الفل�سطينيون في �إ�سرائيل

ه ّمت زعبي

مقدمة
يقدم هذا الفصل مالمح عامة للمتبقين الفلسطينيين الحق ًا للنكبة ،ويعرض أبرز

المميزات االجتماعية – االقتصادية ،ومس�توى المعيش�ة ،ونس�بة الفقر في المجتمع،

مبين� ًا سياس�ات التميي�ز العنصري�ة م�ن خلال مقارن�ة أب�رز ه�ذه البين�ات بالمجتمع

اإلسرائيلي ،كما يتناول السياسات االستعمارية اإلسرائيلية ،وقوننة دونيتهم ،وضرب
وحدة نسيجهم االجتماعي ،وتطبيع تفرقتهم لطوائف ،واستهداف قادتهم.
فض ً
ال عن ذلك ،يتوقف هذا الفصل عند أبرز طرق مواجهة المتبقين الفلسطينيين
لهذه السياس�ات ،فيعرض طرق مواجهتهم الرس�مية ،واألحزاب والتيارات السياسية
األب�رز .كذل�ك يتوقف عن�د المجهود الجماعي غير الحزب�ي البرلماني ويعرض أهم

التي�ارات السياس�ية غي�ر البرلماني�ة والتنظيمات واللج�ان القطرية .ويتن�اول الفصل،

أيض ًا ،أهم محطات الصدام والمواجهة مع الدولة اليهودية ،عارض ًا أبرز المواجهات
التي رسخت في الذاكرة الجمعية الفلسطينية.

تتط�رق نهاي�ة الفص�ل إلى الجدلي�ة بي�ن التحدي�ات الخارجي�ة والداخلية التي

يواجهه�ا ه�ذا المجتمع نتيجة السياس�ات اإلس�رائيلية منذ األلفية الثالث�ة ،ومحاولته

التشكل بشكل جماعي لمواجهة هذه التحديات ،كما يتوقف عند دور متزايد للمجتمع
المدني والجيل الشاب والمشهد الثقافي في مواجهتها.

المتبقون الفلسطينيون

تعرف
ال يحم�ل الفلس�طينيون مم�ن بقوا ف�ي بلدهم بع�د النكبة ،كلمة واح�دة ّ

وإما بالفلس�طينيين في إس�رائيل،
عرفون مثلما جاء في بداية هذه الجملةّ ،
به�مّ ،
فإم�ا ُي ّ
وإما بالفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل ،أو عرب إسرائيل في القاموس اإلسرائيلي.
ّ

ً
اخت�رت كلمة
والحق�ا ج�رى تعريفه�م بمصطلح عرب  ،48إش�ارة إل�ى النكبة .وقد
ُ
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المتبقين لتعريف هذه الفئة من الفلس�طينيين ،لكونها تجمع تجربة بقاء هذه الفئة من

الش�عب الفلس�طيني في وطنها ،وأيض ًا صمودها أمام محاوالت المش�روع الصهيوني
طردها الفعلي من المكان ،ومحوها الرمزي من الرواية والتاريخ.

1

كان�ت أح�داث النكب�ة س�نة  ،1948إح�دى المحط�ات المركزية في المش�روع

الصهيون�ي ،إذ ل�م تك�ن تل�ك الس�نة ،حي�ن ط�ردت الحرك�ة الصهيوني�ة 750,000

فلسطيني ،منهم  %90من سكان المدن ،قد أفرغت  420قرية وهدمتها ،نهاية عمليات
اإللغاء والمحو الفلس�طيني ،بل جاء إعالن إقامة دولة إس�رائيل ،على أنقاض الشعب

الفلس�طيني ،إعالن ًا لمرحلة تش�ييد ،وتمكين ومأسس�ة هذا المش�روع االستيطاني في
فلس�طين ف�ي مؤسس�ات دول�ة ،ومحط�ة إضافية ف�ي عملية إلغ�اء الفلس�طينيين/ات

وفلسطين.

فعزلوا عن
حمل�ت أح�داث النكبة تداعيات عميقة على المتبقين في فلس�طينُ ،
ّ
وتحكمت دولة إس�رائيل ف�ي جميع مجاالت
وس�لبت مواردهم،
محيطه�م العرب�يُ ،

حياته�م اليومي�ة الخاص�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة – االجتماعية العام�ة .إلى جانب
هذا كله ،هدمت النكبة الكيان السياس�ي للش�عب الفلس�طيني ،وش�تتت نخبه الثقافية
واالجتماعي�ة والسياس�ية ،ودم�رت مرافق�ه وعالقات�ه وأسس�ه االقتصادي�ة .كذل�ك

هدم�ت النكب�ة المس�تمرة ،معظ�م مدن�ه الفلس�طينية ،وه�ودت جميعها ،وس�اهمت
بص�ورة كبي�رة ف�ي تش�ويه مس�ار تمدنه،

2

العثماني.

ذل�ك ال�ذي ب�دأ ف�ي نهاي�ات الحك�م

بقي أن نؤكد ،مجدد ًا ،أن المتبقين الفلس�طينيين ،هم جزء ال يتجزأ من الش�عب

1

2

جاء اختياري للكلمة اشتقاق ًا من فعل ب.ق.ي .بمعناها البقاء في المكان ،ولحملها أيض ًا دالالت
الصمود والنضال ،إذ ُتستعمل في مصطلح «صراع البقاء» ،وألنها عكس كلمة فناء الذي أراده لها
المشروع الصهيوني .واستلهمت هذا التعبير من مصطلح «البقية الباقية» مثلما استعملها إميل حبيبي في
كتابه «المتشائل» ،في وصفه هذه المجموعة من الشعب الفلسطيني.
1948
نكبة
بعد
الفلسطينيون
همت زعبي (في قيد النشر « )2020المتبقون
جدلية
:
للتوسع ،راجعّ :
ّ
المحو والبقاء في مدينة حيفا» ،في :محمود يزبك (محرر)« ،ذاكرة شاهدة على البقاء في فلسطين»
(حيفا :مدى الكرمل).
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الفلس�طيني وم�ن األم�ة العربي�ة ،تتعام�ل معهم الدول�ة اليهودي�ة من ه�ذا المنطلق،
ويتفاعلوا هم ،بدورهم ،مع التغييرات الجارية في العالم العربي والقضية الفلسطينية،
وعليه فإنهم ،بصورة أو ُبأخرى ،أحد أوجه صراع إسرائيل في المنطقة.

معطيات عامة

3

السكان

وصل عدد الفلسطينيين في منتصف سنة  2017إلى  1,452,000نسمة ،ويشكلون

نحو  %17,3من مجمل السكان في إسرائيل.

4

ويتوزعون بحسب الديانة إلى %83,6

م�ن المس�لمين ،و %8,3م�ن المس�يحيين ،و %8,1م�ن ال�دروزّ .أم�ا بحس�ب الموق�ع

الجغراف�ي ،فه�م يش�كلون %50,8 :م�ن الس�كان في لواء الش�مال ،ونح�و  %17,8من

س�كان لواء حيفا ،و %14,1من س�كان لواء تل – أبيب ،ونحو  %17,2من س�كان منطقة
النق�ب .ويمت�از المجتمع الفلس�طيني بكونه مجتمع ًا فتي ًا جد ًا ،إذ بلغت نس�بة األفراد

حتى الرابعة عشرة من العمر ،نحو  ،%32,1مقارنة بـ %27,4 من اليهود لسنة .2017

يسكن  %25,1من الفلسطينيين في تجمعات كبيرة (تلك التي يزيد تعداد سكانها

عن  15,000ألف نسمة) ،و %34,1في تجمعات متوسطة (التجمعات التي يتراوح عدد
س�كانها ما بين  5000و 15,000ألف نس�مة) ،ويس�كن  %40,4في تجمعات صغيرة

(التجمعات التي يقل عدد س�كانها عن  5000نس�مة) .ويسكن  %7,3من الفلسطينيين

ف�ي م�دن معرفّة إس�رائيلياً بأنها «مختلط�ة» ،بينما يقيم نحو  %6,7من مجمل الس�كان
3

4

تشمل المعطيات اإلسرائيلية الرسمية في معطيات المسح السكاني ،سكان القدس المحتلة (منذ سنة
 ،)1967ومنذ سنة  ،1982وتشمل أيض ًا سكان الجوالن السوري المحتل ،كما تعتمد في بياناتها التقسيم
الطائفي للفلسطينيين .وعليه ،وإلى جانب المعطيات التي توفرها المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية،
يستقي هذه الفصل بعض المعطيات التي توفرها جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية ،من
خالل مركز البحوث االجتماعية التطبيقية (ركاز).
هذا وأشارت معطيات دائرة اإلحصاءات المركزية أن عدد الفلسطينيين في إسرائيل في نهاية سنة 2019
بلغ  1,916,000ويشكلون  %21من سكان دولة إسرائيل .وتجدر اإلشارة إلى أن المعطيات التي توفرها
دائرة اإلحصاءات المركزية في إسرائيل تشمل في تعداد سكان إسرائيل سكان القدس وسكان الجوالن
المحتلين.
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العرب في البلد ببلدات «غير معترف» بها في النقب.

5

يس�كن الفلس�طينيون في مناطق محددة في إس�رائيل ،ومعظمه�م ال يغير مكان

إقامت�ه .وتش�ير نتائ�ج المس�ح األخي�ر لجمعي�ة الجلي�ل ( )2017إل�ى أن  %91,5م�ن

المجتمع الفلس�طيني في البلد لم يغير مكان اإلقامة ،بواقع  %86,6بين النس�اء مقارنة

يغير مكان
بنح�و  %96,2بين الرجال .وأفاد المس�تطلعون/ات ب�أن  %14,7من الرجال ّ

اإلقامة بسبب الضائقة السكنية ،ونحو  %14,2ألسباب لها عالقة بالعمل .في حين أن
األكثري�ة م�ن النس�اء بواقع  %68أعربن ع�ن أن تغيير مكان اإلقامة يع�ود إلى الزواج.

وتعود النسبة القليلة لعدم تغيير مكان اإلقامة ،للفلسطينيين في إسرائيل ،إلى سياسات
الحيز اإلسرائيلية العنصرية.
ّ

العمل وقوى العمل في المجتمع
الفلسطيني في إسرائيل

يشهد المجتمع الفلسطيني في العقد األخير تحوالت في المعطيات االقتصادية –

تغول السياسات
االجتماعية تعكس السياسات االستعمارية اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى ّ
االقتصادي�ة النيوليبرالي�ة اإلس�رائيلية ،ويقصد بها ،سياس�ات الخصخص�ة ،وتقليص

حج�م مصروف�ات الدول�ة على الخدم�ات االجتماعي�ة والصحية ،وهو م�ا أدى إلى
تقليص دور دولة الرفاه.

تنعك�س ه�ذه التح�والت ف�ي تحوالت طفيف�ة ،في نس�بة مش�اركة الرجال في

س�وق العمل ،وفي زيادة ملموس�ة في مش�اركة النساء الفلس�طينيات في سوق العمل
اإلس�رائيلية ،والتي تبقى منخفضة ،إذا ما قورنت بنس�بة انخراط النساء اليهوديات في

سوق العمل .وعلى الرغم من الزيادة في المشاركة في سوق العمل ،فإنه ُيلحظ أن ما

يقارب  %60من المس�تخدمين والمستخدمات الفلسطينيين يعملون في غير مجاالت
تخصصه�م ،وأن هن�اك تركي�ز ًا عالي ًا للنس�اء وللرجال كمس�تخدمين ف�ي فروع عمل
5

لالستزادة عن واقع الفلسطينيين في النقب ،راجع :إبراهيم أبو عجاج (« ،)2018التغيرات الديموغرافية
على حياة السكان العرب في النقب في القرن الحادي والعشرين» (حيفا :مدى الكرمل) .على الرابط:
https://bit.ly/2SDhMft
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ذات مه�ارات منخفضة.

6

كم�ا تجدر اإلش�ارة إلى أن ما يق�ارب  %10من العاملين

وتبين
والعاملات عمل�وا بوظيف�ة جزئية بواقع  %4,1بين الرجال و %21,9من النس�اءّ .

النتائج أن  %22,2من النساء رغبن في العمل بوظيفة كاملة ولم يجدن.
توسع
تنعكس هذه المميزات سلب ًا على مكانة الفلسطينيين وتساهم في استمرار ّ
الفجوات بين المجتمع الفلس�طيني والمجتمع اإلس�رائيلي .وتعود النسبة المنخفضة

لمشاركة النساء والرجال العرب في سوق العمل اإلسرائيلية ،إذا ما قورنت بالمجتمع

اإلس�رائيلي ،إلى أس�باب تاريخية عديدة ،منها :مصادرة األراضي الفلس�طينية ،وهدم
المدين�ة الفلس�طينية ،وتبعي�ة مطلقة لس�وق العمل اإلس�رائيلية ،فض ً
ال ع�ن عدم توفر

ف�رص عم�ل ف�ي التجمعات الس�كانية العربية .كما تفس�ر هذه األس�باب ،إضافة إلى
مميزات التعليم التي سنتطرق إليها الحق ًا ،انخراط الفلسطينيين ،وال سيما النساء ،في

أعمال ال تتالءم مع مؤهالتهم ،وتركيز ًا عالي ًا للنساء والرجال كمستخدمين في فروع
عمل ذات مهارات منخفضة،

7

األمر الذي يشكل أحد أسباب انسحابهم من سوق

العمل في جيل مبكر ،واستمرار دونية أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.

8

تش�ير المعطيات إلى انخفاض طفيف في نس�بة مشاركة الرجال الفلسطينيين في

س�وق العمل اإلس�رائيلية ،إذ وصلت نس�بة مش�اركتهم إلى  %66,6س�نة  ،2017قياس ًا
بـ %69,1 لس�نة  .2014و ُتعتبر هذه النس�بة أعلى قلي ً
ال من نس�بة مش�اركتهم في س�وق
العمل لس�نة  ،2007فقد كانت  ،%65,6لكنها ما زالت أقل من نس�بة مش�اركة الرجال

اليهود في سوق العمل التي وصلت في سنة  2017إلى .%70

9

6

8

عيران يشيف ونيتسا (كلينر) كسير (« ،)2018اقتصاد المجتمع العربي في إسرائيل» ،في :إيبين بن بسات
وآخرين (محررين)« ،أضواء وظالل في اقتصاد السوق – سوق العمل اإلسرائيلية»2015 – 1995 ،
(مركز فالك ،الجامعة العربية في القدس) (بالعبرية).
المصدر نفسه.
OECD (2018), «OECD Economic Surveys, Israel,» http://www.oecd.org/eco/surveys/
economic–survey–israel.htm

9

أحمد شيخ محمد ،محمد خطيب ،سوسن رزق مرجية (« ،)2018الفلسطينيون في إسرائيل :المسح
االجتماعي االقتصادي الخامس – 2017 ،النتائج األساسية» (شفاعمرو :جمعية الجليل ،الجمعية
العربية للبحوث والخدمات الصحية).

7
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ه�ذا وتش�هد مش�اركة النس�اء العربيات في س�وق العم�ل في الس�نوات األخيرة

ارتفاعاً مستمراً .وبلغت نسبة مشاركة النساء لسنة  %32,9 2017مقارنة بـ %18,9 في سنة
 %32,5( 2007سنة  .)2014وعلى الرغم من الزيادة المتواصلة ،والتي تعود أساس ًا إلى
سياسة إسرائيل الساعية لتحسين مؤشرات اقتصادها ،ومتفادية أيض ًا نقد منظمة التنمية
والتعاون االقتصادية ( ،)OECDفإن هذه النسبة ،ما زالت منخفضة جد ًا ،إذا ما قورنت

بمشاركة النساء اليهوديات في سوق العمل التي وصلت سنة  2017إلى .%65,9

تش�ير البيان�ات (ج�دول رق�م  )1إل�ى أن  %82,6م�ن المس�تخدمين/ات

الفلس�طينيين/ات ه�م مس�تخدمون برات�ب ش�هري ،بينم�ا أف�اد  %6,6منه�م بأنهم
أصح�اب مه�ن ح�رة .فيعمل  %0,5من الرج�ال في وظائف إداري�ة عليا و %6,5في

مه�ن أكاديمي�ة ،وم�ا يقارب  %60يعمل ف�ي الحرف اليدوية .وفيم�ا يتعلق بالفروع

االقتصادي�ة فتش�ير البيان�ات إل�ى أن  %32,2م�ن الرج�ال الفلس�طينيين يعملون في
فرع اإلنش�اءات (مقارنة بـ %5,5 من الرجال اليهود) ،وش�كل فرع التجارة وإصالح
ّ
فش�كلت
المركب�ات  %11,8( %15,3من اليهود)ّ ،أما التعدين والصناعات التحويلية
 ،%13,9وشكّل النقل والتخزين .%11,4

أمّا بش�أن عمالة النس�اء ،فتش�ير المعطيات إلى أن  %29,4منهن يعملن في مجال

الفنيات المتخصصات ،وانخفضت نسبة األكاديميات بينهن إلى  %7,3في مقابل %15

قبل عقد ،وفي مقابل ارتفاع ملحوظ في مجال الباعة والخدمات وفي المهن األولية
أو م�ن دون مه�ن %27,1 ،و %17,3عل�ى التوال�ي مقارن�ة ب�ـ %16,8 و %9,6قب�ل عقد.

وتش�كل مهنة التدريس المهنة األكثر ش�يوع ًا بين النس�اء الفلسطينيات ،إذ بلغت نسبة
العاملات ف�ي هذا الفرع ( %31,1في مقابل  %19,4من النس�اء اليهوديات) .وجاء فرع
التجارة بالمركز الثاني بنس�بة  %10,6( %26,1من النس�اء اليهوديات) ،وفرع الخدمات
ّ
وتشكل هذه المعطيات تغيير ًا عن العقد األخير،
الصحية في المكان الثالث (.)%16,3

فقد كانت نسبة النساء الفلسطينيات في الفروع االقتصادية سنة  %45,1 2007في فرع
التعليم ،و %11,9في فرع التجارة ،و %9,4في فرع الخدمات الصحية.
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جدول رقم 1
توزيع العمالة بحسب المهنة سنة ( 2017نسب مئوية)
مهنة أكاديمية

المهنة

6,5

ذكور

7,3

فنيون ومتخصصون

4,3

الباعة ومرافق الخدمات

14,2

27,1

العاملون في الحرف والمهن

59,2

5,1

0,5

0,1

الكتبة

الزراعة

3,1
1,1

المهن األولية أو من دون مهن

11,1

المجموع

100

موظفو إدارة عليا

المصدر :شيخ محمد ،خطيب ،مرجية ،مصدر سبق ذكره.

نساء

6,8

المجمل

29,4

12,2
18,3
42,2

11,2
2,4

5,7
1,1

17,3

13,0

100

100

0,4

مستوى المعيشة

تعان�ي أغلبي�ة البلدات العربية في إس�رائيل جراء مس�توى اقتصادي – اجتماعي
مت�دنٍ ،إذ تُ�درج  %67منها ف�ي العناقيد 10الثالثة المنخفض�ة ،بينما  %7من البلدات

العربية فقط تندرج في العناقيد الثالثة العليا ،قياساً بالبلدات اليهودية التي تدرج %24

منها في العناقيد المنخفضة و %34في العناقيد العليا.

11

وتعتمد  %56,8من األس�ر الفلس�طينية في إسرائيل على الراتب الشهري مصدر ًا

لدخله�ا األساس�ي .وتت�وزع مصادر األج�ور والروات�ب على ثالثة قطاعات رئيس�ية

بواقع  %22من القطاع اإلس�رائيلي الخاص ،و %20,7من القطاع العربي الخاص ،في
 10تقوم دائرة اإلحصاء المركزية في إدراج السلطات المحلية في إسرائيل في عشرة مجموعات ،تدعى
عناقيد ،وفق معايير اقتصادية – اجتماعية ،إذ يشمل العنقود رقم واحد بلدات ذات وضع اقتصادي –
اجتماعي متدنٍ ،ويضم العنقود رقم عشرة بلدات ذات وضع اقتصادي – اجتماعي مرتفع.
غره (« ،)2018كتاب المجتمع العربي في إسرائيل ( :)9السكان ،المجتمع واالقتصاد»
 11رمسيس ّ
(القدس :مركز فان لير).
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مقابل  %14,1من القطاع اإلس�رائيلي العام .أمّا مخصصات البطالة فش�كلت  %2,1من
األس�ر العربية كمصدر الدخل الرئيس�ي ،وبلغت مخصصات تأمين الدخل نحو %5,1

من األس�ر كمصدر الدخل الرئيس�ي .وفي المجمل ،بلغت نسبة األسر الفلسطينية في

إس�رائيل الت�ي تعتمد عل�ى مصدر دخل يعود إلى العم�ل  ،%73,4في حين  %20,8من
األسر تعتمد على المخصصات ،ونحو  %4,4على التقاعد.

