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القسم األول – مقدمة لوثيقة القواعد االستراتيجية
قبــل ســت ســنوات، بــدأ حــراك نقــف مًعــا يف التبلــور. مل نكــن دامئـًـا حــراكًا سياســيًا يحــاول تنظيــم النــاس وبنــاء القــوة. يف البدايــة، 

ــة  ــراك يف بداي ــطة الح ــية ألنش ــات الرئيس ــن الس ــرات. م ــت املظاه ــايس ونظم ــكل أس ــاس بش ــزت الن ــطة حف ــادرة ناش ــا مب كن

مســاره كانــت اســتجابتها ورّدهــا الرسيــع عــى كل حــدث. لكننــا أدركنــا برسعــة أنــه ال ميكننــا القفــز مــن حــدث إىل آخــر، وأننــا 

بحاجــة إىل بنــاء أســاس وبيــت لنشــاطنا إطــار عمــل دائــم ميكنــه تخزيــن الطاقــة املتولــدة عــن النضــاالت، وجمــع النــاس مــن 

خلفيــات متنوعــة، وإنشــاء مجتمــع يهودي-عــريب مشــرك، ميثــل قيمنــا. عــاوة عــى ذلــك، فهمنــا أن هنالــك فــرق بــن تحفيــز 

النــاس –عــر االحتجاجــات واملظاهــرات واملســرات- وتنظيــم النــاس. االنتقــال مــن حــراك يحفــز ويحــرك النــاس إىل حــراك ينظــم 

النــاس بــدأ يتضــح أكــر بعــد االجتــاع القطــري الثــاين للحــراك، يف شــهر حزيــران 2019 يف كفــر قاســم، والــذي تــاه تركيــز جهــود 

الحــراك بشــكل أســايس عــى تكويــن مجموعــات ومرافقتهــا، وتطويــر قيــادة يف الحــراك، وتجنيــد أفــراد جــدد وضمهــم إىل الحــراك. 

وبتدريــب أعضــاء الحــراك عــى أدوات للتنظيــم املجتمعــي والتنظيــم الســيايس للنــاس.

ــى يف لحظــات  ــذ تأسيســه، يدعــو للفخــر: حــراك، حت ــة من ــا يف الســنوات الســت املاضي ــذي ســلكه حــراك نقــف مًع ــق ال الطري

ــا للســام واملســاواة بــن اإلرسائيليــن والفلســطينين واملســاواة بــن جميــع  التصعيــد والحــرب والتوتــر، تصنــع صوتـًـا يهوديًــا عربيً

ــا طويــًا وال يبحــث عــن حلــول فوريــة واختصــارات رسيعــة؛ حــراك ملتزمــة بالقيــم  املواطنــن؛ حــراك مســتعد أن يقطــع طريًق

االشــراكية، وترجمتهــا إىل مطالــب وإىل لغــة الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم.

ــأيت إىل االجتــاع القطــري العــام الثالــث للحــراك بعــد عامــن ونصــف العــام، فــرة متــر فيهــا إرسائيــل بأزمــة سياســية حــادة،  ن

عندمــا أضيفــت إليهــا أزمــة اقتصاديــة واجتاعيــة وصحيــة غــر مســبوقة يف العــام ونصــف العــام األخريــن، بســبب وبــاء الكورونــا. 

ــا"، ونقــرح دراســة صادقــة وعميقــة للمــروع الســيايس  عــى خلفيــة واقــع األزمــة هــذا، ال ميكننــا االســتمرار يف العمــل "تلقائيً

للحــراك، الــذي يقــوم عــى ربــط املجتمعــات املختلفــة عــى أســاس املصالــح املشــركة. يجــب أن نقــول بوضــوح: للحــراك عمــل 

مهــم، ومــن الــروري مراعــاة نقــاط قوتــه وضعفــه. مــن الــروري بشــكل خــاص التفكــر بجديــة وعمــق فيــا يفعلــه الحــراك 

اليــوم ومــا األمــور الــذي يجــب فعلهــا بطريقــة مختلفــة، وحــول مــا ال يفعلــه الحــراك اآلن ويجــب البــدء يف القيــام بــه، مــن أجــل 

صياغــة طريقــة ميكــن مــن خالهــا لنقــف مًعــا أن يغــّر الواقــع. 

هــذا االســتنتاج هــو الــذي دفــع بالحــراك إىل الــروع يف عمليــة صياغــة اســراتيجية للســنوات القادمــة، مــن أجــل فهــم كيفيــة 

تســخر مواردنــا املحــدودة ويف أي مســارات عمــل، مــن أجــل املــي قدًمــا بشــكل أفضــل نحــو مهمــة الحــراك. اإلســراتيجية الجيــدة 

تنتــج الركيــز، ويتــم التعبــر عنهــا يف قدرتنــا كحــراك وكناشــطن عــى قــول "ال" للعديــد مــن األشــياء التــي ســتظهر ونواجههــا عــى 

طــول الطريــق، يك يكــون بإمكاننــا أن نقــول "نعــم" لتلــك األشــياء القليلــة التــي ســتحفزنا عــى تحقيــق أهدافنــا وغاياتنــا. بــدون 

تركيــز عملنــا، بنــاًء عــى مبــادئ واضحــة وفــق توجــه وأهــداف الحــراك، لــن نتمكــن مــن مواجهــة التحــدي الكبــر الــذي قررنــا 

خوضــه. كلنــا نريــد أن ننجــح يف تحقيــق قيــم الحــراك يف الواقــع. كلنــا نريــد أن ننجــح يف إحــداث التغيــر، وهــو مــا جمعنــا يف 

ــا. تحديــد مــا يجــب الركيــز عليــه ومــا يجــب تحديــده حســب األولويــة، وتحديــد مــا ال يجــب تحديــده كأولويــة يف  نقــف مًع

الوقــت واملــوارد، هــذا يعــر عــن نضجنــا كحــراك، وفهــم أننــا إذا كنــا جاديــن يف إحــداث فــرق – علينــا أيًضــا أن نتغــّر. لــن نكــون 

قادريــن عــى القيــام بــكل يشء، يف كل وقــت ويف كل املياديــن،  وهــذا هــو الثمــن الــذي ندفعــه إذا أردنــا أن نصبــح منظمــة أكــر 

فعاليــة.

