
043 مقاالت

�لنتخابات �لإ�سر�ئيلية �أظهرت 

في 17 �أيار/مايو 1977 

طور�ً جديد�ً في تاريخ �إ�سر�ئيل �ل�سيا�سي، 

فبعد ثالثة عقود من هيمنة �لحركة

�لعمالية �لي�سارية �ل�سهيونية بقيادة حزب 

''مباي''، وحزب ''�لعمل'' لحقًا، على �ل�سلطة 

�ل�سيا�سية في �إ�سر�ئيل، ��ستطاع �ليمين 

�ل�سهيوني �لتحريفي )revisionist(، ممثاًل في 

حزب �لليكود، برئا�سة مناحم بيغن، �لفوز في 

�لنتخابات وت�سكيل �لحكومة لأول مرة.

لقد �أ�سبحت كلمة ''�نقالب''1 هي �لكلمة 

�ل�سائدة لو�سف هذه �لنتخابات، وقد 

��ستعملها مقدم �لن�سرة �لإخبارية �لم�سهور 

في �لقناة �لأولى �لر�سمية، حاييم يافين، 

للتعبير عن �لنتائج �لتي حملت �نقالبًا 

�سيا�سيًا حقيقيًا على �لحركة �لموؤ�س�سة للدولة 

�ليهودية، و�لتي قادتها لثالثة عقود بال 

مناف�س. و�عتبر بيغن فوز حزبه وفوزه 

�سخ�سيًا �أنه تحول تاريخي، قائاًل: ''هذ� 

�لم�ساء بد�أ تحول في تاريخ �ل�سعب �ليهودي 

 Foxman-Shaa’l( ''و�لحركة �ل�سهيونية

.)2008, p. 24
تهدف هذه �لمقالة، في �لق�سم �لأول منها، 

�إلى عر�س خلفية ق�سيرة للعو�مل �لتي �أدت 

ا �لق�سم �لثاني 
ّ
�إلى ''�لنقالب'' �ل�سيا�سي. �أم

منها، فيعالج تحولت �لخطاب �ل�سيا�سي 

للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل في �أعقاب �لنقالب 

حممد �أمارة ومهند م�صطفى*

 �صعود �لليكود وحتوالت �خلطاب

�ل�صيا�صي لفل�صطينيي 1948

في  �إ�صر�ئيل  في  �ل�صيا�صي  ''�النقالب''  �إلى  �أدت  �لتي  �لعو�مل  �لمقالة  هذه  تعالج 

�صنة 1977 وت�صلّم �لليكود �ل�صلطة الأول مرة، وتناق�ش ب�صيء من �لتف�صيل تحوالت 

�لخطاب �ل�صيا�صي لفل�صطينيي 48 في �صاأن م�صاألة تعريف �إ�صر�ئيل كدولة يهودية، 

ومكانة �لفل�صطينيين وحقوقهم في هذه �لدولة.

* محمد �أمارة: رئي�س �لدر��سات �لعليا في �لكلية 
�لأكاديمية ''بيت بيرل'' ورئي�س �لجمعية �لإ�سر�ئيلية 

لد�ر�سة �للغة و�لمجتمع ● مهند م�سطفى: �لمدير 

�لعام لمركز مدى �لكرمل/�لمركز �لعربي للدر��سات 

�لجتماعية �لتطبيقية.
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في �ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية '' ل ماكي ول 

حيروت'' في �لحكومة، و''ماكي'' هو �لحزب 

�ل�سيوعي �لإ�سر�ئيلي غير �ل�سهيوني، وقد 

و�سعه بن ــ غوريون في منزلة و�حدة مع 

حزب ''حيروت'' �ل�سهيوني �ليميني.

ويعتبر بع�س �لباحثين �أن نتائج 

�نتخابات 1977 �أ�س�ست للجمهورية 

ن 
َ
�لإ�سر�ئيلية �لثانية )Arian 1997(. وهنالك م

ي�سفها باأنها �نت�سار ''�إ�سر�ئيل �لثانية'' �لتي 

بد�أت تتكون في �أو�خر �ل�ستينيات، على 

''�إ�سر�ئيل �لأولى'' �لتي �أ�س�ستها وقادتها حركة 

.)Yazhar 2008( لعمل �ل�سهيونية�

��ستعمل باحثون �إ�سر�ئيليون �لإطار 

�لنظري ''�لحزب �لمهيمن''، �لذي عر�سه 

موري�س دوفيرجر )Maurice Duverger( في 

كتابه ''�لأحز�ب �ل�سيا�سية: تنظيمها ون�ساطها 

في �لدولة �لحديثة'' )Duverger 1954(، لو�سف 

هيمنة حزب مباي على �لجهاز �ل�سيا�سي 

�لإ�سر�ئيلي خالل �لعقود �لثالثة �لأولى 

لتاأ�سي�س �لدولة. و�لحزب �لمهيمن ل يعني 

ن�سوء جهاز حزبي يعتمد على حزب و�حد، بل 

ربما ين�ساأ في نظام �سيا�سي متعدد �لأحز�ب، 

كما �أنه ل يعني بال�سرورة ح�سول �لحزب 

�لمهيمن على �أغلبية �لمقاعد �أو �لأ�سو�ت، 

فعلى �لرغم من وجود تعددية حزبية وعدم 

ح�سول �لحزب �لمهيمن على �أغلبية �لمقاعد، 

فاإنه يبقى مهيمنًا على �لجهاز �ل�سيا�سي، 

وذلك ب�سبب تاأثيره �لكبير و�لح�سري في 

�لتحولت في �لدولة في مختلف �لمجالت 

و�رتباط �لدولة بالحزب، ولذلك �عُتبرت 

�نتخابات 1977 نهاية لجهاز �لحزب 

 Shapiro( لمهيمن من �لم�سهد �لإ�سر�ئيلي�

.)1980
بد�أت مالمح �لنقالب �ل�سيا�سي في �إ�سر�ئيل 

�ل�سيا�سي و�سعود �ليمين، و�أثرهما في ت�سريع 

بلورة خطاب �سيا�سي في �سفوف �لفل�سطينيين 

في �إ�سر�ئيل ب�ساأن م�ساألة تعريف �إ�سر�ئيل 

كدولة قومية ــ �إثنية )يهودية(، ومكانة 

�لفل�سطينيين فيها.

وتحلل �لمقالة �لمفارقة �لتاريخية ب�ساأن 

�لعالقة بين �ليمين و�لأقلية �لعربية، 

فالتحولت �لجتماعية �لتي ر�فقت �لنقالب 

�ساهمت في �لت�سديد على �ل�سيا�سات �لإثنية 

في �لتعامل مع �لأقلية �لعربية، على �لرغم من 

�أن بد�ية تاأ�سي�س هذه �ل�سيا�سات كانت في 

فترة حكم حزب �لعمل. وتتمثل �لمفارقة في 

�أن �ليمين �لإ�سر�ئيلي كان بالذ�ت �سد كثير 

من �ل�سيا�سات �لتمييزية �سد �لعرب عندما 

كان في �لمعار�سة، وخ�سو�سًا موقفه 

�لر�ف�س للحكم �لع�سكري �لمفرو�س عليهم 

كونهم مو�طنين �إ�سر�ئيليين. وتذهب �لمقالة 

�إلى �أن موقف �ليمين �لو��سح من م�ستقبل 

�لأر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة، و�لذي يتناق�س 

كليًا مع موقف �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل )حق 

تقرير �لم�سير للفل�سطينيين من خالل �إقامة 

دولة فل�سطينية في �لمناطق �لمحتلة منذ �سنة 

1967(، جعل �لحتالل ق�سية مركزية في 

�لخطاب �ل�سيا�سي للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل.

