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 تمثيل ومأزق ال 48فلسطينيو أراضي 

 

 حنين زعبي

  

 

   مقدمة 

السياسي كما يشير أليه عنوان    ة أن أزمة الداخل تتمثل في التمثيلقال تعتقد هذه الور 

دخول حزب عربي إلى    أن ما جرى في السنوات األخيرة من هزات سياسية أهمها:  الورقة.

الحكومي العب  السياسة  حول  وت  االئتالف  وإلى  اإلسرائيلية  السياسة  في  تفصيل  إلى 

هو مؤشر إلى أن السياسة سنوات بعد قانون القومية،    5وذلك  احتياط ضمن لعبتها،  

في الداخل في أزمة، لكن ما ستعرضه الورقة هو أن السياسة في الداخل ليست في أزمة  

بل أنها مأزومة، أي أنها ال تمر بمرحلة أزمة بل أنها تعكس فرضيات عمل مأزومة أصال،  

في   تماما  الوضع  شخصت  التي  واألبحاث  الدراسات  قدم  قديم  التشخيص  وهذا 

يراجع بديهيات عمله السياسي التسعينات.   الداخل لم  ما يجري اآلن دليل على أن 

مرور ثالث عقود، ورغم ظهور باراديغما فكرية وسياسية جديدة شخصت فرضيات  رغم  

 العمل المأزومة هذه وانطلقت من نقيضها.  

أعمق من أذا تدعي الورقة أن أزمة الداخل ليست أزمة تمثيل وال أزمة تنظيم، بل أنها  

من أنت  .  ، أنه سؤال ما قبل السياسةأنت أنه سؤال من    التمثيل الذاتي،أزمة  هي  ذلك،  

  التعبيرات السياسية وخارج التصورات المدروسة وخارج الصيرورات السياسية خارج  

الوطني   توازنات  أو  ومقاربات  والتنظيم،  التمثيل  ثنائية  عنها  يعبر  أو  تنتجها  التي 

أرخميدس تلك، النقطة التي تكل منها على العالم، النقطة التي  غياب نقطة  والمدني.  

تبقى عندما تنهار كل البديهيات التي تعرفها، النقطة الديكارتية تلك، التي تبقى عندما 

حتى لو اتفقنا وكل ما عداها هي تفرعات ناتجة عنها. ألزمة تشكك في كل شيء، هي ا

أن الهوية والوعي والتصورات الذاتية هي نفسها مركب ومنتج اجتماعي وسياسي،  

تدعي الورقة أنه هنالك مطل ما نشرف عليه، قد تتهم هذه الفرضية ب"الجوهرانية"،  
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 من نقطة جوهرانية ما.  ، لكن ربما أيضا ال عالم نبنيه دون االنطالقوربما هي كذلك

نقطة الضوء التي نحتاجها ليس فقط لتنير لنا نهاية النفق، بل لتنير  نقطة الثبات هذه،  

مرة    هو ما تفتقده السياسة في الداخل، وهو ما يودي إلى حقيقتها المأزومة. ،لنا مساره

 .  1عاما هذا التشخيص عمره ثالثون أخرى، 

انفتاح السياسة في الداخل على احتماالت  ووطنية متعارف عليها،  أن انهيار بديهيات  

وضوح جوهر  وغياب  صهيونية بامتياز، مثلتها القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس،  

)ليس أن الداخل بنى أجماعا حول تلك العالقة في أي مرحلة من    عالقتنا مع الدولة

وهو قرار فلسطيني ذاتي،  غياب نقطة الثقل تلك، باإلضافة إلى  ناتجة  مراحله السياسية(،  

الليبرالي في الصهيونيةعن أمر آخر، وهو   البعد  بالتحوالت  --  انتفاء  وهو عامل يتعلق 

مكن حتى ، هذا البعد هو الذي    -ولة العبريةالسياسية والعقائدية داخل الد-االجتماعية

   اآلن اقتصار السياسة في الداخل على مناورات ومقاربات خالية من وضوح الصراع.

تنتج كل واحدة  ، نتيمركزي"استراتيجيتين" بين حتى اآلن قد تخبط الداخل باختصار، ل

   :ومقارباتها المختلفة "ا"توازناتهمنهما 

ترك ينرى ماذا  ، لأن أمارس المواطنةبنر كيف تسمح فلسطينيتي  لأنا فلسطيني و .أ

 سياسة الوضوح الفلسطيني. للمواطنة.موقعي هذا 

فلسطينيتي. .ب  مع  أتعامل  أن  مواطنتي  لي  تسمج  كيف  ونرى  مواطن  أي    أنا  لنر 

 سياسة االلتباس. المساحات تترك المواطنة للوطن.

السياسية   االجتهادات  كل  احتاجت  تنطلق  ما  لموازنة  لوفيما  والمدني،  الوطني  بين 

الموازنات من أحد تلك "االستراتيجيتين" لتصال إلى نتائج مختلفة. أهم الفروقات أن  

للمنطلقات   نقيضة  مواطنة  تعرض  الدولة  ألن  الدولة،  مع  جوهريا  ستصطدم  األولى 

هذا التيار، فعل السياسة عندها سيكون توضيح    الفلسطينية الصلبة التي ينطلق منها

 اتغا، بينما ستجد الثانية دائما صي2التناقض وليس القفز عليه وال تخفيفه أو مداراته 

، كون ال  ة" مخففة تتقاطع مع الخطوط الحمراء الصلبة للمواطنة الصهيونيةيني"فلسط

. بالنسبة لألولى ستكون سياسات المواطنة ساحة  شيء يحدد حد أدنى من الفلسطنة  

الثاني  التيار  الوطن والمواطنة، بينما سيعتمد  من ساحات الصراع والمواجهة ما بين 

 ايجاد مناطق التقاطع بينهما. 

 
   .2003-1992للمراجعة عشرات الدراسات في مجلة الدراسات الفلسطينية خالل السنوات  1
 عزمي بشارة الخطاب السياسي المبتور.  أنظر/ي:  2
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من   وضوح  انطالقا  من  مختلفة  بمراحل  الداخل  مر  االحتمالين،  الهاذين  ثقل  مركز 

وضوح   من  أي  الورقة(،  وفق  للسياسة  والمواطنة)السابق  الوطن  بين   التناقض 

التأرجح   المتغيرة بين  صراع  هو نتاج  سياسيا، هذا  الهويات  منطالقوة  المتصادمة ق 

التذبذب ما بين الوضوح وااللتباس ال ينهي أزمة السياسة  .  المتعايشة  الهوياتومنطق  

يتطلب الحسم بين االستراتيجيتين المعروضتين وليس مجرد األزمة    ألن الخروج من

وفق الخطاب السياسي والفكري السائد هي المباركة  التنافس بينهما. هذه التعددية  

 تعددية قاتلة في سياقات الصراع.

