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منير فخر الدين: ت�سكر ''مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينية''، تلبيتكم الدعوة والم�ساركة في 

هذا اللقاء الذي �سي�سلط ال�سوء على واقع 

القائمة الم�ستركة ودورها بعد دورَتي انتخاب 

للكني�ست الإ�سرائيلي في ني�سان/ اأبريل 

واأيلول/�سبتمبر 2019. ونرحب في البداية 

بال�سادة: اأيمن عودة رئي�س القائمة الم�ستركة، 

والكاتب والأكاديمي رائف زريق، والكاتب 

ال، والنائب هبة يزبك، 
ّ
والأكاديمي اأمل جم

والأ�ستاذ في جامعة بير زيت والكاتب جورج 

جقمان. و�سنبداأ بال�سوؤال المرجعي وهو: كيف 

يرى الفل�سطينيون في الداخل دورهم، في 

الإطار الفل�سطيني العام، وما هي مهمتهم في 

بلورة اأفق للن�سال الفل�سطيني؟

التكامل الوظيفي يف غياب املاأ�س�سة

اأيمن عودة: يعطيكم العافية جميعًا، ِا�سمحوا 

لي اأوًل اأن اأتحدث قلياًل عن �سوؤال المرجعية 

الذي اعتبره من اأهم التحديات اأمامنا، 

فالقائمة الم�ستركة ب�سدد اإ�سدار ورقة تناق�س 

فيها تجربتها ودورها. اإن اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني كلهم هم اأبناء �سعب واحد، ولهم 

ق�سية واحدة، بما�سيها وبانعكا�ساتها عليهم 

جميعًا، فنحن ل�سنا �سعبًا فقط، بل اإننا ق�سية 

واحدة م�ستركة لأبناء ال�سعب الفل�سطيني كافة.

نحن ول مرة ت�سرفنا كمجموعة مماأ�س�سة، 

اإذ ل ماأ�س�سة لدينا، بل اإننا تفاعلنا مع بع�سنا 

البع�س، وتفاعلنا مع كل ن�سال فل�سطيني 

معين مثلما فعلنا مع النتفا�سة الأولى، كما 

اأن �سعبنا الفل�سطيني في ال�ستات تفاعل مع 

المقاومة. واأحد اأ�سباب عدم الت�سرف 

كمجموعة مماأ�س�سة اأن فل�سطينيي 48 هم 

خارج منظمة التحرير، وهناك اأ�سباب معروفة 

ومفهومة، لكن هذا ل ينفي وجود �سعب واحد 

وق�سية واحدة، ومن المفتر�س اأن يكون 

التن�سيق مماأ�س�سًا اأكثر. مثاًل، ما هو دورنا في 

لقد طرح نجاح القائمة الم�شتركة في العودة بقوة كطرف �شيا�شي انتخابي فاعل في 

انتخابات الكني�شت الأخيرة، العديد من الأ�شئلة في هذا المفترق الذي تمر به الحياة 

ال�شيا�شية في اإ�شرائيل، وهي اأ�شئلة تم�س فل�شطينيي داخل الداخل، وترتبط بم�شار 

الحركة الوطنية الفل�شطينية التي تمر اليوم في اأزمة كبرى.

وربما ال�شوؤال الرئي�شي، بين كثير من الأ�شئلة التي طرحها هذا التطور، هو كيف 

يرى فل�شطينيو الداخل دورهم في الإطار الفل�شطيني العام، وما هي م�شاهمتهم في 

بلورة الأفق الن�شالي الفل�شطيني؟

انطالقًا من هذا ال�شوؤال المركزي، نظمت مجلة الدرا�شات الفل�شطينية، في 2 ت�شرين 

الثاني/نوفمبر 2019، ندوة �شارك فيها العديد من ال�شخ�شيات البارزة في فل�شطين 

المحتلة منذ �شنة 1948.
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حل الق�سية الفل�سطينية؟ وهل لدينا م�ساهمة 

وكيف نمار�سها وباأي �سكل؟ وكيف نت�سرف 

اإزاء موقف نتنياهو من حل الق�سية 

الفل�سطينية، وهل الرد يجب اأن يكون عفويًا، 

اأم اإن الأمر هو مجرد لقاء بين قائد هنا وقائد 

هناك، اأو مع الرئي�س الفل�سطيني؟ فهل الرد 

يجب اأن يكون مماأ�س�سًا ومبرمجًا بال�سكل 

ال�سحيح؟

هذه الأ�سئلة وطنية ومطروحة على 

م�ستوى اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.

على م�ستوى الهوية، اإذا �ساألت اأي 

فل�سطيني ما هي لغتك، فاإنه يجيب: العربية 

ولي�س الفل�سطينية؛ وما هو تاريخك القديم، 

يقول: المعلقات، وال�سيرة النبوية، والخلفاء 

الرا�سدون، والأمويون. واإذا �ساألته ماذا حدث 

في فل�سطين في �سنة 1400 يجيب ل اأعرف. 

واإذا �ساألته هل تعرف ا�سم واحد بالألف يقول: 

''ُك�ساجم الرملي'' والقا�سي الفا�سل 

الع�سقالني، وال�سافعي.

ما معنى الهوية الفل�سطينية؟ هي 

بم�سمونها ال�سراع مع ال�سهيونية، لكن هذا ل 

َنت الهوية 
َ
يعني اأن ال�سهيونية هي التي ب

ن بنى الهوية 
َ
الفل�سطينية. هذا و�سع مركب. م

اللبنانية والعراقية وال�سورية والمغربية 

والم�سرية؟

الهوية الفل�سطينية وا�سحة كمثيالتها، لم 

تبنها ال�سهيونية على الرغم من �سراعها مع 

ال�سهيونية، واإّل، كيف �ستكون الهوية بعد 

انتهاء ال�سراع؟

اإن العن�سر الأ�سا�سي لبناء كل هوية هو 

ن يعي�س خارج 
َ
الدولة. فما معنى الهوية لم

ن الذي يبني الهوية في كل مكان؟ 
َ
الدولة، وم

ن الذي يبني مناهج التعليم، والتعليم غير 
َ
م

المنهجي؟ الدولة هي التي تقوم بذلك.

ما معنى اأن تكون فل�سطينيًا في ظل الو�سع 

ال�سيا�سي الآني، وفي ظل تطورات م�ستقبلية؟ 

هناك حاجة ا�سمها التكامل الوظيفي بين اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني، برعاية منظمة التحرير 

كموؤ�س�سة جامعة. لذا من المفتر�س اأّل يتم القفز 

عن منظمة التحرير، حتى لو كانت النيات 

جيدة، لأن القفز يقود اإلى نتيجة �سيئة. يجب اأن 

ترعى منظمة التحرير التكامل الوظيفي ب�سكل 

م�ستمر، وذلك ب�سفتها الجامع لأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني كافة.

مثاًل، نحن، ونظراً اإلى وجودنا في الهام�س 

الإ�سرائيلي، تطورنا علميًا، و�سبابنا 

محا�سرون في التخنيون ومعهد وايزمان، 

وفي اأماكن اأُخرى. وال�سوؤال هو: هل ي�ستفيد 

من تطورنا العلمي، اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 

في المناطق المحتلة منذ �سنة 1967، علمًا 

اء 
ّ
باأننا مغيبون عن الإدارة في اإ�سرائيل جر

�سيا�سة الإق�ساء، وهل يمكن ال�ستفادة اإداريًا 

من تجربة ال�سعب الفل�سطيني هنا؟

اأرى اأنه يمكن خلق حالة تكامل وظيفي 

بين المكونات الفل�سطينية، و''القائمة 

الم�ستركة'' جديرة وقادرة على تقديم ورقة 

بناء تكامل وظيفي فل�سطيني/فل�سطيني. هذه 

مالحظات اأولية ب�ساأن �سوؤال المرجعية.

منير فخر الدين: هل يوجد اإ�سافة ب�ساأن 

�سوؤال المرجعية التي اأثارها الأ�ستاذ اأيمن 

عودة قبل الدخول في المحاور؟
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تغليب املدين على الوطني

هبة يزبك: المو�سوع لي�س اإ�سافة على ما 

تقّدم بقدر ما يطرح وجود خطة اأم ل في 

خ�سم نقا�س م�ساألة ما بعد النتخابات 

الإ�سرائيلية الأخيرة. فنحن ما زلنا في اأجواء 

انتخابية بجميع المعايير، غير اأن الأمر الذي 

ز النتخابات الأخيرة كان غياب الق�سية 
ّ
مي

الفل�سطينية عن الم�سهد ال�سيا�سي العام في 

اإ�سرائيل، والذي انعك�س على �سلوك القائمة 

الم�ستركة. فال�سياق العام الذي ميز 

النتخابات الأخيرة هو غياب الدولة مثلما 

قال اأيمن، وغياب الفل�سطينيين عن موؤ�س�سات 

الدولة في الداخل، وتاأثير ذلك واإ�سقاطاته 

على فل�سطينيي 48.

 
ّ
اأيمن عودة )مقاطعًا(: الرئي�س الفل�سطيني يلح

بدو يحكي معي، اأطلع اأرد عليه؟

منير فخر الدين )متدخاًل(: م�س م�سكلة هذا 

التكامل! )�سحك( ـ لزم كنا ن�سترط عليه 

يحكي لنا �سو قال )�سحك(.

هبة يزبك: ال�سياق العام هو فعاًل �سياق غياب 

الدولة الذي ينعك�س تمامًا على المفهوم وعلى 

ال�سلوكيات. ال�سوؤال المركزي هو: هل م�ساألة 

الم�ساركة في انتخابات الكني�ست، ت�ساهم في 

تغليب المدني على القومي )الوطني( العام، 

وتغليب الهوية الجزئية على الهوية الجامعة، 

بمعنى تغليب وجودنا كفل�سطينيين في الداخل 

كجزء على الكل والجامع؟

هذا ي�سكل اأحد التحديات المركزية التي 

علينا اأن نجيب عنها راهنًا. لماذا ل تتحول 

الم�ساركة العملية الفاعلة في الق�سايا المدنية 

اإلى الوطني؟

قد يكون غياب الماأ�س�سة ال�ساملة هو الذي 

يدفع بفل�سطينيي الداخل في مراحل وفي 

 المدني، 
ّ
مفا�سل معينة، اإلى التركيز على الهم

واإلى اأن ي�سعوا ثقلهم وجهدهم فيه، الأمر الذي 

ظهر في النتخابات الأخيرة، والذي يف�سر 

لماذا خرج الفل�سطينيون في الداخل هذه المرة 

للت�سويت، خالفًا لنتخابات ني�سان/ اأبريل.

ما بعد اأفول حل الدولتني

جورج جقمان: مو�سوع الهوية مو�سوع 

مرّكب. قد نت�ساءل مثاًل: ما الذي يجعل 

الفل�سطينيين - ما يزيد على ن�سف ال�سعب - 

على امتداد ثالثة اأجيال، يتوحدون على مطلب 

حق العودة؟ والقتراحات التي طرحها الأخ 

اأيمن جيدة للتكامل، لكن الق�سية الأ�سا�سية 

التي اأبرزتها الأ�ستاذة هبة هي اأن منظمة 

التحرير الفل�سطينية في دورة الجزائر في �سنة 

1988، اعتمدت ''حل الدولتين''، عمليًا 

ور�سميًا، وقالت للفل�سطينيين في مناطق 48: 

اأنتم هناك ونحن هنا، وهذا يعني من ناحية 

�سيا�سية اأننا ل�سنا �سعبًا واحداً، كاأنها تقول 

لهم اأوجدوا م�ستقبلكم داخل اإ�سرائيل. 

الفترا�س هنا يذهب اإلى اأن الم�ساركة في 
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النتخابات ت�سنع الم�ستقبل الفل�سطيني، مع 

اأن 10% �سد الم�ساركة فيها ويدعون اإلى 

مقاطعتها.

الق�سية الأ�سا�سية هي اأنه بفعل التغير 

الجاري على البرنامج ال�سيا�سي لمنظمة 

التحرير الفل�سطينية، جرى ف�سل بين مناطق 

48 ومناطق 67، لكن هذا ل ينفي اأن يكون 

هناك عالقات اأو تكامل مثلما اأ�سار الأ�ستاذ 

اأيمن، غير اأنني اأعتقد اأن الم�ستقبل قد يكون 

مختلفًا. وب�ساأن ''حل الدولتين''، فالبع�س 

يعتقد اأنه في طور النتهاء، كما اأنه في الوقت 

نف�سه ل يوجد لدى ال�سلطة الفل�سطينية اأو 

المنظمة اأي ت�سور ب�ساأن الم�ستقبل.