�النقالب: �خللفيات و�النعكا�صات 

�ل�صيا�صية

حمل �لنقالب �أبعاد�ً �سيا�سية كبيرة، �أولها 

�نت�سار حزب �لليكود برئا�سة مناحم بيغن 

وت�سكيله للحكومة، فقد كان بيغن �ألّد خ�سوم 

موؤ�س�س دولة �إ�سر�ئيل ورئي�س حزب ''مباي''، 

د�فيد بن ــ غوريون، �لذي رف�س ت�سكيل �أي 

حكومة برئا�سته ت�سم ''حركة حيروت'' 

بزعامة بيغن، وبقيت جملته �لم�سهورة مدوية 
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�أح�سان حزب �لليكود �لذي تبّنى �سيا�سة 

خطاب قومي مت�سدد تجاه �لعرب، فدمج 

�ليمين بين توجهات �قت�سادية ر�أ�سمالية، 

وبين توجهات قومية �إثنية في تعامله مع 

�لم�ساألة �لجتماعية في �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي.

ومن �لعنا�سر �لموؤثرة �أي�سًا، �لتخبط 

�ل�سيا�سي و�لأيديولوجي �لذي ميز حركة �لعمل 

�ل�سهيونية بعد �سنة 1967 ب�ساأن مو�قفها من 

م�ستقبل �لأر��سي �لفل�سطينية، في مقابل 

موقف و��سح ومثابر طرحه �ليمين ممثاًل في 

حزب �لليكود �لذي �عتبر �لأر��سي �لمحتلة 

جزء�ً من ''�أر�س �إ�سر�ئيل'' �لتي يرى باأنها 

 يجب �أن تكون جزء�ً من دولة �إ�سر�ئيل

.)Peled & Shafir 2005, pp. 116-117(

ومثلت �لحتجاجات �لجتماعية في �أو�خر 

�ل�ستينيات بد�ية تاأ�سي�س ''دولة �إ�سر�ئيل 

�لثانية'' )Yazhar 2008(، فاإ�سر�ئيل �لأولى 

زت بهيمنة حركة �لعمل �ل�سهيونية على 
ّ
تمي

مر�فق �لحياة كلها في �إ�سر�ئيل منذ �سنة 

1948، بينما �إ�سر�ئيل �لثانية كانت بد�ية 

�لت�سدعات في هيمنته. فعلى �سبيل �لمثال، 

مثلت حركة �لحتجاج �لجتماعية، مثل 

�لتظاهر�ت في منطقة و�دي �ل�سليب في 

حيفا، ون�سوء حركة �لفهود �ل�سود 

و�لحتجاجات في �لقد�س، وكلها كانت 

�حتجاجات لليهود �ل�سرقيين على و�قعهم 

�لجتماعي و�ل�سيا�سي، �أحد �أهم �لت�سدعات 

�لجتماعية و�ل�سيا�سية في هيمنة حزب 

�لعمل. فمن جهة دّلت هذه �لحتجاجات على 

ف�سل �ل�سيا�سات �لقت�سادية و��ستيعاب 

�لمهاجرين �ل�سرقيين في �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي، 

ومن جهة ثانية مثلت بد�ية حر�ك �سيا�سي 

لقوى �جتماعية هام�سية نحو �ليمين 

.)Peled & Shafir 2005( لإ�سر�ئيلي�

في مطلع �ل�سبعينيات، ففي �نتخابات �لكني�ست 

�ل�سابعة في �سنة 1973، لم يكن �لليكود بعيد�ً 

عن حزب ''�لمعر�خ'' من حيث عدد �لمقاعد. فقد 

حملت �لفترة �لممتدة من �أو�خر �ل�ستينيات، 

وخ�سو�سًا بعد حرب حزير�ن/يونيو 1967 

حتى منت�سف �ل�سبعينيات، كثير�ً من �لتحولت 

�لتي قادت في �لنهاية �إلى �لنقالب �ل�سيا�سي 

في �سنة 1977، وكان �أبرزها تاأييد مت�ساعد 

لليهود �ل�سرقيين لحزب �لليكود. فمنذ �سنة 

1973، بد�أ �أكثر من 50% من �ل�سرقيين 

تون للحزب )�أمارة 2003( )ما عد� 
ّ
ي�سو

 Peled( وي�سير بيلد و�سافير .)نتخابات 1999�

Shafir 2005 &( �إلى مجموعة من �لتحولت 
�لبنيوية و�لأيديولوجية لهذ� �ل�سلوك، �إذ بد�أت 

كتحولت بنيوية في �لقت�ساد �لإ�سر�ئيلي بعد 

حرب 1967، و�ساهمت في تقلي�س �لتبعية 

�لجتماعية و�لقت�سادية لكثير من �ل�سرقيين 

بموؤ�س�سات حزب �لعمل، و�أدى ذلك �إلى ظهور 

جيل ثاٍن من �ل�سرقيين �لذين �حتجو� على 

مكانتهم �لجتماعية �لهام�سية، و�تخذو� 

�سلوكيات �سيا�سية و�جتماعية مختلفة عن 

�آبائهم.

لقد �أدت �ل�سيا�سات �لقت�سادية �لتي 

�تبعتها �لحكومة في �سنة 1965، وهدفت �إلى 

�إ�سعاف مطالب �لعمال، �إلى �رتفاع معدلت 

�لبطالة وتقلي�س �لدخل، وخ�سو�سًا في 

�سفوف �ل�سرقيين. كما �ساهم �إلغاء �لحكم 

�لع�سكري في �سنة 1966 عن �لمو�طنين 

�لعرب �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، و�حتالل 

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة في �سنة 1967، 

في دخول قوى عاملة رخي�سة �إلى �ل�سوق 

�لإ�سر�ئيلية، ناف�ست �ليد �لعاملة لليهود 

�ل�سرقيين، وذلك لأول مرة منذ �سنة 1948، 

�لأمر �لذي �ساهم في دفع �ل�سرقيين �إلى 



115جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0462018

ي�سمل هذ� �لتحول �إعادة تفعيل �لفروع �لحزبية 

وتجديد بنية �لحزب �لتنظيمية؛ �لثالث، وهو 

تحول �جتماعي تمثل في تو�سيع قاعدة �لحزب 

�لجتماعية �لتي �نح�سرت �سابقًا في �أع�ساء 

�لحركات �لع�سكرية �لتاريخية ''ليحي'' 

و''�إيت�سل''، لت�سمل �أع�ساء وممثلين من قو�عد 

�جتماعية مختلفة جيليًا و�إثنيًا، �أهمها 

.)Cohen & Leon 2011( ل�سرقيون�

في �لمقابل، �أ�سيب حزب �لعمل �لحاكم 

بلوثة �لف�ساد، وتم �لك�سف عن ق�سايا تورطت 

بها قياد�ت منه، عالوة على عجز �لحزب عن 

فهم �لتحولت �لجتماعية و�لقت�سادية 

و�ل�سيا�سية �لتي برزت �إلى �لعلن بعد حرب 

Yazhar 2008, p. 78( 1967(، وف�ساًل عن 

غياب ت�سور و��سح لم�ستقبل �لأر��سي 

�لفل�سطينية �لمحتلة.