محطات   شهد  الداخل  أن  واالنتفاضة ومع  أوسلو،  االلتباس،  حالة  من  للخروج  عدة 

الثانية، وقانون القومية. في األولى أنتج البارادايغما السياسية والفكرية للخروج من حالة  

االلتباس هذه، وعززها سياسيا بعد االنتفاضة الثانية، أال أنه شهد ردة حادة بعد قانون 

كثر من نصف عقد من التراجع ا     لجماعي.القومية توجت أ

المأزومة  السياسات  تلك  نجحت  ذلك،  كونها  ،  مع  أوال:  لسببين  وذلك  االستمرار  في 

كمة تصورات جماعية للحقوق، وفي تصليب خطاب الهوية،   نجحت على الطريق في مرا

وفي تطوير الخطاب السياسي المناهض للصهيونية، وثانيا: لحضور البعد الليبرالي في  

  سياسات االستعمار األمر الذي أعطى مرونة ومساحة مناورة لسياسات الداخل حتى 

والمواطنة.   الوطن  معادلة  من  المبدئي  موقفها  األخيرة  تحسم  أن  تمكنت  دون  لقد 

السياسة في الداخل من البقاء في حالة "التباس" وفي حالة محاولة الكسب من العالمين 

عالم المواطنة وعالم الوطن باتباع تكتيك ال استراتيجية له، بفضل مساحة االلتباس  

اللتباس الناتجة عن تناقض اليهودية والديمقراطية تنتفي بانتفاء ا  للصهيونية نفسها.

أيضا أمكانية االلتباس، أو اقتصار السياسة على "موازنات" بين الوطن والمواطنة. مع  

ذهبية فرصة  أمام  اآلن  نحن  أقوى،    ذلك  ألننا  ليس  عميقة،  سياسية  مراجعة  ألجراء 

س ألننا نشهد حالة مراجعة  وليس ألننا شخصنا بشكل جماعي حالة االلتباس هذه، ولي

وبين   الصهيونية  بين  يطابق  عالمي  خطاب  ظهور  بفضل  وليس  عامة،  فلسطينية 

البديل  بل ألن  كدولة غير طبيعية،  العبرية  الدولة  األقل يشخص  أو على  الكولنيالية 

 الواضح الذي هو نموذج يمثله منصور عباس المرتهن بالكامل لحالة إرهاب بهيمي.

هد تماما وبدل أن يخرج من أزمة اللتباس إلى الوضوح "البديهي"، خرج لقد انهار المش

للداخل السياسي  المخيال  يكن ضمن  لم  آخر  وحماسي  : خطاب  إلى وضوح  طوعي 
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، يعني كحالة ممكنة فلسطينياالصهيونية  ة.  صهيونيمنخرط تماما في شرعنة ودعم ال

   أن الداخل لم عد يستطيع السكوت على ما أدى لذلك.

  

   مهيمنة القومي/المدني والوطني مقاربات 

عب من خالل خطاب  لقد  وذلك  واضحة  الثانية عن سياسات صراع  االنتفاضة  عقد  ر 

الدولة   يهودية  رفض  كما  وتصورات  السياسي  المشهد  على  من خالل  التي هيمنت 

واغترابي واضح ال مكان لتفصيله هنا كسيس صدامي  يليه   .برا الذي  العقد  ثم شهد 

في العمل السياسي وفي قوة األحزاب وعالقتها مع الشارع وقدرتها على  انكفاء وتراجعا  

باإلضافة إلى قوننة توجهات يمينية متطرفة واستمرار مسار  التعبئة، وهو عقد تأثر كثيرا  

اليمي الديني،  صعود  الوزن  ن  وبتراجع  العربية  الثورات  للقضية  بفشل  االستراتيجي 

   الفلسطينية.

"، تيار الصراعومنذ االنتفاضة الثانية بدا واضحا أننا بصدد تيارات سياسيان مركزيان: "

التيار   بطرق أخرى،  لكن  الذي يرى أن المواطنة هي استمرار لصراع استعماري  وهو 

دون دية  ال للحقوق الجماعية وال حتى لحقوقنا الفر وأنه ال يمكن الوصول للمساواة و 

المطالبة بالحقوق    مسار  أنكما يرى أيضا  عن الصهيونية، و  فصلهاتغيير بنية الدولة و

التيار المقابل  ما يتميز  . فيألسئلة األولى للصراعلوسردية النكبة  لويتطلب عودة للتاريخ  

المطالبة ذاك  أي  -"  المطالبات  تيار  "ولنطلق عليه أسم   الذي يعتمد على سياسية 

Politics of Demands -    بداية لحالة جديدة ودائمة بين الداخل كالمواطنة    يرىبأنه

حالة   إلى  تحويلها  الممكن  من  أنه  ويرى  العبرية  الدولة  يقبل  وبين  متبادل  قبول 

الفلسطينيون   تحديه    بإطاربواسطته  أو  عليه  االستئناف  دون  الدولة  دون و –يهودية 

للصهيونية اشتراط   الدولة    -الوالء  المقابل  وتقبل  بفي  أقلية كالفلسطينيين  االعتراف 

 .3قومية واالعتراف بحقوقهم الجماعية

وليس من    لتفاهمات غير المكتوبةهذه ال  من خالل الشق الثانيالداخل  أ  ُقر عادة ما ي

نضال الفلسطينيين من أجل حقوقهم وليس من خالل  خالل  من  خالل الشق األول، أي  

ب الذي  قبولهم  الدولة،  يهودية  تحدي  تكون السياسيمخيال  الخارج  ترك  عدم  وقد   .

 
اما كما حققت  طبعا يتحقق البند األول )عدم تحدي يهودية الدولة(، لكن ليس الثاني )االعتراف والحقوق الجماعية( تم   3

 . أوسلو االعتراف بإسرائيل لكن ليس بالحقوق الفلسطينية
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ل نحتاج استحضاره  ما  كثر  أ السياسي هي  المخيال  خارج  )وليس  األمور  الواقع  فهم 

 فقط لتغييره(.  