نظــرًا ألنــه يتــم قيــاس االســراتيجية مــن خــال قدرتهــا عــى دفــع الحــراك نحــو مهمتــه، تــم انشــاء هــذه الوثيقــة بتعريــف مبتغــى 

الحــراك. مــن تحديــد املبتغــى سنســتمر يف وضــع أهــداف الحــراك للســنوات القادمــة،  حيــث أنــه بينــا يوضــح املبتغــى ســبب 

وجــود الحــراك، فــإن الهــدف الــذي ســنحدده هــو الــيء الــذي ســنخطط لــه والــذي ســنقوم مــن أجلــه بتحمــل املســؤولية يف 

الســنوات القادمــة. بعــد ذلــك، ســنرح بالتفصيــل مســاًرا رئيســيًا للعمــل اتخذنــاه حتــى اآلن - اإلجــراءات الرديــة - ونوضــح ســبب 

كونهــا تحــّد مــن تقــدم الحــراك نحــو الهــدف. مــن أجــل النجــاح يف تحقيــق هــذا الهــدف، ســوف نقــرح ثاثــة أمنــاط عمــل رئيســية 

ســيعمل الحــراك وفقهــا، وســوف نؤكــد عــى دور الحلقــات، التــي هــي لبنــة بنــاء الحــراك األساســية. أخــرًا، ســنوقع االســراتيجية 
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بعــرض حقيقــة، أنــه رغــم هــذا، ســتكون هنالــك نشــاطات رديــة يف املســتقبل. مثــل هــذا التفكــر رضوري أيًضــا لتوضيــح - ألنفســنا 

ولعامــة النــاس - كيــف أن حــراكًا سياســيًا ليــس حزبـًـا يرشــح نفســه ميكــن للكنيســت أو جمعيــة املجتمــع املــدين، ميكنــه املســاهمة 

يف تغيــر الواقــع. هيــا بنــا لنبــدأ.  :(

القسم الثاني – مبتغى حراك نقف مًعا 

ــا قائــم مــن أجــل املســاهمة يف بنــاء أغلبيــة جديــدة يف املجتمــع اإلرسائيــي ســتمكن مــن  1. حــراك نقــف مًع

ــم  ــاس لديه ــة أن معظــم الن ــوم، عــى الرغــم مــن حقيق ــة. الي ــة والبيئي ــة االجتامعي ــق الســام واملســاواة والعدال تحقي
اهتــام واضــح بهــذا التغيــر، فــإن التغيــر ال يحــدث وال يــأيت. لذلــك، فــإن بنــاء أغلبيــة واعيــة وسياســية داخــل املجتمــع الــذي 

ــه - هــو رشط رضوري إلحــداث تغيــر ال يكــون مجــرد تصحيــح أو تحســن تجميــي، إمنــا تغيــر حقيقــي وأســايس. نعيــش في

ــن  ــق االنتصــارات يف النضــاالت م ــا بتحقي ــذي سيســمح لن ــدة، وال ــة جدي ــاء أغلبي ــق لبن ــدي يف الطري  2. التح

أجــل الســام واملســاواة والعدالــة االجتامعيــة والبيئيــة، هــو حقيقــة أن االنقســام الســيايس املقبــول حالًيــا يضــع 

املجتمعــات ضــد املجتمعــات، والنــاس ضــد بعضهــم البعــض، وبالتــايل هــو تقســيم يحافــظ عــى الوضــع الراهــن. 
لذلــك، يجــب أن نعمــل عــى إعــادة تنظيــم الخارطــة السياســية يف إرسائيــل، بطريقــة تقطــع الصلــة التلقائيــة بــن الهويــة واملوقــف 

الســيايس، ونقــرح يف مكانهــا تقســيًا آخــر للمجتمــع: الشــعب، الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص اللذيــن يخــرسون بســبب هــذا 

الواقــع، ضــد األقليــة التــي تحقــق املكاســب منــه. ترتبــط الخارطــة السياســية والرملانيــة يف إرسائيــل باالنقســامات األفقيــة: اليهــود 

مقابــل العــرب، العلانيــون مقابــل املتدينــون، مركــز البــاد مقابــل األطــراف واملناطــق القرويــة. لــي ننجــح يف بنــاء أغلبيــة جديــدة 

ــا  ــي له ــرة مــن الشــعب الت ــة الكب ــة األغلبي ــد، تقســيم عامــودي، يضــع مــن ناحي ــاج إىل تقســيم ســيايس جدي يف املجتمــع، نحت

مصلحــة يف التغيــر، ومــن ناحيــة أخــرى - األقليــة الصغــرة مــن النخبــة الذيــن يســتفيدون مــن الوضــع القائــم ويريــدون الحفــاظ 

عليــه.

ــة  ــا مرتبط ــودة، وكله ــية املوج ــارات السياس ــى التي ــط ع ــامد فق ــا االعت ــك، ال ميكنن ــام بذل ــتطيع القي 3. يك نس

باالنقســامات األفقيــة. نحــن بحاجــة إىل صياغــة تيــار ســيايس جديــد، ويســار شــعبي، وجمــع القــوة حولــه. مــا هــو اليســار 
الشــعبي؟ هــو تيــار ســيايس نقطــة انطاقــه النــاس - احتياجاتهــم ومشــاكلهم وآمالهــم. يؤمــن اليســار الشــعبي بالنــاس وقدرتهــم 

ــاالت  ــذه النض ــاس أن ه ــى أس ــام، ع ــاواة والس ــة واملس ــة االجتاعي ــل العدال ــن أج ــل م ــم، ويعم ــع ملصلحته ــر الواق ــى تغي ع

متشــابكة. يتأســس اليســار الشــعبي عــى الراكــة اليهوديــة العربيــة، وهــو ليــس نخبويـًـا، وهــو مرســخ يف كل مــن مراكــز املــدن 

ــم  ــة. يقــوم اليســار الشــعبي عــى التضامــن االجتاعــي والقي ــة والجغرافي ــاف االجتاعي ــا يف األطــراف واألري الكــرى ولكــن أيًض

ــم مشــركة معينــة، بــل ميثــل أغلبيــة كبــرة بحاجــة إىل التغيــر. االشــراكية، وال يــرى نفســه ممثــاً ألقليــة صغــرة تحمــل قيّ

4. لــي ننجــح يف بنــاء التيــار الســيايس لليســار الشــعبي وجمــع القــوة مــن حولــه، ســيعمل الحــراك عــى بنــاء 

رشاكات متنوعــة، عــى أســاس املصالــح املشــركة والتضامــن الواســع بــن جميــع النــاس الذيــن يعيشــون هنــا. 
هــذا هــو الســبيل لبنــاء قاعــدة دعــم )بيــس(: جمهــور كبــر مــن األشــخاص املتنوعــن الذيــن يتحــدون برؤيــة مشــركة، ويدركــون 

اهتاماتهــم  ومصالحهــم املشــركة، ويصوغــون هويــة ولغــة ورمــوز وانتــاء مشــرك.

5. مــن أجــل النجــاح يف بنــاء هــذه الــراكات املتنوعــة القامئــة عــى املصالــح املشــركة، والتــي ستشــكل أســاس 

ــات  ــاس واملجتمع ــراك الن ــينظم الح ــعبي، س ــار الش ــن اليس ــد م ــار الجدي ــس( للتي ــام )البي ــم الع ــدة الدع قاع

ــنوات  ــل. يف الس ــم باألم ــارات وإلهامه ــق االنتص ــال وتحقي ــى النض ــم ع ــهم ويحفزه ــزز تسييس ــر، ويع والجامه
األخــرة، طــور حــراك "نقــف مًعــا" بشــكل كبــر قدراتــه كحــراك لتنظيــم النــاس. تشــكل هــذه التجربــة البنيــة التحتيــة لتحقيــق 

الخطــوات التاليــة يف طريــق الحــراك نحــو مبتغــاه.
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القسم الثالث – هدف الحراك للسنوات القادمة
يتطلــب تحقيــق مبتغانــا ومهمتنــا الطموحــة بنــاء قاعــدة دعــم عامــة لتيــار ســيايس مــن اليســار الشــعبي، أي مجموعــة واســعة 

ومتنوعــة مــن النــاس، ال توافــق فقــط عــى مطالبنــا املحــددة يف حملــة أو أخــرى، ولكــن تشــاركنا وجهــة نظرنــا املبدئيــة تجــاه 

املجتمــع الــذي يتكــون مــن أغلبيــة عظمــى ستســتفيد مــن التغيــر، الــذي يتناقــض مــع مصالــح أقليــة صغــرة تســتفيد مــن الوضــع 

القائــم. ستشــارك القاعــدة معنــا القيــم االشــراكية )حتــى لــو حققهــا أشــخاص مختلفــون بكلــات مختلفــة(، وتؤمــن بالقــدرة عــى 

تكويــن أغلبيــة يف مجتمعنــا للنجــاح يف إحــداث التغيــر، وتبنــي مفهــوم "نحــن" املكــون مــن األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل فئــات 

مختلفــة ومتنوعــة: مركــز البــاد واألطــراف،  اليهــود والعــرب، املتدينــون والعلانيــون، إلــخ.