وحتى �ليوم، ل يز�ل هناك خالف ب�ساأن 

دور �ل�سرقيين في �لنقالب �ل�سيا�سي في �سنة 

1977، لكن هناك �تفاقًا على دور �لعامل 

�لطائفي في �لتحولت �ل�سيا�سية �لتي لحقت 

بالنقالب، وخ�سو�سًا في �نتخابات 1981 

�لتي عزز فيها �لليكود حكمه بعد فوزه في 

�لنتخابات مرة �أُخرى بف�سل �ل�سرقيين، �لأمر 

�لذي جعل �نقالب 1977 جزء�ً من �سيرورة 

�جتماعية �سيا�سية م�ستمرة وموؤثرة وم�ساهمة 

.)Arian 1980( في تغيير �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي

خطاب �صيا�صي جديد لفل�صطينيي 48

هذه �لتحولت �ل�سيا�سية و�لجتماعية 

طاولت �لعرب من مو�طني �إ�سر�ئيل، و�أّثرت 

ب�سورة خا�سة في خطابهم �ل�سيا�سي، فقد 

منحت �إ�سر�ئيل �لفل�سطينيين �لذين بقو� في 

بلدهم �لجن�سية �لإ�سر�ئيلية فور �إعالن 

''�ل�ستقالل''، وبلغ عددهم في ذلك �لوقت 

عا�س معظم �ليهود �ل�سرقيين في مدن 

�لتطوير في �لمناطق �لهام�سية )جغر�فيًا 

و�قت�ساديًا(، و�أقيمت �أغلبية هذه �لمدن في 

�لخم�سينيات بهدف ��ستيعاب �لمهاجرين 

�ليهود من �لدول �لعربية و�لإ�سالمية. وقبل 

�لهجرة �لرو�سية �لكبيرة في بد�ية �لت�سعينيات، 

�سّكل �ل�سرقيون 75% من �سكان مدن �لتطوير 

.)Peled & Shafir 2005, p. 105(

بد�أ �لحتجاج �ل�سيا�سي ياأخذ منحى �أقوى 

بعد حرب ت�سرين �لأول/�أكتوبر 1973 �لتي 

منحت �ل�سرعية لنقا�س �سيا�سي في �لحيز 

�لعام هو �لأول من نوعه، ب�ساأن نتائج �لحرب، 

كما ظهرت حركة �ل�ستيطان في �لأر��سي 

�لفل�سطينية �لمحتلة �لتي �ساهمت في �سعود 

�لخطاب �لقومي �لديني، وظهر �لنقا�س 

و�لنق�سام في �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي ب�ساأن 

م�ستقبل �لأر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة منذ 

�سنة 1967، و�لذي تحول �إلى �أهم �لمحاور 

�لتي ينق�سم عليها �لمجتمع �لإ�سر�ئيلي حتى 

�ليوم.

في بحثهما �لذي يتناول �لتحولت 

�لد�خلية د�خل حركة ''حيروت''، ي�سير كوهن 

وليئون )Cohen & Leon 2011( �إلى ثالثة 

تحولت في حركة حيروت من حزب معار�سة 

لمدة ثالثة عقود �إلى حزب �سلطة متمثاًل في 

�لليكود �عتبار�ً من �سنة 1977: �لأول، هو 

�لنتقال من �لهتمام بال�سوؤون �ل�سيا�سية 

و�لأيديولوجية فقط �إلى �لهتمام بق�سايا 

�لنا�س �لجتماعية و�لقت�سادية، و�لذي يدل 

على ليونة فكرية في �لحزب �ساهمت في 

��ستقطاب جمهور جديد �إليه؛ �لثاني ــ وهو 

تحول تنظيمي ــ تمثل في تو�سيع �لحركات 

�لتي تقودها حركة حيروت، و�لتي �ن�سوت في 

�لنهاية تحت م�سمى �لليكود )�أي �لتكتل(، كما 
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و�إد�متها على �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل: 

�لأولى، �إبقاء وت�سجيع �لتفرقة �لموجودة 

و�لقائمة على �أ�س�س دينية )م�سلمون، 

وم�سيحيون، ودروز( ومناطقية )جليل، ومثلث، 

ونقب( وعائلية، �لأمر �لذي يعني عدم 

�لعتر�ف بالعرب كاأقلية قومية؛ �لثانية، 

عملية ��ستيعاب نخب عربية بو��سطة ت�سهيالت 

خا�سة ُتمنح لها بهدف �إبعادها عن خطاب 

�سيا�سي قومي، وعن �ل�سعي ور�ء �أهد�ف 

جماعية لمجموعاتها �لقومية؛ �لثالثة، تعزيز 

�لتبعية �لجماعية للمجتمع �لعربي، وخ�سو�سًا 

في �لمجال �لقت�سادي، من خالل تحويل 

�لعرب �إلى بروليتاريا في �ل�سوق �ليهودية 

.)Lustick 1980(

تاأ�س�س في �إ�سر�ئيل خالل فترة �لحكم 

�لع�سكري نظامان �سديد� �لتباين فيما بينهما، 

�لأول: ديمقر�طي حكم �لمجتمع �ليهودي، 

و�لثاني غير ديمقر�طي حكم �لمجتمع �لعربي 

من خالل نظام �لحكم �لع�سكري و�أذرعه 

�لمتنوعة. وعلى �لرغم من �أن �لدولة �أعطت 

�لعرب بع�س �لحقوق �ل�سيا�سية، مثل �لحق في 

�لت�سويت بعد منحهم �لمو�طنة �لإ�سر�ئيلية، 

ها 
ّ
فاإنها قل�ست حقوقًا �سيا�سية �أُخرى �أقر

�لنظام �لديمقر�طي وحقوق �لمو�طنة، مثل 

ية 
ّ
ية، وحر

ّ
�لحق في �لتنظيم �ل�سيا�سي بحر

�لحركة و�لتجمع. كما �أن �لحكم �لع�سكري �أد�ر 

جهاز�ً ق�سائيًا منف�ساًل للعرب، فالعرب من 

مو�طني دولة �إ�سر�ئيل خ�سعو� لنظام �لمحاكم 

�لع�سكرية، بينما خ�سع �ليهود لمحاكم مدنية 

)Korn 2000(. �إن عملية �لف�سل بين �ليهود 

و�لعرب في �إ�سر�ئيل �أكدت �أن لليهود في �لدولة 

حقوقًا جماعية وقومية، في حين �أن حقوق 

�لفل�سطينيين فيها هي حقوق فردية، وغير 

.)Peleg & Waxman 2011( مت�ساوية �أي�سًا

155.000 ن�سمة تقريبًا، عا�س معظمهم ول 

يز�لون في �لقرى و�لمدن �لعربية. ومع �أن 

دولة �إ�سر�ئيل منحتهم �لمو�طنة �لإ�سر�ئيلية، 

�إّل �إنها فر�ست عليهم حكمًا ع�سكريًا نحو 

ع�سرين عامًا، قطع فعليًا �أي عالقة �أو تو��سل 

بينهم وبين �سائر �ل�سعب �لفل�سطيني في 

�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة و�لعالم �لعربي 

.)Amara & Mustafa 2013(

وُتعتبر فترة �لحكم �لع�سكري )1949 ــ 

1966( من �لفتر�ت �لمهمة �لتي �أّثرت في 

�لخطاب و�لتنظيم �ل�سيا�سيين للفل�سطينيين في 

�إ�سر�ئيل. فقد و�سع �لحكم �لع�سكري نظامًا 

كاماًل من �لعو�ئق و�لقيود على حرية حركة 

�لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل وتنّقلهم، وبات 

�لتنقل من منطقة �إلى �أُخرى يتطلب ت�سريحًا 

من �لحاكم �لع�سكري )Baumel 2007(،2 �لأمر 

�لذي �ساهم في �إعاقة �لعمل و�لتنظيم 

�ل�سيا�سيين د�خل �لمجتمع �لفل�سطيني، كما �أنه 

قطع م�سيرة �لتمدين و�لتحديث �لتي كانت 

جارية في �لمجتمع �لفل�سطيني قبل �لنكبة، 

في �لثالثينيات و�لأربعينيات.

