهيالت املمنوحة لهم؛ البعد
الفكري ،ألنهم األكثر تطرف ًا واألكثر يمينية؛
أثرهم يف اخلريطة السياسية اإلسرائيلية،
فيوم ًا بعد يوم نرى كم أن هذا املشروع
موجود يف مركز القرار السياسي ،سواء
يف األحزاب السياسية ،أو يف اخلريطة
السياسية اإلسرائيلية .وثمة أمر آخر ترك
أثره يف السياسات اإلسرائيلية ،هو موضوع
فصل قطاع غزة عن الضفة ،عبر املشروع
السياسي الذي طرحه ونفذه شارون ،ومل
يتمكن اليسار من القيام به.
أحد اخملارج التي يتب ّناها اليمين يف
التعامل مع الكثافة السكانية ،هو إخراج
جزء من هذه الكثافة ،وهو ما حدث يف
ويراد تطبيقه يف الضفة الغربية ،بما
غزة ُ
يضمن أن تبقى السلطة الفلسطينية سلطة
على الناس ،بينما اجلزء األكبر من األراضي
الفلسطينية يكون يف يد اإلسرائيليين.
إن موضوع فصل غزة وفّر عوامل إسناد
للفكر األكثر تطرف ًا يف املؤسسة الرسمية
اإلسرائيلية ،بعد فشل مشروع اليسار املتمثل
يف احلل السياسي الذي مل يستطع حتى
هم اليمين هو االستقرار
بيرس أن يمشي بهّ .
أو عدم االستقرار ،عمليات أو ال عمليات،
أما االعتراض الدويل على السياسات
ّ

امللف /ندوة

023

اإلسرائيلية فمسائل تستطيع املؤسسة
الرسمية اليمينية أن تتعامل معها ،ولذلك،
أعتقد أن مشروع اليمين يف إسرائيل حقق
مكسب ًا استراتيجي ًا مقارنة بمشروع اليسار
يف الداخل اإلسرائيلي ،بمعنى أن اليمين
تمسك بمفاهيمه األساسية التي تقوم على
ّ
استمرار االحتالل والتوسع ،والتعامل مع
الضغوط اخلارجية والتقليل من تأثيرها
ال
داخلي ًا .ونحن نرى أن هذا اليمين ،فض ً
عن جتذره يف مؤسسات الدولة اإلسرائيلية،
يعيد إنتاج فكره السياسي بصورة أكثر جرأة
من التي كان عليها ،وخصوص ًا فيما يتعلق
بيهودية الدولة ،فحتى فكرة حل الدولتين
بات يستطيع احلديث عنها بسهولة أكثر،
لكن بصيغة خمتلفة عن املفهوم الذي كان
سائداً.
أعتقد أن التيار اليميني يف إسرائيل،
والذي يزداد تطرف ًا ،يعيد مضمون
الصراع وجوهره إىل بداياته األوىل،
وأن الفلسطينيين غير مضطرين إىل أن
يبقوا غارقين حتت سقف استراتيجيا حل
الدولتين ،بل إن اليمين اإلسرائيلي ،يف
رأيي ،يدفع الفلسطينيين إىل التراجع إىل
اخللف يف إطار البحث عن تسوية سياسية.
أما اآلن يف إسرائيل ،فإن إعادة إنتاج
ّ
املفاهيم تشمل جميع األطراف ،وأعتقد أنه
ال يوجد مشروع لليسار اإلسرائيلي ،فما
عما يطرحه
يطرحه حزب العمل ال يختلف ّ
الليكود ،وتيار اليسار التقليدي الذي كان
مع السالم ،تراجع بشكل كبير جداً ،ولهذا
نحن اآلن يف مواجهة التيارات الصهيونية
القومية الدينية املتطرفة ألعوام مقبلة،
وبالتايل فإن التحدي املطروح أمامنا
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كفلسطينيين هو العودة إىل البداية.
حممد اشتية :التجربة التاريخية تعلمنا أن
يف االستعمار االستيطاين هناك دائم ًا دولة
أم ودولة ابنة :فرنسا واجلزائر؛ روديسيا
وبريطانيا؛ أميركا وبريطانيا؛ أميركا
الالتينية وإسبانيا .الدولة األم للمشروع
االستيطاين االستعماري يف فلسطين هي
العامل ويهود العامل ،لكن بعد سنة 1967
أم اسمها إسرائيل ،واالبنة
بات هناك دولة ّ
هي جمموعة استيطانية يف الضفة الغربية.
قد تتعارض الدولة االبنة ،يف مرحلة
ال ،سعى
ما ،مع الدولة األم ،ففي اجلزائر مث ً
أما
املستعمرون لدولة مستقلة عن فرنساّ .
اآلن يف إسرائيل ،فإن الكيان االستعماري
االستيطاين يف الضفة الغربية يتمتع
يف رأيي بشبه حكم ذاتي ،ولديه جيش
وميليشيات ،وحصانة إىل حد ما ،وهو
حممي ويمارس طقوس النمط االستعماري
ّ
كلها ،وعندما يتحدث نتنياهو عن دولتين،
فهو إنما يتحدث عن دولة للمستوطنين
يف الضفة الغربية على املنطقة "ج" التي
مساحتها  %62من مساحة الضفة ،وعن
كيان آخر فلسطيني مرتبط بهذا اجليب .أنا
أتفق على أن الفارق بين اليسار واليمين
يف إسرائيل هو مثل الفارق بين الكوكا
كوال والبيبسي كوال ،لكن املفارقة هي
يف التوجهات :حزب العمل كان يرمي إىل
وحدة شعب إسرائيل ،وحمائم هذا احلزب
هم أصحاب فكرة اجلدار ،حفاظ ًا على
وحدة شعب إسرائيل ،يف مواجهة التيارات
القومية الدينية التي أرادت أن حتافظ على
وحدة أرض إسرائيل ،ولذلك ،نقل هذا التيار
القومي اليميني الديني احلالة االستيطانية

من مشروع ألون يف منطقة غور األردن
إىل أنحاء الضفة الغربية كافة .هذا جانب،
وجانب آخر هو يمينية إسرائيل ،وأنا
متفق مع حديث املشاركين قبلي بشأن
التحول الديموغرايف ،لكن السؤال هو:
ملاذا املستوطنون الروس؟ اجلواب :ألنهم
الوحيدون بين اليهود الذين مل يحتكوا
بالعرب ،وإنما جاؤوا يف سنة 1991
معبئين ومشبعين باألفكار الصهيونية
ّ
املتطرفة ،وكانت الضفة الغربية مغلقة يف
حينه ،وبالتايل مل يكن هناك احتكاك مع
الفلسطينيين يمكن احلديث عنه.
املهم أن يمينية الدولة ترجمت نفسها يف
رأيي يف مسارين مهمين :األول ،هو األداة
االستيطانية يف الضفة الغربية؛ الثاين ،عبر
سن على أربعة
القوانين يف الكنيست التي ُت ّ
مستويات يف إسرائيل :أهلنا يف مناطق
1948؛ اجلمعيات التي يتهمها هذا اليمين
بأنها تريد حماكمة اجليش والدولة؛ وسائل
اإلعالم؛ الهجوم على احملكمة والقضاء.
وهذا كله يتم بحجة أن هذه أطر يسارية.
مسألة االستعمار االستيطاين وصلت إىل
نهايات خمتلفة :ملصلحة السكان األصليين،
مثل اجلزائر؛ أو ملصلحة املستعمرين كما
احلال يف أميركا الالتينية والشمالية وكندا
وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها؛ أو تعايش
املستعمر مع السكان األصليين ،مثل املكسيك؛
أو وصل إىل حالة من السالم كما احلال يف
جنوب أفريقيا حيث ُهزم نظام األبارتهايد.
احلالة الوحيدة التي مل ُيحسم فيها
الصراع هي يف فلسطين .يف رأيي أن
اليمين يف إسرائيل الذي يريد أن يحافظ
همه األساسي
على وحدة أرض إسرائيلّ ،
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هو قتل اإلجماع الدويل املتعلق بإمكان
إقامة دولة فلسطينية على حدود ،1967
ويتم قتل إمكان هذه الدولة عبر ضرب
أربعة مفاصل لهذه الدولة :تهويد القدس؛
ضم الغور؛ استخدام املنطقة "ج" كخزان
جغرايف لتوسيع االستيطان؛ سلخ غزة
ال عن الضفة الغربية .هذا الكالم معناه
كام ً
انهيار الدولة الفلسطينية وإمكان إقامتها،
وأننا بتحصيل حاصل ننزلق نحو الدولة
الواحدة .نحن اليوم يف حالة الدولة الواحدة،
فإسرائيل اليوم تسيطر على كامل فلسطين،
لكن التحدي األساسي هو أنه يف فلسطين
التاريخية اليوم يوجد  6,3ماليين يهودي،
و 6,3ماليين فلسطيني ،ونسبة التزايد بين
الفلسطينيين  ،%3,8وعند اإلسرائيليين
 ،%1,2وعند املستوطنين  .%3,1معنى هذا
الكالم أننا يف سنة  2020سنكون  %51من
جممل السكان ،وأننا بالتايل ذاهبون إىل
نظام عنصري كأمر واقع.
إسرائيل أعطت السلطة الفلسطينية
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يف اتفاق أوسلو كامل الصالحيات على
السكان ،ومل تعطها أي صالحية على
األرض ،وبالتايل استولت على املصادر
الطبيعية ،وتركت الفلسطينيين من دون أي
ال اعتماداً على املقاصة يف
إمكان للعيش إ ّ
وإما
إسرائيل ،أو على أموال الدول املانحةّ ،
أن يزداد االقتصاد الفلسطيني التصاق ًا
واعتماداً على االقتصاد اإلسرائيلي.
الناجت القومي يف إسرائيل اليوم 305
مليارات دوالر ،هذا الكالم معناه أن 6,3
مما ينتجه
ماليين إسرائيلي ينتجون أكثر ّ
 130مليون عربي ،وبالتايل فإن إسرائيل
ستنتقل بالهيمنة االقتصادية إىل خارج
اجلغرافيا الفلسطينية ،ولذلك تقع زيارة
نتنياهو ألفريقيا يف هذه اخلانة ،والعالقات
التجارية مع بعض الدول العربية تقع يف
هذه اخلانة أيض ًا ،وأنا متفق تمام ًا مع فكرة
ارتباط االقتصاد اإلسرائيلي باالستثمارات
اخلارجية أكثر من أي وقت مضى ،لكن
السؤال هو كيف نترجم ذلك إىل سياسة؟