هــدف حــراك نقــف مًعــا للســنوات 5-3 القادمــة هــو بنــاء قاعــدة دعــم جامهريــة )بيــس( للتيــار الســيايس الجديــد لليســار 

الشــعبي.

لدعــم بنــاء هــذه القاعــدة، ســيوضح الحــراك أجندتــه، وسياســته، وقيمهــا، ونظريتــه يف التغيــر، واســراتيجيته لألشــخاص داخلــه 

وللنــاس بشــكل عــام. ســيأخذ بنــاء النضــاالت وجميــع أنشــطة الحــراك هــذا الهــدف بعــن االعتبــار وســيتم تشــكيله يف روحــه. 

ســتوفر نضاالتنــا أيًضــا مســارات عمــل مناســبة لألشــخاص غــر الناشــطن، لكــن قــد يصبحــون جــزًء مــن قاعــدة الدعــم.

ــا أن نقــف مًعــا كحــراك لــن يكــون قــادًرا عــى تحقيــق مبتغــاه وهدفــه األســمى لوحــده.  يف الوقــت نفســه، ســوف نتذكــر دامئً

وهــذا يتطلــب تيــارات سياســية واســعة مــن اليســار الشــعبي اليهــودي العــريب، مــع القيــم االشــراكية، التــي تتجســد يف مختلــف 

ــز  ــبابية، ومراك ــركات الش ــة، والح ــز الجاهري ــة، واملراك ــات العالي ــام، والنقاب ــائل اإلع ــاالت: وس ــف املج ــات ويف مختل املؤسس

البحــوث، ومــا إىل ذلــك. نتعهــد بتقديــم املســاعدة قــدر املســتطاع يف بنــاء هــذا التيــار، مــن خــال املســاهمة يف تشــكيل هويتــه 

السياســية، وبنــاء "الغرفــة املشــركة": الجمــع بــن املنظــات املوجــودة املشــابهة لنــا يف نهجهــا األســايس تجــاه األســئلة الحاليــة 

ــر  ــدة غ ــادرات ومؤسســات جدي ــار ســيايس مشــرك؛ سنســاعد يف إنشــاء مب ــن تي ــم جــزء م ــم يشــعرون بأنه ــة، وجعله واملبدئي

موجــودة حاليًــا )عــى ســبيل املثــال: إنشــاء املنظومــة اإلعاميــة "روزا ميديــا"(؛ وســوف نجعــل الجمهــور ووســائل اإلعــام ياحظــون 

أن كل هــؤالء هــم جــزء مــن تيــار ســيايس جديــد ومميــز. ســيتم قيــاس نجــاح هــذه الخطــوة مــن خــال قــدرة الجمهــور عــى 

التعــرف عــى وجــود مثــل هــذا التيــار، مــن خــال التعــاون بــن املنظــات التــي تعتــر نفســها جــزًء منــه، والتوافــق معهــا مــن 

قبــل الفئــات الســكانية املتنوعــة. هــذه مهمــة واســعة النطــاق لــن نكــون قادريــن عــى تحمــل املســؤولية الكاملــة عنهــا، وبالتــايل 

- هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التفكــر لفهــم مــا ميكننــا أن ننجــح يف القيــام بــه يف الســنوات 5-3 املقبلــة، ومــا هــي املؤسســات 

والجهــات إقامتهــا أو التقــرب منهــا مــن األمــور األكــر الحاًحــا اآلن.

هل ستنجح طريقة عمل الحراك حتى اآلن يف تحقيق الهدف خال 5-3 سنوات القادمة؟

ــات  ــم فعالي ــن وجــوده، هــي تنظي ــى اآلن، وخاصــة يف الســنوات األوىل م ــا حت ــل به ــي عم ــت إحــدى الطــرق الرئيســية الت كان

ونشــاطات رديّــة يف أعقــاب التطــورات التــي كانــت تحــدث عــى أرض الواقــع، عندمــا كانــت التطــورات يف معظمهــا تكــون مــن 

قبــل اليمــن املتواجــد يف الســلطة. كان لهــذا املســار الرئيــي للعمــل مزايــا واضحــة: فقــد ســاعد يف توضيــح أن نقــف مًعــا ليــس 

ــي ســعت إىل تقســيم  ــاليب الت ــارت األس ــا؛ أث ــن القضاي ــد م ــامل متــس العدي ــه نظــرة شــاملة للع ــل لدي ــد، ب حــراكًا أحــادي البع

النضــاالت إىل "مهمــة" مقابــل "غــر مهمــة". وقــد رفعــت ودعمــت مــن قبــل القــوة الشــعبية، التــي ال يتعــن علينــا أن نصنعهــا 

بأنفســنا. كان للنشــاطات الرديــة وزنـًـا كبــرًا يف منــو الحــراك إىل مــا هــو عليــه اليــوم. تحديــد الهويــة واإلملــام اللذيــن يتمتــع بهــا 

الحــراك حاليًــا أصبحــا مــن األمــور املمكنــة  ألن نقــف مًعــا أظهــر الرسعــة يف التدخــل يف املياديــن التــي فيهــا القــوة الشــعبية والتــي 

فيهــا الجمهــور الــذي مــن املمكــن أن يهتــم ويســتمع، يف الوقــت املناســب.

ــار  ــاء قاعــدة دعــم عامــة )بيــس( لتي ــاه ألنفســنا للســنوات 5-3 القادمــة هــو بن يف الوقــت نفســه، إذا كان الهــدف الــذي حددن

ــع املســار  ــن يتناســب م ــة - ل ــى اإلجــراءات الردي ــاد بشــكل أســايس ع ــدو أن االعت ــن اليســار الشــعبي، فيب ــد م ســيايس جدي

الرئيــي لعمــل نقــف مًعــا. حيــث انــه ببســاطة لــن يخــدم هــذا الغــرض بشــكل فعــال، مقارنــة بأســاليب العمــل األخــرى املقرحــة 
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ــا نتــرف بشــكل تفاعــي وردي-  ــه عندم ــة أن ــك حقيق ــدة، مبــا يف ذل ــة نواقــص عدي ــة. للنشــاطات الردي ــا يف هــذه الوثيق الحًق

تكــون املبــادرة دامئًــا تقريبًــا يف أيــدي اليمــن املتواجــد يف الســلطة، وال منتلــك أبــًدا القــدرة عــى وضــع جــدول أعــال: أن نجعــل 

النــاس يتحدثــون عــن مــا نريــده، بالكلــات واللغــة التــي نريــد أن يســتخدموها، والوصــول إىل املوضــوع وســط تقســيم الســاحة 

السياســية إىل "نحــن" و "هــم"، أن تكــون أمــور نحددهــا نحــن، بــدل أن يحددهــا الطــرف اآلخــر.

