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أسئلة المواطنة والمواجهة

خير للضحية أن تعّلم جالدها من أن تتعلم منه

محمود درويش

وارتفاع إن  اإلسرائيلية  الساحة  على  األخيرة  اليمينية"  "التحوالت  عن  احلديث 

منسوب التطرف فيها، ربما يوحي بأن حتواًل جوهريًا طرأ على الصهيونية، 

فكراً وممارسة، إاّل إن اقتفاء أثر ما يحدث على األرض يشي بأن ثمة تصعيداً يف أدوات 

مل تتغير، ويف ثوابت مالزمة للمشروع الصهيوين.

حكومات  ثالث  تقودها  اليوم،  حتى   2009 سنة  ومنذ  إسرائيل،  إن  نقول  حين 

متطرفة، فإن هذا ال يعني أن احلكومات التي سبقتها كانت أقل عنصرية، بل على العكس 

والتشريعات االستراتيجية  السياسات  من ذلك، فتلك احلكومات األوىل وضعت جميع 

التي مل تطلها جرائم  الفلسطينية  البلدات  أراضي  التي نهبت 80% من  البعيدة املدى، 

من  العائالت،  آالف  وحّولت  الزراعية،  األراضي  من  األعظم  القسم  وصادرت  التدمير، 

ن نهبوا هذه األرض.
َ
مالكة ألراضيها، إىل عاملة بأجور زهيدة لدى م

إن قواعد اإلجماع القومي الصهيوين، قبل النكبة وبعدها، ال تزال تهيمن على جميع 

مفاصل العمل الصهيوين يف فلسطين. فاملشروع الصهيوين يف جوهره مشروع إحاليل 

توراتي  مسّوغ  إىل  الصهيونية  احلركة  يف  دينية  وُأخرى  علمانية  أجنحة  فيه  تستند 

حلّق اليهود فيما يسمونه "أرض إسرائيل"، وهذا املشروع يهدف إىل إقامة وطن قومي 

يف فلسطين: "أرض بال شعب لشعب بال أرض"، كما ورد يف األدبيات الصهيونية قبل 

النكبة.

وتشييئه  الفلسطيني  الوجود  إنكار  بين  الصهيونية  الرؤية  تراوحت   لقد 

عّبرت  الذي  األمر  الفلسطيني،  اإلنسان   )demonization( وشيطنة   ،)dehumanization(

كما  فلسطيني"،  شعب  يوجد  ال  الفلسطيني...  الشعب  هو  "أين  بقولها:  مئير  غولدا  عنه 

* رئيس جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العربية.

فلسطين إىل أين؟



108جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0562016

بِزفولون  أوالدنا إىل قتلهم"، مروراً  الفلسطينيين ألنهم "يضطرون  عّبرت عن غضبها على 

السلطة  يف  تاريخيًا  الشريكة  األحزاب  أحد  الصهيوين،  الديني  "املفدال"  حزب  زعيم  هامر 

اإلسرائيلية، إذ قال: "إن العرب يف اجلليل هم بمثابة سرطان يف اجلسم اإلسرائيلي" )صحيفة 

"يديعوت أحرونوت"، 1976/3/3(، أو الوزير وقائد أركان اجليش اإلسرائيلي رفائيل إيتان 

الذي قال يف الكنيست )يف سنة 1984( عن الفلسطينيين إنهم "صراصير مسّممة يف زجاجة."

يعتبر املشروع الصهيوين بقاء جزء من الشعب الفلسطيني على أرضه بعد النكبة خطأ 

يف املشروع الصهيوين، فدافيد بن ـ غوريون أكد قبل النكبة، يف املؤتمر الصهيوين العشرين 

لسنة 1937: "أن الترحيل اإلجباري للعرب أصبح من أهم القضايا التي عاجلها ووافق عليها 

املؤتمر الصهيوين العشرين يف زيوريخ"، كما أكد رؤوبين بركات، رئيس الوكالة اليهودية، 

هذه  يف  عرب  بقاء  نتوقع  "مل  قال:  عندما   1952 سنة  يف  وحتديداً  النكبة،  بعد  األمر  هذا 

)انظر على سبيل  الترانسفير مل يغادر الصهيونية ال قواًل وال عماًل  البالد"، بمعنى أن حلم 

املثال، جمزرة كفر قاسم يف سنة 1956(.

يتعامل املشروع الصهيوين مع الفلسطينيين الذين بقوا يف وطنهم كغزاة وغرباء )انظر 

القانون الذي أقّره الكنيست يف شباط / فبراير 2014، والذي يقضي بتشديد العقوبة على 

"الغزاة 'البدو' على أرض زراعية"(. أّما اعتراف إسرائيل بمواطنتهم فشرط موروث منذ سنة 

ْل دون فرض  1948 لضمان انضمام إسرائيل إىل األمم املتحدة، إاّل إن هذه املواطنة مل حَتُ

حكم عسكري على الفلسطينيين يف إسرائيل حتى سنة 1966.

وبين  اليهودي،  وإحالل  الفلسطيني  اإلنسان  اقتالع  بين  يزاوج  الصهيوين  املشروع 

السيطرة على األرض وصهينة املكان عقاريًا وتاريخيًا وجغرافيًا وأسماء )"أدام" بالعبرية، 

كما يف العربية "آدم"، تعني اإلنسان، و"أداما"، "أديم"، تعني األرض، وتشكالن ثنائية متكررة 

يف الفكر واملمارسة الصهيونيين(.