الداخل  سياسية  الالمقاربات  تميز  تال   طرحها،  تالتي    -الميكرو–بالمطالب  أذا  في 

ومساحات  حدود  أوال، بتميز  ت  امطالبها ومطالباتها، لكنهفمختلف األحزاب تتشابه في  

بنيها مع  تنطلق منها و توثانيا: بالعالقة التي  ،  السياسي  افعلهرسمها لتالشرعية التي  

كمثال على  مسألة العنف والجريمة    السياسية. ولنأخذ  تتها الدولة من خالل ممارس

تعاطي معها عكس اختالفات  ، لكن الكأولويةما تقدم. لقد وضع الداخل تلك القضية  

جوهرية في كيف نفهم عالقتنا مع الدولة وكيف نعيد بناءها، وكيف نحدد مجال شرعية  

أن   به ألنفسنا. من جهة نستطيع مثال  الذي نسمح  السياسي ومجال الصدام  فعلنا 

الشرطة  نعتمد   مع  وقرانا  تها  مطالب  وأالحوار  لمدننا  ننظم  بالدخول  مظاهرات  وقد 

على  مرخصة  ونحرص  و ،  "السلمي"  على  طابعها  المتظاهرين، نحرص  سلوك  ضبط 

قد نحول  من جهة ثانية،  .  محاور "حساسة" و شوارع رئيسية    إلى المظاهرة    دم زحفوع

مطلب محاربة العنف والجريمة ألى قضية صراعية نوضح بها عالقة العداء بيننا وبين  

ى خلق اجماع سياسي لمقاطعة نعمل عل ف  ،الشرطة وعالقة العداء بيننا وبين الدولة

في حمالت   مشاركةها من المنعحاول تعبئة الشراع والبلدات ضدها ونحاول  الشرطة ون

ومنع   أو  دعائية  "الحوار"  عبر  مجتمعنا  اختراق  كز  ا  دخولمحاوالتها  ومرا لمدارس 

و واالشبيبة  الجماهيرية  كز  ونالمرا المحلية،  طريق  لمجالس  عن  نحاول  أن  ستطيع 

لق أجماع داخل المجالس البلدية لمقاطعة الشرطة وإحراج وحتى مقاطعة  المتابعة خ

نظم مظاهرات غضب غير  تالمحلية الذين يتعاملون مع الشرطة، و   سرؤساء المجال 

و و أغالق  مرخصة  رئيسية  حركة  كز  ومرا تحفز    روتينالش  ي شو ت شوارع  ورفع  العام 

واحدة،   المطالب  أن  رغم  الدولة.  والجريمة،  سلطات  العنف  محاربة  هي  والقضية 

الجريمة،   عصابات  ومحاربة  الجريمة  نسبة  خفض  هم  نوعي  والمطلب  أن  أال 

كسيس السياسي اللذين ذكرا ي كاد أقول أنهما البرا رسمان سرديتين متناقضتين، وأ

  يبلوران هويتين وطنيتين مختلفتين.

الذي يفهم الداخل من خالل المطالب  وعلى عكس توجه األبحاث السائدة، والخطاب  

قوق مدنية، حقوق جماعية، حقوق سياسية، اعتراف بنا كأقلية قومية،  ح- التي يرفعها

نطلق تمن خالل التصورات السياسية التي    ليسو  -مساواة، محاربة التمييز والعنصرية

كسيس الذي  من خالل    وأمنها المطالب   أن   يحمل المطالب نضاليا، ترى الورقةالبرا
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األعمق   التيارين    SUBTEXTالسردية  بين  تميز  التي  هي  المطالب  تحملها  التي 

قدم  قديم  األول  المواطنة.  في سياق سياسات  الداخل  عرفهما  الذين  األيديولوجيين 

والثاني هو تطور    النكبة، بل هو تطور من "تورط" كامل مع الدولة ال مجال لذكره هنا،

– ورأى في الهويات التي تتنازع    طينيةس جزء من الحركة الوطنية الفلكلتيار عرف نفسه  

هويات متصادمة ال يمكن واألهم ال يجب    -المواطنة المعروضة واالنتماء الفلسطيني

 .  تخفيف حدة التوتر بينها

واالختالف  أن   التيارين  هذين  بين  الصراع  خالل  من  الداخل  فهم  االستراتيجي  عدم 

أدى إلى الكثير من سوء الفهم السياسي   -بينهما، الذي ال توضحه "المطالب" أطالقا

ومن العطب المعرفي فيما يتعلق بالداخل، لكن األخطر أنه أدى أيضا إلى أعطاء غطاء 

 من التعتيم والضبابية حول حقيقة الصراعات السياسية في الداخل. 

المختلفة هذهنِتج  باإلضافة لما تقدم ت المواطنة  للعالقة  مختلفة  مقاربات    سياسات 

المدني.   الوطني/القومي وبين  التيار األول  بين  بمعنى محاولة    بمعادلة توازنينادي 

نقطة انسجام ال يتعارض فيها اليومي والمدني بحيث نستطيع أن نربح اثناهما ايجاد  

هندسة  الوطني أو إلى    خفيف حدةمعا، األمر الذي يؤدي عمليا في نهاية األمر أما إلى ت

كرته الجماعية، أي بحيث يبدو   الخطاب المدني بحيث ينزع عن نفسه تاريخية حامله وذا

الخطاب المدني دون جذور، دون سياق، ومعلقا في الهواء خارج التاريخ وخارج المكان. 

التي الموازنة بهذا المفهوم هي عملية هندسة تبحث عن نقطة مريحة تقبلها الدولة،  

"القفز عن التوترات بينهما لقد كتب كثيرا عن مسألة  ترفض دائما ربط المدني بالوطني.  

تخفيفها أو  التوترات  جسر  محاولة  ذكرنا،    ،" أو  عن  كما  كثيرا  كتب  التشوهات كما 

ضمن مسار نضالي يأخذ في الحسبان توقعات الدولة  التي يمكن أن تحصل والتنازالت 

؟ ووفق  المتناز يكون  ومتى    االنضال متوازن  ازن؟ ومتى يكونمنا. ثم ما هو معيار التو

وصف هل    أي سردية نحدد ذلك. وفق أي فرضيات أو وفق أي تصورات سياسية؟

الدخول  ؟ هل  موازنةهو نوع من الالدخول في األحزاب الصهيونية لكي نجلب "المدني"  

  إلىوتركيز حق تقرير المصير  ترحيل قضيتنا الوطنية  هو موازنة؟ هل  في ائتالف حكومي  

مرة أخرى،    ؟ما بعد الخط األخضر والتنازل عن حق تقرير المصير للداخل هو موازنة

مرجعية عالقتنا مع الدولة،  مركز ثقل يشكل هو  االحتكام ل ه بانعدامتؤكد هذه الورقة أن

  تستطيع "التوازنات" أن تذهب بنا إلى أماكن متناقضة.
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عالقة تعارض واضحة مع الصهيونية، فهو ال يتحدث  الذي يخرج من  تيار الثاني  أما ال

بالوطني،   المدني  ربط  يتحدث عن  بل  والوطني،  المدني  بين  موازنة  بعد    وإعطاءعن 

اثن ربط  واألهم  المدنية،  والمطالبات  السلوكيات  لكل  من  يوطني  التحرر  ببعد  هما 

، التي هو ال يفهم النضال في هذه القضايا دون بناء سردية تناقضفبالتالي    الصهيونية.