وخ�سع نظام �لت�ساريح لعتبار�ت �أمنية 

وعالقات �سخ�سية، �إذ ��ستخدم �لحكم 

�لع�سكري روؤ�ساء �لحمائل و�لزعامات 

�لتقليدية كقنو�ت �أ�سا�سية لمنح �لمجتمع 

�لعربي �لمتياز�ت �لحكومية في عدة 

مجالت، مثل: �لتعليم و�لعمل وت�ساريح 

�لتنقل من مكان �إلى �آخر، وتحّكم في 

خيار�تهم �ل�سيا�سية خالل �لنتخابات 

)Lustick 1980(. وكان هدف �لحكم �لع�سكري 

هو �ل�سيطرة ومر�قبة �لأقلية �لفل�سطينية 

 .)Baumel 2007( لباقية في �لدولة �لجديدة�

وي�سف لو�ستك ثالث �أدو�ت �أ�سا�سية لل�سيطرة، 

قامت �لدولة بتوظيفها لتعزيز �سيطرتها 
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قياد�ت �سيا�سية محلية وقطرية من �لجيل 

�لثاني �عتزت بهويتها �لفل�سطينية، وبناء 

تنظيمات �سيا�سية قطرية ذ�ت طابع قومي 

جماعي تهدف �إلى تنظيم �لعمل �ل�سيا�سي 

و�لمدني في �سفوف �لفل�سطينيين في 

�إ�سر�ئيل، مثل �للجنة �لقطرية لروؤ�ساء �ل�سلطات 

�لمحلية، ولجان �لطالب �لعرب في �لجامعات، 

و�لتحاد �لقطري للطالب �لعرب، و�تحاد 

 Amara & Mustafa( لأدباء �لعرب، وغيرها�

.)2013
و�سهد هذ� �لعقد �أحد �أهم �لأحد�ث �لمركزية 

و�لموؤثرة في تاريخ �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، 

وهو يوم �لأر�س في �آذ�ر/مار�س 1976، 

عتبر �أكبر عمل �حتجاجي منظم �سهده 
ُ
و�لذي ي

�لمجتمع �لفل�سطيني منذ قيام دولة �إ�سر�ئيل 

حتى ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2000. 3

لقد خرج �لمو�طنون �لفل�سطينيون في 

�آذ�ر/مار�س 1976، في �حتجاجات كبيرة 

 جميع �لمناطق 
ّ
و�كبها �إ�سر�ب �سامل عم

و�لبلد�ت �لعربية �سد مخطط لم�سادرة 

�لأر��سي �لعربية في �لجليل، و�سقط خالل 

�لحتجاجات �ستة قتلى ومئات �لجرحى 

و�لمعتقلين. وعملت �لقيادة �ل�سيا�سية �لجديدة 

على تنظيم �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل قوميًا، 

فازد�دت �لن�ساطات و�لممار�سات �ل�سيا�سية 

و�لوطنية �لد�عمة لحق تقرير �لم�سير لل�سعب 

�لفل�سطيني و�لر�ف�س لالحتالل �لإ�سر�ئيلي، 

د �نت�سار �لجبهة �لديمقر�طية في بلدية 
ّ
وج�س

�لنا�سرة �أكبر �لمدن �لعربية في �إ�سر�ئيل، على 

�لزعامة �لتقليدية، مرحلة جديدة للجيل 

�لثاني للقيادة �لوطنية. وقد تجرعت �لقيادة 

�ل�سيا�سية �لجديدة هزيمة 1967، وعلى عك�س 

�لجيل �لأول �لذي خ�سع لنتائج �لنكبة وقبل 

بالمكانة �لمدنية �لمتدنية في �إ�سر�ئيل، فاإن 

في �لمجمل يمكن �لقول �إنه على �سعيد 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لعربي �لذي تبلور في فترة 

�لحكم �لع�سكري، فقد كان خطابًا �سيا�سيًا �أر�د 

�أن يتجاوز و�قع �لهزيمة و�لحفاظ على بقاء 

�لنا�س في وطنهم، وجرى ذلك من خالل 

ح�سور ز�ئد للخطاب �لمدني يركز على 

��ستجد�ء �ل�سلطة من �أجل �إعطاء هام�س من 

�لحقوق و�لحريات للمو�طنين، وذلك لتوفير 

�لحد �لأدنى من �لأمن �لمعي�سي و�لوجودي لهذ� 

�لمجتمع �لذي خرج من نكبة 1948 مهزومًا 

و�سعيفًا وم�سدومًا. في هذه �لفترة كان 

�لخطاب �لوطني، �أي �لخطاب �لذي ي�سدد على 

�لم�ساألة �لوطنية �لفل�سطينية وربطها بو�قع 

�لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، يتمتع بح�سور 

محدود، �إن لم يكن غائبًا. فالحكم �لع�سكري 

عزل �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل عن محيطهم 

�لفل�سطيني و�لعربي و�لإ�سالمي، وكانت ذروة 

ن�سالهم �ل�سيا�سي هي �لمطالبة باإلغاء �لحكم 

د حريتهم �ل�سيا�سية و�لمدنية، 
ّ
�لع�سكري �لذي قي

من دون �لحديث عن �لق�سية �لوطنية 

�لفل�سطينية، �أو ربط ذلك بـهذه �لق�سية. بكلمات 

�أُخرى، كان جّل �لخطاب مدنيًا معزوًل عن 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لوطني �لذي يعتبر 

�لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل جزء�ً من �لق�سية 

.)Ghanem & Mustafa 2011( لفل�سطينية�

�سكل �لعقد �لذي �أعقب حرب حزير�ن/

يونيو 1967 وحتى �سنة 1977، مرحلة مهمة 

في تاريخ �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل على 

م�ستويات �جتماعيه و�سيا�سية وثقافية. ففي 

تلك �لفترة �سهد �لمجتمع �لفل�سطيني في 

�إ�سر�ئيل بد�ية تاأ�سي�س طبقة و�سطى 

وبورجو�زية �سغيرة، وطبقة من �لمثقفين 

�لذين تخرجو� من �لجامعات �لإ�سر�ئيلية، 

ون�سوء حركات �سيا�سية جديدة، وظهور 
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�لنا�سرة؛ حركة �لي�سار �ل�ستر�كية �لإ�سر�ئيلية 

)�سا�سي(.

تتميز �لجبهة و�لحزب �ل�سيوعي من 

 )Ghanem 2001( لتيار�ت �لأُخرى بعدة ميز�ت�

�أبرزها: �لتنظيم على �أ�سا�س يهودي ــ عربي 

مناوئ لل�سهيونية؛ �ل�سالم )�إقامة دولة 

فل�سطينية( و�لم�ساو�ة كاأهد�ف مركزية، �إذ 

ترى �لجبهة في �لم�ساو�ة بين �ليهود و�لعرب، 

وفي �ل�سالم بين �إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيين غاية 

مركزية لها؛ �لمطالبة بتغيير�ت جذرية عبر 

تغيير �لطابع �ليهودي ــ �ل�سهيوني للدولة، 

موؤكدة ب�سكل و��سح �أن جذور �لتمييز و�لغبن 

�للذين يتعر�س لهما �لفل�سطينيون تكمن في 

ل �ليهود  �لأيديولوجيا �ل�سهيونية �لتي تف�سّ

.)Rekhess 1993( على غير �ليهود

تغيري �ل�صلوك و�خلطاب

�سجلت �لفترة �لتي �أعقبت �لنقالب 

�ل�سيا�سي تحوًل في �ل�سلوك �ل�سيا�سي 

�لنتخابي للمو�طنين �لفل�سطينيين في 

�إ�سر�ئيل، ففي �لعقود �لتي �سبقت �لنقالب 

ت معظم �لعرب لالأحز�ب 
ّ
�ل�سيا�سي �سو

�ل�سهيونية وللقو�ئم �لعربية �لملحقة لها 

ا بعد �لنقالب فقد 
ّ
)Neuberger 1993(، �أم

ت ن�سف �لعرب �أو �أكثر لالأحز�ب �لعربية 
ّ
�سو

)ما عد� �نتخابات 1992(. ويعتقد �سموحة �أن 

هذ� �لتجاه يدل على ''تحرر'' بطيء للعرب من 

�ليهود و�ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية، وي�سكل دلياًل 

على عملية تنامي �لروح �لوطنية للمو�طنين 

.)Smooha 1992, p. 216( لعرب�

ا 
ّ
هذ� على م�ستوى �لتنظيم �ل�سيا�سي، �أم

ق 
ّ
على م�ستوى �لخطاب �ل�سيا�سي فقد عم

�لنقالب �ل�سيا�سي في �سنة 1977 توجهات 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لذي بد�أ يتبلور بعد حرب 

