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ملخص تنفيذي
شكلت نكبة فلسطني عام  1948حالة برت للشعب الفلسطيني الذي عاش يف وطنه ،حيث

قطعت صريورة تارخيية لبلورة هوية وطنية وسياسية جامعة للشعب الفلسطيني بحوارضه
املدينية واملدنية والريفية ،جاءت عملية البرت السياسية واجلغرافية ،بفعل مرشوع استيطاين

استعامري حاول جتزئة الشعب الفلسطيني والقضاء عىل هويته الوطنية ،ومرشوعه الوطني
والسيايس ،ففرض قطيعة بني أبناء الشعب الواحد داخل وطنهم ،بني من بقوا يف حدود دولة

إرسائيل التي أقيمت عىل انقاض احلوارض وريف الشعب الفلسطيني ،وبني باقي أجزائه يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ويف الشتات الفلسطيني.

وجاء االحتالل لباقي األرايض الفلسطينية عام  ،1967ليعيد اللقاء بني أبناء وبنات

الشعب الفلسطيني حتت النظام اإلرسائييل الكولونيايل ،وإن اختلفت أدواته داخل اخلط
األخرض عنها يف األرايض املحتلة عام  .1967وقد تعززت العالقات بني املجموعتني

الفلسطينيتني عىل كل املحاور ،الثقافية ،االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وأظهرت

أحداث مفصلية عمق هذا الرتابط ال سيام يف انتفاضة األقىص يف ترشين األول  .2000إذ
هب فلسطينيو الداخل ،وعىل مدار عدة أيام،
إنه مع اندالع االنتفاضة يف األرايض املحتلة ّ

كانت إرسائيل تواجه مظاهرات شعبية عىل جانبي اخلط األخرض ،وتكرر األمر يف أحداث
برافر ويف املظاهرات املساندة إلرضاب األرسى مؤخر ًا .مما يستدعي التفكري من جديد
بخيارات اسرتاتيجية جديدة أو جتديدية للوضع القائم.

يشكل الرتابط الوطني عىل جانبي اخلط األخرض يف ظل التاميز يف املشاريع السياسية،

أداة مهمة من أجل وضع مظلة مجعية موحدة تتيح التشبيك والتمكني والبناء ،لكنها ال
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تلغي اخلصوصيات السياسية ،وتسعى إىل حتويل املشاريع السياسية إىل مشاريع تكاملية،

يقوم ضمنها كل جزء بتدعيم اجلزء اآلخر وإسناده يف مطالبه سواء أكانت اهناء االحتالل
يف األرض املحتلة عام  67أم العودة لالجئني أم املواطنة الكاملة وحتقيق املساواة اجلمعية
والفردية يف الداخل.

يطرح التقرير احلايل سيناريوهات لعالقات فلسطينية ممكنة بني املجموعات املختلفة،

لكنه يركز عىل العالقة بني الفلسطينيني عىل جانبي اخلط األخرض التي شكلت حمور

النقاشات التي خاضتها جمموعة من السياسيني واملثقفني والنشطاء من جانبي اخلط
األخرض عىل مدار عامني.

يرتكز التقرير عىل الفرضيات التالية:

 أوال :التمييز بني الوطني وبني السيايس ،ويف هذا اإلطار يرى التقرير وجودمرشوع وطني فلسطيني جامع تنضوي حتته كل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني
وهو مرشوع خمتلف عن املشاريع السياسية .يتمثل املرشوع الوطني الفلسطيني
اجلامع يف ثالثة مرتكزات أساسية :وحدة الشعب الفلسطيني ،االنتامء إىل الوطن
الفلسطيني ،واهلوية الوطنية الفلسطينية يف أبعادها التارخيية ،الثقافية والسياسية.

فهذه املرتكزات الثالثة متثل املنظومة الوطنية اجلامعة لكل بنات وأبناء الشعب
الفلسطيني بغض النظر عن السياقات التارخيية والسياسية التي تطورت فيها كل

جمموعة ،وتشكلت فيها مصاحلها السياسية ،ولكنها جتتمع عىل هذا املرشوع ،ال

سيام وحدة الشعب الفلسطيني يف كل أماكن تواجده.
 ثاني ًا :رضورة النظر إىل املصالح والتصورات السياسية املتباينة للمجموعاتالفلسطينية عىل أساس التكامل ال التناقض ،ويعني هذا التعامل مع التباين كجزء

من التطور واخلصوصية املرتبطة بتاريخ ومسرية الشعب الفلسطيني كام حدث
مث ً
ال مع تطوير مرشوع املواطنة واحلقوق اجلامعية للفلسطينيني داخل إرسائيل

مقابل تطور فكرة الدولة يف أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة .ضمن هذا املنظور
يتم التعامل مع التصورات السياسية املختلفة كتصورات ديناميكية متكاملة
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تندرج يف إطار املرشوع الوطني اجلامع ،يمكن أن تثريه ال أن تضعفه ،تعززه
وال تنقصه ،تتكامل وال تتضارب فيام بينها ،وهذا التحدي األسايس للمرشوع

الوطني الفلسطيني ،حيث أن التقرير احلايل هيدف إىل طرح سيناريوهات تأخذ

بعني االعتبار املقولتني أعاله.

من املهم اإلشارة إىل أن الدعم والتشبيك والعمل املساند كان دائام موجودا ،إذ إن منظمة

التحرير من جهة وقيادات الداخل احلزبية عملت معا ونسقت وساندت بعضها بعضا منذ
انطالق احلركة الوطنية الفلسطينية احلديثة ،غري أن هذا التنسيق كان دائام خارج أي أطر
اسرتاتيجية شاملة ومؤسساتية جامعة ،وكان خاضعا للموسمية والعمل الفردي والنوايا

احلسنة يف أغلبه ،وهو ما أشار إليه املشاركون يف النقاشات.

يف هذا السياق-أي سياق انعدام التشبيك املؤسسايت املتواصل واملستدام-أشارت

النقاشات التي خاضتها املجموعة إىل وجود عدة خيارات ممكنة ملأسسة العالقات ،لكل
منها نقاط قوهتا وضعفها ،كان من بينها خيار انضامم فلسطينيي الداخل إىل ّ
منظمة التحرير،

وذلك إىل جانب باقي أبناء الشعب الفلسطيني ،غري ّ
أن هذا اخليار كام أشار أغلبية املشاركني

يف ورشات النقاش غري حمبذ بل ممكن أن حيمل يف طياته بذور إضعاف مكانة الفلسطينيني
خاصة يف الداخل .ثانيا ،خيار تعزيز الوضع القائم من حيث التنسيق املتبادل مع السعي إىل

مأسسته .أما اخليار الثالث فهو خلق جسم ممأسس جامع جديد يتم إقراره وإنشاؤه من قبل
منظمة التحرير الفلسطينية كممثل الرشعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،ليتكامل مع دور
املنظمة كوهنا صانع القرار الوطني السيايس .اجلسم املقرتح يشكل إطارا وطنيا جامع وغري

سيايس ،وهو أحد اخليارات التي خاضت هبا املجموعة مطوال.

يطرح التقرير احلايل ثالثة سيناريوهات مركزية ممكنة لكل منها نقاط القوة والضعف:
 -أو ًال :سيناريو الوضع القائم ا ُملحسن :ينطلق من أن الوضع القائم ،هو واقع جيد،

حيث تم حتقيق الكثري من اإلنجازات عىل املستوي السيايس الفلسطيني ،ومع

حتسني الوضع القائم -أي تعزيز نقاط القوة فيه واحلد من نقاط الضعف -يمكن

أن يعزز السيناريو املرشوع الوطني الفلسطيني.
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 -ثانيا :تعزيز اجلانب التمثييل يف منظمة التحرير الفلسطينية ،بحيث يكون للفلسطينيني

داخل إرسائيل متثيل مناسب وعادل يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،ويكون

هلم دور سيايس يف اختاذ القرارات وحتديد رؤية منظمة التحرير ،ينطلق هذا السيناريو
من أمهية ترمجة واقعية وسياسية لكون منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جامعا وناطقا

باسم كل الشعب الفلسطيني ومعربا عن مصاحلهم.

 ثالثا :إقامة إطار جامع غري سيايس لكل أبناء الشعب الفلسطيني يكون جزءا منمنظمة التحرير الفلسطينية ،أو تابعا هلا ،ينطلق هذا السيناريو من أمهية جتاوز نقاط

الضعف يف السيناريو األول والثاين عرب تشكيل إطار جامع غري سيايس تنضوي
حتته املجموعات الفلسطينية ،ويعمل هذا اإلطار عىل تعزيز املرشوع الوطني
الفلسطيني وتعميق العالقة بني املجموعات الفلسطينية ،مع األخذ بعني االعتبار
املصالح السياسية املتباينة بينها ،وصياغة أسس التكامل.

شكل ( )1مركبات املرشوع الوطني واملشاريع السياسية
املرشوع الوطني الفلسطيني
الوطن الفلسطيني

الشعب الفلسطيني

اهلوية الفلسطينية

حق تقرير املصري
فلسطينيو الـ 48

الشتات

مواطنة جوهرية وحقوق مجاعية

فلسطينيو الـ 67
االستقالل وقيام دولة مستقلة سيادية

العودة
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التقرير
الفلسطينيون على جانبي اخلط األخضر -الواقع املأزوم
أظهرت النقاشات التي خاضتها جمموعة من السياسيني واملثقفني والنشطاء من عىل

جانبي اخلط األخرض وعىل مدار عامني ( )2017-2015إىل وجود مرشوعني أساسيني

سياسيني للفلسطينيني عىل جانبي اخلط األخرض :واحد إلهناء االحتالل وإقامة الدولة
املستقلة وعاصمتها القدس عىل حدود الرابع من حزيران ،وعودة الالجئني وهو مرشوع
منظمة التحرير الفلسطينية ،وآخر مرتبط بفلسطينيي الداخل ،ويتلخص بتحقيق املواطنة
الكاملة واملتساوية التي يعرب عنها بتحقيق احلقوق الفردية واجلامعية يف إرسائيل.

خاضت املجموعة نقاشات مطولة حول اخليارات املختلفة لكنها أمجعت عىل أمرين أساسيني:
 أوال :عدم املس بمنظمة التحرير وال بمكانتها التي حتظى برشعية متثيلية دولية وشعبية،رغم وجود ترهل وإشكاليات حالية تتطلب السعي إىل جتاوزها ومعاجلتها.

 ثانيا :أن هناك خصوصيات للجامعات الفلسطينية مرتبطة بسياقات تطورها وجتارهباوخرباهتا ،وتتضح رضورة أخذ هذه اخلصوصية بشكل خاص بالنسبة لفلسطينيي

الداخل الذين يعملون ضمن حماذير سياسية مرتبطة بمواطنتهم يف إرسائيل ،ويف كون
املرشوع السيايس املهيمن بينهم هو مرشوع حتقيق املساواة الفردية والقومية ،وهم هبذا

املعنى ال يمكن أن جيلسوا يف إطار -كمنظمة التحرير عىل سبيل املثال -يكون من واجباته
أحيانا أن يتخذ قرارات حاسمة كالكفاح املسلح أو قطع العالقات مع إرسائيل ،وأن

يكون يف ذات الوقت جزءا من العمل الرسمي الربملاين يف إرسائيل ،كام عرب عن ذلك
العديد من السياسيني الذين شاركوا يف النقاشات التي خاضتها املجموعة.
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ومع األخذ بعني االعتبار هذه املحاذير واملحددات التي وضعتها ،جاءت لقاءات

املجموعة عىل خلفية الشعور املتصاعد بأن الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم املختلفة ،وعىل
طريف اخلط األخرض بشكل خاص ،باتوا يواجهون مأزقا حقيقيا يف كيفية مواجهة إرسائيل

وسياستها ،وأن مشاريعهم السياسية التي سعوا لتحقيقها عىل مدار عقود تصطدم بعثرات
كربى هذه األيام.

ويف هذا السياق ،أشار البعض إىل أن مرشوع املواطنة الذي حيمله الفلسطينيون يف

إرسائيل (أو جزء كبري غالب منهم) وصل إىل طريق شبه مسدود ،بعد أن كان قد تعزز قليال

بعد اتفاق أوسلو .لقد انطلق مرشوع املواطنة آنف الذكر من مقولة أساسية من أن مكانة
الفلسطينيني الدونية يف إرسائيل مشتقة من جوهر إرسائيل كدولة للشعب اليهودي أقيمت

عىل أرض فلسطني وعرب نكبته ،وهو ما يعني أن التعامل مع مرشوع املساواة يف املواطنة
الفردية واجلامعية هو مرشوع خاص يندرج ضمن إطار حق تقرير املصري للمجموعات

القومية ،وينضوي بالرضورة عىل النضال من أجل تغيري الطابع اليهودي والصهيوين هلا.