ــرد اآلخــر، يصعــب  ــرد إىل ال ــة: فالقفــز مــن ال ــه تكاليــف إضافي ــة ل ــز مــوارد الحــراك عــى اإلجــراءات والنشــاطات الردي إن تركي

علينــا   تحقيــق إنجــازات حقيقيــة عــى األرض أو النجــاح يف إحــداث التغيــر؛ ديناميكيــة التفاعــل والــرد تتســبب أيًضــا باإلرهــاق 

واإلحبــاط بــن الناشــطن؛ إن الرغبــة يف املبــادرة لــردود رسيعــة عــى األحــداث املختلفــة التــي ال حــر لهــا مــن حولنــا، يف مختلــف 

املجــاالت، تصعــب رشح كيفيــة  عمــل نقــف مًعــا مــن خــال اســراتيجية منظمــة، الــذي مــن الواضــح كيــف ســيغر الواقــع؛ ميكــن 

أيًضــا تفســر التعــرج والتذبــذب الحاصــل مــن النشــاطات الرديــة يف النضــاالت املختلفــة، دون القــدرة عــى دفــع هــذه النضــاالت 

نحــو تحقيــق إنجــازات حقيقيــة، عــى أنــه انتهازيــة وليــس تعبــرًا عــن حســن النيــة؛ تــؤدي الحاجــة إىل الــرد برسعــة، مــع الركيــز 

عــى اإلنتــاج االحــرايف والفعــال وجانــب املهمــة مــن اإلجــراء، إىل التخــي عــن األدوات وعــن تدريــب النشــطاء عدميــي الخــرة، 

الذيــن ال تتــاح لهــم الفرصــة لقيــادة العمــل بأنفســهم، وايًضــا للتطــور. أخــرًا، يشــكل الركيــز عــى النشــاطات الرديــة عبئًــا عــى 

الحيــاة الدميقراطيــة الداخليــة للحــراك، وعــى مشــاركة النشــطاء وعــى قيــادة املؤسســات املنتخبــة للحــراك، حيــث إن جــزًءا كبــرًا 

مــن األنشــطة الرديــة تتــم إدارتــه مــن قبــل املوظفــن. عــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أنــه كحــراك ســيايس ال ميكننــا تجاهــل 

ــا نحــو التغيــر األســايس يف املجتمــع  التطــورات العاجلــة مــن حولنــا. ومــع ذلــك، مــن أجــل النجــاح يف بنــاء القــوة واملــي قدًم

واالقتصــاد والسياســة اإلرسائيليــن، ومــن أجــل تحقيــق هــدف الحــراك للســنوات 5-3 القادمــة )بنــاء قاعــدة لليســار الشــعبي(، 

نحتــاج طــرق عمــل أخــرى، ليســت نشــاطات وفعاليــات رديّــة.

 القسم الرابع – طريقة عمل الحراك
ا  المبادرة للنضاالت الرئيسية

الطريقــة الرئيســية للعمــل التــي ســنتخذها يف الســنوات القادمــة هــي املبــادرة لعــدد قليــل مــن النضــاالت الرئيســية التــي تعــر 

ــال الســيايس حــول مــا  ــر الخي ــا، وتطوي ــر الواقــع يف اتجــاه يعكــس قيمن ــم الحــراك، والتــي تهــدف إىل تغي عــن اســراتيجية وقي

ميكــن تحقيقــه إذا تــم تنظيــم النــاس. النضــال الرئيــي هــو سلســلة مــن اإلجــراءات املختلفــة املتصاعــدة، مرتبــة حــول منطــق 

منظــم، وموجهــة نحــو هــدف، ويقــدم تقســيًا مختلًفــا لـــ "نحــن" و "هــم".  النضــال املركــزي ال يكتفــي ببعــض املظاهــرات أو 

املنشــورات يف فيســبوك التــي تعــر موقفنــا، وهــو ليــس حملــة تســويقية\إعانية. بــل هــو جهــد كبــر يعتمــد عــى تنظيــم النــاس 

عــى مســتويات مختلفــة مــن النشــاط، محليًــا وقطريـًـا، وتوفــر األدوات التــي متكنهــم مــن التطــور كقــادة، ولقيــادة النضــال مــن 

أجــل تحقيــق االنتصــار.

سيســاعد الركيــز عــى عــدد صغــر مــن النضــاالت الرئيســية يف نفــس الوقــت، النضــاالت املهمــة، عــى توضيــح  مواقــف نقــف مًعــا  

وأجندتــه. إن اختيــار قضيــة اســتقطابية لنضــال رئيــي، ذات صلــة عــى مســتوى املصالــح املبــارشة لفئــات معينــة مــن املجتمــع، 

ــح للنضــاالت  ــار الصحي ــود والعــرب عــى حــد ســواء. االختي ــن اليه ــام بالحــراك،  ب ــاس واإلع ــة الن ــادة معرف سيســاعد عــى زي

الرئيســية التــي تتعامــل مــع القضايــا الهامــة للفئــات االجتاعيــة املختلفــة، والنجــاح يف قيادتهــا، ســوف يســاهم يف التكويــن املتنوع 

للحــراك. حتــى اآلن، نجــح شــكل نشــاطنا جزئيًــا فقــط يف جلــب نشــطاء متنوعــن للحــراك مــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة. تــم 

تصميــم النضــاالت الرئيســية لتمكــن الحــراك مــن الوصــول إىل الوعــي واأللفــة بــن جمهــور متنــوع، مبــا يف ذلــك مــن األريــاف 

واألطــراف االجتاعيــة والجغرافيــة، وتنظيــم األشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة. ســوف تتعامــل النضــاالت الرئيســية مــع املشــكلة 

بأشــكال محــددة وفريــدة مــن نوعهــا تناســب مختلــف الفئــات يف املجتمــع )يف اللغــة والركيــز واألســلوب(، لكــن الحــل الــذي 

تتطلبــه ســيكون حــاً شــاماً يعكــس املصالــح املشــركة لألغلبيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اختيــار الركيــز عــى النضــاالت التــي 

ميكــن فيهــا تحقيــق االنتصــارات واإلنجــازات سيســاعد يف تطويــر الخيــال الســيايس حــول مــا ميكــن توليــده إذا تنظمنــا، وســيؤدي 
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إىل رفــع الثقــة بالنفــس بــن القاعــدة التــي تتكــون لدعمنــا، ويســاعد يف إنشــاء أجنــدة مــن القــدرة واإلميــان بالتأثــر - بــدالً مــن 

اليــأس . النضــاالت الرئيســية التــي ســيخوضها الحــراك ســتُبنى يف محاولــة لتحفيــز املؤيديــن عــى نطــاق تصاعــدي: مــن نقطــة 

الدعــم لشــعار النضــال ومطالبــه، مــن خــال تبنــي املجتمــع البديــل الــذي نقدمــه لـــ "نحــن" و " هــم "، لدعــم تحركنــا الشــامل 

لتغيــر املجتمــع يف إرسائيــل واســراتيجية الحــراك.