اأنا ل اأتحدث ب�سورة �سمنية عن ''حل 

الدولة الواحدة''، واأعتقد اأنه �سعار غير قابل 

للتبّني من طرف اأي حزب فل�سطيني في 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة الآن، ولن يجد 

�سدى لدى الجمهور، لأن الم�سروع ال�سهيوني 

ما زال غير مكتمل فيما يتعلق بالأر�س في 

ال�سفة الغربية، لكن �سياأتي وقت �ستتغير 

النظرة. واإذا جاز لي اأن اأت�سور كيف يمكن اأن 

تتطور الأمور، فاإنني اأعتقد اأنه �ستن�ساأ جملة 

من الق�سايا ترتبط م�سلحيًا مع المواطنين في 

ال�سفة الغربية، ولها بعد �سيا�سي تجاه 

اإ�سرائيل، و�سُتبرز بالتدريج ومرحليًا مطلب 

الم�ساواة. فعلى �سبيل المثال، ثمة خلل فادح 

في مو�سوع توزيع المياه بين الم�ستوطنين 

والفل�سطينيين، ففي كل �سيف توجد اأزمة 

كبيرة في مو�سوع المياه في القرى 

الفل�سطينية، وبع�س القرى ل ت�سلها المياه 

لمدة اأ�سبوعين مثاًل.

نحن اإذاً ن�سهد تبلوراً متدرجًا لنظام 

ن�سىء 
ُ
اأبارتهايد في ال�سفة الغربية، �سي

مجموعة من الق�سايا، و�سيكون هناك مطالب 

�سيتم الن�سال ب�ساأنها. وربما في نهاية الأمر 

�ستجري العودة اإلى م�ساريع ن�سالية م�ستركة 

بين فل�سطينيي 48 و67، وخ�سو�سًا مع اإقرار 

قانون القومية العن�سري، وربما تتحول 

الممار�سة العملية اإلى قانون. يعني قد توجد 

قوا�سم م�ستركة، وربما �ستتم العودة اإلى 

م�ساريع م�ستركة ن�سالية في الم�ستقبل بفعل 

ما يحدث على هذه الأر�س، لكني اأتحدث عن 

الم�ستقبل، ول اأدري اإن كان م�ستقباًل قريبًا اأو 

بعيداً، وربما يكون بعد ب�سعة اأعوام.

 مالحظتان:
ّ

رائف زريق: لدي

ق بين الم�ستوى المبدئي 
ّ
اأوًل، دعونا نفر

والممار�سة على الأر�س، يعني تخّلي القيادة 

الفل�سطينية داخل اأرا�سي 48، عن الق�سية 

الفل�سطينية العامة. مبدئيًا كان النتماء 

والتبعية للق�سية الفل�سطينية دائمين، حتى اإن 

لم تكن ال�سيا�سة الفل�سطينية الر�سمية قد اأخذت 

هذا بعين العتبار.

مثاًل، الخطاب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي 

في الخم�سينيات وال�ستينيات، وعلى الرغم من 

التركيز على الخطاب المدني، كان دائمًا في 

حالة انتماء وطني عام، والتزام بالأفق 

الفل�سطيني العام، اإّل اإن الأمور اختلفت قبل 

�سنة 1957 وبعدها. ففي الموؤتمر الثالث ع�سر 

للحزب ال�سيوعي، تغير الخطاب. وبح�سب راأيي، 

كان في الممار�سة اليومية م�ستويان: 

الم�ستوى القطري ]المحلي[ الفل�سطيني جداً، 

والم�ستوى الأكثر تطبيعًا مع الواقع 

الإ�سرائيلي، ب�سبب �سراع البقاء.

ثانيًا، �سيا�سات الموؤ�س�سة الفل�سطينية التي 

تعاملت مع فل�سطينيي الداخل باإطار ما ي�سمى 

في الأدبيات، لوبي داخل الموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية، والذي يجب اأن ي�ستغل من اأجل 
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الق�سية الفل�سطينية، ولم تتعامل معهم على 

اأنهم جزء من ال�سعب الفل�سطيني، وهو ما 

تحدث عنه اأيمن وجورج. لم نكن جزءاً من 

عمليات اتخاذ القرار في الأفق ال�سيا�سي 

العام، فخطاب كل من ''فتح'' في �ستينيات 

القرن الما�سي، ومنظمة التحرير لحقًا، كان 

وا�سحًا جداً ب�ساأن فل�سطين، لكنهما لم يتطرقا 

باأي حال من الأحوال اإلى فل�سطينيي الداخل، 

وبعد �سنة 1967، بداأ الحديث عن عرب 48 

ب�سبب الأدب الفل�سطيني المقاوم.

لكن هذا المو�سوع بداأ يتفكك في الأعوام 

الأخيرة لأ�سباب تتعلق بتطور الوعي منذ �سنة 

1967 ولحقًا، وخ�سو�سًا بعد اإقامة ال�سلطة 

الفل�سطينية في �سنة 1994، وب�سبب التعّنت 

ال�سهيوني والتعّنت الإ�سرائيلي، في كل ما 

يتعلق بـ ''حل الدولتين''.

لقد اختلفت الروؤية الإ�سرائيلية على 

م�ستوى الممار�سة وكذلك عن�سر الأيديولوجيا، 

كما اختلف اأفق ''الدولة الواحدة''، واأفق الواقع 

الواحد. فاإ�سرائيل اأ�سحت ت�ستخدم اآليات 

قانونية مختلفة في �سيا�سات التمييز، وباتت 

ذ �سيا�سات التخطيط والبناء، و�سيا�سات  تنفَّ

توزيع المياه وتوزيع الموارد، باآليات متنوعة، 

بحيث اأ�سبح الواقع الفل�سطيني كله مت�سابهًا، 

لكن بمرجعيات قانونية مختلفة.

ومن دون �سك، هناك م�سالح موقعية 

مختلفة، ولهذا يوجد تباعد، ول يوجد توافق 

تام بين الروؤى ال�سيا�سية. فهل يوجد توافق 

بين الروؤية ال�سيا�سية لل�سلطة الفل�سطينية 

وقيادة منظمة التحرير؟ في الداخل ل يوجد 

خطاب م�سترك، ول توافقات، ول ماأ�س�سة، ل 

يوجد عمل م�سترك لبناء اأجندة فل�سطينية 

�ساملة.

اأقول ذلك لي�س من باب النقد، واإنما من 

باب روؤية ا�ستراتيجية. يجب فهم الواقع 

ال�سيا�سي والمحدوديات ال�سيا�سية، لكل 

مجموعة فل�سطينية تطرح نف�سها ا�ستناداً اإلى 

قدراتها. ل يمكن اأن نطلب من �سعبنا في 

داخل اأرا�سي 48 مثاًل، اأكثر ما يمكن اأن 

يحتمل في مواجهة ال�سهيونية، واإذا جرى 

التفكير في واقع ا�ستراتيجيي م�سترك، فاإنه 

يجب تجزئة ال�ستراتيجيات وو�سع التكتيكات 

اأخذاً بالحيثيات المتنوعة، اأو بالمجموعات 

المتعددة.

اخلطاب املدين مب�سامني وطنية

التعامل معنا على اأننا �سعب واحد، واعتبار 

ذلك حقيقة ناجزة، هو جزء من الخطاأ في 

التعامل مع المو�سوع، ففكرة ال�سعب الواحد 

هي م�سروع �سيا�سي. وكوننا �سعبًا اأو ل�سنا 

�سعبًا، هو دائمًا مو�سوع في طور التطور 

والعمل، ويجب التعامل معه باعتباره م�سروعًا 

تراكميًا �سيا�سيًا، واإذا تعاملنا معه على اأنه اأمر 

قائم حكمًا، فاإنه �سيكون الم�سمار الأ�سا�سي 

في الإخفاق، اإذ ل يوجد �سيء قائم حكمًا، ذلك 

باأن كل ما يتعلق بالداخل والمدني والقومي 

هو مجرد عناوين. اإن مفتاح تطوير م�سروع 

في الداخل، هو اأّل يتعار�س المدني مع 

القومي، بمعنى اأنه يجب تطوير م�سروع 

�سيا�سي جوهر المدني فيه هو تاريخي، اأي 

يجب �سحن الخطاب المدني كله بم�سامين 

قومية ''وطنية''، واإّل لن يكون له معنى.
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اأعتقد اأنه ل يوجد �سيء خارج المواطنة، 

فالمطالب القومية الوطنية للفل�سطينيين، يجب 

اأن نكون قادرين على اأن ن�سوغها بلغة 

المواطنة، اإذ ل يوجد م�سروع خارج مفهوم 

المواطنة. ونحن ل�سنا ب�سدد م�سروع تحرري 

في فل�سطين التاريخية، فالدوات المفهومية 

التي ن�ستطيع من خاللها التعبير عن اأهداف 

الفل�سطينيين في كل فل�سطين التاريخية، اإنما 

ت�ستعير مفرداتها اللغوية، من عالم المواطنة، 

وبالتالي، فاإن المدني يجب اأن يجد محتواه 

ببعده التاريخي، ثم بالقومي ''الوطني'' الذي 

يجب اأن يكون موؤهاًل ل�سوغ مفرداته بلغة 

المواطنة التي ت�ستطيع اأوًل اأن تحاكي العالم، 

وثانيًا اأن ت�سحذ همم الفل�سطينيين.

تقييم عمل ''امل�سرتكة'' يف النتخابات الأخرية

اأيمن عودة: اأريد اأن ت�سمحوا لي بمداخلة 

ب�ساأن هذه الأ�سئلة، لأنني م�سطر اإلى 

المغادرة. ل �سك في اأن القائمة الم�ستركة هي 

تجربة ناجحة في مجال الوحدة في زمن 

الُفرقة. الأمر الآخر هو اأن هذه الوحدة اأثبتت 

جدواها النتخابية، فنحن لم ن�سل اإلى 13 

مقعداً اإّل بالقائمة الم�ستركة، ففي النتخابات 

الأخيرة ح�سلنا على عدد اأ�سوات ون�سبة 

مئوية اأعلى من الفترة ال�سابقة. الأمر الآخر 

المهم على م�ستوى الوحدة، هو اأن ن�سبة 

الت�سويت تجاوزت 80% في النقب والجليل 

ت للقائمة الم�ستركة، 
ّ
والمثلث؛ الجميع �سو

وهذا �سيء مهم على م�ستوى مفهوم الهوية، 

ومفهوم ال�سعب الواحد.

القائمة الم�ستركة األقت بوزنها في 

المعترك الإ�سرائيلي العام، والمعترك الدولي، 

واأي ر�سم بياني �سي�سير اإلى ازدياد قوتنا في 

هذين البعدين.

التناف�س هو وقود ال�سيا�سة، والمطلوب هو 

تحويل التناف�س من تناف�س بيننا اإلى تناف�س 

بيننا وبين الأحزاب ال�سهيونية، واأن نزيد 

المعدل العام في الت�سويت الإ�سرائيلي، فهذا 

واحد من التحديات التي يمكن اجتيازها.