الفلسطينيون وحدهم
 كل ما تقدم ينقلنا إىل احملور الثاين،
لكن قبل ذلك هناك مسألتان :األوىل
هي املسألة األيديولوجية ـ الشرعية.
فإسرائيل تبحث عن شرعية جديدة،
واالجتاه القومي الديني اإلسرائيلي ليس
فقط من نتاج الواقع السياسي ،بل إنه أيض ًا
نتاج األيديولوجيا اخلاصة بحزب العمل،
وهي أيديولوجيا اشتراكية ـ يسارية
راكبة على مفاهيم غربية ،ومل تعد تبرر

احتالل الضفة الغربية .لقد أصبح هناك
ضرورة للجوء إىل مستوى أيديولوجي
آخر هو املستوى الديني واملستوى القومي
الديني ،ومن هنا إصرار اليمين اإلسرائيلي
على يهودية الدولة .املسألة الثانية،
هي أن التوصيفات التي تقدمتم بها كلها
صحيحة ،لكن ينقصها نقطة فقط هي أن
هذا التحول اإلسرائيلي مل يكن أمامه عملي ًا
عقبات فعلية ،وهنا ُيطرح سؤال مهم :ملاذا
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مل يكن أمام هذا التحول أي عقبة عربية؟
العالقات العربية ـ اإلسرائيلية وصلت
يقاوم
اليوم إىل مستوى خطر ،فلماذا مل
َ
هذا االجتاه يف العامل العربي؟ هل صار
الفلسطينيون وحدهم؟

حممد اشتية :العرب ال يتقنون لغة املصالح،
ألن أنظمتهم غير شرعية وغير مستندة إىل
واقع ديمقراطي ،وهي ليست نتاج شعوبها؛
هذا من جانب ،ومن جانب آخر صار العرب
منشغلين بهمومهم ،وبالتايل فإن قضية
فلسطين بقيت عندهم مهمة ،لكنها ليست
ملحة اآلن .شالل الدم يف فلسطين
قضية
ّ
ليس بمستوى شالل الدم يف سورية أو
العراق أو اليمن أو ليبيا أو أي مكان آخر.
اخلبر الفلسطيني ليس خبراً أول يف نشرات
األخبار العربية .عندما تتحدث عن مقتل
 300شخص يف انفجار واحد يف العراق ،أو
بقنبلة واحدة يموت  25شخص ًا يف سورية،
تغيرت وتبدلت .حلفاء
تكون هموم الناس
ّ
فلسطين موجودون ،لكنهم يشتغلون لفائدة
مصاحلهم ،فالزيارات العربية إلسرائيل
مبنية على مصالح ،وإعادة صوغ العالقة
أما
التركية ـ اإلسرائيلية مبنية على مصالحّ ،
نحن فال نخاطب العامل بلغة املصالح .منذ
حرب  ،1973واستخدام النفط يف املعركة،
مل يعد هناك قدرة عربية على خماطبة دول
العامل بلغة املصالح ،ولذلك أصبح الناس
ينظرون إىل األمور بمنظار آخر تمام ًا ،وما
رأيته يف املبادرة الفرنسية هو نواة حقيقية
بغض النظر عن دوافع
إلمكان إحراز تق ّدم،
ّ
فرنسا وحاجتها إىل تشكيل جبهة دولية ضد
االحتالل.
اإلسرائيلي يحاول إجهاض هذه اجلبهة،
واألميركيون حاولوا أن ُيقزِّموا بيانها.
وكل مبادرة سياسية يف الشرق األوسط،