ســتكون النضــاالت الرئيســية للحــراك هــي النضــاالت املواضيعيــة عــى الصعيــد الُقطــري، ولكــن ســتعر دامئـًـا عــن الواقــع املحــي، 

مبــا يف ذلــك كل مــكان تتواجــد فيــه حلقــة للحــراك. كجــزء مــن النضــاالت القطريــة الرئيســية، ســيتم إنشــاء مجموعــات عمــل 

ــام ويف وســائل  ــز الع ــع الحــراك يف الحيّ ــد النضــاالت الرئيســية م ــة، مــا سيســمح للحــراك بالنمــو والتوســع. ســيتم تحدي محلي

اإلعــام، وســوف نســعى جاهديــن لربــط الــركاء بهــا، وســيعملون عــى تســخر جمهــور الهــدف العريــض، ولكــن دون تجاهــل 

وجــود الهويــات املتنوعــة واالحتياجــات الفريــدة.

ــة  ــا االجتاعي ــن القضاي ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــل م ــف ويتعام ــن املواق ــر ع ــات، يع ــدد املوضوع ــا هــو حــراك متع ــف مًع  نق

والبيئيــة واالقتصاديــة والسياســية. ومــع ذلــك، نظــرًا ألن مــوارد الحــراك محــدودة، يبــدو مــن الصعــب أن يخــوض، يف أي لحظــة، 

أكــر مــن نضالــن رئيســين بشــكل متــواٍز. كل النضــاالت العادلــة لهــا نفــس القــدر مــن األهميــة، ولــن نقــوم بتصنيــف النضــاالت 

ــا ملــا يبــدو أكــر أهميــة بالنســبة لنــا ومــا يبــدو أقــل أهميــة بالنســبة لنــا. ســيتم اختيــار املوضوعــات للنضــاالت الرئيســية  وفًق

بشــكل اســراتيجي، وتحديــد األولويــات وفًقــا ملبــادئ توجيهيــة واضحــة تخــدم اهــداف الحــراك: النضــاالت التــي تركــز عــى قضيــة 

يوميــة تهــم الكثــر مــن النــاس، بطريقــة تتجــاوز القطاعــات واملجتمعــات؛ النضــاالت التــي ميكــن أن تربــط مصالــح مجموعــات 

ــارة املشــاعر؛  ــة وإث ــادرة عــى تســخر العاطف ــق؛ النضــاالت الق ــة للتحقي ــا أهــداف ملموســة وقابل ــي له ــة؛ النضــاالت الت متنوع

ــتتيح  ــي س ــية. النضــاالت الت ــات السياس ــات والتحالف ــدان الســيايس وخريطــة الهوي ــم املي ــد تنظي ــن أن تعي ــي ميك النضــاالت الت

املشــاركة بهــا إمكانيــة رسد قصــة أوســع عــن املجتمــع الــذي نعيــش فيــه، وميــزان القــوى املوجــود فيــه اليــوم، وإمكانيــة إحــداث 

التغيــر فيــه؛ النضــاالت التــي ميكــن تكثيفهــا مبســاعدتهم والتفاعــل مــع حــركات التنافــس عــى مراكــز القــوة داخــل املؤسســات 

السياســية القامئــة؛ النضــاالت التــي مــن شــأنها أن تســاعد يف بنــاء التعــاون مــع املنظــات واملؤسســات بطريقــة مــن شــأنها أن 

تســاعد بتحقيــق مبتغــى؛ والنضــاالت التــي ميكــن أن يتــم تجنيــد عــدد كبــر مــن أعضــاء الحــراك مــن أجلهــا اليــوم.

 الركيــز بشــكل خــاص عــى حقيقــة أن النضــاالت الرئيســية التــي نبــادر لهــا ســتكون تلــك التــي تســمح ألعضــاء الحــراك بالنضــال 

ــع  ــار م ــع اإليث ــادرة للتاهــي م ــط ب ــون فق ــن تك ــة الحــراك ل ــي أن حرك ــن. وهــذا يعن ــن أجــل اآلخري ــن أجــل أنفســهم وم م

مجموعــة متميــزة ومختلفــة عــن أعضــاء الحــراك، ولكــن يف قلــب النضــال ســيكون النضــال مــن أجــل املصلحــة الذاتيــة لغالبيــة 

الجمهــور، املجموعــات املتنوعــة التــي يركــب منهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يخــدم التقســيم املجتمعــي الــذي نريــده - "نحــن" و 

"هــم" الــذي مييــز اليســار الشــعبي، حيــث يكــون أعضــاء الحــراك جــزًء مــن "نحــن". هــم ليســوا خــارج املوضــوع الســيايس الذيــن 

ميكنهــم إحــداث التغيــر يف املجتمــع، بــل انهــم جــزء مــن مكوناتــه. 

ــر عــدد ممكــن مــن أعضــاء وعضــوات الحــراك. أواًل، ألن  ــة ستشــمل أك ــة دميقراطي ــار النضــاالت الرئيســية يف عملي ســيتم اختي

ــا، ألن نجــاح النضــال األســايس يتطلــب  ــزام كبــر للحــراك والوقــت واملــوارد. وثانيً ــار موضــوع لنضــال رئيــي يعــر عــن الت اختي

ــا سيفشــل يف تســخر الحــراك الــذي يقــف  تجنيــد جميــع أعضــاء الحــراك وحلقاتــه،  والنضــال الرئيــي غــر املنتخــب دميقراطيً

وراءه.

ب  نطّور ونبني مجتمًعا، هوية وثقافة للتيار

مــن أجــل بنــاء تيــار ســيايس جديــد وتوســيع القاعــدة الداعمــة للحــراك يف املجتمــع، وتعميــق الهويــة واالرتبــاط العاطفــي، هنالــك 

حاجــة إىل العمــل عــى املســتوى الثقــايف: الحيــاة املجتمعيــة، الرمــوز، والهويــة السياســية املشــركة. هــذا رشط رضوري للســاح 

ــم.  ــدء بالدع ــدة والب ــاة - باالنضــام إىل القاع ــلوب حي ــى النشــاط كأس ــادوا ع ــن مل يعت ــك الذي ــال والســناء - وخاصــة أولئ لرج

وبالتــايل، فــإن نقــف مًعــا يأخــذ عــى عاتقــه مهمــة بنــاء مجتمــع وهويــة سياســية مشــركة، والتــي ال تتجاهــل أو تحــاول اســتبدال 



8

الهويــات املوجــودة، ولكنهــا تنتــج عنــًرا مشــركًا لهــا.

