رئيس اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة العليا ،المهندس شوقي خطيب:

علينا الت�سا�ؤل � ُّأي م�ستقبل نريد لهذا ال�شعب ،وعلينا
في نف�س الوقت �أن نعطي �أجوبة حياتية للحا�ضر

�

حوار :مهند م�صطفى

كقائد �سيا�س��ي وكرئي�س لجنة المتابعة العليا
للجماهير العربي��ة ،كيف لك �أن ت�صف الو�ضع
الع��ام للفل�سطينيين في �إ�سرائيل بعد مرور 60
عا ًما على تجربتهم ال�سيا�سية .هل هي تجربة
خا�ص��ة تتم ّي��ز عن باق��ي التج��ارب ال�سيا�سية
لل�شعب الفل�سطيني ،ام �أنها تجربة مراكمة لما
�سبقها من تج��ارب �سيا�سية قبل نكبة فل�سطين
عام 1948؟
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الجامهري العربية الفلسطينية يف إرسائيل جزء من الشعب العريب
الفلسطيني ،وقد ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية بعد الحرب
العاملية األوىل يف مواجهة االستعامر الربيطاين والحركة الصهيونية
عىل كل مؤسس��اتها وأجهزتها وأذرعها التي جاءت إىل فلس��طني
وب��دأت تفرض نفس��ها ع�لى أرض الواقع بدعم من االس��تعامر
وبالتنسيق مع بهدف إقامة «وطن قومي لليهود» .ما حدث عام
 1948ج��اء وف��ق برنامج كان يهدف إىل تطه�ير عرقي وإىل طرد
اصحاب الوطن األصليني خارج حدود الدولة التي أقامتها الحركة
الصهيونية ،وواضح لنا الدور الذي لعبته الرجعية العربية يف نكبة
فلسطني ،إضافة لالستعامر والصهيونية.
بقيت يف الوطن أقلية فلسطينية يصل عددها إىل حوايل  160الف
نسمة ،ثلثهم من املهجرين ،والذين نسميهم ً
أيضا الجئي الداخل.
بقيت يف الوطن أقلية فلس��طينية ضئيلة مهزومة وتشتت معظم
القيادات السياس��ية والثقافي��ة ،واضطر آباؤنا لقبول الجنس��ية

اإلرسائيلية .هذا األمر ص ّعب م��ن مهمة القيادة الصهيونية ،فقد
كان من األفضل بالنسبة لهم يف تلك الفرتة أال يبقى أي طفل وأي
ش��يخ فلس��طيني يف داخل حدود هذه الدول��ة .بدأت مجموعة
قليل��ة من حوايل  160الف فلس��طيني مس�يرة البقاء عىل أرضها
ووطنها ،بعد الوضع املأس��اوي الذي نت��ج يف تلك الفرتة ومتزيق
الش��عب الفلسطيني إىل أجزاء مختلفة ،جزء بقي يف أرض الوطن
وجزء أصبح يف الش��تات ،وقس��م ثان من الج��زء الذي أصبح يف
الش��تات اصبح بعد حرب الـ 67تحت االحتالل االرسائييل ،لذلك
كان القرار املبديئ الذي اتخذته هذه الجامهري هو بقاء يف الوطن
والحفاظ عىل األرض ،ووضع هدف واضح لهذه الجامهري -البقاء
والصم��ود .ومن الواضح أنها وضعت لنفس��ها ه��ذا الهدف من
خالل مس�يرتها والتص��ور الذي حملته إىل تحقي��ق عدة أهداف
ومنها :تحقيق الس�لام ،س�لام ع��ادل وش��امل يف املنطقة يضمن
الحق��وق الوطنية للش��عب الفلس��طيني يف أن تك��ون له دولة
فلس��طينية مستقلة حس��ب قرارات الرشعية الدولية مبا يف ذلك
قضية الالجئني ،واألمر الثاين التي ناضلت من أجله هذه الجامهري
هو املس��اواة التامة يف كل املج��االت يف هذه الدولة .لذلك ميكن
الق��ول إننا وضعنا هذه املعايري ،ولكن يبقى الس��ؤال هل نجحنا
ونجح��ت هذه الجامه�ير يف تحقيق يشء من ه��ذه التوقعات؟
بتقدي��ري نع��م ،نجح��ت الجامه�ير العربية من خ�لال نضالها
بإنجازات ضخم��ة من حيث تط ّورها وتطوير مكانتها ومن حيث
إنجازتها العلمية واملادية وهذا األمر ّمتت ترجمته اىل قوة سياسية
مؤث��رة ع�لى الصعيدي��ن الف��ردي والجامعي .لذل��ك صحيح أن

الجامهري العربية مل تكن رشيكة يف الدولة ومشاريعها العسكرية،
ألنها تعلم أنها جزء من الش��عب الفلسطيني واألمة العربية ،ويف
نفس الوقت تفهم طبيعة نضالها وأهدافها .ميكن القول ً
أيضا إننا
ما زلنا شع ًبا ح ًيا وتعدّد ًيا لديه نقاشات داخلية ً
أيضا ،ومثة حاجة
ألن يستمر هذا النقاش والحوار حول ُوجهة الجامهري العربية يف
قضاي��ا داخلية ويف عالقاتها مع املؤسس��ات الرس��مية واملجتمع
اليه��ودي مبجمله .وهناك ً
أيضا نقاش وح��وار  -من الطبيعي أن
يح��دث  -ح��ول طبيع��ة وش��كل التواص��ل مع أجزاء الش��عب
الفلس��طيني يف الوطن والش��تات وحول القضاي��ا الداخلية .وقد
عملنا يف السنوات األخرية عىل رفع مستوى هذا الحوار والنقاش،
وحاولنا رسم التص ّور الواضح للجامهري العربية.
ولكن يف القضيتني اللتني ذكرتهام ،قضية الس�لام وقضية املساواة،
فقد كان هناك إخفاق فيهام ،يعني الس�لام مل يتحقق حتى هذه
اللحظة ،هناك أزمة يف املرشوع الوطني الفلس��طيني إلقامة دولة
واضحا انه بالذات يف السنوات
فلس��طينية ،أما املساواة فقد بات ً
األخرية أن مثة تراج ًعا يف هذا الخطاب س��واء من قبل املؤسس��ة
الرس��مية أو حتى من قب��ل الجامهري الفلس��طينية ،التي بدأت
تناقش قضايا الحقوق الجامعية ،تغيري طابع الدولة ،وذلك بسبب
الوصول إىل نتيجة عدم القدرة عىل تحقيق املساواة.
نحن جزء من الش��عب الفلس��طيني ،لنا رؤيتن��ا وتطلعاتنا ،وقد
عرفت الجامهري الفلس��طينية داخ��ل إرسائيل من خالل تجربتها
املرتاكم��ة أن تض��ع نفس��ها يف امل��كان الصحيح وتح��دد دورها
وموقفها ،بش��كل واض��ح ،يف مجمل الرصاع العريب الفلس��طيني
اإلرسائييل .لذلك نحن اليوم يف عام  ،2008ويف الس��نوات األخرية
طرحت مؤمت��رات القمة العربية مبادرة س�لام مبنية عمل ًيا عىل
االعرتاف بالوجود اإلرسائييل ،إىل جانب إقامة دولة فلس��طينية يف
ح��دود  .67يف ه��ذه الفرتة هناك إجامع ش��به كام��ل حول هذا
الطرح الذي نتحدّت عنه منه عقود .لذلك ال أرى حاجة إىل جلد
الذات.
الرئيس السوري مثال يتحدّث ويعرف نوعية العالقات الدبلوماسية
التي يراها أو يتوقعها مع ارسائيل .وبالنسبة لهذه املجموعة عىل
أرضها فقد بقيت ركائزنا وبقي مفهومنا األس��ايس من اليوم األول
واضح��ا ،بقي املفهوم الصحيح والص��ادق ،ويف نضالنا يف املجالني
ً
ال��ذي تحدثت عليهام :إقامة دولة فلس��طينية واملس��اواة التامة
لهذه الجامهري .املساوة التامة يف كل املجاالت ،املساواة يف تقديرنا
نابع��ة من وجودن��ا وكوننا أصحاب الوط��ن األصليني ،لذلك هذا
املوقف الصحي��ح االس�تراتيجي الواضح للجامهري الفلس��طينية
صحته عىل مدار 60
والقيادة الفلسطينية حول املس��اواة ،ثبتث ّ
عا ًما.