إال أن مرشوع املواطنة هذا ،اصطدم باحلائط مع صعود اليمني املتطرف واليمني اجلديد

يف إرسائيل والذي وضع نصب عينيه تعزيز هيودية الدولة يف بعدهيا اإلثني والديني عىل

حساب املركبات املدنية واملواطنية ،وشكل هذا الصعود يف السنوات األخرية ،نكوصا

عن بدايات ظهور نزعات االنفتاح التي مرت عىل إرسائيل يف عقد التسعينات بعد توقيع
اتفاقيات أوسلو ،واحلقيقة أن اصطدام مرشوع املواطنة بجدار الدولة اليهودية الصلب بدأ

بعد انتفاضة القدس واألقىص ،والتي شكلت نقطة مفصلية استند عليها اليمني اجلديد 1يف
إرسائيل نحو تقليص حيز املواطنة إىل حيز القانون ،لذلك فإن الترشيعات القانونية احلثيثة

ضد املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل يف السنوات األخرية هي جزء من مرشوع تعزيز طابع

 1اليمني اجلديد :يتألف هذا اليمني من األحزاب احلريدية (املتشددة دين ًيا) ،واألحزاب املتدينة القومية ،واملستوطنني،
وأعضاء الكنيست املتطرفني يف حزب الليكود ،واجلامعات القومية املتطرفة املنضوية ضمن حزب «إرسائيل
بيتنا» ،وحركات مثل «إم ترتسو» وغريها من مؤسسات املجتمع املدين الصهيونية التي تدفع باجتاه أيديولوجية
اليمني اجلديد.
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إرسائيل اليهودي االثني-الديني ،وتقليص حيز املواطنة إىل حيز القانون ،بحيث يقوم القانون

بتقليص خطاب املواطنة ،ال أن تقوم املواطنة بتوسيع مساحات العمل السيايس وقوننتها.

بالتوازي ،دخل مرشوع إهناء االحتالل واالستقالل يف أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة

يف مأزق تارخيي وسيايس كبري ،فقد بات واضحا أن إرسائيل بغالبية أطيافها السياسية غري
مستعدة وغري راغبة يف التوصل إىل حل الدولتني بشكل حيقق حق تقرير املصري للفلسطينيني،

يف املقابل ترفض منح الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة حقوقا سياسية ومدنية حتى

بمفهوم اليمني القديم ،وهو ما أنتج فعليا واقع ابارهتايد استعامري احتاليل مميز .عىل خالف
اليمني القديم الذي اقرتح يف بعض أدبياته الضم مع إعطاء حقوق معينة لفلسطينيي األرض

املحتلة ،يف املقابل يتجه اليمني اجلديد ويف أعقاب االنتفاضة الفلسطينية الثانية نحو مرشوع

الضم والفصل ،الذي يعني ضام زاحفا من جهة وتعزيز االستيطان من جهة ثانية مع فصل

مرشوع الضم عن احلقوق السياسية واملدنية للفلسطينيني .خيتلف اليمني اجلديد عن القديم،
بأن القديم كان هاجسه األرض حتى لو كان ثمن ذلك ضم السكان مع إعطائهم حقوقا

منقوصة ،بينام هاجس اليمني اجلديد ضم األرض بدون دفع أي ثمن جتاه السكان الفلسطينيني
يف األرايض املحتلة عام  ،1967وإبقاء مكانتهم السياسية الوطنية عىل حاهلا اآلين.

وسط ترسخ حكم اليمني اجلديد وهيمنته املتصاعدة عىل مفاصل اختاذ القرار يف إرسائيل،

تعمق مأزق حل الدولتني الذي قبلته منظمة التحرير والذي صار أساسا مقبوال دوليا للحل.
إذ إن إرسائيل تقوم عىل األرض بفرض الوقائع الديموغرافية عرب االستيطان وتغيري املشهد

السكاين ،وتعمل عىل حتويلها إىل حالة غري قابلة للتبدل لتنطلق مستقبال -يف حال اضطرت
للتفاوض -من «الواقع» الذي شكلته استعامريا بشكل مقصود ،ويف مقابل هذا مل يؤت

مرشوع تدويل القضية الفلسطينية الذي انتهجته قيادة منظمة التحرير حتى اآلن ثامره إلجبار
إرسائيل عىل القبول بحل الدولتني كام يريده الفلسطينيون ،دولة فلسطينية مستقلة سيادية
يف حدود الرابع من حزيران عام .1967

وتتجه اسرتاتيجية التدويل نحو مآزق أكرب يف ظل حتوالت البيئة اإلقليمية

والدولية التي أصبحت مرحية أكثر إلرسائيل ،وتتضمن صعود دونالد ترامب
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لسدة الرئاسة االمريكية واستقواء اليمني املتطرف يف أوروبا (حول ذلك أنظر الحقا
مبحث السياق الدويل) وانغامس العامل العريب يف مستنقع دموي من الرصاعات
الداخلية ،إضافة إىل اهنيار االصطفافات التقليدية للتحالفات عىل أساس العالقة

مع إرسائيل نحو انبالج أحالف طائفية سنية وشيعية إرسائيل ليست حمورها .وحتى
جدي يف ذلك) ،فهو ال
عندما يتحدث نتنياهو عن حل الدولتني (إذا افرتضنا أنه
ّ

يقصد حل الدولتني باملفهوم الفلسطيني ،وال حتى بأدنى متطلبات املرشوع السيايس

للفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام  ،1967بل يقصد به دولة فلسطينية منقوصة

السيادة ينترش حوهلا االستيطان ويمزقها ،وتتضمن بقاء االحتالل العسكري يف

قلبها وعىل أطرافها.

ويتعمق مأزق املرشوع السيايس للفلسطينيني ويؤثر عليهم عامة وعىل سكان

األرايض الفلسطينية يف  1967خاصة مع بقاء وتعزيز حالة االنقسام السيايس واجلغرايف

بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث حتول الكيان السيايس إىل كيانني ،وانقسمت

أدوات العمل الدبلومايس وتشظت آليات التمثيل وأضعف املوقف الفلسطيني
اسرتاتيجيا نتيجة االنقسام ،يضاف إىل كل هذا ،ففقد انتجت سياسات إرسائيل
-املبنية عىل التفريق والتمزيق السيايس واجلغرافيا -الفلسطينيني يف أرايض  67وفق

ثالث جمموعات بحقوق خمتلفة تضم :سكان القدس ممن حيملون اهلوية اإلرسائيلية
الزرقاء ويتمتعون ببعض احلقوق ،وسكان الضفة الغربية ممن حيملون اهلويات اخلرضاء

وخيضعون إلدارة حياهتم املدنية للسلطة لكن إرسائيل هي القوة االحتاللية السيادية

التي تتحكم باقتصاديات حتركهم ،وسكان قطاع غزة ممنن يعيشون حالة حصار خانق،
وهم مقطوعون عن أهل الضفة والقدس والداخل ،باإلضافة إىل سكان الداخل ممن
حيملون اجلنسية اإلرسائيلية ويمكنهم فعليا التواصل مع سكان القدس والضفة مع

وجود حواجز إرسائيلية وصعوبات للتنقل بالطبع.

يمر املرشوع الوطني الفلسطيني اليوم بمأزق خطري ،وذلك يف ظل
للتلخيص نقولّ :

السياق اإلقليمي الدموي والتمزق العريب واهنيار دول أساسية وحتول سياسات املحاور
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من االنتظام وفق املوقف من إرسائيل ،إىل االنتظام وفق حمور سني  -شيعي ،والسياق
الدويل املرتبط بصعود قوى اليمني واإلسالموفوبيا يف أوروبا والواليات املتحدة ،والسياق

اإلرسائييل والتحول نحو اليمني اجلديد وترسيخ أحكام قبضته عىل النخب والسعي إىل إهناء
حل الدولتني ،ويف ظل التمزق الفلسطيني.

هتدد الظروف هذه املرشوع السيايس للفلسطينيني عىل طر ّ
يف اخلط األخرض وهتدد

اإلنجازات التي تم التوصل إليها يف العقود السابقة من النضال الفلسطيني بتعدد أدواته،

وعىل النقيض يبقى أن املرشوع السيايس اإلرسائييل والصهيوين هو املرشوع الوحيد الذي

حياول -والقادر يف السياقات السياسية الراهنة -توطيد دعائمه عىل األرض ،والسعي نحو

حسم املسألة الفلسطينية بشكل ينسجم مع املرشوع الصهيوين لليمني اجلديد ،حيث ال تبدو

يف األفق اإلرسائييل رياح تغيري عن هذا املسار ما مل تضطر وجترب عليه حتت الضغط سواء
أكان حمليا أم إقليميا أم دوليا أم ك ّلها معا.

ورغم صريورة توطيد املرشوع الصهيوين عىل طر ّ
يف اخلط األخرض ،أي مرشوع الدولة

اليهودية االثنية-الدينية يف مقابل الفلسطينيني يف إرسائيل ،ومرشوع الضم دون حقوق
(ابرهتايد) واالستيطان مقابل الفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام  ،1967إال أنه  -املرشوع-
يتميز بتناقضات وتوترات داخلية من املهم أيضا اإلشارة إليها:

 أوال :يامرس املرشوع السيايس اإلرسائييل سياسات الفصل والضم يف الوقتذاته جتاه املجموعات الفلسطينية عىل جانبي اخلط األخرض ،فهو من جهة يقوم
عىل حمو اخلط األخرض الذي يفصل بني الفلسطينيني عىل طريف اخلط األخرض،

ويف نفس الوقت يعمل عىل عزهلم من حيث تراتبية احلقوق واملكانة واملكان.
صحيح أن الفلسطينيني عىل طرفيه يتجاوزون هذا اخلط باملعنى العميل والذهني
والسيايس والثقايف ،إال أن املرشوع اليميني يف بعديه االثني والديني يقوم بدوره

عىل حمو اخلط األخرض من خالل توحيد أدوات السيطرة عىل املجموعتني
الفلسطينيتني ،ومن خالل أجندته يف ضم أكرب مساحة من األرايض من الضفة

الغربية للسيادة اإلرسائيلية.
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يقوم مرشوع الفصل اإلرسائييل بني الفلسطينيني عىل طر ّ
يف اخلط األخرض من خالل:

أ .الترشيعات القانونية :فمثال جاء تعديل قانون املواطنة مع بداية األلفية ملنع
تواصل الفلسطينيني عىل املستوى اإلنساين واالجتامعي ،وهنالك جمموعة
من القوانني هلا نفس اهلدف للحد من التواصل بني أبناء الشعب الفلسطيني.

وأمهها مؤخرا ترشيع قانون اإلرهاب الذي جيرم كل تضامن مع النضال
الفلسطيني ،ويقلص مساحة العمل السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل.

ب .الفصل العسكري :متنع إرسائيل الفلسطينيني يف مناطق الـ( 48إضافة إىل
فلسطينيي الـ )67من دخول قطاع غزة باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة .وقد
فرضت إرسائيل عىل مواطنيها الفلسطينيني حكام عسكريا يف الفرتة -1949

 ،1966عزهلم عن الشعب الفلسطيني ،ثم فرض هذا احلكم عىل األرايض املحتلة

عام  ،1967التي ّقيد إمكانية التفاعل والتواصل بني الفلسطينيني يف فلسطني.

ج .الفصل السيايس :والذي يعمل عىل نزع الرشعية السياسية عن كل التواصل مع
الشعب الفلسطيني واحلركة الوطنية الفلسطينية ،ورسم احلدود السياسية للتواصل

وفق املنظور اإلرسائييل ،وقد حتول نزع الرشعية إىل ممارسة قمعية عىل أرض الواقع

مثل حظر احلركة اإلسالمية بسبب دورها يف القدس واملسجد األقىص.

د .الفصل عىل مستوى الوعي :ويتم ذلك من خالل جهاز التعليم العريب يف
إرسائيل ،والذي يبذل جهودا حثيثة يف السنوات األخرية حتديدا إلعادة انتاج

شخصية «العريب اإلرسائييل اجلديد» ،الذي ال يرى أن لديه انتامء إىل مرشوع
-

وطني فلسطيني أو دورا فيه.

ثانيا :ال يستطيع مرشوع اليمني اجلديد احلاكم أن حيسم مستقبل املسألة الفلسطينية عىل
طر ّ
يف اخلط األخرض ،فهو من جهة غري قادر عىل فرض السيادة الكاملة عىل األرايض
الفلسطينية يف مناطق الـ ،67ألن ذلك سيحوله إىل نظام ابرهتايد واضح بدون إعطاء

حقوق سياسية للفلسطينيني هناك ،ومن جهة أخرى ال يستطيع التوجه إىل حل
الدولتني كام يطالبه بذلك العامل ،ألن ذلك قد يؤدي إىل حرب أهلية أو اقتتال داخيل
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أو عىل األقل إىل رشخ هيدد استقرار املجتمع اإلرسائييل والدولة اليهودية ،خاصة وأن

سيام
املستوطنني (بفكرهم وشخوصهم) قد باتوا قوة مركزية يف مفاصل الدولة ،ال ّ
اجليش ،وهم لن يقبلوا بسهولة االنسحاب من «أرض إرسائيل» عىل حد تعبريهم،

فبالنسبة هلم ،رشعية دولة إرسائيل تتوقف يف حفاظها عىل «أرض إرسائيل» ،فدولة
إرسائيل هي حركة استعامرية وحلقة جديدة من املرشوع الصهيوين يف إعادة السيطرة
والسيادة اليهودية عىل «أرض إرسائيل» .والقائد اجلديد يف املرشوع الصهيوين يف إطار

-

حتقيق هذه املهمة ،هي الصهيونية الدينية االستيطانية.