12

ش�هد الراتب الشهري المتوسط للعائلة الفلسطينية في إسرائيل ارتفاع ًا ملحوظ ًا

في العقد األخير من  5410ش�يكالت ( 1580دوالر ًا) س�نة  ،2007إلى  8190ش�يك ً
ال
جدي�د ًا (بقيم�ة  2390دوالر ًا) س�نة  .2018وعل�ى الرغم من هذه الزيادة فإن متوس�ط

الراتب الشهري للعائلة الفلسطينية ،ما زال ،يشكل نحو ثلثي راتب األسرة اإلسرائيلية
(جدول

اليهودية التي وصل إلى  13,558شيكالً (ما يعادل  3956دوالراً) سنة 2018

13

رقم  2الراتب الشهري الصافي المتوسط للعرب واليهود لسنة .)2018

جدول رقم 2
متوسط الراتب الشهري الصافي المتوسط سنة 2018
رجال عرب

متوسط الدخل الشهري 8190

2018

رجال يهود

13,558

المصدر :سفيرسكي ،كونور – إتياس ،ليبرمان ،مصدر سبق ذكره.

نساء عرب

5722

نساء يهود

8923

عل�ى الرغ�م من هذه المؤش�رات اإليجابية التي تدل على ارتفاع في مؤش�رات

مس�توى المعيش�ة لدى الفلس�طينيين في الداخ�ل ،فإن مقارنة دقيق�ة وعميقة أكثر في
 12شيخ محمد ،خطيب ،مرجية ،مصدر سبق ذكره.
 13معطيات سنة  ،2007اعتمدت على المصدر التالي :بيني فافرمان (« ،)2010العرب في إسرائيل:
السكان ،مميزات العمل ،مستوى الحياة ،دخل ومصروفات( »2008 – 1980 :دولة إسرائيل :وزارة
التجارة والتشغيل)؛ معطيات سنة  ،2018اعتمدت على المصدر التالي :شلومو سفيرسكي وإيتي
كونور – إتياس وأفيف ليبرمان (آذار/مارس « ،)2020صورة الوضع االجتماعي( »2020 ،تل أبيب:
مركز أدفا).
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تبين عدم َج ْس�ر الفجوات بي�ن المجتمع الفلس�طيني والمجتمع
طبيع�ة ه�ذه الزي�ادة ّ

اإلس�رائيلي ،إذ أفادت نتائج بحث أجراه مركز أدفا – بأنه وعلى الرغم من مؤش�رات
تحس�ن االقتصاد اإلس�رائيلي في الس�نوات األخيرة والنابعة من سياس�ات اقتصادية
ً
(الحق�ا لألزم�ة االقتصادي�ة س�نة  ،2008وأس�باب سياس�ية ضمنه�ا الهدوء النس�بي

للمقاوم�ة ف�ي األراضي الفلس�طينية المحتلة س�نة  ،)1976ف�إن الطبق�ات العليا تبقى
المس�تفيد األساس�ي من هذه السياس�ات .ومن وجهة نظر الجهات المستضعفة ،فإن
اس�تفادتها من ارتفاع االس�تهالك الفردي العالي جاء على ش�كل زيادة في الوظائف

بفرع الخدمات منخفضة األجر.

14

وعل�ى الرغم من صعوبة اس�تقاء المعلومات بش�أن الفج�وات داخل المجتمع

مفص�ل ،ف�إن من غي�ر المس�تبعد أن يك�ون لهذه
الفلس�طيني ،لع�دم توفره�ا بش�كل ّ
السياسات التأثير نفسه في المجتمع الفلسطيني .والمؤشرات إلى أن هذه السياسات

س�اهمت في ازدياد الفجوات داخل المجتمع الفلس�طيني ذاته يمكن أن ُتس�تدل من

نتائ�ج دراس�ة مركز األبح�اث أدفا (جدول رقم  .)3فعلى س�بيل المثال ،وعلى الرغم
من التحسن في مؤشرات مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين في الداخل ،فإن الدراسة
تش�ير إلى أن هذا التأثير اإليجابي كان متفاوت ًا ،إذ في حين ارتفعت نس�بة الحاصلين،

في المجتمع الفلس�طيني ،على ضعفي الراتب المتوس�ط وأكثر من  %11س�نة 2000

ضعفي الراتب المتوس�ط  %9س�نة  2000وإلى  %13س�نة
إلى  %16س�نة ( 2015حتى
ّ

 ،2015ونسبة الحاصلين على ضعفي الراتب المتوسط وما فوق من  %2إلى  ،)%3إ ّال
إن نس�بة الحاصلين على أقل من الحد األدنى لألجور ارتفعت من  %36وبلغت %41

سنة ( 2015نسبة الحاصلين على حتى الراتب المتوسط انخفضت من  %19إلى ،%10
وحتى  %75من الراتب المتوسط انخفضت من  %24إلى  ،%21وحتى األجر المتوسط

من  %10إلى .)%11

15

 14سفيرسكي وكونور – إتياس وليبرمان ،مصدر سبق ذكره.
 15المصدر نفسه.

التجمعات العربية %36

%29

جدول رقم 3
توزيع األجور بحسب مستوى الدخل لسنتي  2000و2015

1034,5( 3594
دوالر ًا)
%19
%10

حتى األجر
األدنى

%24
%20

حتى  %75من
حتى نصف
األجر المتوسط األجر المتوسط

حتى األجر
المتوسط

7188
5391
( 1552دوالر ًا) ( 2069دوالر ًا)
%10
%12

حتى ضعفي
األجر
المتوسط األجر المتوسط

ضعفي األجر
المتوسط وما
فوق

%89
%70

األجر
المتوسط
وما فوق

%9
%19

األجر

14,377
14,376
( 4138دوالر ًا) ( 4138دوالر ًا)
%2
%11

10,418
 2999دوالر ًا
%11
%13

7814
 2249دوالر ًا
%21
%19

%10
%6

التجمعات العربية %41

%29

2923
( 841دوالر ًا)

%11
%30

%84
%67

التجمعات
اليهودية

20,836
 5998دوالر ًا
%13
%21

توزيع األجور بحسب مستوى الدخل سنة 2015
 20,837وما
فوق
 5998دوالر ًا
%3
%12

5209
4650
( 1338دوالر ًا) ( 1499دوالر ًا)

%16
%33

التجمعات
اليهودية

المصدر :المصدر نفسه.
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الفقر

تش�ير إحصاءات مؤسس�ة التأمين الوطني لسنة  2018إلى أن ما يقارب  %60من

العائالت العربية تعيش إمّا دون خط الفقر وإمّا قريباً منه ( %44,2تعيش دون خط الفقر

و %14قريبة جداً من خط الفقر) (في مقابل  %49,4لس�نة  ،)2008بينما س�جلت نس�بة

 %20م�ن العائلات اليهودي�ة التي تعيش إمّ�ا تحت خط الفقر وإمّا قريب�ة منه (%13,4

تعيش تحت خط الفقر و %6,9قريبة من خط الفقر) في مقابل  %15,3لسنة .2008

16

وترتف�ع النس�بة قليالً إذا احتس�ب الفق�ر بين األفراد ( %49,4م�ن األفراد العرب

في مقابل  %13,9من األفراد اليهود) ،وتش�هد قفزة ملموس�ة عند الحديث عن أطفال

يعيش�ون تحت خط الفقر ،إذ إن  %60,8من األطفال العرب يعيش�ون دون خط الفقر،
ف�ي مقاب�ل  %19,6م�ن األطف�ال اليه�ود (انظر جدول رقم  4نس�بة الفقر ل�دى العرب
واليهود بحسب األلوية (.))2018 – 2016

ومع أن نتائج الجدول تش�ير إلى انخفاض في نس�بة الفقر ،وإن بنس�ب متفاوتة
لدى العائالت واألفراد واألطفال ،في لواء الشمال ولواء حيفا مقارنة بسنة  ،2016إ ّال

إنها تش�هد قفزة ملموس�ة في العائالت العربية الفقيرة في لواء الجنوب بواقع %58,7
من العائالت كانت تعيش تحت خط الفقر سنة  ،2016في مقابل  %66,6سنة .2017

التعليم
ّ
يش�كل التدن�ي في مس�توى الخدم�ات في مجال التعليم س�بب ًا إضافي ًا في س�وء

األوضاع المعيش�ية للفلس�طينيين .وهذا التمييز هو الس�بب المركزي في عدم ّ
تمكن

الفلسطينيين من اكتساب مهارات عالية ،تتالءم مع التغييرات في سوق العمل ،األمر

الذي يؤدي إلى انخراطهم في مهن منخفضة األجر.

17

وتش�ير معطيات مس�ح الجليل إلى أن  %96,4من الفلس�طينيين في الفئة العمرية

 15عام ًا وما فوق يعرفون القراءة والكتابة ،وأن نس�بة االلتحاق بالتعليم فوق الثانوي
 16المصدر نفسه.
 17تقرير  ،OECD, 2018مصدر سبق ذكره.

 14دليل إسرائيل العام 2020

جدول رقم 4
نسبة الفقر لدى العرب واليهود بحسب األلوية ()2018 – 2016

*

2016
النسبة في

بين
العائالت
اليهودية

بين
األفراد
اليهود

2018
بين
األطفال
اليهود

بين األفراد
اليهود

بين
العائالت
اليهودية

بين
األطفال
اليهود

القدس

26,2

29,8

39,6

22,5

30,7

43,6

الشمال

15,2

13,9

16,9

15,5

15

18,5

حيفا

12,6

12,8

17,8

12,7

11,7

15,5

المركز

7,5

7,5

10,4

8,0

6,4

7,4

تل أبيب

10,2

11,5

19,2

11,1

12

18,2

الجنوب

18,6

17,4

23,9

17,3

16,7

22,2

بين
العائالت
العربية

بين
األفراد
العرب

بين
األطفال
العرب

بين األفراد
العرب

بين
العائالت
العربية

بين
األطفال
العرب

القدس

69,2

72,9

78,2

55,6

56,6

63,7

الشمال

40,2

39,2

49,1

38,8

37,6

48,0

حيفا

61,1

62,2

74,0

42,9

42,8

51,2

المركز

33,7

38,4

50,0

44

40

46,2

تل أبيب

––––

––

––

––

––

––

الجنوب

58,5

63,4

68,2

66,6

72,9

79,6

المصدر :معطيات من «تقرير سنوي للفقر في إسرائيل سنة ( »2017مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلية).
* تشتمل المعطيات على المستوطنين في الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين في القدس الشرقية.
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(كليات وجامعات) بين النس�اء ،تفوق النس�بة بين الرجال ،وذلك في معظم المناطق.
وقد بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم فوق الثانوي  %8,8في المعدل ( %6,1بين الذكور

عد هذه النسبة ارتفاع ًا ،إذا ما قورنت في سنة  ،2007إذ بلغت
و %15,2بين اإلناث) ،و ُت ّ
النسبة  ،%7,7ويعود سبب هذا االرتفاع إلى زيادة في نسبة تعليم النساء التي كانت في

حينه  ،%8,8بينما كانت نسبة الذكور .%6,7

التخصص األكثر ش�يوع ًا بين النس�اء هو بالعلوم التربوية وإعداد المعلمين تليها

تخصصات بالمهن الطبية المس�اعدة ،بينما احتلت المهن الهندس�ية بواقع  %14مكان ًا
متقدم ًا في مجال التخصصات بين الذكور ،مقارنة بسنة  ،2007بحيث انخفضت نسبة

الملتحقين حالياً بالجامعات والكليات اإلس�رائيلية من  %88,2في س�نة  2007إلى ما

يعادل  %18( %68,4جامعات و %50في كليات إسرائيلية) ،بينما ارتفع عدد الدارسين/
ات في معاهد عليا خارج البلد  %7,2( %11,8في دول عربية و %4,6في دول أوروبية)
إلى  %31,6سنة  %18,5( 2017في بالد عربية %13,2 ،في معاهد أوروبية).

إجمال فصل المعطيات العامة

إذا م�ا قورن�ت الممي�زات االقتصادي�ة – االجتماعي�ة للمجتمع الفلس�طيني في

إس�رائيل بالمعطي�ات االقتصادي�ة – االجتماعي�ة للمجتم�ع اإلس�رائيلي ،يتض�ح أن

السياس�ات التمييزي�ة تج�اه الفلس�طينيين ه�ي الس�بب الرئيس�ي في نس�بة انخراطهم
المنخفضة في س�وق العمل ،وتحديد ًا في فروع اقتصادية متدنية .كذلك يس�اهم عدم

االس�تثمار ف�ي مج�ال التعليم في تثبي�ت دونية الفلس�طينيين مواطني دولة إس�رائيل،
وازدياد إفقارهم.

التنظيم السياسي للفلسطينيين في الداخل

ل�م تنج�ح القوى الصهيونية في تصفية وتش�ريد الفلس�طينيين جميع� ًا حين جرت

النكبة ،وكانت قد فرضت حكم ًا عسكري ًا على ما يقارب  160,000فلسطيني ممن بقوا

في وطنهم ،استمر رسمي ًا حتى كانون الثاني/يناير  .1966وأخضع نظام الحكم العسكري،
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المتبقين الفلس�طينيين ،لرقابة ش�ديدة ،ومنعوا من العيش بحرية ،وتم تقييد حركتهم من
خالل نظام تصاريح ،ومنعوا من الحق في التنظيم السياسي ،على أساس قطري.

18

وعلى الرغم من هذه التقييدات ،وتحديد ًا على الرغم من حظر التنظيم السياسي

الذي فرضه نظام الحكم العس�كري ،فإن الفلس�طينيين عملوا باس�تمرار على تحدي
ه�ذه السياس�ات ،وثاب�روا في محاوالت تنظيمه�م الجماعي السياس�ي .ويتناول هذا

الفصل التنظيم السياس�ي للفلس�طينيين ،ويعرض التيارات السياسية المركزية ،إضافة
إل�ى قوائ�م انتخابية خاضت االنتخابات العامة ،ضمنه�ا القوائم العربية التي خضعت
للهيمنة الصهيونية.

ولفهم المناخ السياسي الفلسطيني ،ال يقتصر هذا الفصل على مراجعة المشاركة

السياس�ية الفعال�ة ف�ي االنتخابات للبرلمان اإلس�رائيلي ،وإن كان ه�ذا المعيار هو ما
طغ�ى عل�ى األدبيات اإلس�رائيلية الت�ي حللت التيارات الفلس�طينية ف�ي الداخل ،بل

يتطرق أيض ًا إلى التنظيمات واللجان السياسية الجمعية ،وغير البرلمانية ،والجمعيات

األهلية ،باإلضافة إلى أحداث محلية مهمة رس�خت في الذاكرة الجماعية ،لها عالقة

باحتجاج هذه المجموعة من الفلسطينيين على الواقع الذي ُفرض عليهم.

الحزب الشيوعي اإلسرائيلي ()...1919

والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ()...1977

ُأس�س الح�زب الش�يوعي في فلس�طين س�نة  ،1919وبعكس األح�زاب العربية

التي ُأنش�ئت في ظل االنتداب ،وكانت نتاج ًا عضوي ًا للمجتمع الفلس�طيني وديناميته
االجتماعية الداخلية،

19

تشكل الحزب الشيوعي الفلسطيني ،على يد مجموعة من

 18سارة أوسيتسكي – الزار (« ،)1996تبلور العالقات المتبادلة بين العرب واليهود في دولة إسرائيل،
العشرية األولى  ،»1958 – 1948أطروحة دكتوراه ،دائرة العلوم اإلنسانية ،قسم تاريخ الشرق األوسط،
حيفا :جامعة حيفا؛ يئير بويميل (« ،)2007ظل أزرق أبيض :سياسة السلطة اإلسرائيلية تجاه المواطنين
الفلسطينيين ،السنوات المصممة( »1986 – 1958 :حيفا /فراديس).
 19هنيدة غانم (خريف « ،)2017الحزب الشيوعي في إسرائيل بين القومية والدولة»« ،مجلة الدراسات
الفلسطينية» ،العدد  ،122ص .126 – 102

تّمه/ليئارسإ يف نوينطسلفلا 17
يبعز
ي

اليه�ود المهاجري�ن إلى فلس�طين والمتأثرين بالفكر الماركس�ي والحركة الش�يوعية.
وعل�ى م�ر الس�نين ،كان ه�ذا الح�زب حزب ًا يهودي� ًا خالص� ًا ،يعمل داخ�ل المجتمع

اليه�ودي فق�ط إل�ى أن ا ُتخذ القرار ،بإيعاز من الكومنت�رن ،بتعريب الحزب عبر تغيير
اسمه وقطع عالقته بالصهيونية.
ُأعلن رسمي ًا تشكيل الحزب الشيوعي الفلسطيني في تموز/يوليو  .1923وقد تم
20

الحق ًا تب ّني سياسة التعريب رسمي ًا في مؤتمر الحزب الشيوعي السابع الذي ُعقد سنة

 ،1930إذ ا ُتخذ قرار بتعيين س�كرتير عربي ،و ُنفِّذ القرار في س�نة  1934بتعيين رضوان
الحلو ليكون أول سكرتير عربي للحزب.

21

ّ
شكل التناقض بين االنتماء العربي والعمل العربي – اليهودي المشترك ،إشكالية

بنيوي�ة ف�ي تاري�خ الحزب الش�يوعي ،وقد انعكس ه�ذا في عدة مراحل م�ن تاريخه.

ويمثل االنش�قاق الذي حدث س�نة  ،1942أحد انعكاس�ات هذا التوتر الذي جاء في

أعق�اب معارض�ة قي�ادات يهودية ف�ي الحزب ،تأيي�د األعضاء العرب للث�ورة العربية

الكب�رى .وف�ي إث�ر هذا الخلاف ،أقام الش�يوعيون العرب م�ا عرف بعصب�ة التحرر

الوطني ،بينما بقيت قيادة الحزب اليهودية في الحزب الشيوعي .وهكذا تم االعتراف
رس�مي ًا بالح�زب س�نة  ،1944وق�ام الحق ًا بتغيير اس�مه إلى الحزب الش�يوعي ألرض

إسرائيل.

22

ومباش�رة بع�د نكبة  ،1948وتحديد ًا في تش�رين الثاني/نوفمب�ر  ،1948انضم َم ْن
وكونا حزب� ًا واحد ًا
تبق�ى م�ن أعض�اء عصبة التح�رر الوطني إلى الحزب الش�يوعيّ ،

هو الحزب الش�يوعي اإلس�رائيلي الذي ضم في صفوفه اليه�ود والعرب من مواطني
دولة إس�رائيل .وكان الحزب الش�يوعي اإلس�رائيلي ،آنذاك ،الح�زب غير الصهيوني

 20موسى البديري (خريف « ،)2012تأمالت في تاريخ مكتوم :الحزب الشيوعي الفلسطيني واألممية»،
«مجلة الدراسات الفلسطينية» ص 78 – 69؛ ماهر الشريف (« ،)1980األممية الشيوعية وفلسطين
(( »)1928 – 1919بيروت :ابن خلدون).
 21غانم ،مصدر سبق ذكره ،ص .107 – 106
 22المصدر نفسه ،ص .107
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الوحي�د الذي ُس�مح له بخوض االنتخاب�ات ،وكان بذلك المنافس الوحيد لألحزاب

الصهيوني�ة ،ولقوائم الظل خلال تلك الفترة ،وأدى األعضاء العرب فيه دور ًا مركزي ًا
في مقارعة الحكم العسكري وسياساته القمعية.