من  يمكن  ما  أكثر  جتميع  على  اإلسرائيلية  الصهيونية  املؤسسة  تعمل  عليه،  بناء 

الفلسطينيين، على أقّل ما يمكن من األرض، وهذا ثابت منذ النكبة وما تالها من مصادرات 

لألرض الفلسطينية بذرائع وقوانين أغرب من اخليال، وال تزال تتواصل حتى يومنا هذا.

مثاًل تسعى حكومة نتنياهو، يف واقع مل يعد فيه أرض فلسطينية لتصادرها إسرائيل، 

لفرض أسلوب البناء السكني العمودي، على غرار البناء يف املدن الكبرى، من دون تأمين 

من  النوع  هذا  يف  تتوفر  أن  يجب  التي  واالقتصادية  االجتماعية  والبنية  احلياة  مقومات 

الفلسطينية،  الزراعة  وتدمير  الفلسطينيتين،  والقرية  احلياة  طابع  تدمير  وبالتايل  البناء، 

وحتويل القرية الفلسطينية إىل معسكر مبيت للعمل الرخيص يف إسرائيل، مع جيوب عميقة 

من الفقر والبطالة وانعدام التطوير والتصنيع )انظر اشتراطات اخلطة االقتصادية املكّرسة 

أقرتها احلكومة اإلسرائيلية يف كانون األول / ديسمبر  السكن، والتي  للعرب يف موضوع 

.)2015

هذا يعني أن خطوط املواجهة كلها بين الفلسطينيين يف الداخل واملؤسسة اإلسرائيلية 

املواجهة، بفعل تصعيد  النكبة حتى يومنا؛ واجلديد فيها هو تصعيد  احلاكمة، قائمة منذ 

أنه مل يعد يف اإلمكان حتميل هذا اجلزء من  إذ بما  العنصري الصهيونية،  التمييز  سياسة 

الشعب الفلسطيني على شاحنات الترحيل، فإن إسرائيل تمارس على األرض سياسة تضييق 
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اخلناق، ليبقى فلسطينيو الداخل شريحة ضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

العنصري  للخطاب  تصعيداً  نشهد  زلنا  وما  شهدنا  األلفين،  بعد  ما  أعوام  مدى  وعلى 

الدموي من املؤسسة الصهيونية احلاكمة، ضد الشعب الفلسطيني يف جميع أماكن وجوده، 

الداخلي،  أننا يف خط املواجهة  التاريخية. وبما  الفلسطينيين يف فلسطين  وخصوصًا ضد 

فإن طبيعة املواجهة خمتلفة يف أشكالها، عن باقي أجزاء شعبنا الفلسطيني، وهو ما يسري 

أيضًا على أدوات التصدي لها.

مطلوب عدو افتراضي

إسرائيل واحلركة الصهيونية حتتاجان دائمًا إىل عدو تقومان بتسويقه على أنه يشكل 

الالسامية  ملوضوعَتي  مالزمة  افتراضية  مقاربة  مع  ولليهود"،  "إلسرائيل  وجوديًا  تهديداً 

واإلرهاب، مستفيدتين من تسليع تاريخ مالحقة اليهود، وحتديداً يف احلقبة النازية املظلمة، 

ومن تشكل وعي دويل حملاربة اإلرهاب، وحملاربة ما يسميه الغرب والصهيونية إرهابًا.

إن احلركة الصهيونية باستقدامها اليهود الذين هاجروا إىل فلسطين من أصقاع األرض 

وألوان  وعاداتهم  وثقافاتهم  ورواياتهم  لغاتهم  معهم  حاملين  وبعدها،  النكبة  قبل  كلها 

بشرتهم، بحاجة إىل بوتقة لصهر هذه االنتماءات يف تشكل بشري واحد، أو لصناعة شعب 

ورواية من جمموع هذه االنتماءات. ولهذا اعتمدت الصهيونية مبدأ الوعد بالفردوس لليهود 

الذين يأتون إىل "بالد السمن والعسل"، كما ورد يف التوراة 16 مرة، وإىل "أرض امليعاد" كما 

وثيودور  األوائل  الصهيونيين  بأن  )علمًا  وإسحق ويعقوب  إبراهيم  الثالثة:  اآلباء  بها  وعد 

هيرتسل كانوا علمانيين جداً ومتنصلين كليًا من اليهودية األورثوذكسية(.

ومن دون الدخول يف تفصيالت دوافع الهجرة اليهودية، فإن يف إمكاننا أن نرى بالعين 

اجملردة اضمحالل الهجرة اليهودية إىل إسرائيل يف األعوام األخيرة، على الرغم من وجود 

الوكالة  عن  صادرة  تقارير  بحسب  ذلك،  يف  الرئيسي  والسبب  خارجها.  اليهود  ماليين 

الصهيونية، هو أن 90% من هذه اجملموعات اليهودية يف اخلارج تعيش يف مستوى معيشة 

أعلى من املستوى القائم يف إسرائيل.

املصير  فكرة  إنتاج  الصهيونية  اعتمدت  والعسل"،  السمن  "أرض  بـ  الوعد  جانب  إىل 

الصهيونية  املقولة  وذلك بحسب  لبعض"،  بعضهم  إسرائيل كفالء  "كل  مبدأ:  على  املشترك 

صناعة خوف مشترك  إىل  الصهيونية  احتاجت  وعادات،  وثقافة  لغة  غياب  ويف  الدارجة. 