ثالثا :بناء عىل النقطة السابقة ،مل يستطع املرشوع السيايس الصهيوين اليميني االثني والديني
الذي حيكم إرسائيل حاليا حسم مسألة الفلسطينيني يف إرسائيل نحو تقليص حيز املواطنة
واملساحة السياسية هلم ،صحيح أنه نجح يف مواقع معينة يف السنوات األخرية ،مثل حظر

وسن قوانني مثل قانون االقصاء واملقاطعة وغريها من القوانني إىل
احلركة اإلسالميةّ ،
جانب املالحقات السياسية واالعتقال السيايس ،إال أن جتربة الفلسطينيني تشري إىل أهنم
يردون عىل مثل هذه السياسات بتعزيز خطاب املواطنة وتدويل قضاياهم ،ويزيد من

انكشاف عىل العامل عىل أوضاعهم ،ومن اهتامم املؤسسات الدولية هبم ،وهذا ما حدث
يف السنوات األخرية ،وبعد تشكيل «القائمة املشرتكة» عىل وجه اخلصوص.

املشروع الفلسطيني والتحديات:
اصطدام املرشوع الفلسطيني لالستقالل واهناء االحتالل يف أرايض  1967ومرشوع

املواطنة واملساواة الفردية والقومية يف أرايض  1948باحلائط ،والدخول يف أزمة حقيقية،

حيتم عىل األقل البحث عن نقاط للتمكني والتقوية ألجزاء الشعب بغض النظر عن أماكن

تواجدها ،وهو حيتم أيضا كام يرى املرشوع احلايل اخلوض يف العالقة بني الفلسطينيني عرب
شقي اخلط األخرض ،ورغم أن هذا النقاش موضوع عىل الطاولة منذ وقت طويل ،ا ّ
ال أنه
مل يتم العمل عليه بشكل منهجي ومعمق .املنهجية األساسية هي أوال توفري رافد علمي
وبحثي وفكري للنقاش حول هذا املوضوع.
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لقد انطلقت جمموعة التفكري يف نقاشاهتا من التايل:

 .١أنتج واقع التجزئة والعيش يف سياقات متاميزة والتفاعل املختلف لألجزاء يف
أماكن تواجدها خصوصيات اجلامعات املختلفة التي هي انعكاس الحتياجات
ورضورات وخيارات كل جمموعة ،والتي حتولت إىل جزء من ثقافة احلياة اليومية

والسياسية .أي أن التجزئة هي الرشط األول الذي أدى إىل إنتاج اخلصوصية
ونحت مميزاهتا وشكل حدودها.

 .٢أن االحتياجات والرضورات واملحددات لكل جزء أنتجت حالة خاصة من عوامل

فلسطينية اجتامعية متوازية دون وجود أي رابط أو إطار جامع بينها وهو ما تسعى
السياسات اإلرسائيلية لتعزيزه.

 .٣أن األجزاء املختلفة يف عواملها املتوازية طورت مشاريع سياسية متوازية ولغة

حقوقية متوازية وأدوات نضالية خمتلفة ،إذ يركز فلسطينيو  67عىل التحرير
والدولة من خالل تبني أشكال نضال ترتاوح بني شعبي ومسلح ،ويركز الداخل

عىل املواطنة عرب األدوات السياسية التي يوفرها النظام السيايس اإلرسائييل ،فيام

حتول تركيز الشتات اليوم باجتاه حق العودة وتبني أدوات املقاطعة.

 .٤أن كل مرشوع سيايس للجامعات املتوازية ينطلق من عالقات القوة والسياق
املوضوعي الذي يتموضع فيه ويتفاعل معه دون وجود رابط ُمأسس ينظم

العالقات بينهم فيام عدا اجتهادات عابرة ،وتعاون جزئي رغم أن هذا التعاون

آخذ بالتوسع واالزدياد عىل كافة الصعد ،ولكنه غري منظم ،بمفهوم أن كل ساحة
تعاون منفصلة عن ساحات التعاون واالشتباك األخرى.

 .٥أن التجزئة احلالية ليست هنائية بل متحركة ومتبدلة ،حيث نشهد نزعا متصاعدا
للشتات عامة واملخيامت الفلسطينية خاصة من اجلامعة السياسية املقصودة بحق
تقرير املصري ،وتعميق فصل غزة عن الضفة.

بناء عىل ما ذكر أعاله رأت جمموعة التفكري االسرتاتيجي أمهية خاصة للخوض يف نقاش

علمي وعميل يرتكز عىل املعرفة والبحث ويقدم لصانع القرار والرأي العام الفلسطيني
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بدائل ومقرتحات ،وأمهها تأسيس إطار وطني جامع غري سيايس ،لتأطري ومأسسة العالقة
بني املجموعات الفلسطينية املختلفة ،يرتكز عىل:

 أوال :ترسيخ عالقات الشعب الفلسطيني ،وتقوية اهلوية الوطنية اجلامعة ،واالنتامءللوطن فلسطني وتعزيز الثقافة الوطنية والرواية التارخيية.

 ثانيا :رؤية التكامل ال التناقض يف املشاريع السياسية املختلفة للمجموعاتالفلسطينية يف أماكن تواجدها ،حيث أن اإلطار املقرتح الذي يمكن تسميته اإلطار

اجلامع الفلسطيني غري السيايس ،ال يرى يف تباين املشاريع السياسية تناقضا بينها

أو تضادا مع املرشوع الوطني اجلامع بل تكامال.

منطلقات أولية للعمل املشترك
الفصل بني الوطني والسياسي وبني الوطن والدولة
يناقش هذا املبحث من التقرير االسرتاتيجي ما توصلت له جمموعة التفكري من أمهية التفريق

بني املرشوع الوطني اجلامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني وبني املشاريع السياسية ،إذ جتتمع عىل
املرشوع الوطني كل املجموعات الفلسطينية يف كل أماكن تواجدها ،فاملرشوع الوطني يرفض
فكرة اخلصوصية يف إطار املرشوع الوطني اجلامع ،ويراها صنيعة استعامرية كولونيالية هدفت

إىل متزيق الشعب الفلسطيني ،بحيث تكون املهمة املركزية للمرشوع الوطني إعادة اللحمة

للشعب الفلسطيني من خالل اإلمجاع عىل اهلوية الوطنية والوطن ،بينام تعرب املشاريع السياسية
عن املصالح السياسية للفئات الفلسطينية املختلفة ،فيام ييل تفصيل هلذه املشاريع:

املشروع الوطني:
حييل الوطني الفلسطيني إىل الوجودي -الوطني املشرتك املرتبط بالشعب والكينونة

الروحية وعامل املعاين الذي تعطيه اجلامعة لوجودها ولتجارهبا التارخيية وصريورهتا ،وتعرب

من خالله عن مشاعرها املشرتكة ونظرهتا جتاه أحداث وشخصيات ورموز ،وتشكل املعاين
حمور رسديات اجلامعة القومية الكربى وتتضمن تصورها عن ذاهتا وتنعكس بشكل أسايس
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يف تعريفها للـ «نحن» اجلمعية .وتشكل الثقافة حامل املعاين األسايس الذي يدمج املعاين

ويعيد صياغاهتا يف منتجات خمتلفة كاحلكاية الشعبية واألدب والشعر والفن وغريه .ويعترب
املثقف يف هذا السياق وكيل إنتاج املعاين الثقافية وصاحب دور أسايس يف نحت قيم املجتمع

وتوجيهها ونرشها ،وحارس بوابتها الذي حيدد القيم والرموز التي جيب أن حترتم وتلك

التي جيب أن تدان.

يمكن أن نشري إىل أن الفلسطينيني يف كل مكان يف العامل يتشاركون يف جمموعة من املعاين

األساسية التي تشكل حمور صياغتهم لل«نحن» اجلمعية ،كام يتقاسمون يف فهمهم لألحداث

التارخيية املختلفة يف العرص احلديث .وقد لعب املثقفون وخاصة الشعراء واألدباء يف هذا
املجال الدور األهم يف صياغة ال«نحن» والتعبري عنها برموز ومعان تثري تعاطف ومتاهي

كل أجزاء الشعب بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

تشكل النكبة يف هذا السياق اللحظة الزمانية اجلامعة ،والعقدة التي تربط خيوط اجلامعات

املجزأة يف رسدية واحدة هلا مكوناهتا وعنارصها الثقافية املشرتكة ،والتي بغض النظر عن

االنتامء املكاين الالحق للكاتب سواء أكان يف الداخل أم اخلارج ،يف حيفا أم الشتات ،يمكن

أن يشعر الفلسطيني جتاهها بالتعاطف وأهنا تعرب عن مكنوناته النفسية وأنه يتضامن معها،
وهي هبذا املعنى دينامو إنتاج اهلوية الوطنية اجلمعية الذي يتحلق حوهلا الفلسطينيون .من هنا

يمكن أن نفهم ملاذا ال يعد سميح القاسم وحممود درويش وتوفيق زياد وراشد حسني وحنا
أبو حنا شعراء املواطنني العرب يف إرسائيل ،بل شعراء فلسطينيون ،واألمر ذاته عن ناجي
العيل وغسان كنفاين ومعني بسيسو وهم هبذا استمرار للحالة الثقافية واألدبية الفلسطينية

ومن الرضورة موضعتهم مجيعا عىل التسلسل التارخيي ال بموازاته.

ويقصد بالكل الواحد أو «النحن اجلمعية» جمموعة السكان وذريتهم الذين عاشوا يف

فلسطني قبل عام  1948واشرتكوا بعدة مميزات عىل رأسها العيش يف وحدة جغرافية حمددة
واالنتامء االثني واللغة الواحدة والتاريخ والعادات والتقاليد .ولعبت هذه املميزات دورا يف

تطويرهم هلوية قومية مشرتكة يف أساسها الشعور بوحدة املصري واملطالبة بحق تقريره .وقد
أسهم يف تشكل اجلامعة القومية وتصليب عودها وجود عدو مشرتك هو احلركة الصهيونية
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واالنتداب الربيطاين واملواجهة املستمرة معهم عىل األرض .وبغض النظر عن االجتهادات

واملشاريع السياسية التي طرحت قبل عام  ،48فإن امليزة املهيمنة للوجود القومي الفلسطيني
كانت االعتقاد بوحدة الشعب ووحدة املصري ،ومن هنا أيضا األمهية التي تلعبها النكبة يف
الثقافة الوطنية بوصفها حلظة فقدان راديكالية.

يشرتك كل أبناء الشعب الفلسطيني يف املرشوع الوطني رغم حالة التجزئة اجلغرافية

والسياسية التي تسود واقع الشعب الفلسطيني اليوم .أدت جتزئة الشعب الفلسطيني الناجتة

باألساس عن احلالة االستعامرية االستيطانية -دون إمهال املسؤولية الذاتية -إىل تشظي
الشعب الفلسطيني.

يتطلب التشظي اإلمجاع عىل مرشوع وطني يوحد الشعب الفلسطيني ويعيد إنتاج

الوحدة الفلسطينية حول مرشوع وطني .يتمثل املرشوع الوطني الفلسطيني الذي جيب

إعادة جتديده وربام انتاجه من جديد بأنه يعيد املعنى لسؤال «ما معنى أن أكون فلسطينيا؟»،

و«كيف أكون فلسطينيا؟».

ينطلق املرشوع الوطني يف اعتبار أنه رغم حالة االنقسام والتجزئة فإن كل املجموعات

الفلسطينية تنتمي إىل الشعب الفلسطيني ،وأهنا جزء من شعب ترشد بفعل مرشوع استعامري
استيطاين صهيوين يف فلسطني هدف إىل اقتالع أبناء الشعب الفلسطيني وهتجريهم وبناء كيان

سيايس عىل أرضهم وعىل حساهبم ،وصلت ذروة املرشوع االستيطاين االستعامري يف نكبة
فلسطني عام  1948والتي هي نكبة مستمرة حتى اآلن ،ألن نتائجها ال تزال قائمة وأمهها
حالة اللجوء الفلسطيني وسياسات التهجري واالستعامر ال زالت مستمرة .ينتمي هذا الشعب

إىل وطنه فلسطني ،فرغم التجزئة السياسية فالوطن هو واحد ،من النهر إىل البحر ،وهو ال
يمثل حالة نوسطاجليا وحنني إىل املايض عرب تذكر البيارات ،والصبار ،واحلواكري واملقاهي
الثقافية ،واملساجد والكنائس ،بل هو واقع قائم يعيش يف قلب الشعب الفلسطيني ،وجزء

من هويته ورسديته وانتامئه ومعيشته.