ل اأعتقد اأن هذا التحدي �سعب، غير اأن 

ين: الأول وطني، والثاني 
َ
اأمامنا تحّدي

ديمقراطي. الوطني هو مع اأهلنا العرب الدروز، 

والديمقراطي مع المجتمع اليهودي. تحدث 

رائف عن مفهوم ال�سعب الواحد، وهل هذا اأمر 

معمول به وم�سمون. انظروا اإلى حالة الدروز 

ا ل �سك فيه اأن الموؤ�س�سة 
ّ
في مجتمعنا، فمم

الإ�سرائيلية اأحدثت اختراقات كبيرة في 

�سفوفهم، لكن عندما تزور البلدة العربية 

الدرزية ت�سعر باأنك من اأهلهم. ال�سوؤال: هل 

عندنا م�سروع �سيا�سي تجاه اأهلنا الدروز؟ من 

المفتر�س اأن يكون هذا من اأول الأ�سئلة 

ا ال�سوؤال 
ّ
الوطنية للقائمة الم�ستركة. اأم

ب اإحنا حققنا وحدتنا، 
ّ
الديمقراطي، ''طي

و�سلنا 13 اأو 14 اأو 16 مقعداً''، ماذا بعد؟ هل 

لدينا م�سروع ا�ستراتيجي اأكبر للحالة الوطنية 

اأو حتى للمواطن الذي تحدث عنه رائف؟
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اإ�سقاط نتنياهو واإ�سقاط �سفقة القرن

اأعتقد اأنه في بلد يعي�س فيه �سعبان، يجب 

اإيجاد المعادلة الديمقراطية التي تجمع 

الديمقراطيين واأ�سحاب القيم من ال�سعبين؛ 

اء توّغل 
ّ
غير اأن هذه عملية مرّكبة، فجر

ال�سهيونية ب�سكل �سبه حا�سم داخل المجتمع 

الإ�سرائيلي اليهودي، كيف نبني المعادلة 

عد 
ُ
عدين: ب

ُ
بنى على ب

ُ
الديمقراطية؟ هذا الأمر ي

عد 
ُ
ا�ستراتيجي مناه�س لل�سهيونية كليًا، وب

تكتيكي تحدد فيه الق�سايا المركزية في هذه 

المرحلة. مثاًل، اإذا كانت المهمة هي اإنهاء 

الحتالل، واإذا كان حل الدولتين ما زال 

ن هم �سركائي؟ ميرت�س، وي�سار 
َ
قائمًا، فم

حزب العمل اأي�سًا. واإذا يئ�سنا من حل 

ن هم �سركائي؟، اأهل ال�سفة 
َ
الدولتين، فم

واأهل غزة و1% من اليهود المناه�سين 

لل�سهيونية. لكن بما اأن الخيار الأول ما زال 

قائمًا، فنحن بحاجة اإلى بناء مع�سكر 

ديمقراطي يجمع بين هذه الأو�ساط حتى لو 

لم نتفق معها على جميع الق�سايا، لكن على 

الأقل نتفق ب�ساأن الق�سايا المركزية بن�سبة 

80%، وهي ق�سايا ال�سالم والم�ساواة 

والديمقراطية والعدل الجتماعي، الأمر الذي 

يمّكننا من بناء مع�سكر ديمقراطي �سخم، 

ومن خالل عملية ن�سالية ن�ستطيع من 

خاللها التاأثير فيهم بالعمل ال�سيا�سي. لي�ست 

العملية ميكانيكية ول عملية ريا�سيات، 

واإنما هي عمل متفاعل يجب اأن نخو�سه بكل 

ثقة، وبح�سب تطوره الميداني.

ندر�س في القائمة الم�ستركة الإجابة عن 

�سوؤال تعزيز ال�سراكة العربية - اليهودية 

بخطوة اإ�سافية، والجواب بنعم اأم ل يعتمد 

على القبول ال�سعبي، اأي اأّل نبني ذلك فوقيًا، 

واإنما بَنَف�س طويل ومن تحت لفوق، واأّل نكون 

قائمة قومية فقط في مقابل المجتمع 

الإ�سرائيلي، واإنما قائمة لها بعد ديمقراطي 

جامع يقّدم بدياًل حقيقيًا من مجتمع 

اإ�سرائيلي. هذا هو التحدي الثاني الكبير 

للقائمة الم�ستركة.

بالن�سبة اإلى المو�سوع الوطني الفل�سطيني 

ووجوده في النتخابات، اأنا اأختلف مع 

زميلتي العزيزة هبة، يعني ل اأذكر اأنني قلت 

في اأي خطاب اأي �سيء غير مو�سوع اإ�سقاط 

نتنياهو من اأجل اإ�سقاط �سفقة القرن، فهذا 

المو�سوع هو الأول على الإطالق، يعني ل 

الثاني ول الثالث، وهو ينطلق من روؤية 

وطنية، ومن روؤية اإ�سقاطات الق�سية الوطنية 

العامة على ق�سايانا الداخلية داخل اإ�سرائيل، 

بجميع اأبعادها: الم�ساواة، والديمقراطية، 

والعدل الجتماعي، والق�سايا كافة.

ا ب�ساأن اإ�سقاط اليمين، فنحن و�سلنا اإلى 
ّ
اأم

قناعة باأن نتنياهو وحكومته مع �سفقة 

 المنطقة ''ج'' التي ت�سكل %60 
ّ
القرن، ومع �سم

 غور الأردن، وهذا معناه 
ّ
من ال�سفة، و�سم

الق�ساء على اأي اإمكان لإقامة دولة فل�سطينية. 

اإن عالقات نتنياهو بالإدارة الأميركية غير 

م�سبوقة، اإذ ل يوجد رئي�س حكومة اإ�سرائيلية 

تمّكن من التاأثير في القرار الأميركي مثل 

تاأثير نتنياهو في القرار الأميركي، وخ�سو�سًا 

في الأعوام الثالثة الأخيرة، �سواء بنقل 

ال�سفارة الأميركية اإلى القد�س، واعتبار 

الجولن اأر�سًا اإ�سرائيلية، واإخراج اأميركا من 

التفاق مع اإيران، والم�سي قدمًا في تنفيذ 

�سفقة القرن. عالوة على ذلك، هناك عالقاته 

باليمين الأوروبي المت�ساعد، وكذلك عالقاته 
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غير الم�سبوقة بالأنظمة العربية، وخ�سو�سًا 

الخليجية منها.

واإذا اأعددنا بحثًا ب�ساأن التاأثير في اأي 

اإدارة اأميركية من بن - غوريون، اإلى �ساريت، 

واأ�سكول، وغولدا مائير، حتى باراك، و�سارون، 

واأولمرت، اأقول جازمًا اإنهم جميعًا لم 

�سوا �سدنا 10% من ن�سبة تحري�س 
ّ
يحر

نتنياهو وحده.

نحن نتطور مدنيًا ب�سكل غير م�سبوق في 

الجامعات، والهايتك )high-tec(، والموؤ�س�سات، 

لكن من دون تغيير في المناخ ال�سيا�سي، الأمر 

الذي ربما يجعل تطورنا ينقلب علينا.

كتب زئيف �ستيرن هيل اأن ''اإ�سرائيل 

�ستذهب نحو بدايات النازية في تعاملها مع 

المواطنين العرب''؛ التقينا، واأح�سر معه 

الكتاب الذي يتحدث فيه عن نجاحات اليهود 

في اأوروبا، واأنهم في �سنة 1930، كانوا 

ي�سكلون في برلين 0.6% من عدد ال�سكان، 

بينما كان 30% من الأطباء يهوداً. ما اأعنيه 

هو اأننا نتطور في اأجواء غير ديمقراطية، 

ولهذا يجب اأن ن�ساهم في تغيير المناخ 

ال�سيا�سي.

لماذا يعمل نتنياهو على نزع ال�سرعية عن 

ب 
ّ
القائمة الم�ستركة في الكني�ست؟ لأنه جر

قوتنا بين �سنَتي 1992 و1995، عندما كان 

زعيمًا للمعار�سة. فعندما كنا 5 اأع�ساء في 

الكني�ست، �سقط في مواجهة باراك في �سنة 

1999، لأن اأ�سواتنا اأ�سقطته، لكننا اليوم 

�سرنا 13 ع�سواً، ولهذا فاإن جزءاً من 

مالحقتنا لي�س بدوافع عن�سرية فقط، بل 

ب�سبب ازدياد قوتنا اأي�سًا.

اليمين الجديد في اإ�سرائيل ي�سكل خطراً 

مبا�سراً علينا، وان�سجامًا مع مقولة ''درء 

المفا�سد اأولى من جلب المنافع''، فاإن مو�سوع 

اإ�سقاط اليمين ونتنياهو اأ�سبح المهمة الأولى، 

وبعد تحقيق ذلك نجدد الن�سال �سد المركز 

الممثل في الي�سار ال�سهيوني. ونحن عندما 

تحدثنا اإلى النا�س عن اإ�سقاط نتنياهو، لم 

َنِعدهم باأن البديل هو ت�سي غيفارا. الموجود 

الآن هو غانت�س. واأمام هذه المعادلة يمكن 

الت�سرف بموقف مبدئي �سحيح هو اأنه في 

هذه المرحلة �ساأفعل كل �سيء من اأجل اإزاحة 

الخطر الأكبر، لكنني �ساأت�سدى لغانت�س 

مبا�سرة ومنذ اليوم الأول.

الأمر الآخر هو �سوؤال من اأين ن�ستمد 

�سرعيتنا في العمل ال�سيا�سي؟ فنتنياهو يدعو 

اإلى نزع ال�سرعية عنا. اأوًل، نحن لم نكن في 

اأي يوم من الأيام �سرعيين، كنا ن�سف 

�سرعيين، لكننا ن�ستمد �سرعيتنا اأوًل واأ�سا�سًا، 

من كوننا اأبناء الوطن، وثانيًا، من كوننا 

مواطنين، وثالثًا، من كوننا منتخبين 

ديمقراطيًا من النا�س. هذه الأمور كلها ت�سكل 

هوية ووجوداً، غير اأنه من دون تفاعل مع 

عمل �سيا�سي داخل اإ�سرائيل، فاإن هذه الأبعاد 

كلها تبقى منقو�سة في غياب التفاعل. 

والتفاعل ال�سيا�سي في اإ�سرائيل يتحقق اأوًل، 

عبر قوتنا التي و�سلت اإلى 13 ع�سواً في 

الكني�ست، وثانيًا، من خالل التقاء الم�سالح، 

عندما ي�سعر الي�سار ال�سهيوني باأنه من دوننا 

ل يمكن اإ�سقاط اليمين، مثلما حدث في �سنَتي 

1992 و1995، وهذا الأمر حدث اأي�سًا في 

ال�سنة الما�سية. لهذا يجب اأن نبحث في 

البداية في فر�س ذاتنا وقوتنا، وفي الوقت 

ذاته فر�س التقاء م�سالح عينية ت�ساعدنا على 

تطوير برنامجنا.
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القت�ساد اأقوى من العن�رصية

اأريد التحدث عن فل�سفة الخطة القت�سادية 

التي هي اأكبر خطة اقت�سادية منذ �سنة 

1948، لي�س فقط بحجم الأموال، بل بتغير 

اآليات توزيع الموارد. وال�سوؤال الأهم: اإذا حدث 

ن 
َ
تناق�س بين القت�ساد والعن�سرية، فم

منهما يكون الأقوى؟

فرحنا كثيراً لإنهاء الحكم الع�سكري في 

�سنة 1966، لماذا؟ قراأت كتابًا عن رجال 

اأعمال ذهبوا عدة مرات اإلى ليفي اأ�سكول، 

وقالوا له: بدنا نبني اأبنية عالية بتل اأبيب، 

ونحن بحاجة اإلى فك نظام الت�ساريح عن 

اأهل الجليل والنقب واإلى عمال، اإلخ.

في تجربة اأو�سلو، كان هناك 50 من رجال 

هم ال�ستثمار 
ّ
الأعمال حول بير�س هم

القت�سادي، وهوؤلء اأنف�سهم تحّلقوا حول 

حاييم رامون، ودعموا بناء الجدار العن�سري 

العازل. لماذا حدث هذا التبدل في وجهة 

ا�ستثمارهم؟ لأن راأ�س المال ل اأخالق لديه ول 

ه هو م�سلحته فقط، فاإذا كانت 
ّ
قيم، بل ما يهم

العملية ال�سلمية ت�سلح لال�ستثمار يدعمونها، 

واإذا اأخفقت ينتقلون اإلى بناء الجدار، المهم 

جني الأرباح.

في جنوب اأفريقيا في �سنة 1972 فتحوا 

مدار�س ثانوية لل�سود؛ هل لأن البي�س اأ�سبح 

قلبهم اأبي�س؟ ل، بل لأن راأ�س المال بحاجة 

اإلى ال�ستثمار في ال�سود من اأجل الربح.

هذا المو�سوع و�سلنا اإليه نحن اأي�سًا. في 

الخطة الإ�سرائيلية يوجد �سريحتان تمثالن 

م�سكلة: العرب 20%، والحريديم 10%؛ 

الحريديم يريدون قراءة التوراه، ول يريدون 

العمل، بينما العرب يقولون: دخيلك اأنا بدي 

اأ�ستغل. لذا حددوا طبيعة ال�ستثمار عند العرب، 

وخ�سو�سًا عند الن�ساء، وخالل ثالثة اأعوام، 

ارتفع ت�سغيل الن�ساء من 29% اإلى %41.

�ساحب راأ�س المال يقول هذا جيد لكم 

وهذا جيد لنا. وقد اندفع القت�ساد نحو ذلك، 

لكن ال�سيا�سة عرقلت هذا التوجه، وامتد 

ال�سجار اإلى داخل الحكومة. اإنه ال�سراع بين 

راأ�س المال وبين ال�سيا�سة العن�سرية. وفي 

النهاية �سق راأ�س المال طريقه.

راأ�س المال في راأيي، ينجح دائمًا، ما عدا 

في اللحظات الفارقة �سيا�سيًا اأو عن�سريًا، حين 

يتم تبّني فكر اأيديولوجي يمنع القرارات من اأن 

تمر، فاأهداف راأ�س المال وا�سحة. مثاًل، رائف 

نيت 
ُ
زريق ي�سكن في نت�سيرت ِعّليت التي ب

لليهود، لأنه دفع مبلغًا اأكبر لتمّلك م�سكن.