إ ّال إن الح�زب ع�اد فانش�ق س�نة  ،1965إذ ترك�ه العديد من نش�يطيه المركزيين

اليه�ود .وهن�ا أيض� ًا ،كان مح�ور الخلاف موضوع�ات تتعل�ق بإس�رائيل وبالحركة

الصهيونية ،واع ُتبر الجناح المنش�ق برئاس�ة موش�يه سنيه جناح ًا أكثر مي ً
ال نحو الشارع

اليه�ودي وذا مي�ول صهيونية .لكن الجناح المنش�ق س�رعان ما تالش�ى من الخريطة

السياسية ولم يترك أي أثر أو تراث في الحركة الشيوعية ،وانضم أعضاؤه إلى أحزاب
ُأخرى في اليسار الصهيوني.

يع�رف الح�زب الش�يوعي اإلس�رائيلي نفس�ه كحزب ث�وري يصبو إلى السلام
ّ

والمس�اواة والعدالة االجتماعية والديمقراطية والتغيي�ر االجتماعي العميق ،ويناضل
من أجل اش�تراكية ثورية متجددة .تاريخي ًا ،أيد هذا الحزب قرار التقس�يم الصادر سنة
 ،1947وجاء هذا تماش�ي ًا مع تغير موقف االتحاد الس�وفياتي من تقس�يم فلسطين سنة
 ،1947والذي حدث في إثر التغيرات التاريخية واألوضاع السياسية بعد انتهاء الحرب

العالمية الثانية وإرهاصات الحرب الباردة.

23

يعتب�ر الحزب الش�يوعي الحرك�ة الصهيونية حرك�ة رجعي�ة أيديولوجية .وعلى

يس�مي نفس�ه حزب ًا إس�رائيلي ًا ويرى نفس�ه جزء ًا من الخريطة السياس�ية
الرغم من أنه
ّ
اإلس�رائيلية ،ف�إن نش�يطيه ومنتخبي�ه هم في معظمهم من الفلس�طينيين في إس�رائيل.

ّ
ويرك�ز ط�رح الحزب على المس�اواة في الحق�وق المدنية والقومية للفلس�طينيين في
إسرائيل ،ويطالب باالعتراف بهم ،كأقلية قومية .وأدى الحزب ،وما زال ،دور ًا مركزي ًا

في التواصل مع األراضي المحتلة ،وفي مناهضة االحتالل.

أس�فر نضال األعضاء العرب في الحزب الش�يوعي ضد الحكم العس�كري في

 23المصدر نفسه ،ص .111
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تقوية ش�عبيته .وانعكس هذا في ارتفاع مس�تمر في نس�بة مصوتيه في الكنيس�ت%11 ،

من أصوات الناخبين سنة  ،1959و %22سنة  ،1961و %23سنة  ،1965و %28سنة ،1969
و %37سنة .1973

24

عشية انتخابات الكنيست التاسع سنة ّ ،1977
شكل الحزب الشيوعي اإلسرائيلي

م�ع ق�وى يس�ار يهودي�ة قائمة جبه�ة سلام وديمقراطية ،بات�ت تعرف باس�م الجبهة

الديمقراطية للسالم والمساواة .ويتب ّنى الحزب مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،

واالعت�راف بالق�دس الش�رقية عاصمة لدولة فلس�طين ،يضاف إل�ى ذلك ضمان حل
ع�ادل لمش�كلة الالجئي�ن الفلس�طينيين بم�ا يتالءم مع ق�رارات األم�م المتحدة التي

تعت�رف بحقه�م في االختيار بي�ن العودة والتعويض .وكذلك يط�رح الحزب ضرورة
االنسحاب اإلسرائيلي من الجوالن ،شرط ًا للسالم مع سورية.

25

الحركة اإلسالمية ()...1979

ساهمت عدة عوامل في ظهور الحركة اإلسالمية على خريطة التيارات السياسية

في الداخل الفلسطيني ،أبرزها احتالل األراضي الفلسطينية سنة  ،1967والتي أعادت
التواصل بين الفلس�طينيين على ش�قي الخط األخضر .وفي سياق نشوء هذه الحركة،

أخذ هذا التواصل شكلين :األول ،وصول رجال الدعوة من الضفة الغربية إلى داخل

القرى الفلس�طينية ونش�ر التعاليم اإلسلامية فيها ،والشكل اآلخر كان انخراط شباب
من الداخل الفلس�طيني ،وبصورة خاصة من منطقة المثلث ،في المدارس اإلسلامية
في الضفة الغربية وال سيما في نابلس والخليل.

26

 24أسعد غانم ومهند مصطفى (« ،)2011الفلسطينيون في إسرائيل» ،في :كميل منصور (محرر)« ،دليل
إسرائيل العام ( »2011بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
 25لمراجعة البرنامج العام للحزب ،راجع« :العرب في إسرائيل :الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة:
البرنامج العام» ،بالعربية على الرابط ،https://bit.ly/2WLtog4 :وبالعبرية على الرابط:
http://hadash.org.il/matzahadash/#1

Issam Abu Raiya (2004), «The Split of the Islamic Movement in Israel: Between 26
the Holy Text and Israeli – Palestinian Context,» International Journal of Politics,
Culture, and Society, vol.17, no. 3, pp. 439-455.
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بادر خريجو المعاهد اإلسالمية الذين كانوا متأثرين بالحركة اإلسالمية في مصر،

إلى إقامة نش�اطات غير منظمة في بلداتهم وفي المجمعات التي يس�كنها المسلمون،
شملت إلقاء مواعظ دينية في المساجد ،ولقاءات في األعياد والمناسبات.

27

وبرز

عبد اهلل نمر درويش من كفر قاس�م خريج المدرس�ة اإلسلامية في نابلس سنة ،1971
والشيخ إبراهيم صرصور ،من قيادات الجناح الجنوبي في الحركة اإلسالمية ،والشيخ

رائد صالح ،والشيخ كمال خطيب ،من قيادات الشق الشمالي للحركة.
س�رية شبه عسكرية تحت اسم أسرة الجهاد آمن
في س�نة ُ ،1979أسس�ت منظمة
ّ

أعضاؤها بالجهاد المس�لح ضد اليهود ودولة إس�رائيل .لكن س�رعان ما انتهت هذه
الظاهرة مع إلقاء القبض على قادتها سنة  1980والحكم عليهم بالسجن.

28

تؤمن الحركة بالحل اإلسلامي للقضية الفلس�طينية ،وبإقامة الدولة اإلسلامية

عل�ى كامل التراب الفلس�طيني .غي�ر أن قادتها ،في رأي أس�عد غانم ومهند مصطفى
( ،)2011يدرك�ون أن ه�ذا الح�ل غير واقع�ي في الوقت الحاضر ،وال يعارض قس�م

منهم قيام دولة فلس�طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .وتركز الحركة اإلسلامية في
الداخل على مطالبة السلطات بتحرير أمالك الوقف اإلسالمي ،وبحق المسلمين في

إدارة ش�ؤونهم ،وعلى إقام�ة «المجتمع العصامي» والنه�وض باألوضاع االجتماعية
للفلس�طينيين في إس�رائيل.

29

وكان للثورة اإلسلامية في إيران سنة  ،1979ولبروز

الحركات اإلسالمية في العالم العربي واإلسالمي ،بنوعيها ،مساهمة في ازدياد شعبية
هذه الحركة في ثمانينيات القرن الماضي .وكان التنظيم الجماهيري ،المتماش�ي مع
حرك�ة اإلخ�وان المس�لمين في مصر م�ع احت�رام الخصوصية في الداخ�ل ،كالدمج

بي�ن الجان�ب الدين�ي الروحان�ي والجان�ب االجتماعي في مؤسس�ات رس�مية و/أو
فعالي�ات جماهيري�ة غير منتظمة في مؤسس�ات رس�مية ،من أهم ما س�اهم في تعزيز

Ibid. p. 443 27؛ غانم ومصطفى ،مصدر سبق ذكره ،ص .347
 28غانم ومصطفى ،مصدر سبق ذكره ،ص .347
 29المصدر نفسه ،ص .348
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قوة هذا التيار في المجتمع الفلس�طيني بالداخل .فقد عملت الحركة اإلسلامية من

خالل مؤسس�اتها ،على تلبية حاجات يومية للمجتمع المس�لم ،مثل التعليم والصحة
وتش�جيع الرابط االجتماعي بين أفراد المجتمع اإلسلامي من خالل جمع التبرعات

وتنظيم أيام تطوعية محلية ،وأيض ًا ،قطرية.

تنافس�ت الحركة اإلسلامية ألول مرة ف�ي االنتخابات البلدية س�نة  .1983وفي

االنتخاب�ات المحلي�ة لس�نة  ،1989وحصل�ت على نجاح مدوي ف�ي مدينة أم الفحم،

حي�ث فازت بقيادة الش�يخ رائد صالح على  %76من أص�وات الناخبين ،منتصر ًا بهذا
عل�ى رئيس البلدية الس�ابق هاش�م محاميد ،العضو ف�ي الجبهة الديمقراطية للسلام

والمساواة.

30

وفي إثر اندالع االنتفاضة األولى س�نة  ،1987طفا إلى الس�طح التوتر بين ش�قي

الحركة اإلسلامية ،الش�ق الجنوبي نس�بة إلى المثلث الجنوبي مس�قط رأس عبد اهلل

نمر درويش ،والش�ق اإلسلامي ،نس�بة إلى المثلث الش�مالي ،مس�قط رأس الش�يخ
رائ�د صلاح .فمال الش�ق الش�مالي إلى التماث�ل أكثر مع االنتفاضة وش�جع مواقف
تش�رعن التظاهر والتصدي للش�رطة اإلس�رائيلية ،في حين لم يكن له أي نية تش�جيع

الفلسطينيين في الداخل على االنضمام الفعلي إلى االنتفاضة.

31

وبعد اتفاق أوسلو تصاعدت الخالفات بين شقي الحركة اإلسالمية ،وخصوص ًا

بش�أن موضوع المش�اركة في االنتخابات البرلمانية (الكنيس�ت) .ووص�ل التوتر إلى

ذروته في س�نة  ،1996حين انقس�مت الحركة إلى ش�قين/جناحين ،الجناح الجنوبي
الذي قرر المش�اركة في انتخابات الكنيس�ت ،بينما عارضها الش�ق الش�مالي .وعلى
عكس الجناح الجنوبي للحركة ،س�عى الجناح الش�مالي ألن يؤس�س نفسه كمشروع

يتج�اوز الح�دود الجغرافي�ة ،وس�عى ل�دور إقليم�ي إسلامي فاع�ل يؤس�لم القضية
 30سهير أبو عقصة – داود (« ،)2018الحركة اإلسالمية في إسرائيل»« ،قضايا إسرائيلية» ،العدد ،69
ص .125 – 117
Abu Raiya, op. cit., p. 46. 31
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الفلسطينية ،ويتجاوز قضية الفلسطينيين السياسية والقومية في الداخل.

تحول الش�يخ رائد صالح إلى الش�خصية األبرز في الحركة اإلسلامية الجناح

الش�مالي ،وال س�يما في دفاعه عن المس�جد األقصى .وقد نظم المهرجان الس�نوي

األقصى في خطر إلى جانب تنظيم حملة المتطوعين والمتطوعات ،أو ما باتت تعرف
بـ« المرابطي�ن والمرابط�ات» ف�ي مدين�ة القدس والت�ي تهدف إلى ترمي�م مبان قديمة

تحيط بالمس�جد األقصى ،والتي كثير ًا ما اش�تبكت مع قوات األمن اإلس�رائيلية .وقد
تم محاكمة الشيخ رائد صالح ،في العديد من القضايا المتعلقة بهذه النشاطات ،كما

سنفصل الحق ًا.

وفي خطوة غير مس�بوقة قامت الس�لطات اإلس�رائيلية بحظر الحركة اإلسالمية

الجناح الش�مالي ،إذ و ّقع وزير األمن ،موش�يه يعالون أمر حظر الحركة اإلسلامية،

وذلك بحس�ب أنظمة الدفاع (الطوارئ  )1945االنتدابية .وبموجب القرار الذي نش�ر

ف�ي مج ّل�د النش�ر الرس�مي رق�م  ،7147بتاري�خ  ،2015/11/15وأعلن وزي�ر األمن،

بحسب صالحيته وفق بند  84في أنظمة الدفاع (الطوارئ) لسنة  ،1945بحجة أن األمر

ض�روري للحف�اظ على أمن الدولة واألمن العام ،بأن أي جهة أو ش�خص ينتمي إلى

الحركة اإلسلامية من اآلن فصاعد ًا ،يش�مل مجلس الشورى واللجنة التنفيذية ،وكل

جس�م أو مركز منتمٍ إلى هذه الحركة هو تنظيم خارج عن القانون.

32

كذلك أعلن

يخول بموجبه الجهات األمنية وضع اليد على مؤسس�ات وش�ركات
الوزير مرس�وم ّ

وأمالك متعددة تابعة للحركة اإلسالمية .ومن الجدير بالذكر ،أن الجهاز االستخباراتي
(الشاباك) عارض هذه الخطوة،

33

خوف ًا من تحول بعض أعضاء الحركة اإلسالمية

إلى العمل السري ،وتخوف ًا من ردات فعل قوية من المجتمع الفلسطيني.

 32وزارة القضاء ،مجلد  ،7147من .2015/11/17
 33عن معارضة الشاباك للقرار ،راجع :رفيد براك ،في موقع «هارتس»« ،الشرطة دفعت نحو القرار،
الشاباك يعارض :ما وراء قرار الكابينت عن الحركة اإلسالمية».

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium–1.2778600
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التجمع الوطني الديمقراطي ()...1995
باإلضاف�ة إل�ى التي�ارات المركزي�ة الت�ي اس�تمرت ف�ي نش�اطها ف�ي صف�وف

الفلس�طينيين في إس�رائيل ،ش�هدت الس�احة السياسية في تس�عينيات القرن المنصرم
نش�وء ح�زب التجمع الوطن�ي الديمقراطيُ .
وأس�س هذا التجمع س�نة  ،1995كإطار

تنظيم�ي تش�كل من بعض القوى اليس�ارية الصغي�رة التي عملت ف�ي الماضي داخل
البلدات العربية وهي :جزء من أبناء البلد ،وحركة ميثاق المساواة التي أسسها عزمي
بش�ارة ،وأعضاء س�ابقون من الحركة التقدمية ،وعدد من التنظيمات المحلية في قرى

الشمال والمثلث.

يع�رف التجمع نفس�ه بأنه «ح�زب قومي عربي وطني فلس�طيني ،ديمقراطي في
ّ

فك�ره ونهج�ه وفي أهدافه السياس�ية واالجتماعية ،ملتزم بمب�ادئ العدالة االجتماعية

وحقوق اإلنس�ان والش�عوب ».ويعمل في ظروف الجماهير العربية الفلسطينية داخل
إس�رائيل والمجتمع اإلسرائيلي بصورة عامة« ،على الربط بين الهوية القومية ومبادئ
الديمقراطية ومتطلبات بناء مجتمع حر عصري متطور ».ويستند التجمع في انطالقته
إل�ى «الت�راث اإلنس�اني التقدمي وت�راث الحرك�ة القومي�ة العربية والحرك�ة الوطنية

الفلسطينية».

34

ّ
يركز التجمع على فهم طبيعة العالقة مع الدولة اإلس�رائيلية باعتبارها مش�روع ًا

ويقر ف�ي برنامجه بأن
اس�تيطاني ًا كولونيالي� ًا ق�ام عل�ى أنق�اض الش�عب الفلس�طينيّ .
تحولوا إلى أقلية في وطنهم
«الفلس�طينيين في إس�رائيل هم س�كان البالد األصليونّ ،
بعد النكبة ،وهم جزء من الشعب الفلسطيني واألمة العربية من حيث انتماؤهم الوطني

والقوم�ي والحض�اري والثقافي».

35

ويطالب التجمع باالعتراف بالفلس�طينيين في

إسرائيل كأقلية قومية ،كما يطالب بإعطائها مكانة خاصة ومعترف ًا بها ،وذلك من خالل
حكم ذاتي ّ
يمكنها من إدارة شؤونها الخاصة بها.
 34من «البرنامج السياسي للتجمع» ،كما تم إقراره سنة  ،2004ص .1
« 35برنامج الحزب» ،آذار/مارس .2006
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في مقابل التشديد على الهوية القومية ،يرى التجمع أن على إسرائيل أن تتحول

إلى دولة جميع مواطنيها ،وأن تضمن المس�اواة الفردية لجميع س�كانها ،بغض النظر
ع�ن االنتم�اء الطائف�ي ،والدين�ي ،والعرقي ،والقوم�ي .وال يرى التجم�ع تناقض ًا بين

تش�ديده عل�ى الهوية القومية وبي�ن مطالبته المدنية بتحويل إس�رائيل إلى دولة جميع
ويحرم أشكال
المواطنين ،وإقرار دستور يضمن المساواة ،ويفصل الدين عن الدولة،
ّ

التمييز كافة.

36

خ�اض التجم�ع انتخاب�ات س�نة  1996بالتحالف مع حزب راك�ح ،فحصال مع ًا

على خمسة مقاعد (مقعدان إضافيان عن نتيجة راكح في انتخابات سنة  ،)1992وفي
انتخابات سنة  ،1999تحالف مع الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي ،وحصال

على مقعدينّ .أما في الدورات االنتخابية  ،2003و ،2006و 2009فقد حصل التجمع

على ثالثة مقاعد.

الحركة العربية للتغيير ()..1996

ُأنش�ئت الحركة س�نة  ،1996بقيادة أحمد الطيبي ،مستش�ار الرئيس الفلس�طيني،

ياس�ر عرف�ات /لش�ؤون األقلية العربي�ة .وخاضت الحرك�ة أول تجرب�ة لالنتخابات

العامة للكنيس�ت في الدورة الرابعة عش�رة س�نة  ،1996ثم جاء القرار بانس�حابها قبيل

االنتخاب�ات ،ومن�ذ تل�ك المحاولة لم تخض هذه القائمة االنتخاب�ات العامة منفردة،
بل ائتلفت مع أحزاب وقوائم قائمة .فكما جاء ،في انتخابات الدورة الخامسة عشرة

س�نة  ،1999خاض�ت الحرك�ة االنتخاب�ات ضمن قائم�ة ائتالفية مع التجم�ع الوطني

الديمقراط�ي ،وحصل�ت القائم�ة ،كم�ا ورد ،عل�ى مقعدي�ن .وفي انتخاب�ات الدورة
السادس�ة عش�رة س�نة  ،2003خاضت الحرك�ة االنتخاب�ات مع الجبه�ة الديمقراطية

للسالم والمساواة .ومنذ ذلك الحين حتى سنة  ،2015أي حتى الدورة التاسعة عشرة،
قبل تشكيل القائمة المشتركة ،كما سنفصل الحق ًا (انتخابات سنة  2006وسنة 2009

 36راجع :برنامج التجمع ،2004 ،ص .4
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وسنة  ،)2013خاضت الحركة االنتخابات في تحالف مع القائمة الموحدة .فحصلت

الحركة العربية للتغيير ،في جميع هذه الدورات على مقعد واحد شغله رئيس الحركة
أحمد الطيبي.

أحزاب عربية إضافية خاضت انتخابات
الكنيست في السابق ()1996 – 1983

شهدت الثمانينيات تشكيل الحركة الوطنية التقدمية (سنة  ،)1983والتي انفصل

أعضاؤها عن فرع الجبهة الديمقراطية للسلام والمس�اواة في مدينة الناصرة ،بس�بب
خالفات مع الفرع المحلي والكتلة التي أدارت البلدية في حينه .وبعد حصولها على

 4مقاعد من مجموع  17مقعد ًا في االنتخابات المحلية في الناصرة لسنة  ،1983توسع

تنظيم المبادرة إلى المستوى القطري .وفي سنة  ،1984انضم إلى المبادرة العديد من
الشخصيات الجماهيرية واألكاديميين ورؤساء السلطات المحلية والطلبة الجامعيين،
ُ
وأعل�ن إقام�ة الحرك�ة الوطنية التقدمي�ة التي تحالفت م�ع حزب الترناتيف�ا (البديل)
اليهودي ،لتشكال مع ًا القائمة التقدمية للسالم.