وميزان رعب وتهديد وجودي، واعتمدت اجليش والتجنيد اإللزامي العسكري دفيئة لصناعة 

وعي صهيوين جامع.

وبعيداً عن التوسع يف الكالم على حمطات صناعة الرعب اإلسرائيلي، نقول إن ما بدأ يف 

"النيات للقضاء على  العربية، تطور الحقًا إىل  العصابات  النكبة باحلديث عن تهديد  فترة 

الدولة الفتية وعلى الديمقراطية الغّضة"، أو خطر القومية العربية وجمال عبد الناصر، ثم 

"إرهاب الفدائيين"، ثم ما سّموه "فتح الند"، واإلرهاب الدويل والنووي اإليراين و"الالسامية 

اإلسالمية" و"حماس" و"داعش"، والتقليعة األخيرة "اإلرهاب الدبلوماسي" الذي يمارسه أبو 

مازن ضد إسرائيل.
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بها  قام  عمليات  بتجيير  قاما  بالتحديد  ونتنياهو  اإلسرائيلي  اليمين  أن  يف  شك  ال 

فلسطينيون، أو ُنسبت إىل فلسطينيين، لتبرير نهجهما العنصري املتأصل يف فكرهما، األمر 

الذي أتاح لليمين املتطرف أن يتوغل يف تضليل اإلسرائيليين كي يضعهم يف مربع الدفاع 

ضد  وإنما  احتاللهم،  ضد  يناضل  ال  الفلسطيني  أن  مقولة  ولترويج  الوجود،  عن  املزعوم 

وجودهم.

يف  الفلسطينيين  مع  دائمًا  تعاملت  تالوينها  بمختلف  الصهيونية  احلركة  فإن  ولهذا، 

ُيعتبرون  ـ  اإلسرائيلية  الرواية  بحسب  ـ  ألنهم  األكبر  االفتراضي  اخلطر  بصفتهم  الداخل 

تهديداً ليهودية الدولة، أو ألنهم يحملون نزعات انفصالية عن الدولة، وال سيما يف اجلليل، 

لالقتصاد وحرية  تهديداً  يمثلون  أو  لإلرهاب،  دفيئة  يشكلون  أنهم  أو  أو ألنهم متطرفون، 

احلركة يف إسرائيل.

لكن احلقيقة أن هذه اجملموعة الفلسطينية الباقية يف وطنها هي، بكل بساطة، الشاهد 

احلي على هوية البلد وروايته املتصادمة كليًا مع الرواية الصهيونية.

وبعد  لليهود"،  جّيد  "نتنياهو  شعار:  حتت  االنتخابات  نتنياهو  خاض   1996 سنة  يف 

يتهدد  الذي  اخلطر  إن  بحقيقته:  يشي  ما  قال  االنتخابات،  تلك  بعد  احلكومة  رئاسة  توّليه 

إسرائيل ليس من العرب من "يهودا والسامرة" )الضفة احملتلة(، وإنما من احتماالت النزعة 

االنفصالية والتطرف عند العرب يف اجلليل.

يف األعوام األخيرة، ارتفع منسوب التحريض، وبّز نتنياهو الرعاَع يف الشارع الفاشي 

يف إسرائيل ويف حزبه، فقوله: "إن العرب يتدفقون بكميات كبيرة على صناديق االقتراع" 

يف يوم االنتخابات األخيرة، كان الستنفار الغرائز العنصرية يف الشارع اإلسرائيلي، كما 

أن قوله من على منصة الكنيست يف آذار / مارس من السنة اجلارية، حيث قرأ من خطاب 

مكتوب: "أعضاء الكنيست الشيوعيون من حزب التجمع يسيرون خلف أعالم داعش"، إنما هو 

خلط كاذب على غرار صيغة غوبلز لهدر دم جميع القيادات العربية يف الداخل، أو لنفي أي 

صفة شرعية عنهم، أكانت شرعية الوجود، أم شرعية التأثير، أم شرعية التمثيل السياسي، 

أم شرعية احلقوق.

تشريعات عنصرية متطرفة

يف شباط / فبراير 2005، ويف سياق التداول البرملاين بشأن خطة إخالء مستوطنات 

قطاع غزة، حسم صوتي قراراً مهمًا يف جلنة املال البرملانية التي كنت آنذاك عضواً فيها، 

األمر الذي أغاظ اجلوقات العنصرية يف الكنيست، فقامت عاصفة من الغضب والتحريض: 

كيف يجوز أن يحسم صوت نائب عربي يف مسألة إخالء املستوطنين من قطاع غزة؟

يومها أدلت وزيرة التعليم ليمور ليفنات بتصريح غاضب، لكن الفت للغاية ويحمل داللة 

املالية هو قرار قانوين، ولكنه غير شرعي، ألنه ُحسم  القرار يف جلنة  "إن  إذ قالت:  مهمة، 

بصوت نائب عربي" )موقع "واينت" اإلخباري، 8 / 2 / 2005(.

ولذلك  قانونية،  العربية شرعية وال  املشاركة  أاّل تكون  اإلسرائيلية  املؤسسة  تريد  اآلن 

نشهد يف األعوام األخيرة طوفانًا من التشريعات العنصرية والفاشية التي تشكل بمجموعها 
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كتاب قوانين األبارتهايد األول يف القرن الـ 21.