المسار  ضروريا  شرطا  يراها   يتأسرل  ال  ولكي  للمساواة،  تعريفنا  يتأسرل  ال  لكي 

 .السياسي الذي نعتمده للوصول إلى المساواة

 

 في ضوء تجربة المشتركة  -القومي والمدني 

م أن المشتركة قامت بالتوقيع على برنامج سياسي مفصل أال أنها لم تقم استنادا رغ

أن   كما  أن  أليه،  تدل  كثيرة  السياسية مؤشرات  الثقافة  في  الكثير  يعني  ال  التوقيع 

وليس   استراتيجية  اختالفات  من  بالرغم  المشتركة  قامت  لقد  الداخل.  لفلسطينيي 

للتيارين  توافقات استراتيجية. وبالعودبسبب    ي معان الأنتاج  عملية  المهيمنين على  ة 

اضطراريا،ال لها  األول  دخل  فقد  والتجمع،  الجبهة  مع    سياسية  العمل  تنسق  كهيئة 

ته بضرورة الثاني فقد رأى فيها تجسيدا لقناع   اأمالحفاظ على االختالفات بينها جميعا،  

يقف على جانب واضح من الصراع مع الدولة  ناء أجماع فلسطيني  بفولذة أو باألحرى  

تماعات  جخالل الكن اتضح  العبرية، بالذات في خضم التغييرات التي تخوضها الدولة.  

ركة أن المقاربات القديمة إلسرائيل كدولة علينا أن نخوض نضاال ضمن تعريفها  المشت

طني يطرح  دون أن نستغل المشتركة كمرحلة في بناء أجماع و -كدولة يهودية  لنفسها  

ما زالت هي المقاربة المهيمنة داخل المشتركة، " نحن ال نرى    -يهودية الدولة كمشكلة

كثيرا  الذي ردده البعض  إسرائيل واحدة بل نرى إسرائيل بشكل متعدد"، هذا التعريف  

اآلخر،   البعض  نقاش  على  ردا  المشتركة  اجتماعات  خالل  خالل  من  إسرائيل  يرى 

ن خالل جوهر تعريفها ووظيفتها االستعمارية األساسية. أن تعدديتها الحزبية وليس م

انعدام االتفاق الجوهري هذا جعل المشتركة كيانا فائضا عن الحاجة، فالتنسيق بين 

 األحزاب سبق المشتركة ولم يكن بحاج لها. 

وحتى    2015أيار    7ما بين   شهدت الدورة العشرون للكنيست اإلسرائيلي والتي امتدت

الل  موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة لالحت  2019الثاني  كانون    1

للكنيست    17وللمقارنة والتوضيح، فقد تّم في الوالية الـ    .  قانون  100واالستيطان، حوالي  

قوانين، وفي   6، إقرار  2009  -2006برئاسة إيهود أولمرت،   "كديما " إبان فترة حكومة
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قوانين   8، تم إقرار  2013 -2009،  بنيامين نتنياهو في فترة حكومة،  18الوالية التالية الـ  

بنسبة   زيادة  الرابعة سجلت  نتنياهو  العنصرية  583أي أن حكومة  التشريعات  % في 

قانونا( مقارنة بالكنيست الـ    35والتمييزية والداعمة لالستيطان )اذا ما احتسبنا فقط  

التي ترأس نتنياهو خاللها الحكومة    18% مقارنة بالكنيست الـ  437، وزيادة بنسبة  17

 .أيضا  

وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين، تحمل بعض القوانين التي تم إقرارها "

القريبة   إسرائيل  وجهة  إلى  استراتيجيا  مؤشرا  شكل  نوعيا  ثقال  العشرين  الدورة  في 

ألي  ب التي ذكرت سابقا،  لألسبا إزاء هذا الثقل النوعي لم تؤشر المشتركة    "والبعيدة

البعيد القريب وال بالمنظور  بالمنظور  الداخل ال  ضمن    .اتجاه استراتيجي لفلسطينيي 

ضمن  و انعدام اإلجماع هذا، تكمل مركبات المشتركة سلوكها السياسي بشكل منفرد،  

، الذي ساهمت كتلته البيدمن ثم يائير  غانتس وبيني  يتم التوصية على  هذه األجواء  

سلسلة من المبادرات لقوانين قمعية، ب  يد" وفق التقرير االستراتيجي لمدار ب""يش عت

تستهدف أساسا أهالي الضفة والقدس، وقوانين تستهدف السلطة الفلسطينية، وأبرزها 

  ." 2019-2015، حتى خالل وجودها في المعارضة .نهب أموال الضرائب

للعمل المدني هو ادعاء غير صحيح ليس فقط ألن  أن التعامل مع الكنيست كساحة  

فهمنا للمدني دون بعده الوطني الصراعي يشوه ويؤسرل المدني والوطني معا، بل ألن  

وعالقتنا  في الدولة العبرية  السلطة وتشكل السلطة  سؤال الكنيست هو أيضا سؤال  

تعني أننا جزء من كل أسئلة السلطة وتشكلها  ها. أن مجرد مشاركتنا في الكنيست ال  ب

هل نحن في الدولة العبرية، فحتى بعد قرار مشاركتنا في الكنيست يبقى السؤال حول 

سؤال   من  جزء  نحن  أم   ، السلطة  سؤال  من  إسرائيلجزء  مواجهة  في  سؤاال  القوة   ،

وينتظر   علينا  نجابتنا.  أ مطروحا  عادية  هل  معارضة  معارضتها  حن  حدة  وفق  تتغير 

 خالفاتها الداخلية. تعنينا لمنظومة قوة ال ثابتة أم نحن معارضة الظروف 

برزت   فقد  إسرائيل،  في  السلطة  تشكل  قضية  حول  الكبير  االختالف  إلى  باإلضافة 

الخالفات واالختالفات حول قضايا وطنية كثيرة، اضطرت المشتركة كقائمة برلمانية أن  

لكنها عمقت الخالفات نظرا لعدم اتفاقنا على أساس مشترك لقراءتنا للدولة تواجهها، 

   العبرية ولطبيعة عالقتنا معها.
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فيما يلي بعض األمثلة التي جسدت هذا الخالف وصوال ألى نقطة األزمة األكبر: قانون 

األهم   المحطة  برأيي  كان  والذي  أن  حيث  القومية،  المشتركة  داخل  البعض  عرف 

يكن أمر تفككها  وحتى ولو لم  المشتركة كمشروع سياسي فشلت حتى لو لم تتفكك

 في األفق.  حينها  حاضرا 

التي تظهر الخالف على البعد   2018-2015  السنوات األربع األولى،  ،محطات خالفية 

 الوطني: 

