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معا نتصدى لتهديد اإلجنازات 
اجلماعية لفلسطينيي الداخل

د. امطانس شحادة -األمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي

السنوات  ف���ي  ال��ق��ن��اع��ة  ت��ت��ع��زز 
األخيرة، بحصول حتوالت جدية 
جتاه  اإلسرائيلية  السياسات  في 
املجتمع العربي في الداخل، وأننا 
في خضم انتقال إلى مرحلة جديدة، 
تتجلى مالمحها األساسية بازدياد 
عنصرية الدولة جتاه العرب، تقييد 
احلريات وربط احلقوق باملوقف 
املطالب  قمع  محاولة  السياسي، 
القومية اجلماعية ، وقوننة القمع 
ال��س��ي��اس��ي اجل��م��اع��ي وال���ف���ردي 
للمواطنني العرب، وجترمي العمل 
واالنتماء  ال��ن��ض��ال��ي  ال��س��ي��اس��ي 
الوطني لفلسطينيي الداخل، مقابل 
للمجتمع  اقتصادي  فتات  تقدمي 
بواسطة  يحدث  هذه  كل  العربي. 
دميوقراطيا  أدوات  اس��ت��ع��م��ال 
األكثرية  ط��غ��ي��ان  ت��ت��ي��ح  ش��ك��ل��ي��ة 
إل���ى نظام  امل��ت��س��ارع  وال��ت��ح��ول 

فاشي ديني. 
ت��أت من فراغ  لم  التحوالت  ه��ذه 
عالقة  ول��ه��ا  مفاجئ،  بشكل  وال 
أيديولوجية  ف��ك��ري��ة  ب��ت��ح��والت 
املجتمع  داخ�����ل  ودمي���وغ���راف���ي���ة 
وبتغيرات  جهة،  من  اإلسرائيلي 
السياسي  ال��ع��م��ل  أس��ال��ي��ب  ف���ي 
النضالي، وبتزايد الوعي واالنتماء 
في  الفلسطينيني  ل���دى  ال��ق��وم��ي 
للهيمنة  ورف����ض����ن����ا  ل������داخ������ل  ا
أبناء  ع��ل��ى ح��س��اب  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
ش��ع��ب��ن��ا، م��ن ج��ه��ة أخ����رى. فمنذ 
تسعينيات القرن املنصرم -وبعد 
نضال عنيد مع مؤسسات الدولة 
املنصرم  القرن  خمسينيات  منذ 
وإنهاء  امل���س���اواة  ح���ول  مت��ح��ور 
االحتالل دون طرح بديل للنظام 
القائم-  الكولونيالي  الصهيوني 
ب����دأ ال���ع���رب ف���ي ال���داخ���ل بطرح 
بدائل دميوقراطية حقيقية للنظام 
وتقدمي تعريف إيجابي للمساواة 
اجل��م��اع��ي��ة ورف����ع س��ق��ف مطلب 
احل��ق��وق اجل��م��اع��ي��ة، األم���ر الذي 
اإلسرائيلية،  املؤسسة  اعتبرته 
أسرلة  لسياسات  فشال  وب��ح��ق، 
املطالب  الوعي اجلماعي وتدجني 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني في 
أكتوبر  هبة  بعد  خاصة  ال��داخ��ل، 
الشعبي  النضال  وتداخل   2000
اجل��م��اه��ي��ري ب��ني ش��ط��ري اخلط 
األخضر. بات واضحا للمؤسسة 
مسألة  ه��ن��اك  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
إس��رائ��ي��ل" وأنها  ف��ي  "ال���ع���رب 
إل���ى ح��ل��ول، م��ن منظور  حت��ت��اج 

إسرائيلي. 
ه�����ذا ال���ت���ح���ول ال���س���ي���اس���ي ل���دى 
الفلسطينيني، والتغير في أساليب 
النضال السياسي اجلماعي أثمرا 
فيما أثمرا، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، بتغيير إيجابي في بعض 
واالقتصادية  املعيشية  املشاكل 
واالجتماعية التي تواجه املجتمع 
العربي، دون حلها بشكل دائم أو 
استئصالها. ناهيك عن اإلجنازات 
التي  الهامة  اجلماعية  السياسية 
أجن���زن���اه���ا ك��م��ج��ت��م��ع وأح�����زاب 