هناك من ي��رى �أن الجماهير الفل�سطينية تمر
بحال��ة �أزم��ة مركب��ة :عل��ى م�ست��وى القي��ادة
ال�سيا�سي��ة والعالق��ة م��ع الدول��ة والعالق��ات
ال�سيا�سي��ة الداخلي��ة والثقاف��ة ال�سيا�سي��ة
الداخلي��ة والعالق��ة م��ع الحرك��ة الوطني��ة
الفل�سطينية ،وكذلك �أزمة على م�ستوى الهوية
وتحديد الأولويات .هل تعتقد �أن هناك �أزمة
كه��ذه �أم �أننا ما زلنا في حالة تط ّور طبيعي في
ال�سياق الإ�سرائيلي؟

يف تاريخ كل الشعوب هناك الحوار والتفاعل والحاجة اىل النقاش،
الذي ميكن تس��ميته األزمة ،وميكن تسميته الحوار ،هناك احتداد
للح��وار والنقاش يف ه��ذا املوضوع ،هل دورن��ا أن نحلل مبنظور
سلبي فقط ،أم من واجبنا ان نتحرك مبنظور إيجايب؟ لذالك أفضل
أن أق��ول ّأن هناك س��ع ًيا لوضع تص ّور ش��امل للمرشوع الوطني
االجتامعي للجامهري العربية الفلس��طينية ،ويف تقديري هذا أمر
شائك وصعب ،وال ميكن وضع حل وتص ّور فقط من خالل قرارات
هيئ��ات الجامهري العربي��ة ،وال ميكن لقرار معينّ أن يثري ً
نقاش��ا
للخروج من هذا الوض��ع يف الواقع ،لذلك من املفروض أن يكون
هناك دور للهيئات الرسمية ووضع أدوات ووضع خطوط عريضة
للخروج من هذا الوضع ،نحن بحاجة إىل نقاش واسع تشارك فيه
أوساط واس��عة من جامهرينا ،من األكادميية واألحزاب السياسية
واملجتم��ع امل��دين واملؤسس��ات االقتصادية ،ومن خ�لال اإلنتاج
الفكري ،ومس��اهمة اإلعالم والصحافة .ويف تقديري هذا النقاش
طبيعي ،هذه الجامهري مطلوب منها أن تحافظ عىل خصوصيتها،
وتعرف الس��ياق الذي تناضل فيه ،س��ياق الدولة اليهودية ،ومن
الواضح ّأن هناك ً
تناقضا كب ًريا ال ميكن حس��مه بني تعريف الدولة
كدول��ة إثنية-يهودية وبني مفه��وم الدميوقراطية من جهة ،ومن
جهة ثانية شعبنا يعمل عىل تحقيق طموحاته يف الدولة اليهودية
الت��ي تريد إعاقة تط ّورنا ،ونحن أيضا نري��د أن نحقق طموحاتنا
وطموحات شعبنا القومية والوطنية ،ونحن نعرف وندرك أنه من
أج��ل تحقيق هذه التطلعات نحن بحاج��ة اىل وقفة واضحة إىل
جانب الش��ق الثاين من شعبنا الفلسطيني الذي يصبو إىل الحرية
وإقامة دولته املستقلة .لذلك يف هذا الوضع غري الطبيعي تتشابك
ال��رؤى أحيانا وتختلط األمور وتضيع البوصلة حول هذه القضايا.
ولذلك واجبنا دامئًا وخاصة تجاه األجيال الصاعدة أن نضع األمور
يف نصابها ونقول مقولة واضحة ،ونقوم بتحديد الس��قف الواضح
للتطلع��ات .وال أعني الس��قف الزجاجي الذي تضعه املؤسس��ة
ومتخ��ذو الق��رار اإلرسائييل يف هذا الصدد .نقول بش��كل واضح:
نريد مامرسة سياسية وجامعية ،من خالل وجودنا عىل أرضنا ويف
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وطنن��ا ،ألننا نريد حقنا الكامل فيام يدور وفيام يتحرك عىل هذه
الدولة .نعم نريد وقفة واضحة بجانب شعبنا الفلسطيني ،بجانب
تح ّرره ومن أجل خروجه من حالة الش��تات .ولذلك من املفروض
أن نق��ول ه��ذا بش��كل واضح وب��دون تلعثم ،ومه�ما افرتضت
االجته��ادات بالنس��بة للجامهري العربية .ويبقى ه��ذا املبدأ ،أي
مبدأ تحقيق العدالة والعدل والحرية لكل إنسان يف هذه املنطقة،
وباألس��اس للش��عب العريب الفلس��طيني ،ونحن نناضل من أجل
املس��اواة التامة ،املس��اواة القومية واملدنية .هذا توجهنا وهذه
وجهتنا.
هناك نقاش حول أولوية القضايا املطروحة يف خطابنا الس��يايس،
فهناك من يطرح أن األولوية تعطى للخطاب السيايس «الخارجي»
الذي يش��دد عىل مسألة العالقة مع الدولة ،وتغيري طابع الدولة،
ويف كل مجم��ل العالق��ة بني األقلية واألكرثي��ة .وهناك ،من جهة
أخ��رى ،من يطرح أن القضاي��ا الداخلية ال تقل أهمية وتش�� ّكل
املعوقات األساسية يف تطور املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل.
نحن نعيش يف ع�صر االنتقال الرسيع للمعلوم��ات وهناك تأثري
مب��ارش علينا من العومل��ة ،ودالئل هذا التأثري كث�يرة .الفضائيات
تطل علينا مبئ��ات القنوات ،وأصبح ش��بابنا وبناتنا يتبنون مناذج
هي ليس��ت من بيئتنا االجتامعية ،ولذلك نحن بحاجة اىل دراسة
املوضوع بش��كل عميق وبشكل جيد ،هناك حاجة لدراسة التأثري
الثقايف لهذه التحوالت الس��لوكية ،لذلك ال ميكن القول أو إعطاء
الس��ؤال حقه يف عدد من األسطر ولكن هناك املعيقات الداخلية
الت��ي يجب أن نواجهها ،أو نتعاطى معها وأن نناقش��ها بش��كل
عميق.
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لن�أخ��ذ مو�ض��وع الحك��م المحل��ي عل��ى �سبي��ل
المث��ال ..م��ن تجربتك كرئي���س مجل�س محلي
وكرئي���س لجن��ة قطري��ة ،هل تعتق��د ان �أزمة
الحك��م المحل��ي العرب��ي تكم��ن ف��ي المعيقات
الداخلية �أم في التمييز الر�سمي �ضده؟

الحكم املحيل بش��كل عام يف إرسائيل تط ّور يف الس��نوات األخرية
بش��كل رسي��ع ،وأخذ عىل عاتقه م��ن خالل عالقت��ه مع الحكم
املرك��زي الكثري من الصالحيات واملس��ؤوليات .إذ كان هذا توجه
الحكم املركزي الذي نفض يديه من الكثري من املسؤوليات ،وبات
يلقيها عىل كاهل الحكم املحيل ،أوال ألنه تجس��يد حقيقي ،برأي
الحك��م املرك��زي ،لالنتخابات املب��ارشة لرئيس الس��لطة املحلية،
ورئيس السلطة املحلية هو الذي يواجه املواطن ،واملواطن يتوقع
أجوبة منه ،لذلك هذا التطور الرسيع مل يواكبه داخل ًيا اس��تيعاب
جدي عميق ،سواء من طرف رؤساء العرب املنتخبني أو القيادات

