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هشام نفاع )*(

وصلت احتجاجات "الصيف اإلسرائيلي" ذروتها في شهر آب 
2011. يومها، في ثاني أسابيع ذلك الشهر، حظي يوم سبت آخر 
بتغطية تلفزيونية أقرب الى االحتفالية منه الى التقريرية الصحافية. 
القنوات التجارية أقامت لنفسها ستوديوهات داخل احلدث في قلب 
تعاطفها مع االحتجاج واحملتجني.  أن تخفي  أبيب، من دون  تل 
أن  ورمب��ا  ال��واق��ع".  "تلفزيون  ببرامج  األم��ر  شبهوا  اخلبثاء  بعض 
ساهمت  اإلسرائيلية  الوسطى  الطبقة  احتجاجات  أجواء  احتفالية 
أي  مع  بالتعاطف  عموًما،  شهير،  غير  إع��الم  مع  التناغم  هذا  في 
االقتصادي  املرّكب  وخصوصا  احلاكمة،  املؤسسة  الى  يوّجه  نقد 

)الرأسمالي( فيها..
يصّح  صورة  التالي  اليوم  في  البارزة  العبرية  الصحف  رسمت 

»الصيف اإلسرائيلي«: احتجاٌج أسير »اإلجماع القومي« 

أربَك املواطنني الفلسطينيني

تلخيصها  من  بقي  ما  األق��ل  على  لنرى  اليوم،  جيًدا  فيها  التمّعن 
وخالصاتها. وهذا سيتم إيجازه بحذر في اخلامتة. 

انتشاًرا  األوس��ع  أح��رون��وت"  "يديعوت  جريدة  ص��درت  وق��د 
ب��ع��ن��وان ي��ق��ول "دول����ة ج���دي���دة"، ف��ي ح��ني ك���ان ال��ع��ن��وان الرئيس 
أما  اجتماعية"،  ع��دال��ة  يريد  "الشعب  الرصينة:  "ه��آرت��س"  ل��� 
كتبت على صفحتها  فقد  موّثقة،  بثورّية  املعروفة  غير  "معاريف" 

األولى: "الشعب يستيقظ".
كان  اإلسرائيلي  االحتجاج  أن  مقولة  دقة  اآلن مدى  أناقش  لن 
وليًدا مباشًرا لثورات الشعوب العربية؛ ما إذا كان التقومي السنوي 
شبيه  صيف  مخاضه  م��ن  ول��د  للعرب  ربيًعا  سّجل   2011 للعام 
املناخ لإلسرائيليني، رغم الصدام التاريخي.. لكن سأكتفي بإيراد 

تفصيلني "سريعني" مرتبطني بهذا السياق:
)*(كاتب وصحافي فلسطيني- حيفـا
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األول: الدعوة التي تقارب الثورية التي خرج بها وزير إسرائيلي 
سابق، بنيامني بن اليعازر، إلى جتميد االستيطان في الضفة الغربية 
واالحتجاجات  السكن  أزم��ة  لتسوية  االستجابة  أج��ل  من  احملتلة 
احتجاجات  ب��أن  ال��وزي��ر  تقدير  ضمن  ج��اء  م��ا  وه��و  االجتماعية. 
اإلسرائيليني "متأثرة بالثورة املصرية والثورات العربية". ال بل إنه 
جتّرأ أكثر فقال: إن مليارات الدوالرات تصرف لتعزيز االستيطان 
على حساب الشباب اإلسرائيلي، محذرًا من حدوث كارثة كبيرة 
اإلسرائيليني  أن  وج��زم  إسرائيل،  داخ��ل  السكن  أزم��ة  حتل  لم  إذا 
األعمى  االنصياع  بعدم  قرارًا  واتخذوا  الشعبية"  قوتهم  "اكتشفوا 
الذي  هذا  اليعازر  بن  اإلسرائيلية.  احلكومة  في  السياسية  للقيادة 
دخل السياسة بالبطاقة األمنية، وشغل زعامة وزارة الدفاع في عهد 
"رمز األمن" أريئيل شارون، بدا كما لو أن التحّرك الشعبي جرفه 
كثيًرا فأعلن وجوب تقليص ميزانية األمن "من أجل حل املشكالت 
تشّكل "حالة طوارئ  بنظره  باتت  التي  االقتصادية واالجتماعية" 
"يديعوت  م��ع  )مقابلة   ."1948 ال��ع��ام  منذ  تعقيدًا  األك��ث��ر  ه��ي 

أحرونوت"(.
احتجاجات  ربط  أيًضا  العربي  الشباب  بعض  ثانية،  جهة  من 

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني ب��ث��ورت��ه، وإن ب���رز ف���ي ج��ان��ب ع��ري��ض م��ن��ه ب��اب 
ال��س��خ��ري��ة، ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر« م��ث��ال. ب��ني ال��ت��غ��ري��دات: »امل��ظ��اه��رات 
الغاز  مل��ا  ع��ش��ان  ف��ع��ال،  فيها  السبب  ه��ي  مصر  دي  )اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة( 
نصرف  املفروض  احنا  أصل  عشان  غليت،  األسعار  عنهم  اتقطع 
ع��ل��ي��ه��م«، »احل���اخ���ام أب���و إس��خ��اء: ال��ت��ظ��اه��ر م��ح��رم ب��ن��ص ال��ت��وراة 
تبث  اإلسرائيلية  األول��ى  »القناة  اتباعها«،  عن  منهي  عربية  وبدعة 
أبيب  تل  ش��وارع  جتتاح  »املظاهرات  طبريا«،  لبحيرة  هادئًا  مشهدًا 
»اجلزيرة  اجتماعية«،  عدالة  حرية-  شعارات:هامبورجر-  وترفع 
عاجل….نتنياهو هرب….نتنياهو هرب….ثائر إسرائيلي«.. 
إلى  وم��ا  مولوتوف«  غير  من  سلمية   .. بوكيرتوف  »بوكيرتوف 

ذلك.
تستحق هاتان العّينتان، الطريفتان رمبا، أي الوزير الذي يربط 
العرب  و«امل��غ��ّردون«  بجدّية،  العربي  باحلراك  اإلسرائيلي  احل��دث 
الشباب الذين يسخرون من ذلك الربط لكنهم يؤكدونه عملًيا من 
باب قراءة الشيء في نقيضه -   قراءة في سياق عرٍب فرض عليهم 
التاريخ )باألحرى صانعوه األقوياء( أن يكونوا محصورين فعلًيا في 
سياق إسرائيلي، ومتواصلني وجدانًيا مع سياقهم العربي، والذي 

االحتجاجات حتتل العناوين الرئيسة: إسرائيل في الشارع: بالد جديدة.
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اشتّد التحامهم به حني اندلعت ثوراته.