ســتكون األداة الرئيســية يف هــذا العمــل هــي حلقــات الحــراك يف جميــع أنحــاء البــاد، والخايــا الطابيــة يف الجامعــات، والحلقــات  

املواضيعيــة، التــي ســيكون بنــاء املجتمــع والهويــة السياســية املشــركة مــن أدوارهــا املهمــة. ليــس مــن مســؤوليتهم فقــط إنشــاء 

ــة يف إنشــاء مجتمــع ســيايس نشــط يف فضــاء الحلقــة، وخلــق  ــة متمثل ــل الحديــث يــدور عــن مهمــة ثقيل ــة، ب أحــداث اجتاعي

هويــة سياســية مشــركة ألفــراد املجتمــع. باإلضافــة إىل ذلــك، أثنــاء العمــل عــى النضــاالت الرئيســية، ســيتم إيــاء االهتــام لبنــاء 

رمــوز ولغــة مميــزة، وتقدميهــا إىل النــاس.

حتــى اآلن، يف الســنوات الســت لعمــل نقــف مًعــا كحــراك، مل نطــور بشــكل منهجــي عقليــة بنــاء مجتمــع ســيايس مشــرك وهويــة 

سياســية جديــدة. لذلــك، فــإن انجــاز هــذه املهمــة ميثــل تحديـًـا، ويتطلــب عمليــة تفكــر مســتمرة مــن أجــل فهــم ملمــوس ملاهيــة 

املهــام التــي أمامنــا.

ت   سنتنافس على مراكز القوة يف المؤسسات السياسية القائمة

مــن أجــل تعزيــز وتطويــر النضــاالت الرئيســية للحــراك، ومــن أجــل املســاعدة يف تشــكيل هويــة سياســية مشــركة وقاعــدة دعــم 

جاهريــة للتيــار الســيايس الجديــد لليســار الشــعبي، ال يكفــي أن يحفــز الحــراك الجمهــور وأن يؤثــر ب لــرأي العــام. مــن خــال 

التأثــر املبــارش يف مراكــز صنــع القــرار، ســيكون الحــراك قــادًرا عــى تقويــة النضــاالت الرئيســية التــي يســعى للركيــز عليهــا.

اليــوم ينافــس نقــف مًعــا يف مراكــز القــوة داخــل املؤسســات السياســية القامئــة، عــى ســبيل املثــال - يف انتخابــات نقابــات الطــاب. 

ــا  ــا ثانويً ــي يجــب أن تكــون مكونً ــن الخــرة والت ــر م ــا الكث ــك الحــراك حاليً ــث ال ميتل ــت النجاحــات يف هــذا املجــال - حي أثبت

ــم  ــه، ويف تنظي ــاء الحــراك وحلقات ــا تســاعد يف بن ــي ســنأخذها - أنه ــة الرئيســية الت ــق بالنضــاالت القطري ــا يتعل ــه في يف مركزيت

النــاس بداخلــه. تُظهــر التجربــة يف إرسائيــل وحــول العــامل أن هــذا النــوع مــن النشــاط يســمح لألشــخاص غــر املعتاديــن عــى 

النشــاط باملشــاركة يف األنشــطة السياســية، والذيــن ســيكونون عــى اســتعداد لتخصيــص وقتهــم فقــط لألنشــطة التــي لهــا هــدف 

ملمــوس وواضــح. ستســاعد مثــل هــذه األنشــطة أيًضــا يف بنــاء أوجــه تعــاون مــن مختلــف األنــواع، وتعزيــز تشــكيلة متنــوع مــن 

الشــخصيات املنتميــة للحــراك. إن التوســع يف مجــال النشــاط هــذا، يف الحلقــات املحليــة والطابيــة التــي أعربــت عــن اســتعدادها 

للقيــام بذلــك، ســيتم بطريقــة تجعــل التنافــس عــى مراكــز القــوة )عــى ســبيل املثــال: اتحــاد الطــاب القطــري، بعــض النقابــات 

العاليــة، األحيــاء ولجــان األحيــاء املحليــة واإلقليميــة األخــرى( مدعومــة مببادراتنــا الرئيســية، ويف نفــس الوقــت تخدمهــا، وتســاهم 

يف بنــاء قاعــدة دعــم عامــة )بيــس( ألفــكار اليســار الشــعبي.

التنافــس عــى مراكــز القــوى داخــل املؤسســات السياســية  يربــط منطــي عمــل الحــراك اآلخريــن، املوضحــن ســابًقا: فهــو يســاعد 

ــار اليســار  يف تشــكيل مجتمــع ســيايس بهويــة سياســية مشــركة، ويف تشــكيل قاعــدة تضــع نفســها بوعــي وبشــكل واضــح يف تي

ــي لديهــا  ــة بــن مطالبهــم واملؤسســات الت ــق صل ــه يقــوي النضــاالت الرئيســية، مــن خــال خل ــك، فإن الشــعبي باإلضافــة إىل ذل

القــدرة عــى تشــكيل السياســات وتخصيــص املــوارد التــي مــن شــأنها تعزيــز هــذه املطالــب، وبالتــايل التعبــر عــن نــوع جديــد 

مــن السياســة: التنافــس عــى مراكــز الســلطة داخــل املؤسســات السياســية القامئــة التــي ال تــأيت كتوزيــع وتقســيم بــن سياســين 

مجربــن،  ولكــن كوســيلة للجمهــور للنضــال مــن أجــل مصالحــه املبــارشة واالمســاك بزمــام الســيطرة عــى األمــور التــي تتعلــق 

بحياتــه.
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ــاس  ــار األس ــي حج ــراك ه ــات الح ــادس – حلق ــم الس القس
فيــه 

حلقــات الحــراك هــي  املــكان الــذي يســتعد فيــه املجتمــع الســيايس مــع الهويــة والثقافــة املشــركة التــي أنشــأها أعضــاؤه، والتــي 

تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن إنشــاء قاعــدة للتيــار الســيايس الجديــد لليســار الشــعبي. الحلقــات  هــي اإلطــار الرئيــي الــذي مــن 

خالــه يتعــرف أعضــاء وعضــوات الحــراك عــى األعضــاء والعضــوات اآلخريــن الذيــن يعيشــون معهــم يف نفــس املنطقــة ويشــاركون 

يف األنشــطة امليدانيــة. بالنســبة للعديــد مــن أعضــاء الحــراك، فــإن عضويتهــم بالحــراك متــر يف البدايــة مــن عضويتهــم يف الحلقــة، 

ومــن خــال التعــاون والصداقــات التــي يشــكلونها مــع األشــخاص الذيــن ينشــطون معهــم والتخطيــط معهــم والتفكــر معهــم. 

ــم  ــى أنه ــل كل يشء ع ــهم أوالً وقب ــر يف أنفس ــى التفك ــطن ع ــجع الناش ــذي يش ــل، وال ــايل يف إرسائي ــي الح ــع االجتاع يف الواق

"ناشــط وحيــد" - هنــاك قــوة هائلــة يف الثقافــة التــي متكنــا مــن خلقهــا يف الحــراك، يف بعــض الحلقــات، والتــي تركــز عــى أنشــطة 

املجموعــة املشــركة. إن الشــعور الجاعــي الــذي متكنــت العديــد مــن الحلقــات مــن خلقــه ألعضائهــا - هــو كنــز بالنســبة للحــراك، 

ســيخدمنا يف أي اتجــاه نختــار الســر فيــه يف الســنوات القادمــة.