يمثل االنتامء إىل الوطن ألبناء وبنات الشعب الفلسطيني املركب األساس يف املرشوع

الوطني ،ينفي املرشوع الوطني حالة اخلصوصية ألهنا من إنتاج عالقات القوة يف املرشوع
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االستيطاين ،جيب أن تكون هناك رؤية واحدة جتمع الشعب الفلسطيني .ومن هذا املنطلق
جيب جتاوز هذه اخلصوصية من خالل الرواية التي مترر لألجيال.

ينطلق املرشوع الوطني يف النضال ضد مرشوع استيطاين استعامري يطبق آليات خمتلفة يف

التعامل مع املجموعات املختلفة للشعب الفلسطيني ،وينطلق من أخالقية ورشعية النضال
ضد املرشوع االستعامري االستيطاين ،فمقاومة هذا املرشوع هي مركب مهم من مركبات

املرشوع الوطني بغض النظر عن آليات املقاومة التي ختضع خليارات ومصالح املجموعات
الفلسطينية ،وجيب احلفاظ عىل تباين املصالح للمجموعات الفلسطينية املختلفة وهي مكسب

للمرشوع الوطني وليس نقيصة فيه.

املشروع السياسي
يقصد باملرشوع السيايس جمموعة التصورات واملطالب واملصالح العامة التي تسعى

مجاعة معينة إىل حتقيقها ضمن حمددات ورشوط الواقع وبالتناسب مع رؤيتها الوطنية ،ويف
هذا السياق طورت املجموعات الفلسطينية يف أماكن تواجدها املختلفة مشاريع سياسية

متاميزة وحققت إنجازات مهمة ،وضمن السياقات التارخيية التي عملت من خالهلا ويف

إطارها ،سامهت هذه اإلنجازات يف اإلبقاء عىل املرشوع الوطني .كام وينطلق املرشوع
السيايس من مقولة أن احلفاظ عىل هذه اإلنجازات هو من مصلحة هذه املجموعات من
جهة ،ومن مصلحة حيوية املرشوع الوطني ،فال يرى األخري يف املصالح السياسية املتباينة
بني املجموعات الفلسطينية تناقضا مع املرشوع الوطني اجلامع.

خيتلف الفلسطينيون عىل أشياء كثرية ،لكنهم يتفقون يف غالبيتهم عىل أهنم يتوقون للحرية

والعدالة واملساواة .وباالنطالق من هذه القيم ورغبة يف حتقيقها بلورت املجموعات املتوازية

مرشوعات سياسية متاميزة ومتقاطعة يف ذات الوقت لتحقيق هذه القيم من خالل املشاريع التالية:
 إهناء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، -العودة،

 -املساواة التامة والعدالة للفلسطينيني يف إرسائيل.
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قبل طرح الفقرات التالية التي تتناول بيشء من التفصيل املشاريع السياسية ،فال بد من

التأكيد أن املرشوع السيايس الوحيد للمجموعات الفلسطينية املذكورة الذي يمكن أن يكون

متطابقا من املرشوع الوطني ،أي أنه يتم انتفاء احلدود بني السيايس والوطني يف حالته هو
مرشوع حق العودة للفلسطينيني يف الشتات ،فليس من العدل التعامل مع هذا املطلب العادل

عىل أنه فقط مرشوع سيايس ،ألن األخري من طبيعته قابل للتمدد والتقلص حسب السياقات
التارخيية والسياسية ،لذلك ال بد من الـتأكيد أن مرشوع حق العودة حيمل يف جوهره نفيا
للحدود الفاصلة بني السيايس والوطني.

حققت كل جمموعة سياسية الكثري من اإلنجازات السياسية خالل مسريهتا التارخيية منذ

أن انقسم الشعب الفلسطيني بسبب النكبة ،فالفلسطينيون يف إرسائيل استطاعوا احلفاظ عىل

بقائهم يف الوطن ،وبلورة هوية وطنية فلسطينية رغم حتديات األرسلة عىل مستوى الوعي
والثقافة ،وبناء مؤسسات وطنية ترمي إىل تنظيم العمل اجلامعي ،وإنشاء أحزاب سياسية

وطنية ترفع القضايا الوطنية وتنادي هبا إىل جانب القضايا املطلبية ،واستطاع الفكر السيايس
يف صفوف الفلسطينيني يف إرسائيل ربط املدين مع الوطني ،بحيث أن القضايا املدنية حتمل
أبعادا وطنية (مثل األرض واملسكن) ،والقضايا الوطنية هلا أبعاد مدنية (النضال من أجل
االعرتاف بالقرى غري املعرتف هبا).

انطلق املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل من إطار املواطنة اإلرسائيلية ،وذلك

هبدف توسيعها وحتويلها إىل مواطنة جوهرية ،ويتجسد مرشوعهم السيايس يف النضال من
أجل احلصول عىل اعرتاف هبم كمجموعة قومية هلا حقوق مجاعية ،أي االعرتاف بحق تقرير

املصري للمجموعة القومية الفلسطينية يف إطار املواطنة اإلرسائيلية .تطور املرشوع السيايس

للفلسطينيني يف إرسائيل من مرشوع البقاء يف سنوات احلكم العسكري ،عندما كان خطر
التهجري واالقتالع ال يزال خميام عليهم ،وقد استطاعوا التصدي ملرشوع التهجري واالقتالع

طور الفلسطينيون خطاب املساواة ثم خطاب املساواة
خالل فرتة احلكم العسكري ،ثم ّ
اجلوهرية واحلقوق القومية اجلامعية ،والتي ترتبط بخطاب تغيري طابع إرسائيل من دولة

هيودية ديمقراطية إىل دولة ديمقراطية .ال يرى غالبية الفلسطينيني يف إرسائيل حق تقرير املصري
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هلم يف إطار دولة فلسطينية إىل جانب دولة إرسائيل ،وال تزال األغلبية تؤيد حل الدولتني.
ارتبط املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل بحل الدولتني ،مل يتطور يف صفوفهم

مرشوع الدولة الواحدة ،رغم أن نخبا فلسطينية داخل اخلط األخرض ترفع هذا الربنامج
وتراه احلل األكثر عدال واألكثر إمكانا يف الظروف احلالية.

ساهم املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل ،مرشوع البقاء والتجذر يف الوطن،

مرشوع املساواة ،يف املسامهة يف املرشوع الوطني الفلسطيني يف العموم ،رفع الفلسطينيون،

مسألة خطورة االعرتاف بالدولة اليهودية عىل املرشوع الوطني ،ومل يكن ملجموعة فلسطينية
أخرى أن تعي خطورة معنى هيودية الدولة عىل املرشوع الوطني مثل الفلسطينيني يف إرسائيل،

انطلق املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل يف أن االعرتاف بإرسائيل كدولة هيودية

مصدر خطورة عىل املرشوع الوطني اجلامع ،يف القبول األخالقي باملرشوع الصهيوين ،بإلغاء

حق العودة وحقوق املهجرين ،القبول بالرسدية الصهيونية ،وأخريا انعكاس ذلك عىل مرشوع

املساواة واحلقوق اجلامعية وحق تقرير املصري للفلسطينيني يف إرسائيل .حيث أن االعرتاف
بإرسائيل كدولة هيودية يؤدي إىل تفريغ خطاب املواطنة من معناه وأدواته وحيرصها يف

املطالبة بفتات من احلقوق ،كام أنه يشكل سدا منيعا أمام حق تقرير املصري للفلسطينيني يف

إرسائيل يف االعرتاف هبم كمجموعة قومية وبحقوقهم اجلامعية.

طور الفلسطينيون يف إرسائيل يف إطار مرشوعهم السيايس ،هيئات متثيلية هلم منفصلة

عن اهليئات التمثيلية للشعب الفلسطيني املتمثلة يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
وقد اختار الفلسطينيون اإلبقاء عىل هيئاهتم التمثيلية منفصلة عن هيئات املنظمة ،دون

قطع التواصل معها ،التواصل الذي تطور وتصاعد منذ السبعينات وحتى اآلن وبات أكثر
وضوحا .وقد لعبت جلنة املتابعة أدوارا معينة ،حتى لو مل تكن مؤثرة يف الساحة الفلسطينية،

مثل حماولة لعب دور يف املصاحلة الفلسطينية ،ودورها املؤثر يف املسامهة يف رفض القيادة
الفلسطينية لفكرة الدولة اليهودية التي طالبت هبا تسيبي ليفني وثابر عليها بنيامني نتنياهو،
كام لعبت جلنة املتابعة دورا مؤثرا يف إفشال خمطط التبادل السكاين الذي طرح يف عدة جوالت

من املفاوضات.
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انبثق عن املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل ،مرشوع املساواة واحلقوق اجلامعية،

وحتديد أدوات نضالية انطلقت من إطار املواطنة ،ويتمثل النضال السيايس هلم يف العمل

السيايس داخل الربملان والعمل السيايس النضايل الشعبي والقضائي خارج الربملان .يشدد
الفلسطينيون أن نضاهلم هو نضال سلمي حتكمه قواعد اللعبة السياسية يف إرسائيل ،أي إطار
املواطنة ،وهو بالنسبة هلم ليس جمرد خيار براغاميت ،بل حتول إىل مركب عضوي يف التصور

املستقبيل اجلامعي هلم ،حيث يرفض الفلسطينيون اختاذ أدوات الكفاح املسلح أو العنيف

أو االنخراط يف حركات املقاومة الفلسطينية من أجل نيل حقوقهم اجلامعية ،بل يؤطرون

نضاهلم يف العمل الربملاين يف الكنيست اإلرسائييل ويف العمل السيايس القضائي واملدين

والشعبي واالحتجاجي خارج الكنيست ،ويف بناء مؤسسات قطرية ذات طابع قومي أو
تطمح لتكون كذلك كلجنة املتابعة واملؤسسات الوطنية األخرى.

إذا ،يف ضوء الفقرات السابقة ،فإن املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل ال ينتقص

من فكرة املرشوع الوطني املشرتك الذي يضع الوطن والشعب واهلوية الوطنية والرسدية
الفلسطينية يف مركز املرشوع الوطني ،ويرى يف املشاريع السياسية هوامش وملحقات

للمرشوع السيايس ،يساهم كل واحد منها فيه ،ما دامت ممارسات املرشوع السيايس ال
تتناقض مع املرشوع الوطني .وبناء عليه ،فقد يتحدد املرشوع السيايس للفلسطينيني يف
إرسائيل يف النقاط التالية:

 أوال :احلفاظ عىل البقاء يف الوطن ،وبلورة املجال العمومي الفلسطيني يف إرسائيل من-

خالل اهلوية الوطنية الفلسطينية.

ثانيا :العمل عىل حتقيق املساواة اجلوهرية التي تتحقق من خالل تغيري طابع النظام
السيايس اإلرسائييل.

 ثالثا :االعرتاف باملجموعة الفلسطينية يف إرسائيل ،كمجموعة قومية هلا حق تقريراملصري يف إطار املواطنة ،ويتجسد هذا احلق يف االعرتاف باحلقوق اجلامعية للمجموعة

-

الفلسطينية.

رابعا :دعم حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني يف إقامة دولة وطنية مستقلة يف األرايض
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الفلسطينية املحتلة عام  ،1967ويتم التعبري عن هذا الدعم يف العمل السيايس العام ال

سيام الربملاين ،وعىل مستوى طرح حق تقرير املصري عىل املستوى الدويل وعىل مستوى
عمل مؤسسات املجتمع املدين.

 خامسا :يتطلب حتقيق املرشوع السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل ،االشتباك مع املشاريعالسياسية األخرى للمرشوع الوطني ،وذلك يعود لألسباب التالية:

 .١بسبب البنية الصهيونية إلرسائيل كدولة لليهود وضبط ممارسات وقيم وقوانني
ومؤسسات الدولة بناء عىل هذا التعريف ،ويف هذا السياق فإن ضبط اهلوية
وطبيعة الدولة يف الداخل يتم مقابل الفلسطيني ألنه هو الال-هيودي وكذلك

األمر يف األرايض املحتلة وجتاه الشتات .عدم املساواة الكاملة منبعها اإلرصار

عىل هيودية الدولة ،وعدم إهناء االحتالل وإقامة دولة مستقلة واالنسحاب من
القدس مرتبط بتحميل الرصاع بعدا هيوديا تارخييا دينيا قوميا ،وعدم التنازل يف

قضية العودة مرتبط باخلوف من تغيري بنية الدولة ومن إهنائها كدولة هيودية .يف
هذا السياق يمكن أن نذكر باملوازاة طرح مطالب االعرتاف بإرسائيل دولة هيودية

من املنظمة ،مقابل طرح قانون إرسائيل كدولة للشعب اليهودي .من املهم أن نشري

هنا إىل أن اإلحصائيات واألبحاث الديموغرافية املختلفة تشري إىل أن إرسائيل

تتحول باستمرار من جمتمع علامين إىل جمتمع أكثر تدينا ويمينية وهو ما يعني أن
اإلرصار عىل هيودية الدولة سيتزايد أكثر يف املستقبل املتوسط والبعيد.