بقيت ركائزنا وبقي مفهومنا األساسي
وصحيحا وصاد ًقا ،وهو النضال
واضحا
ً
ً
في سبيل إقامة دولة فلسطينية
والمساواة التامة لهذه الجماهير.
والمساواة في تقديرنا نابعة من وجودنا
وكوننا أصحاب الوطن األصليين ،لذلك
صحة هذا الموقف االستراتيجي
ثبتت ّ
على مدار  60عا ًما
يف املجال��س املحلية ،أو من طرف مؤسس��ة الحكم
املحيل عمو ًما.
لقد أصبح الحك��م املحيل قوة اقتصادية بكل ما يف
الكلمة من معنى ،فهو جس��م اقتصادي بحاجة إىل
إدارة اقتصادية من الدرجة األوىل ،بجانب اإلدارة أو
القيادة السياسية االجتامعية املنتخبة ،وارتفع هذا
املستوى (االقتصادي) تحديدًا يف بداية  2003عندما
كان وزير املالية بنيامني نتنياهو الذي فرض سياسة
اقتصادية تتسم بالخصخصة يف كل مجاالت الحياة
يف ارسائي��ل .يف تقدي��ري هذه الرؤي��ة مل تقفز عن
الحكم املحيل ً
أيض��ا .التقليصات التي أجريت عىل
منح املوازنة والتي وصلت اىل  ،50%هي رسالة ّ
بأن
الحكم املحيل يتجه نحو الخصخصة ،أي يف اتجاه أن
يبني الحكم املحيل واملواطن سلة الخدمات بشكل
مش�ترك ،ويف تعري��ف س��لة الخدم��ات من خالل
العالقة بني املواط��ن والحكم .واملواطن يف قرية أو
يف مدينة مع ّينة هو املسؤول عن بناء نوعية وكيفية
س��لة الخدمات ومتويل هذه السلة .ولهذه العملية
االقتصادية إسقاطات سياسية وإدارية عىل املجالس
الفقرية ،العاجزة عن جباية الرضائبً ،
وأيضا بسبب
غياب املراف��ق التجارية واالقتصادية ،وهي املصدر
األسايس لدخل السلطة املحلية .لذلك تجد أن املدن
الكبرية يف إرسائيل والتي يصل عددها اىل  15مدينة

ال تأخذ ش��يكال واحدًا من وزارة الداخلية ،ألن دخلها مرتفع من
مص��ادر الصناعة والتج��ارة فيها .أما الق��رى الفقرية املوجودة يف
العنق��ود االجتامعي-االقتص��ادي الث��اين والثالث ،فت��أيت معظم
ميزانيتها من الحكم املرك��زي ،وأي تقليص عنيف يطرأ عىل منح
املوازنة يشكل رضبة قاسية للحكم املحيل العريب ،وهذا ما حصل،
وع�لى الرغم من النض��االت التي خضناها مل نس��تطع حتى اآلن
ترميم ما قد دمر نتيجة هذه العقلية االقتصادية التي كانت قبل
أعوام يف ارسائيل.

دعنا نفتر�ض حال��ة يكون فيها الحكم المحلي
م�ضطرا لمواجهة واقع مع ّين �إفترا�ضي
العربي
ً
يق��وم فيه الحكم المركزي بفك االرتباط عن
الحكم المحلي ،فما هو ت�ص ّورك للحكم المحلي
العربي في هذه الحالة المفتر�ضة؟

سأصل إىل هذا الجانب العيني يف تحليل األرضية ويف االرتباط بني
مبن��ى امليزاني��ة ومص��در التمويل .فف��ي بحث أج��راه «املعهد
اإلرسائي�لي للدميقراطية» وقدم إىل مؤمتر قيس��اريا األخري ،والذي
أجراه الربوفيس��ور بن باساتُ ،كش��ف عن معلومات وحقائق ال
ميك��ن املرور عليها م َّر الكرام ،فالدخل للفرد يف الحكم املحيل من
الصناعة والتج��ارة بني العنقود األول والعنقود التاس��ع والعارش
يرتاوح من  1إىل  .16ومن يتواجد يف العنقود األول والثاين والثالث
يستطيع أن يتفاجأ بالعناقيد العرشة يف املناطق الصناعية ،معظم
أغنياء أرسائيل يعيشون يف هذه املدن ،لذلك الفرق بني العنقودين
 7-6وبني  8-7هو  16-1وهذا مخيف جدا .هذا جانب معني من
الجان��ب االقتص��ادي ،ولكن الجان��ب الداخيل ألخص��ه بالجملة
التالية :لألسف السلطة املحلية ليست فقط سلطة العطاء خدمات
ملواطن فقط حس��ب ما يظن او يعتقد املواطن ،وبدون أن يكون
التزام ذايت وشخيص من املواطن تجاه هذه السلطة ،فهذا أمر غري
طبيعي .لذلك بدون تغيري تفكري ومامرسة املواطن تجاه السلطة
ال ميكن تغيري يشء عميق يف الحكم املحيل العريب .يعني فلس��فة
األرنون��ا والرضيبة هي عبارة يف نظري عن مش��اركة فردية حتى
نأخذ خدمة جامعية ،هن��اك خلل يف هذه املعادلة لدى املواطن
العريب ،الذي ال يشعر وال يضع سلم األفضليات يف التزاماته املالية،
املشاركة الفردية من أجل الجامعة.
من أوصلنا إىل هذا الوضع؟ بتقديري كلنا رشكاء ومسؤولني كأفراد
كقياديني وكأح��زاب ،نحن ثقفنا املواطنني عىل ّأن هناك س��لطة
مركزية تقهرنا ومت ّيز ضدنا ،ولألس��ف فقد وصل الحال أن املواطن
وضع السلطة املحلية يف نفس املرتبة مع السلطة املركزية القاهرة
تفس�يرا بنفسه ،ولرفضه القيام
واملضطهدة ،لذلك أوجد املواطن
ً
بالتزاماته تجاه الس��لطات املحلية ،ويف دفع املستحقات التي من

املفروض أن يدفعها للس��لطة املحلية من أجل القيام بالخدمات
الجامعية ،ولكن هناك أزمة ثانية ال تقل وطأة أو خط ًرا من هذين
األمرين؛ فالسلطة هي ليست سلطة إلعطاء الخدمات وإمنا سلطة
لتطبي��ق القانون ،لتطبيق نظام .زمالؤن��ا املوجودون يف األحزاب
التي ناضلوا يف الكنيس��ت يف الربمل��ان ،فيتواجدون داخل الربملان
الذي يقوم بترشي��ع القوانني ،وواضح يل بأنه ال أتوقع أن يتواجد
أي حزب من األحزاب الوطنية التي متثل الجامهري العربية يف أي
حكومة مستقبلية ،ما دام الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني قامئًا وما
زال��ت الخط��وط العريضة إلقام��ة أي حكومة متن��ع حل الرصاع
بش��كل عادل .ال ميكن ألي حزب من األح��زاب أن يلتقي مع أي
خطوط عريضة ألي حكومة ،لذلك دورهم كان انتقاد الحكومات،
انتقاد السياس��ة الحكومية وأيضا مهمته��م الترشيع ،بينام رئيس
الس��لطة املحلية دوره أن ينفذ القوانني ،ويعمل حسب االنظمة
التي تضعها املؤسسة ويعطي خدمات للمواطن ،ولذلك لألسف مل
نستطع كرؤساء تذويت بأننا سلطة ومل نستطع نقل هذا املفهوم
إىل املواطن.
هناك تناقض ،فلو قمنا بالترصف كسلطة بكل ما ميكن من معنى.
لكنن��ا ال نق��وم بذلك ال ن��ذ ّوت بداخلنا بأننا رؤس��اء س��لطات،
نستوعب ونقنع أنفس��نا بأننا سلطة ومل نستطع نقل هذا الواقع
إىل الجمهور العريب بش��كل واس��ع ،هل لديّ حل��ول؟ نعم لديّ
تصورات ،ل��دي توقعات ،من املفروض أن نص��ل للمعادلة ،التي
نق��ول فيها :نعم نريد أن نقوم أوال بإعط��اء الخدمات من جهة،
ومن جهة ثانية نقوم بدورنا كسلطة ،كيفية الوصول اىل ذلك ،من
خالل الحوار العام الداعم ملثل هذا اليشء ،ولذلك مثال يف الس��نة
األخ�يرة ألول مرة تق��وم القيادة السياس��ية للجامه�ير العربية
بالتوقيع عىل منش��ور يدعو املواطنني الع��رب للقيام بالتزاماتهم
تجاه الس��لطات املحلية ،وتقوم القيادة بتوزيع هذه املناشري عىل
الن��اس .هذا نوع من التغيري لنهج معني ،ال ميكن أن نبقى يف هذا
الوضع ،صحيح نقوم باالجتهاد من باب التثقيف يف هذا املوضوع،
ونس��تعمل كل القوانني والوسائل إلجبار املواطن عىل القيام بهذا
الدور.