الأيديولوجيا �سادت في الخم�سينيات 

وال�ستينيات و�سوًل اإلى �سنة 1972، لكنها في 

اآخر المطاف �ستتراخى عند جميع ال�سعوب، 

والذي ل يتراخى هو راأ�س المال الذي �سيم�سي 

قدمًا. ففي نت�سيرت ِعّليت اأ�سبح ال�سكان 

العرب ي�سكلون 30%، وبات راأ�س المال هو 

الذي يواجه العن�سرية، لكنه في النهاية 

�سي�سق طريقه.

هبة يزبك: تجربة القائمة الم�ستركة ناجحة 

اإلى حد ما، لكنها بحاجة اإلى تطوير، وهي 

مالأى بالتحديات وحقول الألغام، الأمر الذي 

يفر�س علينا ن�سجًا �سيا�سيًا وعماًل م�ستركًا 

كي نتجاوز هذه المرحلة، وننتقل اإلى مرحلة 

ن�ستطيع فيها اإدارة �سوؤون القائمة الم�ستركة 

وتحويلها اإلى ج�سم قيادي حقيقي وفاعل 

و�سط اأبناء �سعبنا.

نقطة النطالق في تعاملي مع القائمة 
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الم�ستركة ت�ستند اإلى كونها اإطاراً جامعًا 

للقوى ال�سيا�سية وللفل�سطينيين في الداخل، 

وكونها مرّكبًا وج�سمًا اأ�سا�سيين يعتمدان على 

التنظيم القومي للفل�سطينيين.

ما زلت اأقراأ ال�سراع باعتباره �سراعًا 

�سيا�سيًا يعتمد على ال�سراع القومي، وبالتالي، 

فاإن هذه م�ساألة ن�سالية تتحملها القائمة 

جد في داخلها قوى 
ُ
الم�ستركة حتى لو و

يهودية تقدمية، فهذا الأمر ل يلغي كونها 

الإطار الجامع والتنظيم القومي للفل�سطينيين 

في الداخل.

لقد �ساهمت عدة عوامل في نجاح القائمة 

الم�ستركة، وفي ح�سولها على 13 مقعداً في 

النتخابات الأخيرة في مقابل انتخابات 

ني�سان/اأبريل التي ح�سلت فيها على 10 

مقاعد. واأرى اأن �سببين رئي�سيين �ساهما في 

هذا النجاح:

اأوًل، المواطنون العرب في الداخل، 

يعتبرون الكني�ست �ساحة عمل م�ستركة اأكثر 

كثيراً من اأي مكان خارج الكني�ست، والق�سايا 

التي يعمل عليها اأع�ساء الكني�ست العرب 

والأحزاب الفاعلة، هي ق�سايا م�سيرية 

م�ستركة، وتحتاج اإلى عمل جماعي، حتى لو 

كان العاملون �سمن كتل اأو اأحزاب منف�سلة. 

�سمن هذا المفهوم للمواطن العربي العادي، 

هناك م�سير م�سترك، وهناك قوانين ُت�سّن 

�سدنا لأننا فل�سطينيون نعي�س في هذا البلد. 

اإذاً العمل طبيعي، وبديهي اأن يكون م�ستركًا.

ثانيًا، الت�سعيد في ال�سيا�سات العن�سرية 

�سد الفل�سطينيين، وخ�سو�سًا في العقد الأخير، 

والذي تجّلى اأخيراً بقانون القومية. هذا 

التمييز الذي ي�ساغ �سدهم على اأ�سا�س قومي، 

يجعل حاجتهم اإلى الوحدة اأكبر من قبل. ففي 

 النتخابات تحولت الق�سايا المدنية 
ّ
خ�سم

اإلى المركز، بمعنى اأن الوحدة اأمام �سيا�سات 

الدولة العن�سرية وت�سريع القوانين العن�سرية، 

�ساهمت في اأن يرى الفل�سطينيون في القائمة 

الم�ستركة عنوانًا لهم. كذلك في ني�سان/اأبريل، 

والآن، كان مطلب الوحدة مثيراً في العمل 

النتخابي، لكن بوجهين مختلفين. فالوحدة 

كانت الق�سية الأ�سا�سية التي ب�سببها عاقب 

النا�س الأحزاب في النتخابات، لأنها لم 

تتوحد، وقد فهمت الأحزاب الدر�س �سريعًا 

واأعادت ت�سكيل القائمة الم�ستركة في 

انتخابات اأيلول/�سبتمبر. ال�سوؤال المركزي هو: 

كيف ن�ستطيع اأن نترجم هذه القوة العددية 

التي ل ي�ستهان بها )13 مقعداً(، اإلى م�سروع 

�سيا�سي جامع متفق عليه، ولي�س اإلى م�سروع 

حد اأدنى؟ يعني عدم التعامل مع القائمة 

الم�ستركة كاأنها م�سروع حد اأدنى 

للفل�سطينيين في الداخل.

كيف نرفع هذا ال�سقف؟ هذا ال�سوؤال مطروح 

للنقا�س الجدي داخل القائمة الم�ستركة، وبرز 

خالل فترة النتخابات ويبرز الآن في خ�سم 

اأزمة ت�سكيل الحكومة، ودعم حكومة غانت�س، 

وم�ساألة التو�سية على غانت�س اأو عدمها. هناك 

نقا�س جّدي في داخل ''الم�ستركة'' ينعك�س 

تين 
ّ
اأي�سًا على ال�سارع، وعلى جمهور الم�سو

للقائمة الم�ستركة، لأن هذه الأخيرة تتاأثر 

تين، 
ّ
بم�ساألة حاجات ال�سارع وجمهور الم�سو

كما تتاأثر بالحالة ال�سيا�سية العربية العامة. 

فما يحدث في العالم العربي، والذي ن�ساهده 

عبر �سا�سات التلفاز، من م�ساهد تهجير 

وترويع وحروب واقتتال ونك�سات الثورات، 

يوؤثر بال�سرورة في الفل�سطيني في النا�سرة 

ه 
ّ

واأم الفحم والنقب، وي�ساهم في توج

الفل�سطيني نحو محاولة تح�سيل ما ي�ستطيع 

تح�سيله من حقوق مدنية كاآليات بقاء.
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الفروقات ال�سيا�سية بني نتنياهو وغانت�س

ال�سوؤال المطروح هنا هو: هل م�ساألة النتماء 

القومي للفل�سطينيين في الداخل والمحافظة 

عليه تحولت اإلى ق�سية مفهومة �سمنيًا، ول 

تحتاج اإلى نقا�س اأكثر، وبالتالي لأنها مفهومة 

�سمنًا، ن�ستطيع البدء بالمطالبة بـ ''المدني'' من 

دون خوف على الجانب القومي، اأم اإن المدني 

�سياأتي على ح�ساب القومي؟ هذا الخوف 

الأ�سا�سي �سنلم�سه مع الأيام، وهو تحّد جّدي 

يواجهنا في هذه المرحلة. ثمة اأ�سباب متعددة 

ومتنوعة �ساهمت في اأن يقبل الفل�سطيني باأن 

يكون العنوان الأ�سا�سي في النتخابات الأخيرة 

للقائمة الم�ستركة هي عناوين مدنية، واأنا هنا 

ل اأتحدث عن الخطابات في الحملة النتخابية 

العامة، ول عن الندوات التي ُعقدت، واإنما عن 

الإطار العام، والخطاب العام، مع اأن البرنامج 

ال�سيا�سي والجتماعي للقائمة الم�ستركة، 

يت�سمن في الأ�سا�س الق�سية الفل�سطينية وروؤية 

القائمة الم�ستركة اإلى موقعها �سمن الق�سية 

الفل�سطينية. هذا هو البند الأول في الم�سروع 

ال�سيا�سي للقائمة الم�ستركة، اإّل اإن الحملة 

النتخابية للقائمة الم�ستركة تاأثرت باأمرين:

اأوًل، الجو والم�سهد ال�سيا�سي العام في 

اإ�سرائيل، فالرغبة في اإ�سقاط نتنياهو ت�ستند 

اإلى كونه فا�سداً، ولي�س على اأ�سا�س خالف 

على اإدارة ال�سراع، وعلى �سكل الحل النهائي. 

و�سئنا اأم اأبينا، فاإن القائمة الم�ستركة تاأثرت 

بهذا المناخ العام، كما تاأثر به الجمهور 

الفل�سطيني.

ثانيًا، هناك رغبة جامحة في تطوير 

المكانة الفردية، وهذا اأمر يدغدغ م�ساعر 

النا�س، وهو اأي�سًا ما حاولت القائمة الم�ستركة 

اأن تاأخذه بعين العتبار. لقد كان �سعار القائمة 

الرئي�سي �سعاراً مدنيًا، مثل ''م�ستركة اأكثر.. 

تاأثير اأكثر''، كما اأنها ركزت على قوانين تتعلق 

بجودة الحياة، وبمكانة الفل�سطينيين في 

الداخل، لكن اإ�سقاط نتنياهو لماذا؟ ما معنى 

الفروقات ال�سيا�سية القائمة بين نتنياهو وبين 

غانت�س؟ هذا كان غائبًا عن الحملة العامة 

ل في حّق 
َّ
للقائمة الم�ستركة، وهذا نقد ي�سج

القائمة الم�ستركة، وعلينا الإ�سارة اإليه، مع 

اأخذنا في العتبار اأنه نابع من جو اجتماعي 

عارم راغب في النحياز اإلى المدني.

عمليًا التحديات كبيرة اأمام القائمة 

الم�ستركة، وتتعلق اأوًل، باإدارة ال�سوؤون 

ر عن 
ّ
الداخلية للقائمة الم�ستركة، والتي تعب

تطلعات اأربعة اأو ثالثة تيارات مركزية في 

الداخل؛ فالتحدي الأ�سا�سي هو كيفية التج�سير 

ما بين المواقف. ثانيًا، القائمة الم�ستركة 

تحولت اإلى عنوان �سيا�سي اأ�سا�سي لدى 

الفل�سطينيين في الداخل، الأمر الذي ي�سكل 

خطراً حقيقيًا على الحراك الحزبي، وما يعنيه 

من انتزاع ال�سرعية من الأحزاب، كاأن القائمة 

الم�ستركة هي الحزب الجامع، وكاأنه ل �سرعية 

لعمل حزبي ميداني على الأر�س، وهو ما يحّد 

اأي�سًا، من اإمكانات الحراك والفكر والن�ساط 

ال�سيا�سي في الميدان.

منير فخر الدين : في حال تقررت 

النتخابات، ما هو في راأيك و�سع 

''الم�ستركة''؟ كيف يمكن اأن تزيد مقاعدها؟

هبة يزبك: جزء من اأهداف القائمة الم�ستركة 

هو زيادة مقاعدها، وهذا اأمر �سروري، فنحن 

نتعامل مع زيادة المقاعد كاإنجاز، وكوزن 
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نوعي لتمثيل الفل�سطينيين في الداخل. ففي 

النهاية نحن نمّثل الفل�سطينيين داخل 

الكني�ست، لإ�سماع �سوتهم ولو�سع ق�ساياهم 

في المركز، وعدم تهمي�س هذه الق�سايا، 

عَديها القومي والمدني. نعم 
ُ
والعمل على ب

زيادة المقاعد هو هدف، لكن في حال ت�سكلت 

حكومة، هناك اأي�سًا عدة تحديات اأمام 

القائمة الم�ستركة.

القائمة الم�ستركة ما بعد النتخابات 

الأخيرة كان ح�سورها قويًا، وهذا يعود اإلى 

الحراك المتعلق بق�سايا الجريمة والعنف. 

وال�سوؤال هو: هل �ستزيد مقاعدها اإذا ا�ستمرت 

في هذه الطريقة من العمل؟، نعم �ستزيد 

مقاعدها. والأهم، هل هذا ما تريده القائمة 

الم�ستركة �سيا�سيًا؟ هذا هو ال�سوؤال المف�سلي.