مبجــرد أن يشــارك النشــطاء يف الحلقــات املحليــة والطابيــة واملواضيعيــة )الحلقــة املواضيعيــة الوحيــدة اليــوم هــي حلقــة النضــال 

يف أزمــة املنــاخ( يف العمليــة الدميقراطيــة الشــاملة للحــراك التــي يتــم فيهــا اختيــار النضــاالت الرئيســية، ميكــن للدوائــر ترجمــة 

هــذه النضــاالت القطريــة يف املياديــن التــي يعملــون فيهــا: إمــا بفحــص مــا اذا كانــت اللغــة والنقــاط املهمــة للنضــال يجــب أن 

تعــرض وتســتخدم بطريقــة مختلفــة لديهــم يف املنطقــة، أو بجمــع الناشــطن يف مجموعــة عمــل تابعــة للدائــرة وفحــص إمكانيــة 

أن يكونــوا جــزًء مــن طاقــم العمــل يف النضــال. بالنســبة للحلقــات، توفــر النضــاالت الرئيســية فرصــة لتوســيع الصفــوف وإضافــة 

أعضــاء جــدد إىل الحلقــة، الذيــن يأتــون إىل الحــراك مــن بعــد التعــرف عــى النضــال الــذي يخوضــه.

يقــع عــى الحلقــات دوًرا مهــًا يتمثــل يف املســاعدة يف اســتيعاب الوافديــن الجــدد الذيــن وصلــوا مــن خــال النضــال الرئيــي، 

ولتعزيــز القاعــدة التــي يتــم بناؤهــا. يــأيت الناشــطون الجــدد ألنهــم يوافقــون عــى مطلــب النضــال  ومــن خــال اســتيعابهم يف 

املجتمــع الســيايس للحلقــة ميــرون بعمليــة تســييس، يتفهمــون خالهــا ويتفقــون مــع نظريــة التغيــر ورســالة واســراتيجية الحــراك، 

وبالتــايل يتــم تشــكيل هويتهــم السياســية.

كجــزء مــن إنشــاء مجتمــع ســيايس بهويــة مشــركة ومتضامنــة، ميكــن للحلقــات املبــادرات لنشــاطات رديـّـة يف امليــدان عــى قضايــا 

ــز املجتمــع  ــل األمــد. مــن خــال تحفي ــك النشــاطات مــن ضمــن نضــال قطــري طوي ــو مل تكــن تل ــى ل ــاس، حت ــة تهــم الن محلي

الســيايس يف الحلقــة عــى هــذه اإلجــراءات الرديــة، لــن يتــم فقــط تعزيــز الهويــة السياســية لألعضــاء والعضــوات، ولكــن أيًضــا 

ــة إىل  ــراءات، باإلضاف ــذه اإلج ــاعد ه ــراك.  ستس ــة بالح ــاس يف املنقط ــف الن ــيتم تعري ــكان وس ــع الس ــات م ــاء العاق ــيتم إنش س

النضــاالت قصــرة املــدى واملركــزة حــول قضيــة تهــم األشــخاص الذيــن يعيشــون يف امليــدان واملنطقــة التــي تعمــل بهــا الحلقــة، 

يف إنشــاء بنيــة تحتيــة ســتمكن الحلقــة مــن إنشــاء ســلطة سياســية محليــة، وســيتم اســتثار الجهــود فيهــا تحقيقــا لهــذه الغايــة.

ــار قضاياهــا وتأطرهــا بشــكل اســراتيجي ودميقراطــي - فرصــة لتشــكيل  ــم اختي ــي يت ــة الرئيســية - الت ــر النضــاالت القطري توف

حلقــات محليــة جديــدة يف جميــع أنحــاء البــاد بشــكل منظــم. مجموعــة مــن النشــطاء  تتأســس يف منطقــة معينــة حيــث ليــس 

لدينــا فيهــا حلقــة، وتتشــكل حــول الرغبــة يف تنظيــم أنشــطة محليــة كجــزء مــن النضــال القطــري الرئيــي - ميكــن أن تتطــور، 

ــدة، وتوســيع انتشــار  ــدة. بهــذه الطريقــة، ســنعمل عــى إنشــاء حلقــات جدي ــة جدي مبرافقــة الحــراك ودعمــه، إىل حلقــة محلي

الحلقــات يف األطــراف، الجغرافيــة واالجتاعيــة، واالقــراب مــن هــدف بنــاء قاعــدة دعــم متنوعــة لتيــار ســيايس جديــد.
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القسم السادس – متى، رغم هذا، سيقوم الحراك بالرد؟

يف النضال ضد االحتال ومن أجل السام سنستمر يف الرد بامليدان، وباملقابل- سنبدأ بالتخطيط

رغــم أن "نقــف معــا" يعمــل بشــكل مســتمر يف امليــدان، ضــد االحتــال ومــن أجــل الســام اإلرسائيــي- الفلســطيني، وســارع يف الــرد  

عــى التطــورات الســلبية التــي قادتهــا لهــا الحكومــة )التصعيــد يف غــزة، خطــة الضــم، االســتيطان ونــزع امللكيــة يف الشــيخ جــراح، 

إلــخ..(، يفتقــر نشــاطنا إىل التفكــر االســراتيجي، وحتــى اآلن مل نكــون إجابــة كافيــة لألســئلة األساســية التــي يجــب أن يجيــب عليهــا 

حــراك مهتــم بجديــة بإحــداث التغيــر. عــى ســبيل املثــال: كيــف سينشــط يف إرسائيــل، حــراٌك مناهــض لاحتــال يف، ويســعى إىل 

تجنيــد النــاس يف صفوفــه الــذي ال يعتــرون اليــوم ضمــن مــا يســمى "معســكر الســام" والــذي حتــى كلمــة احتــال تعتــر غريبــة 

بالنســبة لهــم وقــد تتســبب بنفورهــم؟

 عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الطريقــة الرئيســية لنشــاط نقــف مًعــا ســتصبح اآلن يف النضــاالت األساســية، فإننــا ســنواصل الــرد يف 

امليــدان، برسعــة وباســتمرار، يف ميــدان النضــال ضــد االحتــال ومــن أجــل الســام. سنســتمر يف التعبــر عــن آرائنــا والعمــل عــى 

التوعيــة واالقنــاع، مبســاعدة جميــع قنــوات املحتــوى املتاحــة للحــراك. ويك ال تكــون هــذه اإلجــراءات الرديــة عبــارة ردود فعــل 

رسيعــة،  ويك يتــم إجراؤهــا دامئـًـا يف إطــار دقيــق )ال يؤثــر، مثــًا، عــى النضــاالت الرئيســية التــي نبــادر إليهــا الوقــت الحــايل، ولكــن 

أيًضــا أن ال يكــون ضبابيًــا أو ضحــًا وغــر واقعــي ويســتحق النقــد(، ســنقوم بتطويــر لغــة ونهــج مناســبن لطبيعــة نشــاطاتنا الرديــة 

مســبًقا وبشــكل واضــح.