خاضت القائمة التقدمية للسلام انتخابات الكنيست لسنة  1984وحصلت على

 %18م�ن أص�وات الفلس�طينيين .ورك�ز برنامج القائم�ة االنتخابي عل�ى دعم تحقيق

المس�اواة الكامل�ة للعرب في إس�رائيل ،مش�ددة عل�ى انتمائهم القومي الفلس�طيني.
وطالب�ت الحركة إس�رائيل باالعتراف بمنظمة التحرير الفلس�طينية ،الممثل الش�رعي

والوحيد للش�عب الفلس�طيني ،وأيدت قيام دولة فلس�طينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وفي انتخابات س�نة  ،1988تراجع نس�بة مؤيديها إلى  %15وإلى  %9في انتخابات س�نة

 ،1992فخسرت فيها المقعد الوحيد الذي كانت فازت به في الدورتين السابقتين.

37

في س�نة  ،1988اس�تقال عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة من حزب العمل،

احتجاج ًا على سياس�ة حكومة العمل القمعية خالل االنتفاضة األولى ،وقام بتأس�يس
 37غانم ومصطفى ،مصدر سبق ذكره ،ص .344
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الحزب الديمقراطي العربي .وتضمن برنامج الحزب شرح ًا لمنطق إقامة حزب عربي
يحظ�ى بأص�وات الفلس�طينيين ويمثل مصالحهم .وش�مل برنامج�ه المطالبة بتحقيق
مساواة العرب في إسرائيل ،إضافة إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل،

كحل للقضية الفلس�طينية .وفيما يتعلق بالفلس�طينيين في الداخل ،ركز الحزب على

معالج�ة القضاي�ا اليومية متجاه ً
ال في برنامجه الطابع الصهيوني للدولة ،ومركز ًا على
تحقيق اإلنجازات الفعلية وعلى التأثير من داخل المؤسسة الحاكمة.

خ�اض الح�زب انتخابات س�نة  1988وح�از  %11من األص�وات العربية (مقعد

واحد) .ثم حصل على  %15من األصوات العربية في انتخابات سنة ( 1992مقعدان)،

كما اكتس�ب مرشحوه ش�عبية جماهيرية عالية نسبي ًا انعكست في االنتخابات المحلية
لس�نة  ،1993إذ ف�از س�تة م�ن مرش�حيه في رئاس�ة س�لطات محلية وس�بعة وأربعون

عضو ًا (غانم ومصطفى ،ص  .)335وتحالف الحزب مع الحركة اإلسلامية ،الجناح

الجنوبي ،في القائمة العربية الموحدة وخاض معها انتخابات الكنيس�ت الرابع عش�ر

( ،)1996فحص�ل عل�ى مقعدين من أربعة مقاعد .وكان له�ذا التحالف تأثير في طرح
الحزب الذي بات أقرب إلى الطروحات التي تمثل المطالب المركزية للفلس�طينيين
في إسرائيل.

38

أنماط مشاركة برلمانية عربية كانت

خاضعة للهيمنة اإلسرائيلية ()1980 – 1948
إضاف�ة إل�ى التيارات السياس�ية أعلاه التي خاض�ت في معظمها ،ع�دا الحركة

اإلسلامية الشق الشمالي ،االنتخابات السياس�ية العامة ،خاضت االنتخابات العامة،
منذ النكبة ،أحزاب عربية ُأخرى خضعت للهيمنة اإلسرائيلية ،نتوقف هنا عند أبرزها.

س�اهم عم�ل نظ�ام التصاريح خالل فترة الحكم العس�كري ،بين ما س�اهم ،في

االستيالء على األراضي واألمالك الفلسطينية ،وتنظيم قوى العمل لمصلحة المجتمع
 38المصدر نفسه.
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المس�تعمر والدول�ة االس�تعمارية ،وس�عى إلحكام القبض�ة على حركة الفلس�طينيين
وعلى تنظيمهم االجتماعي والسياسي .كما أدى دور ًا فعا ًال في تجنيد أصوات العرب

لمصلح�ة القوائم المقربة من األحزاب الصهيونية ،وخصوص ًا الحزب الحاكم مباي،

أو/ومرش�حين ع�رب في هذه القوائ�م ،أو ما اصطلح عليه في األدبيات اإلس�رائيلية
تسمية التيار – اإلسرائيلي أو التيار اإلسرائيلي – العربي.

39

تألف�ت ه�ذه الظاه�رة م�ن ش�قين :الش�ق األول ه�و القوائ�م الملحق�ة أو قوائم

الظ�ل الت�ي جمعت زعم�اء حمائل وطوائ�ف وأقاليم ّ
ش�كلت قوائم عش�ية كل جولة

انتخابية من أجل تجيير أصوات الناخبين العرب لمصلحتها ،والتي من شأنها في حال
نج�اح ممثليه�ا في االنتخابات ،أن تص�وت تلقائي ًا إلى جانب الحزب الصهيوني الذي
تتبعه 40.ونش�طت ه�ذه القوائ�م أساس� ًا عش�ية االنتخابات ،ولم يكن لها أي نش�اط
جماهيري فيما بين انتخابات ُ
وأخرى .وكانت المؤسس�ات الصهيونية المتعددة تختار

أعضاءه�ا ،أي الحاك�م العس�كري ،والهس�تدروت ،وديوان رئيس الحكومة بحس�ب
اعتب�ارات طائفية مناطقية حمائلية وش�خصية ،هدفت إلى اس�تقطاب أكبر عدد ممكن
من المصوتين ،وهو ما أفرز أحيان ًا أكثر من قائمة للحملة االنتخابية نفسها ،مثلما جرى

مقربة من الح�زب الحاكم مباي
ف�ي االنتخاب�ات الثاني�ة ( ،)1951إذ تش�كلت  3قوائم ّ

(حزب عمال أرض إسرائيل) في كل منها كان هناك ممثلون عن طائفتين على األقل.

41

ّأما الشق الثاني فشمل الفلسطينيين داخل األحزاب الصهيونية :وكان حزب مبام

(ح�زب العمال الموحد)

42

أول حزب صهيوني فتح صفوفه أمام األعضاء العرب.

وتسبب هذا الحق ًا بفشل الكتلة الشعبية العربية كقائمة ملحقة بالحزب ،من عبور نسبة
الحسم في انتخابات سنة  ،1949وتماشي ًا مع رفض ناشطين عرب في حزب مبام على

39
40
41
42

أوسيتسكي – الزار ،مصدر سبق ذكره ،ص .73
غانم ومصطفى ،مصدر سبق ذكره.
أوسيتسكي – الزار ،مصدر سبق ذكره ،ص .75
أُسس في كانون الثاني/يناير  1948باندماج ثالث حركات سياسية هي :أحدوت هعفوداه – هشومير
هتسعير؛ بوعالي تسيون.
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إنشاء قائمة منفصلة ،مطالبين بفتح أبواب الحزب للعرب .وفي تشرين الثاني/نوفمبر

 ،1948جرى إقرار القس�م العربي في الحزب ،وكان له مؤسس�اته المنفصلة ،وحصل
العرب فيه على مكانة مستش�ارين ،ش�رط أ ّال يشتركوا في النقاشات الخاصة بالشعب
اليهودي 43.وفي انتخابات الكنيس�ت الثاني (ُ ،)1951أدرج أس�ماء مرشحين عرب
في القائمة االنتخابية للحزب ،ووصل أحدهم – رس�تم بس�توني – إلى الكنيستّ .أما

في سنة  ،1954وحين انفصل الحزب عن حزب أحدوت هعفوداه ُفتحت كلي ًا أبواب

الحزب النتس�اب كامل للعرب .وبعد ما يقارب عش�رين س�نة ،تبع حزب مباي (سنة
 )1973خطى مبام ليتبعه حزب حيروت وسائر األحزاب الدينية.

44

تقاس�مت األح�زاب الملحقة واألعضاء العرب في األح�زاب الصهيونية حصة

األس�د م�ن أص�وات الناخب العربي خالل فترة الحكم العس�كري ،وتراوحت نس�بة
وكان إلدخال أعضاء عرب

المصوتي�ن العرب لهذه األحزاب بي�ن .%80 – %70

45

في القوائم الصهيونية ،أثر كبير في تراجع التصويت للقوائم الملحقة التي سرعان ما

بدأت باالنحدار وتوقف تمثيلها في الكنيست سنة .1981

46

القائمة المشتركة ()..2015

ب�دأ العم�ل على تش�كيل القائمة المش�تركة التي تضم جميع األح�زاب العربية

المش�اركة في الكنيست :الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة؛ الحركة اإلسالمية؛

التجمع الوطني الديمقراطي؛ القائمة العربية للتغيير؛ مباش�رة بعد إعالن تقديم موعد
االنتخابات اإلس�رائيلية للدورة التاس�عة عشرة ،في كانون األول/ديسمبر  .2014وقد
جاء ذلك في أعقاب قرار رفع نسبة الحسم النتخابات الكنيست إلى  ،%3,15وصعوبة

43
44
45
46

أوسيتسكي – الزار ،مصدر سبق ذكره ،ص .139
سارة أوسيتسكي – الزار وأسعد غانم (« ،)1996التصويت العربي النتخابات الكنيست الرابع عشر»
(غفعات حبيبا :مركز دراسات اإلسالم).
غانم ومصطفى ،مصدر سبق ذكره ،ص .331
هيليل كوهين (« ،)2006عرب صالحون :االستخبارات اإلسرائيلية والعرب في إسرائيل» (القدس:
عبريت) (بالعبرية).
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تجاوز األحزاب والقوائم العربية منفردة ،باإلضافة إلى الرد على المطلب الجماهيري
المتزايد للوحدة.

ُش�كلت القائمة المش�تركة بعد مفاوضات مكثفة قامت بها لجنة الوفاق الوطني

التي بادر إليها شخصيات قيادية في المجتمع الفلسطيني .وقد نجحت مساعي اللجنة

ف�ي تش�كيل القائم�ة وذل�ك على الرغم مم�ا واجهته م�ن صعوبات .والق�ت القائمة

المش�تركة التفاف� ًا جماهيري� ًا واس�ع ًا في الداخل الفلس�طيني ،وقد زاد ع�دد مصوتيها

بشكل ملحوظ .وحصلت القائمة في االنتخابات العامة للدورة العشرين ،سنة ،2015

على زيادة أكثر من  110,000صوت لتحصد ما يقارب  447,000صوت ،زكتها بـ13 

مقعد ًا وبفائض أصوات أكثر من  8000صوت ،لتصبح القائمة المشتركة القوة الثالثة
في الكنيست ،بعد الليكود والمعسكر الصهيوني.

برز التفاف جماهيري عربي كبير حول القائمة ،في تلك االنتخابات ،إذ وصلت

النسبة الرسمية للتصويت إلى ما يقارب  ،%64وفي هذا ارتفاع ملموس عن االنتخابات
السابقة التي وصلت فيها نسبة التصويت إلى  .%56وقد بلغت نسبة التصويت للقائمة

المش�تركة ف�ي بعض المجمع�ات العربية أكثر من  .%90فعلى س�بيل المثال ،وصلت
نسبة األصوات الصالحة التي حصلت عليها القائمة في مدينة الطيبة إلى  ،%96وأكثر

م�ن  %96ف�ي مدينت�ي أم الفح�م وعراب�ة .كذلك ح�ازت القائمة المش�تركة ،في تلك
االنتخاب�ات قراب�ة  %83م�ن األصوات الصالح�ة من مجمل األص�وات العربية ،بينما

حصلت األحزاب الصهيونية على نسبة  %17فقط من األصوات.
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ما زالت ش�عبية القائمة المش�تركة الجماهيرية عالية نس�بي ًا وهذا على الرغم من

األزمات المتعددة التي مرت بها منذ نشأتها والتي وصلت إلى ذروتها في االنتخابات
العامة للدورة الحادية والعش�رين ،التي عقدت في نيس�ان/أبريل  .2019حينها فشلت

 47لمزيد من التفصيالت عن القائمة المشتركة ،أي تشكلها وااللتفاف الجماهيري حولها مباشرة بعد
همت زعبي (« ،)2016الفلسطينيون في
تشكلها ،وكذلك التحديات التي واجهتها وتواجهها ،راجعّ :
إسرائيل :مواطنة مشروطة بقبول يهودية الدولة» ،في :هنيدة غانم (محررة)« ،تقرير مدار االستراتيجي،
( »2016رام اهلل :مدار).
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األح�زاب العربي�ة ف�ي التوصل إلى اتفاق على تش�كيلة القائمة المش�تركة ،وخاضت

األحزاب العربية هذه االنتخابات في قائمتين منفصلتين :الجبهة الديمقراطية للسلام
والمس�اواة ،والعربي�ة للتغيي�ر م�ن جه�ة ،والتجم�ع الوطن�ي الديمقراط�ي والحركة
اإلسلامية من جهة ُأخرى ،األمر الذي أدى إلى تراجع التمثيل العربي في الكنيس�ت
إلى عشرة مقاعد ( 6الئتالف الجبهة والتغيير ،وأربعة مقاعد للتجمع واإلسالمية).

كان فش�ل نتنياهو في تأليف حكومة في أعقاب انتخابات نيس�ان/أبريل ،2019

وحل الكنيس�ت بأعقاب امتناعه من إعادة مكتوب التكليف لرئيس الدولة وتش�ريعه
قان�ون ح�ل الكنيس�ت ،بمثاب�ة فرص�ة لتش�كيل القائم�ة المش�تركة من جدي�د .وفي

انتخابات الدورة الثانية والعشرين في أيلول/سبتمبر  ،2019خاضت األحزاب العربية
االنتخابات العامة في قائمة مشتركة ،استعادت بها قوتها وحصلت على  13مقعد ًا.

لم ينجح أي من األحزاب اإلسرائيلية في تأليف حكومة ،في انتخابات أيلول/

س�بتمبر  ،2019فخاضت إس�رائيل انتخابات ثالثة في أقل من عام .وحافظت القائمة

المش�تركة على وحدتها ،وزادت في قوتها في انتخابات الكنيست الثالث والعشرين،

الت�ي ُعق�دت في  2آذار/مارس  ،2020وحصلت فيها على  15مقعد ًا .وش�هدت هذه

االنتخابات اس�تمرار ًا في ارتفاع نس�بة التصويت في المجتمع العربي ،وصلت إلى ما
يق�ارب  .%65وص�وّت م�ا يقارب  %87م�ن المصوتين العرب للقائمة المش�تركة التي
حصل�ت عل�ى  581,507أص�وات ،وه�ي األعلى من�ذ أن خاضت القائمة المش�تركة
االنتخابات في سنة .2015

48

وعل�ى الرغ�م م�ن اس�تعادة القائم�ة المش�تركة بعض قوته�ا فإنه م�ا زال أمامها

تحدي�ات جدي�ة من الممك�ن تلخيصها بخطر تغييب الخالف السياس�ي بين مركبات
القائم�ة المش�تركة من ناحية ،ف�ي مقابل خطر انفجار الخالفات ف�ي ضوء غياب آلية

همت زعبي (« ،)2019الفلسطينيون في إسرائيل :بين مواطنة هشة وتهديد الجريمة المنظمة» ،في:
ّ 48
هنيدة غانم (محررة)« ،تقرير مدار االستراتيجي :المشهد اإلسرائيلي( »2020 ،رام اهلل :مدار).
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تنظيمية تضبط عمل القائمة وعالقة المركبات المتعددة.
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االمتناع من المشاركة في االنتخابات العامة
إن النق�اش فيم�ا يتعلق بمش�اركة فلس�طينيي  ،1948ف�ي االنتخاب�ات البرلمانية

اإلس�رائيلية هو نقاش قديم يتجدد عند كل انتخابات .وتش�ير معطيات المش�اركة في
انتخابات الكنيست منذ سنة  1948حتى سنة  ،2009كما جاء في «دليل إسرائيل العام
 ،»2011إل�ى ثب�ات في درجة مع�دالت االمتناع من التصويت ف�ي االنتخابات العامة

عما هو عليه في الوسط اليهودي .كما تدل المعطيات على ازدياد منتظم
بشكل أكبر ّ

هبة أكتوبر سنة ،2000
وأكثر حدة في نسبة الممتنعين بعد االنتفاضة الثانية وأحداث ّ
إذ ارتفعت نس�بة الممتنعين من نس�بة  %25س�نة  1999إلى  %48ثم إلى  %44و %47في

انتخابات السنوات  ،2003و ،2006و 2009على التوالي.

وتش�ير الدراس�ات التي عالجت السلوك السياس�ي االنتخابي لدى الفلسطينيين

ف�ي انتخابات الكنيس�ت إلى وج�ود ثالثة أنماط م�ن االمتن�اع.
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األول المقاطعة

األيديولوجية ،وشكّل هذا النوع سنة  ،2013نسبة  %4,9من مجمل الذين لم يشاركوا

يعبر المقاطعون فيه عن حال من
ف�ي التصوي�ت؛ الثاني ،االمتناع كاحتجاج سياس�يّ ،
االحتجاج السياسي وعن عدم القناعة بقدرة العمل البرلماني إحداث التغيير المنشود،

وتتغير نسبة المقاطعين المحتجين سياسي ًا بتغيير األوضاع السياسيةّ .أما النمط الثالث
فهو الالمباالة التي تعبر عن انعدام االهتمام السياس�ي والمش�اركة السياس�ية ،ف ُتعتبر
النسبة األعلى من عدم المشاركين في االنتخابات.
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 49لمزيد من التفصيالت عن التحديات التي تواجه القائمة المشتركة ،راجع :المصدر نفسه؛ رائف زريق
(« ،)2018الفلسطينيون في إسرائيل» ،في :هنيدة غانم (محررة)« ،تقرير مدار االستراتيجي( »2018 ،رام
اهلل :مدار).
 50لالستزادة ،راجع :نديم روحانا ،نبيل الصالح ،نمر سلطاني (« ،)2002تصويت بدون صوت» (حيفا:
مدى الكرمل).
 51لالستزادة ،راجع :مدى الكرمل« ،انتخابات الكنيست الحادي والعشرين :بين تفكيك القائمة المشتركة،
واالمتناع عن التصويت».
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كان لتش�كيل القائمة المش�تركة تأثير كبير في نسبة المشاركين في االنتخابات ،إذ

قطع ارتفاع نسبة الممتنعين ،ورفع نسبة المشاركين من  %56في انتخابات سنة  2013إلى
ويعزى هذا االرتفاع إلى اس�تجابة القيادات العربية
نحو  %64في انتخابات س�نة ُ .2015
إل�ى المطل�ب الجماهيري الع�ام في خوض االنتخاب�ات بقائمة عربي�ة موحدة .وتعزز
نتائج االنتخابات الالحقة هذه الفرضية ،بحيث تشير النتائج إلى تراجع نسبة المصوتين

ف�ي انتخاب�ات الكنيس�ت الحادي والعش�رين ،تلك التي خاضتها األح�زاب العربية في
قائمتي�ن ،إذ ل�م تتع�د نس�بتها  %49تقريب� ًا ،وتل�ك هي األدنى مش�اركة ف�ي االنتخابات

البرلماني�ة للمجتمع الفلس�طيني منذ ممارس�ة حقه في االقتراع .وع�ادت فارتفعت في
انتخابات الكنيس�ت الثاني والعش�رين في أيلول/س�بتمبر  ،2019وانتخابات الكنيس�ت

الثالث والعشرين في آذار/مارس  ،2020إلى نحو  ،%60و %65على التوالي.
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جدول رقم 5
تصويت العرب في انتخابات الكنيست ()2019 – 2013
القائمة التصويت
الحركة الجبهة الجبهة
نسبة التصويت التجمع
سنة االنتخابات
التصويت ألحزاب الوطني اإلسالمية العربية الديمقراطية المشتركة ألحزاب
صهيونية
للتغيير للسالم
عربية الديمقراطي
والمساواة

2013

%56

%77

2015
نيسان/أبريل
2019
أيلول/سبتمبر %80,6 %59,2
2019
%87 %65
آذار/مارس
2020

%22

%83 %64
%31,5 %71,6 %49,2

%24

%32

%39,3

%23

%17
%28,4
%19,4
%13

المصدرُ :جمعت المعطيات من المركز اإلسرائيلي للديمقراطية (.)2019 – 2014
 52لمزيد عن نتائج االنتخابات للكنيست الحادي والعشرين والثاني والعشرين ،راجع :موقع مدى الكرمل،
«انتخابات الكنيست الحادي والعشرين :بين تفكيك القائمة المشتركة ،واالمتناع عن التصويت ،نتائج
أولية»؛ «نتائج االنتخابات في المجتمع الفلسطيني
االنتخابات في المجتمع الفلسطيني ومعانيها ،قراءة ّ
أولية».
ومعانيها ،أيلول/سبتمبر  ،2019قراءة ّ
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تنظيمات سياسية غير برلمانية
أحزاب قومية ال تشارك في االنتخابات العامة

عل�ى الرغ�م م�ن الضواب�ط الت�ي وضعته�ا المؤسس�ة اإلس�رائيلية خلال فترة

الحكم العس�كري ،لمنع التنظيم السياس�ي الجماعي ،لم ُ
تخل س�نوات الخمسينيات
والستينيات من محاوالت إلقامة أحزاب عربية مستقلة .وقد فشلت هذه المحاوالت
كلها ،وكانت على ش�كل مبادرات ش�خصية ،منها محاوالت أحمد أبو لبن من يافا،

وداود خوري في حيفا ،ونيقوال سابا ومحمد نمر درويش في الناصرة .كذلك فشلت
مح�اوالت جماعي�ة إلقامة حزب عربي ،كما في محاولة مجموعة منظمة مما يقارب

معمر في حيفا،
 50شخص ًا اجتمعوا في شباط/فبراير  ،1951في بيت المحامي جورج ّ
أو محاولة البطريرك جورج حكيم ،ومحاوالت المحامي الياس كوسى وغيرها.
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ترجع أس�باب فش�ل هذه المب�ادرات إلى معارضة الح�زب الحاكم مباي تنظيم

الع�رب ف�ي قائمة قومية ،ألس�باب اس�تعمارية منه�ا ،خوف الحزب م�ن تطور حركة

قومية فلس�طينية مس�تقلة ،باإلضافة إلى الخوف من خس�ارة أصوات الناخب العربي،
ّ
وش�كلت المعوق�ات المادية أيض ًا
وم�ن فقدان الس�يطرة على المجتمع الفلس�طيني.
الت�ي عان�ى جراءها الفلس�طينيون ف�ي تلك الفت�رة ،كتقييد الحرك�ة والتضييقات التي
فرضها الحكم العسكري ،باإلضافة إلى الصراعات الداخلية في المجتمع الفلسطيني

ذاته،

54

أسباب ًا إضافية لفشل مثل هذه المبادرات.