الخطاب ال�سيا�سي الآن يتمحور حول 

دخول اأو دعم حكومة غانت�س اأو عدم دعمها، 

وحول وجودنا وكوننا جزءاً فاعاًل حقيقيًا في 

الم�سهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي، لكن اإلى اأي مدى 

�سن�ستطيع ت�سويغ هذا الخطاب للجمهور؟ واإلى 

اأي مدى �سي�ستمر الجمهور في �سراء هذا 

الخطاب؟ ومتى �سي�سطدم بالواقع، وكيف 

�سيوؤثر هذا بال�سرورة في اأنماط الت�سويت 

لدى القائمة الم�ستركة؟

منير فخر الدين: هل لديكم معطيات ب�ساأن 

موقف الجمهور من دعم قائمة غانت�س؟

هبة يزبك: طبعًا، تك�سف ال�ستطالعات اأن 

الأكثرية تعطي دعمها لحكومة غانت�س، واإذا 

ر�ست 
ُ
جرى تعريفها كحكومة احتالل، وع

ميزانياتها المخ�س�سة لالحتالل، فاإن الموقف 

يمكن اأن يتغير. غانت�س يمثل اليمين في 

اإ�سرائيل، لكن يمكن اأن يتغير. ال�سوؤال هو: ماذا 

يريد النا�س؟ وما هي م�سكلتك كقيادة �سيا�سية 

واإلى اأين تقود؟

رائف زريق: فيما يتعلق بـ ''الم�ستركة''، اأعتقد 

اأنه يمكن ت�سبيه تحديات ''الم�ستركة'' بالثقب 

الأ�سود، والنفجار الكبير - اأنا متاأثر 

بالفيزياء. الثقب الأ�سود يمثل تغييب 

الختالفات تمامًا، بحيث تفقد القائمة 

الم�ستركة قدرتها على �سناعة الختالف؛ بعد 

ذلك ماذا يتبّقى من الأيديولوجيا؟ كيف نرى 

ا النفجار الكبير 
ّ
النقا�س بين مكوّناتها؟ اأم

)big bang(، فهو غياب �سيء م�سترك اأو غياب 

اآلية م�ستركة ت�سبط الختالفات، وتحول دون 

لها اإلى �سجار. ال�سوؤال هو: كيف تخلق اآلية 
ّ
تحو

للوحدة، بحيث ل تق�سي الوحدة على 

الختالف، والختالف ل يق�سي على الوحدة؟

منير فخر الدين: اأنت ترى اأننا ذاهبون اأكثر 

اإلى الثقب الأ�سود؟

رائف زريق: ل، اأرى اأننا نتاأرجح طوال الوقت 

بين الثنين. ففي بع�س الحالت ل يوجد 

نقا�س، واأحيانًا اأي نقا�س ب�سيط يوؤدي اإلى 

انفجار، واآلية ال�سبط غير موجودة، وبالتالي 

فاإن تطوير اآليات عمل لـ ''الم�ستركة''، ما زال 

غير قائم. لنفر�س اأن اأحداً يريد تقديم اقتراح 

قانون للكني�ست، فهل يقدمه اإلى ''الم�ستركة''، 

اأم يقدَّم با�سم الأحزاب؟ اإذا اأردنا الذهاب اإلى 

ن يذهب؟ لماذا نلتقي 
َ
الأمم المتحدة، م

بالرئي�س اأبو مازن؟

اآليات العمل غير وا�سحة حتى الآن. واإذا 

كانت القائمة الم�ستركة تريد اأن تتجاوز 

الأحزاب وتمثل حالة �سعبية، فهذا ي�ستدعي 

تطوير قنوات بينها وبين الجمهور خارج 
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ت لـ ''الم�ستركة'' ول 
ّ
ن �سو

َ
الأحزاب، فهناك م

يريد دعم اأي حزب من الأحزاب.

هذا وا�سح في انتخابات ني�سان/اأبريل 

التي فاز فيها 10 اأع�ساء كني�ست، وعندما 

توحدت الأطراف في انتخابات اأيلول/�سبتمبر 

زادت قوة القائمة الم�ستركة بن�سبة %30، 

تون 
ّ
الأمر الذي يعني اأن هناك ناخبين ي�سو

للوحدة.

يجب اأن يكون هناك اآلية قادرة على 

التعبير عنهم. ال�سيء المقلق اليوم هو وجود 

اأربعة اأحزاب، فهل هناك دينامية ل�ستيعاب 

حزب جديد يدعو اإلى ''حّل الدولة الواحدة''؟ 

وكيف ي�ستطيع دخول ''الم�ستركة''؟ وما هي 

اآلية تجديد الدم في القائمة الم�ستركة بدخول 

اأحزاب جديدة؟

منذ اأن تاأ�س�ست ''الم�ستركة''، واأنا اأ�سير اإلى 

هذا الإ�سكال، واأت�ساءل عن كيفية التوافق 

عليه. �سيكون هناك دائمًا اأزمة، لكن حتى 

م انتخابيًا وت�سير هي الأ�سا�س 
َ
الأزمات ُتح�س

للمفاو�سات، واأنا ل اأرى وجود جهد فكري 

بذل في هذا التجاه.
ُ
ي

تحدثت عن تحديات داخلية: اآليات عمل، 

و�سبط الوحدة والختالف، وكيف تكون 

ت 
ّ
عالقتها مع الجمهور الذي لم ي�سو

لالأحزاب. هناك تحديات �سيا�سية اأمام 

الالئحة الم�ستركة وتحديات تنظيمية؛ هناك 

انزياح اإ�سرائيلي وا�سح نحو اليمين، وبالتالي 

الم�سهد ال�سيا�سي كله في اإ�سرائيل ينزاح نحو 

اليمين ب�سبب نجاح م�سروع ال�ستيطان، 

وبالتالي الحديث اليوم عن تفكيك 

الم�ستعمرات الذي كان جوهر ما ي�سمى 

العملية ال�سلمية، اأ�سبح تقريبًا غير واقعي. 

الم�سهد ال�سيا�سي كله، بما فيه واقع 

''الم�ستركة''، عر�سة لهذا النزياح نحو اليمين، 

ا البقاء 
ّ
والخطر المحدق في هذه الحالة، هو اإم

في الكني�ست كاأنه ل يوجد انزياح نحو اليمين، 

وتكرار الكالم نف�سه الذي كنا نتحدث به في 

ا التحول اإلى 
ّ
ال�سبعينيات والثمانينيات، واإم

.)irrelevant( حالة غير ذي �سلة

العمل براأ�سني: من داخل الكني�ست ومن خارجه

في ظل هذا الو�سع يجب التفكير ب�سكل علمي 

اأكثر، فبدًل من النقا�س بين الفل�سطينيين على 

الت�سويت اأو عدمه، يجب اأن يكون الراأي 

مح�سومًا في اتجاه الت�سويت، لأن على 

الفل�سطينيين اأن يعملوا براأ�سين: راأ�س داخل 

ن يعمل داخل 
َ
الكني�ست، وراأ�س خارجه. فم

الكني�ست ل ي�ستطيع العمل مع ال�سوابط نف�سها 

التي من الممكن للجنة المتابعة التحرر منها، 

اأي اأن هناك اإيقاعًا معينًا لعمل الكني�ست. 

فمثاًل اإذا ُدعيت اإلى لقاء مع وزير، واإذا ذهبت 

اإلى الكني�ست من دون �سراكة مع وزير، فاإن 

الأمر ل ي�ستقيم. اإذاً، اإن اأف�سليتك في الكني�ست 

تجعلك ت�سل اإلى مواقع القوة، واذا لم ت�سل 

اإليها، ولم تحاورها، ولم تحاول اأخذ اإنجازات 

عينية منها، فاإنك بذلك تخون دورك كع�سو 

كني�ست.

وبما اأن الفل�سطينيين في الداخل يمثلون 

عمقًا تاريخيًا وا�ستراتيجيًا وهوياتيًا يتجاوز 

عمل الكني�ست، فاإنه يجب توزيع الثقل بين 

القائمة الم�ستركة وكيان خارجها على �ساكلة 
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لجنة المتابعة. ما اأخ�ساه الآن ال�ستباك بين 

لجنة المتابعة و''الم�ستركة''، وهذا يجب اأن 

يتوقف، فمزايدة ''المتابعة'' اأحيانًا على 

''الم�ستركة'' يجب اأن يتوقف، وهذين الج�سمين 

يجب اأن يعمال بطريقة متكاملة.

جزء من نجاح ''الم�ستركة'' هذه المرة كان 

انتخابيًا، وجاء نتيجة حمالت رفع ن�سبة 

الت�سويت، والتي ا�ستفادت من قوى خارجية 

في اأميركا. اأنا ل اأتعّفف �سيا�سيًا الآن، ول 

يوجد عندي هذا البعبع، اإذ لو كان هدفي رفع 

ن�سبة الت�سويت، فلتكن حمالت لرفع ن�سبة 

ن ي�سبط 
َ
الت�سويت، لكن يجب النتباه اإلى اأن م

هذا الإيقاع عنده اأجنداته المتمثلة في ي�سار 

اإ�سرائيلي موجود في اأميركا، وهو الذي يجعلنا 

نتحدث بمنطق ''ال�سالم الآن''، فم�سالحنا تتفق 

اأحيانًا مع هذا الي�سار، واأحيانًا ل تتفق.

لقد خلق الدعم جواً عامًا، لكن الأهم هو 

ن يوفر هذه الأموال، هل ي�ستطيع 
َ
الثقة. فم

�سبط اإيقاع الدعاية النتخابية لرفع ال�سوت؟ 

مهم النتباه لعدم اختطاف ''الم�ستركة''.

منير فخر الدين: يعني ''الم�ستركة'' تلقت 

دعمًا من هذه الجهات؟

رائف زريق: لي�س ''الم�ستركة'' كج�سم �سيا�سي 

ن اأخذ الدعم، بل اإن هناك جمعيات 
َ
هي م

عديدة دعمت ''الم�ستركة'' ب�سكل غير مبا�سر، 

عبر دعم رفع ن�سبة الت�سويت.

منير فخر الدين: جمعيات يهودية اأم عربية؟

رائف زريق: جمعيات عربية وعربية - 

يهودية. اأعتقد اأن التحديات التي تواجهها 

''الم�ستركة'' و''المتابعة'' ل تحظى بنقا�س 

جدي، ولالأ�سف الن�سر في الفي�سبوك لي�س 

تعوي�سًا عن موقف وا�سح ومبا�سر، ول عن 

موقف مركب. هناك ت�سطيح للعمل ال�سيا�سي، 

فعندما ل يعجب �سخ�س بحدث اأو موقف 

معين، ين�سر موقفًا في الفي�سبوك.

اإن �سوؤال كيف �سنق�سي على الجريمة 

بوا�سطة �سرطة اإ�سرائيل التي تعتقلنا وت�سجننا 

ن 
َ
وتهدم بيوتنا، هو �سوؤال �سرعي، لكن م

ي�ستطيع الق�ساء على الجريمة من دون 

ن ي�ستطيع 
َ
التعامل مع �سرطة اإ�سرائيل؟ م

التاأثير في نظام التعليم لأولدنا من دون 

التعامل مع وزارة المعارف الإ�سرائيلية؟ 

يعني، طبيعة العالقة مرّكبة بين الفل�سطينيين 

واإ�سرائيل، هي لي�ست عالقة �سراع وعداوة 

فقط، بل هي كعالقة زوجين مت�ساكَنين 

وعندهما اأولد، فهما مجبران على التعامل 

مع بع�سهما البع�س، لكنهما مختلفان ويتاآمر 

بع�سهما على بع�س.

''الم�ستركة'' بحاجة اإلى مجل�س ا�ست�ساري 

يجتمع مرة كل ثالثة اأ�سهر، ويتمتع ب�سالحية 

اتخاذ قرارات، وهذا الأمر يجب اأن يناَق�س 

عقل اأن تقرر ''الم�ستركة'' تزكية 
ُ
بجدية. اإذ ل ي

غانت�س بع�سرة اأع�ساء، بينما كان من 

المفتر�س اأن يجل�س الـ 13 ع�سواً ويقرروا هذا 

الأمر. ففي مو�سوعات ح�سا�سة بهذا الم�ستوى، 

ما المانع من اأن ي�ستاأجروا قاعة في النا�سرة 

ن يرغب 
َ
ليوم كامل، ويفتحوا المجال اأمام م

في تقديم اأفكار واإبداء راأي، ثم يقرروا بعد 

ذلك؟ هذا واحد من الأمور التي ت�سمن عدم 

اختراق واختطاف ''الم�ستركة''. ولالإجابة عن 

كالم اأيمن، هناك فرق بين اإ�سقاط نتنياهو 

وت�سويغ اإ�سقاطه، اأنا مع اإ�سقاط نتنياهو، 

وهذه مهمة �سيا�سية، لكن ت�سويغات اإ�سقاط 

رت�ٍس ق�سية اأُخرى.
ُ
نتنياهو كم
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منير فخر الدين: مو�سوع ماأ�س�سة 

''الم�ستركة'' له محور خا�س، والآن لن�ستمع 

اإلى بقية الم�ساركين.