أخراج الحركة    ،انتفاضة األفراد وبالعمليات االستشهاديةالتفاوت الكبير فيما يتعلق ب

القانونالشمالية  اإلسالمية   قضية  ،  من  مع  الشهداءالتعامل  مع  ،  جثامين  التعامل 

مشاركة في مؤتمر صحفي  المنع أعضاء الكنيست العرب من الدخول لألقصى، قضية 

في   المشاركة  بيرس،  جنازة  المشاركة في  مازن،  وأبو  بمشاركة مع ميرتس  القدس  في 

الحرية   بتعويض شهداء أسطول  يتعلق  فيما  الكنيست  رابين، خطابات  أحياء  ذكرى 

الت مرمرة"،  بص"مافي  تتعلق  قوانين  على  الدوويت  المحرقة  ربط  بضحايا  اليهودية  لة 

 اإلسرائيلي. التصويت على قوانين تتعلق بالجيش 

لبرهة عند  لكننا سنتوقف  كتابة وتحليال مستفيضا،  لوحدها  المحطات  تستحق هذه 

 المحطة التي أبرزت التناقض بين مقاربات الوطن والمدني وهي قانون القومية.  

يتم تناول قانون القومية من خالل معناه إسرائيليا، لكن أبدا لم يتم تناول التعاطي 

بالذات كيف   يالفلسطيني معه،  التعامل معه  الداخل، وأعتقد أن  جسد تعامل معه 

ت أنصع  عنها  تكلمنا  التي  البنيوية  المشتركة  جسيداألزمة  اجتماعات  أشغلت  لقد   .

قراءتين للتعاطي مع القانون قراءة اشتباك وتصادم توضح التناقض مع القانون، من  

البعد المدني غير خالل تأكيد طابعه الكولونيالي، األنتي فلسطيني، وقراءة أخرى توضح  

الديمقراطي للقانون وتؤكد على التشابك مع الحيز المدني اإلسرائيلي الرافض للقانون 

أشهر والى    3من منطلقات مدنية ديمقراطية. دعا األول إلى مقاطعة الكنيست لمدة  

المتابعة إلى  الكنيست  أعضاء  عمل  حيز  األنتي   نقل  الكولونيالي  الطابع  أبراز  وإلى 

ن خالل رفع أعالم فلسطين والفتات ضد األبارتهايد اإلسرائيلي. يتم رفض  فلسطيني م

هذه المقترحات، ويتم رفع الفتات وأعالم فلسطين في المظاهرة التي دعت لها المتابعة 

 .  في تل أبيب 
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المشتركة أذا ليست حيزا مدنيا برلمانيا، ألن الكنيست ليست حيزا مدنيا برلمانيا، بل 

وحيز مركزي لمقوالت سياسية   اعة السياسية في الدولة العبريةهي حيز مركزي لصن

تبني الرأي العام الرتباطها باألعالم اإلسرائيلي الذي ينافس القوى الوطنية في تأثيره على  

هم دائرة مؤخرا هي أالقائمة البرلمانية لألحزاب حتى ما زالت  و   الرأي العام في الداخل.

لألحزاب، والمراجعات السياسية في الداخل تتطلب    اممن دوائر صنع القرار والرأي الع

 التوقف عند ذلك. 

أن   هذالمشتركة  ورغم  السياسية  ه  خاضت  أنها  داخلها،  الخالفات  تجاه    هاتطمسأال 

قررف،  الخارج مركباتها    تقد  مختلفةجميع  منطلقات  من  وأن  . الصمت،  حكمتها   ،

عتبارات تنظيمية حزبية أو حتى شخصية. لقد كان موت السياسية في مرحلة غليانها 

االنفالت  أسرائيليا وانتقال  اإلبراهيمي  والسالم  القومية  وقانون  القرن  مرحلة صفقة   ،

التي أصرت على    لمشتركةمقتل االيميني من الشارع والمستوطنات إلى الحكم، هو  

   .استعمارية بامتياز )قانون القومية(مقاربات مدنية للسياسة ولتجليات 

قامت المشتركة بجميع مركباتها بالتهليل واالحتفاء بالخطة االقتصادية الخماسية لقد 

والتي سوقت من قبل الحكومة والمشتركة على أنها خطة غير مسبوقة، لكننا    922

الب  عن  االبتعاد  عن  للمشتركة  السياسي  السلوك  حرص  أن  الوطني عنرى  د 

ال  )الفلسطيني(   بالمدني  عن قابلتوااللتصاق  الصهيوني  البعد  بتحييد  السلطات  ه 

في    ةالمدنيبعض البنود    اشتراطب  اإلسرائيليةالحكومات    القضايا المدنية. حيث قامت

 المدنية.  تتعلق بهدم البيوت وبشروط الخدمةبتنازالت وطنية  922خطة 

الورقة   المدني أذا  ترى هذه  إلى  البرلماني  التمثيل  بأن ذهاب  يقول  الذي  المنطق  أن 

سيخفف من حدة العالقة بين ممثلي البرلمان الفلسطينيين وبين السلطات الصرف  

الكنيست هم   الواقعية، أوال ألن أعضاء  اإلسرائيلية، هو منطق خال من الصحة ومن 

أهم وتصريحاتهم عن  مواقفهم  أخفاء  يستطيعوا  لن  األحداث: صفقة    ممثلي شعب 

القرن، المالحقات، جرائم الجيش، االحتالل. وهم سيحاسبون عليها حتى عند طرحهم  

قضايا مدنية، ثانيا: الدولة العبرية ربطت منذ قيامها بين تحسين ظروف الحياة اليومية 

، بمعنى أن التضييق المدني هو أحد أهم 48وبين تعزيز البعد الوطني لفلسطينيي ال

رجو  رة السياسية، فعن طريق حصار الفلسطينيين بهمومهم اليومية توسائل السيط

ن فصل المدني أقدراتهم وطاقاتهم على النضال السياسي، أي  أيضا  خف  الدولة أن ت

حسابات  البسبب  وذلك  ،  وأن تحقق فلسطينيا أال أنه لن يتحقق إسرائيليا  عن الوطني
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البعدينالتي  سرائيلية  اإل بين  علينا  تربط  ذلك  مع  االحتواء  .  سياسات  بأن  التأكيد 

كثر  بحيث تعرف إسرائيل أن عليها الحفاظ على سياسات حصار    ،اإلسرائيلية مركبة أ

)كما منطق    المعيشة في منطقة في الوسط بحيث ال تزيد الضغط خوف أن يتفجر الوضع

 سياستها تجاه غزة والضفة والقدس تماما(.  