كان يسبقها حرب :ذهبنا إىل مدريد بعد
حرب الكويت ،وإىل أنابوليس بعد االحتالل
األميركي للعراق ،واحلرب على "داعش"
جلبت املبادرة الفرنسية بشكل أو بآخر،
لذلك ،فإن السؤال هو كيف نخلق هذا التزاوج
يف املصالح بين املوضوع الفلسطيني ذي
البعد العربي ،وبين ما نسمعه دائم ًا من أن
العرب يف الغرف املغلقة يقولون شيئ ًا ،ويف
العلن شيئ ًا آخر؟ نواة هذا التزاوج موجودة،
لكن كيف نخاطبها؟ كيف نعزز دورها؟
كيف نخاطب العامل بلغة املصالح؟ هذا هو
األمر الغائب ،ألن العرب لو عاجلوا القضية
الفلسطينية بلغة املصالح ،ملا وصلنا إىل
احلال التي نعيشها اليوم.
جمال زحالقة :أنا أوافق على هذا الكالم،
لكن هناك لغة احلقوق أيض ًا ،فنحن تنازلنا
عنها ،ومل نعد نخاطب اجملتمعات املدنية
واحلركات السياسية ،وال الذين كانوا حلفاء
للفلسطينيين يف اجلامعات واحلركات
العمالية وغيرها .لقد ذهبنا إىل الدبلوماسية،
أي خسرنا لغة احلقوق ولغة املصالح ،وفشلنا
يف األمرين ،ويف رأيي يجب رد االعتبار إىل
لغة احلقوق.
أحمد الطيبي :أريد أن أكمل من جزئية
كانت ناقصة يف احملور األول يف حديثي،
فيما يتعلق بمستقبل الدولة الواحدة ذات
النظامين .أنا أوافق على حقيقة أن ما
يوجد اآلن هو دولة واحدة ثنائية القومية،
لكن هناك قومية واحدة تسيطر ولديها
كل احلقوق ،بينما أغلبية القومية الثانية
خاضعة لالحتالل وال حقوق لها ،بمعنى
إذا حتدثنا عن لغة احلقوق بهذه النقطة،
فإن علينا أن نضاعف من خطاب احلقوق
ال نترك اخلطاب القومي واخلطاب
املدنية ،وأ ّ
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الوطني ،بل يجب أن يكون هناك أيض ًا
موجه نحو الغرب ،وباللغة التي
خطاب
ّ
يفهمها ،وهو خطاب احلقوق واحلقوق
املدنية ،وانعدام املساواة ،والعدل واحلق
يف االقتراع ،إلخ .إسرائيل تدير ثالثة أنظمة
حكم :األول ،هو نظام ديمقراطي لـ  %80من
السكان ،ولذلك هو نظام ديمقراطي لألغلبية
اليهودية ،وأنا أسميه الديمقراطية اإلثنية ،أو
ديمقراطية اليهود؛ الثاين ،هو نظام التمييز
العنصري ضد  %20من السكان ،وهم
املواطنون الفلسطينيون يف الداخل؛ الثالث،
هو نظام االحتالل واألبارتهايد الزاحف يف
املناطق احملتلة منذ سنة  .1967إسرائيل
تسوق نفسها ،والعامل يتعامل معها طبق ًا
ّ
للنظام األول فقط ،وهذا تضليل .يجب أن
تعامل إسرائيل وفق ًا لهذه األنظمة الثالثة،
َ
ففي املفهوم الغربي املطلق للديمقراطية ،ال
توجد دولة ديمقراطية تدير مشروع ًا اسمه
احتالل أو أبارتهايد.
ال أتفق مع أخي الدكتور حممد اشتية
على أن الدول أو األنظمة العربية ال تتقن
لغة املصالح ،بل على العكس هي تتقن
لغة مصالح األنظمة وليس الشعوب،
بمعنى مصلحة النظام وليس الدولة ،وهذه
مشكلة األنظمة غير الديمقراطية .النظام
همها احلفاظ على
هو نظام لدول شمولية ّ
سلطتها ،فهي فوق الطاولة مع أميركا
وحتت الطاولة مع إسرائيل ،بينما تهمل
مصلحة الفرد كمواطن واجملموعة كشعوب.
أنا ال أعتقد أن القضية الفلسطينية ضاعت
أو ماتت .صحيح أن ترتيبها تراجع يف
وسائل اإلعالم ألنه يوجد نزف وشالل دم
أكثر يف أماكن ُأخرى ،فما يحدث يف سورية
يفوق كثيراً يف بشاعته ما يحدث هنا ،ويف
ومن يستغل ذلك أكثر
سائر الدول العربيةَ ،
كنواب عرب ،هم
ويوجه هذا الكالم إلينا
ّ
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عما
نواب اليمين ،ألنهم دائم ًا يتحدثون ّ
يحدث يف الدول العربية ،إىل درجة أن
بعض العرب يتب ّنون هذا املنطق انطالق ًا
من اعتقاد لديهم أننا نعيش يف نعيم .طبع ًا
يجب رفض ذلك.
أما اصطالح األسرلة الذي مل يتطرق إليه
ّ
أحد ،واخلطاب الديني القومي ،فإن ترجمتهما
تأتي من خالل االستيطان الكولونيايل.
أيمن عودة :أريد أن أضيف شيئ ًا إىل ما ورد
بشأن مسألة اليسار واليمين يف احملور
األول .أعتقد أن لغتنا الرسمية أصبحت
لغة يمينية وليست يسارية ،األمر الذي
أفقدنا حلفاء .فتاريخي ًا ،كان أصدقاؤنا هم
أما اليوم،
الشعوب والطلبة يف اجلامعاتّ ،
فالتعويل هو على النخب الرسمية العاملية،
وعلى رأسها أميركا .هذا أمر يستحق أن
نتوقف عنده كثيراً لدى التمعن يف سؤال هل
بقيت فلسطين بمفردها؟ طبع ًا هي ليست
وحدها أبداً ،وهي عميقة يف وجدان الشعوب
العربية وشعوب العامل ،لكن التعبير عن ذلك
يتعلق بأدائنا نحن .املالحظة الثانية هي أن
نتنياهو واألنظمة العربية الرسمية ،يعتقدان
ال أن القضية األساسية هي احملاور يف
فع ً
الشرق وليس قضية فلسطين .األمر الثالث
هو حلفاء فلسطين .وهنا ثمة سؤال أساسي،
وإن كان غير شعبي ،وهو :هل هناك
حلفاء للشعب الفلسطيني داخل إسرائيل؟
استطالعات الرأي كلها منذ سنة 2000
حتى اليوم تشير إىل أن  %50من الشعب
اإلسرائيلي يؤيد إقامة دولة فلسطينية إىل
جانب دولة إسرائيل ،وهنا ُيطرح السؤال:
أين نحن من هؤالء الناس ،وما عالقتنا
بهم ،وكيف نستطيع حتريكهم ،وكيف يمكن
أن يتحول هذا الرأي العام إىل حالة دافعة؟
أعتقد أن هذا سؤال مركزي ألن كل احتالل
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ال املقاومة،
يزول بعاملين أساسيين :أو ً
وثاني ًا الرأي العام داخل الدولة التي تمارس
االحتالل ،وهذا موضوع يحتاج إىل بحث
ورؤية.
فيما يتعلق بموضوع لغة املصالح ،هناك
جملة جميلة لنيتشه يقول فيها" :األخالق
سالح الضعفاء" ،وهذه جملة قوية ومهمة.
أنت ،كفلسطيني ،ماذا تريد أن تبيع روسيا
ال ،لديه عالقة قوية مع
اليوم؟ نتنياهو ،مث ً
بوتين ،ومن خالل هذه العالقة استطاع
التأثير يف قرار اللجنة الرباعية الدولية،
فكيف نستطيع أن نكسب روسيا إىل جانبنا
من دون أن يكون لنا مصالح معها؟
جمال زحالقة :يجب أن ننتبه إىل
املتغيرات ،أنا أشرت إىل متغير مهم
واستراتيجي هو ارتباط االقتصاد
اإلسرائيلي باالستثمارات األجنبية ،بمعنى
أن الضغط يف جمال االستثمار يؤثر،
والضغط يف جمال االستقرار يؤثر .أعتقد
أن ثمة متغيراً آخر هو عودة الشباب إىل
املسرح السياسي ،وهنا يجب أن ننتبه إىل
ما جرى يف الواليات املتحدة األميركية مع
ترشيح ساندرز ،ومع جمهوره ،وقد كتبت
مقالة يف حينه بعنوان" :البحث عن جمهور
يع ّد ماليين
ساندرز" .هذا جمهور مهم جداًُ ،
الشباب ،ومعدل أعمارهم يف العشرينيات؛
لقد تفاعل هؤالء إيجابي ًا كلما ُذكرت
القضية الفلسطينية أمامهم ،بينما مل يجرؤ
أي مرشح يف الواليات املتحدة على أن
تبين أنها حتظى
يطرح هذه املواقف التي ّ
بشعبية .إن كل َمن يبحث عن العدالة هو
حليف لنا ..العدالة بتجلياتها كافة.
ما حدث معنا أننا توقفنا عن االهتمام
باحللفاء املضمونين ،وذهبنا خلف غير
املضمونين .إذا عدنا إىل التاريخ ،وراجعنا