 .2وجود عالقات عضوية وعائلية وقرابة دم بني أبناء الشعب الواحد خاصة يف

مناطق التامس يف املثلث والنقب ،يعني فعليا أن معاناة طرف يف جهة تؤثر عىل

نوعية احلياة لبقية العائلة يف الطرف اآلخر ومتس حريتها يف التنقل والتواصل،

عىل سبيل املثال ال احلرص يف قرى زيمر حوايل  %50من العائالت هي من زجيات
خمتلطة بني جانبي اخلط األخرض ،توجد عالقات عائلية متشابكة ،وال يمكن أن

نتصور مثال أن تتحقق املساواة التامة للفلسطينيني يف الداخل يف ظل استمرار
االحتالل والتحكم بالتواصل العائيل ومنع مل شمل العائالت.
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 .3توجد فئة كبرية من مواطني الداخل من الالجئني الذين فقدوا كامل أمالكهم
ويسمون مرة الجئني داخليني أو مهجرين أو حارضين غائبني الخ من التسميات،

وقضيتهم مرتبطة بحل قضية الالجئني بشكل عام ،لكن قضيتهم هي أيضا قضية
مواطنة ومساواة كام أهنا يف الوقت ذاته قضية عىل جدول املفاوضات وهي قضية

كل فلسطيني يف الشتات الذي يعود يف أصوله إىل الداخل ،فالجئ لبنان هو ابن
اجلليل وليس أصال من أرايض الضفة.

 .4قضايا املساواة التامة واملواطنة يف ظل عدم حل موضوع العودة أو التعويض يضع
الداخل أمام إشكاليات أخالقية وعملية عليه حسمها ،كالتعامل مع أرايض الدولة

التي هي أرايض الالجئني والتي توزع اليوم عىل األزواج الشابة العرب يف قرى

ومناطق عربية من منطلق حتسني أوضاعهم .كيف يمكن التعامل مع هذه القضية؟

هل يعترب فرز أراض مثال يف قرانا للبناء وهي أصال أرايض الجئني مقبوال؟ كيف

سيؤثر هذا عىل مطالب التعويض أو حق العودة؟

 .5ناهيك عن كل التعقيدات املرتبطة باملشاريع السياسية وطرق حتقيقها ،فإن
الواقع دينامي جدا وعرص االنرتنت والرسعة ينتج دوائر تواصل جديدة

ختلط حدود التجزئة الكالسيكي وتسيل احلدود بني األجزاء ،مما يزيد من

التداخل بينها .لقد أنتجت التغريات الكونية يف كل ما يتعلق بإعادة صياغة
احلدود وعبورها ،مساحات متداخلة بني أبناء الشعب الواحد ،ويمكن أن

نكون يف طريق إعادة إنتاج األجزاء بشكل جديد ال تتطابق بالرضورة فيه
التقسيمة اجلغرافية  -سياسية مع تشكالت اهلوية اجلديدة .يتجه كثري من

الشباب الفلسطيني نحو التواصل عرب احليز االفرتايض وتشكيل مجاعات

هوية متاميزة عابرة للتقسيامت الكالسيكية .يشار إىل أن األبحاث املختلفة
يف علم االجتامع أصبحت اآلن تتحدث عن تشكل هويات جديدة بسبب
التغريات يف حيز التواصل اإللكرتوين ،وتنظر آلثارها بعيدة املدى عىل تشكل

اهلويات .هذا العامل يعني بالرضورة ترسيخ التامهي بني أجزاء خمتلفة وحتول
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الفصل يف احللول إىل شبه مستحيل ،إذ لو افرتضنا جدال أن الفلسطيني يف

الداخل وصل إىل املساواة التامة ومل يتم حل قضية الالجئ الفلسطيني فهذا

يعني أن التشكالت اهلوياتية املتداخلة ستحول قضية الالجئ يف خميامت لبنان
إىل قضية مجاعات عابرة لألجزاء ،هذا ناهيك عن الرتابط الروحاين والعاطفي

املرتبط بوجود نحن مجعية تشرتط بالرضورة حل كل قضاياها لتحل القضية

الواحدة للجزء.

 .6الرتابط الوجداين ووجود الـ»نحن» يعني أن الفلسطينيني يتامهون مع رموز مشرتكة
أساسية ،وعىل رأسها األقىص ،كام يتامهون مع النجاحات التي تشكلها شخصيات
ناجحة ومع املقاومة والنضال ،وكلام تزايدت نجاحات جزء ما تزايدت الرغبة يف
التامهي معه ويف تعميق العالقة معه .ال يمكن يف هذا السياق الفصل عىل اإلطالق

بني مطالب الداخل والضفة والشتات ألهنم سيظلون متشابكني وجدانيا وهم
متجاوزون للسيايس هبذا املعنى.

انطلق املرشوع السيايس للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من النضال من

أجل حترير األرض الفلسطينية وتفكيك املرشوع االستعامري ،ومن ثم تطور الحقا
إىل حق تقرير املصري املتمثل يف إقامة دولة مستقلة يف حدود الرابع من حزيران عام

 ، 1967وقد حتول مرشوع حل الدولة ليصبح املرشوع السيايس املركزي للفلسطينيني

يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يف العقود الثالثة األخرية .وقد فرض النضال من أجل
حق تقرير املصري أدوات وآليات مقاومة االحتالل ومرشوع االستعامر االستيطاين يف

مناطق الـ ،67والتي متثلت يف األساس بالكفاح املسلح ،واملفاوضات ،والتدويل،
وبناء مؤسسات الدولة وغريها ،ومل تنحرص يف أداة واحدة تقوم عىل نزع رشعية باقي

األدوات .وللمقارنة فإن الفلسطينيني يف إرسائيل أمجعوا منذ أن فرضت عليهم املواطنة
اإلرسائيلية عىل أدوات العمل املدين والسلمي ونزع رشعية الكفاح املسلح أو العنيف

أو غري القانوين يف صفوفهم.

ينطلق هذا التقرير من احلاجة إىل عدم اخللط بني املرشوع السيايس للفلسطينيني يف
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مناطق عام  1967وبني املرشوع الوطني ،فمرشوع الدولة (أي إقامة دولة وطنية يف
حدود  )67هو مرشوع سيايس ملجموعة فلسطينية تعيش يف منطقة جغرافية ،وال جيب

أن يكون ذلك خالصة املرشوع الوطني أو يستبدل املرشوع الوطني .استبدال املرشوع

الوطني ،أي مرشوع الوطن بمرشوع الدولة يقيص الفلسطينيني يف إرسائيل من املرشوع
الوطني ،ويكرس مكانتهم كقوة سياسية يف إرسائيل ضمن املنظومة السياسية الصهيونية
القائمة ،ويف أحسن األحوال حالة من اللويب السيايس الداعم للمرشوع الوطني الذي

تقلص إىل مرشوع دولة.

مما ال شك فيه أن احلركة الوطنية يف اخلارج حتولت عرب السنوات من خطاب يطالب

بتحرير فلسطني والعودة إىل خطاب يكتفي بحل الدولتني وبعض العودة ،إىل خطاب يقبل

بحل دولتني مع تعديالت حدودية .لكن بالرغم من هذه التحوالت يف اخلطاب واالستعداد
الفلسطيني لتقديم تنازالت هبدف الوصول إىل حل وسط تارخيي يقوم عىل احلد األدنى
من العدالة التارخيية ،ولكن رغم هذا ورغم ذاك ،مل تكن إرسائيل مستعدة ِل أو قادرة عىل
الوصول إىل حل وسط مع الفلسطينيني .كذلك األمر مع األدوات ،انتقلت احلركة الوطنية

من العمل الفدائي داخل ارسائيل ،إىل عمليات مسلحة ،إىل االنتفاضة وانتهت بالعمل

الشعبي والدبلومايس.

ال يمكننا أن نقول اليشء ذاته عن الفلسطينيني يف إرسائيل .إن تاريخ املواطنني

الفلسطينيني يف إرسائيل ليس تاريخ تقديم التنازالت من أجل حل وسط تارخيي إنام
يف الواقع هو تاريخ تصعيد للخطاب وليس خفضا له .يف البداية كان الصمود والبقاء
وحتول إىل مطلب إزالة احلكم العسكري ،ثم إىل خطاب املساواة لينتهي بخطاب دولة

املواطنني واالتونوميا الثقافية.

بناء عىل الواقع الذي ذكر سابقا ،وحالة املأزق السيايس الذي أرشنا له يف الفقرات السابقة،

واحلاجة امللحة سياسيا ووطنيا إلعادة التفكري يف احلالة الفلسطينية ،وواقع التجزئة الذي

فرضه املرشوع االستعامري ويسعى إىل تعزيزه ،فإن املجموعة وضعت نصب أعينها ثالث

سيناريوهات ناقشتها بعمق ،سنقوم يف الفقرات التالية بعرضها ونقاشها.
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سيناريوهات العالقة بني الفلسطينيني
على جانبي اخلط األخضر
السناريو األول:
الوضع القائم ا ُملحسن

ينطلق سيناريو الوضع القائم املحسن من تصور أن العالقة احلالية بني الفلسطينيني عىل
طر ّ
يف اخلط األخرض واملؤسسات الوطنية الفلسطينية يمكن أن تشكل احلالة األفضل مع

إدخال حتسينات عليها من حيث تعزيز نقاط القوة وحتديد نقاط الضعف يف هذا الواقع.

فالوضع القائم هو نتاج صريورة تارخيية فرضت نفسها عىل املجموعتني الفلسطينيتني استطاع

فيها الفلسطينيون يف إرسائيل حتقيق الكثري من اإلنجازات السياسية واحلقوقية والوطنية،

واملسامهة يف املرشوع الوطني الفلسطيني من خالل موقعهم ،دون هتديد لإلنجازات التي تم

حتقيقها عىل مدار العقود .ينطلق سيناريو الوضع القائم أيضا من إمكانية حتسينه من خالل
زيادة التواصل والتفاعل والتنسيق والدعم الذي يمكن أن يقدمه الفلسطينيون يف إرسائيل

للمرشوعني السيايس والوطني.

ينطلق خيار الوضع القائم من االعتبارات التالية:

 أوال :ال ُيعرب الوضع القائم عن جتزئة كاملة بني الفلسطينيني عىل طر ّيف اخلط األخرض،
فالتجزئة يف هذه احلالة هي مفتعلة ،فالتواصل بني السكان قائم ويتعزز يوما بعد يوم،

كام أن التفاعل والتواصل السيايس بني مركبات املشهدين السيايس متواصل ويتعزز،
ويمكن تنظيمه بحيث يشكل الفلسطينيون يف إرسائيل كمواطنني يف إرسائيل رافدا

-

سياسيا ووطنيا مهام للمرشوع السيايس يف مناطق الـ.67

ثانيا :بقاء الوضع القائم حيافظ عىل إنجازات الفلسطينيني يف إرسائيل ،حيث أن الوضع

القائم متيز بتصعيد اإلنجازات التي حققها الفلسطينيون منذ النكبة وحتى اآلن ،من
البقاء ،إىل خطاب املساواة وانتهاء بحق تقرير املصري كمجموعة قومية.
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-

ثالثا :يمنح الوضع القائم للفلسطينيني يف مناطق الـ 67االستفادة من مكانة الفلسطينيني

يف إرسائيل عىل املستوى الدويل ،وحتى عىل املستوى اإلرسائييل ،فإمكانية حترك

الفلسطينيني يف إرسائيل هي أكرب وقدرهتم عىل طرح املرشوع السيايس للفلسطينيني

يف مناطق الـ 67هي كبرية ،كام أن مؤسسات املجتمع املدين يف مناطق الـ 48مشتبكة
مع الكثري من قضايا الفلسطينيني يف الـ 67بسبب مكانتها القانونية.

يعترب الوضع القائم خيارا جيدا للحفاظ عىل إنجازات كل جمموعة واالستفادة من التجربة
السياسية التي مر هبا الفلسطينيون يف إرسائيل ،كام أن الوضع القائم ال يفرتض التجزئة بني
الفلسطينيني عىل طريف اخلط األخرض ،حيث شهدت السنوات األخرية تعميقا للعالقات

املتبادلة بني املجموعتني ،ومن ميزات هذه املرحلة يمكن أن نشري إىل:

 .١ذوبان تدرجيي للحدود السياسية املحسوسة الفاصلة بسبب ظهور أدوات جتاوز للحدود
جديدة وفرهتا التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية ،يف هذا الواقع اجلديد يتم التواصل

والتشبيك من خالل أدوات التواصل االجتامعي وبناء خاليا تواصل وحوار وتبادل

أفكار وبناء مساحات للعمل الثقايف املشرتك من غري أن يشكل اجلدار عائقا.

 .٢تزايد جتارب التفاعل االجيابية عىل األرض ليس فقط من خالل بوابة التضامن ضد
االحتالل بل من خالل التفاعل االجتامعي املرتبط بالرتفيه ،والفن ،واألدب ،والسينام
واملهرجانات املختلفة التي احتضنتها خاصة مدينة رام اهلل وتفعيل نشاطات متزامنة

ثقافية بني مدن الداخل والضفة وغزة ،وهو ما أسهم يف تعميق التواصل وفتح آفاقا
للتعاون خاصة بني فئات شبابية من الطلبة ونشطاء احلراك السيايس الذين يرون فيها
حيزا محيميا للتفاعل والذين يقودون فعليا جزءا مهام من احلراك السيايس.