غير  ذروة  ُأخرى  إىل  برملانية  والية  من  تسجل  املكثفة  العنصرية  التشريعات  هذه 

مسبوقة، وهي، يف معظمها، قوننة لسياسات قائمة، والهدف منها تثبيت هذه السياسات، 

ملنع خرقها مستقباًل يف حال تغير طابع أي حكومة مقبلة. واخلطر األكبر يف هذا الشأن، أن 

هذه التشريعات يف أغلبيتها الساحقة، جتد شبه إجماع صهيوين؛ فباستثناء حزب "ميرتس" 

)5 نواب(، فإن املعارضة املسّماة "يساراً صهيونيًا"، شريكة بصورة كبيرة، يف صناعة هذه 

التشريعات، عبر املبادرة واملشاركة يف طرح هذه القوانين، وأيضًا يف عمليات التصويت.

لقد سّن الكنيست نحو 40 قانونًا تدخل يف إطار التشريعات العنصرية املعادية للعرب 

وللديمقراطية، وكان آخرها قانون اإلقصاء الذي يعطي أعضاء كنيست احلق يف فصل عضو 

كنيست من الكنيست! أو قانون اجلمعيات الذي يفرض مراقبة صارمة على جمعيات حقوقية 

وغيرها.

كّي وعي فلسطينيي الداخل

إن كّي الوعي العام للجماهير الفلسطينية يف الداخل يشكل هدفًا رئيسيًا يف املمارسة 

اإلسرائيلية إىل جانب سياسة االضطهاد والتمييز والقهر واملالحقة.

هما:  مفصليتين  معركتين  استراتيجيًا  حسمنا  أننا  األرض  يوم  بعد  اعتقدنا  كّنا  وإذا 

معركة البقاء ومعركة الهوية، فإن األعوام األخيرة، وحتديداً ما بعد "هّبة القدس واألقصى" 

ومن  اإلسرائيلي،  العنصري  اخلطاب  تمادي  الفترة من  وما حملته هذه  )يف سنة 2000(، 

لدى  الصحيحة  القراءة  اإلسرائيلية، ومن غياب  املؤسسة  مشاريع ظاهرة وخفّية وضعتها 

بعض القيادات عندنا، قد أعادت مالمح العودة إىل النضال يف هاتين املعركتين.

"أقوى  األبارتهايد:  ضد  واملناضل  السوداء،  احلركة  زعماء  أحد  بيكو،  ستيفان  يقول 

أسلحة الطاغية هي العمل على صوغ وعي الضحية." وهذا ما تعكف عليه إسرائيل: جتريد 

الفلسطينيين يف الداخل من عناصرهم املعنوية واجلامعة، وخلخلة جهاز املناعة لديهم.

لقد دأبت املؤسسة اإلسرائيلية على دّس مناهج حتّمل فيها الضحية وقيادتها مسؤولية 

يف  شعبنا  أبناء  ظهراين  بين  واملشوِّهة  املشوَّهة  األسئلة  من  عدد  بّث  مثل  ضحية،  كونها 

العمل  فائدة  ما  السياسية؟  األحزاب  فائدة  ما  ألجلنا؟  العرب  النواب  فعل  ماذا  الداخل: 

القطرية  اللجنة  مثل  التمثيلية  هيئاتنا  إىل  حاجتنا  ما  الشعبي؟  واالحتجاج  اجلماهيري 

لرؤساء السلطات احمللية العربية، أو جلنة املتابعة العليا؟

إسرائيل؟ ملاذا ال  احلاكمة بشأن حقوقنا يف  السلطة  نتفاهم مع  املقابل: ملاذا ال  ويف 

نسعى للتغيير من "الداخل"؟ ما املانع من ربط احلقوق بالـ "واجبات"؟ ملاذا ال ندع القيادة 

الفلسطينية تهتم بالقضية الفلسطينية ونحن نهتم بشؤوننا؟

صرف  وبالتايل  الضحية،  إىل  الضحية  سهام  حتويل  إىل  تهدف  وغيرها،  األسئلة  هذه 

النظر عن مسؤولية الطاغية.. كما تهدف إىل حتويل شعبنا يف الداخل إىل مستهلكي خدمات 

فردية يحتاج احلصول عليها إىل رضى السلطان، ثم حتريف مفهوم املواطنة وتقزيمه إىل 

حقوق استهالكية تندرج يف النزعة االستهالكية التي تطغى على جمتمعاتنا.
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الوطني  االنتماء  يستهدف  للمواطنة  املشوه  املفهوم  هذا  إنتاج  فإن  ذلك،  من  وأكثر 

الفلسطيني اجلامع، ويساهم يف تسفيهه.

أشكاله،  على  والتعصب  والفتن  العنف  ونشر  والعائلية،  الطائفية  النعرات  إذكاء  إن 

النزاعات  بالطاغية يف  واالستقواء  اإلسرائيلية،  السلطة  اجلريمة حتت عين  وانتشار سالح 

اجملتمعية، تشكل جميعًا أدوات للتمزيق ولصرف االهتمام عن الهّم العام والرئيسي، وذلك 

كله بهدف "نقل الصراع من ساحته احلقيقية إىل صراع بين الضحية والضحية"، كما قال 

حممود درويش يف زيارته للناصرة، يف 28 / 9 / 2000، يف أوج أزمة الناصرة آنذاك.