ه��ل ال�سلط��ة المحلي��ة مهمته��ا �أي�ض��ا تنفي��ذ
قوانين وتطبيقها؟

نعم ومهمتها أيضا تطبيق القوانني التي ترشع ،وأيضا تطبيق نهج
حي��ايت اجتامعي داخل قري��ة أو مدينة مع ّينة .س��أعطيك مثاال:
رئيس السلطة املحلية مسؤول عن التنظيم والبناء ،وهو مسؤول
أال يعت��دي املواطن عىل امللك العام ،رئيس الس��لطة املحلية هو
املس��ؤول عن إعطاء أو تنفيذ مد ش��بكة مياه ومجاري .إذا كان
لدى مواطن قسيمة معينة ،وهذه القسيمة ليست مبحاذاة شارع
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رئييس ،كيف ميكن إيصال ش��بكة املياه واملجاري إىل هذا املواطن
م��ن خالل األرايض التي تحاذي ه��ذا املواطن؟ القانون واألنظمة
تعطي رئيس السلطة املحلية صالحية مترير هذه الشبكة يف أرض
الجار ،هذه هي وظيفة الس��لطة .هل نستعملها؟ ال نقوم بذلك.
لذلك مفهوم الس��لطة هي ليست فقط س��لطة إلعطاء خدمات،
هي سلطة لردع يف كثري من األمور الحياتية ومواجهة املواطن .يف
هذا املوضوع نحن كرؤساء مل نذوت هذا املوضوع.

في ه��ذه الحالة �أين الخ��ط الفا�صل ،مثال ،في
ق�ضاي��ا هدم البيوت وق�ضية الم�سكن والعالقة
م��ع ال�سلط��ة المحلي��ة� ،أي��ن الخ��ط الفا�ص��ل
القائم بي��ن البعد ال�سيا�س��ي والوطني في هذا
المو�ض��وع لح��االت بي��وت غير مرخ�ص��ة وبين
دور ال�سلط��ة المحلي��ة ف��ي تنفي��ذ القان��ون
بال��ذات قواني��ن التنظي��م والبن��اء التي تكون
جائرة؟
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قضي��ة األرض واملس��كن هي قضي��ة وجودية لبقائن��ا عل أرضنا
ووطنن��ا ،من خالل الخفاظ عىل األرض وتوس��يع مناطق النفوذ.
واضح أن املؤسس��ة والحكوم��ات منذ الي��وم األول لقيام الدولة
ابدعت يف سن القوانني واألنظمة للح ّد من تطورنا وبناء مساكننا.
وبعد ي��وم األرض الخالد ج ّمدت اس��تعامل القوان�ين واألنظمة
الظامل��ة وبدأت تك�� ّرس تطبيق قان��ون التنظيم والبن��اء ودوائر
التنظيم املختلفة للحد من تط ّور القرية واملدينة العربية والتاريخ
يثبت ملن يبحث أن جميع قرانا العربية توسعت مناطق نفوذها
بفرض واقع بناء عىل أرض الواقع من قبل املواطنني .من املفروض
بنا اليوم ،يف س��نوات ما بعد الـ ،2000أن من ّيز بني البناء من أجل
امل��أوى والبناء من أجل االس��تيالء عىل املصلح��ة العامة ،أي بناء
مبادر من أجل عرقلة شق شارع أو بناء روضة أو بناء حديقة ،أي
بالبناء بش��كل مقصود لألرايض التي أعدت للمصلحة العامة .هنا
واضحا برفض هذا التعدي عىل امللك العام
يجب أن يكون موقفنا ً
أو عرقلة التخطيط املستقبيل.
دورن��ا ان نس��تمر باحارج الس��لطة من خ�لال التحطيط املبادر
املهن��ي والقانوين املدعوم بالنضال الش��عبي املبني عىل حقنا ان
نتطور عىل أرضنا .وعىل الس��لطة املحلية أن تقوم بالحفاظ عىل
امللك العام ،وعىل القيادة السياسية القطرية أن تقوم بعمل جاد
لتثقي��ف املواطن دامئًا بأال يقوم بأعامل مت��س بامللك العام ،ويك
تلتقي الس��لطة املحلي��ة والقوى السياس��ية القطرية برفع قضايا
الجمه��ور بحقنا يف بالبناء عىل أرضنا ووطننا ،عىل أس��اس مفه ّوم
التطور واملستقبل.

منذ العام  1948نناضل على أربعة
مسارات :المسار النضالي الشعبي وهو
المركزي األساسي ،النضال المهني
العلمي وهو مطلوب ،والنضال القضائي،
والنضال السياسي إن كان في البرلمان
أو خارج البرلمان .وبرأيي الجماهير
العربية تقوم العمل على جميع هذه
المسارات وتفعل هذا بحكمة وبصدق
كيف يمكن تطبيق هذه الأبعاد في
ظل وجود قيادات محلية وعائلية،
�أي قي��ادات غي��ر �سيا�سية انتخبت
�إما من خالل انتماء عائلي و�صفقات
عائلي��ة �أو م��ن خ�لال برام��ج ذات
طاب��ع �ضيق جدا .كي��ف تتوقع من
ه��ذه القيادة الت��ي ت�ش��كل �أغلبية
الر�ؤ�س��اء �أن تقوم بم��ا تف�ضلت به،
عل ًما ب�أن طريق��ة انتخابها يفر�ض
عليها �أن تت�صرف بال�شكل الموجود
الآن ف��ي الحك��م المحل��ي .يعن��ي
ال�س���ؤال �ألي�ست الأزم��ة � ً
أي�ضا �أزمة
القيادة المحلية؟

يف ه��ذا املوض��وع أرى أن األزمة متش��عبة ،ومن
يعتقد أنه يس��تطيع أن يتغلب عىل هذه اإلشكالية
بني ليلة وضحاها فهو مخطئ .فمجتمعنا ،بس��بب
عدد م��ن العوامل التي ذكرتها ،يعيش واق ًعا مرك ًبا.
املطلوب ه��و أن نرتقي بحوارنا ونقاش��نا وتثقيفنا
السيايس وأن نتحمل املس��ؤولية ،مع ذلك ال ميكن
الحديث عن االنتخاب��ات القطرية بنفس فرضيات
ومعايري االنتخابات املحلية .املفروض عىل كل حزب
س��يايس أن يقوم بالتثقيف السيايس ووضع ضوابط

لالنتخابات تكون واضحة للجميع ،إن كانت محلية أو قطرية ،مع
األخذ بالحس��بان أن أي تغيري مجتمعي ال يتم خالل فرتة قصرية،
ب��ل يتم من خالل برنام��ج واضح ،ومن خالل تص�� ّور واضح من
املف��روض أن نضعه ألنفس��نا .لذلك كان اجته��ادي باملبادرة اىل
إص��دار تصور مس��تقبيل مبني عىل هذه الفرضي��ات ،مبني عىل
معالجة األزمات ،أو القضايا امللحة املوجودة ،أو يف قضايا بحاجة
إىل بح��ث عميق يف هذا املوضوع .ولذلك التصور املس��تقبيل يف
تقدي��ري هو منوذج لوضع املؤرشات املس��تقبلية ملا يجب العمل
علي��ه .خذ النقاش الهام الذي جاء بعد هذا التصور ،حيث متحور
معظمه يف العالقة مع الدولة .ولكن إذا تعمقنا يف الفصول الباقية،
فان التصور املستقبيل يشمل عىل مادة يف منتهى األهمية بإمكانها
أن تك��ون م��دار بحث ،لهذا نريد هذا النق��اش يف مجتمعنا ،ويف
عالقتنا الداخلي��ة مبختلف املواضي��ع ،دون أن نقفز عن القضايا
السياس��ية والقضايا املحلية وبناء املؤسسات املجتمعية يف داخل
مجتمعن��ا ،يف قضايا التعلي��م وقضايا الرف��اه االجتامعي وقضايا
التصني��ع .لذلك املواضيع الت��ي طرحها التصور املس��تقبيل هي
مواضي��ع جوهرية ،وهذا م��ن املفروض أن يظ��ل موضع نقاش
داخ�لي بالغ األهمية ،وهذا النق��اش والحوار هو الطريق الوحيد
للوصول إىل الصياغ��ة الذي ميكن أن تعايش الجميع معها ،وهذا
رئيس��ا للجن��ة املتابعة يف متوز 2001
ما أقوم به منذ أن انتخبت ً
وحت��ى اليوم .وبإمكانك رمبا كباحث أن تلمس أننا اس��تطعنا أن
نرتقى إىل حوار سيايس يف مؤسسة اللجنة القطرية واملتابعة أكرث
من الفرتات السابقة.