باإلضافــة إىل ذلــك، ســنبدأ عمليــة فكريــة طويلــة املــدى لوضــع أســس اســراتيجية لنضــال رئيــي اســتباقي ضــد االحتــال ومــن 

أجــل الســام. مثــل هــذا النضــال ســيجعل مــن املمكــن تحقيــق عــدد أكــر مــن اإلنجــازات املحــدودة نســبيًا التــي ميكننــا تحقيقهــا 

يف النشــاطات الرديــة. لذلــك، يف الســنوات الثــاث املقبلــة، ســيكون الحــراك أكــر انخراطـًـا يف النضــال ضــد االحتــال مــا كان عليــه 

ــا بالفعــل عــى أي حــال، ولكــن هــذه املــرة ســوف  ــي نقــوم به ــة الت ــن نتخــى عــن النشــاطات الردي يف الفــرة التــي ســبقته: ل

نكــرس تفكرنــا بدقــة. لتأطرهــا، وســنضيف عليهــا - نبــدأ بالتفكــر االســراتيجي اإلرسائيي-الفلســطيني  وهــو يشء مل نقــم بــه يف 

الســنوات الســت املاضيــة.

النشاطات الردية ستكون قليلة، ويف مواقف معينة

بالنســبة للمياديــن األخــرى، التــي ال تتعلــق بالنضــال إلنهــاء االحتــال ومــن أجــل الســام اإلرسائيي-الفلســطيني، فإننــا ســنخفف 

مــن النشــاطات الرديــة. إذا أردنــا أن نســعى بجديــة لدعــم ورشعنــة قرارنــا االســراتيجي بــأن الطريقــة الرئيســية للعمــل للحــراك 

ــاً ومــع مــرور  ــايل، تدريجي ــة يف هــذه املجــاالت. وبالت ــات الردي ــة الفعالي ســتكون النضــاالت الرئيســية، يجــب تقليــص دور وكمي

الوقــت، ســيتم تخصيــص مــوارد أقــل مــن الحــراك )مثــًا: وقــت عمــل املوظفــن، واهتــام املؤسســات القياديــة( إلنتــاج النشــاطات 

الرديــة، وســتكون مــوارد الحــراك أكــر وأكــر مكرســة لدعــم النضــاالت الرئيســية. وأيًضــا لدعــم املبــادرات املحليــة للحلقــات، التــي 

تنتــج مجتمًعــا وهويــة مشــركة ومبنيــة عــى قــوة سياســية محليــة.

ومــع ذلــك، هنالــك حــاالت ال يــزال فيهــا مجــال للعمــل الــرّدي. هــذه هــي املواقــف التــي سيســاعد فيهــا العمــل الــرّدي عــى 

تعزيــز التغيــر يف التصــور العــام لكيفيــة تنظيــم املجــال الســيايس، وســيدعم إعــادة رســم االنقســام إىل "نحــن" و "هــم"؛ واالســتجابة 

لتطــورات الدراماتيكيــة ذات العواقــب الطويلــة األجــل،  وعــدم الــرد واالســتجابة لهــا مــن شــأنه أن يظهــر عــدم اهتــام ملحــوظ 

ــا للغــة  ــا وتأطرهــا ســتكون وفًق ــرد عليه ــإن طبيعــة ال ــا الرئيســية ، ف ــة بإحــدى نضاالتن ــع، يف التطــورات ذات الصل ــا; وبالطب به

وتأكيــدات وأهــداف ذلــك النضــال.
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باإلضافــة إىل ذلــك، ســننظر يف النشــاطات الرديــة املحســوبة واملحــدودة يف مواقــف أخــرى، مــع مراعــاة األمثــان السياســية التــي 

ســندفعها إذا امتنعنــا عــن التعليــق والــرد، أو إذا قمنــا بالــرد بشــكل ســلبي عــى الــركاء الذيــن يتصلــون بنــا ويعرضــون علينــا 

االنضــام إليهــم؛ مســاهمة النشــاطات الرديــة يف توســيع املــوارد املتاحــة للحــراك ونضاالتــه الرئيســية؛ الزمالــة لألعضــاء املرفــن 

عــى مجتمعــات نقــف مًعــا؛ والرغبــة يف مســاعدة املنظــات نــود أن نراهــا داخــل التيــار الجديــد لليســار الشــعبي ومنحهــا صــدى.

الخالصة
اســراتيجية الحــراك املقرحــة هنــا ليســت نهايــة العمليــة، ولكنهــا جــزء منهــا. اســتمرت بلورتهــا عــدة شــهور،  وشــمل مناقشــات 

محليــة وقطريــة، وحتــى بعــد االجتــاع القطــري العــام - ستســتمر عمليــة التفكــر يف تطويــر إجاباتنــا كحــراك للمهــام التــي تلتــزم 

باالقــراح، يف مجــاالت مثــل: بنــاء املجتمــع والهويــة السياســية املشــركة، والتفكــر يف التيــار بأكملــه، وفهــم كيفيــة تنظيــم الحــراك 

داخليــا، والتكيــف مــع أمنــاط العمــل الجديــدة، وكيفيــة ترجمــة املبــادئ اإلســراتيجية املقرحــة هنــا إىل خطــة عمــل ذات أهــداف. 

ســتكون هــذه مهمــة القيــادة الجديــدة للحــراك التــي ســيتم انتخابهــا بعــد االجتــاع القطــري العــام.

هــذه االســراتيجية هــي مســار إضــايف، طابــق آخــر، مبنــي عــى وثيقــة نظريــة التغيــر الخاصــة بنقــف مًعــا، والتــي متــت املوافقــة 

عليهــا منــذ أكــر مــن عامــن يف االجتــاع القطــري العــام الثــاين للحــراك، والتــي بــدأ بالكلــات: "التغيــر الســيايس واالجتاعــي 

اإلرسائيــي األســايس ممكــن، وســنفعل ذلــك، هــو ممكــن ألن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس الذيــن يعيشــون هنــا لديهــم مصلحــة 

ــا عــن سياســات  ــا جذريً حقيقيــة يف مجتمــع يتســم باملســاواة والعــدل، مجتمــع لنــا جميًعــا، ويف حكــم تختلــف سياســاته اختافً

الحكومــات التــي تخــدم االحتــال ورأس املــال ".

نحــن نعمــل وســنواصل العمــل يف ضــوء هــذا التفــاؤل، ونحــو الرؤيــة املفصلــة يف نظريــة التغيــر: "املجتمــع االشــرايك - مجتمــع 

دميقراطــي، تضامنــي، متكافــئ وعــادل؛ إنهــاء احتــال إرسائيــل وســيطرتها عــى الشــعب الفلســطيني وتحقيــق الســام; وإقامــة  

نظــام حكــم يعمــل ألجــل  كل مــن يعيــش هنــا". نظريــة التغيــر موقعــة بكلــات تلخــص نظريــة االتجــاه االســراتيجي املقــرح يف 

هــذه الوثيقــة: "التحــدي الــذي قــرر حــراك نقــف مًعــا مواجهتــه هــو تحــد ثــوري: نحــن نســعى جاهديــن إلحــداث تغيــر عميــق 

يف التنظيــم الحــايل للمجتمــع، واالقتصــاد والسياســة يف ارسائيــل. وهــي ليســت مهمــة بســيطة، لكــن نحــن نؤمــن بالنــاس: بحســهم 

الســليم وروحهــم الطيبــة ونواياهــم الصادقــة. نحــن نحــب النــاس الذيــن يعيشــون هنــا. نحــن جــزء منهــم ونــر عــى النضــال 

معهــم وألجلهــم، وســننتر".