المدني وفق هذه الورقة إلى العنصرية ومبنى الدولة وتحولها اليميني    اإلنجازال يعود عدم  

انطلقنا من  فإذا . أيضانفسه فقط، بل هو يعود لمنطق النضال السياسي الفلسطيني 

نقطة أن الحقوق ضمن منظومة قوة استعمارية تأتي بالنضال وليس باالستجداء، وأن 

شكال االستجداء والمقايضة عرض المدني كأنه مفصول عن الوطني هو شكل من أ

بين المدني والوطني، فهذا يعني أن النضال في القضايا "المدنية" عليه أن يأخذ طابعا 

نضاليا تعبويا وشعبيا واضحا. ال مجال لهذه الورقة محاولة إسناد فرضية أن النضال 

مدنيا   أي  "سلميا"  طابعا  برافر  مظاهرات  بعد  أتخذ  الداخل  في  منضبط  الفلسطيني 

األزمة البنيوية للسياسة، وبسبب تراجع تيار الصراع نفسه  بعد النضالي، وذلك بسبب  ال

كثر إسرائيلية. أن تتبع    إلىأدت تلك التغييرات الحزبية    وانزياح تيار اآلخر إلى مقاربات أ

الوطنية، مع  السياسية  سياسة التعبئة  بدل  الضاغط،  المدني  المشتركة سياسة اللوبي  

 . قومية كانت أجواء حاضرة تماما لتصعيد سياسي واضحلأن أجواء قانون ا

 

 نهاية متوقعة؟  

أو على  أقيمت قبل الحسم  لكونها  فشلت  المشتركة  نستطيع أن نقول أن  في النهاية  

االستراتيجي  قبل  األقل   التيارينالتقارب  فشلها    بين  أنها  كما  الداخل،  في  المركزيين 

أنه ال    إلىيجسد "العطب" األساسي للسياسة في الداخل. ال تريد هذه الورقة أن تخلص  

تنا عالقفي تعريف  مجال لتعددية سياسية في الداخل، لكنها تقول أن ال مجال لتعددية  

أننا شعب واحد. ، وأن هذه التعددية تعني انتهاء المعنى السياسي لمقولة  إسرائيل مع  

السؤال الرئيسي هل إسرائيل هي عدوة ال يمكن التفاهم معها    حول أن عدم االتفاق  

. من جهة  أم صديقة يمكن التفاهم معها، هو سؤال ال يستطيع الداخل أن يهرب منه

أننا  أي  –  عليه  اإلجابةيستطيع الداخل أن يمارس مواطنته من خالل أمكانيتي  أخرى،  

مواطنة   سياسات  نبني  أن  ب"ال"نستطيع  التفاهم  تجيب  إمكانيات  سؤال  ،  على 

. النضال بالنسبة لألول هو حماية  تجيب ب"نعم" ونستطيع أن نبني سياسات مواطنة  

   .لشخصيتنا الوطنية ولكي ال نطبع مع البعد الكولونيالي للدولة ولكي نطرح أفقا بديال
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انتهى بها األمر ألى    ركة لكي تجسد المشترك، لكنلقد دخلت األحزاب السياسي المشت

السياسي الواضحة أمست اليوم  تالفات. تعتقد هذه الورقة أن المرجعية  ختجسيد اال 

سيكون متأثرا بشكل    اإلجماعهذا  النجاح في بناء  أيضا أن    دلكنها تعتق ة حياة،  ضرور 

كه خارج الكبير بوضوح الخطاب الفلسطيني الجامع     . 48وبحرا

 

  صهيونية كإمكانية سياسية اللموحدة وا

عليها إسرائيل  حزب يهودي مركزي أن  يوازي دخول الموحدة في ائتالف حكومي إعالن  

المواطنين وأن تلغي كل قوانينها العنصرية، وتسمح بحق العودة لجميع  دولة  أن تكون  

نفسها   تسكنها.  وتفكك  التي  الفلسطينية  لألغلبية  الوطن  مصير  تقرير  حق  وتعطي 

والتهويد  السيطرة  تدعم  وأنها  الصهيونية  السيطرة  من  جزء  أنها  تعلن  فالموحدة 

ستستمر دولة نها  أودية وأن إسرائيل دولة يهتعلن فجأة ودون أي مقابل،  والمالحقات و 

، كما كنا سنشعر لو قام ، فلماذا لم نشعر بزلزال سياسي كبير في أعقاب ذلكيهودية

يماثل؟ بما  الدهشة،    .حزب صهيوني  في  أالفرق  يبدو  بجرعات  حيث  السم  تجرعنا  ننا 

اأ  لقد  .صغيرة كمية  بعد خطوات تراجع  لدخول للحكومة  تى  متسلسلة متدحرجة وترا

   خالل العقد األخير.

الحقوق  كانت التوصية تجسيدا فلسطينيا هذه المرة لسياسات إسرائيلية تربط  لقد  

لتساوق مع هذه لذلك وقرأت استعداد الناس  الموحدة    "قرأتلقد "  بالوالء السياسي،

أن األغلبية تؤيد االئتالف الحكومي،    إلىالتوجهات، حيث أشارت بعض االستطالعات  

نفس استعمل  وهي  التي  الموحدة ت  االستطالعات  يعيق  لم  التوصيات.  نهج  لتبرير 

للشارع،   الخاطئة  كهذقراءتها  أغلبية  و بانعدام    هأن  حقيقي،  تسييس  نقاش سياسي 

أغلبية تعتمد على    وإلىصلبة  أغلبية    إلىال تشير  سياسي،  وبعد سنوات من التخدير ال

أن عودة السياسة للشارع كفيلة بأن تقلب هذه المعطيات رأسا  سياسية للواقع.  قراءة  

، فالخيارات الحقيقية للشعوب ال تصدر في لحظات الضعف ووقوعها تحت  على عقب

ت اجتماعي،خطاب  تخويف  أو  ديني  ابتزاز  أو  الحقيقية  الخأن    جريف سياسي  يارات 

 .  هي تلك التي تصدر عنها بحريةللشعوب 

بنيوية لسياسات   أزمة  يدل على  الذي مثله منصور عباس  الصهيوني  الخيار  أن  رغم 

حول حق    ه تصريحات قرار االنضمام لالئتالف الحكومي باإلضافة إلى  أن  مع ذلك ف  الداخل
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واالستيطان وسكوته   الشمل  لم  منع  قوانين  الدولة وتصويته على  يهودية  وديمومة 

،  وأهانةى من تهويد وقتل وتنكيل  صعلى عنف المستوطنين وما يجري في القدس واألق 

أن األزمات الوطنية العميقة مهما  هو عملية خيانة ال يبررها أي مسار سياسي مهد لها.  