مسار احلرب على فييتنام ،واملسار ضد نظام
األبارتهايد يف جنوب أفريقيا ،فسنرى أن
اجملموعات التي كانت ترفض احلرب على
فييتنام وترفض األبارتهايد هي جمموعات
راديكالية وشباب اجلامعات ،فهم َمن بدأ
االعتراض ،وقد تشكلت الحق ًا حولهم حركة
شعبية ضغطت وأجبرت احلكومة األميركية
يف نهاية املطاف على التغيير .نتنياهو
يف خطاباته يف األعوام األخيرة كان
يحذر من ثالثة خماطر استراتيجية على
إسرائيل :األول هو النووي اإليراين؛ الثاين
هو الصواريخ؛ الثالث هو انتشار حركة
املقاطعة ( )BDSيف اجلامعات األميركية،
جامعتي بيركلي وهارفرد،
وخصوص ًا يف
َ
وهو ما ُأطلق عليه ظاهرة غولدستون.
يقومونها يف إسرائيل على
هذه الظاهرة
ّ
أنها خطر استراتيجي ،ألن هؤالء الطالب
سيصبحون وزراء وقادة يف املستقبل ،وأنا
أعتقد أنه يجب أن يجري احلديث مع هؤالء
من خالل خطاب التفوق األخالقي للقضية
الفلسطينية .كذلك الهند التي خسرنا
حكومتها بسبب إهمالنا لها ،وكدنا نخسر
برملانها ،لكن على الرغم من ذلك ،لدينا
حلفاء كبار يف الهند حيث يوجد تراث من
التحالف بيننا وبينها.
يف جميع األماكن التي نزورها يف
العامل :أوروبا وآسيا وأميركا وغيرها،
ال فلسطيني ًا
نرى جاليات فلسطينية ،وجي ً
جديداً يمتاز بأمرين :حماسة شديدة
لقضية فلسطين ،وقدرة عالية على
ال إن ما
خماطبة أبناء جيلهم هناك ،إ ّ
ينقصنا اليوم ،وهو ما كان لدينا يف
السبعينيات ،أنه ليس لدينا عنوان وال
تنظيم ،وأن هناك طاقات كبيرة ،لكنها
بحاجة إىل ناظم ينظمها.
نحول الضعف املتمثل يف
علينا أن
ّ
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جراء مأساتنا ،إىل قوة .ال يوجد
شتاتنا ّ
ال ولنا فيه جالية
مكان يف العامل إ ّ
َّ
فلسطينية ،ويجب أن تنظم هذه اجلاليات
والطاقات املوجودة يف اجتاه سياسي واحد
يخدم القضية الوطنية الفلسطينية ،وعلينا
أن نقرأ التحول اجلاري ،وهو عودة الشباب
إىل املسرح السياسي.
تغيرات
بسام الصاحلي :بالتأكيد هناك
ّ
يف العامل ،وأعتقد أن أهم قضية خسرناها
هي قوتنا كحركة حترر .فنحن يف نظر
احمليط ،وحتى يف وسط حلفائنا ،مل نعد
نعامل كحركة حترر وطني ،أصبحنا منذ
َ
اتفاق أوسلو نحاكي نمط األنظمة العربية
بشكل أو بآخر :أولوياتنا التحالفية تبدلت،
والطبقة السياسية الفلسطينية أصبحت
ترى يف الواليات املتحدة وأوروبا حليف ًا
أساسي ًا لها .أعتقد أننا أضعنا فرصة ذهبية
العامين املاضيين
للعالقة مع روسيا خالل
َ
على األقل ،والتي كان يمكن أن حتول دون
الوضع الذي بدأ ينشأ يف األشهر األخيرة،
بين إسرائيل وروسيا .حتدثت يف إحدى
املرات مع الروس بشأن حتالفهم مع إيران
وسورية ،وطلبت منهم التعامل معنا نحن
أيض ًا كحلفاء ،وليس يف إطار دبلوماسي
ضيق.
إقليمي ًا أيض ًا ال نأخذ يف االعتبار يف
حتالفاتنا مصاحلنا كفلسطينيين.
العالقة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية أيض ًا
همنا العودة إىل
مشوهة ،فقد أصبح
ّ
املفاوضات إلعادة إطالق العملية السياسية
ال من التركيز على االحتالل الذي
املتوقفة ،بد ً
يجب أن ينتهي.
منطق العالقات والتحالفات يجب أن
ينطلق من ضرورة إنهاء االحتالل.
أعتقد أن ثمة حاجة إىل استعادة جوهر
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القضية كقضية احتالل ،وجوهر احلركة
الفلسطينية كحركة حترر ،والبحث عن
حتالفات تتجاوز العالقات الدبلوماسية.
ال جنلد أنفسنا كثيراً.
حممد اشتية :علينا أ ّ
طبع ًا يوجد تقصير يف أماكن متنوعة ،لكن
علينا أن ننظر إىل الصورة من اجلانب
املشرق ،فبرملانات بريطانيا واليونان
وفرنسا وبلجيكا ومعظم دول العامل صوتت
من أجل فلسطين ،والبرملان هو انعكاس
حلالة شعبية .هنالك حتول إيجابي حقيقي
يف الرأي العام جتاه القضية الفلسطينية،
وقد أظهر استطالع جمللة "دير شبيغل"
األملانية أن  %70من الشعب األملاين غير
ٍ
راض عن سياسة ميركل جتاه القضية
الفلسطينية .أنا أذهب إىل الكنائس يف
أوروبا ،وألتقي مع منظمات غير حكومية
ال حقيقي ًا يف
وأحتدث معهم ،وأرى حتو ً
الرأي العام.
علينا أيض ًا أن ننتبه إىل أنه مع تطور
التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل
االجتماعي مل يعد يف قدرة إسرائيل أن
تتستر على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
نقطة ُأخرى يف موضوع الدولة اليهودية:
إسرائيل نقلت املعركة من معركة وجود إىل
معركة شرعية ،ولذلك تضع يهودية الدولة
على الطاولة.
بسام الصاحلي :هذه احلاالت من التضامن
التي يتحدث عنها حممد ليست نتاج
اخلطاب الرسمي الفلسطيني ،وإنما نتاج
خطاب التحرر الفلسطيني ،فعندما نتحدث
عن املقاطعة نرى أن املوقف الرسمي
الفلسطيني جتاهها ملتبس ،ألنها حركة
منبثقة من حتت ،وليست نتاج فعل سياسي
رسمي فوقي.
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تغول االحتالل واالستيطان
مقاومة ّ
أحمد الطيبي :املفروض أن املوقف الرسمي
األميركي ميؤوس منه بالنسبة إىل القضية
الفلسطينية ،لكن يف جامعات أميركا،
تلمس
وحتديداً الطالب اليهود فيها ،يمكن ّ
حتول كبير لدى هؤالء الطالب يف اجتاه
ّ
دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم القضية
الفلسطينية ،وهذه حالة مزعجة ومربكة
للنظام السياسي يف إسرائيل.
فيما يتعلق بمستقبل القائمة املشتركة،
فال شك يف أنها جتربة جديدة غير مسبوقة
جمعت بين أربعة أحزاب كانت متنافسة
ومتخاصمة فيما بينها ،ثم التقت وقدمت
نفسها إىل اجلمهور العربي يف إسرائيل وإىل
الناخبين العرب .السبب احلقيقي لتأليف
القائمة املشتركة هو رفع نسبة احلسم،
والسبب الثاين املساعد هو احلالة الشعبية
التي طالبت بهذه التجربة .لقد مر أكثر من
عام ونصف عام على القائمة وما زالت
صامدة .نعرف أن هناك نقاشات داخل
املركبات األربعة واجتهادات خمتلفة ،لكنهم
يف أغلبية القضايا التي ُتطرح يف الكنيست
متفقون ،وأن كل حزب من األحزاب األربعة
يحافظ على خصوصيته واستقالليته .كما أن
العمل خارج مبنى البرملان هو أحيان ًا عمل
حزبي منفرد لألحزاب األربعة يمكن أن يكون
متفق ًا على جزء منه ،وخمتلف ًا على جزء آخر،
األمر الذي يسبب يف بعض األحيان نقاشات
ال بشأن طريقة عمل للقائمة املشتركة،
وجد ً
وأحيان ًا تصدع ًا داخلي ًا يف القائمة ،لكن
مركبات القائمة املشتركة كلها معنية ،يف
رأيي ،ببقاء القائمة ،وأنه كي تستمر القائمة
يجب أن نتعلم من أخطائنا يف املمارسة

خالل العام ونصف العام املاضيين ،ويجب
ال
أن تكون تركيبة القائمة املشتركة أكثر تمثي ً
ال يف التقسيم بين
للحالة الشعبية ،وأكثر عد ً
األحزاب ،كي نعيد ترميم ثقة الشارع يف
القائمة املشتركة إىل ما كانت عليه عشية
االنتخابات ،ألنها ليست هكذا يف هذه األيام.
أما إذا تم خفض نسبة احلسم يف الكنيست،
ّ
فأنا ال أعتقد أن ذلك سيعني انتهاء القائمة
مباشرة ،بل ربما يعزز وجودها ،لكن التوزيع
داخلها يجب أن يكون خمتلف ًا.
القائمة املشتركة هي أول جتربة جلمع
احلركات واألحزاب العربية حتت سقف
انتخابي واحد على الرغم من االختالفات،
وهذا شيء مهم للغاية .السلبي أن اليمين
اإلسرائيلي أصبح يستخدم القائمة املشتركة
لتخويف اجملتمع اإلسرائيلي ،وأحيان ًا
يستغل بعض السلوكيات لدينا لتضخيم
هذا التخويف وهذا الترهيب لدى اجملتمع
اإلسرائيلي.
العنصرية يف إسرائيل أصبحت مركزية
ونحن نحاربها ،لكن ال يمكن بمفردنا أن
ننتصر عليها داخل اجملتمع اإلسرائيلي ،لذلك
يجب أن نتعاون مع شرائح معينة ومؤثرة
يف اجملتمع اإلسرائيلي ،يف مسعى مشترك
للتخفيف من وطأتها ،أو حماربتها.
أنا ال أتفق مع َمن يقولون بشكل عبثي إن
جميع اليهود متماثلون؛ ال أعتقد أن زعيمة
حزب ميرتس زهافا غالئون ،تتساوى مع
أفغدور ليبرمان ،هذا الكالم غير معقول .إذاً
يجب أن نعزز العالقة مع هؤالء ،ونقلل عنصر
عدم املعرفة .أعتقد أن اجملتمع اليهودي
يجهل اجملتمع العربي الفلسطيني يف الداخل

فلسطين والتحوالت اإلسرائيلية

أكثر من جهلنا للمجتمع اليهودي ،ومع ذلك
ال يزال لدينا شرائح جتهل اجملتمع اليهودي
داخل إسرائيل.
جلنة املتابعة هي الهيئة اجلامعة جلميع
األحزاب املمثلة وغير املمثلة يف الكنيست،
وهي اإلطار القيادي للجماهير العربية،
وعملها يتم غالب ًا عن طريق التفاهم من
أجل التوصل إىل ما هو مشترك ،على الرغم
من وجود خالفات أيديولوجية كبيرة بين
مركّ بات اللجنة .صحيح أنه ليس لديها أدوات
ال إن قوتها تكمن يف أنها
تنفّذ مواقفها ،إ ّ
تمثل املوقف األخالقي للحركات الفاعلة
على الساحة.
 كيف يمكن تطوير أداء جلنة املتابعة
العربية بما يمكّ نها من أن تصبح برملان
الفلسطينيين يف الداخل؟