بدء االحتجاجات واجلدل العربي الداخلي
إسرائيلية  شابة  ب��ادرت  حني  اإلسرائيلية  االحتجاجات  ب��دأت 
رمزية.  اعتصام  خيمة  في  اإلسكان  حقوق  مطلب  راي��ة  رف��ع  ال��ى 
بعض  في  لتصل  الدائرة  تتسع  أن  تتوقع  لم  ليف،  دافني  الشابة، 
طول  في  يتظاهرون  إسرائيلي  مليون  ربع  الى  االحتجاج  ذروات 
هذا  الح��ًق��ا.  إع��الم  وس��ائ��ل  لعدة  قالت  كما  وعرضها،  إسرائيل 
للعربي  مكان  ال  حّيز  في  تفاعل  إسرائيلًيا،  املسبوق،  غير  احلدث 
على  املتكافئ:  احلضور  ممارسة  احتمال  حيث  من  فيه  الفلسطيني 
»تستقبل«  املدينة  فهذه  أبيب.  تل  في  »روتشيلد«  ش��ارع  أط��راف 
العربي على هوامشها فقط، وتبتلعه )بدالالت كثيرة للكلمة( في 
هامشها الواسع العميق الذي كان مرة دّرة ساحلية فلسطينية ومدينة 

تعّج باحلياة، يافا.
اج��ت��ذب م��وض��ع احل����دث ب���األس���اس ش��ب��اب ال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى 
عديدة،  م��ق��والت  ب��ني  م��ن  مطلبهم،  عللوا  ه��ؤالء  اإلسرائيلية. 
ن��ؤدي  نحن  ب��امل��رة:  فيها  للعربي  م��ك��ان  ال  امل��ؤس��س��ة  م��ع  مبقايضة 
هذا  حقوقنا.  ونريد  العسكرية،  اخلدمة  فيها  مبا  كلها،  واجباتنا 
اخلطاب »املدني« لكن املليء بالعسكرة ُيقصي العربي بالضرورة، 
فعلًيا ومعنوًيا. من هنا بدا الترّدد واضًحا في حسم إمكانية أن يكون 
احل��راك، في شروط  العرب ج��زًءا من هذا  الفلسطينيون  املواطنون 

بدايته.
على الرغم من اإلشكاليات األساسية، حاجج البعض أنه يجب 
فرض احلضور العربي وليس انتظار أي عرض سخي أو مترف أو 
النضال  هذا  آخ��رون:  حاجج  باملقابل  واملشاركة.  باحلضور  غيره 
ليس لنا. ألن مطلب اليهودي بالسكن يختلف مبضمونه عن املطلب 

حني يطرحه عرب. هناك شَبه شكلّي في املطلبني، فعال، لكنهما 
لعرفنا سبب اجلدل: سؤال  قليال  متّعنا  لو  من خلفيتني مختلفتني. 
في  أساسية  أرضية  –  وهي طبًعا  الى مسألة األرض  يقود  السكن 
الفلسطيني بنكهة  العربي  يترّدد صداها في ذهن  الصراع. األرض 
آذار 1976 امُلّرة: مصادرة، مواجهة، شهداء وإقصاء. لكن األمر 
مختلف متاًما لدى اليهودي، وال حاجة لإلسهاب. إًذن، كان من 
الصعب الوقوف في خندق واحد ضمن شروط االحتجاج األولية.

القضية  ال��ى  ه��ذا االحتجاج  حت��ّول  األول��ى  األسابيع  في خ��الل 
الفلسطينية بدأ اجلدل  العربية  رقم )1( في إسرائيل. بني اجلماهير 
يتصاعد حول املوقف والسلوك العملي مما يجري بتصاعد واضح. 
وقرر نشطاء احلزب الشيوعي واجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة 
)بسرعة رمبا( االنخراط من خالل البحث عن مكان لهم، مبفهوم 
التساؤل  واحلركات  األح��زاب  بقية  واصلت  بينما  الوجود.  فرض 
ب��ه��ذا الشكل  ال��ت��رّدد م��ن خ��الل التمّسك مب��وق��ف م��ف��اده،  وب��ع��ض 
بوسائل  احتجاجنا  ندير  أن  ويجب  مختلفة  قضيتنا  إن  ذاك:  أو 
مختلفة. بطبيعة احلال أثار هذا جدال فلسطينيا داخليا بشأن كيفية 
الصورة  غّيرت  ما  سرعان  تطورات  الى  وأفضى  وال��رّد،  التفاعل 

باجتاهني:
االجتاه األول: حني متّثل في اللجنة العامة التي قادت االحتجاج 
املتمّيز من داخل  املطلب  فلسطينيون من مؤيدي موقف رفع  العام 
ابتداء من هوامشه، وبذل اجلهود لتحقيق  هذا االحتجاج، وحتى 
روي��ًدا  روي���ًدا  اللجنة  ه��ذه  ب��دأت  وبالفعل،  الئقني.  وتأثير  متثيل 

باإلشارة عينًيا الى بعض املطالب اخلاصة باألقلية الفلسطينية.
إقامة  في  »التسوية«  متثلت  وج��دل،  ت��رّدد  بعد  الثاني:  االجت��اه 
على  فيها  التأكيد  جرى  فلسطينية،  وق��رى  مدن  في  اعتصام  خيام 
خصوصية املطالب، من خالل القول صراحة إنه يجب االستفادة 