�سوؤال ال�رصعية

اأمل جّمال: ل اأريد اأن اأعيد الأ�سياء التي 

ُذكرت، واإنما اأريد اأن األخ�س الأمور بجدليات 

اأ�سا�سية يمكن من خاللها الإجابة عن الأ�سئلة 

كلها. على راأ�س تلك الجدليات التناق�س اأو 

عدم الت�ساق ما بين التاأثير وال�سرعية. نحن 

من جهة، نريد اأن نوؤثر ونزيد كمية التاأثير في 

الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية، ومن جهة ثانية، فاإنه 

حبت ال�سرعية اأكثر عن 
ُ

كلما ازداد تاأثيرنا، �س

هذه الموؤ�س�سة. يوجد تخوف اأكثر في ال�سارع 

الإ�سرائيلي من تاأثيرنا، واإذا اأردنا اأن نك�سب 

�سرعية فاإن هذا يعني تمييع الخطاب من اأجل 

اكت�ساب تاأييد ال�سارع الإ�سرائيلي لنا. هذا 

ح�سب 
ُ
 ولم ي

ّ
بت

ُ
المو�سوع في اعتقادي لم ي

ب�سكل كاٍف.

كيف يمكن اأن نرفع مدى التاأثير في 

ال�سارع الإ�سرائيلي من دون تمييع الخطاب 

بال�سكل الذي يمحو لي�س فقط الفروقات بين 

الأحزاب، بل بع�س الخطوط اأو بع�س 

اللتزامات الوطنية الأ�سا�سية اأي�سًا؟ الخالف 

هو خالف مو�سوعي ولي�س مدنيًا فقط؛ هل 

نتنياهو فا�سد اأم غير فا�سد؟ موافقون على 

دخول ال�سرطة الإ�سرائيلية اإلى القرى العربية، 

اأم غير موافقين على دخولها؟ هذا المو�سوع 

مهم جداً، وي�سكل ماأزقًا كبيراً للقائمة 

الم�ستركة.

اأتكلم عن قيادة القائمة الم�ستركة كاأنها 

حزب واحد، ولي�س اأفقًا �سيا�سيًا واأيديولوجيًا 

واحداً. لكن مع ذلك، يتعين على القائمة 

الم�ستركة اأن تتعامل مع �سوؤال ال�سرعية ب�سكل 

قاطع، فعليها اأن تك�سب �سرعية في الموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية نف�سها. ما هي الآليات لك�سب 

ال�سرعية من دون التخلي عن الركائز 

الأ�سا�سية للخطاب ولم�سالح المجتمع الذي 

تمثله؟ هذه نقطة مهمة اأولى مرتبطة بجدلية 

ثانية، ''المدني'' و''الوطني''.

هبة يزبك: �سوؤالي هو مفهوم ال�سرعية.

اأمل جّمال: تعريف مفهوم ال�سرعية ينطلق من 

ْن نكون 
ّ
�سوؤال: اإلى اأي مدى نكون �سرعيين؟ ِمم

�سرعيين؟ ما هي التنازلت التي نقدمها كي 

نكون �سرعيين؟ هذا ما اأق�سده، ول اأريد اأن 

اأذهب بعيداً اأكثر من الالزم؛ اأي ما هي 

الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها 

با�سم ال�سرعية في الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية؟ ففي 

نهاية الأمر، مدى التاأثير في الموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية هو في داخلها ولي�س خارجها، 

فاأنت تكون موؤثراً في العالم العربي والعالم 

الخارجي بالقدر الذي تريده، وفي نهاية الأمر 

هناك موؤ�س�سة تعمل من داخلها. اأنت في داخل 

الكني�ست، اأي اأنك في داخل موؤ�س�سات ال�سلطة 

الإ�سرائيلية، ولديك تاأثير فيها، لكن اإذا اأردت 

اأن توؤثر هناك، فما هو الخطاب وما هي 

مقوماته، كي تك�سب ما بين التاأثير وال�سرعية؟ 

وكي تكون موؤثراً يجب اأن تكون �سرعيًا، 

ولتكون �سرعيًا يجب اأن تطرح خطابًا من نوع 
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معين يتوقعونه هم، وبالتالي، اإلى اأي مدى 

يمكن اأن تتما�سى مع خطابهم، بحيث يكون 

مقبوًل من الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية، من اأجل 

تو�سيع رقعة التاثير؟ فعلى �سبيل المثال، 

الحديث مع غانت�س، والت�سريحات التي قيلت 

بعد اللقاء معه هي اإ�سكالية من الدرجة 

الأولى، وهي في راأيي، تكتيك �سيا�سي ناجح 

من جهة، كي ل ن�سعه في موقع ''م�ستحيل'' 

تجاه المجتمع اليهودي، ول ن�سع اأنف�سنا في 

موقع ''م�ستحيل'' تجاه مجتمعنا.

 في 
ّ
في نهاية الأمر، يتحتم علينا البت

اللتزامات، وهذا يجب اأن يتم لي�س داخل 

القائمة الم�ستركة فح�سب، بل اإن هناك اأي�سًا 

حاجة اإلى ا�ستراك جمهور اأو�سع كثيراً. واأحد 

اإخفاقات القائمة الم�ستركة، حتى الآن، هو 

غياب اآليات تو�سيع رقعة التاأثير في المجتمع 

الفل�سطيني.

منير فخر الدين: ما هي الإ�سكالية في دعم 

غانت�س؟

اأمل جّمال: لم اأقل اإن هناك اإ�سكالية. اأنا مع 

التحاور مع غانت�س، لكن كيف تطرح التحاور 

معه؟ واإلى اأي مدى اأنت م�ستعد لأن تتنازل 

عن مواقف معينة كي ينجح في تركيب 

حكومة؟

منير فخر الدين: ما هي المواقف التي 

تتنازل عنها؟ وهل غانت�س يريد اأن ي�سم 

الم�ستعمرات، وما هو برنامجه ال�سيا�سي؟

اأمل جّمال: كل �سيء قابل للتفكير من جديد، 

فالواقع ال�سيا�سي المائع وغير الوا�سح، خلقه 

اليمين الإ�سرائيلي، من خالل ا�سطناع 

ا كان مّتبعًا في 
ّ
م�ستقبل مختلف تمامًا عم

ق�سايا ''حل الدولتين'' واتفاق اأو�سلو اآنذاك. 

حّتم علينا اأن نكون حكيمين 
ُ
وهذا الواقع ي

اأكثر في التعامل مع غانت�س ومركز الي�سار 

الإ�سرائيلي. اأنا ل�ست مع المتناع ب�سكل كامل، 

لكنني ل�ست مع الت�سليم ب�سكل كامل في 

المو�سوع، اأي اأنني ل�ست مع مواقف مبدئية 

اأيدلولوجية �سلبة، دوغماتية، غير قابلة 

للت�ساوم بتاتًا، ول مع تمييع كل �سيء كي 

نح�سل على موارد ب�سيطة من غانت�س، مع 

اأنني اأميل اإلى طريق الو�سط ب�سكل وا�سح، لأن 

هذا المو�سوع مبدئي وا�ستراتيجي وعميق، 

ومنوط به م�ستقبل ''الم�ستركة'' وم�ستقبلنا 

ال�سيا�سي باأكمله.

يجب التحاور مع الجمهور الفل�سطيني في 

الداخل، واأنا اأوافق رائف على اإقامة مجال�س 

لال�ست�سارة والتحاور، وعدم اتخاذ قرارات 

مبدئية ذات اأبعاد كبيرة من دون التحاور، 

لأن هذا اأ�سلوب �سيىء جداً، وهو نوع من 

التكتيك ال�سيا�سي الموقعي الق�سير النظر الذي 

ات الموؤ�س�سة 
ّ
يوقعنا، في نهاية الأمر، في مطب

الإ�سرائيلية التي تعمل على اأ�سا�س خطط 

لتحقيق اأهدافها. فعلى الرغم من جميع 

الخالفات بين غانت�س ونتنياهو، هناك 

موؤ�س�سة، وهناك مرجعيات موؤ�س�ساتية تخطط 

لأمور معينة، ولذا يتوجب علينا اأّل نتعامل مع 

غانت�س كاأنه خارج الموؤ�س�سة، وبمثابة المالك 

الجديد على الأر�س، فهو جزء من الموؤ�س�سة، 

ومن �سلب الموؤ�س�سة، وبالتالي يجب التعامل 

مع الموؤ�س�ساتي اأكثر.

الجدلية الأُخرى التي اأرغب في طرحها، 

ف�ساًل عن جدلية ''الوطني'' و''المدني''، هي 

جدلية ''ال�سعبي'' و''الموؤ�س�ساتي''. فمن جهة، 

يجب عدم العمل مع ''الم�ستركة'' على اأنها 
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موؤ�س�سة واحدة، ومن جهة ثانية، اإيجاد اآليات 

لت�سنيف الخالفات والختالفات، اآليات 

للتعامل مع الواقع الفل�سطيني ال�سامل كله، 

اآليات للتعامل مع لجنة المتابعة، ولجنة 

روؤ�ساء ال�سلطات المحلية، وما اإلى ذلك من 

اآليات تتالءم مع التحديات داخل الكني�ست. 

ر، فاإن ''الم�ستركة'' �ستبقى 
َّ
فهذا كله اإذا لم يطو

كق�سة في مهب الريح.

نالحظ اأنه في كل تغيير كبير تنك�سف 

الخالفات داخل ''الم�ستركة''، وبالتالي يهبط 

وزنها ال�سعبي، وهنا الجدلية مع ''ال�سعبي''، 

بمعنى اأن الرتباط مع الجمهور ياأتي من 

خالل الإنجازات، فالخطاب وحده ل يكفي 

لإقناع الجمهور في كل مرة، ول للمراهنة 

على اأع�سابه وم�ساعره، لتجيير �سوته لنا.

يجب اأن نتجاوب مع المطالب ال�سعبية 

ب�سكل جّدي، ونعمل على تطوير اآليات للتعامل 

مع المطالب ال�سعبية ب�سكل جدي، وكي نحقق 

ما ن�سبو اإليه، وهو رفع �سقف الت�سويت في 

المرات المقبلة، علينا اأن نعتمد ا�ستراتيجيا ما، 

ل اأن نتحرك في اللحظة الأخيرة، في حالة 

.)emergency situation( طوارىء

ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: هل المحرك 

الأ�سا�سي هو ''الم�ستركة''؟ وهل ''الم�ستركة'' 

قادرة على الو�سول اإلى هذا النموذج غير 

ال�سيا�سي الذي يحظى بتوافق تام؟ وهل 

ن�ستطيع الو�سول اإلى توافقات معينة ب�ساأن 

الم�سائل ال�سيا�سية والأيديولوجية والوطنية، 

فنتعامل مع المتفق عليه، ونتعامل مع �سعبنا 

ب�سكل جريء ومع بع�سنا البع�س، واأّل يتحول 

المختلف عليه اإلى ال�سيء الأ�سا�سي؟

ومثلما قال رائف، فاإنه عند انفجار 

الخالفات المفاجئة وظهورها داخل 

''الم�ستركة''، فاإنها �ستفقد �سرعيتها في ال�سارع 

العربي، و�ستظهر انتهازيتها ب�سكل قاطع، 

وبالتالي �ستخدم الم�سلحة الإ�سرائيلية. وفي 

نهاية الأمر، �ستركز الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية 

الأ�سواء على الخالفات من اأجل نزع ال�سرعية، 

ومن اأجل خلق الفرقة ما بين القيادة وبين 

الجمهور. اإلى اأي مدى ''الم�ستركة'' قادرة على 

التعامل بجدية مع اآليات الموؤ�س�سة التي تريد 

اأن تخلق الفرقة، وتعزز الخالفات الداخلية؟ 

يجب اأن يكون هناك تطوير اآليات للتعامل مع 

هذا المو�سوع ب�سكل ا�ستراتيجي، ولي�س 

موقعيًا، ويجب اأن يكون هناك اآليات للتفكير 

الم�سترك، والعمل على تو�سيع الرقعة مع 

قطاعات متعددة من ال�سعب.

اأي عمل مدين هو وطني، اإّل اإذا كان موؤ�رصًل

جدلية اأي�سًا يجب نقا�سها هي م�ساألة ''المدني'' 

و''الوطني''. الكالم الذي قاله رائف ي�سكل مادة 

جيدة للنقا�س، لأن كل �سيء يجب التعامل معه 

ز مدني 
ّ
من خالل المواطنة، لكن ثمة حي

حقيقي يجب التعامل معه اإجرائيًا، بم�سامينه 

الوطنية، �سئنا اأم اأبينا.

رائف زريق، يتحقق ذلك من خالل المواطنة 

الإ�سرائيلية، من خالل مفهوم المواطنة.

اأمل جّمال: هنا يوجد توافق من دون �سك. 