يف  الدروز  العرب  الشباب  على  اإلجباري  التجنيد  بفرض  إسرائيل  قامت  أن  فبعد 

وقامت  وقضيتهم،  شعبهم  إىل  انتمائهم  من  القتالعهم  املاضي  القرن  خمسينيات 

البدوية يف الشمال ويف النقب للخدمة يف أجهزة األمن  باستمالة شباب من التجمعات 

حتت وطأة الفقر والبطالة، تقوم املؤسسة اإلسرائيلية اليوم بحملة مكثفة لتجنيد جممل 

الشباب العرب يف اخلدمة العسكرية، وما يسمى اخلدمة املدنية، وخصوصًا ضد الشباب 

القومية  يسمى  ما  إسرائيل  اخترعت  بل  ال  الفلسطيني،  انتمائهم  لتحريف  املسيحيين 

عشرات  بضع  سوى  جتد  مل  لكنها  الفلسطينيين،  للمسيحيين  انعزالية  كتسمية  اآلرامية 

هزيلة "قبلت بها".

تدّرنات سرطانية يف جمتمعنا

ليس من املسؤولية بشيء أن نقول هذا الكالم عن نيات إسرائيل وسياساتها وخمططاتها 

ونتوقف، من دون اإلشارة إىل التدّرنات السرطانية القائمة يف جمتمعاتنا:

أ ـ األوضاع السياسية الداخلية يف جمتمعنا ليست تلك التي نتمناها كي نضمن وحدة 

صلبة، فالتعددية قائمة، وحتديداً، يف العقود الثالثة األخيرة، وتشهد تنافسًا يصبح يف عدة 

أحيان حاداً ومنفلتًا؛

بـ  النزعات العصبية ما زالت تعشش يف ثنايا جمتمعنا، وبداًل من أن تضمحل يف سياق 

انتخابات  إجراء  لتكريس نفسها مثل  األدوات  بتلك  استعانت  فإنها  أدوات احلداثة،  تنامي 

داخلية )برايمرز( لتعيين مرشح العائلة، أو استعمال وسائط التواصل االجتماعي للتحريض 

وتأجيج نزعات انعزالية وتغليب االنتماءات الضيقة على االنتماء الوطني، ولترويج إشاعات 

الفتنة وفتح الباب أمام اختراقات صهيونية من نوع جديد؛

املستوى  على  صهيونيًا  استثماراً  تالقي  الداعشية  والتفريخات  اإلقليمية  احلالة  ـ  ج 

البشرية، وعلى  التاريخ واجلغرافيا وخارج احلضارة  الدويل بهدف إقصاء فلسطين خارج 

بخيار  التمسك  وتعزيز  اإلسرائيلي  الداخلي  التضامن  تعزيز  أجل  من  اإلسرائيلي  املستوى 

إسرائيل  أن  فكرة  لترويج  الداخل  أمام شعبنا يف  استثمارها  يجري  كما  املتطرف،  اليمين 

هي التي تكفل األمن الشخصي واجلماعي لقطاعات معينة من أبناء شعبنا يف الداخل، فهي 

"حامية" الثقافة والعلمانية واملسيحيين والدروز، وبالتايل حتويل سياسات إسرائيل لتكون 

احلل وليس املشكلة.
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تفكيك الشعار وإعادة تركيبه صهيونيًا

الهوية،  ونفي  والتمييز  الوعي  وكّي  التحريض  جانب  إىل  اإلسرائيلية،  املؤسسة  تقوم 

بمحاوالت تفكيك شعارات كفاحية كانت تشكل حتديًا ميدانيًا وسياسيًا خلطاب املؤسسة، 

ثم تعيد تركيبها صهيونيًا.

املفاوضات  سياق  يف  )إسرائيل(  الدولة  بيهودية  االعتراف  اشتراط  طرح  تزامن  لقد 

الصهيونية  احلركة  يف  مركزية  أطراف  من  كاذبة  موافقة  مع  الفلسطينية،  ـ  اإلسرائيلية 

)أوملرت وحزب العمل ونتنياهو الحقًا( على حّل الدولتين.

لشعبين" يف  "دولتين  االشتراط على طرح شعار  التي سبقت هذا  العقود  لقد درجنا يف 

للرد  وذلك  إسرائيل،  الديمقراطي يف  العمل  الداخل، ويف ساحة  الوطني يف  النضال  ساحة 

على:

1 ـ عدم االعتراف بالشعب الفلسطيني.
2 ـ استمرار االحتالل واالستيطان يف القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

3 ـ عدم االعتراف بحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني.
شعار "دولتين لشعبين" كان اشتقاقًا للمبدأ الرئيسي يف قرار التقسيم لسنة 1947 )دولة 

عربية تعيش فيها أقلية يهودية صغيرة، ودولة يهودية تعيش فيها أقلية عربية كبيرة(، وهو 

شعاراً  كان  أنه  ومع  اإلسرائيلية.  املؤسسة  وخطاب  االحتالل  خلطاب  كابوسًا  شّكل  شعار 

ديمقراطيًا الختراق جبهة الرفض اإلسرائيلية، إاّل إن املؤسسة الصهيونية حّرفت هذا الشعار 

يف األعوام األخيرة، وجعلت منه شعاراً يبرر فاشيتها وعنصريتها.