ذك��رت مو�ض��وع الت�ص�� ّور الم�ستقبل��ي ،لم��اذا
الحاجة الى ت�صور؟

أوال مع بداية هذا الربنامج الذي بادرت له ،ليس يف العام ،2005
ب��ل يف اليوم األول النتخايب .قلت نحن بحاجة لوضع تص ّور واضح
لهذه الجامهري من أجل املستقبل ،ومستقبل الشباب .أستطيع أن
أق��ول لك ال ميك��ن أن تضع تصو ًرا وترس��م مس��تقبال لجمهورك
ولشعبك بدون أن تعالج قضايا الحارض ،وال ميكن أن تحقق حلماً
بدون اإلجابة عن الحارض وترس��يم املستقبل ،لذلك كانت هناك
وجهتني منذ اليوم األول يف حيايت السياس��ية كرئيس
ثالث محاور ّ
لجنة املتابع��ة :هناك رؤية يجب أن توض��ع ،ومن خالل برنامج
مدروس يتوجب علينا التس��اؤل :أي مستقبل نريد لهذا الشعب،
ويف نف��س الوقت يجب أن نعطي أجوب��ة حياتية للحارض الذي
نعي��ش فيه ،وبدون ه��ذه األجوبة ال ميك��ن التثقيف عىل البعد
القومي أو البعد الديني أو أي بعد ملواطن جائع ،ال ميكن إرس��ال
املواط��ن والش��اب العريب لتلق��ي العلم والثقاف��ة يف الجامعات
واالرتقاء إىل أعىل منصات األكادمييا اإلرسائيلية وال أجد له طريقة

إىل تطبيق تطلعاته يف مامرس��ة طموحاته ،مع األخذ بالحس��بان
سياسة التمييز القومي يف هذه الدولة ويف مؤسسات هذه الدولة،
لكن دوري هو أن أعطي أجوبة لهذا الشاب ً
أيضا لألمور الحياتية
اليومية يف الداخل ،وملا يجري من قتل وقمع للشعب الفلسطيني،
ال ميكن إال أن تحافظ عىل مليون فلسطيني املوجود يف أرضه ،من
املف��روض أن نعط��ي األم��ان للمرأة ،للش��اب للطفل والش��يخ
الفلس��طيني الذي يتجول يف كل موقع وموقع يف هذه البالد .هذا
الدور األس��ايس الذي من املف��روض ان نضعه ونتحرك فيه ،لذلك
من اليوم األول أعلنت عن فكرة الطاولة املستديرة يف العام 2001
ودعون��ا عددًا كب ًريا من الباحثني واملثقفني العرب .وقلت لهم من
اليوم األول نريد أن نضع تصو ًرا مستقبل ًيا لهذا الجمهور ،نريد أن
نثق��ف جمهورنا من خالل كتابة رس��الة ووضع حلم ومس��تقبل
بشكل واضح ،هذا ما قلته من اليوم األول ،لذلك هذه املقولة أو
هذا النهج مل أغريه عىل مدار الس��نوات حت��ى وصلنا إىل التصور
املس��تقبيل ،وصحيح هناك اللجنة القطرية ولجنة املتابعة ولكن
الجسم الذي يدير ميزانيات ومأمسس ومسجل رسم ًيا هو اللجنه
القطرية.
اللجن��ة القطري��ة بادرت إىل ه��ذا املوضوع ،وق��د أعلمت لجنة
املتابعة باملبادرة وبالطاولة املستديرة وقدمت تقارير عام يجري
يف الح��وارات الداخلية .وم��ن أدار هذه الحوارات وش��ارك فيها
يعكس الطيف السيايس ملركبات لجنة املتابعة ،ومن تواجد حول
طاول��ة الحوار ،يف تقديري يف الي��وم األول ويف اللقاء األول تواجد
الجمي��ع وتح��اور الجميع .وباللجن��ة التوجيهي��ة ،تواجدت كل
مركب��ات لجن��ة املتابع��ة ،مبا يف ذل��ك ممثيل الحركة اإلس�لامية
الش�مالية ،ولكن هم اختاروا االنس��حاب وهذا حقهم ،ومل أدرس
معه��م ملاذا قرروا بعد ذلك البقاء خارج الحوار وعدم املش��اركة
فيه ،وعندما أخرجنا ما كتبناه للجمهور ،قلت يستطيع كل مركب
من مركبات لجنة املتابعة أن يس��تعمل ه��ذا املواد النها ال تزال
موادًا أولية للحوار وللنقاش إلبداء الرأي يف هذا املوضوع ،ونحن
اليوم بصدد دراس��ة ما تم نقاش��ه وحواره من قبل املؤسس��ات،
والي��وم بصدد إعداد خط��ة عمل إلخراج ه��ذا التصور إىل أرض
الواق��ع ،وواضح أن��ه عندما تكتمل وتختمر امل��واد قبل اخراجها
لخط��ة عمل ،من املفروض أن يكون قرار وغطاء س��يايس إلخراج
خطة العمل إىل حيز التنفيذ.

لماذا ل��م يعر�ض الت�صور عل��ى لجنة المتابعة
ليتم نقا�شه واقراره؟

أوال هناك نقاش يف داخل لجنة املتابعة ،من قال انه مل تكن أو مل
يكن نقاش حول ورقة التصور .مركبات لجنة املتابعة ظهرت ليس
فق��ط يف الصحف لنق��اش املوضوع ،بل ظهرت ع�لى الكثري من
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املنصات .دُرست أوراق التصور املستقبيل من قبل معظم األحزاب
السياسية ومركبات لجنة املتابعة .يف التجمع الوطني درسوا هذه
امل��واد وخرجوا يف بي��ان وقال��وا ان التصور يعت�بر ارتقاء لبعض
تصوراتهم وطموحاتهم؛ الجبهة الدميقراطية للس�لام واملساواة يف
إحدى مؤمتراتها تطرقت لهذا الوضع بش��كل مبارش وقالت نحن
نبارك هذه الخطوة لنا ما نضيف ولنا ما ننتقد؛ الحركة اإلس�لامية
الجنوبية برئاس��ة الشيخ إبراهيم رصصور رحبت بالفكرة يف ندوة
يف أم الفحم؛ والحركة العربية للتغيري والحزب العريب الدميقراطي
كان لهام قول واضح ً
أيضا؛ الحركة اإلس�لامية الش�مالية ناقش��ت
هذه املواد ،ناقش��ت آلية إص��دار التص ّور ،رغ��م أين أرفض هذا
التوجه ،اال أنها ركزت عىل آليات أو طريقة إصدار هذه الورقة ومل
تناقش امل��واد املطروحة يف التص ّور .لذلك النقاش عىل مس��توى
لجنة املتابعة كان موجودًا ومعظم مركبات لجنة املتابعة ال تريد
حس��ب طلبها البحث ووضع هذه املواد قبل اكتاملها عىل طاولة
لجن��ة املتابعة ،لذلك ال ميكن لحزب معني أو تيار معني أن يفرض
نهجه وتفكريه عىل الجميع.

�ص��درت ع��دة وثائ��ق ف��ي ال�سن��وات -2006
 2007تناق���ش ر�ؤي��ة ورواي��ة الفل�سطينيين
ف��ي �إ�سرائي��ل� ،ألم تكن هن��اك حاجة لتوحيد
هذه الجهود؟ اال يعني ذلك �أنه ال يوجد ت�صور
جماعي واحد متفق عليه؟
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بتقديري ان الطل��ب الدائم أن نعمل كلنا يف خندق واحد ووفق
توج��ه واحد ،وإذا مل يحصل ومل تلتق وجه��ات النظر فيعترب هذ
صحيحا دامئً��ا .بالعكس اعترب االجتهاد
نقص��ا – هذا التوقع ليس
ً
ً
ماً
والتعددية قوة وزخ لحوار عميق يف داخل املجتمع العريب ،وأن
تخ��رج وتكون اجتهادات ،إذا كانت اجتهادات من مركز «عدالة»
يف موضوع الدس��تور الدميقراطي يف مس��احة اختصاصه القانوين
والدس��توري ،مل��اذا نحرم ومنن��ع منهم هذا االجته��اد أو إذا كان
مجموعة معينة يف مركز «م��دى» هناك دور للباحثني واملثقفني،
بالعكس لهم دور أس��ايس ،وان كان يف مركز «مساواة» واالجتهاد
يف موض��وع الحقوق الجامعية هو أمر جيد ول��ه أهميته .لذلك
جمي��ع االجتهادات من املف��روض أن تأيت إىل طاولة املجتمع وأن
يتح��اور كل املجتم��ع حولها ،بالعكس هذا توج��ه إيجايب وزخم
تص��ب جميعها يف
وق��وة وأنا احرتم كل ه��ذه االجتهادات التي
ّ
الهدف األسايس الذي نريد أن نصل إليه.