الجبهة الشعبية العربية وحركة األرض ()1964 – 1956

لم تمر األحداث المركزية بالعالم العربي ،فترة الخمسينيات ،من دون تأثير في

ه�ذه المجموع�ة من الفلس�طينيين .فتأثر هذا القس�م من الفلس�طينيين ،بثورة الضباط

األح�رار ( ،)1952وبازدي�اد ش�عبية جم�ال عبد الناص�ر بصفته قائد ًا عروبي� ًا .كما تأثر

المناخ السياسي بالعدوان الثالثي على مصر في سنة  1956والذي تخللته مجزرة كفر

 53أوسيتسكي – الزار ،مصدر سبق ذكره ،ص .143 – 140
 54المصدر نفسه ،ص .134
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قاسم التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل فترة العدوان .وكان لتأسيس الجمهورية
العربية المتحدة وقع على نشاطهم وتنظيمهم السياسي.

وبتأثير هذه التغييرات الجيوسياسية ،جاء  1أيار/مايو  1958ليسطر تاريخ ًا مهم ًا

ف�ي تاري�خ محاوالت التنظيم السياس�ي للفلس�طينيين في الداخ�ل .وكان ذلك اليوم

ال�ذي خرج�ت فيه تظاهرة يوم العمال في الناصرة ،بقيادة الحزب الش�يوعي رد ًا على

تحضي�رات دول�ة إس�رائيل الحتفاالت جماهيرية واس�عة بمناس�بة الذكرى العاش�رة

إلقام�ة الدولة.

55

وتصادمت جماهير المتظاهرين مع قوات الش�رطة اإلس�رائيلية،

وتم في إثرها اعتقال  350فلسطيني ًا ،ونفي العشرات منهم خارج أماكن إقامتهم .وفي
أعق�اب ه�ذه األحداث أقيم�ت اللجنة العربية للدفاع عن األس�رى والمنفيين .وفي 6
أيار/مايو بادرت اللجنة إلى عقد اجتماع في الناصرة أقيم في إثره الجبهة العربية التي

كانت ثمرة التحالف السياسي بين الحزب الشيوعي اإلسرائيلي ،وبعض الشخصيات

العربي�ة .ورفضت الس�لطات اإلس�رائيلية تس�جيل اللجنة بهذا االس�م ،والتي عرفت
بع�د ذل�ك باس�م الجبه�ة العربية الش�عبية .وحددت الجبه�ة أهدافها وه�ي :التصدي

لسياس�ة الحكوم�ة تجاه العرب ،والدف�اع عن حقوقهم ،والمطالب�ة بإرجاع الالجئين

والجئ�ي الداخ�ل ،ووق�ف مص�ادرة األراضي وإرج�اع األراضي المص�ادرة ،وإلغاء

الحكم العسكري ،واستعمال اللغة العربية في الدوائر الرسمية كافة.
ُأسست حركة األرض سنة  1959من المجموعة القومية التي انسحبت من الجبهة

العربية الش�عبية .وتزعم حركة األرض التي س�ميت في البداية «أس�رة األرض» كل من

منصور كردوش وحبيب قهوجي وصالح برانس�ي .وقد س�يطرت فكرة الوحدة العربية
عل�ى أيديولوجي�ا الحركة التي رأت في القضية الفلس�طينية قضي�ة قومية عربية ،ودعت

إلى حق تقرير المصير للفلسطينيين في إطار األمانة العليا لألمة العربية (قهوجي .)1978

الق�ت ه�ذه الحرك�ة الع�داء من الس�لطات التي رفض�ت منحها ترخيص� ًا دائم ًا

 55لمزيد من التفصيالت ،راجع :توفيق كناعنة (« )2018ستون عام ًا على أحداث أيار  :1958يوم كسرت
جماهيرنا بقيادة الحزب الشيوعي رهانات السلطة بأدوات الكفاح ( ،)1على الرابط
( http://www.aljabha.org/index.asp?i=115463شوهد في .)2020/1/2
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إلصدار صحيفة بش�كل منظم .ولضمان توفير مصادر تمويل ،أسس�ت الحركة شركة
اقتصادية ش�ركة األرض م.ض .وفي س�نة  ،1964رفضت الس�لطات تس�جيل الحركة
كحزب ،وفي تش�رين األول/أكتوبر  ،1964أصدر وزير الدفاع حظر نش�اطات حركة

األرض ومصادرة أمالكها.
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حركة أبناء البلد
ُأنش�ئت حرك�ة أبن�اء البلد س�نة  1972على يد مجموعة من مثقفين يس�اريين من

التيار القومي من س�كان قرى رئيس�ية في منطقة المثلث .وقد كان الحتالل األراضي

الفلس�طينية س�نة  1967وع�ودة االتصال بفلس�طينيي الضف�ة الغربية وقط�اع غزة دور
مركزي في تأسيس�ها .وكانت نظرتها السياس�ية ،كما أش�ار الباحث الفلس�طيني عزيز
حيدر ( ،)1995شبيهة بنظرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة األرض.

وركزت نش�اطها خارج
تمي�زت هذه الحركة برفض ش�رعية الدولة الصهيونية،
ّ

البرلم�ان ،وأنش�أت ش�بكة من المجموع�ات العربي�ة المحلية ،تس�عى للوصول إلى

الس�لطة م�ن خالل انتخاب�ات المجالس المحلية والعمل المباش�ر .وانعكس هذا مع

انطالقته�ا وخوضه�ا انتخاب�ات المجلس المحلي في أم الفحم س�نة  ،1973احتجاج ًا

عل�ى مس�اندة الش�يوعيين للمجل�س المحل�ي ورئيس�ه ف�ي ذل�ك الوق�ت ،وكان من
الموالي�ن لح�زب العم�ل اإلس�رائيلي .وكان�ت انتخاب�ات أم الفحم نقط�ة االنطالق

للنش�اط القط�ري ،ووص�ل تمثيلها ف�ي انتخابات  1983إلى تس�عة مقاعد في مختلف

المجالس المحلية .لكن ،بدأت بعدها بالتراجع ،وش�كلت س�نة  1989نكسة للحركة،
إذ هبط تمثيلها هبوط ًا ملحوظ ًا ،خسرت فيه التمثيل في أم الفحم ،وحصلت في سائر

المجالس المحلية على ثالثة مقاعد فقط.

57

 56لمزيد من التفصيالت ،راجع :صبري جريس (« ،)1973العرب في إسرائيل» (بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية)؛ مهند مصطفى وأسعد غانم (« ،)2005التنظيم السياسي للفلسطينيين في إسرائيل» (طمرة:
جمعية ابن خلدون)؛ منصور كردوش (آذار/مارس « ،)1978مسار حركة األرض»« ،شؤون فلسطينية»؛
حبيب قهوجي (« ،)1978القصة الكاملة لحركة األرض» (القدس :منشورات العربي).
 57غانم ومصطفى« ،التنظيم السياسي ،»...مصدر سبق ذكره.
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اس�تناد ًا إلى مبدأ عدم المش�اركة ف�ي انتخابات الكنيس�ت ،طالبت هذه الحركة

من�ذ نش�أتها مقاطع�ة االنتخاب�ات ،وعملت في الوقت نفس�ه على تعزيز نش�اطها في

أوس�اط الطلبة الفلس�طينيين في الجامعات اإلس�رائيلية ،وقد أطلقت فروع أبناء البلد
في الجامعات على نفسها اسم الحركة الوطنية التقدمية (حيدر .)1995

58

ش�هدت بداي�ة التس�عينيات اس�ترجاع ًا لقوة الحركة ف�ي التمثيل ف�ي المجالس

المحلي�ة ،لتحص�ل س�نة  1993عل�ى ثماني�ة مقاع�د .بينما ش�هدت نهاية التس�عينيات

هبوط� ًا عام ًا في نش�اطها ،وتحالف قس�م م�ن أعضائها عش�ية االنتخابات التي جرت
في أيار/مايو  1996مع بعض القوى الوطنية ُ
األخرى في إطار حزب التجمع الوطني

الديمقراطي.

تنظيمات ولجان قطرية
الحركة الطالبية واالتحاد القطري للطلبة العرب
ُأقيم�ت أول لجن�ة للطلاب الع�رب ف�ي الجامع�ة العبري�ة في القدس في س�نة

 .1959وتأث�رت فك�رة إقام�ة اللجن�ة بالجو السياس�ي الع�ام في العالم ،وال س�يما في

المنطق�ة العربي�ة وداخل المجتمع الفلس�طيني في الش�تات .وكان�ت اللجنة تعبر عن

حاج�ة الطلاب العرب إلى بل�ورة إطار طالبي عربي مس�تقل عن النقاب�ات الطالبية
اإلس�رائيلية ف�ي الجامعات.

59

فترك�ز نش�اط هذه اللجن�ة في العمل على تحس�ين

أوض�اع الطلاب الع�رب في الجامعات إل�ى جانب أمور نضالية من خلال المطالبة

بإلغ�اء الحكم العس�كري ال�ذي أعاق حركة الطلاب وتنقلهم ،وأيض� ًا بإلغاء التمييز

القوم�ي الالح�ق بالمجتم�ع الفلس�طيني بصورة عام�ة .وقد ارتبط قس�م من الطالب
 58عزيز حيدر (« ،)1995الحركة الوطنية التقدمية»( ،بيرزيت :جامعة بيرزيت ،مركز دراسة وتوثيق
المجتمع الفلسطيني).
 59مهند مصطفى (« ،)2013الحركة الطالبية والنشاط الطالبي الفلسطيني في إسرائيل» ،في :نديم
روحانا وأريج صباغ – خوري (محرران)« ،الفلسطينيون في إسرائيل :قراءات في التاريخ ،والسياسة،
والمجتمع» (حيفا :مدى الكرمل).
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الع�رب باألط�ر السياس�ية الفاعلة آنذاك ف�ي المجتمع الفلس�طيني ،وخصوص ًا حركة

األرض ،وبرز ممثلو الطالب العرب ،في الس�تينيات عبر مش�اركتهم في المؤتمرات
الشعبية االحتجاجية ضد مصادرة األراضي.

تنظم�ت اللجن�ة من خلال نظام ديمقراطي في انتخ�اب أعضائها ،وأقامت أول

انتخاب�ات لها في العام الدراس�ي  1962/1961ش�ارك فيه�ا  92طالب ًا من مجموع 100

طالب عربي درسوا في الجامعة آنذاك .ويمكن اعتبار هذه االنتخابات أول انتخابات
60
لتنظيم عربي في إسرائيل ،إ ّال إن مرحلة التأسيس جاءت بعد حرب .1967

كان الحتلال الضف�ة الغربي�ة وقط�اع غ�زة أثر كبير ف�ي تعميق الوع�ي الوطني

واالنتم�اء الفلس�طيني ،ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى جمع وص�ال المجتمع الفلس�طيني على
ش�قي الخ�ط األخضر ،وال س�يما طالب الجامع�ة العبرية في الق�دس ،بحكم قربهم

الجغراف�ي م�ن المناطق الفلس�طينية ،وم�ن الحركة الطالبية في جامع�ة بيرزيت .وقد
تزام�ن االحتلال م�ع العملية الحثيث�ة لتنظي�م المجتمع الفلس�طيني وإقام�ة أحزاب

ومؤسس�ات وطني�ة قطري�ة ذات طاب�ع قومي ،وانعكس ه�ذا كله ف�ي تنظيم الطالب
الجامعيين ،إذ أقيمت لجنة طالبية في جامعة تل أبيب س�نة  ،1968وبدأت في جامعة

حيف�ا مح�اوالت تنظي�م س�نة  1970وان ُتخب�ت أول لجن�ة س�نة  .1973وأجري�ت أول

انتخاب�ات لجن�ة الطالب العرب في معهد التخنيون في حيفا س�نة  ،1973وفي جامعة
بن – غوريون في بئر السبع في تشرين الثاني/نوفمبر .1975

وش�هدت س�نة  ،1971إقام�ة االتح�اد القط�ري للطلاب العرب ،وإقام�ة اتحاد

الجامعيي�ن الع�رب ف�ي كان�ون األول/ديس�مبر م�ن تل�ك الس�نة ،تضمن م�ن جملة
أهداف�ه وتوجهات�ه طموح� ًا إلى أن يش�كل ه�و ذاته إط�ار ًا للخريجين الع�رب .وكان

الطلاب المب�ادرون متعددي االنتم�اءات الحزبية ،وعكس تنوعهم التنوع السياس�ي

واأليديولوجي في السياس�ة العربية .وفي س�نة  ،1976حمل هذا االتحاد اسم االتحاد
القط�ري للطلاب الجامعيي�ن الع�رب ،وأقيم إلى جانب�ه ،االتحاد القط�ري للطالب

 60المصدر نفسه.
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الثانويين العرب ،كجزء من عملية تنظيم الحركة الطالبية العربية في إسرائيل.

61

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات
المحلية العربية في إسرائيل

بعد أن فش�لت محاوالت تش�كيل لجنة قطرية للس�لطات المحلي�ة العربية ،في

مطل�ع الس�تينيات ،ألس�باب ذاتي�ة ،منها صراعات ش�خصية بي�ن التيارات السياس�ية
المتع�ددةُ ،
وأخرى مرتبطة بمحاربة الس�لطات اإلس�رائيلية لها ،ع�ادت هذه المبادرة
إلى الساحة في حزيران/يونيو  .1970حينها ،اجتمع ألول مرة رؤساء سلطات محلية

عربي�ة م�ن الجليل لمناقش�ة موضوع تدني مس�توى الخدمات التي يمكن لس�لطاتهم
وتعززت المطالبة بتش�كيل هذا

تقديمها ،والس�بل األكثر نجاعة لرفع مس�تواها.

62

الجس�م التنظيم�ي ف�ي س�نة  ،1972بموازاة مب�ادرات إلقامة لجان خاصة من رؤس�اء
سلطات محلية في الجليل الشرقي ،ولجنة ُأخرى لرؤساء سلطات محلية في المثلث.

ش�هدت الس�نوات  1972 – 1970مباحث�ات بي�ن رؤس�اء الس�لطات العربي�ة

والس�لطات اإلس�رائيلية تمخضت عن إعالن المدير العام لوزارة الداخلية ،ومستشار

رئي�س الحكوم�ة في الش�ؤون العربية ،في  23ش�باط/فبراير  ،1972إقامة لجنة خاصة
برئاس�ة المهن�دس س�امي جرايس�ي – ُأطل�ق عليه�ا لجنة تحدي�د نظ�ام المصروفات

ومص�ادر التموي�ل ف�ي الس�لطات المحلية ل�دى أبن�اء األقليات .وبحث�ت اللجنة في
مص�ادر تموي�ل الس�لطات المحلي�ة ودعمت نتائجه�ا وتوصياتها ،وادعاء الس�لطات

المحلي�ة العربية بش�أن وجود تمييز ض�د سلطاتهم

63

(بش�ير  ،2016ص  .)52وفي

حي�ن ل�م ُتعر الحكوم�ة اهتمام ًا لنتائج ه�ذه اللجنة وتوصياتها ،اس�تمرت محاوالت

رؤساء السلطات المحلية في اتجاه تنظيم جماعي وطرق مواجهة التمييز تجاههم.

في نهاية سنة  1972التقى عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية من الجليل

 61المصدر نفسه ،ص .30
 62نبيه بشير (« ،)2016يوم األرض :ما بين القومي والمدني ،سيرورة وتحول» (حيفا :ط ،2مدى الكرمل).
 63المصدر نفسه ،ص .52
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الغرب�ي ،م�رة ُأخرى ،واتفقوا على إقامة لجنة خاصة وفتح قناة للحوار مع حاكم لواء

الش�مال في وزارة الداخلية ومع كب�ار الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية .وقد

تزامن مع هذا اللقاء ،مبادرة إلى إقامة لجان خاصة للسلطات المحلية العربية ،واحدة
في الجليل الشرقي والثانية لرؤساء سلطات محلية في المثلث .وجاءت هذه المبادرات

على الرغم من معارضة الدوائر الحكومية في إسرائيل لمثل هذه التنظيمات ،كما جاء
بشهادة أحد الموظفين في جهاز االستخبارات الداخلية (الشاباك).

64

وبعد انتخابات السلطات المحلية سنة ُ ،1973عقد اجتماع جمع ممثلي السلطات

المحلية في الجليل والمثلث واتخذوا قرار ًا بانتخاب ممثلين عنهم ليجتمعوا شهري ًا،

على أن يترأس اللجنة ،كل ش�هر ،رئيس الس�لطة المضيفة .وعملت هذه اللجنة على
مستويين :األول ،على مستوى محلي من خالل لقاءات مفتوحة بين رؤساء السلطات
المحلي�ة العربي�ة ،إذ بحث�وا في حاجاته�م ،وصاغوا مطالبهم ،ووضع�وا خطط عمل

لتنفيذهاّ .أما المس�توى اآلخر ،فأخذ منحى إقامة عالقات بممثلي الدوائر الحكومية

المتنوع�ة ،ضمنه�ا طل�ب االنضمام إلى مركز الس�لطات المحلية ،وق�د صودق على
طلبه�م ه�ذا ف�ي تموز/يوليو .1974

65

وهك�ذا ،عقدت اللجن�ة مؤتمرها األول في

منتص�ف ش�باط/فبراير  ،1975ودعت أيض ًا ممثلين إس�رائيليين عن الس�لطة المحلية

والمركزي�ة .وق�د ج�اء المؤتم�ر رد ًا عل�ى ع�دم تج�اوب المؤسس�ات الحكومية مع

مطال�ب اللجنة المتعددة ،وذلك على الرغم م�ن اجتماعها برئيس الحكومة (رابين)،
والمدي�ر الع�ام ل�وزارة الداخلية والس�كرتير العام لحزب العمل ،وممثلي الس�لطات

المحلية في إسرائيل.