الموؤ�س�سة تحاول اأن تخلق ت�ساربًا بين 

''المدني'' و''الوطني''، لأنها تريد ''المدني'' 
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الإ�سرائيلي، وبالتالي النزلق نحو الأ�سرلة، 

وهذا فيه ت�سارب مع ''الوطني'' بال�سكل الذي 

نفهمه نحن. وفي اعتقادي، فاإن تعزيز مفهوم 

العمل ال�سيا�سي المدني بم�سامينه الوطنية، 

اأمر ل مفر منه، واأي عمل مدني عربي هو 

ب�سكل اأوتوماتيكي وطني، اإّل اإذا كان موؤ�سرًل 

ب�سكل كامل.

المطالب الوطنية والأفق المدني، واأفق 

المواطنة، وم�سطلح المواطنة، وم�سطلح العمل 

ال�سيا�سي المدني، يجب اأن ت�ستمل على 

م�سامين جديدة لمناف�سة ما تحاول الموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية اأن ت�سبغه عليها. وهذا التحدي هو 

اأحد التحديات الأ�سا�سية لـ ''الم�ستركة''.

كيف يمكن �سوغ م�سروع مدني مختلف 

ا تطرحه الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية؛ م�سروع 
ّ
عم

ياأخذ بعين العتبار جميع المرّكبات والنتماء 

الوطني من جهة، ويبقى قادراً على اأن يتحدث 

مع الموؤ�س�سة، من دون انقطاع، ومن دون 

اإدارة الظهر للموؤ�س�سة من جهة اأُخرى؟ هذه 

المعادلة مهمة جداً، وهنا الجدلية بين 

''ال�ستراتيجي'' و''التكتيكي''. نحن كثيراً ما 

ن�سيع في التكتيك، فنبقى في ''التكتيكي''، ول 

نرتقي اإلى ال�ستراتيجي، ونظل غير قادرين، 

لأننا ندور في متاهات �ساألخ�سها الآن 

بمو�سوع واحد، مع اأنها اأو�سع كثيراً، هو 

ق�سية الأجندة الإعالمية الإ�سرائيلية المتمثلة 

في: نتنياهو يحكي �سيئًا والإعالم الإ�سرائيلي 

يردده، ونحن نقع ون�سيع فيه، وبالتالي، ل 

يوجد تعامل ا�ستراتيجي يرتبط مع الجدليات 

الأُخرى. هناك حاجة اإلى الرتقاء باأفق 

التعامل مع الواقع، واإلى تحديد ما هي 

المو�سوعات الأ�سا�سية التي نتعامل معها، 

وباأي �سكل ترتبط بواقعنا، وهل اإن �سعبنا 

قادر على اأن يتعامل معها ب�سكل جّدي.

الفطرية الفل�سطينية والتحول اإىل م�رصوع �سيا�سي

اأنا من المتفائلين، ودائمًا اأقول: فطريًا.. نحن 

وطة 
ُّ
فل�سطينيون، من النقب جنوبًا اإلى ف�س

�سماًل، وحتى ال�سائعين مّنا في �سوق العمل 

الإ�سرائيلية، هم فل�سطينيون بالفطرة. ثمة 

انتماء وطني فطري لرتباطنا بالأر�س، 

ففل�سطين هي الهوية، وقد جرى الحديث عن 

الهوية قبل؛ الهوية لي�ست �سيئًا مجرداً في 

ال�سماء، اإنها الزيتونات حّد البيت، وفل�سطين 

بالن�سبة اإلى النا�س، هي الأر�س، والت�سييقات 

التي تحدث. هذا الذي يربط الفل�سطيني 

بفل�سطين، هو عمل فطري. التو�سع 

ال�ستيطاني، اأكان في ال�سفة الغربية، اأم في 

الجليل، يجعلنا بالفطرة فل�سطينيين. ال�سوؤال 

ل هذه الفطرة الفل�سطينية اإلى 
ّ
هو: كيف نحِو

اأفق �سيا�سي، واإلى م�سروع �سيا�سي م�سترك 

على م�ستوى ''ال�ستراتيجي'' ولي�س ''التكتيكي'' 

فقط؟ الفرق بين ني�سان/اأبريل واأيلول/�سبتمبر 

وا�سح جداً: التغلب على الفروقات بين 

الأحزاب، وخلق ''ال�ستراتيجي'' كاأفق �سيا�سي، 

واإبقاء ''التكتيكي'' كم�ساألة خالفات متدنية 

اأكثر، هي في نظري، اإنجاز لـ ''الم�ستركة''، 

وذلك من خالل خلق اآليات جديدة ترتقي مع 

الواقع، ول �سيما اأن تحديات الواقع اليوم 

مختلفة تمامًا. و�ساألخ�س بجملة واحدة فقط: 

التحدي الأكبر لـ ''الم�ستركة''، واإنجازها الأكبر 

هو اأن تخلق هذا الجو الجديد من التعامل مع 
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التحديات، من خالل و�سع اآليات جديدة 

واقعية من جهة، لكن مع اأفق ا�ستراتيجي 

م�ستقبلي وا�سح وقاطع من جهة اأُخرى.

منير فخر الدين : د. جورج ماذا ت�سيف؟

جورج جقمان: اأرى اإمكانات لتعاون 

ا هو 
ّ
فل�سطيني م�سترك في الم�ستقبل اأكثر مم

الو�سع عليه الآن، واأعتبر اأنها م�ساألة وقت 

قبل اكت�ساف مجموعة من الق�سايا الم�ستركة. 

اأعتقد اأن ''حل الدولتين'' بالفهم الفل�سطيني له، 

اأي في حدود 1967، انتهى، لأن مو�سوع 

 وارد عند جميع الأحزاب ال�سهيونية، 
ّ
ال�سم

والق�سية م�ساألة وقت فقط، و�سنرى ما �سيحدث 

بعد ت�سكيل الحكومة. وبالتالي، فاإن الحديث 

عن اإقامة دولة فل�سطينية على ما تبّقى من 

الأر�س وت�سميتها دولة، حتى هذا ل اأراه في 

الأفق. اأعتقد اأن الم�ستقبل مفتوح فيما يتعلق 

بعنا�سر العمل الم�سترك، لكن يجب اأن ين�سج 

الو�سع اأكثر في ال�سفة الغربية تحديداً.

هذه الق�سايا الم�ستركة تثير بطبيعة الحال 

ا ل �سك فيه اأن العمل 
ّ
اأ�سئلة �سعبة، فمم

ال�سيا�سي يقوم في الأ�سا�س على الم�سالح، 

واأحيانًا يتم تنازل عن بع�س الق�سايا 

لم�سلحة الأُخرى. وال�سوؤال هو: اأين يمكن 

و�سع الحدود؟ ل يمكن الإجابة ب�سكل مجرد 

عن �سوؤال مثل هذا، فاأحيانًا هناك خيارات 

�سعبة، وقد يكون الخيار بين اأمر �سيىء واآخر 

اأ�سواأ، وربما يختار المرء ما هو �سيىء تفاديًا 

لما هو اأ�سواأ، فهذا اأمر مالزم للعمل ال�سيا�سي. 

لكن في جميع الأحوال، يجب درا�سة اإن كان 

هناك بع�س القتراحات ب�ساأن مو�سوع 

م�ساركة الجمهور، اإذ كلما زادت م�ساركة 

الجمهور في النتخابات، يزداد عدد المقاعد، 

ويكبر الثقل الفل�سطيني داخل الموؤ�س�سات 

الإ�سرائيلية، وبالتالي تتحقق اأمور اإ�سافية. 

واإذا جرت انتخابات مرة ثالثة، فكيف �سيكون 

الو�سع؟ هذا اأمر مهم و�سنرى ما �سيحدث.

تف�ّسي اجلرمية يف املجتمع الفل�سطيني

اأيمن عودة: هناك تحٍد خطير هو تف�سي 

قتل 5 
ُ
الجريمة. فقبل �سنة 2000، كان ي

اأ�سخا�س في العام الواحد، بينما �سقط في 

ا ينتِه العام بعد. 
ّ
الأم�س القتيل رقم 79، ولم

ال�سالح اأ�سبح متوفراً اأكثر.

لماذا ن�سبة القتل عند الدروز وعند عرب 

النقب اأقل من ن�سبته في المثلث والجليل، مع 

اأن ال�سالح متوفر بكثرة لدى الدروز، وكذلك 

لدى �سكان النقب العرب؟ ما يحدث في هذا 

المجال هو خ�سارة المبنى التقليدي، من دون 

ربح المواطنة اأو الدولة.

لقد خ�سرنا المبنى التقليدي في اأوائل 

الت�سعينيات، وانتهت البنية العائلية. فالمختار 

اأو كبير القرية كان يقول لل�سباب: ِارجعوا 

كلكم اإلى الخلف، وكانوا ي�ستجيبون، هذا 

انتهى.

قبل 5 اأيام التقيت ب�ساب في �سارع 

بجروان في حيفا، و�ساألته هل تدفع خاوة اأم 

ل؟ �سفن الرجل وقال: ''هو في حدا بدفع�س 

ن يعرف عن هذا الأمر، فقال: 
َ
خاوة؟'' �ساألته م

''زوجتي ل تعرف''، قلت له كم تدفع، قال: 

''4000 �سيكل �سهريًا''، �ساألت لماذا ل تذهب 
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اإلى ال�سرطة؟ قال لي: ''مجنون اإنت، كيف بّدي 

اأروح للبولي�س يا اأخي؟ ماذا �سيعمل البولي�س؟ 

ا ي�سجنه 
ّ
ا اأن يحّقق معاه ويعيده للبيت، واإم

ّ
اإم

�سهرين. بعد ذلك كيف �ساأتعامل معه؟ اأنا رجل 

عندي اأولد اأتولى تربيتهم، وعندي م�سوؤوليات 

ن يحميني؟! اإذا ت�سببت بحب�سه اأخوه 
َ
بيتية، م

راح يقتلني، اأو عندما يخرج من ال�سجن 

يقتلني هو!'' هل كالمه �سحيح؟.. نعم %100 

�سحيح.

في الو�سع الحالي خ�سرنا المبنى 

التقليدي، ولم نربح الدولة. ال�سعوب كلها 

تخ�سر البنى التقليدية وهذا جيد، كي تربح 

الحداثة، وتربح المواطنة. لكن من هذا الفراغ 

دخل ال�سالح، وتف�ّست مجموعات الخاوة، 

ومجموعات ال�سوق ال�سوداء، وع�سابات 

الإجرام المنظم.

هذا المو�سوع الجوهري هو في �سلب 

�سوؤال المواطنة. وما دام مو�سوع الدولة 

والمواطنة لم ي�سل اإلى مداه الكامل، فاإن 

مو�سوع الجريمة �سيبقى عالقًا، و�سنعاني 

اءه كثيراً.
ّ
جر

منير فخر الدين: �سوؤال موجه اإلى د. هبة: 

كيف ت�ساهم ''الم�ستركة'' ككتلة وكتجربة في 

و�سع حد لتف�سي الجريمة في الو�سط العربي؟

هبة يزبك: �سوؤال الجريمة داخل المجتمع 

العربي ي�سطرنا اإلى اأن نتعامل معه باأدوات 

جديدة، لأن الأدوات في ال�سابق لم تعد نافذة. 

تحليلي يت�سابك نوعًا ما مع ما ذكره زميلي 

اأيمن، واأ�سيف اأن هناك م�ساهمة جدية من 

طرف الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية ومن طرف ال�سرطة 

لزيادة انت�سار ال�سالح، وهذا ل يتعلق 

بال�سرورة بالتحولت الجتماعية التي تجري 

في المجتمع الفل�سطيني، بمعنى ه�سا�سة 

المبنى الجتماعي الفل�سطيني، مبنى الحمولة 

ومبنى العائلة والهيمنة الذكورية ولجان 

ال�سلح وما اإلى ذلك، واإنما يتعلق اأ�سا�سًا 

بم�سروع ا�ستراتيجي �سيا�سي للموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية تجاه الفل�سطينيين في الداخل.

ة ت�سرين الأول/
ّ
نقطة التحول كانت هب

اأكتوبر 2000، والنتفا�سة الثانية )انتفا�سة 

الأق�سى(، فقد كانتا نقطة حا�سمة فيما يتعلق 

بروؤية الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية اإلى المجتمع 

الفل�سطيني، والمرتبطة بظاهرة انت�سار 

الجريمة وال�سالح.

المعطيات ما قبل الـ 2000 ت�سير اإلى 

�سيء، وما بعده اإلى �سيء اآخر. التحول 

الأ�سا�سي والمف�سلي كان اللتحام الطبيعي 

لفل�سطينيي الداخل مع النتفا�سة باعتبارهم 

جزءاً من الكل الفل�سطيني، وهذا كان نقطة 

ل فا�سلة لدى الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية في 
ّ
تحو

تعاملها معنا كفل�سطينيين في الداخل.