أحمد الطيبي :ال شك يف أنه يجب تطوير
جلنة املتابعة لتصبح أكثر تأثيراً .وهناك
َمن يعتقد أنه يجب أن يكون فيها انتخابات
مباشرة ،وقد جرى حتقيق قفزة من خالل
انتخاب رئيس لها من مركّ باتها بشكل مباشر.
نحن يف احلركة العربية للتغيير نعتقد أنه
كلما خاطبنا الشارع أكثر ،التصق الشارع
واجملتمع أكثر بالهيئات التي تمثله ،لكننا
كأي جسم قيادي يمكن أن نخطئ ،وبالتايل
علينا القيام بدراسة نقدية لعملنا من أجل
تغييره نحو األفضل.
أعود وأكرر ،نعتقد ونتفق على أنه ال يمكن
إسقاط اليمين يف إسرائيل من دون القائمة
املشتركة ،أي من دون اجلماهير العربية،
ولذلك ال يمكن أن نضع أنفسنا يف فقاعة أو
قوقعة.
نحن يف نهاية املطاف معنيون جداً
بإسقاط بنيامين نتنياهو .أعتقد أنه يف
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املرة املقبلة لن يكون نتنياهو رئيس حكومة
إسرائيل ألنهم سئموه وملّوا منه حتى داخل
الليكود ،لكن ال بديل منه داخل اليمين ،األمر
الذي يولّد انطباع ًا عن حالة الضعف والرتابة
والركاكة يف اجلهاز السياسي واحلزبي يف
إسرائيل.
العنصرية يف إسرائيل أصبحت تياراً
مركزي ًا ،ومل نعد نعرف َمن هو األكثر تطرف ًا:
الكنيست أم الشارع؟ لكن أنا أقول دائم ًا إن
الرأي العام اإلسرائيلي ديناميكي متغير،
وإن القيادة وسلوكها لهما تأثير يف الشارع.
ال رابين أثّر يف الرأي العام اإلسرائيلي،
فمث ً
وانتقل من اعتبار منظمة التحرير منظمة
إرهابية إىل مؤيد للتفاوض معها.
نتنياهو يعادي الشعب الفلسطيني وال
يعترف بوجوده وال يريد دولة فلسطينية،
فهو أيديولوجي ،ويأتي من مدرسة فكرية
أيديولوجية صهيونية تنادي بأرض
إسرائيل الكبرى التاريخية .هكذا كان
تربى عليه،
مما ّ
والده ،وهو يشتق هذا الفكر ّ
ويمارس ذلك يومي ًا ،وأحيان ًا عندما يخرج
عن لياقته كرئيس حكومة يصبح بيبي
اليميني العنصري املتطرف ،كما حدث عشية
االنتخابات بهجومه على اجلماهير العربية
وحتريضه الناخب اليهودي بقوله إن العرب
يتدفقون على الصناديق.
حممد اشتية :هذا حمور مهم .يجب أن
نتعامل مع مقاومة االحتالل كحق شرعي
تتيحه الشرائع الدولية كافة.
ال إن استراتيجيا املقاومة التي تب ّنتها
إ ّ
فصائل العمل الوطني الفلسطيني ،أخفقت
يف نقل الشارع الفلسطيني إىل مقاومة
شعبية حقيقية.
ما يجب أن ينتهي بال رجعة ،هو العالقة
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مع إسرائيل ،التي يجب أن يعاد صوغها،
ألن إسرائيل هي َمن أعادت صوغ العالقة
معنا ،ونقلت احلالة من اتفاقات سالم إىل
تعزيز وتكثيف االحتالل االستيطاين على
أرضنا ،وضربت عرض احلائط بجميع
االتفاقيات املوقّعة أمني ًا .اقتصادي ًا أيض ًا
يجب إعادة صوغ العالقة بانفكاك متدرج
من حالة التبعية لالقتصاد الفلسطيني عن
االقتصاد اإلسرائيلي .هناك 110,000
عامل فلسطيني يعملون يف إسرائيل ،كما أن
 5,1مليارات دوالر من البضائع اإلسرائيلية
تص َّدر إىل الضفة الغربية وقطاع غزة بينما
ال ُيسمح لنا بالتصدير سوى ما تتراوح
قيمته ما بين  750و 800مليون دوالر من
البضائع واخلدمات ال غير .إسرائيل قتلت
اتفاق باريس االقتصادي عبر إغالق الضفة
الغربية ،ألنه اتفاق مبني على فرضية حرية
حركة البضائع واخلدمات.
ال
بالنسبة إىل املقاومة الشعبية ،علينا أ ّ
ال بمقدار
نتوقع من العامل أن يقف معنا إ ّ
ما نقف مع أنفسنا ،وأن جنعل االحتالل
مكلف ًا يف دوائره الثالث :اقتصادي ًا وأمني ًا
وسياسي ًا.
قانوني ًا نحن يف حمكمة اجلنايات،
ويجب بالتايل تفعيل وجودنا هذا ،كما يجب
الذهاب إىل حماكم ُأخرى.
نفعل مقاطعة إسرائيل ،ليس
علينا أن
ّ
فقط بضائع املستعمرات ،فاالستيطان هو
نتاج حالة استعمارية ،بل يجب العمل على
ال
مقاطعة جميع البضائع اإلسرائيلية .وفض ً
عن املقاطعة االقتصادية ،يتعين علينا
تفعيل املقاطعة األكاديمية أيض ًا.
التجربة علمتنا أن احلصار الدويل ألي
بلد معت ٍد يعطي مردوداً إيجابي ًا ،فقد انهار
نموذج جنوب أفريقيا العنصري بسبب

مقاومة الناس من جهة ،واحلصار الدويل
من جهة ُأخرى.
وثمة عنصر أساسي يف املقاومة هو
أن ننجز الوحدة الوطنية الفلسطينية ،ألن
االنقسام ،معطوف ًا على احلالة العربية
الراهنة ،جعال إسرائيل تعيش على فراش من
حرير ألول مرة منذ سنة .1948
أما بشأن القائمة املشتركة ،فإن اجلهد
ّ
الذي ُبذل من أجل تشكيل القائمة الواحدة
املوحدة املشتركة لدى أهلنا يف أراضي 48
كان ،يف تقديري ،من أفضل اللحظات التي
عاشها نضال شعبنا يف الداخل ،ونحن مل
نبارك فحسب ،بل بذلنا أيض ًا جهداً كبيراً
كي يتحقق هذا األمر.
إن ما يجري لدى أهلنا يف أراضي  48هو
امتداد للحالة النضالية التي يعيشها شعبنا
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإن كان
هناك تباين اآلن يف األهداف .ففي مناطق
 48نتحدث عن حق املواطنة ،ويف الضفة
وقطاع غزة نتحدث عن دولة فلسطينية على
حدود  67وعاصمتها القدس ،لكن أنا أقول
إن هذا تفكير مرحلي بالنسبة إلينا .املشكلة
يف القضية الفلسطينية هي الطالق الذي
حدث بين املشروع الوطني واألرض األم
والشعب الفلسطيني.
أخيراً ما أرغب يف قوله هو أننا يف حركة
ال ،نعتبر ما يجري يف مناطق ،48
"فتح" مث ً
امتداداً حلالة احلركة الوطنية املوجودة يف
الضفة ،أو يف غزة ،أو يف الشتات.
ويف ظل الهيمنة اليمينية على اجملتمع
اإلسرائيلي ،هناك حرب حقيقية على جميع
مفاصل ما يمكن أن يسمى معسكر السالم
الذي يتآكل .أنا مدرك تمام ًا أن اجملتمع
اإلسرائيلي غير متجانس ،لكن طغيان
اليمين ُيظهر اجملتمع كأنه متجانس.
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اليوم هناك وهم حقيقي اسمه عملية
السالم ،وهذا الوهم يحرم الفلسطيني من
الطلب من أثيوبيا والسنغال وأي دولة
أفريقية أو عربية ،عدم إقامة عالقة مع
إسرائيل ،بل إن بعض الدول العربية وقّع
اتفاقيات رسمية مع إسرائيل ،وبالتايل
العرب أيض ًا ال يستطيعون أن يطلبوا من
األفارقة عدم احلديث مع نتنياهو ،وعدم
توقيع اتفاقيات مع إسرائيل.
أنا شخصي ًا لست مع تطبيع أي عالقة
عربية مع إسرائيل ،لكن بعض العرب يتبع
النظرية التي تقول إن زيارة السجين ال تعني
السجان؛ املشكلة هي أن الذي
تطبيع ًا مع
ّ
بالسجان.
يزور السجين ُيعجب
ّ
 هل هذا موقف حركة "فتح"؟

حممد اشتية :هذا املوضوع حمل نقاش
داخل حركة "فتح" ،نحن نريد حالة عربية
متضامنة مع فلسطين ،ونريد زيارة السجين،
وعدم التطبيع مع السجان ،لكن النتيجة
سيئة.
السجان،
 سؤال :السلطة تنسق مع
ّ
وحركة "فتح" هي قائدة السلطة الوطنية،
وهي التي تقرر وقف التنسيق األمني.