هم،  حيث  اليهود  كل  دولة  إسرائيل  الصهيوين:  للتحريف  وفقًا  الشعار  هذا  أصبح  لقد 

وفلسطين دولة كل الفلسطينيين حيث هم.

ال بل إن تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل يف حكومة أوملرت، ذهبت إىل أبعد من 

ذلك بقولها: الدولة الفلسطينية التي ستقوم لن تكون حاًل للفلسطينيين القاطنين يف "يهودا 

والسامرة"، وإنما من املفترض أن تعطي حاًل وطنيًا عامًا للقاطنين يف "يهودا والسامرة"، 

ويف خميمات الالجئين، وأيضًا للمواطنين العرب متساوي احلقوق يف إسرائيل )موقع واينت 

اإلخباري، تشرين الثاين / نوفمبر 2007(.

فلسطينية  دولة  إقامة  يف  باحلق  الكاذب  باالعتراف  املقرون  العنصري  التحريف  هذا 

يعني:

1 ـ شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين.
2 ـ اإلقرار باألساس الذي تقف عليه الصهيونية املعاصرة، وهو ما ُيسمى جمع الشتات 

اليهودي، واإلقرار بحق كل اليهود يف العامل، يف فلسطين.

الولوج يف شعار شرعنة  بل  الداخل، ال  للفلسطينيين يف  الدونية  اإلقرار باملواطنة  ـ   3

الترانسفير والتهجير.

هذا التشويه الصهيوين أسقط عمليًا التداول بشعار "دولتين لشعبين" حتى عند الذين ما 

زالوا ـ مثلي ـ يتمسكون بحّل الدولتين.

والعمل  النضال  بشأن  األممي  الشعار  هو  لتشويه وحتريف  تعّرض  الذي  الثاين  الشعار 
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اليهودي ـ العربي من أجل السالم واملساواة والديمقراطية.

للوجدان  الصهيونية  احتكار  أجل كسر  الشعار من  هذا  رفع  على  زلنا،  وما  درجنا  فقد 

اليهودي، والختراق اإلجماع القومي الصهيوين بفكر ديمقراطي.

العدوان واالحتالل  الشعار شّكل حتديًا جوهريًا لعقلية  الطويلة، فإن هذا  ومن جتربتي 

النضال  يف  الداخل  يف  شعبنا  جلماهير  املتميزة  املساهمات  أحد  ويشكل  والعنصرية، 

الفلسطيني العام، ويف املعركة ضد اإلجماع الصهيوين.

الصخر منه إىل  النحت يف  أقرب إىل  الديمقراطي فعاًل هو  اليهودي  ـ  العربي  العمل  إن 

العمل السياسي الدارج.

ناعمة،  تبدو  "تآٍخ"  وُأطر  طروحات  خالل  من  يأتي  الشعار  لهذا  الصهيوين  والتحريف 

فتدعو إىل العمل املشترك والديمقراطي، وتتكئ على مقوالت مأخوذة من التراث والتاريخ 

الكفاحي لشعبنا، وتقّدمها منقوصة و"مهذبة" بعد تفريغها من اجملابهة الفكرية والسياسية 

مع الصهيونية، على أن تبقى يف حدود ما يتيح إلسرائيل أن تعرض نفسها كدولة ديمقراطية 

من دون إحداث خدش يف يهوديتها.

بما  تقوم  فإنها  واجلسدي،  الفعلي  التهجير  متاح:  غير  أنه  إسرائيل  تعتقد  ما  ظل  ويف 

الفلسطيني  نفي  بمعني  واملعنوي،  الروحي  الترانسفير  وهو  يدها،  متناول  يف  أنه  تعتقد 

يف  الفلسطيني  الشعب  ألبناء  الفردي  أو  العام  الوعي  كّي  خالل  من  فلسطينيته  خارج 

الداخل، مستعينة بأدوات القمع وفرض الدونية من ناحية، وبفرض الثقافة واللغة املهيمنة 

واالقتصاد املهيمن من ناحية أُخرى، إلنتاج حالة من تماهي الضحية مع اجلالد.

إىل  يسعون  أبحاث،  ومراكز  جمعيات  خالل  ومن  "ووكالءها"،  الصهيونية  أصابع  إن 

نشر مشاريع االندماج يف اجملتمع اإلسرائيلي، ونزع الهوية الوطنية الفلسطينية، واعتبار 

إحدى  ترى  مثلما  أو  اإلسرائيلي"،  اجملتمع  شرائح  من  "شريحة  جمرد  الداخل  فلسطينيي 

اجلمعيات الصهيونية، من أن "اجملتمع اإلسرائيلي منقسم ويعيش يف فقاعات، وعلى هذه 

الفقاعات أن تتفرقع يف إطار االنصهار يف اجملتمع الواحد،" بمعنى أن الفلسطينيين يعيشون 

يف واحدة من هذه الفقاعات.

ملخص األمر: إسرائيل الصهيونية استعملت تظاهرها الكاذب باملوافقة على إقامة "دولة 

الدولة" للطعن  فلسطينية" للطعن يف وجودنا على أرض وطننا، واستعملت شعار "يهودية 

يف حقوقنا يف وطننا، وتسعى اآلن لتحريف "مبدأ العمل الديمقراطي" من أجل إدخالنا إىل 

أقفاص التدجين الصهيونية.