املطلب  رفــع  األول:  اجتــاهــان،  الفلسطينية  اجلماهير  بني  بــرز 
وبذل  هوامشه،  ابتداء من  وحتى  االحتجاج،  هذا  داخل  املتمّيز من 
وجدل  تــرّدد  بعد  والثاني:  الئقني،  وتأثير  متثيل  لتحقيق  اجلهود 
متثلت "التسوية" في إقامة خيام اعتصام في مدن وقرى فلسطينية، 
إنــه يجب  والــقــول صــراحــة  املــطــالــب،  تأكيد خصوصية  فيها  جــرى 

االستفادة من هذا احلراك اإلسرائيلي العام.
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ترافق  التطّور  الى أن هذا  العام. جتدر اإلشارة هنا  من هذا احلراك 
مع اتساع احلراك العام، الذي جتاوز املركز التل أبيبي )وهو ذو طابع 
برجوازي صغير( وامتد الى أحياء فقر يهودية في بلدات إسرائيلية 

طرفية. 
بداية بلورة املوقف اجلماعي الفلسطيني برزت في شكل صياغة 
آب  )مطلع  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  ع��ن  ص��در  بيان 
2011( مت التأكيد فيه على »ضرورة استغالل األجواء العامة لطرح 
مطالب اجلماهير العربية في قضايا األرض واملسكن، والتأثير على 
وخصوصية  وعمق  »متايز  على  والتشديد  االحتجاجات«،  قيادة 
تل  خيام  بها  تطالب  التي  بالرفاهية  مقارنة  العربية  اجلماهير  قضايا 

أبيب«.
وك��ان��ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ي ت��ض��م ك��اف��ة األح�����زاب واحل��رك��ات 

الفلسطينية داخل إسرائيل،  العربية  الفاعلة بني اجلماهير  السياسية 
فيه،  املمثلة  غير  أو  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ب��رمل��ان  ف��ي  املمثلة  تلك  س���واء 
أعلنت، قبل ذلك عن »اتفاق جميع مركباتها في جلسة لسكرتارية 
ال��ش��ارع  ف��ي  ي��ح��دث  م��ا  أن  على   )2011/07/28 )ي���وم  املتابعة 
في  احملتجون  به  يطالب  ما  بعض  وأن  مهم،  أم��ر  هو  اإلسرائيلي 
تل أبيب ال يتعارض مع مطالب اجلماهير العربية بل يتقاطع معها، 
تخفيض  مجرد  من  وأكبر  أعمق  هي  العربية  اجلماهير  قضايا  لكن 
أسعار الوقود واإليجارات وغيرها وحتقيق العدالة االجتماعية على 
الطريقة اإلسرائيلية، ألن القضايا التي تعاني منها، بينها العنصرية 
نتيجة  أصال  هي  األساسية،  احلقوق  من  حتى  واحلرمان  والتمييز 

سياسة تنتهجها املؤسسة اإلسرائيلية ضد العرب«.
الثقة  محدودية  عن  النابع  التخّوف  أن  ال��ى  اإلش���ارة  املهم  من 

بداية بلورة املوقف اجلماعي الفلسطيني برزت في شكل صياغة 
آب  )مطلع  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  عن  صدر  بيان 
2011( مت التأكيد فيه على »ضرورة استغالل األجواء العامة لطرح 
مطالب اجلماهير العربية في قضايا األرض واملسكن، والتأثير على 
قيادة االحتجاجات«، والتشديد على »متايز وعمق وخصوصية قضايا 
اجلماهير العربية مقارنة بالرفاهية التي تطالب بها خيام تل أبيب«.

شعارات عربية... ومعنى مختلف لـ"البيت".



43

في  املشاركون  ح��ّذر  فقد  ح��اض��ًرا.  ظ��ّل  الطبيعي(  ورمب��ا  )كاملتوقع 
قد  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ش��ارع  مطالب  »حتقيق  أن  م��ن  االج��ت��م��اع  ذل��ك 
يكون على حساب العرب وعلى حساب شعبنا الفلسطيني، وهي 
التخوفات التي ثبتت صحتها في وقت الحق، حني طرحت حلول 
ببناء وحدات سكنية في القدس احملتلة وفي املستوطنات كمخرج 

ألزمة السكن«.
التقوميات  بني  حصل  تقارًبا  إن  القول  ميكن  النقطة،  ه��ذه  في 
»مبادرة موحدة  يطلق  فلسطيني  ائتالف  املختلفة، حني مت تشكيل 
العربية  البلدات  جميع  ف��ي  شعبية  جل��ان  وإق��ام��ة  الشعبي  للنضال 
والساحلية التي ال توجد فيها جلان محلية« - كما وصفته »املتابعة«. 
وكخطوة أولى متت إقامة جلنة مصغرة كنواة للجنة مستقبلية أوسع 
لتنظيم العمل الشعبي. وضّمت في طاقمها رئيس اللجنة القطرية 
وأمني  جرايسي،  رامز  املهندس  العربية  احمللية  السلطات  لرؤساء 
وسكرتير  الفتاح،  عبد  ع��وض  الدميقراطي  الوطني  التجمع  ع��ام 
زكي  واملهندس  ع��ودة،  أمين  وامل��س��اواة  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة 

اغبارية من احلركة اإلسالمية وآخرين.
ومت   2011/08/03 ي��وم  لها  جلسة  املصغرة  اللجنة   عقدت 
خاللها االتفاق على أن يقوم عوض عبد الفتاح أمني عام »التجمع« 
تكليف  الشعبي، في حني مت  العمل  وتفعيل  لتنظيم  بوضع تصور 
بها  تقدم  مطالب  ورقة  وتطوير  مبراجعة  عودة  أمين  اجلبهة  سكرتير 

رامز جرايسي وباركتها املتابعة ملهنيتها. 
ع���ق���دت س��ك��رت��اري��ة جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة اج��ت��م��اع��ا آخ�����ر، ف���ي ي��وم 
2011/08/06، مت خالله مرة أخرى التأكيد على »أهمية إقامة 
إطار خاص بقضايا اجلماهير العربية يصوغ رؤية مستقبلية ويضمن 
أبيب  تل  في  النظر عما يحدث  بغض  النضال مستقبال ،  استمرار 