 .٣صياغة املرشوع الصهيوين ضمن مفاهيم جديدة مأخوذة من قاموس
األبارهتايد واالستعامر االستيطاين وهو ما حيمل بذورا أولية لتطوير مشاريع

نضالية مشرتكة مبنية عىل أساس تفكيك اهلرمية االثنية عىل أسس مواطنة

ومساواة رغم رضورة االنتباه إىل حتول اخلطاب من خطاب حترر من االحتالل
إىل خطاب حقوق.
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 .٤التعاون السيايس بني قيادات املجموعتني ويف بعض االحيان تكامل األدوار
السياسية ،فالفلسطينيون يف إرسائيل باتوا أكثر تفاعال يف طرح حق تقرير املصري

عىل املستوى الداخيل اإلرسائييل وعىل املستوى الدويل ،واملشاورات بني الطرفني
مل تعد خافية بل واضحة.

ومع ذلك فان هذا السيناريو حيمل نقاط ضعف وقصور ال بد من اإلشارة اليها ،تستوجب

التفكري من جديد يف وجوده:

 .١ال يشكل الوضع القائم حال منهجيا ومستداما ،وذلك بسبب غياب التأطري
واملأسسة واستمرار العالقة رهن للتطورات الكلية والفردية بدون ضابط إيقاع
ناظم ومتفق عليه ،واستمرار استفراد ارسائيل بكل جمموعة وتقليص حقوقها.

 .٢يمثل هذا السيناريو واقع التجزئة واخلصوصية التي حتولت إىل حالة قطيعة بني
املجموعات الفلسطينية داخل املرشوع الوطني ،بحيث أدت هذه التجزئة اىل بناء
رسديات فلسطينية متعددة ولكها جمزئة ومتشظية.

 .٣يغيب عن هذا السيناريو العمل املؤسسايت اجلامع املنظم الذي من شأنه مراكمة
جتارب املجموعات الفلسطينية وإثراء العالقات بينها ،وجيعل مصاحلها يف بعض
األحيان متناقضة يف ظل غياب العمل املؤسسايت اجلامع.

 .٤حمدودية هذا السيناريو يف كرس حالة اجلمود السياسية التي وصلت هلا املشاريع
السياسية املختلفة للشعب الفلسطيني.

 .٥القبول باألمر الواقع يشكل قبوال ضمنيا بالواقع الذي ترتاح له إرسائيل يف تعاملها
مع املجموعات املختلفة للشعب الفلسطيني

السيناريو الثاني:
االنضامم إىل املؤسسات الوطنية الفلسطينية القائمة

ينطلق هذا اخليار من أمهية متثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف مؤسسات منظمة التحرير

الفلسطينية ،ال سيام يف املجلس الوطني الفلسطيني .كام وينطلق من مقولة أن منظمة التحرير
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الفلسطينية متثل كل الشعب الفلسطيني ،وعليها أن تشمل من حيث التمثيل الفلسطينيني يف
إرسائيل .ويعتمد هذا السيناريو عىل االعتبارات التالية:

 -أوال :يمثل هذا اخليار مواقف لنخب سياسية وفلسطينية داخل مناطق الـ ،48التي

تنادي منذ عقود برضورة متثيل الفلسطينيني داخل اخلط األخرض يف مؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية تعبريا عن وحدة الشعب الفلسطيني يف كل أماكن تواجده .لذلك
فإن هذا اخليار ليس غريبا عن الفكر السيايس للفلسطينيني يف إرسائيل ،وقد نوقش
يف مناسبات وتنظريات عديدة يف املايض وال يزال حارضا حتى اآلن.

 ثانيا :أن تعريف منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة عن الشعب الفلسطيني يتطلبمنها حتصني مكانة الفلسطينيني يف إرسائيل ضمن مؤسسات منظمة التحرير
ليتحول هذا التمثيل من شعار إىل واقع حقيقي.

 ثالثا :ال يعترب هذا التمثيل تناقضا مع اإلنجازات التي حققها الفلسطينيون يف إرسائيليف إطار املواطنة اإلرسائيلية ،وال يشكل هتديدا هلا ،خاصة وأن إرسائيل اعرتفت
بمنظمة التحرير كممثلة للشعب الفلسطيني ،عالوة عىل االعرتاف الدويل بذلك.

 رابعا :أثبت الفلسطينيون يف إرسائيل عرب تارخيهم نضجا سياسيا كبريا وطورواأدوات نضاهلم ،ولدهيم جتربة سياسية كبرية يمكن هلا أن تساهم يف تعزيز دور
منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها.

 -خامسا :يقع عىل عاتق منظمة التحرير اختاذ قرارات مصريية بشأن القضية الفلسطينية،

فهي اجلهة الرشعية الوحيدة املخولة يف اختاذ قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني،

ولقراراهتا تأثري مبارش عىل كل أبناء الشعب الفلسطيني يف كافة أماكن تواجده بام يف
ذلك الفلسطينيون يف إرسائيل ،لذلك فإن للفلسطينيني يف مناطق الـ 48احلق يف الرشاكة

يف اختاذ مثل هذه القرارات ملا هلا من انعكاسات عليهم بشكل مبارش وغري مبارش.

 سادسا :يتجه املرشوع االستعامري االستيطاين اإلرسائييل إىل حمو اخلط األخرض عرب سلسلةمن التدابري ،اخلطوات والقوانني ،عالوة عىل ممارسته عىل أرض الواقع .كام أن األدوات

االستعامرية باتت تأخذ منحى التوحد يف تعاملها (من حيث األدوات) مع الفلسطينيني
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عىل طر ّيف اخلط األخرض .فإذا كان املرشوع اإلرسائييل يتعامل مع الفلسطينيني كمجموعة
واحدة ،فإن عىل الفلسطينيني التعامل مع ذاهتم كمجموعة واحدة ليس عرب املقوالت

والشعارات بل من خالل متثيل الفلسطينيني يف منظمة التحرير الفلسطينية.

 سابعا :ال يتناقض التمثيل مع تباين أدوات العمل السيايس ،فمنظمة التحرير متثلجمموعات فلسطينية تتباين يف أدواهتا النضالية ،لذلك فإن متثيل الفلسطينيني يف
إرسائيل ،ال يعني ختليهم عن خصوصية أدواهتم السياسية والنضالية يف السياق

السيايس املواطني اإلرسائييل.

إىل جانب األسباب واملقوالت االعتبارية التي سيقت يف دعم هذا السيناريو ،فإن هنالك

اعتبارات ال بد من أخذها بعني االعتبار تشري إىل قصور هذا السيناريو بالنسبة لتمثيل
فلسطينيي الـ 48يف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،ومنها:

 أوال :أن متثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف منظمة التحرير الفلسطينية قد هيدد اإلنجازاتالسياسية التي حققوها يف مسريهتم التارخيية والسياسية ،ال سيام وأن هذه اإلنجازات
قد حتققت بفضل التاميز املؤسسايت الذي أحدثه الفلسطينيون عىل مستوى اخلطاب
واملامرسة مع احلركة الوطنية الفلسطينية ،فهذه اإلنجازات حدثت يف إطار التواصل

السيايس املضبوط مع احلركة الوطنية ،وليس عرب االنضواء هبا مؤسساتيا.

 -ثانيا :لن يتجاوز التمثيل بعده الرمزي ،فتمثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف منظمة التحرير

سيبقى متثيال رمزيا يعرب عن وحدة الشعب الفلسطيني ،ولكن الثمن الذي قد يدفعه

الفلسطينيون نتيجة هذا التمثيل لن يكون رمزيا بل سيكون واقعا حمسوسا.

 ثالثا :بناء عىل النقطة السابقة ،ستعترب إرسائيل هذا التمثيل موقفا عدائيا من مواطنيها،وهي التي ردت بقسوة عىل مسامهة أقل قام هبا الفلسطينيون يف نضاالت مشرتكة مع
الفلسطينيني يف الضفة الغربية ،فقد دفعت احلركة اإلسالمية ثمنا باهضا لدورها يف
القدس واملسجد األقىص املبارك ،ودفع التجمع الوطني الديمقراطي ثمنا كبريا يف

مشاركة النائبة حنني زعبي يف سفينة مرمرة ،وغريها الكثري من األمثلة ،والتي تعترب

أقل من ذلك ،أدت إىل رد فعل عدائي من جانب إرسائيل ،حيث يمر الفلسطينيون يف
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هذه املرحلة بأجواء ترفض كل مشاركة هلم بأي صورة من الصور يف احلركة الوطنية
الفلسطينية بكافة روافدها وجماالت نضاهلا ،وال شك أن ردها سيكون قاسيا عىل
خيار متثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف منظمة التحرير الفلسطينية.

 رابعا :قد يلعب مثل هذا التمثيل لصالح تيارات يف اليمني اإلرسائييل وحتى اليسارالتي تعتقد أن عىل إرسائيل أن تبادل مناطق فلسطينية داخل اخلط األخرض يف إطار

تسوية هنائية ،أو التخيل عنها يف إطار خمطط االنفصال عن الفلسطينيني ،حيث أن
التمثيل يعطي ذخرية ملثل هذه املشاريع ،فإذا كان الفلسطينيون جزءا من منظمة
التحرير ،فلامذا ال يكونون جزءا منها حتى النهاية.

 خامسا :يفرق العامل بني نضال الفلسطينيني يف إرسائيل وبني دور ونضال منظمة التحريرالفلسطينية ،وهو يتعامل مع الفلسطينيني يف إرسائيل عىل هذا األساس ،أهنم جزء من
منظومة املواطنة اإلرسائيلية ،ونضاهلم يتم يف هذا اإلطار ،حتى عندما يسمع العامل

موقف الفلسطينيني يف إرسائيل من املوضوع الفلسطيني العام ،وموقفهم من حل الدولة
الفلسطينية يف مناطق الـ ،67فهم يسمعوهنم كقوة سياسية إرسائيلية داخلية ،يمكن أن

تلعب دورا مهام يف هذا السياق ،وحيرتمون موقفهم ويطمحون إىل زيادة تأثريهم عرب
التواصل معهم ،وقد تتغري هذه النظرة إذا انضوى الفلسطينيون يف صفوف منظمة

التحرير .ويف نفس املسار يتعامل العامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب
الفلسطيني ،ما عدا الفلسطينيني يف إرسائيل ،حيث يعتربون نضاهلم ومطالبهم شأنا
إرسائيليا داخليا ،وهذا قد يرض برشعية املنظمة يف العامل ،ويتساوق مع دعاية إرسائيل

أن املنظمة ال تزال تنظر إىل الوطن الفلسطيني كمرشوع دولة يشمل مناطق الـ.48

السيناريو الثالث:
إقامة إطار جامع غري سيايس

نقصد باإلطار اجلامع غري السيايس إقامة إطار مؤسسايت تنظيمي متثييل لكل املجموعات

الفلسطينية بحيث يكون بمثابة «كونغرس» فلسطيني عاملي حتت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية.
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ينطلق سيناريو إقامة إطار جامع غري سيايس من وجود تعاون قائم بني املجموعتني
الفلسطينيتني عىل طر ّ
يف اخلط األخرض ،وبنية مؤسساتية ينمو عليها تعاون فردي ومجاعي

بني أبناء وبنات الشعب الفلسطيني عىل الصعد االقتصادية ،االجتامعية ،الثقافية،
األكاديمية والفنية .وتشكل هذه األشكال من التعاون بنية حتتية مهمة للمرشوع الوطني

يف نفي التقسيم الوظيفي واجلغرايف الذي فرضه االستعامر االستيطاين عىل الفلسطينيني
يف فلسطني التارخيية .وتشكل هذه البنية املؤسساتية أرضية لسيناريو اإلطار اجلامع

الفلسطيني الذي يمكن أن ينطلق من هذه البنية املؤسساتية كذلك ،ويضم كل أبناء

الشعب الفلسطيني.

يتمثل املرشوع املؤسسايت يف وجود الكثري من التواصل بني املجموعتني عىل مستوى

األرض والواقع و«البنية التحتية» ،ويطمح املرشوع املؤسسايت إىل بناء تصور لبناء
احتادات مشرتكة للفلسطينيني عىل طريف اخلط األخرض هتدف إىل تنظيم العالقة بينهام،

ليس بني طرفني منفصلني وإنام بني شعب واحد حيافظ كل منه عىل إنجازاته التارخيية
ومصاحله السياسية ويف نفس الوقت تعزيز التواصل من خالل التعاون املؤسسايت عرب بناء

مؤسسات ،احتادات ،نقابات مشرتكة ،ترمي هذه االحتادات أن تشكل أداة لصهر تنقل

الرشاكات من العمل املنفرد وغري املنظم إىل تأسيس أرضية تنظيمية يف كل املجاالت،
تستعيد وحدة الشعب الفلسطيني عىل املستوى القاعدي ،وتلغي التقسيامت الوظيفية

التي فرضها االستعامر اإلرسائييل عىل الشعب الفلسطيني .اذا ،هتدف هذه االحتادات إىل
حتقيق أهداف متعددة يف املرشوع الوطني اجلامع ،تبدأ بتنظيم الرشاكات املوجودة عىل

أرض الواقع يف إطار مأسسة وطنية مشرتكة ،وتنتهي بنفي التقسيم الوظيفي املفروض
عىل الشعب الفلسطيني ،والذي يمنع انصهاره يف مرشوع جامع .ينطلق املرشوع
املؤسسايت ليكون تعبريا أوليا عن وحدة الشعب الفلسطيني يف إطار املرشوع الوطني

عرب احتادات يلتحم من خالهلا طرفا اخلط األخرض.