كي��ف تقي��م ادوات ن�ض��ال الفل�سطينيي��ن ف��ي
�إ�سرائيل؟ هل طر�أت عليها تحوالت؟

أنت تحدثت يف سؤال س��ابق عن أدوات الحوار وأدوات النضال

المواضيع التي طرحها التصور
المستقبلي هي مواضيع جوهرية..
النقاش الداخلي بالغ األهمية وهو
الطريق الوحيد للوصول إلى الصياغة
الذي يمكن أن يتعايش الجميع معها..
ويمكن لمس أننا استطعنا أن نرتقى إلى
حوار سياسي في مؤسسة اللجنة
القطرية والمتابعة أكثر من الفترات
السابقة

تصب
للجامهري العربية ،ويف تقديري هذه األوراق ّ
يف أدوات الح��وار وأدوات النض��ال .وأس��تطيع أن
أعطيك أمثلة كثرية عىل اس��تعامل أدوات النضال،
واض��ح بأنن��ا نعمل من��ذ الع��ام  1948يف النضال
وتطوير أدوات نضالنا عىل أربعة مس��ارات :املسار
النضايل الش��عبي وه��و املركزي األس��ايس ،النضال
املهني العلمي وه��و مطلوب ،والنض��ال القضايئ،
والنض��ال الس��يايس إن كان يف الربمل��ان أو خ��ارج
الربمل��ان .برأيي الجامه�ير العربية تق��وم بالعمل
بجميع ه��ذه املس��ارات وتعمل بهذه املس��ارات
بحكمة وبصدق .فمثال النض��ال الربملاين برأيي هو
نضال هام ،لكنه قد يكون محبطا أحيا ًنا ،فنوابنا يف
الكنيس��ت يعملون ليل نهار أمام جدار أستطيع أن
أسميه جدا ًرا عنرص ًيا ،متواجد داخل الربملان ،ولكن
بق��اء هذا النض��ال أفضل ألف مرة م��ن ترك هذه
الحلب��ة ،ويبقى الس��ؤال املط��روح إذا تركنا هذه
الحلب��ة هل سيتحس��ن وضعنا أم يس��وء .تجارب
الش��عوب تفيد بأنه ال ميكن ترك أي حلبة نضالية.
بالعكس ،أعداؤنا يريدون أن تخلو الساحة الربملانية
من تحدي وتصدي أعضاء الربملان العرب لهم .األمر
الثاين أن املس��احة التي يحتله��ا الباحث األكادميي
العريب هي أمر جيد ومطلوب ونتوقع من الباحثني
الع��رب االجته��اد بوض��ع البدائ��ل عىل الس��احة

السياس��ية وع�لى متخ��ذي الق��رارات االختيار البدائ��ل األفضل
لجامهرينا ،والنضال القضايئ اليوم مثل الذهاب إىل محكمة العدل
العلي��ا مع التأكيد ع�لى رضورة أن ال تتح��ول املحكمة إىل املالذ
األخ�ير أمامنا ،ولكن من املفروض عدم ت��رك هذا الباب وإحراج
املؤسس��ة عامل ًيا يف هذا املوضوع ،وكذلك التواصل مع املؤسسات
العاملية ،ويف هذا الس��ياق أس��تحرض أرصارنا ع�لى إجراء تحقيق
رس��مي ،فقد أرادت الحكومة أوال ان تقتلنا وأرادت أن تس��تمر
بابقائنا يف دائرة املتهم ،ولكننا اس��تطعنا أن نقلب هذه املعادلة،
صحيح انن��ا مل نتمكن من الوص��ول إىل مبتغانا يف هذا املوضوع
لكننا بدل أن نبقى يف موقع الدفاع انتقلنا إىل موقع الهجوم ،هذا
أم��ر طيب وجيد .بعد مس�يرة النكبة األخ�يرة يف صفورية قررت
املؤسسة تلقني الجامهري العربية درس من خالل االعتقاالت حتى
ال يش��اركوا يف مثل هذه املس�يرات الهامة ،ولكننا تابعنا موضوع
االعتق��االت بتوثيق املعلومات ،بالتحرك يف لحظة الهجوم وتوثيق
مبارشه لالعت��داء واس��تطعنا أن نحرج املؤسس��ة والرشطة ،وأنا
ظهرت يف عدد من املحاكم عندما كانوا يحاولون متديد اعتقاالت
الش��باب ويف النهاية ماذا حصل؟ أطلقت الرشطة رساحهم بشكل
مبارش وبش��كل مخجل ،لذلك أس��اليب نضالنا أت��ت بالكثري من
الثامر وال أريد أن استمر بتعداد االمثلة وهناك الكثري منها.

�أي��ن و�صلنا في مو�ض��وع �إعادة بن��اء �أو تنظيم
لجن��ة المتابع��ة؟ يبدو �أن ال تق��دم حتى الآن
ولن يحدث قري ًبا.

أوال م��ن املفروض أن يعرف الجمه��ور تاريخ ودوافع إقامة لجنة
املتابع��ة .لجنة املتابعة أقيمت كردّة فع��ل عىل املؤمتر املحظور
أوائ��ل الثامنينات ،أرادت الجامهري العربي��ة أن تقيم مؤمت ًرا لها،
الحكوم��ة رأت به��ذا املؤمتر خط�� ًرا وقامت بإلغاء ه��ذا املؤمتر
مس��تخدمة قوانني الطوارئ .وك�� ّردة فعل عىل إلغاء املؤمتر وعىل
ضوئه أقيمت لجنة املتابعة .لجنة املتابعة يف تقديري هي االنجاز
األه��م عىل املس��توى التمثييل الس��يايس للجامه�ير العربية يف
إرسائيل ،وبرأيي أن هذا النموذج من العمل الس��يايس قد تحقق
بس��بب خصوصية وضع الجامه�ير العربي��ة يف إرسائيل ،وهذه
الخصوصي��ة نابعة م��ن كون هذه الجامهري تعي��ش داخل دولة
تقوم أجهزتها مؤسس��اته بالتمييز ضدنا بش��كل سافر وخطري ،يف
الوقت ال��ذي ال متلك فيه هذه األقلية أي موارد مادية ،ومن هنا
كان��ت الحاج��ة إىل إقامة اطار وح��دوي قيادي يش��مل جميع
االتجاهات السياس��ية لهذا الش��عب ،ومن خالل قواسم مشرتكة
تجم��ع الجمي��ع وعىل أس��اس اإلج�ماع التوافق��ي يف القرارات
السياس��ية ،لذلك هذا الش��كل من التمثيل ه��ام ألنه يتالءم مع
التحدي��ات املطروحة أمامنا التي ال تطلب الحس��م يف أي اتجاه