وعن استمرار أو توقف االحتجاجات هناك«.
التي  العملية  اخل��ط��وات  أول���ى   2011/08/11 ي��وم   وشهد 
حيث  ال��ش��ع��ب��ي،  وال��ن��ض��ال  الشعبية  ال��ل��ج��ان  تنظيم  ف��ي  جت��س��دت 
جلنة   20 نحو  ع��ن  ممثلني  مب��ش��ارك��ة  اجتماعا  املتابعة  جلنة  ع��ق��دت 
رؤساء  من  وعدد  والشمال  واملثلث  النقب  من  قائمة  عربية  شعبية 
املدن  في  البلدية  املجالس  في  وأع��ض��اء  العربية  احمللية  السلطات 
أولياء  الطالبية وعن جلنة  احلركة  )املختلطة( وممثلني عن  الساحلية 
خيام  وغيرها.  التعليم  قضايا  متابعة  القطرية وجلنة  الطالب  أمور 

واالجتماعات  واجل��دل  للقاء  مواقع  الى  حتولت  العربية  االعتصام 
أطلقت حراًكا  فقد  التفاوت  من  الرغم  والثقافية. وعلى  السياسية 
على مستويات محلية، عدد من التظاهرات والوقفات االحتجاجية 

املطلبية احمللية.

قراءات عربية
بشأن  ومواقف  ق��راءات  الفلسطينية  العربية  اجلماهير  ممثلو  قّدم 

االحتجاج. 
بركة  محمد  النائب  وص��ف  اإلس��رائ��ي��ل��ي  للبرملان  جلسة  ففي 
)اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة( املطالب التي رفعها الناشطون 
الفلسطينيون في خيمة االحتجاج في بلدة جلجولية )املثلث(. فقال: 
كانت جلجولية متلك أكثر من عشرين ألف دومن في العام 1948. 
وكل ما تبقى لها بعد موجات املصادرة أقل من 1800 دومن. واآلن 
يريدون مصادرة 700 دومن من هذه األراض��ي. هل تعلمون ألي 
غرض؟ هل بإمكان احد التكّهن؟ هل هو من اجل بناء شقق لألزواج 
الشباب؟  لتشغيل  صناعية  منطقة  بناء  أج��ل  م��ن  ه��و  ه��ل  الشابة؟ 
إسرائيل! في  القطارات  لسلطة  بناء كراج  يريدون  إنهم   طبعا ال.  
بركة طالب "بوضع األمور على الطاولة: سؤاال السالم والعدالة 
االجتماعية مرتبطان. وسؤاال املساواة القومية والعدالة االجتماعية 
بعضها  مرتبطة  والدميقراطية  وامل��س��اواة  السالم  وأسئلة  مرتبطان. 
ب��ب��ع��ض، وه���و س���ؤال واح����د. ف��ي ه���ذه األي����ام يعملون ف��ي خيام 
العفوية  احلركة  لتحويل  املطالب  وصياغة  بلورة  على  االحتجاج 
أني  احلقيقة  واض��ح��ة.  عينية  اه��داف��ا  حتمل  ح��رك��ة  إل��ى  امل��ب��ارك��ة، 
االحتجاج  وه��ذا  الظاهرة  ه��ذه  ومباركة  بتحية  البداية  في  أرغ��ب 
الشعبي واالجتماعي الواسع الذي يجمع بني كل طبقات املجتمع 
من مركز البالد الى أطرافها، يهودا وعربا، من الطبقات الوسطى 
تشمل  ان  يجب  االح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  مطالب  الفقيرة.  والطبقات 
العرب )...( توسيع مسطحات البناء ومناطق نفوذ القرى العربية 
العرب  املواطنني  لقضايا  حلول  وضع  أو  االختناق  من  تعاني  التي 
في النقب، حيث لم يصل السكان هناك الى شقة مستأجرة أو بناء 
 مرخص امنا يناضلون على مجرد االعتراف بتجمعاتهم السكنية".
قطاعات  تواجه  التي  املشاكل  في  "تباين  وج��ود  إل��ى  بركة  وأش��ار 
وعرب  يهود  او  مختلفة  جغرافية  مناطق  وفق  أو  املختلفة  السكان 
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النضال  لكن  العلمانيني،  ل��دى  او  املتدينني  ل��دى  العائلة  حجم  او 
يجب ان يستند على رؤية دميقراطية ذات آفاق واسعة بحيث تكون 
قادرة على الربط بني السالم والعدالة االجتماعية وبني املساواة وبني 

العدالة االجتماعية".
الدميقراطي(  الوطني  النائب د. جمال زحالقة )التجمع  شارك 
سخنني  خيمة  وبينها  االحتجاج،  خليام  املتواصلة  النشاطات  في 
)اجلليل(. ورأى في كلمته أن "القضية في الشارع اإلسرائيلي هي 
إنسان على  نؤكد على حق كل  نحن  اجتماعية،  اقتصادية  مشكلة 
املطلب.  هذا  حول  نقاش  أي  هناك  وليس  معقول،  بسعر  مسكن 
الفلسطينيني  املوقف". وعن خصوصية مطالب  ندعم هذا  ونحن 
أشار زحالقة: "عندما نقول لنا حق في املسكن نصطدم بحاجزين 
اقتصادي وسياسي أيديولوجي صهيوني، فسياسة التخطيط ليست 
سياسة متييز فحسب، وهذه تصيب قسما من احلقيقة، إذ أن السياسة 
العربي، بل تستهدفه  اإلسرائيلية هي عدائية، ال متيز ضد الوجود 
وحتاصره". ووجه رسالة الى قيادة حركة االحتجاج اإلسرائيلية، 
يعرف قضية  املهجرين. فكل من  إعادة  أهم مطالبنا  بالقول: "إن 
املهجرين، يعرف أنه في كل بلد تقريبا يعيش مهجرون، وال يوجد 

لهم أرض يبنون عليها".
كما أشار إلى مشكلة القرى التي ترفض السلطات اإلسرائيلية 
االعتراف بها، وقال "هناك مشكلة أخرى هي القرى غير املعترف 
ستهدم  أنها  يعرفون  ألنهم  للهدم،  سلفا  معدة  بيوتا  يبنون  إذ  فيها 
ولذلك ال يستثمرون الكثير في بيت سيهدم )...( نحن من خالل 
طبيعة  أن  على  ونؤكد  املسكن،  في  حقنا  على  نؤكد  اخليام،  هذه 
معركتنا مزدوجة؛ اقتصادية اجتماعية من ناحية نتيجة الفقر، ومن 
ناحية أخرى هي سياسية أيديولوجية نتيجة سياسة حكومية ممنهجة 