تراجع  رأس���ه���ا  ع��ل��ى  س��ي��اس��ي��ة، 
الصهيونية،  لألحزاب  التصويت 
ارتفاع التمثيل البرملاني لألحزاب 
وتوسيع  ون���وع���ا،  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
وت��ن��ام��ي مكانة  األه���ل���ي،  ال��ع��م��ل 
إلى  وصوال  املتابعة،  جلنة  ودور 
باتت  إذ  املشتركة.  القائمة  إقامة 
املتابعة  وجلنة  العربية  األح��زاب 
املشتركة العبا سياسيا  والقائمة 
الساحة  ع��ل��ى  وأس��اس��ي��ا  م��ؤث��را 
والفلسطينية  خصوصا  احمللية 

عموما. 
نرى  التحوالت،  ه��ذه  لكل  نتيجة 
أن احلكومة اإلسرائيلية احلالية، 
املشبعة بالفكر الصهيوني اليميني 
عقارب  إع��ادة  على  تعمل  الديني، 
لنهب  وترمي  اخللف  إل��ى  الزمن 
سياسية  من مكتسبات  حتقق  ما 
الداخل،  ف��ي  للعرب  واقتصادية 
وغير  متواضعة  كانت  ولو  حتى 
كافية أو مكتملة، عن طريق فرض 
س��ي��اس��ات وس����ّن ق���وان���ني تربط 
والسياسية  املدنية  احلقوق  بني 
واالق����ت����ص����ادي����ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
باملوقف السياسي للسكان العرب. 
أن  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
االقتصادي  ال��ت��ط��وي��ر  ت��ش��ت��رط 
تنازالت  بتقدمي  العربية  للبلدات 
وخضوع  ال��ع��رب،  م��ن  سياسية 
السقف السياسي العربي لقواعد 
وللرواية  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ل��ع��ب��ة 
أن تربط احلق  تريد  الصهيونية! 
باخلدمة  ال���ع���ال���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ي 
رف���ع  ب����ني  ت���رب���ط  وأن  امل���دن���ي���ة، 
م��ش��ارك��ة ال��ن��س��اء ال��ع��رب��ي��ات في 
أسواق العمل بالتنازل عن احلقوق 
أن  وتريد  اجلماعية،  االقتصادية 
تربط كل هذا باملواقف السياسية 
فجميعنا  امل���ش���ت���رك���ة.  ل��ل��ق��ائ��م��ة 
الهستيرية  ال��ف��ع��ل  ردة  ت��اب��ع��ن��ا 
القائمة  ن��واب  مشاركة  عدم  على 
املشتركة بجنازة "الرمز الوطني 
الصهيوني" شمعون بيرس. هذه 
املواقف غير مقبولة على املؤسسة 
اإلسرائيلية ألنها تنم عن انتمائنا 
التاريخية،  وروايتنا  شعبنا  إل��ى 
عن  التعبير  في  األساسي  وحقنا 
الرأي وحرية التصرف السياسي. 
نهب  ول��م  لم نرضخ  أننا  واأله��م 
املباشر  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  ال��ت��ه��دي��د 
املؤسسة  ه���ي  وه����ا  امل��ب��ط��ن،  أو 
م��ن جرعات  ت��زي��د  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
املالحقة السياسية وجترمي العمل 
في  للعرب  النضالي  السياسي 
الداخل، كونها ترغب في إضعاف 
العمل السياسي املتحدي، وألنها 
سقف  حتت  سياسيا  عمال  تريد 
هيمنة الفكر والرواية الصهيونية، 
النضال  ت��روي��ض  األق���ل  على  أو 
الدور  ع��ن  وال��ت��راج��ع  السياسي 

التاريخي للقائمة املشتركة.
وأدوات  أسلوب  أهمية  تبرز  هنا 
تعاطي املجتمع العربي واألحزاب 
املشتركة  وال���ق���ائ���م���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
واملؤسسات اجلمعية كلجنة املتابعة 