تبع هذا المؤتمر مأسسة لنشاطات اللجنة القطرية ،وانبثق منها في البداية ثالث

لجان :لجنة التربية والتعليم واإلعالم؛ لجنة الميزانيات وخدمات الرفاه االجتماعي؛
 64أفنر ريغيف (« ،)1989عرب إسرائيل :قضايا سياسية» (القدس :مركز أورشاليم لبحث إسرائيل)
(بالعبرية) .المصدر مذكور لدى بشير ،مصدر سبق ذكره.
 65المصدر نفسه ،ص .55
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لجن�ة الزراع�ة والصناعة .وتزامن مأسس�ة عم�ل اللجنة مع مخط�ط «تهويد الجليل»

الذي تضمن مصادرة عدد كبير من أراضي الفلسطينيين .وقد حاز موضوع األراضي،

والص�راع على مصادرتها ومقاومة مخططات المصادرة ،اهتمام ًا بالغ ًا في اجتماعات
هذه اللجنة التي كثفت نشاطاتها في هذه القضايا في جميع االتجاهات ،الجماهيرية،

والمؤسساتية ،والتنظيمية ،وانبثق منها الحق ًا اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب
في إسرائيل.

لجنة الدفاع عن األراضي وهيئاتها
بادر مجموعة من الناشطين السياسيين والمثقفين العرب إلى عقد لقاء تشاوري

لمواجه�ة خط�ر مصادرة األراضي العربية في إس�رائيل ،وتحديد ًا في مواجهة مخطط

وعقد االجتماع في حيفا بتاريخ
مصادرة قسم كبير مما تبقى للفلسطينيين من أراضُ .
 1975/7/29حض�ره ع�دد من المبادري�ن لحملة االحتجاج على مص�ادرة األراضي،

وضم اللجنة القطرية لرؤس�اء السلطات العربية ،ولجان الطالب الجامعيين ،ومنظمة

األكاديميي�ن ومحامين وأطب�اء ومثقفين وأصحاب أراض وصحافيين .وتقرر في هذا

االجتم�اع تأليف لجن�ة مبادرة للدفاع عن األراضي .ودع�ت اللجنة إلى عقد اجتماع
موسع في الناصرة في  1975/8/15ترأسه عضو حركة األرض سابق ًا ،أنيس كردوش.
ّ
وانبثق من االجتماع تشكيل اللجنة القطرية للدفاع عن األراضي .وضمت اللجنة 121

عضو ًا من كل التيارات واألطر السياس�ية والفكرية ،ومن جميع المناطق الفلس�طينية،
الجليل والمثلث والنقب ،والعديد من رؤس�اء الس�لطات المحلية العربية ،إضافة إلى

سكرتارية عامة.

66

كان�ت أه�م الق�رارات التي اتخذه�ا هذا االجتماع ،إنش�اء لج�ان محلية للدفاع

ع�ن األراض�ي ،ف�ي العدي�د م�ن الق�رى العربية ف�ي الجلي�ل والمثلث والنق�ب ،كما

اتخ�ذ المجتمعون قرار ًا بعقد مؤتمر ش�عبي للمطالب�ة بوقف المصادرة ،وإصدار نداء
 66المصدر نفسه ،ص .67
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إل�ى ال�رأي العام يحث�ه على معارضة المص�ادرة ،وتأييد المؤتمر .فو ّق�ع النداء آالف
الفلس�طينيين وجمي�ع الهيئات الش�عبية والمجال�س المحلية العربي�ة .وباإلضافة إلى

ق�رار اإلض�راب ال�ذي اتخذت�ه اللجنة القطرية للدف�اع عن األراضي ،عق�دت اللجنة
الت�ي اس�تمر عملها حتى العام  ،1993/1992عش�رات االجتماعات الش�عبية ،ونادت

بتوحيد الجهود لمجابهة المصادرة ،كما أصدرت العديد من الكراسات والبيانات عن
خطورة مصادرة األراضي ،األمر الذي ساهم في نجاح اإلضراب العام.

67

اللجنة الدرزية العربية
ُأقيم�ت هذه اللجنة س�نة  ،1972وجاءت اس�تمرار ًا للتح�ول الجاري في وعي

المجتم�ع ال�درزي بكل ما يتعلق بالعالقة مع الدولة الجديدة .وتضمن عمل اللجنة

تحدي ًا وتصدي ًا لسياس�ة طمس الروح العربية عند الدروز التي كانت قد بدأت تظهر

ف�ي بداي�ة الس�تينيات.

68

واجتمع ع�دد من الش�باب الدروز ف�ي  10آذار/مارس

 ،1972س�عوا من خالله إلنش�اء كيان للتصدي لسياس�ات الدولة من جهة ،ولنش�ر
الوعي بشأن خطورة هذه السياسات من جهة ُأخرى .وقد أجمعوا على أربعة أهداف

ه�ي :إلغ�اء التجني�د اإلجب�اري وجعل�ه اختياري ًا؛ وقف مص�ادرة األراض�ي وإعادة

األراض�ي المص�ادرة؛ المطالب�ة بعدم التدخل في ش�ؤون الدروز الديني�ة والقومية؛
المطالب�ة بالمس�اواة التام�ة .وأضيف إليها الحق� ًا التصدي لمش�روع منهاج التراث

الدرزي.

69

ش�اركت اللجن�ة منذ انطالقتها ف�ي العديد من المناس�بات الوطنية والتظاهرات

 67المصدر نفسه ،ص 73؛ «الكتاب األسود  1976عن يوم األرض –  30آذار ( »1976حيفا :اللجنة القطرية
للدفاع عن األراضي)؛ نبيل طنوس (« ،)2012اللجنة القطرية للدفاع عن أراضي العرب في إسرائيل»،
في :يوسف جبارين (محرر)« ،الكتاب السنوي ،دراسات» (الناصرة :دراسات المركز العربي للقانون
والسياسات).
 68نبيه القاسم (« ،)1976واقع الدروز في إسرائيل» (القدس :مطبعة دار األيتام اإلسالمية الصناعية).
 69نبيه بشير (« ،)2017تشكيل هوية أقليات متصهينة :الحالة الدرزية في إسرائيل»« ،قضايا إسرائيلية»،
العدد .67
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والمس�يرات والمهرجان�ات الش�عبية ،باإلضاف�ة إلى ي�وم األرض .وم�ا زالت اللجنة
نش�يطة حت�ى يومنا هذا ،وتتضمن نش�اطاتها فض ً
ال عن التص�دي لمصادرة األراضي،

حمالت توعية ضد التجنيد اإلجباري باإلضافة إلى دعم الشباب الرافض للخدمة.

70

لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير
71
العربية في إسرائيل

نشأت لجنة المتابعة العليا سنة  1982كلجنة تنسيق بين األحزاب واللجنة القطرية

لرؤساء السلطات المحلية من أجل مواجهة التمييز العنصري في الميزانيات واستمرار

مصادرة األراضي .وجاء تشكيلها تلبية لتطور الحاجة إلى طرح قضايا سياسية ملحة،

وانضمام رؤساء جدد إلى اللجنة القطرية ،وخصوص ًا من الحزب الشيوعي ،والجبهة
الديمقراطي�ة للسلام والمس�اواة ،وتداخل المدني والقوم�ي ،المحلي والقطري ،في
اللجن�ة القطرية للرؤس�اء ،وإلغاء مؤتمر الجماهي�ر العربية،

72

فكانت هذه األجواء

الحاضنة لوالدة لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل.

73

وبينم�ا كان أح�د األه�داف األساس�ية م�ن إقام�ة لجن�ة المتابعة ف�ي حينه دعم

( 70صفحة اللجنة على صفحة التواصل االجتماعي – الفيسبوك – .)https://bit.ly/2TONO5K
http://www.almotabaa.com/ 71

 72في األول من كانون األول/ديسمبر  ،1980أصدر رئيس الحكومة مناحم بيغن بصفته وزير الحربية،
واعتماد ًا على أنظمة الدفاع (الطوارئ) لسنة  ،1945االنتدابية ،أمر ًا يمنع به عقد مؤتمر الجماهير
العربية في إسرائيل بمشاركة قوى السالم والديمقراطية اليهودية الذي تقرر عقده في  6كانون األول/
ديسمبر  1980في الناصرة .وفي اإلثر اجتمع في  2كانون األول/ديسمبر عدد كبير من ممثلي الجماهير
العربية في حيفا واحتجوا على األمر ورأوا فيه اعتداء على الحريات الديمقراطية ،كما قرروا تأليف
لجنة الكفاح إللغاء أو حظر المؤتمر وللدفاع عن الحريات .وبين القرارات التي اتخذتها اللجنة قرار
إصدار كتاب أسود يف ّند مزاعم السلطات ويطرح الحقائق أمام الرأي العام ويساهم في المعركة من
أجل إلغاء أمر الحظر .ويتألف الكتاب الذي أخذ عنوان المؤتمر المحظور من ثالثة أقسام :مناقشة أمر
الحظر وأسانيده «القانونية» والسياسية؛ وثائق المؤتمر المحظور؛ أصداء أمر الحظر والدعوة إلى إلغائه
«الكتاب األسود  ،)2( 1981المؤتمر المحظور» (حيفا :لجنة الكفاح إللغاء قرار حظر المؤتمر والدفاع
عن الديمقراطية).
 73أيمن عودة (« ،)2009لجنة المتابعة العليا – من أجل لجنة منتخبة أم لجنة منتخبين؟» موقع الجبهة
متوفر على الرابط .)2015/2/10( http://www.aljabha.org/index.asp?i=45913
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السلطات المحلية العربية ،لمعالجة وتتبع األزمة المالية التي تفاقمت في الثمانينيات،

فس�رعان م�ا بدأت هذه اللجنة بالتع�رض لمختلف قضايا الجماهي�ر العربية ،وبدأت
تس�تقطب اإلعلام والرأي العام اإلس�رائيلي ،كم�ا كان لألحداث السياس�ية تأثير في

عمله�ا وتطوره�ا وأجنداته�ا .ومن�ذ منتصف الثمانيني�ات ،بدأت اللجن�ة تأخذ طابع ًا
تمثيلي ًا وقيادي ًا للجماهير العربية في إسرائيل.

74

تركيبة اللجنة وطرق اتخاذ القرارات فيها

إن النقاش في شأن طبيعة تركيبة هذا الجسم الجديد ودوره وصالحيته لم يتوقف

منذ نش�أته حتى اليوم .فحين نش�أ كجس�م يجمع س�كرتارية اللجنة القطرية لرؤس�اء
المجالس المحلية العربية ،وأعضاء كنيس�ت عرب ًا ،وس�كرتيري األحزاب ورؤساءها،

جرى توسيعه الحق ًا ليتضمن ممث ً
ال عن االتحاد القطري للطالب الجامعيين العرب،
وممثلاً ع�ن اللجنة القطرية للطلاب الثانويين العرب ،وممثلين م�ن اللجنة القطرية
للدف�اع ع�ن األراضي ،واألعضاء العرب في اللجنة المركزية للهس�تدروت ،وممثلي
لجان متابعة قضايا التعليم العربي ،والصحة واألوضاع االجتماعية.

75

تميزت تركيبة اللجنة وبنيتها بالعديد من التوترات ،فهي جس�م تنس�يقي ،يهدف

إلى التنس�يق بين األجس�ام التي يتألف منها ،وبالتالي طرق اتخاذ القرارات فيه تعتمد

على اإلجماع والحد األدنى ال على الحسم .فهو جسم غير منتخب وذلك على الرغم
م�ن وجود نس�بة كبيرة من أعضائ�ه ممثلين منتخبي�ن جماهيري ًا ،وأعضاء الكنيس�ت،

ورؤس�اء الس�لطات المحلي�ةُ .يض�اف إلى ذل�ك أن صفت�ه التمثيلية مح�دودة ،إذ إن
معينة غير ممثلة فيه ،مثل النساء وقطاعات ُأخرى .وتعاني اللجنة ،بسبب بنيتها
شرائح ّ

 74محمد أمارة (« ،)2011لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل» ،في :نديم روحانا وأريج
صباغ خوري (محرران)« ،الفلسطينيون في إسرائيل :قراءات في التاريخ ،والسياسة ،والمجتمع (حيفا:
مدى الكرمل ،المركز العربي للدراسات االجتماعية).
 75لالستزادة عن نشأة وعمل اللجنة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل ،راجع :المصدر نفسه؛
محمود محارب (« ،)1998لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل» (القدس :مركز
المعلومات البديلة ،سلسلة دراسات حول العرب في إسرائيل – .)1

 44دليل إسرائيل العام 2020

ه�ذه ،جراء العديد من اإلش�كاليات التنظيمي�ة التي تعود إلى عدم وجود نظام داخلي
مفص�ل ينظ�م عملها ،وعدم وجود آلية واضح�ة لعملية اتخاذ القرارات ،وعدم انتظام
ّ
اجتماع�ات اللجن�ة ،وع�دم وجود جه�از متفرغ للمتابعة ،وش�ح الميزاني�ات ،وعدم
وجود ميثاق للعمل الوطني ،كل هذا يشكل عوائق جدية تجعل نشاطها أقل فعالية.

76

هن�اك إجم�اع بي�ن األح�زاب والح�ركات المتع�ددة عل�ى أهمي�ة ه�ذه اللجنة

وضرورة وجودها كجس�م قيادي ،وذلك على الرغم من االنتقادات الش�ديدة ألدائها
وفاعليته�ا والت�ي زادت مؤخ�ر ًا ،وخصوص ًا بش�أن تركيبتها وض�رورة إحداث تغيير

فيها ،وقد وردت هذه االنتقادات من العديد من األطر ،ضمنها األحزاب والحركات
السياسية.

77

وقد برز النقاش بصورة كبيرة في مسألة ضرورة أو عدم ضرورة انتخاب اللجنة

بشكل مباشر ،وكان هناك توجهان بشأنه :األول ،يطالب بإعادة بناء اللجنة من خالل

انتخابه�ا انتخاب� ًا مباش�ر ًا من الجمه�ور العربي ،وذل�ك لتفعيلها على مس�توى اتخاذ

القرارات وتنفيذها .ويقود هذا التوجه على مستوى األحزاب العربية كل من التجمع
الوطني الديمقراطي والحركة اإلسالمية برئاسة الشيخ رائد صالح ،بينما يطالب أبناء

البل�د ببن�اء وانتخاب هيئة ُيطلق عليها اس�م البرلمان العرب�يّ .أما التوجه الثاني فيضم
الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة التي تفضل إعادة تنظيم لجنة المتابعة ال إعادة

بنائها ،وذلك من خالل اإلطار القائم وعدم انتخابه مباش�رة من الجمهور ،معللة هذا

بأن االنتخاب المباشر ربما ُيفسر في المجتمع اإلسرائيلي بأنه محاولة لالنفصال عن
79
الدولة 78،إضافة إلى اعتبارات ُأخرى تتعلق بطبيعة عمل اللجنة.
ً
فضال
كش�ف الطاب�ع التوافق�ي للجنة ف�ي بعض األحي�ان عن ضعفها ،ه�ذا

76
77
78
79

محارب ،مصدر سبق ذكره.
وهمت زعبي (« ،)2015الفلسطينيون في إسرائيل» ،في :هنيدة غانم (محررة) «تقرير مدار
رائف زريق ّ
االستراتيجي» (رام اهلل :مدار).
أمارة ،مصدر سبق ذكره ،ص .96
المصدر نفسه.
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عن النقاش المس�تمر بش�أن تركيبة وانتخاب أو عدم انتخاب لجنة المتابعة بشكل
مباش�ر ،األم�ر ال�ذي س�اهم في اتخاذ ثلاث خط�وات إصالحية بنيوية أساس�ية.

وتتعل�ق أول�ى اإلصالح�ات بق�رار انفص�ال اللجن�ة القطرية ع�ن لجن�ة المتابعة.

ّأم�ا الخط�وة الثاني�ة فكان�ت صوغ بنية هيكلي�ة جديدة (نظام داخلي) س�نة .2010
وعل�ى الرغ�م من أن اللجنة س�مته دس�تور ًا ،فه�و ال يضم إ ّ
ال بن�ود ًا تنظيمية فقط،

وتغي�ب عنه الرؤى السياس�ية وبرنامج وطن�ي .وأهم ما جاء في النظام كان تحديد
مركب�ات اللجن�ة من األح�زاب والحركات السياس�ية ومركبات ُأخ�رى ألول مرة

على نحو واضح.

80

وأما الخطوة اإلصالحية الثالثة ،في آب/أغس�طس ،2012
ّ

فتتمث�ل ف�ي إقامة لج�ان فرعية ،تعالج كل لجن�ة قضية عينية م�ن قضايا الجماهير

العربية.

81

ويت�رأس اللجن�ة من�ذ تش�رين األول/أكتوب�ر  ،2015محمد بركة عن

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة.

82

المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني
إلى جانب األحزاب السياس�ية والتيارات السياس�ية غي�ر البرلمانية والتنظيمات

السياس�ية الجمعي�ة ،تنش�ط ف�ي المجتمع الفلس�طيني ف�ي الداخل منظم�ات مجتمع

مدني ،ونقصد بها هنا الجمعيات األهلية .وفض ً
ال عن التمكين المجتمعي ،ينشغل هذا

القطاع ،باختالف مركباته ،أيض ًا بمقارعة سياس�ة الدولة تجاه المجتمع الفلس�طيني،
الصهيونيين.
من خالل تحدي النظامين السياسي والثقافي
َ

83

ّ
فش�كلت بداية القرن العش�رين
تعود نش�أة التنظيمات المدنية إلى ما قبل النكبة.

80

81
82
83

المؤتمر العام؛ المجلس المركزي ( 54عضو ًا)؛ السكرتاريا ( 19عضو ًا) وأشار النظام الداخلي في
إحدى فقراته إلى أن العضوية مشروطة بالموافقة وااللتزام بأهداف وبرنامج لجنة المتابعة .المصدر
نفسه ،ص .6
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.
جمال (« ،)2013المجتمع المدني العربي في إسرائيل :نخب جديدة ،رأس مال
لالستزادة ،راجع :أمل ّ
اجتماعي وتحد لهيكل القوة»« ،قضايا إسرائيلية» ،العدد ( 48رام اهلل :مدار).
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مرحلة مفصلية في حياة المجتمع الفلس�طيني .وفي حين ُقس�مت األقطار العربية إلى
كيان�ات جديدة اس�تبدلت الس�يطرة العثماني�ة ُبأخرى فرنس�ية وبريطانية ،كان إلعالن
وعد بلفور تبعات خاصة على المجتمع الفلس�طيني ،األمر الذي أدى بالمجتمع إلى

إيجاد وسائل عمل جديدة لمواجهة الواقع السياسي الجديد .وقد أسست الجمعيات
المدني�ة المظه�ر ،وسياس�ة الجوه�ر ،وه�ي الجمعيات اإلسلامية – المس�يحية التي
أقيمت في معظم المدن الفلسطينية ،كإحدى وسائل التحديات السياسية واالجتماعية
التي نشأت في حينه.

84

م�ر ه�ذا القط�اع بع�دة مراحل تط�ور ،عكس�ت تفاعله م�ع األوضاع السياس�ية

واالقتصادي�ة الت�ي واجهه�ا المجتم�ع الفلس�طيني ،وق�د ش�هدت ثمانيني�ات الق�رن

المنص�رم إح�دى مراحل تط�وره المهمة .إذ تمي�زت هذه المرحلة بتنام�ي متزايد في
المس�جلة ،ف�ي نهاية القرن
إنش�اء الجمعي�ات ،فبلغ عدد المنظمات العربية الرس�مية
ّ

المنص�رم ،نح�و  1600جمعية ،ش�كلت  %4,5م�ن مجموع الجمعيات المس�جلة في

إسرائيل ،نشط منها ،بشكل فعلي ،نحو  300مؤسسة .وكان قد تم تسجيل نحو %80
ً 85
من تلك الجمعيات منذ سنة  1998فصاعدا.

يمكن تقسيم الجمعيات الفلسطينية إلى فئتين :األولى ،تابعة للحركة اإلسالمية

وتعم�ل عل�ى تقدي�م خدمات تلب�ي الحاج�ات االجتماعي�ة – االقتصادي�ة والتربوية

األساس�ية ،إل�ى جان�ب المرافعة القانونية ع�ن األوقاف اإلسلامية و/أو عن قيادات
تع�رف بأنها علمانية –
الحرك�ة اإلسلامية
َ
المالحقةّ .أما الفئة الثانية فهي مؤسس�ات ّ
مدنية ،يتركز نشاطها في المجاالت التالية :مجال حقوق اإلنسان والدفاع عن حقوق

الفلسطينيين في إسرائيل؛ المرافعة المحلية والدولية وتمكين الفلسطينيين في إسرائيل؛
 84لالستزادة عن نشأة منظمات المجتمع المدني ،راجع :ناصر الشيخ علي (« ،)2010دور منظمات
المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين» (بيت ساحور ،فلسطين :المركز الفلسطيني
للدراسات وحوار الحضارات).
 85لالستزادة عن مراحل تطور المجتمع المدني في فلسطين  ،48راجع :الياس زيدان وأسعد غانم
(« ،)2000التبرع والتطوع في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل» (بئر السبع :المركز اإلسرائيلي
لدراسة القطاع الثالث ،جامعة بن – غوريون) (بالعبرية).
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مؤسسات تعمل على رفع الوعي لدى النساء الفلسطينيات وتمكينهن،

86

باإلضافة

إل�ى جمعي�ات ُتعنى بحق�وق المثليين والمثليات والمتحولي�ن/ات أو ما بات يعرف

بتسمية مجتمع الميم.