ومبرمجة ضد املواطن العربي".
 حاول رئيس »جلنة املتابعة« محمد زيدان في الفترة نفسها )مطلع 
اجتماع  خ��الل  ف��ق��ال  »س��ي��اق��ني«.  ف��ي  القضية  وض��ع   )2011 آب 
لسكرتارية اللجنة: »نحن منذ وجودنا داخل إسرائيل وحتى اليوم 
نضالنا لم يتوقف )...( وحتى الثورات العربية مستمدة من نضال 

اجلماهير العربية في البالد "، حسب تقديره. 
وبلهجة أكثر براغماتية أضاف: "يجب أن نضع هدفا واجتاها، 
ونقوم بعرض مشاكلنا اخلاصة،  وإذا كانت هناك مطالب متشابهة 

أه��داف  من  إن  النجاح.  أج��ل  من  تعاون  في  فسنكون  اليهود  مع 
داخل  الفلسطينية  العربية  اجلماهير  نضال  تنظيم  املقترحة  اللجنة 
واملسكن،  األرض  ف��ي  حقوقها  ان��ت��زاع  أج��ل  م��ن  األخ��ض��ر  اخل��ط 
وكافة  والتهميش،  واإلقصاء  العنصري  التمييز  أشكال  كافة  وضد 
على  والتضييق  األرض  ونهب  البيوت  كهدم  العدائية  املمارسات 
املواطنني العرب وبلداتهم ومنعها من التوسع والتطور الطبيعي في 
والثقافية  والتعليمية  واالقتصادية  العمرانية  احلياة،  مجاالت  كافة 

والهوية القومية".
في  املمثلة  )غير  الشمالي  الشق  اإلسالمية  احل��رك��ة  ترغب  ل��م 
ال��ب��رمل��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي( ف��ي ال��ب��ق��اء ب��ع��ي��ًدا ع��ن ه��ذا اجل���دل، فشارك 
في  التموضع  رفض  تأكيد  مع  ولكن  االحتجاج  خيام  في  ممثلوها 
"احلركة"  باسم  الناطقة  الصحيفة  في  الصحافي  ال��ع��ام.  احل��راك 
أن "ه��ذه  ال��ف��ح��م،  أم  ف��ي  اج��ت��م��اع  ف��ي  احل��ك��ي��م مفيد رأى،  ع��ب��د 
هدمتها  )ق��ري��ة  العراقيب  م��ن  ال��ق��ادم  ال��ص��وت  على  لنؤكد  ف��رص��ة 
ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م����راًرا ف��ي ال��ن��ق��ب( وال��ص��وت ال��ق��ادم من 
املوجود  والنضال  مختلفة  املعركة  ه��ذه  في  املنطلقات  أبيب.  تل 
على  ال��ص��راع  ب��أن  منيز  أن  يجب  نضالنا.  ليس  ه��و  أب��ي��ب  ت��ل  ف��ي 
املواطن  ان  حيث  اليهودي  ال��ى  العربي  املواطن  من  يختلف  احل��ق 
أبيب يصارعون  تل  بينما في  احلياة  النقب يصارع على  العربي في 
له  فكل  األم��ري��ن  ب��ني  ال��دم��ج  ل��ذل��ك ال ميكن  احل��ي��اة  على مستوى 
واح���دا". صوتا  يكونا  أن  ميكن  ال  صوتني  وإن  وأه��داف��ه   مطالبه 

اإلسرائيلي(  البرملان  في  )املمثلة  اجلنوبية  اإلسالمية  احلركة  قدمت 
طرًحا مختلًفا عن زميلتها الشمالية. ففي اجتماع خيمة االعتصام 
مسعود  النائب  "اجلنوبية"  ممثل  ق��ال  )اجلليل(  ال��ك��روم  مجد  ف��ي 
غنامي: "إن أزمة السكن واألرض في مجد الكروم هي أفضل مثال 
هنا  فاملأساة  العربي،  املجتمع  كل  منها  يعاني  التي  لألزمة  ومن��وذج 
كبيرة ألن مجد الكروم من أكثر البالد اكتظاظًا في إسرائيل، وحدود 
خريطتها الهيكلية ال تتجاوز 1400 دومن منذ العام 1979، حيث 
احلياتي  واالم��ت��داد  الطبيعي  التزايد  اآلن  إل��ى  السلطات  تتجاهل 
ترسل  الهيكلية  اخلريطة  توسيع  من  وب��داًل  الكروم،  مجد  ألهالي 

أوامر بهدم البيوت".
وحول مسألة اخلصوصية واملشاركة في االحتجاج العام، أشار 
األرض،  بأزمة  متعلقة  لدينا  السكن  "أزم��ة  محورين:  الى  غنامي 
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الدولة  قيام  منذ  العرب  أراض��ي  م��ص��ادرة  هو  األزم��ة  ه��ذه  وسبب 
نبني  على يد السلطات اإلسرائيلية، بحيث لم يبق من األرض ما 
"امتداد  أن  إل��ى  أش��ار  وكذلك  وأح��ف��ادن��ا"،  أبنائنا  مستقبل  عليه 
هو  العربية  وامل��دن  للقرى  إسرائيل(  في  )العامة  االحتجاج  حركة 
لدينا،  واألرض  املسكن  أزمة  لعرض  استغالله  يجب  إيجابي  أمر 
األرض  مل��ع��ارك  النضالية  ال��ق��وى  وجت��دي��د  الهمم  لشحذ  مهم  وه��و 

واملسكن".
ناشطني  نظر  م��ن وجهة  األم���ور  ال��الف��ت تسجيل رؤي��ة  م��ن  هنا 
البلدات العربية، وفًقا ملا  مبادرين في عدد من خيام االعتصام في 