حممد اشتية :أنا لست متأكداً من هذا الكالم،
السلطة الوطنية اليوم ال تقودها حركة "فتح"،
بل تقودها حكومة تكنوقراط ،وحركة "فتح"
ال تشارك فيها بأي شكل من األشكال .نحن
كحركة "فتح" ،نطالب بأن يتوقف التنسيق
األمني ،وبأن يكون هناك مقاطعة حقيقية،
نهج ًا وممارسة.
بسام الصاحلي :القضية املركزية من وجهة
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نظري هي النضال لدحر االحتالل باألدوات
املتاحة جميع ًا :عبر النضال الشعبي،
واستخدام الضغط الدويل بجميع أشكاله
إلنهاء االحتالل؛ وإذا ُوضعت املعادلة بهذه
الطريقة ،فإن األشياء األُخرى كلها تصبح
تفصيالت .القضية الغائبة هنا هي عدم
وجود توصيف للوضع على أنه احتالل يجب
أن ينتهي ،وخصوص ًا أن ثمة اعتراف ًا دولي ًا
بدولة فلسطين يف األمم املتحدة ،وبالتايل
هذا اعتراف دويل بأن إسرائيل دولة حمتلة،
هذا هو اجلوهر؛ هذا النقاش دار خالل
اجتماع اجمللس املركزي ملنظمة التحرير.
أنا أريد احلديث عن عالقة داخل الداخل
باحلركة الوطنية .لقد ُبذل جهد مساند وداعم
لتشكيل القائمة املشتركة ،وال يزال هذا اجلهد
قائم ًا للحفاظ عليها وتطويرها .القائمة
ال ُيط َّبق إلنهاء
املشتركة ممكن أن تكون مث ً
حالة االنقسام ،والعبرة من جتربة القائمة
املشتركة هي أنه يمكن الوصول إىل نقاط
تؤدي يف احلد األدنى إىل إنهاء االنقسام.
لقد آن األوان لعالقة أفضل وأكثر
تطوراً بين شقَّي الوطن ،بمعنى أن القيادة
الفلسطينية يف الداخل هي مكون رئيسي
يف قيادة الشعب الفلسطيني ،فهي ليست
جمرد قائمة مشتركة داخل إسرائيل ،وإنما
هي جزء من قيادة الشعب الفلسطيني ،وهذه
القيادة يجب أن يبرز دورها.
جمال زحالقة :احلقيقة أن هذا احملور يتعلق
ال إىل
بفلسطينيي الداخل .أود التطرق أو ً
لدي
استعماالت مفهوم كلمة فاشية التي
ّ
مشكلة معها .احلالة اإلسرائيلية يجب أن
عرف بأنها حالة كولونيالية استعمارية،
ُت ّ
وهي حالة عنصرية ،ألن كل استعمار ينتج
حالة عنصرية ،وهذه العنصرية يف الفترة
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األخيرة بدأت تأخذ مالمح فاشية ،وهذا
كالم له تأثير مباشر يف مفهوم التحالف يف
القائمة املشتركة .لقد كنت شريك ًا مركزي ًا
يف تشكيل القائمة ،واملقاربة الفكرية التي
أتيت بها ،هي أننا أمام جبهة وطنية ليست
مرتبطة بصعود الفاشية أو اليمين يف
إسرائيل ،وهي ليست ردة فعل على أن النظام
يف إسرائيل أصبح أكثر يمينية.
نحن ،جميع الشعب الفلسطيني ،يف
مرحلة اجلبهة الوطنية ،وبهذه املقاربة
دخلنا مسألة الوحدة يف الداخل ،وكانت
القائمة املشتركة أحد مركبات هذه الوحدة.
وال نقول إن القائمة هي جتسيد لفكرة اجلبهة
الوطنية ،وإنما هي جتسيد جزئي لها ،فهي
ليست وليد حلظة ،بل لديها أسس موجودة
سابق ًا .ومع تقديري ملوقف الدكتور أحمد
الطيبي ألنه دخل على موضوع القائمة
متأخراً ،وكان له وجهة نظر أنه يجب أن
يكون هنالك قائمتان وهذا موقف شرعي،
لكن هذه الفكرة ُرفضت يف أثناء النقاش،
وكذلك فكرة اجلبهة الوطنية .عالوة على
ذلك ،فإن ما يجري من التشرذم يف العامل
العربي وعلى الساحة الفلسطينية ،هو دافع
إىل صوغ بيئة حتمي جماهيرنا العربية من
الوقوع يف حالة التشرذم واالنقسام الداخلي.
القائمة املشتركة ،ومن منطلق الوحدة
والعمل املشترك ،بدأت كتحالف انتخابي،
ثم حتولت إىل حتالف برملاين .ونحن ال
ولن ن ّدعي أن القائمة املشتركة هي أكثر
من حتالف برملاين ،ألنه يوجد لدينا صيغة
حتالف أوسع تشمل قوى غير ممثلة يف
البرملان ،هي جلنة املتابعة العليا ،ولهذا
السبب نحن كقائمة مشتركة ال نخرج
لنعمل تظاهرة يف سخنين ،لكننا نشارك يف
تظاهرة تدعو إليها جلنة املتابعة ،بمعنى
أن النضال اجلماهيري ال تخوضه القائمة

املشتركة كقائمة مشتركة ،وإنما هناك
اإلطار األوسع وهي جلنة املتابعة.
جلنة املتابعة يجب أن نطورها ،ويف
إمكاننا ذلك .نحن ندعو إىل أن يكون هناك
انتخاب مباشر للجنة املتابعة التي هي
ِ
منتخبة ،أي
منتخبين وليست
حالي ًا جلنة
َ
منتخبون بسياقات انتخابية
أن أعضاءها
َ
ُأخرى ،وهم ممثلون لألحزاب.
مالحظة إزاء سؤال إذا ك ّنا جزءاً من
القيادة الفلسطينية :أنا ال أجد أي مانع
من أن أقول ما عندي بالنسبة إىل القيادة
الفلسطينية ،بل يحق يل أن أتدخل كمواطن
وأعبر عن رأيي يف األمور كلها،
فلسطيني،
ّ
وال أحد يستطيع أن يقول يل ال تتدخل،
واستطراداً يحق ألي فصيل فلسطيني أن
يتدخل يف شؤوننا أيض ًا .أنا أبحث عن
عالقة بعيداً عن التبعية والوصاية.
بالنسبة إىل اليهود الذين يدعمون احلق
الفلسطيني ،هم أقلية .وأنا أعتقد أن هؤالء
اليهود الديمقراطيين الراديكاليين مهمون
استراتيجي ًا ألنهم يشكلون النواة والبديل،
ويمكن أن يكونوا بذرة التحول.
اإلسرائيليون ال يدفعون حالي ًا ثمن
االحتالل ،وأعتقد أن اإلسرائيلي يف تل أبيب
جبر على البحث
عندما يشعر بعدم األمان ُي َ
عن حلول .يجب أن يكون هنالك بديل ،ومن
نقويه ،وأنا استعملت مرة تعبير
املهم جداً أن ّ
البؤر الثورية اخلاصة بتشي غيفارا ،بمعنى
أنه يف كل مكان يوجد بؤرة ،وهذه البؤر
مهمة يف حلظات تاريخية معينة.
أيمن عودة :أنا أتفق مع جمال على أننا
شعب واحد وأبناء قضية واحدة ،ومع ذلك
فهنالك خصوصيات ،وهذه اخلصوصية
يجب عدم القفز عنها .وبالنسبة إىل نقد
القيادة الفلسطينية ،فإن هذا حمكوم