�لجيل �لثاني من �لقياد�ت �ل�سيا�سية، 

وخ�سو�سًا �لذين تخرجو� من �لحركة �لطالبية 

�لعربية في �لجامعات �لإ�سر�ئيلية، �أر�د تغيير 

�لو�قع �ل�سيا�سي �لعربي في �إ�سر�ئيل من حيث 

�لمكانة �لمدنية ودعم حق �لفل�سطينيين في 

 Amara( لأر��سي �لمحتلة في تقرير �لم�سير�

.)& Mustafa 2013
�سهد هذ� �لعقد تاأ�سي�س حركتين �سيا�سيتين 

للفل�سطينيين هما �لجبهة �لديمقر�طية لل�سالم 

و�لم�ساو�ة، وحركة �أبناء �لبلد. وهذه �لأخيرة 

تاأ�س�ست في �سنة 1972، وبد�أت م�سيرتها من 

خالل �لعمل �لبلدي �لمحلي، و�ل�سيا�سي 

�لوطني في �لجامعات، و�عتبرت نف�سها جزء�ً 

من �لحركة �لوطنية �لفل�سطينية، كما �عتبرت 

�أن ق�سية �لعرب في �إ�سر�ئيل هي جزء من 

�لق�سية �لفل�سطينية، و�أن حّلها ي�سبق �أي نقا�س 

ب�ساأن �لمكانة �لمدنية �أو �لقومية للمو�طنين 

�لعرب في �إ�سر�ئيل، و�أن حل �ل�سر�ع يتمثل في 

�إقامة دولة و�حدة علمانية في فل�سطين 

.)Rekhess 1989( لنتد�بية�

تاأ�س�ست �لجبهة �لديمقر�طية لل�سالم 

و�لم�ساو�ة في �آذ�ر/مار�س 1977، �أي بعد 

عام على �أحد�ث يوم �لأر�س، بمبادرة من 

�لموؤتمر �لثامن ع�سر للحزب �ل�سيوعي، و�لذي 

قد بين 15 و18 كانون �لأول/دي�سمبر 
ُ
ع

1976. و�عُتبرت �لجبهة في �سيغتها �لقطرية 

تحالفًا بين �لحزب �ل�سيوعي �لإ�سر�ئيلي 

وحركة �لفهود �ل�سود �ليهودية �لتي ظهرت في 

�أو�خر �ل�ستينيات كتعبير �حتجاجي عن حالة 

�ليهود �ل�سرقيين �ل�سيئة. و�ن�سمت �إلى �لجبهة 

�أي�سًا مجموعة قياد�ت عربية غير �سيوعية 

ن ت�سامنو� مع ن�سال �لحزب �ل�سيوعي، 
ّ
مم

كما �ن�سم �إليها �أج�سام �أُخرى، منها: لجنة 

�لمبادرة �لدرزية؛ �لجبهة �لديمقر�طية من �أجل 
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�لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل في نظر منظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية، كقوة �سيا�سية ت�ستطيع 

�لتحالف مع �لي�سار �لإ�سر�ئيلي لإ�سقاط 

ق 
ّ
�ليمين )Sheila 1982; Sahliyeh 1994(. وعم

هذ� �لتوجه �لنظر �إلى �لفل�سطينيين كقوة من 

�لي�سار �لإ�سر�ئيلي، �لأمر �لذي ناه�سته 

حركات �سيا�سية عربية ظهرت في 

�لثمانينيات، مب�سرة بظهور تعددية �سيا�سية 

حزبية و�أيديولوجية في �سفوف �لفل�سطينيين 

في �إ�سر�ئيل بعد هيمنة طويلة للحزب 

�ل�سيوعي �لإ�سر�ئيلي و�لجبهة �لديمقر�طية مع 

ح�سور هام�سي لحركة �أبناء �لبلد.

ظهرت في �لثمانينيات �لحركة �لتقدمية 

لل�سالم، و�لحركة �لإ�سالمية، و�لحزب 

�لديمقر�طي �لعربي، و�لتجمع �لوطني 

�لديمقر�طي، كما جرى تاأ�سي�س �لإطار �لوطني 

�لجماعي �لأهم للمو�طنين �لعرب، وهو ''لجنة 

�لمتابعة �لعليا للجماهير �لعربية'' )غانم 

وم�سطفى 2009(. فقد رف�ست هذه �لأحز�ب، 

وخ�سو�سًا �لحركة �لإ�سالمية و�لتجمع �لوطني 

�لديمقر�طي )وهو حزب قومي عربي(، �عتبار 

�لعرب في �إ�سر�ئيل جزء�ً من �لي�سار 

�لإ�سر�ئيلي، و�عتبرت �أن �لعرب لهم هوية 

قومية عربية �أو دينية تتجاوز �لت�سنيفات 

�ل�سيا�سية في �لحلبة �لإ�سر�ئيلية )ب�سارة 

.)1998

لقد بد�أ خطاب �سيا�سي جديد بالت�سكل، 

وظهر ذلك جليًا في وثيقة �ل�ساد�س من 

حزير�ن/يونيو 1980، وهي �أول ن�س �سيا�سي 

ر ب�سكل جماعي عن �لخطاب �ل�سيا�سي 
ّ
يعب

�لجديد للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، ويبدو فيه 

ب�سكل و��سح �لربط بين �لق�سية �لوطنية 

و�لق�سية �لمدنية. وقد وّقع �لوثيقة �آلف 

�لمو�طنين �لعرب وجاء فيها:

حزير�ن/يونيو 1967، �إّل �إنه و�سل �إلى حالة 

من �لن�سج بعد �لنقالب �ل�سيا�سي في �سنة 

1977. وكان ل�سعود �ليمين دور مهم في 

بلورة هذ� �لخطاب.

�ساهم �سعود �ليمين في �إ�سر�ئيل في تعزيز 

خطاب �لم�ساو�ة من جهة، وتعزيز مكانة 

�لق�سية �لفل�سطينية في �لخطاب �ل�سيا�سي من 

جهة �أُخرى. ف�سعود �ليمين �إلى �ل�سلطة جعل 

م�ساألة حل �لدولتين بعيدة �لمنال ب�سبب 

توجهات �ليمين �لأيديولوجية �لتي �عتبرت �أن 

''�أر�س �إ�سر�ئيل'' هي حق لل�سعب �ليهودي، و�أن 

�أق�سى ما يمكن �أن يقدمه �ليمين هو �إعطاء 

نوع من �لحكم �لذ�تي للفل�سطينيين في 

�لأر��سي �لفل�سطينية �لمحتلة تحت �ل�سيطرة 

�لإ�سر�ئيلية، وهو ما تعهدت به �إ�سر�ئيل في 

�إطار �تفاق �ل�سالم مع م�سر ولم تنفذه ولم 

يقبله �لفل�سطينيون �أي�سًا، �لذين طالبو� بحق 

تقرير �لم�سير من خالل �إقامة دولة 

فل�سطينية. وحمل �لعرب في �إ�سر�ئيل هذ� 

�لت�سور نف�سه، وظهرت �لمفارقة في �لخطاب 

و�ل�سلوك �ل�سيا�سيين للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل 

في �عتبارهم �ليمين �لتهديد �ل�سيا�سي 

لمكانتهم، وذلك على �لرغم من �أن �لي�سار 

�لإ�سر�ئيلي حكم �لدولة 30 عامًا ولم يفعل 

�سيئًا لتح�سين مكانة �لمو�طنين �لعرب، ولم 

يحقق حل �لدولتين. وهكذ� تحول �لعرب ب�سبب 

�عتبارهم �ليمين تحديًا، وب�سبب تحالفهم مع 

�لي�سار، �إلى جزء من �لي�سار �لإ�سر�ئيلي، وقد 

قادت �لجبهة �لديمقر�طية وهي حركة 

يهودية ــ عربية هذ� �لتوجه بقوة )غانم 

وم�سطفى 2009(.

�أدى �سعود �ليمين �لإ�سر�ئيلي في �سنة 

1977، ومو�قفه من حل �ل�سر�ع �لفل�سطيني ــ 

�لإ�سر�ئيلي، �إلى زيادة مكانة ودور 
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معالم �لخطاب �ل�سيا�سي �لذي ظهر بعد حرب 

�سنة 1967، و�إعادة تنظيم �لعالقة بين 

�لبعَدين �لوطني و�لمدني كبعدين ل يمكن 

�لف�سل بينهما.