قالوه في اجتماعات ولوسائل إعالم عربية. 
وقال محمد حيادري من اللجنة الشعبية في سخنني: "اللجان 
بالتنسيق مع السلطات احمللية. أحيانا تتفق وأحيانا  الشعبية تعمل 
أخ����رى ال ت��ت��ف��ق. وال��ش��ع��ار ال����ذي ي��ج��ب ان ن��رف��ع��ه ه���و ال��ع��دال��ة 

االجتماعية للعرب وليس فقط لليهود". 
سميح أبو مخ من اللجنة الشعبية في باقة الغربية )املثلث( قال: 
"سياسة احلكومة هي سياسة ممنهجة ضد العرب. ونحن ليس لدينا 

أي مشكلة باالحتاد مع النضال اليهودي من اجل حياة أفضل". 
حتدث الصحافي رجا زعاترة عن خيمة االحتجاج في حي وادي 
صادق  تعبير  هي  اخليمة  "ه��ذه  حيفا:  مدينة  في  العربي  النسناس 
ومباشر عن نصيب عرب حيفا من مأساة جماهيرنا كلها في قضايا 
األرض واملسكن، وهي في الوقت ذاته خيمة لها بوصلة واضحة، 
تسعى للشراكة الكفاحية مع سائر اخليام في املدينة والبالد وتسييس 
هذا االحتجاج، وكذلك مع اخليام في مدن الساحل األخرى وفي 

القرى واملدن العربية".

درب طويلة
احتجاج  درب  أن  تراختنبرغ«،  »جلنة  تقرير  ص��دور  مع  اّتضح 
نتنياهو  بنيامني  سعادة  ع��دا  ففيما  طويلة.  ت��زال  ال  املفّككة  اخليام 
األلسن. على  واخليبات  االن��ت��ق��ادات  حتتشد  بالتقرير،   وأشباهه 
لقد مت تفكيك ما قد يعلق في الذاكرة بوصفه ال� "املخّيم الصيفي" 
مبكًرا،  قبل أن يصل إلى احلد األدنى من التسييس، وقبل أن تنفتح 
الرغم من  املواطن وحقوقه. على  للعربي  فيه كّوة سياسية حقيقية 
هذا، فسيظّل من غير اجلدّي التعاطي مع األمر وكأنه حدث عابر، 
ث��ورّي  سياٍق  في  م��ا،  مبعنى  انطلق،  اإلسرائيلي  التحّرك  أن  ذل��ك 
يتجاوز  التي  األول��ى  امل��رة  رمب��ا  يشّكل  وه��و  العالم.  أده��ش  عربي 
اإلسرائيلي فيها اجلدران مستلهًما حتّركه )سواء أقّر بذلك اليوم، أم 

ال( من أعظم مأثرة للشعوب العربية في العصر احلديث.

هذا ليس حدًثا عادًيا في مؤسسة وأيديولوجيا قامت على مسّلمة 
انحطاط العربّي، املنحّطة بذاتها. فقد وقف شباب الطبقة الوسطى 
كانت  أن  بعد  ثورتهم،  على  مصر  شباب  ليحسدوا  اإلسرائيلية 
بينهما.  وما  واملتخلف  اإلرهابي  بني  تتراوح  لديهم  العربي  صورة 
اليوم يجب التفكير بفرضّية أن هناك رّجة حقيقية حدثت في طبقات 

الوعي اإلسرائيلي املنغلق، وبفضل ثورة شعوب العرب بالذات!
عربية  ال��دع��وة ألخ��ذ مساحة سياسية  ب��ني  ذل���ك،  غ��ض��ون  ف��ي 
جدّية في هذا االحتجاج وبني القول بال جدواها )بل ضررها لدى 
امُلغالني( – ظّل املواطنون العرب بحاجة لالنضمام إلى االحتجاج 
ل��ي��س إلق��ن��اع احل��ك��وم��ة مبطالبهم وح��ق��وق��ه��م، ب��ق��در م��ا ه��و إق��ن��اع 

احملتجني أنفسهم بقضيتهم. 

لدى  تداعيات  ببيت  اليهودي  مطالبة  تثير  كالسكن،  قضية  في 
العربي. البيت في هذه البالد أكبر من مجموع مركباته! وقد تتقافز 
في الذهن ومضات: بيت، أرض، مصادرة، هدم بيوت، خنق بلدات، قرى 
 - “السياسة”  وسيالمس  نكبة..؛  وحتى  استيطان  احتالل،  مهّجرة، 
تلك التي يتفاداها كثيرون ومختلفون.. وحتى لو جتاوزنا كل ذلك 
يصّر  ظّل  اجتماعي  احتجاج  كان سيصل  أين  السؤال:  نتجاوز  فلن 

على رفض ربط نفسه بالسياسة?
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بينما  احل��ك��وم��ة،  ي��واج��ه  ك��ان االح��ت��ج��اج اإلس��رائ��ي��ل��ي  عملًيا، 
االحتجاج العربي يواجه االحتجاج اإلسرائيلي، مع انه ُيفترض - 
مدنًيا - أن يكون جزًءا منه. ولكن ما العمل، هذه هي إسرائيل! 
أصاًل  بعد ألنها  فيها  املدني  املدماك  ُينَب  ولم  السّتني  جت��اوزت  دولة 

مبنّية باملقلوب..
لدى  تداعيات  ببيت  اليهودي  مطالبة  تثير  كالسكن،  قضية  في 
البالد أكبر من مجموع مركباته! وقد  البيت في هذه  العربي. ألن 
هدم  مصادرة،  أرض،  بيت،  ومضات:  الذهن  في  تتقافز  ت��روح 
وحتى  استيطان  اح��ت��الل،  مهّجرة،  ق��رى  ب��ل��دات،  خنق  ب��ي��وت، 
في  ح��ل  فكّل  كالدومينو.  ال��ذاك��رة  ف��ي  املفاهيم  تتداعى  نكبة.. 
احلزن  تثير  قطعة من أرض وبالد  بالضرورة  السياق سيالمس  هذا 
التي  تلك   - "ال��س��ي��اس��ة"  سيالمس  ال��ع��رب��ّي؛  ل��دى  واالن��ت��ف��اض 

يتفاداها كثيرون ومختلفون..
التعليم  قضية  ف��ي  يتمحور  ال��ت��ح��ّرك  ك��ان  ل��و  رمب��ا  للتوضيح: 
ال��ث��ان��وي أو اجل��ام��ع��ي وزي����ادة م��ي��زان��ي��ات��ه، ل��ك��ان احل��ض��ور العربي 
تلخصت  ط��امل��ا  صحيًحا  سيظل  ه��ذا  حتى  ول��ك��ن  س��الس��ة.  أك��ث��ر 
التحّرك  ك��ان  ل��و  مت��اًم��ا  ف��ال��ص��ورة ستختلف  مب��ي��زان��ي��ات.  امل��ط��ال��ب 
 م���ن أج����ل ت��غ��ي��ي��ر م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م، وخ���ص���وًص���ا م����ادة ال��ت��اري��خ!