يواجه تطوير املرشوع املؤسسايت من واقعه الراهن إىل واقع تواصل مؤسسايت ووظيفي

يف حده األقىص ،العديد من التحديات التي قد تواجه مثل هذه االحتادات والنقابات
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والتعاونيات والرشكات املشرتكة ومنها:

 .١التحدي القانوين :وذلك يتجىل يف اجياد الشخصية والصفة القانونية هلذه االحتادات

املشرتكة من حيث تسجيلها ،أهدافها ،والعضوية فيها ،وطرائق عملها ونشاطاهتا.

 .٢حتدي اخلصوصية :فقد استطاعت الكولونيالية االرسائيلية يف الداخل ويف مناطق
الـ 67أن ختلق حالة اخلصوصية لكل فئة من أبناء الشعب الفلسطيني ،وقد

تغلغلت اخلصوصية يف تفكري ،ووعي وسلوك املجموعات الفلسطينية بصورة

ُت ّثبت املرشوع الكولونيايل وأهدافه ،وتضع حتديا باسم اخلصوصية عىل مستوى
الرشاكات وااللتحام يف البنى التحية للشعب الفلسطيني.

 .٣حتدي التجارب القائمة :تشكل االحتادات املقرتحة حتديا لتجارب قائمة يف كل جمال
تقريبا .ونقصد بالتجارب القائمة وجود مؤسسات ومجعيات واحتادات فاعلة بني
املجموعتني الفلسطينيتني يف جماالت االقتصاد ،التعليم ،الثقافة ،الصحة وغريها.

فهنالك احتادات قائمة (قديمة وجديدة) يف مناطق الـ 48ومناطق الـ 67تعمل
بشكل منعزل عن نظريهتا يف كل منطقة .بحيث يتم التعامل مع تنظيم احتادات
مشرتكة وكأنه نفي لالحتادات القائمة املعزولة التي بات لدى البعض منها امتداد
دويل أكثر من امتدادها الفلسطيني .ففي النهاية فإن اقامة احتادات مشرتكة ال بد

أن يتعامل مع املوجود ،وجيد الصيغ املناسبة لالشتباك معه.

 .٤التحدي السيايس :يعترب التحدي السيايس من التحديات املهمة يف املرشوع
املقرتح ،وذلك بسبب تباين املشاريع السياسية الفلسطينية حول تصور املرشوع

السيايس الفلسطيني وما يمكن أن ينبثق عنه من رشاكات تنسجم أو تتناقض

مع بعضها .فهنالك مشاريع سياسية يف الداخل ويف الضفة الغربية ترى بحالة
التمييز بني فلسطينيي الداخل ومناطق الـ 67لبنة مهمة من تصورها السيايس،
بحيث يتجىل عندها الرشاكة يف التوافق عىل املرشوع السيايس الكبري ،أي

إقامة دولة فلسطينية يف مناطق الـ .67ويمكن أن ترى يف هذه االحتادات

أو جزءا منها ما يتناقض مع تصورها السيايس ،دون أن تقوم بالفصل بني
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املرشوع السيايس الذي تتبناه واملرشوع الوطني للشعب الفلسطيني يف تعزيز
حلمته الوطنية وإعادة بناء الشعب الفلسطيني بدون عالقة مع سؤال الدولة

أو السؤال السيايس.

ينطلق سيناريو اإلطار اجلامع الفلسطيني من رضورة إعادة بناء احلركة الوطنية الفلسطينية

يف جانبها التنظيمي من خالل إقامة إطار جامع فلسطيني ،ويعترب هذا السيناريو تطويرا

للمشهد التنظيمي واملؤسسايت احلايل للحركة الوطنية الفلسطينية .ويتم بلورة وبناء اإلطار
الفلسطيني عرب إدماج الفلسطينيني يف إرسائيل كجزء عضوي يف هذا اإلطار ،وليس كجزء

يلتحق به ،كام هو حال السيناريو الثاين ،الذي يرتجم يف متثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف

منظمة التحرير ،وإنام يكون الفلسطينيون يف إرسائيل كينونة مؤسسة يف اإلطار الفلسطيني
اجلامع مثل سائر جمموعات الشعب الفلسطيني يف أماكن تواجده .ينطلق هذا السيناريو من
االعتبارات التالية:

 أوال :أنه منذ اتفاقيات أوسلو ،باتت منظمة التحرير بحاجة إىل حد كبري لتعزيزصفتها التمثيلية للقوى السياسية يف الشتات وجلزء من القوى السياسية يف الضفة

الغربية وقطاع غزة عالوة عىل الفلسطينيني داخل اخلط االخرض ،بحيث يشكل
اإلطار اجلامع الفلسطيني إطارا مؤسساتيا جامعا للفلسطينيني آخذا بعني االعتبار

تباين مشاريعهم السياسية وحمافظا عىل املرشوع الوطني ،بناء عليه فإن منظمة
التحرير تقوم باإلعالن عن إنشاء اإلطار اجلامع الفلسطيني ليكون الرابط والبنية
التحية املؤسساتية لكل املشاريع السياسية الفلسطينية التي تنطلق مجيعها من أرضية

املرشوع الوطني الفلسطيني.

 ثانيا :منظمة التحرير الفلسطينية غري قادرة عىل متثيل الفلسطينيني يف إرسائيلنظرا للسياق التارخيي الذي تأسست عليه ،والدور الذي لعبته يف احلركة الوطنية

الفلسطينية ويف رصاعها مع إرسائيل ،ويف ترسيم حدود متثيلها الذي ال يقبل
التوسيع بعد جتربتها التارخيية ،لذلك فإن إقامة اإلطار اجلامع الفلسطيني يشكل

إعادة إنتاج مأسسة فلسطينية جامعة حتت رعاية منظمة التحرير يمكن من خالهلا
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استيعاب الفلسطينيني يف إرسائيل ،دون حتمل الثمن السيايس يف متثيلهم املبارش
يف منظمة التحرير.

 ثالثا :غياب املجموعة الفلسطينية يف إرسائيل عن املفاصل األساسية يف تطور احلركةالوطنية الفلسطينية ،وأن مسافة معينة كانت قائمة بينهام منذ البداية وحتى يف أوج

صعود منظمة التحرير .ثمة أسباب تارخيية هلذا الواقع ،ومنها جتريم أي ناشط
فلسطيني يف إرسائيل ينتمي إىل أي فصيل منضو يف صفوف منظمة التحرير ،عالوة

عىل تصور املنظمة منذ السبعينات عندما «اكتشفت» الفلسطينيني يف إرسائيل،
باعتبارهم قوة سياسية داعمة للمرشوع الفلسطيني يف إرسائيل ،وهذا التعامل ال
يزال قائام حتى اآلن يف تعامل الكثري من أطراف احلركة الوطنية مع دور الفلسطينيني

يف إرسائيل .لقد أصبح للفلسطينيني يف الداخل دور يف السياسية الفلسطينية ويف
املرشوع الوطني ،وخاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو ،ويشكل اإلطار اجلامع املقرتح

بالنسبة هلم ولسائر أجزاء الشعب الفلسطيني اطارا مؤسساتيا جامعا.

 رابعا :يشكل تشكيل اإلطار اجلامع رافعة جديدة للشعب الفلسطيني ووحدتهومرشوعه الوطني ،وقطيعة عن العبء التارخيي الذي محلته مؤسسات احلركة

الوطنية من رصاعات سياسية وفصائلية ،حيث يكون فيه متثيل الفلسطينيني أمرا
طبيعيا ،عالوة أن اإلطار اجلامع الفلسطيني يشكل انطالقة جديدة يعيد من خالهلا

صياغة املصالح السياسية للجامعات الفلسطينية املختلفة ،ويأخذ بعني االعتبار

مشاريعها السياسية ،وهو بذلك يعيد إنتاج وحدة الشعب الفلسطيني بناء عىل

تفهم اختالف املصالح ،عىل قاعدة اإلمجاع عىل مرشوع وطني من جهة ،وعىل
تكامل مصالح كافة املكونات وان اختلفت من جهة أخرى.

 خامسا :يشكل اإلطار اجلامع فرصة للفلسطينيني يف إرسائيل ومنفذا للتعبريعن مصاحلهم يف مؤمتر يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني وحركاته السياسية
ومركباته االجتامعية ،ويمكن أن يكونوا جزءا جوهريا يف تشكيله وبنائه

ومأسسة توجهاته بسبب التجربة التي اكتسبوها يف عملهم السيايس ،وهو
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فرصة تعيد هلم االعتبار عىل مستوى احلركة الوطنية الفلسطينية ،وتفتح أمامهم

املجال لتمثيلهم يف مؤسسة احلركة الوطنية اجلديدة ،كام أنه يمكن تسويق فكرة

اإلطار اجلامع الفلسطيني كمؤسسة مجعية لكل الشعب الفلسطيني بشكل

افضل وأنجع مقارنة مع تسويق فكرة متثيل الفلسطينيني يف مؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية ،رغم أن األخرية ستكون راعية وداعمة ودافعة إلقامة

اإلطار اجلامع الفلسطيني.

يف املقابل حيمل هذا السيناريو العديد من املحاذير ،ويمكن اإلشارة إىل املحاذير التالية:

 أوال :بالنسبة للفلسطينيني يف إرسائيل ،فإن تشكيل اإلطار اجلامع للشعبالفلسطيني لن يكون خمتلفا عن حماذير التمثيل يف منظمة التحرير الفلسطينية،
فهو سيشمل مركبات منظمة التحرير الفلسطينية التقليدية إضافة إىل مركبات

جديدة مثل التيار اإلسالمي الفلسطيني ،وهذا سيشكل عبئا سياسيا عىل
الفلسطينيني داخل إرسائيل وعىل منجزاهتم السياسية التي حصلوا عليها يف

العقود املاضية.

 ثانيا :قد ال حتظى فكرة اإلطار اجلامع الفلسطيني بإمجاع يف صفوف الفلسطينينييف إرسائيل ،وقد تكون فكرة التمثيل يف اإلطار اجلامع الفلسطيني سببا آخر يف
تشظي السياسة الفلسطينية الداخلية يف مناطق الـ.48

 ثالثا :بالنسبة للفلسطينيني يف إرسائيل فإن إقامة إطار جامع فلسطيني جديد جيمعكل أبناء الشعب الفلسطيني ،حيمل يف طياته خماطر فقدان اإلنجازات الدولية
املرتاكمة التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها وحتى

اآلن ،وذلك عىل الرغم من بقاء املنظمة ورعايتها لإلطار اجلامع املقرتح ،عالوة
عىل اخلالفات التي قد حتدث بني توجهات اإلطار اجلامع وتوجهات املنظمة.

 رابعا :بالنسبة إلرسائيل فإن متثيل الفلسطينيني يف إرسائيل يف اإلطار اجلامع مثلهمثل احلديث عن متثيلهم يف منظمة التحرير ،وهذا حيمل يف طياته املخاطر الذي
ذكرت يف سياق احلديث عن حتديات متثيلهم يف منظمة التحرير الفلسطينية.
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السياق الفلسطيني لسيناريو اإلطار اجلامع الفلسطيني :يعترب السياق الفلسطيني احلايل،

الذي يتميز بواقع التجزئة اجلغرايف والسيايس فرصة مواتية إلعادة توحيد الشعب الفلسطيني

من خالل إقامة اإلطار اجلامع الفلسطيني .فالواقع الفلسطيني ورغم واقع التجزئة التي

فرضتها إرسائيل عرب مرشوعها االستيطاين االستعامري ،استطاع أن يتخطى هذا الواقع عىل
األرض من خالل وحدة الوعي باهلوية والوطن واالنتامء للمرشوع الوطني ،كام استطاع

الفلسطينيون رغم واقع التجزئة أن يؤسسوا لبنية أساسية جزء منها بنية مؤسساتية من

أشكال التعاون عىل مجيع املستويات الثقافية ،االقتصادية ،الفنية ،األكاديمية واألهلية ،ما
جيعل السياق الفلسطيني موات لالرتقاء بوحدة الشعب الفلسطيني من وحدة الوعي ،التي

تطلبت الكثري من التضحيات والنضاالت من أجل الوصول إليها سواء من الفلسطينيني
داخل اخلط األخرض أو الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ويف الشتات ،إىل مرشوع

مؤسسايت-اإلطار اجلامع الفلسطيني -يرقى بوحدة الشعب الفلسطيني عىل مستوى الوعي
إىل وحدته عىل األرض من خالل املرشوع الوطني الفلسطيني وتكامل مشاربه السياسية.