الجمعيات الفلسطينية النسوية

يتوازى مس�ار تطور الجمعيات والتنظيمات النس�ائية والنس�وية الفلسطينية ،في

إس�رائيل ،مع مراحل تطور الجمعيات األهلية الفلس�طينية ،بصورة عامة .وتتأثر هذه

الجمعي�ات بالعوامل نفس�ها ،السياس�ية واالقتصادية ،المحلي�ة واإلقليمية والعالمية.
ويالحظ أن عمل هذه الجمعيات ،يتشابك مع التطورات الفكرية النسوية في العالم،
َ

ومع التغييرات والتطورات الفكرية للحركة النسوية اإلسرائيلية والفلسطينية مع ًا.
يش�ار إل�ى أن ه�ذه الجمعيات بات�ت أكثر قوة ،وأكثر تأثي�ر ًا ونجحت في تطوير
87

خطاب فلسطيني خاص ومهم ،يجمع ما بين تحدي البنى االستعمارية وتطوير آليات
تح�د اجتماعي�ة للبنى الذكوري�ة األبوية في المجتمع الفلس�طيني .كم�ا نجحت هذه
ٍّ

الحيز العام ،على الرغم من التحديات.
المؤسسات في فرض أجندتها وخطابها على ّ
حي�ز ًا كبير ًا في عمل
وق�د ب�ات موض�وع تمثيل النس�اء في مواقع اتخاذ الق�رار يحتل ّ

الجمعيات التي نجحت في طرحه بقوة على أجندة األحزاب والمؤسس�ات الرس�مية
تتص�در هذه الجمعيات العم�ل المجتمعي ،إلى
الفلس�طينية .وفي الس�نوات األخيرة
ّ
جانب الجمعيات واألطر االجتماعية ،غير المسجلة رسمي ًا ،والتي ُتدرج في أجندتها
التوفي�ق بي�ن الحق�وق الجماعي�ة والحقوق الفردية ،وعلى رأس�ها الحقوق الجنس�ية

والجندرية.

تحديات تواجه المجتمع المدني الفلسطيني
ّ
تش�كل ه�ذه الجمعي�ات جبه�ة نضالي�ة قوي�ة في وجه المؤسس�ة السياس�ية في

إس�رائيل .وم�ع ذلك ،فه�ي تعجز عن تحقيق تغيير جدي في سياس�ات الدولة ،وهي
جمال ،مصدر سبق ذكره.
86
ّ
والنسوية في الداخل الفلسطيني»« ،قضايا
همت زعبي (« ،)2014المنظمات النسائية
ّ
 87لالستزادة ،راجعّ :
إسرائيلية» ،العدد ( 55رام اهلل :مدار).

 48دليل إسرائيل العام 2020

حقيق�ة يدركها ناش�يطو وناش�يطات ه�ذه المنظمات وقادتها .وعلى الرغم من س�عي

ج�زء كبي�ر من هذه المنظمات لممارس�ة الضغط على مؤسس�ات الدول�ة ،بغية تغيير
سياساتها ،فإن عدة معوقات وتحديات تحول دون ذلك.

88

بخالف الجمعيات اإلسرائيلية – اليهودية ،تتميز الجمعيات العربية بعالقات

ضعيفة مع مؤسس�ات الدولة ،وبشح في قنوات التواصل المباشر مع المؤسسات
وال�وزارات .ويعكس هذا الواقع عدم ثق�ة الجمعيات بالقدرة على التأثير الجدي

ف�ي متخ�ذي القرار م�ن جهة ،وعدائية المؤسس�ات الرس�مية ،تجاهه�ا ،من جهة
89
ُأخرى.

ّ
تشكل عدائية المؤسسة الرسمية تحدي ًا جدي ًا لعمل هذا القطاع .فإلى جانب شح

الموارد التي تحصل عليها المنظمات الفلسطينية من مؤسسات الدول ،إن كان بدافع
أيديولوجي من خالل عدم التقدم لطلب تمويل حكومي ،أو تمييزي تجاه مؤسسات

تق�وم بالتق�دم للحصول عل�ى هذا التموي�ل ،يواجه كثي�ر من الجمعيات الفلس�طينية

مح�اوالت تضيي�ق جدية ،منه�ا :رقابة صارمة من مس�جل الجمعيات ووضع عثرات
ف�ي طري�ق عملها تصل أحيان ًا إلى مص�ادرة أموالها وإغالق مكاتبها ،مثلما حدث مع
جمعيات ومؤسسات الحركة اإلسالمية ،كما نوضح الحق ًا.

ُترجمت سياسات الشك ومحاوالت التضييق على عمل هذا القطاع ،أيض ًا ،في

س�ن قوانين أو اقتراحها في الكنيس�ت ،تهدف إلى زيادة الرقابة والتضييق على عمل
الجمعيات الفلس�طينية في إس�رائيل .ومن هذه االقتراحات ،اقتراح قانون الجمعيات
(تعديل – تحفظات على تس�جيل جمعية ونش�اطاتها ،)2010 ،واقتراح قانون واجب
الكشف عمن يتلقى دعم ًا من كيان سياسي أجنبي ( ،)2020واقتراح قانون الجمعيات

(تعديل – تحفّ ظ على تس�جيل جمعية ،)2011 ،الذي يهدف إلى منع تس�جيل جمعية
جمال ،مصدر سبق ذكره.
88
ّ
 89إمطانس شحادة (« ،)2013المجتمع المدني الفلسطيني في داخل إسرائيل» ،في :نديم روحانا وأريج
صباغ – خوري (محرران)« ،الفلسطينيون في إسرائيل :قراءة في التاريخ ،والسياسة ،والمجتمع» (حيفا:
مدى الكرمل ،المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية).

تّمه/ليئارسإ يف نوينطسلفلا 49
يبعز
ي

تنفي وجود إسرائيل ،كدولة يهودية ديمقراطية.

90

إل�ى جان�ب التحديات المتعلقة بالعالق�ة مع دولة إس�رائيل ،يواجه هذا القطاع

تحديات داخلية ،منها :االزدواجية في مجاالت نشاطاتها؛ مدى الديمقراطية الداخلية
ّ
يش�كل التماثل
فيه�ا؛ قدرته�ا ورغبته�ا ف�ي التعاون فيم�ا بينها .وفي بع�ض األحيان،

البني�وي – التنظيم�ي القائم بين بعض الجمعيات واألحزاب السياس�ية تحدي ًا إضافي ًا،
91
يساهم في زيادة المنافسة «غير الصحية» بد ًال من التشبيك وبلورة سياسة مشتركة.

فضلاً ع�ن ه�ذه التحديات ،تواجه الجمعيات النس�وية والجمعي�ات التي ُتعنى

بالحق�وق الجنس�ية ،تحدي�ات إضافي�ة خاصة ،مرتبط�ة بطبيعة المجتمع الفلس�طيني
العرب�ي ،وف�ي رف�ض بعض فئاته التغيير االجتماعي والسياس�ي ال�ذي تطالب به هذه

الجمعيات.

قوانين تمييزية ضد الفلسطينيين

يعاني مواطنو إسرائيل الفلسطينيون جراء معاملة غير متساوية في جميع مجاالت

الحي�اة العام�ة ،وعل�ى زمن متواص�ل ،والتمييز المباش�ر وغير المباش�ر المتأصل في
الجهاز القانوني منذ إقامة الدولة اليهودية ،كما ينعكس هذا في قانون العودة (،)1950
وقان�ون المواطن�ة ( )1952اللذين يمنحان أفضلية لليهود والهجرة اليهودية .وعليه ،ال

يتميز بالتصعي�د الجدي والمثابر في
ُيعتب�ر العق�د األخير خروج ًا ع�ن المألوف ،لكنه ّ

القوانين العنصرية التي ُترفع إلى الكنيس�ت س�نوي ًا ،والتي تطال مجاالت الحياة كافة،
منها :حقوق األرض والتخطيط؛ حقوق اقتصادية واجتماعية؛ حقوق مدنية وسياسية؛

قوانين اإلجراء الجنائي وحرية التنظيم.

92

 90المصدر نفسه.
جمال ،مصدر سبق ذكره؛ زعبي« ،المنظمات النسائية والنسوية ،»...مصدر سبق ذكره.
91
ّ
 92لالستفاضة ،راجع« :عدالة ،المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل» على الروابط التالية؛
قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل – أكتوبر/تشرين األول 2012

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/October%20Updated%20–%20
Discriminatory%20Laws.pdf

=
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فعلى س�بيل المث�ال ،أحد القوانين التي تطال مجال حق�وق األرض والتخطيط

هو قانون مديرية أراضي إس�رائيل ( .)2009ويؤس�س هذا القانون لخصخصة واسعة
لألراضي التي تعود ،في معظمها ،إلى ملكية الالجئين الفلسطينيين ومهجري الداخل.

ويسمح بحسب القانون تبادل األرض بين الدولة والصندوق القومي اليهودي ،وهي
ُ

أرض مخصص�ة حصري� ًا للش�عب اليه�ودي ،كما ُيس�مح بتخصيص األراض�ي وفق ًا

ألجهزة «لجان قبول» ،وللمرش�حين الذين تصادق عليهم مؤسس�ات صهيونية تعمل

بش�كل حص�ري لمصلح�ة الش�عب اليهودي ،ويمن�ح القان�ون وزن ًا حاس�م ًا لممثلي
الصندوق القومي اليهودي في مجلس سلطة األراضي الجديد ،ذلك الذي استبدلت
به مديرية أراضي إسرائيل.

93

قانون كيمينس ( )2016وهو على اسم رئيس اللجنة التي أوصت بتعديل قانون

التنظي�م والبن�اء ،وال يق�ل خط�ورة عن س�ابقه .إذ إنه عبارة عن تعدي�ل قانون التنظيم

والبناء لس�نة  1965الذي تم إقراره في إثر قرار اتخذته حكومة إس�رائيل في حزيران/

يونيو  2016ويقضي بضرورة فرض قوانين التنظيم والبناء ،والتعامل بحزم مع موضوع

«البناء غير المرخص» ،بصورة عامة ،وفي المجمعات والقرى العربية بصورة خاصة.
أه�م م�ا حمله القانون ه�و تقليص صالحي�ات المحاكم ،وتوس�يع صالحيات

الجهاز اإلداري بما فيها صالحيات فرض غرامات باهظة من دون أي إجراء قانوني.

فبد ًال من أن تتم معالجة الضائقة السكنية للفلسطينيين ،تلك التي يعود سببها المركزي
=

قوانين إسرائيلية جديدة تنتهك حقوق الفلسطينيين وتناهض الديمقراطية ،شباط/فبراير  2018على
الرابط:

_https://www.adalah.org/uploads/uploads/Discriminatory_Laws_Arabic
February_2018%20(2).pdf

وقاعدة معلومات القوانين التمييزية على الرابط:
 93لمزيد ،راجع :عدالة على الرابط:

https://www.adalah.org/ar/law/index

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/ara/oct10/Adalah%2010%20
New%20discriminatory%20laws.pdf
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يس�هل القانون على الجهاز اإلداري ولجان التخطيط
إلى سياس�ات تمييزية تجاههمّ ،
والبناء عمليات الهدم وفرض الغرامات على المواطنين الفلسطينيين.

94

الحقوق المدنية والسياس�يةُ ،س�ن قان�ون المواطنة والدخول إلى إس�رائيل (أمر

موق�ت ألول م�رة س�نة  ،)2003ومن�ذ ذلك الحي�ن تم�دد الحكومة العم�ل بالقانون
سنوي ًا .وبموجب القانون ُيمنع لم شمل عائالت يكون أحد األزواج مواطن ًا إسرائيلي ًا،

ويكون الزوج اآلخر مواطن ًا في السلطة الفلسطينية (ما عدا المستوطنين اليهود الذين
يسكنون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية) .وبحسب تعديل إضافي للقانون منذ

توس�ع حظر لم الش�مل ،ليشمل المواطنين والس�كان من إيران ،ولبنان،
س�نة ّ ،2007
وسورية ،والعراق.

وفي مجال الثقافة ُأقر قانون الستهداف وقمع ازدياد التعبير عن الهوية الفلسطينية

وس�نت قوانين تس�تهدف أي تعبير عن الهوية الفلسطينية
في الحيزين الثقافي والفنيُ ،

عب�ر تجريمه�ا .فهناك قانون النكبة س�نة  ،2011الذي يفرض عقوب�ات اقتصادية على
إحي�اء الذك�رى .وهن�اك أيض� ًا اس�تهداف للجمعيات الت�ي كان له�ا دور مركزي في

فس�ن قانون يس�تهدف نش�اطها ويحد من قدرة تأثيرها ( .)2016كذلك
هذا المجالُ ،
ُس�ن قانون المس�اس بدولة إس�رائيل بواس�طة المقاطعة ( ،)2011والذي بحسبه ُيمنع

المواطن�ون م�ن العم�ل من أج�ل ف�رض المقاطعة على المؤسس�ات اإلس�رائيلية أو
المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة.

وصل�ت قونن�ة العنصري�ة والتميي�ز ض�د الفلس�طينيين إل�ى ذروته�ا ف�ي قانون

أساس :إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ( ،)2018أو المتعارف عليه باسم قانون
القومية 95.فالحق ًا للجـدل الذي ُأثير بش�أن الصيغ المتعـددة للقانون ،والمشادات

االئتالفي�ة وفي أوس�اط المعارضة ،تم إقرار البنود النهائي�ة للقانون التي تنص أبرزها

 94بشأن إبعاد قانون كيمينس ومعارضة جمعية حقوق اإلنسان ،راجع الرابط (بالعبرية)

https://law.acri.org.il/he/39555

 95صيغة القانون النهائية في سجل القوانين على الرابط:

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf
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عل�ى أن أرض إس�رائيل ه�ي الوطن التاريخي للش�عب اليهودي ،وأن دولة إس�رائيل

ه�ي الدولة القومية للش�عب اليهودي ،وفيها يمارس حقه الطبيع�ي والثقافي والديني
والتاريخي لتقرير المصير ،وأن ممارس�ة حق تقرير المصير في دولة إس�رائيل حصرية
للش�عب اليهودي ،والق�دس الكاملة والموحدة هي عاصمة إس�رائيل ،واللغة العبرية
ه�ي لغ�ة الدولة ،بينما فقدت اللغة العربية مكانتها كلغة رس�مية وتم تعريفها كلغة لها
مكانة خاصة في الدولة اليهودية.

تعتبر الدولة من خالل هذا القانون ،أن االستيطان اليهودي قيمة قومية ،وتعمل

من أجل تش�جيعه ودعم إقامته وتثبيته .وهكذا رس�خت س�لطة القانون الممارس�ات
التي تم تطبيقها منذ النكبة تجاه الفلس�طينيين مواطني الدولة .هذا باإلضافة إلى كون

القان�ون يمس الفلس�طينيين وأيض ًا العرب ،إذ يؤك�د أن القدس والجوالن أراض غير

محتلة ،وينفي بوضوح ومباش�رة حق تقرير المصير للش�عب الفلس�طيني ،وينفي بتات ًا

حق الالجئين الفلسطينيين في العودة.

96

عنصرية وترهيب وتحريض مؤسساتي

ش�هد العقد األخير تحريض ًا متصاعد ًا من سياس�يين إس�رائيليين على المجتمع

الفلس�طيني ف�ي إس�رائيل وعل�ى ممثليه في الكنيس�ت .وش�ارك في ه�ذا التحريض،
وأحيان ًا قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،فوصل إلى درجات غير مس�بوقة عش�ية
انتخاب�ات س�نة  ،2015إذ أدل�ى ف�ي تصري�ح ل�ه من خلال فيديو ُرفع عل�ى صفحته

عل�ى الموقع االجتماعي (الفيس�بوك) قائلاً« :العرب يتدفقون إل�ى صناديق االقتراع

بأعدادهم الكبيرة» ،في محاوالت نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين في
البلد ،وتجنيد أصوات لليمين بصورة عامة ،ولحزب الليكود بصورة خاصة.

شهدت هذه الحقبة تصعيد ًا في التحريض على الفلسطينيين بصورة عامة ،ومنهم

الفلس�طينيون في إس�رائيل قيادة ومجتمع ًا .فتش�ير دراسة إسرائيلية لمركز بيرل كاتز –
 96للتوسع بشأن اإلسقاطات القانونية للقانون ،راجع :عدالة على الرابط:

https://www.adalah.org/ar/content/view/9564
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نيلس�ون

97

إلى نش�ر ما ال يقل عن  175,000منشور تحريضي على مواقع التواصل

االجتماعي اإلسرائيلية خالل سنة  ،2016نصفها تقريب ًا موجه ضد الفلسطينيين ،وأكثر
من  %85منها يدعو إلى العنف الجسدي المباشر.

98

كذلك تميزت هذه الحقبة بتصاعد في عنف الشرطة واستعمال أساليب ترهيبية

وتخويفي�ة تج�اه التظاهرات الس�لمية في الداخل الفلس�طيني .وقامت قوى الش�رطة
والق�وى الخاص�ة ،ف�ي عدة مناس�بات ،بتفريق تظاه�رات من دون أي مبرر وبش�كل

مناق�ض للقانون ،مس�تعملين خاللها الض�رب والعنف .كما نفّ �ذت اعتقاالت وقائية

(قبل موعد التظاهرات) واعتقاالت كثيرة خاللها برز فيها اعتقال بحق قاصرين ،كما
جرى في س�نة  2016خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.

99

وعلى الرغم من

لهبة أكتوبر،
أن الش�رطة لم تس�تعمل النيران الحية في فض أي من التظاهرات الحق ًا ّ

فإن فتح نيران الشرطة تجاه الفلسطينيين في الداخل ازداد في السنوات األخيرة ،ليبلغ
عدد ضحايا الشرطة وقوات األمن من بداية سنة  2000حتى أيار/مايو  2018نحو 56
ضحية.

100

كما برزت في السنوات األخيرة محاوالت لتجاوز القيادة السياسية القطرية من

خالل مخاطبة الجمهور الفلس�طيني مباش�رة ،أو من خالل تعزيز التواصل مع رؤساء
http://hasata.berl.co.il/?research=%D7%93%D7%95%D7%97–%D7%94%D7%A7 97
%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA–%D7%9C%D7%90%D7%9C
%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA

 98لالستزادة ،راجع :زيارة مشروع «رصد التحريض والعنصرية» على موقع «إعالم ،المركز العربي
للحريات اإلعالمية والتنمية والبحوث» على الرابط:

http://www.ilam–center.org/items.aspx?catid=22

 99لمزيد من التفصيالت ،راجع :شحادة ،مصدر سبق ذكره.
 100لمتابعة إحصاءات ضحايا العنف في المجتمع الفلسطيني ،راجع :مركز أمان ،المركز العربي للمجتمع
اآلمن على الرابط:

http://aman–center.org/%D8%BA%D9%8A%D8%B1–%D9%85%D8%B5%D9
%86% D9% 81–en/% D8% A7% D8% AD% D8% B5% D8% A7% D8% A6% D9
%8A% D8% A7% D8% AA–% D8% AD% D8% AA% D9% 89–% D9% 8A% D9% 88
%D9%85–9–11–2017/
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السلطات المحلية ،حين ًا ،وحين ًا آخر من خالل أصحاب األعمال الحرة .لكن خطورة

هذه الظاهرة ،ولو أنها ما زالت من غير الواضح إن كانت سياسة مرسومة بدقة ،تشتد

في ضوء الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي ،والتي تمنح قوة معينة للسلطات
المحلية ،وفي الوقت ذاته ،تحاول تدجين رؤس�اء الس�لطات المحلية من خالل بنود
في الخطة نفسها ،كما في بند زيادة الميزانية للسلطات الداعمة للخدمة المدنية ،وفي

يحول الس�لطات المحلية إلى أداة هدم في يد الس�لطات
قان�ون كيمين�س ،الذي ربما ّ

اإلسرائيلية.