أي��ن سيصل احتجاج  ال��س��ؤال:  نتجاوز  ذل��ك فلن  ك��ل  ل��و جت��اوزن��ا 
كأنه  األم��ر  يبدو  بالسياسة؟  نفسه  رب��ط  يرفض  ي��زال  ال  اجتماعي 
األم��وال  ه��ذه  أم���وال؛  ال��ى  السكن يحتاج  أزم��ة  أحجية. ألن حل 
فمن  وزارات؛  على  مقّسمة  امليزانية  امليزانية؛  من  أخذها  يجب 
التعليم؟ من الصناعة؟  أي وزارة تؤخذ األموال؟من الصحة؟ من 
نطالب  م���آلن؟ )"ن��ح��ن  بفم  اجل���واب  اجل��ي��ش؟ وم��ن سيقول  م��ن 
احلكومة مبا يحظى باإلجماع القومي فقط"، عّلق برنامج "إيرتس 

لقد ظهر في الصورة العامة أن املواطنني الفلسطينيني، رغم التباينات 
قضايا  في  اإلسرائيلي  االحتجاج  استثمار  بوجوب  مقتنعون  التكتيكية، 
املواطنة  مع  التعاطي  شكل  على  هذا  يدل  ما،  مبعنًى  عينية.  اجتماعية 
وعي  هناك  إسرائيل.  داخــل  الفلسطينيني  هوية  في  املدني  املركب  مع  أو 
واليهودي  الفلسطيني  يقف  أن  في  العبث  حد  تصل  قد  التي  للصعوبة 
اإلسرائيلي في نضال له عالقة بــاألرض، بكون األول تعّرض لنهب أرضه 

من قبل املؤسسة، بينما حظي الثاني بها من املؤسسة نفسها.

نهديرت" اإلسرائيلي الساخر!(.
إسرائيلّيته.  في  متأصلة  كانت  االحتجاج  إشكاليات  إح��دى 
متاًما  اجلميع  يعرف  م��ا  ق��ول  م��ن  اخل��وف  احلقيقة؛  م��ن  اخل��وف  إن��ه 
امليزانيات  نحو محارق  اإلش��ارة  أزمته؛ اخلوف من  في  السبب  أنه 
فهذا  ُتقتطع من َجيب اإلسرائيلي، من أجر عمله وضرائبه.  التي 
ال��ذي  االستيطاني  اجل���دار  بعد  م��ا  إل��ى  االل��ت��ف��ات  ي��خ��اف  املجتمع 
البصر  وض���وَح  عنه  حجب  لكنه  ال��ش��ّر،  عنه  سيصّد  إن��ه  ل��ه  ق��ال��وا 
فيعزف  اخل��وف  على  له  يعزفون  هم  اخل��وف..  فأدمن  والبصيرة، 
)حني  بالتفّهم!  نحن  ونطال�َب  خوفه،  في  وميعن  السياسة  عن  هو 
ُسئل الشاعر محمود درويش مرة خالل ندوة في باريس عن خوف 

اإلسرائيليني، رّد بالقول: إن خوفكم هذا يرعبنا..(.
حتى يكون لالحتجاج ما بعده وال ينتهي كمخّيم صيفي عابر، 
االحتالل  أن  بحقيقة  اإلق��رار  يرفض  من  إّن  بطالقة:  القول  يجب 
ال  شخص  هو  العام،  امل��ال  معظم  تصادر  والعسكرة  واالستيطان 
ميكن الوثوق بقدراته التحليلية البسيطة وال مبواقفه كشريك في أّي 
للدموع  ومسيال  مأساوًيا  سيكون  املطاف  خامتة  ففي  ك��ان.  نضال 
اجلليل  تهويد  تعميق  مفاده  "ح��ّل"  ال��ى  اجلهود  كل  بعد  ال��وص��وُل 
والنقب حلّل أزمة سكن شعب إسرائيل.. فأكثر ما يخشاه املرء هو 
أن يالقي في نهاية الطريق نفسه مع أفيغدور ليبرمان ببسمته الصفراء 
املقيتة وهو يهتف معه من أجل حقوق السكن ولكن شريطة إعالن 
الوالء لدولة اليهود.. وهل يضمن أحٌد أال توافق غالبية إسرائيلية 
مع ليبرمان، بدعوى ضرورة احترام البقرة املقدسة.. أقصد يهودية 

الدولة؟
رغم  الفلسطينيني،  املواطنني  أن  العامة  الصورة  في  ظهر  لقد 
االح��ت��ج��اج  اس��ت��ث��م��ار  ب��وج��وب  مقتنعون  التكتيكية،  ال��ت��ب��اي��ن��ات 
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على  هذا  يدل  ما،  مبعنًى  عينية.  اجتماعية  قضايا  في  اإلسرائيلي 
شكل التعاطي مع املواطنة أو مع املركب املدني في هوية الفلسطينيني 
داخل إسرائيل. هناك وعي للصعوبة التي قد تصل حد العبث في 
عالقة  ل��ه  ن��ض��ال  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  وال��ي��ه��ودي  الفلسطيني  يقف  أن 
باألرض، بكون األول تعّرض لنهب أرضه من قبل املؤسسة، بينما 
حظي الثاني بها من املؤسسة نفسها. مع ذلك فقد بدا أنه باإلمكان 
البناء،  مخططات  تسهيل  محددة:  قضايا  في  نظرًيا  ولو  التمحور 
وتطوير،  ببناء  تسمح  التي  احمللية  السلطات  نفوذ  مناطق  توسيع 
تسهيل في قروض اإلسكان، رفع مطلب اإلسكان الشعبي املمّول 