واللجنة القطرية، في مواجهة هذه 
والوعي  والتحديات،  التحوالت 
فاملستهدف  امل��رح��ل��ة.  ب��خ��ط��ورة 
هو  السياسات  ه��ذه  في  الرئيس 
املجتمع العربي والوعي السياسي 
السياسية  واإلجن����ازات  العربي 
علينا  العربي.  للمجتمع  واملدنية 
سياسية  وح����رك����ات  ك��م��ج��ت��م��ع 
ندرك  أن  ج��م��اع��ي��ة  وم��ؤس��س��ات 
وإفشال  ال��ت��ص��دي  ب��اإلم��ك��ان  أن 
والهجمة  اإلسرائيلية  املخططات 
التدجني  وس���ي���اس���ات  ال��ف��اش��ي��ة 
احلكومة  تسعى  التي  واالحتواء 
يتطلب  ذلك  حتقيق  فرضها.  إلى 
لألهداف  واض��ح��ا  جماعيا  وعيا 
املناعة  وحت���ص���ني  ال��س��ل��ط��وي��ة 
السياسية والوحدة الوطنية لدى 
أفشلنا  ومثلما  العربي،  املجتمع 
املخططات  األخيرة  السنوات  في 
لتوسيع اخلدمة املدنية وتصدينا 
مخطط  أفشلنا  وكما  لترويجها، 
األح���زاب  ع���ودة  ومنعنا   ، ب��راف��ر 
العربية،  بلداتنا  إل��ى  الصهيونية 
العرب  جت��ن��ي��د  ب���رام���ج  وم��ن��ع��ن��ا 
املسيحيني، ووقفنا ضد أي حلول 
على  إسرائيل  تقترحها  سياسية 
وال  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الطبيعية  احل��ق��وق  م��ع  ت��ت��ج��اوب 
فضنا  ر و  ، لفلسطيني ا للشعب 
اخلضوع ملطلب االعتراف بيهودية 
الدولة، ميكننا أن ننجح أيضا في 
اإلسرائيلية  ال��س��ي��اس��ات  ك��س��ر 
احلالية املجحفة واملعادية للعرب. 
أحد العوامل التي تساهم في ذلك 
هي البدء بحوار سياسي حقيقي 
السياسية  ال���ت���ي���ارات  ك��اف��ة  ب���ني 
العربية  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل��ة 
مل��ن��اق��ش��ة ووض����ع ت��ص��ور أول���ي 
مل��ش��روع س��ي��اس��ي ج��ام��ع متفق 
عليه باحلد األدنى لكافة املشارب 
–املمثلة وغير  العربية  السياسية 
ينتج  ال��ك��ن��ي��س��ت-  ف���ي  امل��م��ث��ل��ة 
اجلماعية  للمطالب  ت��ص��ور  عنه 
مبثابة  وه��ي  ال��ع��رب��ي،  للمجتمع 
للتصورات  واستمرارية  تطوير 
عقد  قبل  طرحت  إل��ى  املستقبلية 
من الزمان، يعرض على املؤسسة 
يكون  التصور  هذا  االسرائيلية. 
بوصلة للعمل السياسي اجلماعي، 
املشتركة  ال��ق��ائ��م��ة  ع��م��ل  وي��ؤط��ر 
تقاسم  وي��وض��ح  املتابعة  وجلنة 
يشمل  أن  ع��ل��ى  ب��ي��ن��ه��م.  األدوار 
السياسية  اجلوانب  التصور  هذا 
القانونية  وامل���ك���ان���ة  ال���ق���وم���ي���ة، 
الداخل  في  للفلسطينيني  واملدنية 
اليومية  املعيشية  وكافة اجلوانب 
واالقتصادية. هذا سيربك ويزعج 
في  يساهم  أن  وميكن  إس��رائ��ي��ل 
جتاه  العدائية  سياستها  إف��ش��ال 
العرب في الداخل. أدوات النضال 
التقليدية لم تعد كافية  السياسي 
ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة. وك��ل��ي ثقة أن 
السياسية  وت��ي��ارات��ه  مجتمعنا 
ستعي خطورة املرحلة وتتصرف 

وفقا لذلك.       
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