ال تعني دعم العدو، وعلينا التمييز بوضوح بين ضياع وطني   كانت تخبطاتها وضياعها

  وبن خيانات وطنية.

ضمن هذا المعنى الذي تتبناه الورقة، يبدو رفض المتابعة أخراج الموحدة من المتابعة  

عضوية أعضاء  رفض دستور المتابعة  . أن  أو على األقل تعليق عضويتها أيضا خطير

الوقت  غوست من األحزاب الصهيونية،  كني ائتالف  قبولها  ي نفس  أحزابا موجودة في 

قد  حكومي صهيوني، أي بموقع أسوأ من موقع أعضاء كنيست في أحزاب صهيونية  

ومستحقات لوكا  م تعد سيدل على أن الوطنية أصبحت "هوية" ولتكون معارضة،  

طالما أنت حزب فلسطيني فأنت وطني، والوطني لمرة واحدة هو   . ة واضحة سياسي

   وطني لألبد كما يقولون وذلك بغض النظر عن تغير وانقالب أدائه.

 ** 

 48تحوالت الخريطة الحزبية في أراضي 

، وتعدد المقاربات للتمثيل والعمل السياسي 48تحوالت الخريطة الحزبية في أراضي  

الشمالية   اإلسالمية  )الحركتان  الحزبية  القوى  تطرحها  الجبهة  كما  والجنوبية، 

 الديمقراطية، التجمع الديمقراطي، أبناء البلد، لجنة المتابعة العليا وغيرها(.

 

االنتخابي  أعاد   االا للسطح  الخطاب  عميقة بين األحزاب، حيث  الستراتيجية  الختالفات 

الجبهة   غموض  يبي  الط  –حافظت  البيد،  على  حكومة  من  بالموقف  يتعلق  فيما 

كملت الموحدة إصرا رها على موقفها الداعم لالئتالف الحكومي، بينما حرص التجمع  وأ

على العودة لهويته التجمعية ولخطابه القديم حول دولة المواطنين ليس فقط بشكل  

أقوى مما كان عليه قبل المشتركة، أنما أيضا بشكل يذكر ببدايات التجمع وبسنوات 

رفعت ختالفات األيديولوجية  قوته األولى. وبدا واضحا أن عودة النقاش السياسي واال

     اهتمام الناس باالنتخابات ورفعت نسبة التصويت. 
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 4النتخابات  نستطيع أن نقرأ األمور السياسية التالية وفقا لنتائج ا

: أن لسياسات الداخل التي تعنى بالكنيست سقفا من الحماس والتجاوب ال يعدو  الأو  

أخرى  وآفاق  آلخر يبحث عن معان  الداخل، وأن النصف انصف المجتمع الفلسطيني في  

  حاليا.له   قدمتُ بالشكل الذي مفقودة في السياسة 

الموحدة   مثلت  بين.  البين  حالة  ورفض  السياسي،  الوضوح  اختار  الداخل  أن  ثانيا: 

والتجمع حالتين من الوضوح السياسي، غير المراوغ والذي ال يلعب على كل الجبهات،  

برز  كما  الفلسطينية  والحالة  الصهيونية  الحالة  بين  "توازن"  من  السياسة  يحول  وال 

 ة. خطاب المشتركة في السنوات األخير 

لثا: أن الشارع الفلسطيني لم يقبل بمعادلة "ال لبيبي" وأن اعتبارات "الخوف من  ثا

لقد اليمين" التي حاولت المشتركة أن تضعها عنوانا لسياستها فشلت فشال ذريعا.  

 أن الخوف من اليمين ال تتحكم في حسابات الداخل السياسية.   أشارت نتيجة التصويت

أن   للتجمع، الجانب  رابعا:  للتصويت  األساسي  المعيار  كان  تأتي عوب  السياسي  دها 

نشطت  . في المقابل  5من المشتركة ئه  أخرى مثل تصويت احتجاجي ضد إقصاسباب  أ

، ويمكن أن نقول دينية أيضا، بمعنى 6عوامل اجتماعية محافظة في التصويت للموحدة 

التصدي   بمعنى  وليس  الدينية  اإلسرائيالمحافظة  المقدسات  لالعتداءات  على  لية 

الدينية،   القدس والشعائر  في  حصل  ما  كل  على  بالسكوت  الموحدة  قامت  حيث 

قسما   ه من المرجح أنباإلضافة لذلك فأن علينا أال نستهين باالدعاء القائل أن  واألقصى.

كبيرا من الذين قاموا بالتصويت للموحدة ال يعرفون أنها ائتلفت أو تدعو لالئتالف مع  

 الحكومة. 

خامسا: أن الشارع الفلسطيني، باألخص بقطاعه الشبابي، ما زال تواقا لخطاب وطني،  

تحرري، متحد، واضح. وأن االنهيار الحاصل هو انهيار النخبة وليس الشعب. مشكلة  

الطلب   وليس  السياسي  العرض  مشكلة  هي  وقياداته،  نخبه  هي  الشعب  هذا 

لإلسناد الموضوعي أن شباب هبة   السياسي. من المرجح وأن كان هذا التحليل يفتقر 

التجمع بشكل كبير  2021أيار   . لكن الذي نستطيع أن وفئة الشباب عامة، ساندت 

بوضوح   بوضوح–نقوله  ذلك  تري  االجتماعي  التواصل  لمواقع  مسح  أن    -وأي  هو 

 
 ألف صوت.  140ألف صوت والتجمع على  170ألف صوت، والجبهة بتحالفها مع الطيبي على   190حصلت الموحدة على   4
 . 2022مدى الكرمل، تقدير موقف  5
   . 2022تثدير موقف، مدى الكرمل  6
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قطاعا واسعا من الشباب لم يبتعد عن السياسة وعن األمل وعن األفق وعن الثقة في  

أبعد عن كل ذلك، ثم عاد وانخرط بحماس لم نره من مدة طويلة، عندما    النفس، بل هو

  ، المرشح األول في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، طاب سامي أبو شحادةوجد في خ

خطابا متحديا، ثاقبا، يسكت اإلعالم اإلسرائيلي رغم استعماله لكل قاموس التجريم  –

لمعطى هو األمل األكبر للمستقبل. لكنه يتطلب  واألبارتهايد، أي دون تنازالت. أن هذا ا

عمال سياسيا وتنظيميا كبيرا ضمن تحديات غياب ذلك الحزب عن المشهد اإلعالمي  

    أي عن حضوره الواسع بين الناس، جراء هدم وجوده في الكنيست.

وليس بشكل  ألول مرة قرأ الشارع في الداخل نتائج االنتخابات بشكل سياسي    :سادسا

اعتدنا  انتخابي النتيجة كما  االجتماعي  التواصل  ومواقع  والصحافة  الشارع  قرأ  لقد   .