نس�ير فيه فاملس��ار واضح وجميع النقاط املركزي��ة اتفق عليها.
وأعتقد أن تركيبة اللجنة بش��قيها األساس��يني األح��زاب وأعضاء
الكنيس��ت من جهة ورؤس��اء الس��لطات املحلية من جهة أخرى
تضع الت��وازن الدقيق يف عملها الكفاحي بني اليومي والس��يايس
العام ،األحزاب متثل النظرة اإلسرتاتيجية السياسية العامة ورؤساء
السلطات املحلية يطرحون القضايا امللحة التي تعيشها الجامهري
العربية هذه الثنائية جيدة ومثمرة وتثبت نفسها استمرا ًرا لنفس
العمل الحكيم يف لجنة املتابعة.
يف العام  1996أقيم مؤمتر ً
أيضا ،مؤمتر مساواة الجامهري العربية،
وإح��دى توصيات هذا املؤمتر كانت إع��ادة تنظيم لجنة املتابعة
وأقيمت لجنه فرعية مركبة من األحزاب السياس��ية ،هذه اللجنة
ب��ارشت عملها بوترية معينة وعندما ُ
توليت رئاس��ة لجنة املتابعة
ُ
كثفت من هذه الوترية وطالبت إنهاء هذا البحث ،ولكن لألسف
من خالل القرار تح ّول تنظيم لجنة املتابعة خالل النقاش��ات عىل
م ّر الس��نوات إىل ق��رار اعادة بناء لجنة املتابع��ة ،وواضح لك أن
هناك اختال ًفا جوهر ًيا بني األمرين ،البناء يشء والتنظيم يشء آخر،
ولكن رغ��م الفوارق املوجودة وإلحاحي عىل اللجنة التي أوكلت
بهذا املوضوع إنهاء عملها اس��تطاعت الوصول إىل مسودة اتفاق
ب�ين كل مركبات لجنة املتابعة وبقي عدد م��ن النقاط الخالفية،
والنقط��ة الخالفي��ة املركزي��ة ح��ول تثبي��ت مب��دأ االنتخابات
واالنتخاب��ات املب��ارشة .التي بقي��ت بني مركبات لجن��ة املتابعة
وكتبت يف املسودة التي وقع عليها ممثلو هذه املركبات بصيغتني:
اق�تراح يث ّبت مبدأ االنتخابات ،بدون الدخول إىل تفاصيل وآليات
إجرائه��ا ،واقرتاح ثان يرفض تثبيت مب��دأ االنتخابات ويرى بهذا
النظام نظا ًما مؤقتًا يجري بحثه مستقبال.

عندما تقول �إن الخالف في نقطة االنتخابات،
فكي��ف يت��م االتف��اق عل��ى مركب��ات اللجن��ة،
ويبق��ى مو�ض��وع االنتخاب��ات عال ًق��ا� ،ألي�س من
المفرو���ض �أن تك��ون المركب��ات ه��ي نت��اج
االنتخابات؟

ش��وقي :دعني أوضح كلمة االنتخابات ،بقي الخالف املركزي بني
مركب��ات لجنة املتابعة حول فكرة االنتخاب��ات ،مل يطرح أي تيار
سيايس فكرة االنتخابات املبارشة .بقيت نقطة االختالف عىل مبدأ
االنتخاب��ات ،هناك مجموعة من مركبات لجنة املتابعة أرادت أن
توث��ق مب��دأ االنتخابات يف التنظي��م الجديد ،وهن��اك مجموعة
رفضت تثبيت هذا املبدأ ،لذلك بقي الخالف عىل مبدأ االنتخابات،
مل يحس��م موضوع االنتخاباتُ .حسم الكثري من النقاشات ولكن
بق��ي النق��اش الجوهري األس��ايس يف مب��دأ االنتخاب��ات ،هناك
مجموعة تريد أن تثبت مبدأ االنتخابات املبارشة وهناك مجموعة
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ترى اللجنة بش��كلها الحايل هي لجن��ة منتخبة ،من يجلس حول
حول طاولة لجنة املتابعة رؤساء وأعضاء كنيست منتخبون بشكل
مب��ارش من الجمهور من خالل احزابه��م .ألنه ال ميكن القول بأن
اللجن��ة الحالي��ة هي لجنة غ�ير منتخبة .من يري��د أن يصل إىل
النضال أو تركيبة أخرى ،من املفروض أن يس��ميها باس��م آخر يف
ه��ذا املوضوع ،لذل��ك نتيجة عدم حس��م هذا املوض��وع ،رأت
مركب��ات لجن��ة املتابع��ة بعدم الوص��ول إىل إجامع له��ذا املبدأ
وبتثبي��ت ه��ذا املبدأ ع�لى أرض الواقع ،هي نقط��ة بحاجة إىل
االستمرار والحوار والنقاش وهذا اتفق عليه.

هل ث ّبت الت�صور الم�ستقبلي مبد�أ االنتخابات؟

التصور املستقبيل ث ّبت بأن تكون اللجنة لجنة منتخبة.

لك��ن النقاش حول املوض��وع متحور حول املطالب��ة باالنتخابات
وليس تثبيت مبدأ االنتخاب.
املعلوم��ات الت��ي كانت تخرج ه��ي مل تكن دقيق��ة .املعلومات
الدقيق��ة موج��ودة يف ملفات لجن��ة املتابعة وه��ي تثبيت مبدأ
االنتخاب��ات ،لذل��ك ما وضع ع�لى طاولت��ي يف التلخيصات التي
وقعت عليه��ا جميع األحزاب املوكلة للجنة املتابعة يف نهاية عام
 2005هو قولني :إما اعتبار هذا الدس��تور دس��تو ًرا مؤقتًا لفرتة 5
س��نوات ،ويس��تمر الحوار والنقاش ح��ول النقط��ة الخالفية أو
الجدلي��ة للموض��وع ،والنقط��ة الثاني��ة أرادوا أن يتثبت��وا مبدأ
االنتخابات يف لجن��ة املتابعة بفرتة انتخابي��ة معينة .متى تجرى
انتخاب��ات؟ وال أي مركب من مركبات لجنة املتابعة تحدثت عن
فرتة أو تاريخ زمني إلجراء هذه االنتخابات.
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هناك م��ن يعتبر �أن��ك �أثرت نقا�ش��ات �سيا�سية
�أكث��ر من �أي رئي�س �آخر من��ذ ت�أ�سي�س اللجنة.
لماذا؟

أوال ألنني خضت أو أدرت لجنة املتابعة مبفهوم سيايس ،وأنا فخور
به��ذا اليشء ألن الح��وار يف داخل مجتمع ع��ريب ،الحوار يف داخل
لجنة املتابعة ،هو كام قل��ت لك يف البداية إنجاز .النقاش والحوار
هو نه��ج لجنة املتابعة وهو نهج س��يايس اجتامعي .أنا فخور بأن
هذا النقاش أصبح ً
نقاش��ا سياس�� ًيا وهذا أمر جيد وطيب ،تحدثت
عىل هذا مس��توى الخروج من أزم��ة مع ّينة وعصف ذهني داخيل
س��يايس بحثي عميق .لذلك من املفروض ،مناقش��ة الس��يايس بني
األح��زاب املختلفة ،حاولنا الوصول إىل قواس��م مش�تركة ،العملية
الجدلية بني األحزاب السياسية وبني رؤساء السلطات املحلية وهذا
أمر ط ّيب وج ّيد .إيصال قول الباحث العريب من خالل حوار مستمر

منذ اللقاء األول للطاولة المستديرة
تواجد الجميع وكذلك في اللجنة
التوجيهية تواجدت كل مركبات لجنة
المتابعة بما في ذلك ممثلي الحركة
اإلسالمية الشمالية ،ولكن هم اختاروا
االنسحاب وهذا حقهم ،ولم أدرس معهم
لماذا قرروا بعد ذلك البقاء خارج الحوار
وعدم المشاركة فيه
وإيص��ال إنتاجه للجنة املتابع��ة ،وهذا الصوت كان
غائ ًب��ا يف امل��ايض ،هو م��ا قمت به لذل��ك قمت يف
عصف ذهن��ي بني مر ّكبات الجامه�ير العربية بكل
املستويات وهذا ما توقعته وهذا ما أردته.
وإذا أردت الع��ودة إىل التص��ور املس��تقبيل فهناك
ث�لاث فرضيات أو ثالثة ثواب��ت وجهتني للمبادرة
لهذا املوضوع :يف داخل إرسائيل هناك حقيقتان أو
وضع��ان متناقض��ان بني العرب واليه��ود ونريد أن
نواجه هذا الوضع بالطرق القانونية والدميقراطية؛
والفرضية الثانية هي أننا ننتمي يف الدائرة األوس��ع
لألم��ة العربي��ة ويف الدائ��رة األصغ��ر للش��عب
الفلس��طيني ،ونحمل ً
أيضا جواز الس��فر اإلرسائييل
وهو غري قابل للمفاوضات ومن املفروض أن نقولها
وأن نقولها بوض��وح للجمهور؛ والفرضية الثالثة أن
حالة أو فرتة التشخيص قد انتهت .هذه الفرضيات
وجهتن��ي يف التص ّور املس��تقبيل ً
وأيضا
هي الت��ي ّ
وجه��وين يف إدارة لجنة املتابعة يف الس��نوات التي
مضت ولذلك اذا أحييت النقاش السيايس فهذا هو
املطلوب كرئيس لجنة املتابعة.