وقد �ساهمت حرب لبنان �لأولى في �سنة 

1982 في تعميق �لخطاب �ل�سيا�سي في 

�سفوف �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، و�لذي بد�أ 

يدمج بين تعزيز �لنتماء �لفل�سطيني وبين 

توجهاته �لمعار�سة لطابع �لدولة �ليهودي. 

فهذه �لحرب هي �لأولى بين �لحركة �لوطنية 

�لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل، و�لتي ي�سهدها 

�لفل�سطينيون في �إ�سر�ئيل وهم خارج �سيطرة 

�لحكم �لع�سكري.

جاءت حرب لبنان �لتي قادها بيغن في 

ذروة خطاب �سيا�سي وطني في �سفوف 

�لفل�سطينيين، فعززت مظاهر �لحتجاج �سد 

قت �لتحالف مع 
ّ
�ليمين �لإ�سر�ئيلي، وعم

�لي�سار �لذي خرج �سد �لحرب من جهة، 

و�ساهمت في تعزيز هوية �لعرب �لفل�سطينية 

وت�سامنهم مع �لحركة �لوطنية �لفل�سطينية 

من جهة ثانية. كما �ساهمت في رفع وتيرة 

�لحتجاج �ل�سيا�سي للمو�طنين �لعرب �سد 

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي من ناحية، و�سد �لطابع 

 Pappe( ليهودي للدولة من ناحية �أُخرى�

.)2011, p. 151
�سيطرة �ليمين على �لحكم في �إ�سر�ئيل من 

�سنة 1977 حتى �سنة 1992 )ما عد� �سنَتي 

1984 و1986، �سمن حكومة �لوحدة 

ل ن�سال �لمو�طنين �لعرب �إلى 
ّ
�لوطنية( حو

�لتركيز على مو�سوع �لحتالل و�إقامة دولة 

فل�سطينية في حدود 4 حزير�ن/يونيو 1967، 

�إّل �إن عودة حزب �لعمل من جديد وبقوة في 

�سنة 1992، برئا�سة يت�سحاق ر�بين، وبدء 

مباحثات حثيثة بين �إ�سر�ئيل ومنظمة 

�لبالد، ول وطن لنا غير  �أهل هذه  نحن 

�أن  يمكن  ول  ننكر،  لم   ]....[ �لوطن  هذ� 

نف�سه،  بالموت  جوبهنا  لو  حتى  ننكر، 

وو�ٍع  حي  جزء  �أننا  �لعريق:  �أ�سلنا 

�لفل�سطيني،  �لعربي  �ل�سعب  من  ون�سيط 

عن  نتنازل،  �أن  يمكن  ول  نتنازل،  لم 

حق هذ� �ل�سعب في تقرير م�سيره، وفي 

�لوطني  تر�به  على  و�ل�ستقالل،  �لحرية 

]يونيو[  حزير�ن  من  �ل�ساد�س  )وثيقة 

.)1980

وربطت �لوثيقة بين و�سع �لفل�سطينيين �ل�سعب 

في �لأر��سي �لمحتلة و�لتدهور �لجاري في 

�أو�ساع �لعرب في �إ�سر�ئيل، وجاء فيها:

]في  �لتدهور  هذ�  ��ستمر�ر  ويوؤّثر 

مبا�سر�ً،  تاأثير�ً  �لفل�سطينية[،  �لمناطق 

�لعرب  �لمو�طنين  وم�ستقبل  حياة  على 

�إ�سر�ئيل، �سحية �ل�سطهاد �لقومي  في 

�لحكومة  ظل  ففي  �لعن�سري.  و�لقهر 

�لحالية، وخ�سو�سًا في �لأ�سهر �لأخيرة، 

�أ�سبح �لتحري�س �لعن�سري �لدموي على 

�إ�سر�ئيل ــ  �أمر�ً علنيًا متاحًا في  �لعرب، 

�لحكومة،  رئي�س  بت�سريحات  بدء�ً 

ووزير �لزر�عة، و�نتهاء بو�سائل �لإعالم 

ون�سر�ت  محلية،  �سلطات  وروؤ�ساء   ]....[

�لإ�سر�ئيلية.  �لجامعات  في  �لعن�سريين 

�لعن�سري  �لجو  هذ�  �أن  �أي�سًا،  ونالحظ، 

�ل�سلطة  �أذرع  على  يطغى  �لدموي، 

�ل�سرطة  على  خ�سو�سًا  �لتنفيذية، 

و�لجي�س وحر�س �لحدود.

هذه �لوثيقة �لتي ُتعتبر، بحق، �أول وثيقة 

جماعية للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، توؤكد 
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عالجه زريق من خالل نموذج ''�لكولونيالية 

�لد�خلية''، و�لعالقات بين مجتمع �لم�ستوطنين 

ومجتمع �لأ�سليين، فاإن لو�ستيك تناوله من 

منطلق عالقات �لقوة بين �لدولة �ليهودية 

و�لمجتمع �لفل�سطيني، ومحاولت �لأولى 

�ل�سيطرة و�سبط تطور �لمجتمع �لفل�سطيني 

ا مرعي فاأ�سار �إلى �لعالقة بين 
ّ
�سيا�سيًا. �أم

جهود �لنظام �ل�سيا�سي لل�سيطرة على 

�لمو�طنين �لفل�سطينيين من خالل جهاز �لتعليم 

�لعربي، وفر�س �لرو�ية �ل�سهيونية على 

�لطالب �لعرب.

ذروة �لخطاب �ل�سيا�سي للعرب في 

�إ�سر�ئيل، و�لذي ي�سدد على �لم�ساألة �لوطنية 

و�لطابع �لإثني للدولة، كان في �إ�سد�ر 

�لت�سور�ت �لم�ستقبلية، و�لمق�سود هو �لوثائق 

�لأربعة �لتي �سدرت خالل �سنَتي 2006 

و2007، وهي: وثيقة ''�لت�سور �لم�ستقبلي 

للعرب �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل'' �ل�سادرة في 

كانون �لأول/دي�سمبر 2006؛ وثيقة مركز 

''م�ساو�ة'' تحت عنو�ن ''د�ستور مت�ساٍو للجميع'' 

�ل�سادرة في ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2006؛ 

وثيقة ''�لد�ستور �لديمقر�طي'' �ل�سادرة عن 

مركز ''عد�لة'' في �آذ�ر/مار�س 2007؛ ''وثيقة 

حيفا'' �ل�سادرة عن مركز ''مدى �لكرمل'' في 

�أيار/مايو 2007.

ركزت تلك �لوثائق على �لحقوق �لجماعية 

للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل كاأقلية قومية، وعلى 

�لعالقة �لتاريخية مع �ل�سعب �لفل�سطيني، من 

خالل تاأكيد �لرو�ية �لتاريخية �لخا�سة بهم، 

كما ربطت بين و�قع �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل 

وبين طابع �لدولة �ليهودية، مطالبة باإقامة 

 Agbaria( دولة ديمقر�طية تو�فقية محايدة

 Jamal( ويعتقد جمال .)and Mustafa 2012
2008( �أن م�سامين �لوثائق �لتي ُن�سرت لي�ست 

�لتحرير �لفل�سطينية، �أديا �إلى �إعادة �لعتبار 

�إلى م�ساألة �لمو�طنة ومكانة �لعرب في �لدولة 

�ليهودية.

مّثل توقيع �تفاق �أو�سلو تعميقًا للتوجه 

�لذي يربط بين �لطابع �ليهودي للدولة وبين 

مكانة �لمو�طنين �لعرب في �إ�سر�ئيل. فقد 

�عتقد �لعرب �أن حل �لق�سية �لفل�سطينية لن 

ن مكانتهم، بل �إن مكانتهم �لمدنية 
ّ
يح�س

كمو�طنين مت�ساوين، ومكانتهم �لقومية 

كاأقلية قومية، تتعلقان بالطابع �ليهودي 

للدولة، �لذي ل يعطي حقوقًا فردية مت�ساوية، 

ول حقوقًا جماعية )غانم وم�سطفى 2009(.