سياق   ضمن  البوضعها  األحزاب  بين  وبسياق سياسيالعالقة  مؤخرا  سادت  التي  ة 

التحريض والتجاذبات التي سادت بين األحزاب خالل الحملة االنتخابية. لقد رسم هذا  

اض االنتخابات دون تحالفات  خبكونه  ديمقراطي  اإلدراك صورة نجاح للتجمع الوطني ال

ووسط تحريض وادعاءات بحرق األصوات شاركت بها شخصيات فلسطينية اعتبارية 

 .  تز نسبة الحسمج م أنه لم يغ ، رفي الداخل

الشبابية  سابعا كات  الحرا برزت  الفحماوي–:  الحراك  عن    -وأبرزها  ابتعدت  التي 

في   واألحزاب  وبرز  االنتخابات  االنتخابات،  هذه  في  رئيسي  كفاعل  السابقة،  السنوات 

العديد من األسماء المؤثرة في عالم التواصل االجتماعي كمؤيدين متحمسين لخطاب  

  .التصدي والتحدي

 

 هو األفق الذي يفتحها؟ لكن ما هو المعنى السياسي لهذه التحوالت؟ وما 

سياسي الواضح في بعده الوطني والمتحدي لما الالخطاب  طي هذه النتائج وعودة  تع

واقع، من  العبرية  الدولة  إلعادةتخلقه  للجميع  عملهم النظر    الفرصة  فرضيات  في 

السابقة.   الفترة  خالل  السياسي  واألداء  الفكر  على  طغت  التي  ذلك  السياسي  لكن 

الهي الخطاب على  قدرة هذا  بمدى  منوطا  السياسية،  سيكون  الساحة  وكما  منة على 

ونقاشات، بل عبر قدرة هذا  حوارات  سبق ونوهنا سابقا فأن هذه الهيمنة لن تأتي عبر  

الخطاب على استقطاب فئات اجتماعية وشبابية واسعة تعيد تشكيل موازين القوة 

جماهيريا، وتفرض على المركبات السياسية التي ما زالت تميل لتعريف السياسة في 
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غيير حساباتها خوف أن تخسر الشارع نهائيا. سيساعد تخل من منظور إسرائيلي،  الدا

 على هذا التغيير سد أفق االندماج والتصهين من قبل األحزاب الصهيونية نفسها.  

في تركيبة  لجميع التيارات  القوة االنتخابية  ترجمة  يتم  أن  من المتوقع  باإلضافة لما تقدم،  

من المتوقع أن يكون هنالك تأكيدا ومحاوالت ترمي إلى التعزيز  ، ولجنة المتابعة العليا

، وذلك  دور لجنة المتابعة في تحديد وبلورة السياسات والخطاب السياسي للداخلمن  

مساحة   لضيق  أيضا  أنما  للتجمع،  البرلماني  التمثيل  لغياب  كانعكاس  فقط  ليس 

 ست يميني ديني بامتياز.المناورة المتوقعة للحزبين الممثلين في الكنيست داخل كني 

للواجهة السياسية،    إرجاعأن نجاح عملية   التصدي للصهيونية  مسألة  وإعادة  خطاب 

إلى مركز النقاش السياسي، ومحاربة شرعية تحويل    طبيعة الدولة وشرعية الصهيونية

السلطة   وتشكيل  الحكم  مسألة  إلى  للفلسطينيين  السياسية  والقوة  السياسة 

أمكالصهيونية تعني  المستوى ،  على  السياسي  الحراك  مع  الداخل  تواصل  انية 

الفلسطيني الجامع الذي يعيد النظر ويراجع حساباته منطلقا من القضية الفلسطينية  

كقضية غبن وعدالة تاريخية، والذي يعيد قراءته للدولة العبرية كمشروع استعماري. 

الدولي الذي يقرأ الدولة العبرية التضامن  كما أنه سيمكن من تواصل الداخل مع خطاب  

 وفلسطين من هذا الباب أيضا.

 

 ما العمل

 نحو قراءة مغايرة للداخل  •

الورقة على غياب   تقرأ  تستأنف هذه  الداخل. لم  رؤية ناظمة نقرأ من خاللها تعددية 

الحركة الوطنية الفلسطينية من خالل فصائلها بل هي قرئت من خالل التحرير، أو من  

الفلسطيني، ثم قرأت من خالل موقفها من أوسلو،   التحرري  خالل رؤيتها للمشروع 

أنها تقرأ من  أي  ه،  واآلن هي تقرأ من خالل المشروع السياسي الذي تطرحه أو ال تطرح

 خالل أسئلة استراتيجية. فلماذا ال يطبق ذلك على الداخل؟ 

أذا كنا شعبا واحدا نواجه عدوا واحدا لماذا ال نقرأ المشهد الفلسطيني في الداخل أيضا  

من خالل نفس األسئلة والمقاربات االستراتيجية؟ لماذا ال نطبق معيار "التحرر" من  

بديل مواجه للمواطنة الصهيونية مثال، كمعيار لقراءة الداخل؟ متى الصهيونية أو طرح  
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كالمعيار األعلى للتمييز بين    تظل قراءتنا حبيسة المشاركة في الكنيست أو "المطالب"

 حركات الداخل؟ 

الخطاب   أزمة  نتاج  هو  الداخل  فهم  على  الكنيست  استحواذ  أن  الورقة  هذه  برأي 

يست نتاج أزمة الداخل فقط. وقد حاولت الورقة قراءة الفلسطيني العام تجاه الداخل ول

، وليس  -المشاركة في الكنيست–الداخل بمنظور فلسطيني وليس بمنظور أسرائيلي  

المطالب التي تحملها: وقف التمييز والعنصرية، المساواة،  –بمنظور األحزاب نفسها  

 االعتراف بحقوق جماعية. 

 

  المواطنة كدور استراتيجي

تدعي هذه الورقة أن الداخل ال يستطيع أن يتحول إلى قوة استراتيجية وأن في النهاية  

 يحقق مكمون قوته االستراتيجي أال كشاهد على مواطنة كولونيالية وكحامل لمشروع

بمشروع أو تصورات رفض التطبيع   أن عدم ربط سياسات المواطنة  مواطنة تحرري.

وبطرح تصور مواطنة ودولة بديلة يفقد الداخل   مع يهودية الدولة وتحدي صهيونيتها 

يحتاجها  سياسي  وتثوير  وتعبئة  توعية  طاقة  يفقده  كما  االستراتيجي،  ودوره  قوته 

الجوهر  في  مباشرة  ترتبط  ال  التي  تلك  حتى  وسياساتها  الدولة  مواجهة  في  الداخل 

   الصهيوني.

 