تعليم اجلاّلد

لقد سّطرت جماهيرنا الفلسطينية يف الداخل صفحات جميدة تبدو أقرب إىل املستحيل 

الترحيل واالقتالع  الصهيونية، وملواجهة  يف نضالها ملواجهة مشاريع إسرائيل واحلركة 

واحلكم العسكري البغيض ومصادرة األرض.

ـ  ومثابرة  بجدارة  وحلفاؤهم  الشيوعيون  قاده  الذي  ـ  النضال  لهذا  العامة  والسمة 

اعتمدت على النضال اجلماهيري، وعلى طرح ديمقراطي تقدمي يرفض التطوع يف الدخول 
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إىل األقفاص الصهيونية.

ويشكل يوم األرض )30 آذار / مارس 1976( عالمة فارقة يف:

وإمكان  بالنفس،  الثقة  تعزيز  حيث  من  أنفسهم  مع  الداخل  يف  الفلسطينيين  عالقة  ـ  أ 

التصدي لألخطار.

ب ـ عالقة الفلسطينيين يف الداخل مع دولة إسرائيل عبر كسر جدران اإلرهاب واالختراق 
والتخويف التي أقامتها إسرائيل حولهم، األمر الذي مّهد بالتايل لنشوء تعددية سياسية يف 

اجملتمع الفلسطيني يف الداخل خالل ثمانينيات القرن املاضي وما بعدها.

جدران  حتطيم  خالل  من  الفلسطيني  شعبهم  مع  الداخل  يف  الفلسطينيين  عالقة  ـ  ج 

التي مل  فلسطينيتهم  إىل  العودة  بطاقة  األرض  يوم  وقد شّكل  والتنكر،  واإلقصاء  التشكيك 

يخرجوا منها يومًا.

على  احلضور  فرض  حيث  من  اخلارجي  العامل  مع  الداخل  يف  الفلسطينيين  عالقة  ـ  د 

الدنيا عندما قرعوا جدران اخلزان الصهيوين امللتهب.

التمسك بالهوية الوطنية بجميع مركباتها من ناحية، والتمسك بحقنا يف املواطنة  إن 

املتساوية من ناحية ُأخرى، كانا الركيزتين اللتين يقف عليهما نضالنا.

يسمونه  ما  وبين  املواطنة،  حقوق  بين  تربط  أن  حمطات  عدة  يف  إسرائيل  حاولت  لقد 

أن حقنا يف املواطنة املتساوية ناجم  للدولة، بينما وضعنا نحن قاعدة ثابتة هي  الوالء 

الوالء  البلد، وال يمكن لهذا احلق أن يكون نتيجة  انتمائنا إىل وطننا، وكوننا أصحاب  عن 

للصهيونية.

من جهة ثانية، ويف إطار تعاملنا الداخلي، هناك توتر بنيوي بين موضوعَتي املواطنة 

حقوق  قضية  مطلق،  بشكل  أحيانًا  غّلبت،  جمتمعنا  يف  أوساطًا  إن  إذ  الوطني،  واالنتماء 

ويف  لنضالنا.  السياسي  وللبعد  الوطنية  ولقضيتها  لهويتها  بالتايل  تتنكر  كي  املواطنة، 

املقابل هناك أوساط غّلبت قضية االنتماء الوطني مع تسفيه كامل أو جزئي للنضال املطلبي 

وللحقوق املدنية، مغّربة نفسها بذلك عن هموم املواطن الفلسطيني اليومية وحقوقه املدنية، 

ومتجاوزة الواقع، ومنعزلة عن قدرات الناس.

لقد حددنا أننا "لن نتنازل عن هويتنا الوطنية الفلسطينية قيد أنملة، ولن نفرط بحقوقنا 

املدنية، وبحقنا يف املواطنة املتساوية يف وطننا الذي ال وطن لنا سواه."

بمعنى  بالناس"،  وأاّل حتتمي  الناس،  بأن حتمي  القيادة يقضي  "واجب  أن  كما حددنا 

النأي عن املزايدة اجلوفاء من ناحية، وعن التفريط من ناحية ُأخرى، وعدم توريط جمتمعنا 

ال بهذا وال بذاك.

لقد اقتضت خماضات التصعيد اإلسرائيلي ضدنا، وخماضات نشوء التعددية السياسية 

يف اجملتمع الفلسطيني، بلورة لغة جديدة يف مساحات التوتر بين كل من املواطنة، واالنتماء 

الوطني، والبقاء والهوية، والوالء واالنعزال.

ففي جمتمعنا، كما يف كل جمتمع، أحزاب وأيديولوجيات وانتماءات اجتماعية ودينية 

متعددة ، لكننا نعمل برؤية واضحة ال مهادنة فيها ـ على الرغم من الصعوبات ـ وفحواها 

أن التناقض األساسي الذي نعيشه هو بيننا جمتمعين، وبين سياسة إسرائيل.

هذه اللغة أوصلت قبل عام ونصف عام إىل إمكان إقامة القائمة املشتركةـ  وفق ضرورات 



108جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0642016

سياسية ووطنية وانتخابية ـ وهي القائمة االنتخابية التي شملت جميع األحزاب السياسية 

التي تخوض االنتخابات البرملانية، األمر الذي نعتبره تطوراً نوعيًا يف حياتنا السياسية.