ه��ل تعتق��د �أن م�ؤ�س�س��ات المجتمع
المدني �أو الجمعيات الأهلية داخل
المجتم��ع العربي قام��ت بتغيير �أو

تمكي��ن �سيا�س��ي اجتماعي ما ،خا�ص��ة في �إزاء
الق��ول بتراج��ع ه��ذا ال��دور وبانقط��اع ه��ذه
الم�ؤ�س�س��ات ع��ن الجمه��ور �أو تعدّ يه��ا على دور
الأحزاب؟

يف رأيي للعمل األهيل دور مهم جدًا وال ميكن أن نقلل من الدور
الكبري الذي يقوم به .ولكن دعني أضع بعض املالحظات عىل هذا
املوضوع .يف املجتمع الحديث ظهرت هذه الجمعيات سواء أكان
يف مجتمعن��ا أو يف مجتمع��ات أخ��رى ،وأتوق��ع أال تحمل هذه
الجمعيات أو هذه اللجان أو هذه االجسام أجندة حزبية ،أي أال
تك��ون أداة بيد هذا الح��زب أو ذاك .وإذا عملت الجمعيات من
أج��ل األهداف التي ذكرتها س��اب ًقا فهذا أمر جي��د .أما إذا كانت
الجمعي��ات مجرد أداة حزبية فهذا األمر س��لبي ألن الهدف هو
مصلحة الحزب وليس مصلحة األهداف املقررة .يف تقديري نحن
كلجنة قطرية ولجنة متابعة بحاجة إىل العمل األهيل ،السياسيون
بحاجه إىل العمل االهيل ،السياسيون يف داخل الربملان يستفيدون
من البحوثات التي يقوم بها املجتمع األهيل والجمعيات املختلفة
ويستعرضونها ،مجتمعنا بحاجه للعمل األهيل ،أوال كمكان للعمل
نتيجة الوض��ع اإلقتصادي وأماك��ن العمل املغلقة أمام الش��اب
الع��ريب يف االقتصاد اإلرسائييل .يف تقدي��ري ً
أيضا هذه الجمعيات
وهذه األجسام جعلت من عملنا عمال علم ًيا ومهن ًيا أكرث ،ساعدتنا
عىل االنكش��اف ،وس��اعدتنا عىل اإليصال والتوصيل والوصول إىل
املعلومات بطرق متطورة جدًا يف العامل علم ًيا او حقل ًيا وهذا أمر
جيد .وانعكس هذا عىل أدائنا كمجتمع ولذلك كل ما ذكرته أثبت
بأننا بحاجه ماس��ة عىل املس��توى القانوين والبحثي واملامرس��ايت
للعمل األهيل .تبقى السؤال والقضية املركزية قضية التمويل ،من
حيث املبدأ هناك الكثري من مصادر التمويل ،والشباب يجتهدون
للوصول إىل صناديق أو إىل ممولني ،ولكن هناك معضلة يجب أن
نراها ونضعها ،املعضلة م��ن حيث املبدأ واضح أنه من املفروض
أال يؤثر الدعم عىل نشاط الجمعية واتجاهاتها ،واملم ّول له أجندة
رمبا سياسية أو اقتصادية ورمبا ثقافية وبطبيعة الحال املم ّول هنا
مثال يساري ال يريد أن ميول نشاط مييني والعكس بالعكس .ومن
جه��ة أخرى يقال بأنه اش�تراك املم ّول يف حيثي��ات معينة ،وهذا
متوق��ع طبعا .ولكن عىل أرض الواقع م��ن بدّل أجندته من أجل
التمويل اندثر ،يعني هذه اش��كاالت يجب أن ندرس��ها بش��كل
عميق ولكن باملحصل��ة يبدو أن الجمعيات التي تقدّم الخدمات
للجمهور تدوم ويتوطد دورها .ومن يريد أن يخدم أجندة غريبة
عن مصلحة الجمهور يندثر ويتالىش حتى لو انهالت عليه األموال،
وانت كباحت تس��تطيع ان ترى ذلك يف الحقل ،الجمعيات التي
أرادت ان تبي��ع أجندة غربية وتعمل حس��ب إيق��اع املم ّول يف
النهايه انكشف عىل حقيقتها ..ولذلك أنا أراهن عىل رأي الجمهور

وأراهن عىل رأي الشباب وأراهن عىل الصوت الذي صاغته هذه
الجامهري وهذه القيادات السياس��ية والفكرية عىل مدار  60عا ًما
حتى وصلن��ا إىل ما وصلنا إليه وأوصلنا هذا الش��باب .وكيل ثقة
س��تصب
فيها بأن تخ��رج اىل الحقل وتعمل وتتحرك ويف النهاية
ّ
تحركاتها بشكل إجاميل ملصلحة شعبنا وتصب يف األهداف املركزية
التي ذكرتها لك يف بداية حديثنا.

م��ا ه��ي الر�ؤي��ة الت��ي تراه��ا للعالق��ة بي��ن
الفل�سطينيي��ن في �إ�سرائيل والحركة الوطنية
الفل�سطينية؟ هل هناك م�أزق ،مثال في مو�ضوع
«�ضم المثلث» للدولة الفل�سطينية؟
ّ

ك�ما قلت لك وحس��ب الفرضية الثانية فنح��ن يف الدائرة األوىل
ع��رب ،ويف الدائرة الثانية نحن فلس��طينيون نحمل جواز س��فر
إرسائيل ًي��ا .لقد اتخذنا قرا ًرا بع��د النكبة عام  48وال نريد أن نغيرّ
هذا القرار ،نح��ن ندفع مثنًا غال ًيا لقبولنا بالناتج التاريخي لطلبنا
بإقامة دولة فلسطينية وبقائنا عىل أرضنا ووطننا يف داخل حدود
الدول��ة اإلرسائيلية .وهذا هو الثمن الذي ندفعه يك يتح ّرر الجزء
الث��اين والثالث من ش��عبنا يف دولة مس��تقلة وخروجه من حالة
الشتات .لذلك هذه الرؤية وهذه النتيجة وهذا القرار هو القرار
الصحيح والصائب وهذا هو الحل السيايس املطروح.
أيضا املفاوضات الفلس��طينية اإلرسائيلية وكذلك املبادرة العربية
كان مبنية عىل حدود عام  ،1967والناتج بأننا سنبقى يف كل حل
مواطنني يف دولة إرسائيل .لذلك بشكل واضح فأن مواطنتا ليست
مواطن��ة مرشوطة ،بل ه��ي مواطنة نابعة م��ن حقنا عىل أرضنا
وامتدادن��ا التاريخي فيها .وبتقديري من الخط��أ أن نعيد القرار
ال��ذي قرره أجدادن��ا يف هذا املوضوع خالل الس��نوات الطويلة.
لذلك املش��كلة ليست بضم املثلث أو إزاحة الحدود ،فإىل اآلن ال
ميانع املجتمع اليهودي اإلرسائييل يف أغلبيته إقامة دولة فلسطينية
يف حدود العام  .1967األمر الثاين املصطلحات أو ما يتحدث عنه
املجتمع ومن يطرح هذه الطروحات يف داخل املجتمع االرسائييل
هو املحاولة أن يقارننا بعملية اإلستيطان التي أقيمت يف األرايض
الفلس��طينية ووجود املستوطنني .املس��توطنون استطونوا هناك
ضد القانون لهدف اس�تراتيجي هو توس��يع رقعة إرسائيل وليس
تقليص رقعة إرسإئيل ،ولذلك نحن لس��نا مس��تودعًا لحل قضية
املستوطنني املفروض ان ُيقتلعوا بغض النظر ما املقابل ،املفروض
أن يقتلعوا ويرجعوا إىل حدود دولة إرسائيل ،وتقوم دولة فلسطني
كاملة متكاملة وليس��ت مقطعة اىل كنتون��ات كام يطالب بعض
السياسيني اإلرسائيليني.

(أجريت املقابلة يف أيلول )2008
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