السياق اإلرسائييل لسيناريو اإلطار اجلامع الفلسطيني :ينحو املرشوع السيايس

اإلرسائييل الذي يقوده اليمني الديني واالستيطاين واملتطرف يف إرسائيل ،إىل إهناء وحسم

القضية الفلسطينية ،عرب تعميق جتزئة الشعب الفلسطيني من جهة ،وامليل إىل توحيد أدواته

االستعامرية نحوهم من جهة أخرى .فاملرشوع اإلرسائييل يفرض عىل الفلسطينيني بسبب
وحدة مرشوعه ،وحدهتم عىل مستوى الوعي رغم اختالف مشاريعهم السياسية ،ويوحد

هدفهم املبدئي يف حق تقرير املصري لكل املجموعات الفلسطينية التي تنتمي للشعب

الفلسطيني ،لذلك فإن إقامة اإلطار اجلامع الوطني الفلسطيني ،هو جزء من النضال ضد

املرشوع السيايس اإلرسائييل ،عرب تكامل وتنسيق املشاريع السياسية املختلفة ،والتأكيد عىل

املرشوع الوطني الفلسطيني.

السياق الدويل لإلطار اجلامع الفلسطيني :تلعب التحوالت الدولية عىل الساحة الدولية

توقيتا مواتيا إلقامة اإلطار اجلامع الفلسطيني ،فقد حتول السياق الدويل إىل ساحة مهمة يف
العمل السيايس للفلسطينيني عىل طريف اخلط األخرض ،فإىل جانب حماوالت تدويل احلل
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وبدرجة أقل تدويل الرصاع ،تراهن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عىل

الساحة الدولية للوصول إىل الدولة الفلسطينية عرب العمل من أجل احلصول عىل اعرتافات

من دول العامل بالدولة الفلسطينية ،وزيادة وتعزيز التمثيل الفلسطيني يف املؤسسات الدولية،

وإصدار قرارات من اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن واملؤسسات املختلفة
التابعة لألمم املتحدة تتعلق بتعزيز االعرتاف واهناء االحتالل .وحتولت الساحة الدولية إىل
حتد كبري بالنسبة إلرسائيل ،حيث ترفض األخرية تدويل احلل ،وبالتأكيد تدويل الرصاع،
وتعمل عىل إفشال كل حماولة من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تدويل احلل وفرض

قرارات دولية عىل إرسائيل ،ويف هذا السياق تراهن إرسائيل عىل أن التحوالت الدولية
األخرية التي أرشنا إليها سابقا سوف تعيق االسرتاتيجية الفلسطينية نحو تدويل ّ
احلل ،حيث

أن الظروف والالعبني الذي سامهوا يف بلورة املسار نحو تدويل احلل سوف يتغريون ،مما
يؤدي إىل إضعاف االسرتاتيجية الفلسطينية من جهة ،وعزل الفلسطينيني عىل الساحة الدولية
من جهة ثانية ،وتبني التوجه اإلرسائييل للحل وآلياته من جهة ثالثة ،وتراهن إرسائيل أن
التحوالت السياسية األخرية التي أتينا عىل ذكرها يف الفقرات السابقة سوف تساعدها عىل
حتقيق هذه األهداف.

عىل مستوى الفلسطينيني يف إرسائيل ،فقد ارتفع شأن تدويل أوضاعهم يف إرسائيل منذ

عقود دون أن يعقب ذلك اسرتاتيجية عمل سياسية واضحة ،أو أدوات ذات طابع مجاعي،
حيث أن مؤسسات املجتمع املدين وخاصة احلقوقية منها ،تلعب الدور األكرب عىل الساحة
الدولية أمام االحتاد األورويب ومؤسسات األمم املتحدة ذات الطابع احلقوقي ،ومع ذلك

فإن اجلهود التي تقوم هبا هذه املؤسسات ال تتم يف إطار اسرتاتيجية عمل سياسية لتدويل

قضية الفلسطينيني يف إرسائيل .يف العامني املاضيني تطور أداء الفلسطينيني يف إرسائيل يف
الساحة الفلسطينية ،فبعد تشكيل القائمة املشرتكة وانتخاب رئيس للجنة املتابعة ألول مرة

عرب انتخابات داخلية وليس توافقا بني مركبات «املتابعة» ،حتسن األداء السيايس اجلامعي

عىل املستوى الدويل ومتثل ذلك يف تنظيم يوم التضامن العاملي من الفلسطينيني يف إرسائيل
والذي يعقد كل عام يف كانون الثاين ،وتم تنظيمه للسنة الثانية عىل التوايل ،وحتسني التواصل
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مع املؤسسات الدولية والدول األجنبية بعد إقامة القائمة املشرتكة التي ينظر هلا السفراء

األجانب واملؤسسات الدولية كممثلة لقضايا اجلامهري الفلسطينية يف إرسائيل ،وعرب الزيارات
واجلوالت الدبلوماسية التي يقوم هبا أعضاء الكنيست العرب يف العامل ،ويطرحون فيها قضايا
الفلسطينيني يف إرسائيل ،ولكن أيضا موضوع الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

يف املجمل يمكن تلخيص السياق الدويل بالقول إن مكانة الفلسطينيني يف إرسائيل

والقضية الفلسطينية ارتقع شأهنام يف الساحة الدولية يف السنوات األخرية ،رغم اختالف

األسباب وراء ذلك يف كال احلالتني ،ففي سياق الفلسطينيني يف إرسائيل مثال ،ارتفع شأن

مكانتهم عىل املستوى الدويل بسبب نشاط مؤسسات املجتمع املدين ،والنرش االكاديمي،
والنشاط الثقايف والعلمي ،والتواصل السيايس الطويل مع املؤسسات الدولية ،وتشكيل

القائمة املشرتكة التي أظهرت مكمون القوة السياسية للفلسطينيني يف إرسائيل وإمكانية
تأثريهم عىل املشهد اإلرسائييل ،ولكن ال بد من ذكر سبب آخر مهم ،وهو التحريض املتواصل

الذي يامرسه اليمني اجلديد يف إرسائيل عىل الفلسطينيني داخل اخلط األخرض والذي ساهم

يف اهتامم العامل بقضاياهم والعمل عىل تقديم العون والدعم هلم.

خامتة
عرض التقرير احلايل ملخص النقاشات واخلالصات التي توصلت هلا املجموعة،

والتي تم خالهلا عرض ثالثة سيناريوهات للخروج من مآزق احلالة الفلسطينية .ويؤكد

التقرير أنه بغض النظر عن اخليار الذي يمكن تبنيه ،مل يعد ممكنا عدم إعادة تعريف ورسم

العالقة بني شطري اخلط األخرض لألسباب التي ذكرت ،وأنه حان الوقت لطرح هذه
املسألة بشكل علني ورصيح ومنهجي والتعامل مع املسألة بكل جوانبها ،وهذا ما حاولت
املجموعة فعله .وهنا قد نقول إن الغالبية يف املجموعة ترى يف السيناريو الثالث فرصة
حقيقية وتدعو صناع القرار والنخب والرأي العام لوضعه عىل طاولة البحث والنقاش

يف املجال العمومي الفلسطيني.
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يف هذا السياق-أي سياق انعدام التشبيك املؤسسايت املتواصل واملستدام -أشارت

النقاشات التي خاضتها املجموعة إىل وجود عدة خيارات ممكنة ملأسسة العالقات لكل
منها نقاط قوهتا وضعفها كان من بينها خيار انضامم فلسطينيي الداخل اىل ّ
منظمة التحرير،

وذلك إىل جانب باقي أبناء الشعب الفلسطيني ،غري ّ
أن هذا اخليار كام أشار أغلبية املشاركني

يف ورشات النقاش غري حمبذ بل ممكن ان حيمل يف طياته بذور إضعاف مكانة الفلسطينيني
خاصة يف الداخل .ثانيا ،خيار تعزيز الوضع القائم من حيث التنسيق املتبادل مع السعي إىل

مأسسته .أما اخليار الثالث هو خلق جسم ممأسس جامع جديد يتم إقراره وإنشاؤه من قبل
منظمة التحرير الفلسطينية كاملمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ليتكامل مع دور
املنظمة كوهنا صانع القرار الوطني السيايس .اجلسم املقرتح يشكل إطارا وطنيا جامعا وغري

سيايس ،وهو أحد اخليارات التي خاضت هبا املجموعة مطوال.
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جدول ( )1تلخيص السيناريوهات املختلفة
الوضع القائم ا ُملحسن
نقاط القوة

.1
.2

.3

.4

احلفاظ عىل إنجازات
كل جمموعة
فلسطينية.
احلفاظ عىل وحدة
املرشوع الوطني
مع تباين املصالح
السياسية.
تم حتقيق الكثري من
اإلنجازات السياسية
والوطنية يف ظل
السيناريو القائم
يمكن تعزيز نقاط
القوة وحتديد نقاط
الضعف وجتاوزها
مع بذل املزيد من
اجلهود يف إطار هذا
السيناريو.

االنضامم إىل منظمة التحرير
الفلسطينية

.1

.2

.3

.4

ترمجة القوة النوعية التي
يمثلها الفلسطينيون يف
إرسائيل بشكل مناسب
يف قرارات منظمة
التحرير الفلسطينية.
طرح مصالح
الفلسطينيني يف إرسائيل
كجزء ُمأسس يف
عمل منظمة التحرير
الفلسطينية.
حتويل منظمة التحرير
إىل ممثل حقيقي لكل
الشعب الفلسطيني
بدون استثناء.
مشاركة كافة
املجموعات الفلسطينية
يف اختاذ القرار الوطني
فيام يتعلق بمصالح
الشعب الفلسطيني.

اإلطار اجلامع الفلسطيني
.1

.2

.3

.4

.5
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يشكل هذا السيناريو جتاوزا
ملحاذير السيناريوهات
األول والثاين ،فهو
يشكل إطارا جامعا لكل
الفلسطينيني دون هتديد
مصاحلهم السياسية.
يشكل هذا اإلطار إعادة
االعتبار للمرشوع الوطني
الفلسطيني بعد تراجعه
حلساب املشاريع السياسية
املختلفة للمجموعات
الفلسطينية.
يزيد من قوة التنسيق بني
املجموعات الفلسطينية
يف املرشوع الوطني ويعزز
العالقات بينها ويرسخ
مساحات التعاون ويعززها.
حيفظ هذا السيناريو مكانة
ودور منظمة التحرير
الفلسطينية ويف نفس الوقت
يزيد من متثيلية املجموعات
الفلسطينية يف املرشوع
الوطني.
حيمل هذا السيناريو فرصة
لتعزيز التعاون املؤسسايت
بني املجموعات الفلسطينية
يف كافة املجاالت :الثقافية،
االقتصادية والعلمية
وغريها.

نقاط
الضعف

 .1غياب إطار مؤسسايت
جامع يعمل عىل
تعزيز التكامل بني
املصالح الفلسطينية
املتباينة للمجموعات
الفلسطينية.
 .2حمدودية هذا
السيناريو يف كرس
حالة اجلمود
السياسية التي
وصلت هلا املشاريع
السياسية املختلفة
للشعب الفلسطيني.
 .3القبول باألمر الواقع
يشكل قبوال ضمنيا
بالواقع الذي ترتاح
له إرسائيل يف تعاملها
مع املجموعات
املختلفة للشعب
الفلسطيني.

 .1حتمل مشاركة
الفلسطينيني يف إرسائيل
يف منظمة التحرير خطورة
كبرية عىل اإلنجازات
السياسية التي تم حتقيقها
وخاصة يف السياق
اإلرسائييل الراهن
الذي يرى يف املواطنني
الفلسطينيني عدوا.
وحياول تأطريهم عىل هذا
األساس لنزع اإلنجازات
السياسية واملدنية التي تم
حتقيقها يف العقود املاضية.
 .2تعمل منظمة التحرير
ضمن قواعد عمل
سياسية خمتلفة يف الكثري
من األحيان عن القواعد
التي يلعب من خالهلا
الفلسطينيون يف إرسائيل،
وذلك كون املنظمة حتمل
مرشوع حترر وطني
هيدف إىل بناء دولة
فلسطينية كتجسيد حلق
تقرير املصري للشعب
الفلسطيني.
 .3وجود تباين يف وجهات
النظر والتصورات يف
صفوف الفلسطينيني يف
إرسائيل حول متثيلهم
بشكل عضوي يف منظمة
التحرير الفلسطينية،
األمر الذي قد ينعكس
سلبا عىل وحدة نضاهلم
يف إرسائيل.
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 .1خطورة نقل الرصاعات
السياسية واحلساسيات
اإلقليمية إىل داخل اإلطار.
 .2اهتام الفلسطينيني يف
إرسائيل من قبل إرسائيل
بأهنم حيملون هويات
سياسية ومشاريع سياسية
مزدوجة
 .3اعتبار اإلطار اجلامع بديال
ملنظمة التحرير