فلسطين والتحوالت اإلسرائيلية

أيض ًا بخصوصيات :هل أنا كرئيس قائمة
مشتركة أستطيع أن أقول شيئ ًا عن الرئيس
الفلسطيني يفيد نتنياهو؟ هذا كالم حمكوم
بسياق سياسي .أنا لست أكاديمي ًا ،وإنما
أتعامل بسياق سياسي ،ومن موقع سياسي،
وكل شيء حمسوب بما يخدم قضيتنا.
بالنسبة إىل األداء الفلسطيني هناك
خطوط عريضة ،وهناك قضايا أخالقية
ومواقف أخالقية .فعالوة على الدور
السياسي الذي قامت به القيادة يف جنوب
أفريقيا يف أثناء نضالها ،فإنها أيض ًا بعثت
برسائل أخالقية ،وأعطت البيض يف جنوب
أفريقيا التطمينات املطلوبة ملستقبلهم،
وهذا املوضوع هو الذي يجب أن يحكم
نضالنا وتوجهاتنا.
هناك فوارق بين االنتفاضتين األوىل
والثانية ،ويف رأيي فإن النضال على األرض
هو األكثر أهمية ،مع كل االحترام للبعد
الدويل ،وخماطبة اجملتمع اإلسرائيلي .فمن
الهبة األخيرة أنها أعادت القضية
إيجابيات ّ
الفلسطينية إىل أن تصبح مسألة أولوية
داخل إسرائيل ،ألنه خالل األعوام العشرة
األخيرة حتولت هذه القضية الفلسطينية إىل
املرتبة السابعة لدى اإلسرائيليين بعد البيئة
ومثليي اجلنس ،إلخ .هذا مثال للنتائج التي
يعطيها النضال على األرض.
فيما يتعلق بالقائمة املشتركة ،أنا أتفق
مما قاله أحمد.
مع ما
ّ
تفضل به جمال أكثر ّ
يجب أن نحافظ على الوحدة ملزيد من القوة،
وأن نكون قوة ديمقراطية وشرعية يف العمل
السياسي .هذا املوضوع بحاجة إىل نقاش
داخلي يف القائمة املشتركة ،كي نحدد ما
نريد ،وأي العب يجب أن نكون .كل املواقف
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ويحرض بها
التي يتحدث عنها نتنياهو،
ّ
ضدنا ،سواء يف الكنيست أو يف مؤتمر
هيرتسليا ،هدفها نزع الشرعية ع ّنا ألننا
نمس بقاءه أو
قوة مؤثرة ،ومن املمكن أن
ّ
انتخابه مرة ُأخرى .هو يتعامل معنا كعدو
ويخيف اليهود م ّنا .ثمة سؤال هنا بحاجة
إىل نقاش التخاذ قرار مشترك بشأنه ،وهو:
هل نبني املعسكر الديمقراطي يف مواجهة
معسكر اليمين ومواجهة اليسار الصهيوين؟
سؤال آخر ُيطرح :هل نبني أسس ًا لتوجهات
مشتركة مع أحزاب املعارضة ،أي مع اليسار
الصهيوين ،أم ال؟
أنا حاسم يف موقفي وهو :نعم ،ألنني
أؤمن بشيء اسمه التحالف االستراتيجي
من اليوم إىل يوم الدين ،وأؤمن بالتحالف
ال يسيء
العيني مع كل َمن يتفق معنا شرط أ ّ
إىل االستراتيجيا والثوابت والرؤية ،فهل
يمكن أن نتفق مع ميرتس وحزب العمل
على أنه يوجد مصلحة مشتركة ضد اليمين،
ونقول لهم ال نستطيع ذلك بمفردنا ،وأنتم
من دوننا ال يمكنكم عمل شيء؟ هذه هي
معادلة املصالح.
إذا كنا منخرطين يف العمل السياسي يف
إسرائيل جوهري ًا نكون أكثر فائدة لقضية
شعبنا ،والعكس يجعلنا أقل فائدة .هذه
األمور بحاجة إىل مناقشة.
نحن لسنا أكاديميين ،نحن نعمل يف
السياسة .أنا أريد برملان ًا للشعب الفلسطيني،
لكن يف القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
وليس يف اجلليل ،وأنا أعلم أنه عند قيام
ستطرح أسئلة غير
الدولة الفلسطينية
ُ
مسبوقة يف املواطنة ،مثل :هل نشارك أو ال
نشارك يف هذا البرملان؟
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نظام األبارتهايد واألفق املقاوم
 من املهم أيض ًا احلديث عن الوضع
االجتماعي والتفكك الذي حدث يف
اجملتمع ،فنحن نرى تفشي حوادث القتل
وغيرها من الظواهر التي هي أيض ًا مرتبطة
باملوضوع السياسي.

جمال زحالقة :يف موضوع الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،املشروع الصهيوين مبني على
تقسيم الشعب الفلسطيني ،وال يوجد شعب
يف العامل مقسم مثل الشعب الفلسطيني.
هذه هي االستراتيجيا اإلسرائيلية املركزية،
وهي مبنية على مبدأين هما :جتزئة
الشعب الفلسطيني ،واالنفصال عنه .الفصل
العنصري الكبير حدث يف سنة  ،1948عندما
تم إبعاد الفلسطينيين وإقامة نظام استيطاين،
ثم الفصل بين الضفة وغزة للمحافظة على
األغلبية اليهودية .ولألسف نحن نساهم
يف تقسيم الشعب الفلسطيني ،عبر االنقسام
السياسي.
علينا أن جنرب طريقة ثانية بشأن الوحدة
ال
الوطنية عبر اقتراحات عملية :على الشعب أ ّ
ينتظر املصاحلة من األعلى ،بل يجب العمل
على وحدة ميدانية حيثما أمكن ،وأنا أعلم أن
القيادات كانت تقف ضد هذه الفكرة ،وكان
هناك حديث منذ أعوام بالنسبة إىل القدس،
أن يتم إعالن قيادة وطنية فلسطينية يف
مدينة القدس التي كانت يف أعوام االنتفاضة
األوىل مركزاً لتلك االنتفاضة .القدس تواجه
مشكالت ال حصر لها ،وجميع احللول التي
ُتطرح هي حلول تقدمها منظمات غير
حكومية ،بينما نحن نريد قيادة سياسية،
ال عن
قيادة تقود النضال .القدس ،فض ً
أهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية ،فإن