رجع بد�ية �لحديث عن بد�ية 
ُ
ن ي

َ
هناك م

�لخطاب �ل�سيا�سي �لذي يربط بين �لطابع 

�ليهودي للدولة و�سيا�ساتها �لكولونيالية �إلى 

بد�ية ثمانينيات �لقرن �لع�سرين، ولي�س �إلى 

.)Pappe 2011, p. 141( لت�سعينيات�

لقد �نطلق هذ� �لخطاب من �لفتر��س �أن 

تبّني �إ�سر�ئيل �لأيديولوجيا �ل�سهيونية في 

�سكل �لعامل �لأ�سا�سي 
ُ
�إطار �لدولة �ليهودية ي

�لذي يحدد مكانة �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل. 

وظهرت في �أو�خر �ل�سبعينيات و�أو�ئل 

�لثمانينيات �أدبيات بد�أت بدر��سة �لطابع 

�ليهودي للدولة كعامل مركزي في تحديد 

مكانة �لمو�طنين �لعرب فيها، �إذ در�س كل من 

 ،)Lustick 1980( ولو�ستك ،)Zureik 1979( زريق

مر�حل تطور �لمجتمع �لفل�سطيني في �إطار 

�لدولة �ليهودية �لإثنية، بينما �أ�سار مرعي 

)Mar’i 1978( �إلى �لعالقة بين �لنظام �ل�سيا�سي 

و�لتعليم �لعربي. ومع �أن �أولئك �لباحثين 

�نطلقو� من معطيات �لو�قع �ل�سيا�سي نف�سه 

�لذي ن�ساأ بعد �سنة 1948، �إّل �إنهم عالجو� 

تطور �لمجتمع �لفل�سطيني من خالل �لإطار 

�لكولونيالي في وجوهه �لمتعددة. ففي حين 
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و�لتي �أ�سبحت مكونًا خا�سًا في خطاب 

�لحقوق �لفل�سطينية في �إ�سر�ئيل؛

�لخام�سة: منا�سرة حق �لحكم �لذ�تي. وهنا 

تتحدث �لكتابات �لعربية و�لخطاب �ل�سيا�سي 

�لعربي عن حق تقرير �لم�سير للفل�سطينيين 

في �إ�سر�ئيل متمثاًل في �لحكم �لذ�تي �لثقافي 

�سمن حدود دولة �إ�سر�ئيل.

باخت�سار، ل يمكن �لدعاء �أن �لنقالب 

كان مرحلة موؤ�س�سة في �لخطاب �ل�سيا�سي 

ع عملية 
ّ
للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، �إّل �إنه �سر

�لربط بين �لمكانة �لمدنية و�لق�سية �لوطنية 

في �لخطاب �ل�سيا�سي للفل�سطينيين في 

�إ�سر�ئيل، وهي عملية كانت قد بد�أت في �أو�ئل 

�ل�سبعينيات. كما �أن �لأمر جعل م�ساألة �لطابع 

�ليهودي للدولة م�ساألة مركزية و�سلت �إلى 

ذروتها في �لت�سعينيات. وكذلك �ساهمت 

�لمرحلة �لتي �أعقبت �لنقالب في ن�سوء 

تعددية �سيا�سية و�أيديولوجية وحزبية في 

�سفوف �لمو�طنين �لعرب في �إ�سر�ئيل، و�أنهت 

مرحلة هيمنة �لحزب �ل�سيوعي �لإ�سر�ئيلي، 

�لأمر �لذي �أدى �إلى حر�ك �سيا�سي وفكري في 

�لمجتمع �لعربي حاول تجاوز مرحلة �لخطاب 

�لمدني �لذي قاده �لحزب �ل�سيوعي وربطه مع 

حل ق�سية �لحتالل، �إلى مرحلة جديدة جرى 

فيها ربط �لثنين معًا بمو�سوع �لدولة 

�ليهودية، فالحتالل و�لمكانة �لمدنية لهما 

عالقة بخطاب �لعرب �لجديد فيما يتعلق 

بم�ساألة �لطابع �ليهودي للدولة )غانم 

وم�سطفى 2009(.

لقد �ساهم �لت�سديد على �لخطاب �لقومي 

�لإثني و�سعود �لخطاب �لقومي �لديني في 

�لمجتمع �لإ�سر�ئيلي في تعزيز �لخطاب �لجديد 

في �لمجتمع �لعربي، و�لذي و�سل �إلى ذروته 

في �لت�سعينيات.

جديدة، �إذ �إن �لأفكار �لو�ردة في �لوثائق هي 

تلك �لأفكار و�لطروحات �لتي تد�ولها �لخطاب 

�ل�سيا�سي �لعربي في �لعقد �لأخير، و�أن �أهمية 

�لوثائق تنبع من م�سامينها �لتي تمثل دلياًل 

على �نتقال �لأفكار �لو�ردة فيها، من هام�س 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لعربي قبل �أكثر من عقد، 

لتتحول خالل �لعقد �لأخير �إلى جوهر �لخطاب 

�ل�سيا�سي �لعربي.

ويعدد جمال �أي�سًا مميز�ت وتحولت 

�لخطاب �ل�سيا�سي �لعربي �لذي تطور في 

�لعقدين �لأخيرين، وي�سير تحديد�ً �إلى خم�س 

ميز�ت:

�لأولى: ت�سيي�س �لأ�سالنية، بمعنى تاأكيد 

�أ�سالنية �لمجتمع �لفل�سطيني وما يترتب على 

ذلك من حقوق جماعية، وبالتحديد حقوق 

مو�طنة مميزة؛

�لثانية: د�سترة م�ساو�ة مدنية وقومية 

حقيقية، و�لتي تعني تطوير مفهوم �لم�ساو�ة 

كقيمة د�ستورية في �إ�سر�ئيل، �أي �لحق �لكامل 

في �لم�ساركة في تحديد ميز�نيات �لدولة، بما 

فيها رموزها �لأ�سا�سية، و�لحق في �لم�ساركة 

في �ل�سلطة، ولي�س مجرد �لمطالبة بعدم 

�لتمييز؛

�لثالثة: دمج �سيا�سة توزيع �لمو�رد مع 

�سيا�سة �لعتر�ف. فالتمييز لي�س ممار�سة 

بيروقر�طية، بل هو ممار�سة متاأ�سلة بنيويًا 

في جوهر �لدولة ومبناها �لإثني، ويرى 

�لفل�سطينيون �أنه ل يمكن تحقيق توزيع عادل 

للمو�رد من دون �لعتر�ف بالمجتمع �لعربي 

على �أنه �أقلية قومية؛

�لر�بعة: توحيد �لحقوق �لفردية 

و�لجماعية، بمعنى �لمطالبة بالنتقال من 

�سيا�سة �لدمج �لفردي، �إلى �سيا�سة �لعتر�ف 

بالحقوق �لجماعية للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل، 
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�لدولة، فقد �سّكل �لنقالب �ل�سيا�سي 

�لإ�سر�ئيلي مرحلة مهمة في تاريخهم 

�ل�سيا�سي وخطابهم �لفكري، �إذ بد�أ يتبلور 

خطاب �سيا�سي يركز على طابع �لدولة 

�ليهودي كمتغير �أ�سا�سي في تحديد مكانة 

�لفل�سطينيين �لمدنية و�لقومية في �إ�سر�ئيل. 

كما �سكلت هذه �لمرحلة بد�ية �ل�سر�ع بين 

�لعرب وبين �ليمين في �إ�سر�ئيل، وتحالفات 

غير ثابتة بين �لعرب وبين �لي�سار بهدف 

�إ�سقاط �ليمين.