بمعنى اآخر، ف�سل م�سروع تدجين 

الفل�سطينيين، وف�سل م�سروع الأ�سرلة، الأمر 

الذي ترّتب عليه خطوات مختلفة تجاه الجيل 

ال�ساب، �سمن روؤية �ساملة للموؤ�س�سة 

الإ�سرائيلية، بعد اأن اأبدى هذا الجيل الت�ساقًا 

كاماًل بالق�سية الفل�سطينية في النتفا�سة 

الثانية.

اإن محاولة �سلخ ال�سباب عن انتمائه، وعن 

ف�سائه، وعن هويته الطبيعية، تم من خالل 

عدة اأمور، ولي�س فقط من خالل عملية ن�سر 

وانت�سار ال�سالح، بل من خالل مخططات 

''الخدمة المدنية'' اأو م�سروع ''الخدمة الوطنية''، 

ومحاولت تجنيد ال�سباب في الجي�س 

الإ�سرائيلي.

اأرى اأن انت�سار ال�سالح داخل المجتمع 
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الفل�سطيني يتم بت�سهيل من ال�سرطة 

الإ�سرائيلية، فالأ�سلحة هي اأ�سلحة �سرطة 

واأ�سلحة جي�س، والمثير في الأمر اأن هذه 

الأ�سلحة انت�سرت خالل عدة اأعوام فقط ب�سكل 

كبير. المعطيات الأخيرة لل�سرطة ت�سير اإلى اأن 

نحو 2% من المجتمع الفل�سطيني متورط في 

ق�سايا الجريمة، ومع اأن هذه الن�سبة كبيرة 

وهائلة، اإّل اإن ثمة ما يبعث على الأمل وهو 

اأن 98% خارج الدائرة، ويعملون على 

مناه�سة الجريمة والعنف.

ال�سوؤال المركزي �سمن هذه الروؤية 

والت�سخي�س هو ما العمل؟ وهنا، اأي�سًا، اأتفق 

على اأننا من جهة اأمام �سرطة اإ�سرائيلية 

تقمعنا كونها جزءاً من النظام القائم، لكننا، 

من جهة اأُخرى، �سواء قبلنا اأم لم نقبل، 

عد المواطنة، بحاجة 
ُ
وباعتبارنا جزءاً من ب

اإلى التعامل مع هذه ال�سرطة، ب�سكل اأو باآخر.

مطلبنا الأ�سا�سي في مو�سوع الجريمة 

والعنف، كقائمة م�ستركة، وكلجنة متابعة، 

نحن متفقون عليه، وعلى كيفية اإدارته، ففي 

البعد الن�سالي الميداني ال�سعبي الجماهيري 

تخرج التظاهرات، ويحت�سد النا�س لإ�سماع 

�سرخة �سعبية وا�سحة، وذلك لل�سغط على 

الحكومة من اأجل و�سع خطة حكومية وا�سحة 

لمكافحة الجريمة.

مطلبنا وموقفنا وا�سحان فيما يتعلق 

بالجريمة، وهما اإقامة واإن�ساء خطة حكومية 

مع ميزانيات مر�سودة لمكافحة الجريمة، 

وفي هذا ال�ساأن، راأينا اأمثلة مختلفة لمكافحة 

الجريمة داخل المجتمع الإ�سرائيلي في نتانيا 

وتل اأبيب وغيرهما، اإذ جرى تنظيف هذه 

المناطق من الأ�سلحة. لهذا، نطالب باأن يكون 

هناك قرار حكومي تتم ترجمته عبر وزارة 

الأمن الداخلي، ووزارة التربية والتعليم، 

ووزارة الرفاه الجتماعي والوزارات الأُخرى 

المعنية.

منير فخر الدين: هل يوجد �سق اجتماعي 

واآليات اجتماعية لتوجهكم؟

هبة يزبك: نعم، نحن في تعاملنا مع هذا 

ق بين العنف والجريمة؛ بالن�سبة 
ّ
الملف، نفر

اإلى هذه الأخيرة نطالب الموؤ�س�سة بجمع 

ال�سالح، وبالقب�س على المجرمين، وبعالج 

ا فيما 
ّ
جذري للجريمة في المجتمع العربي، اأم

يتعلق بق�سايا العنف، فنحن نتعامل معها 

ك�سلوكيات مجتمعية، ونتحمل م�سوؤولية هذه 

ال�سلوكيات كاأي مجتمع اآخر. نحن نقر 

ونعترف بوجود �سلوكيات عنيفة داخل 

مجتمعنا، وتقع على كاهلنا، كاأحزاب 

و''م�ستركة'' وقيادات وهيئات تربوية ومثقفين 

واأهالي وجميع الهيئات والمجموعات الفاعلة، 

م�سوؤولية العمل على الحد ووقف ال�سلوكيات 

العنيفة داخل مجتمعنا.

وفيما يتعلق با�ستراتيجيات عمل 

''الم�ستركة'' وخلق ديناميكيات وتطوير الأداء، 

اأتفق مع ما ذكره الزمالء ب�ساأن اأهمية 

و�سرورة اإقامة هيئات ا�ست�سارية اإلى جانب 

القائمة الم�ستركة في �ستى المو�سوعات، اأكان 

ذلك ا�ستراتيجيًا فيما يتعلق بق�سايا جوهرية، 

كالموقف من غانت�س، باعتباره ق�سية 

جوهرية ولي�ست اإجرائية، اأو كق�سيَتي العنف 

والجريمة الجاريتين، اأم كان اجتماعيًا، 

كق�سية الفقر، وغيرها من الق�سايا 

المجتمعية، بحيث نقوم بت�سكيل طواقم عمل 

اإلى جانب العمل الجاري لـ ''الم�ستركة''، تعمل 

على حل هذه الق�سايا العينية ب�سورة 

تخ�س�سية.
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في ق�سية العنف هنالك لجنة ا�ست�سارية 

لحل ق�سايا العنف والجريمة، واأعتبر اأن 

''الم�ستركة'' هي م�سروع في طور الت�ستت، 

ولهذا فاإن المالحظات التي ُتذكر يجب اأخذها 

على محمل الجد.

جلت نجاحات، 
ُ

في الدورة ال�سابقة �س

ا يجب اأن 
ّ
وكذلك اإخفاقات، وفيها كثير مم

نتعلمه، كما يتعين علينا ترجمة التحديات 

ال�سابقة في الدورة القريبة، واأن نكون 

بم�ستوى تلك التحديات، وذلك باأن تكون 

''الم�ستركة'' هيئة تفاعلية مع المجتمع، ولي�س 

هيئة ت�سيير عليا؛ هيئة تتفاعل مع الأطر 

المجتمعية القائمة، والمثقفين داخل المجتمع، 

والحراكات ال�سعبية، والحراكات ال�سبابية غير 

المنظمة حزبيًا، كي ل تكون ''الم�ستركة'' مجرد 

عنوان فوق ال�سطر في النتخابات فقط. نريد 

من ''الم�ستركة'' اأن تكون فاعلة في بناء 

المجتمع العربي في الداخل ومتفاعلة معه، 

وهي بهذا تمثل العمود الفقري اإلى جانب 

''لجنة المتابعة''، في بناء تما�سك المجتمع 

واإعادة اإنتاج مفاهيم معينة عن العنف في 

المجتمع الفل�سطيني، وعن الجريمة لأنها 

ة رقم واحد.
ّ
الق�سية المقلقة والملح

قدت جل�سة بين رئي�س 
ُ
قبل عدة اأيام ع

الحكومة نتنياهو وبين طاقم الوزراء اأ�سحاب 

ال�ساأن، لو�سع خطة بهذا المو�سوع، وحتى 

الآن ل نعرف كيف �سيكون �سكل هذه الخطة، 

لكن على الأقل، هناك تحرك بف�سل ال�سغط 

ال�سعبي الذي اأثمر عن نتيجة تزرع القليل من 

الأمل في نفو�س المواطنين.

رائف زريق: بتنا نقترب من نهاية الندوة.. 

 مالحظات من جزاأين: واحد عن 
ّ

�سحيح؟ لدي

العنف، والآخر عن ''الم�ستركة''.

اأوًل، جميع المقولت الجاهزة تتحطم في 

اأثناء التعامل مع ق�سية العنف، كما اأن 

النظريات كلها تبدو رمادية في التعامل مع 

ق�سية العنف.

اأنا ل اأثق بالحديث الوطني العام الذي 

يقول اإن مرجعية وطنية عامة، اأو م�سروعًا 

وطنيًا جامعًا، قادران على حل م�ساألة العنف، 

لأن العنف يلزمه جهاز �سرطة كي يواجهه. 

ات والثورات، 
ّ
�سحيح اأنه في لحظات الهب

والتي هي لحظات عابرة في تاريخ ال�سعوب، 

يخف العنف الداخلي، اإّل اإنه يخّف موقتًا، 

وفي الو�سع الفل�سطيني هناك تعقيدات عديدة 

في هذا المجال نظراً اإلى حالة ال�سراع مع 

الدولة.

اإن مطلب المواطنة بحّد ذاته، والمطالب 

الم�ستقة منه، يعنيان التطبيع مع الدولة، في 

حين اأن هناك م�سروعًا فل�سطينيًا يدعو اإلى 

عدم التطبيع مع دولة اإ�سرائيل. الفل�سطينيون 

في الداخل مطلبهم التطبيع، �ساوؤوا اأم اأبوا، 

ن في خطاب الحقوق، فعندما نطالب 
ّ
هذا م�سم

الدولة بالحقوق، كاأننا نقول للدولة: عليك اأن 

تتعاملي معنا كمواطنين، وهذا الكالم يعني 

تطبيع العالقة بين الدولة ومواطنيها. هذه 

الدولة تقوم على اأنقا�س ال�سعب الفل�سطيني 

وت�ستعديه، وتحتل اأر�سه، وتقيم الم�ستعمرات، 

والواقع قائم على حالة ا�ستعداء وا�ستيطان 

وا�ستنزاف، غير اأننا في الوقت نف�سه، نطالب 

ع عالقتها معنا. هذه التوليفة 
ّ
الدولة باأن تطب

تعني اأن كل خطاب يتجاهل هذين ال�سّقين 

م�سيره الف�سل.

الخطاب الذي يعتقد اأن هذه الحالة مدنية، 

وفقط مدنية، لن ينجح، و�سي�سطدم بحائط، 

فالق�سية اأكثر من مدنية، اإذ اإن هناك خطة 

اإ�سرائيلية ل�سحب المواطنة من الفل�سطينيين 
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في الداخل، كاأن اإ�سرائيل تطبق بارادايم 

)Paradigm(، وتناور ما بين ال�سفة والداخل. 

اإ�سرائيل تعطي ال�سلطة الفل�سطينية م�سوؤولية 

اإدارة �سوؤون �سكان ال�سفة ، بينما ُتبقي 

ال�سيطرة على الأر�س بيدها، وهكذا ل تعطيهم 

هم اإلى النظام 
ّ
دولة م�ستقلة، ول ت�سم

ال�سيا�سي الإ�سرائيلي، ول تعطيهم حقوقًا، 

واإنما تبقيهم في الداخل وفي الخارج في 

�س له في 
َّ
الوقت نف�سه. وهذا بارادايم يوؤ�س

الداخل على اعتبار اأن اإ�سرائيل تتعامل مع 

الفل�سطينيين على اأنهم ''�سوي في الداخل.. 

و�سوي في الخارج، ونحن ل�سنا م�سوؤولين 

عنكم جميعًا. وهذا العنف اأبقيناه لكم.''

اإن اإ�سرائيل تتحلل من التزاماتها النابعة 

من �سفتها دولة تجاه مواطنيها، وهي بهذا 

المعنى، تن�سحب من الم�سوؤولية عن 

الفل�سطينيين كمواطنين، وت�سبط المجتمع 

الفل�سطيني في الداخل عن طريق مجموعات 

معينة هي مزيج من ع�سابات الإجرام، 

وروؤ�ساء مجال�س محلية، ونوع �ساعد من 

محدثي النعمة )novorich(، وطبقة و�سطى. 

وبهذه الخطة تكون اإ�سرائيل قد حافظت على 

و�سع ل يمكن للفل�سطينيين فيه اأن يتجهوا 

اإلى الحكم الذاتي )autonomia(، كما اأنهم في 

الوقت نف�سه لي�سوا جزءاً من المجتمع 

الإ�سرائيلي، وبالتالي يجري �سبطهم من 

خالل هذه المنظومة.

منير فخر الدين: �سكراً جزياًل على 

م�ساهماتكم العميقة في تو�سيح ال�سورة 

وعلى ال�سراحة وال�سفافية، على اأمل اللقاء في 

مرات مقبلة. 
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