طبيعة املمارسات التي تقوم بها إسرائيل،
وكذلك عدم وجود سلطة فلسطينية فيها،
وبالتايل غياب الصراع على الوظائف فيها،
جتعلها ميدان ًا لنضال قائم على الوحدة
الوطنية.
إن الطريق للخروج من املأزق الفلسطيني
واضحة ،ونحن ال نعيش حالة عمى سياسي.
هناك إمكان اليوم للتوصل إىل مشروع
سياسي وطني فلسطيني يشمل "حماس" ،وأنا
مسؤول عن كالمي ،وهناك إمكان لتفعيل
االنتفاضة الشعبية وتعزيزها ،واألمر الثالث
هو تفعيل اجملتمع الدويل حملاصرة إسرائيل.
أيمن عودة :أتفق تمام ًا مع جمال بشأن إنهاء
االنقسام والوحدة الوطنية ،وأريد أن أضيف
أن لدينا مصلحة يف أن نكون مع ًا يف إطار
فلسطيني جامع ألبناء الشعب الفلسطيني
جميعهم يف أماكن وجودهم كلها ،وهذا
مرتبط بموافقة منظمة التحرير ،اجلسم الذي
ال يجوز القفز فوقه .اإلطار اجلامع ،إذا نشأ،
سيكون إجنازاً فلسطيني ًا كبيراً ،وأنا أرى
ضرورة أن يكون من ضمن األهداف املقبلة،
وحتقيقه ليس صعب ًا ،بل إن الوصول إليه
يرفع معنويات الشعب الفلسطيني يف كل
مكان.
بسام الصاحلي :املقاربة يف مواجهة جميع
التحديات يجب أن تنطلق من تكريس وحدة
الشعب الفلسطيني ،بمعنى التركيز على الهوية
بغض
الوطنية للشعب الفلسطيني كشعب
ّ
النظر عن خصوصيات وجوده .والواضح
يف االستراتيجيا اإلسرائيلية ويف املتغيرات
التي حتدث ،أن املنطقة تسير يف اجتاه نشوء
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كيانات خمتلفة ،لها قضايا خمتلفة ،وال
رابط بينها ،ولذلك ،فإن أهم حت ٍّد أمام احلركة
الوطنية الفلسطينية ،هو تعزيز وحدة الهوية
الوطنية يف إطار سياسي جامع ينظم هذه
الوحدة ويطلقها بصورة أكبر.
يف هذا املدخل هناك قضيتان :األوىل هي
تأكيد حق تقرير املصير كأساس يف املعادلة،
وأن يكون موضوع الدولة الفلسطينية تعبيراً
عن هذا احلق ،ولذلك توجد أهمية لقرار األمم
املتحدة الصادر يف سنة  2012فيما يتعلق
بهذا األمر .ويف رأيي يجب عدم خوض نقاش
عن انهيار حل الدولتين ،ألن املغزى األساسي
ملوضوع الدولة مرتبط بكونه تعبيراً عن حق
تقرير املصير ،وبالتايل إذا ضاع موضوع
الدولة يضيع حق تقرير املصير ،ولذلك،
عندما يتم احلديث عن حلول ُأخرى كموضوع
الدولة الواحدة وغيره من دون االرتكاز إىل
حق تقرير املصير ،فإنه يصبح كالم ًا بال
معنى .إن املسألة املفصلية هي وحدة الشعب
الفلسطيني وحقه يف تقرير مصيره.
املسألة األُخرى هي َمن سيحمل هذا
املشروع؟ منظمة التحرير يف رأيي ،هي التي
يجب أن حتمل املشروع ،لكن عليها أن ُتري
تغييراً جوهري ًا عبر اخلروج من دور السلطة
ومناخ السلطة وحسابات السلطة التي
غرقت فيها ،فباتت تتعامل مع وحدة الشعب
الفلسطيني من منطلق سياسي ،األمر الذي
أضعف قدرتها على جتميع الطاقات وتوحيد
النخب السياسية يف أماكن وجود الشعب
الفلسطيني .بعد ذلك يمكن إطالق صيغة
تنظيمية تسمح لها بهذا الدور ،وهنا يوجد
هامش لشيئين :للقيادة السياسية التي تمثلها
منظمة التحرير كمفاوض وممثل رسمي،
ولصيغة جامعة ملكونات الشعب الفلسطيني
كلها عبر مؤتمر وطني أو ما شابه ،وأنا مع
إطالق هذه الصيغة عبر منظمة التحرير ألنها
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إذا تمت بعيداً عنها تصبح موازية لها ويمكن
أن تدمرها.
اليوم ينمو يف التجمعات الفلسطينية
قيادات ليس لها أي دور يف صناعة القرار
الفلسطيني ،ولذلك إبداع املنظمة اليوم
يكون باستعادة وحدة الشعب الفلسطيني،
ورفع شعار حق تقرير املصير ،وبناء الدولة،
وإنشاء اإلطار التنظيمي الذي يستطيع أن
يحتوي خمتلف القيادات الفلسطينية ،وهكذا
تصبح املنظمة ديمقراطية .واملرتكز املهم
هو استمرار التمسك بالدولة الفلسطينية.
ال ،أنا
حممد اشتيةُ :أريد أن أختتم باآلتي :أو ً
شخص شارك يف املفاوضات ،وقد استقلت
ألين أصبحت على اقتناع تام بأن الدولة
الفلسطينية على حدود  1967وعاصمتها
القدس وحق العودة ،وهو ما يشكل احلد
األدنى من العدالة للشعب الفلسطيني ،غير
موجودة يف عقل أي من األحزاب والقيادات
اإلسرائيلية املتنوعة من يسارها إىل
يمينها .ثاني ًا ،ما يجري يف الضفة الغربية
اليوم بما فيها القدس ،وعزل غزة ،هما
برنامج ممنهج من أجل قتل إمكان إقامة
الدولة الفلسطينية .اإلسرائيليون يقتلون
إمكان إقامة الدولة الفلسطينية عبر تهويد
القدس و"إزاحة"  193,000فلسطيني إىل
خارج اجلدار ،واالستيالء على الغور الذي
يشكل  %68من مساحة الضفة الغربية،
حولتها إسرائيل إىل
كما أن املنطقة "ج" ّ
خزان جغرايف لتوسيع االستيطان ليس إالّ،
ال،
فض ً
ال عن عزل قطاع غزة باحلصار أو ً
وباإلغراءات حالي ًا .هذه املسائل كلها هي
عناصر لهدم إمكان قيام الدولة الفلسطينية
املستقلة .نحن نعيش انسداد أفق سياسي ًا بكل
معنى الكلمة :ال يوجد ضغط عربي ،واملبادرة
ال إنني
الفرنسية ـ مع ترحيبنا بها رسمي ًا ـ إ ّ
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أخشى أن تصبح حصان طروادة من أجل
العودة إىل املفاوضات التي مل ِ
تأت بشيء
ُيذكر منذ أوسلو حتى اليوم .أيض ًا ما يسمى
املبادرة املصرية هي من أجل إحباط
املبادرة الفرنسية التي نرى فيها نقلة من
الثنائي العقيم إىل املتعدد الذي أثبت بعض
النجاعة يف املوضوع اإليراين ،ونتمنى أن
يحقق بعض النجاح يف املوضوع السوري.
نحن استخدمنا ثالث استراتيجيات
منذ سنة  1965حتى اليوم :كفاح مسلح
نقلنا من حالة الجئين إىل حلول سياسية،
وقد أجنزنا فيه كثيراً؛ مفاوضات أعطتنا
بعض الشيء لنؤسس سلطة انتقالية؛ تدويل
الصراع .لكن ال الكفاح املسلح حرر فلسطين،
وال املفاوضات أجنزت الدولة ،وال التدويل
سيحل القضية .نحن يف أزمة حقيقية،
واملسار التفاوضي وأركانه يف أزمة ،وكذلك
املقاومة .بيت القصيد أنه ال خيار لنا يف
ال ترتيب البيت الداخلي من
األعوام املقبلة إ ّ
أجل احلفاظ على حق العودة الذي تشكّل
إيل احلفاظ على منظمة
رمزيته بالنسبة ّ
التحرير املمثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني ،ألن السلطة بشكلها احلايل ال
ال عن الضفة وغزة وجزئي ًا القدس.
تعبر إ ّ
ّ
اخلالصة :عندما كان الكفاح املسلح
من أجل حترير كامل التراب كانت قيادة
الشعب الفلسطيني من الشتات ،وعندما
انتقلنا نحو حل الدولتين على حدود 1967
وعاصمتها القدس ،أصبحت قيادة الشعب
الفلسطيني خليط ًا من الشتات ومن الداخل،
واألمور تسير يف اجتاه الداخل أكثر منها
ملصلحة الشتات .وإذا انهار حل الدولتين،
وانزلقنا إىل حالة الدولة الواحدة ،نموذج
أبارتهايد أو نموذج الصوت الواحد ،تصبح
قيادة الشعب الفلسطيني عبارة عن خليط
ما بين أهلنا يف أراضي  ،1948وأهلنا يف

مناطق .1967
ويف جميع األحوال ،فإننا بحاجة إىل
صيغة وطنية مؤسساتية تستطيع أن تواكب
املرحلة املقبلة التي نحن مقبلون عليها.
 نريد سماع رأيكم يف اقتراح ملموس
ق ّدمه جمال زحالقة ،ويتمثل يف إنشاء
قيادة موحدة يف القدس .ما الذي يمنع
هذه القيادة من أن تكون اخلالصة لله ّبة
األخيرة؟

بسام الصاحلي :أعتقد أن الواقع القائم يف
القدس يفرض هذا ،ونحن مع وجود قيادة
مشتركة وموحدة للقوى السياسية يف القدس،
الهبة ،بل يف جميع
ليس فقط يف موضوع
ّ
قضايا القدس ،وأرى أن هناك حاجة إىل
إطار من هذا القبيل يضم القوى كلها ،ونحن
يف احلزب يف انتخابات  2006دعونا إىل
تشكيل قائمة مرشحي القدس كقائمة وحدة
وطنية ،لكن األمر مل ينجح .إن خصوصية
القدس يف رأيي ،تفرض موقف ًا مشترك ًا
موحداً للجميع وهذه خطوة جيدة ،لكن هل
يؤسس هذا لوحدة وطنية وينهي االنقسام؟
ال أعتقد ذلك ،ومع هذا ،فإن األمر يساهم يف
تعزيز صمود الناس يف القدس ،ويف النضال
ضد االحتالل.
حممد اشتية :أنا سأجيب بوضوح أكثر
ال يف احلكومة هناك وزارة
وبصراحة :أو ً
اسمها وزارة شؤون القدس ،وهناك حمافظ
اسمه حمافظ القدس ،وهناك دائرة يف خمتلف
الوزارات اسمها دائرة القدس ،وهناك عدد من
اجلمعيات عددها  622جمعية غير حكومية
مسجلة وتعمل يف القدس ،أي باجململ ،ومن
ناحية الشكل ،فإن القدس كجغرافيا مغطاة.

فلسطين والتحوالت اإلسرائيلية

هناك حالة شبيهة وذات خصوصية هي
منطقة األغوار الفلسطينية التي تتعرض
لهجمة استثنائية ،ويريد اإلسرائيلي أن
يسلخها عن اجلغرافيا الفلسطينية ،وهنالك
منطقة  H2يف مدينة اخلليل.
أعتقد أن املشكلة يف القدس ال تكمن
يف غياب القيادة ،وإنما يف غياب البرامج،
وغياب التمويل ،وغياب املرجعية ،بمعنى
أن وزارة القدس غير فاعلة ألن مشكالت
الناس يف القدس ليست سياسية فحسب ،بل
هي حياتية اجتماعية أيض ًا ،وبالتايل ،فإن

امللف /ندوة

039

الهم العام يف القدس كبير ،ولألسف العرب
ّ
خصصوا  500مليون دوالر للقدس مل ُيصرف
ال  39مليون على مدار األعوام الستة
منها إ ّ
املاضية .املشكلة احلقيقية يف القدس يف
رأيي هي مشكلة إمكانات ،وبالتايل نحن ال
نحتاج إىل قيادة يف القدس ،ألننا إذا أسسنا
قيادات يف مواقع جغرافية متعددة نكون قد
شرذمنا جهودنا وش ّتتناها.
نحن بحاجة إىل برامج حقيقية هدفها
األساسي تعزيز صمود املقدسيين داخل
املدينة واجلدار.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بالدنا فلسطين
(الجزء األول)
جغرافية فلسطين وتاريخها:
نظرة عامة
مصطفى مراد الدباغ
تقديم :وليد الخالدي
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