لقد �سكل �ليمين خطر�ً ��ستر�تيجيًا، من 

وجهة نظر �لخطاب �ل�سيا�سي �لعربي، على 

مكانة �لمو�طنين �لعرب في �إ�سر�ئيل. فاليمين 

كان يحمل ت�سور�ً ر�ف�سًا للحقوق �لوطنية 

وحق تقرير �لم�سير لل�سعب �لفل�سطيني في 

�ل�سفة �لغربية، وهو ت�سور جاء في �لفترة 

نف�سها �لتي تبلورت فيها هوية وطنية في 

�سفوف �لمو�طنين �لعرب �لذين �عتبرو� 

�أنف�سهم جزء�ً من �ل�سعب �لفل�سطيني، 

ومنا�سلين من �أجل حقوقة �لوطنية من د�خل 

�لمو�طنة �لإ�سر�ئيلية.

وفي هذ� �ل�سياق يكون �نقالب �سنة 1977 

قد �سّكل مفارقة تاريخية، فمع �سعود �ليمين 

تعززت �لهوية �لوطنية �لفل�سطينية في �سفوف 

�لمو�طنين �لعرب، وبات �لجيل �لعربي �لجديد 

يعتز بهويته �لوطنية و�نتمائه �لفل�سطيني.

يهيمن على �لخطاب �ل�سيا�سي �لجديد 

للفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل مرّكب �لحقوق 

�لقومية �لجماعية، ويمكن �لدعاء �أن �لخطاب 

�ل�سيا�سي �لمهيمن حاليًا في �لمجتمع 

�لفل�سطيني يحمل �لمرّكبات �لتالية:

�أوًل: تاأكيد �ل�سفة �لأ�سالنية لالأقلية 

�لعربية، وما يترتب على ذلك من لزوم �لدولة 

�حتر�م خ�سو�سيتها �لثقافية كمجموعة 

خال�صة

�ساهم �لنقالب �ل�سيا�سي في �إ�سر�ئيل في 

�سنة 1977 في �إحد�ث تحولت كبيرة في 

�لمجتمع �لإ�سر�ئيلي، و�لتي ل يز�ل جزء منها 

يت�سكل حتى �لآن. ومن �أهم �لتحولت 

�ل�سيا�سية �إنهاء هيمنة حزب �لعمل على 

�لم�سهد �ل�سيا�سي �لإ�سر�ئيلي. فمنذ �سنة 1977 

حتى �لآن كان �لليكود معظم �لوقت على ر�أ�س 

�ل�سلطة )Mustafa & Ghanem 2010(، و�أ�سبح 

�لمر�سح �لطبيعي لت�سكيل �لحكومات، ففي 

�نتخابات �لكني�ست ل�سنة 2013، لم يكن هناك 

مر�سح مناف�س لمر�سح �لليكود، بنيامين 

نتنياهو، على ت�سكيل �لحكومة �لإ�سر�ئيلية.

لقد �أحدث �لنقالب �ل�سيا�سي تغيير�ت في 

�لمجتمع و�لم�سهد �ل�سيا�سي �لإ�سر�ئيليين: 

فاقت�ساديًا، �زد�دت وتيرة �لنتقال �إلى 

�قت�ساد �ل�سوق و�ن�سحاب �لدولة من �إد�رة 

�لقت�ساد، وذلك بما ين�سجم مع �لتوجه 

�لليبر�لي �لقت�سادي للحزب �لحاكم، وهو ما 

�أدى �إلى حر�ك �قت�سادي �جتماعي جديد في 

ا �سيا�سيًا ف�ساهم في 
ّ
�لمجتمع �لإ�سر�ئيلي؛ �أم

�سعود نخب �سيا�سية جديدة في �لم�سهد 

�ل�سيا�سي �لإ�سر�ئيلي، هي �لنخب �ل�سرقية، 

وفي زيادة �أهمية �لم�ستوطنين في �ل�ساحة 

�ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية، كما �أدى �إلى بد�ية 

تبلور تعددية �سيا�سية حزبية في �لمجتمع 

�لعربي، وتحالف جديد مع �لي�سار �لإ�سر�ئيلي 

�سد �ليمين. و�أدى �لنقالب �أي�سًا �إلى تغيير�ت 

�سيا�سية �إقليمية مثل توقيع �تفاق �ل�سالم مع 

م�سر، وبذلك �أخرجت �إ�سر�ئيل �أهم دولة عربية 

من د�ئرة �ل�سر�ع معها، كما بد�أت تت�سكل 

ذ�كرة تاريخية �إ�سر�ئيلية جديدة تن�سجم مع 

�لذ�كرة �لتاريخية للحزب �لحاكم.

ا بالن�سبة �إلى �لفل�سطينيين من مو�طني 
ّ
�أم
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�لعرب، هو �لذي يمنع من �لعتر�ف بهم 

كمجموعة قومية تتمتع بحقوق جماعية مثلما 

ت عليه �لوثائق �لدولية �لمتعلقة 
ّ

ن�س

بالمجموعات �لأ�سالنية.

عالوة على ذلك يعتبر هذ� �لخطاب �أن حل 

م�ساألة �لحتالل هو م�ساألة مهمة، لكنها لن 

تنعك�س �إيجابيًا ب�سكل جوهري على مكانة 

�لعرب في �إ�سر�ئيل، �إذ �إن �لن�سال �سيتو��سل 

حتى �عتر�ف �إ�سر�ئيل بجميع �لمجموعات 

�لقومية فيها ب�سورة مت�ساوية. 

�أ�سلية ت�سكن في وطنها؛

ثانيًا: مطالبة �لعرب �إ�سر�ئيل بالعتر�ف 

بهم كمجموعة قومية ولي�س كطو�ئف دينية، 

�لأمر �لذي يترتب عليه �لعمل �لحثيث للمطالبة 

بالحكم �لذ�تي �لثقافي في جهاز �لتعليم 

�لعربي و�لحقوق �لجماعية؛

ثالثًا: �لن�سال �سد طابع �لدولة �ليهودي 

�لذي ي�سكل جوهر �لخطاب �ل�سيا�سي منذ 

�لت�سعينيات، و�لذي ينطلق من �لدعاء �أن 

طابع �إ�سر�ئيل �لإثني ــ �لديني هو �ل�سبب في 

�لتمييز، و�أن �لإق�ساء �لمّتبع �سد �لمو�طنين 

املصادر

�صي�صتعمل �لكاتبان هذ� �لم�صطلح في �لمقالة، مع علمهما باأن �لكلمة هي مجاز للداللة على �لتحول   1

تغيير  �أن ي�صف عملية  يمكن  ''�نقالب'' ال  �أن م�صطلح  �لباحثان  �إ�صر�ئيل. ويعي  في  �لكبير  �ل�صيا�صي 

�ء عملية �نتخابية. 
ّ
�صيا�صي تحدث جر

ورد في كثير من �لمر�جع �أن �صنة 1966 كانت �آخر �صنو�ت �لحكم �لع�صكري، �إالّ �إن بحث بويمل )2007(   2

�لموثق بالوثائق �الأر�صيفية، بّين �أن نهاية �لحكم �لع�صكري عن �آخر منطقة عربية كان في �لحقيقة في 

�صنة 1968.

هي �الأحد�ث �لتي ت�صف �لمو�جهات بين �لمتظاهرين �لعرب في �لمدن و�لبلد�ت �لعربية وبين قو�ت   3

�إلى  �أريئيل �صارون  �لمو�طنين �لعرب على زيارة  �ندلعت ب�صبب �حتجاج  �الإ�صر�ئيلية، و�لتي  �ل�صرطة 

باحة �لم�صجد �الأق�صى �لمبارك. وقد �أدت تلك �لمو�جهات �إلى مقتل ع�صر�ت �لفل�صطينيين في �لقد�ش، 

�الأخ�صر بين  �لخط  د�خل  �لمو�جهات  �إثر  �لغربية، في  �ل�صفة  �لثانية في  �الأق�صى  �نتفا�صة  و�أعقبتها 

�لمو�طنين �لعرب وقو�ت �ل�صرطة، و�لتي ُقتل خاللها 12 مو�طنًا عربيًا بر�صا�ش �ل�صرطة.
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