وحتاول  البرملاين،  العمل  العامة،  سياستها  من  كجزء  تالحق،  اإلسرائيلية  واملؤسسة 

تفريغه كي يتحول إىل زينة بالستيكية لـ "الديمقراطية" اإلسرائيلية، غير أن الرؤية املشتركة، 

وضرورة تطوير هذه التجربة، من شأنهما إحباط خمططات السلطة اإلسرائيلية.

لقد شهدت األعوام املاضية تناميًا إيجابيًا ومهمًا يف إنشاء مؤسسات اجملتمع املدين كل 

وفق تخصصاته، مع إدراك أغلبية هذه املؤسسات أنها حاضرة إلتمام املشهد الوطني، وليس 

كبديل من األحزاب السياسية، كي ال تتحول بالتايل، كما حدث يف العديد من اجملتمعات، إىل 

أدوات تفكيك سياسي وجمتمعي.

لرؤساء  القطرية  اللجنة  يجمع  كإطار  املتابعة  جلنة  أقيمت  الثمانينيات  أواسط  ويف 

اجملالس البلدية مع أعضاء الكنيست العرب، ملعاجلة إشكاالت متعلقة بالعمل البلدي، وقد 

إسرائيل،  يف  العرب  املواطنين  لشؤون  العليا  املتابعة  جلنة  إىل  الحقًا  اللجنة  هذه  حتولت 

فهي السقف الوحدوي لشعبنا يف الداخل، وتضم جميع األحزاب السياسية البرملانية وغير 

البرملانية، ومن ضمنهم أعضاء الكنيست العرب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية 

العربية ومؤسسات اجملتمع املدين.

بمجموع  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  فيها  يجري  التي  املوحدة  املظلة  املتابعة هي  جلنة 

أبناء شعبنا، مثل اإلضراب العام أو الرد السياسي الشعبي على املمارسات اإلسرائيلية عامة، 

والتي كان أبرزها مؤخراً التصدي املوحد لقرار إسرائيل إخراج احلركة اإلسالمية )اجلناح 

الشمايل( خارج القانون، استناداً إىل قوانين الطوارئ االنتدابية، األمر الذي اعتبرناه موجهًا 

ضد أبناء شعبنا كافة.

مستعينة  لعملها،  مأسسة  بعملية  القيام  على  األخير  العام  منذ  املتابعة  جلنة  وتعكف 

باالحتجاج  االكتفاء  عدم  أجل  من  العلمي  االختصاص  وبأصحاب  الوحدوية،  بتركيبتها 

والروحية  االجتماعية  للتنمية  قواعد  لوضع  أيضًا  وإنما  والضروري،  واملشروع  السياسي 

واالقتصادية، كما تويل قضية تدويل قضايا اجملتمع الفلسطيني يف الداخل أهمية بالغة، 

على أاّل يكون هذا التدويل بدياًل من نضالنا يف وطننا، وأاّل ُيستعمل لتجزئة الهّم الفلسطيني.

الداخل"  الفلسطينيين يف  لدعم حقوق  العاملي  "اليوم  تنظيم  اجلهد  لقد كان عنوان هذا 

)30 / 1 / 2016(، والذي شهد نشاطات بشأن واقع الفلسطينيين يف الداخل يف 51 دولة 

من دول العامل.

وتنكّب جلنة املتابعة يف هذه األيام على وضع خطة ملكافحة العنف الذي يحظى بتشجيع 

مباشر وغير مباشر من املؤسسة احلاكمة، وذلك لتمتين املناعة االجتماعية، كما تعمل على 

إسرائيل على طالبنا، وخصوصًا يف  التي تفرضها  املواد  وضع مناهج دراسية بديلة من 

القطاع  وجتميع  جمتمعنا،  يف  األكاديمية  للقدرات  مسح  إجراء  وعلى  املدنيات،  موضوع 

اخلاص احمللي، وإقامة إطار مشترك وشامل للتنظيمات الشبابية من التيارات كلها، وجتميع 

ُأطر جلان أولياء أمور الطالب يف املدارس العربية، ودعم جلنة التوجيه يف النقب املنبثقة 

عن جلنة املتابعة التي ُتعنى بقضايا النقب احلارقة، وإقامة إطار ألعضاء البلديات العرب 

يف املدن التاريخية بفعل الهجوم املنهجي على وجود أبناء شعبنا فيها.
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وستعكف جلنة املتابعة يف األيام املقبلة أيضًا، على إقامة إطار ُيعنى بقضية األرض 

واملسكن، بحيث جنمع الرؤية التخطيطية العلمية مع الرؤية الكفاحية، وعلى جتديد عمل جلنة 

العالجية  الصحة  بين  جتمع  علمية  برامج  لتشمل  جمتمعنا  يف  الصحية  األوضاع  متابعة 

والصحة الوقائية والتثقيف الصحي.

وسيشارك، تطوعًا، يف هذه املشاريع كلها، خمتصون أكاديميون مرموقون، إىل جانب 

البناء  تستكمل  أن  شأنها  من  التي  امللفات  هذه  إلدارة  واالجتماعية،  السياسية  القيادات 

الشعبي، وتوفر أجهزة مناعة أمام التصعيد يف سياسة العنصرية واإلقصاء واملالحقة التي 

تمارسها إسرائيل. 
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