من األموال العامة، وما شابه.
التي تعرقل  مع ذلك، ميكن اإلشارة الى عدد من اإلشكاليات 

تطبيق هذا التعاطي مع هذا االحتجاج العيني:
الصيف . 1 في  االجتماعي  احل��راك  رقعة  اتساع  من  الرغم  على 

األخ���ي���ر، م��ن ن��اح��ي��ة ج��غ��راف��ي��ة وك��ذل��ك م��ن ن��اح��ي��ة ال��ش��رائ��ح 
االجتماعية التي انضمت إليه، ظل الصوت الطاغي هو صوت 
املتدينة  غير  )أو  العلمانية  اإلسرائيلية  الشابة  الوسطى  الطبقة 
التعريف بدقة(. األمر انعكس في  على األقل، نظًرا لصعوبة 
من  واض��ح:  تناقض  في  وقعت  التي  ولغته  التحرك  أساليب 
لكنها  »اجلميع«،  لتضم  مفرداتها  وتعميم  توسيع  أرادت  جهة 
أسرة  فمطلب  املختلفة.  املجموعات  احتواء  في  هنا  أخفقت 
أس��رة  مطلب  لغوًيا  يشبه  السكن  بحقوق  أبيب  ت��ل  ف��ي  شابة 
يناضل  ال  بينهما.  شاسعة  الفجوة  لكن  الناصرة،  في  عربية 
أهل الناصرة من أجل خفض األجور كمطلب أول، بل إنهم 
املدينة  رقعة  بتوسيع  يطالبون  إنهم  قبل- هذا!  ما-  مرحلة  في 

وتخصيص أماكن لبناء الشقق. نقطة االنطالق مختلفة متاما.
في . 2 ُبعد  عن  املشاركة  أو  في  االنسجام  إلى  الفلسطينيني  ه  توجُّ

هذا احلراك، سيظل محدوًدا طاملا لم يكن هناك موقف موّحد 
متفق عليه. هنا ال ميكن تقسيم احلالة الى »مؤيدي التعاون مع 
راسخة  قومية  بنية  هناك  ألن  متحّفظني،  وبني  يهود«  مواطنني 
العرب  منها  يعاني  التي  االجتماعية  القضايا  خلصوصية وحّدة 
قومي  متييز  لسياسة  مباشرًا  نتاًجا  لكونها  باليهود، وهذا  قياًسا 
تقّر بها جميع التيارات بني املواطنني الفلسطينيني. وعلى الرغم 

من صياغة بيان »باحلد األدنى« ظلت األمور خاضعة لتجاذبات 
حزبية لم تخل من مناكفات أبعدت اجلدل عن »املهم« الى ما ال 

يرقى إليه من أهمية.
الشابة . 3 الفلسطينية  الشرائح  ل��دى  واض��ح  ت��ردد  وج��ود  لوحظ 

املشهد مرسوًما  فبدا  احل���راك.  ه��ذا  ف��ي  اخل��اّلق��ة  امل��ش��ارك��ة  ف��ي 
باملشاركة  مما  أكثر  امل��ؤط��رة،  والسياسية  احلزبية  باملجموعات 
عديدة،  س��ؤال  عالمات  النقطة  ه��ذه  تفتح  الشابة.  العضوية 
لكن ما يهمنا منها في هذا السياق، هو القصور احملتمل خلطاب 
األحزاب واحلركات السياسية في محاورة األجيال الشابة على 
قضاياها األساس – ومسألة البيت وحقوق السكن هي منوذج 

قوي لهذه القضايا.
عالقة . 4 يحكم  ال��ذي  القوي  االغ��ت��راب  جتاهل  املجدي  غير  من 

ميكن  ال  أن��ه  بحيث  اإلسرائيلية،  باحلالة  الفلسطيني  املجتمع 
الفعالة  املشاركة  ال��ى  الوضع  ه��ذا  من  "امليكانيكي"  االنتقال 
حقوق  عالنية  يحترم  ال  بعضها  واسعة،  إسرائيلية  شرائح  مع 
عن  يختلف  ل��الس��ت��دراك،  وه���ذا،  الفلسطينيني.  امل��واط��ن��ني 
نضاالت  في  تقدمية  أو  يسارية  سياسية  مجموعات  مشاركة 
اجلميع، كونه جمع  احل��راك جديدا على  كان هذا  رمبا  معينة. 
بعنوانها(،  )ول��و  واح��دة  قضية  حول  ومختلفة  عديدة  شرائح 
الفلسطينيني  بني  الفاعلة  واألح��زاب  احلركات  ستحسن  وهنا 

صنعا لو استخلصت العبر املالئمة واملجدية في هذا السياق.
القطرية . 5 الهيئة  ف��ي  ش��اب��ني  فلسطينيني  عضوين  متثيل  مت  لقد 

العليا للحراك االجتماعي في إسرائيل، وهو األمر الذي جاء 
مواقف  ع��ن  ه��ذا  أثمر  وق��د  وض��غ��وط.  ونقاشات  جهود  بعد 
املجتمع  إلى قضايا ذات خصوصية لدى  تصريحية تشير عينًيا 
الشبابي  احل��ض��ور  تقوية  إل��ى  يحتاج  األم��ر  ه��ذا  الفلسطيني. 
راديكالية،  أكثر  بشكل  املطالب  طرح  صعيد  على  الفلسطيني 
فاملسألة خاضعة لهذه الضغوط وهكذا تتبلور األمور. كذلك، 
الدعم  وكسب  لطرحها  واضحة  مطالب"  "ورق��ة  صياغة  فإن 
لها، سواء على مستوى احلراك نفسه، أو في مرحلة التفاوض 
حقيقية،  نقاط  كسب  حتقيق  شأنها  من  املؤسسة،  مع  الالحقة 

مبعنى جتاُوز مسألة تسجيل املوقف إلى حتصيل إجناز.