أساليب االحتجاج الفلسطيني
السلوك السياسي للقيادة السياسية في الداخل:
بين القائمة المشتركة والصراعات الداخلية

كان أح�د دواف�ع تش�كيل القائمة المش�تركة ،ال�رد على التصعيد في اس�تهداف

الفلس�طينيين قي�ادة وجماهير .وإلى جان�ب هذه الخطوة ،تابعت القيادة الفلس�طينية،
جدية لتطوير أدوات عملها السياس�ي .فباش�رت
خلال األعوام الماضية ،محاوالت ّ
توجه معظم أعضاء الكنيس�ت
تدوي�ل قضايا الفلس�طينيين،
وتجس�د ه�ذا األمر عب�ر ّ
ّ

م�ن القائم�ة المش�تركة ،ورئيس لجن�ة المتابعة ،إل�ى المحافل الدولي�ة لعرض قضايا
الفلسطينيين في إسرائيل على الصعيد العالمي.

ومن الجدير بالذكر ،في هذا الس�ياق ،أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

ش�رعت ف�ي تنظيم يوم الدع�م العالمي لحقوق الجماهير الفلس�طينية العربية ،والذي

يهدف ،إلى تسليط الضوء عيني ًا على قضايا المجتمع الفلسطيني في إسرائيل ،بصفتها
تنس�اق ضمن قضايا الش�عب الفلس�طيني ،بغرض نس�ف مزاعم إس�رائيل أنها «نظام
ديمقراطي».

101

ٍ
ومس�اع
كذل�ك ب�رزت محاولة لترس�يخ طاب�ع مهني لعمل القائمة المش�تركة،

« 101المتابعة تبدأ باالستعدادات إلحياء اليوم العالمي لدعم لحقوق جماهيرنا العربية» على موقع لجنة
المتابعة 2016/12/10 ،على الرابطhttps://goo.gl/XRi8om :
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لالستفادة من خبراء في المجتمع المدني والجمعيات ،باإلضافة إلى خبرات أكاديمية،
وال س�يما ف�ي مج�ال الخطة الخماس�ية لتطوي�ر المجتمع العربي ،وذل�ك من خالل
تنس�يق عمله�ا مع عمل رؤس�اء الس�لطات المحلي�ة .وانعكس هذا في عمل مش�ترك

لتخطي�ط هذه الخطة وتنفيذها ومتابعتها أمام المؤسس�ات الحكومية ،وتفعيل طواقم
مهنية في مختلف القضايا.

102

وبرز أيض ًا التنسيق بين الهيئات القيادية المتعددة في

العدي�د م�ن القضايا ،وخصوص ًا تل�ك المتعلقة بإحياء المناس�بات الوطنية ،ومحاولة
إنجاحها والتجنيد لها.

كما حاولت القيادة المشتركة استخدام القانون بما يتالءم مع طموح الفلسطينيين

تحد واضح للسياس�ة اإلس�رائيلية تجاه فلس�طينيي الداخل ،بادرت
السياس�ي .وف�ي ٍّ
القائمة المش�تركة في تش�رين األول/أكتوبر  ،2016إلى اقتراح قانون أس�اس بعنوان
«األقلي�ة العربي�ة القومي�ة» (،)1591/20

103

ال�ذي نص على االعتراف بفلس�طينيي

الداخ�ل كأقلي�ة قومية لها حقوق جماعية .ويهدف القانون إلى انتزاع اعتراف رس�مي

باألقلية العربية عبر قانون أساس دستوري ،وذلك بصفتها أقلية قومية لها حقوق ينص
وصوت لمصلحة القانون أعضاء القائمة المش�تركة وأعضاء
عليه�ا القانون الدول�ي.
ّ
حزب ميرتس ،وعارضته سائر كتل الكنيست ،من معارضة وائتالف.

104

مواجهات صدامية بين الفلسطينيين والدولة اليهودية
يوم األرض

ُيعتب�ر ي�وم األرض رم�ز ًا للنضال الفلس�طيني ض�د المخططات ،والسياس�ات،

« 102القطرية والمشتركة تفعالن الطواقم المهنية في مختلف القضايا» ،موقع عرب  2016/8/8 ،48على
الرابطhttps://goo.gl/fKyvtp :
 103موقع الكنيست على الرابط:
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsugg
estionssearch&lawitemid=565337

 104وديع عواودة« ،فلسطينيو الداخل يطالبون إسرائيل باالعتراف بهم كأقلية قومية»« ،القدس العربي»،
 ،2016/11/11على الرابطhttp://www.alquds.co.uk/?p=628238 :
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والممارس�ات اإلسرائيلية االستعمارية االستيطانية تجاه المجتمع الفلسطيني ،ورمز ًا

لصمود الفلس�طينيين وتصميمهم على البقاء في وطنهم بعد النكبة .ويش�ير هذا اليوم
إلى اإلضراب العام الذي ُأعلن في  30آذار/مارس  1976لدى المتبقين الفلسطينيين،
احتجاج ًا على موجة مصادرة األراضي التي أقرتها الحكومة في مركز الجليل.

عل�ى الرغ�م من مس�اعي الس�لطات لوق�ف اإلضرابّ ،إم�ا عن طري�ق التهديد
وإم�ا عب�ر عرض إغ�راءات مالي�ة ومحفزات ُأخ�رى ،فإنها لم
والمداهن�ة والضغ�طّ ،

تنجح .فشرع جهاز األمن اإلسرائيلي في قمع اإلضراب بالقوة ،من خالل نشر قوات
الش�رطة ووحدات الجيش وحرس الحدود في قلب البلدات العربية .وأس�فرت هذه

الصدام�ات عن استش�هاد  6مواطنين فلس�طينيين وجرح نح�و  ،50واع ُتقل ما يقارب
 300فلسطيني.

105

هبة أكتوبر
ّ

هبة أكتوبر/تشرين األول  ،2000التي اندلعت الحق ًا لزيارة أريئيل
يمكن اعتبار ّ

ش�ارون االستفزازية للحرم الش�ريف ،برفقة عشرات من رجال األمن ،عالمة إضافية
فارقة في عالقة الفلس�طينيين بالدولة اليهودية.

106

وكانت األحداث التي اس ُتش�هد

في إثرها  13شاب ًا عربي ًا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة اإلسرائيلية ،تعبير ًا

ع�ن ازدي�اد تنامي الهوية العربية الفلس�طينية وتعزيزها ،لدى ش�ريحة واس�عة من هذه
الهبة إلى تعزيز الهوية الفلس�طينية،
الفئة من الفلس�طينيين .ويعود بعض أس�باب هذه ّ

وبوادر فشل اتفاق أوسلو وزيادة المؤشرات إلى دخول ما يسمى العملية السلمية في

حالة موت سريري .كما أدت األوضاع المحلية دور ًا في هذا المضمار ،منها استمرار

اإلجح�اف والتميي�ز بح�ق الفلس�طينيين من ناحية ،وزيادة في نس�بة التعليم وتحس�ن

م�ا في مس�توى المعيش�ة ،باإلضاف�ة إلى بروز فئ�ة المثقفين واألكاديميي�ن وزيادة في
 105لالستفاضة عن يوم األرض ،راجع :بشير« ،يوم األرض :ما بين القومي والمدني ،»...مصدر سبق ذكره؛
طنوس ،مصدر سبق ذكره.
هبة أكتوبر ،راجع :عدالة ،المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل ،على
 106لالستفاضة بشأن ّ
الرابطhttps://www.adalah.org/ar/content/view/1294 :
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مؤسسات المجتمع المدني المستقلة ،وأيض ًا االنكشاف المتزايد على وسائل اإلعالم

العربية من خالل الفضائيات العربية المتعددة.

ّ
ش�كل م�ا ب�ات يع�رف بوثائ�ق التص�ور المس�تقبلي الت�ي صدرت خلال نحو

س�تة أش�هر ،بين نهاية س�نة  2006وس�نة  ،2007عن أربع مجموعات من فلس�طينيي
الداخل،

107

تعبي�ر ًا ع�ن ه�ذه التح�والت .وقد طال�ب جميع الوثائ�ق بتغيير صيغة

النظام القائم في الدولة اليهودية ،معبر ًا عن حراك اجتماعي وسياس�ي نابع من تأكيد

الهوي�ة الفلس�طينية وتعزيزه�ا ،ومؤش�ر ًا إلى بداي�ات نقل مركز الثقل الفلس�طيني في

تحدي جوهر الفكرة الصهيونية بالتدريج إلى إسرائيل نفسها.

108

َ
تخف هذه التحوالت عن أعين الس�لطات اإلس�رائيلية والتي انعكس�ت في
لم

هبة أكتوبر/تشرين األول،
توصيات اللجان الرس�مية التي تلت ّ

109

كما في الهجوم

 107وثيقة التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل صدرت عن اللجنة القطرية في كانون األول/
ديسمبر 2006؛ وثيقة دستور متساو للجميع الصادرة عن مركز مساواة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
وثيقة الدستور الديمقراطي الصادرة عن مركز عدالة في آذار/مارس 2007؛ وثيقة حيفا الصادرة عن
مركز مدى الكرمل في أيار/مايو .2007
 108نديم روحانا (« ،)2010وثائق تتحدى الدولة اليهودية»« ،ملحق فلسطين» ،جريدة «السفير» على الرابط:
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1571

 109في  8تشرين الثاني/نوفمبر  ،2000وفي إثر ضغوط كبيرة من أهالي الثالثة عشر شهيد ًا ،ولجنة المتابعة،
وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين عرب ويهود ،أقرت الحكومة بإقامة «لجنة تحقيق
ملكية للتحقيق في الصدامات بين قوات األمن والمواطنين الفلسطينيين في أكتوبر/تشرين األول
 2000والمعروفة في الغالب بلجنة أور ،نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها .وفي تاريخ
 2003/8/30قدمت لجنة أور توصياتها للحكومة التي ،بدورها ،أقرت بقرار رقم  772من تاريخ
 2003/9/14بتشكيل لجنة وزارية لدراسة التوصيات بشكل عميق هي لجنة لبيد ،وقد قامت األخيرة
بتقديم توصياتها للحكومة في تاريخ .2004/5/31
لمزيد عن لجنة أور ،انظر :الرابط التالي https://www.adalah.org/ar/content/view/1294#
تحقيق رسمي على صفحة عدالة ،المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل.
لنص التقرير الكامل باللغة العبرية ،انظرhttp://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_ :
index.htm

لمزيد عن توصيات لجنة لبيد ،راجع :الرابط على وزارة القضاء اإلسرائيلية – بالعبرية

https://goo.gl/Ky7zSk
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غير المس�بوق من الصحافة اإلس�رائيلية والسياس�يين واألكاديميين على نش�ر الوثائق
المس�تقبلية .وعليه ،في اإلمكان اعتبارها مفرق ًا ومرحلة جديدة في تعامل الس�لطات

اإلسرائيلية مع فلسطينيي .48

ويمكن اإلشارة إلى أن أبرز هذه السياسات هو استهداف الدولة القيادة السياسية

الفلسطينية ،بدء ًا بتلك التي اتهمتها لجنة أور واللجنة الوزارية لبيد بتحريض الجماهير
هب�ة أكتوبر/تش�رين األول وبصورة
ّ
وحملته�ا المس�ؤولية ع�ن تصاعد األحداث في ّ

خاصة كل من عزمي بشارة والشيخ رائد صالح.

110

استمرت المالحقة السياسية حتى يومنا هذا لتطال معظم السياسيين الفلسطينيين
ٍ
كمتحد للدول�ة الصهيونية.
ف�ي الداخل ،وخصوص ًا َم ْن تم تفس�ير نش�اطه السياس�ي
فعلى س�بيل المثال ،ش�هدت سنتا  2015و 2016سجن عضو الكنيست السابق ،سعيد
نفّ اع ،و ُقدمت الئحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي ،وصدر حكم بالسجن بحق الشيخ
رائ�د صلاح ش�مل إبعاده عن الق�دس ،وصدر أيض ًا أمر منع س�فر بحقه وبحق نائب
الحركة اإلسلامية الش�يخ كمال خطيب .ووصل التحريض المس�تمر ضد القيادات

إلى ذروته في س�ن قانون اإلبعاد ( )2016الذي يس�مح للكنيست بإبعاد عضو كنيست

بعد الحصول على دعم  90عضو كنيس�ت ،وفي اس�تهداف الحركة اإلسالمية (الشق
الشمالي) وإخراجها ومؤسساتها عن القانون كما جاء سابق ًا.

المجتمع المدني واالحتجاج الشبابي المستقل

يميز احتجاجات الفلس�طينيين في الحقب�ة األخيرة هو تعزيز وتأكيد
أب�رز ما ّ

ه�ذه الفئة م�ن الفلس�طينيين الهوية الفلس�طينية الجمعية ،والتش�ديد على الرواية

التاريخي�ة الفلس�طينية بص�ورة عام�ة والنكب�ة بصورة خاص�ة ،كما ب�رز فيها دور
المجتمع المدني والجيل الشاب المستقل ،باإلضافة إلى الدور المتعزز للمشهد

الفني المستقل.

 110وقد تم إبعادهما عن الساحة السياسية الفلسطينية المباشرة ،من خالل مالحقة عزمي بشارة من ناحية،
وإخراج الحركة اإلسالمية خارج القانون اإلسرائيلي ،وكذلك سجن الشيخ رائد صالح بتهم التحريض
وتبييض األموال من ناحية أُخرى.
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تحولت مس�يرة العودة إلى أحد االحتجاجات الجمعية المركزية .وهي مس�يرة

بادرت إليها لجنة المهجرين ،وأخذت شعار «يوم استقاللكم يوم نكبتنا ».ودعت إليها

أغلبية التيارات السياسية ،ومنها لجنة المتابعة ،وتتشارك في تنظيمها عدة مؤسسات.
ووصل عدد المشاركين في هذه المسيرة ،في منتصف األلفية الثالثة إلى اآلالف.

كما تحولت الرواية التاريخية إلى محور أساسي في عمل المؤسسات المتعددة

ونشاطها ،فبادرت المؤسسات ،كل بحسب تخصصها واهتمامها ،إلى إحياء نشاطات
ون�دوات ف�ي ذكرى النكبة وذكرى احتالل القرى والمدن المتعددة وس�قوطها .ومع
الوق�ت أصبح�ت الرواية التاريخية مركزية أيض ًا في أوس�اط مجموعات مس�تقلة من

الش�بان والش�ابات الذين شرعوا في إحياء ذكرى س�قوط بلداتهم من خالل نشاطات

زيارة لهذه البلدات ،وجمع شهادات شفوية من الجيل األول للنكبة.

كذلك برز هذا الجانب بصورة كبيرة في المش�هد الفني الفلس�طيني ،وركز كثير

م�ن األعم�ال الفنية ،ف�ي مختلف المجاالت ،عل�ى الرواية التاريخية .وش�رع فنانون

وفنان�ات في تناول أوضاع الفلس�طينيين ف�ي الداخل ،مركزين أعماله�م على الرواية
التاريخية لهذه الشريحة من الفلسطينيين وعلى النكبة ،بصورة خاصة.

فض ً
ال عن ذلك ،تشهد السنوات األخيرة ،مبادرات مؤسساتية وكذلك مبادرات

لمجموعات مستقلة ،تعمل على تحدي االنقسام الجغرافي .وتجمع هذه المبادرات
فلس�طينيين من كل أماكن وجودهم ،وتهدف إلى كس�ر الهويات المناطقية الناتجة من

التقسيمات االستعمارية.

وقد يكون أبرز مميزات العش�رية األخيرة تعزز الدور الش�بابي المستقل .ويعود

ه�ذا إل�ى عدة عوامل ،أحدها خيبة األمل من السياس�ة الرس�مية ،كم�ا أدت الثورات

العربي�ة الت�ي ب�دأت بتونس ومصر س�نة  ،2011والت�ي ُ
اصطلح على تس�ميتها الربيع

العربي دور ًا في تعزيزها .هذا باإلضافة إلى توفر واستخدام وسائل االتصال الحديثة،
َ
التواصل بين مجموعة الش�بان ،ومن ناحية ُأخرى س�اهم
س�هل – من ناحية –
وهو ما ّ
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في نشر نشاطاتهم وحراكهم على الشبكة ليصل إلى العالم أيض ًا.

111

وق�د ب�رز من الحراكات االحتجاجية الش�بابية االحتجاج�ات ضد مخطط برافر

الذي س�عى لمصادرة األراضي في النقب في الجنوب ،وربما يمكن اعتبارها األكثر
نجاح� ًا ف�ي الس�نوات األخي�رة .وتعود أس�باب نجاح ه�ذا الحراك إلى ع�دة عوامل:
أو ًال ،كون هذا االحتجاج مواجهة مباش�رة مع الدولة في قضية مركزية ،هي األرض؛

ثاني� ًا نج�اح الح�راك في تجاوز خطاب التضامن مع النق�ب والتعامل مع هذه القضية
كقضي�ة وطني�ة عام�ة؛ ثالث� ًا ،ك�ون الحراك الش�بابي ،ف�ي ه�ذه الحالة ،تحدي� ًا لحالة

الفت�ور عن�د األح�زاب ،ونج�ح في تح�دي االنقس�امات الحزبية التي كان�ت مهيمنة

عل�ى الس�احة السياس�ية ف�ي الداخ�ل الفلس�طيني ،إذ نش�ط فيها ش�بان وش�ابات من
التي�ارات السياس�ية كاف�ة (عدا اإلسلامية التي امتنعت من المش�اركة ف�ي الفعاليات
المش�تركة بحجة االختالط بين الجنس�ين ،وبادرت إلى وقفات ومسيرات احتجاجية

منفصلة)؛

112

رابع ًا ،على الرغم من استقاللية الحراك فإنه عمل بتناغم ال بصدام مع

مختلف التيارات السياس�ية ،وال س�يما مع لجنة المتابعة .هذا باإلضافة إلى كون هذه
المبادرة عفوية وتحمل هدف ًا عيني ًا ،في الوقت ذاته.

113

تحديات تواجه لحمة المجتمع الفلسطيني

ّأم�ا عل�ى مس�توى التحدي�ات التي تواج�ه المجتمع الفلس�طيني في إس�رائيل،

فحملت األلفية الثالثة تحديات جدية تهدد نس�يجه الداخلي ،تش�مل معالم سياس�ية
 111لمزيد عن الحراك الشبابي لدى فلسطينيي الداخل والشتات ،راجع :العدد  22من مجلة «جدل» بعنوان:
«الحراك الشبابي الفلسطيني» (( )2015حيفا :مدى الكرمل).
 112على الرغم من عدم مشاركة الحركة اإلسالمية في معظم النشاطات المشتركة ،فإنها سعت في جميع
المناسبات إلحياء نشاطاتها هي ،وجاءت بصورة عامة متناسقة مع مميزات الحراك الفلسطيني العام،
من حيث التركيز على الهوية الفلسطينية/اإلسالمية ،وعلى إحياء ذكرى النكبة ،وأيض ًا زيارة القرى
المهجرة .إضافة إلى حراكها الخاص فيما يتعلق بالقدس واألقصى والذي انفردت به وكانت هي
ّ
حاميته شبه الوحيدة.
 113خالد عنبتاوي (« ،)2015كيف نقرأ الحراك الشبابي في الداخل :برافر كمثال» ،مجلة «جدل»« ،الحراك
الشبابي الفلسطيني» ،العدد ( 22حيفا :مدى الكرمل).
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واضحة تهدف إلى شق وحدة المجتمع العربي الفلسطيني وتفتيت لحمته ،وتفاقمت
ظاهرة العنف ،إذ وصلت إلى مس�تويات غير مس�بوقة ،فضالً عن ازدياد ما في النغمة

الطائفي�ة ،ف�ي مقاب�ل محاوالت لتطوير آلي�ات جديدة من القي�ادات للتعامل مع هذه
التحديات يمكن اعتبارها متواضعة.

الخدمة المدنية ،تجنيد المسيحيين
واختالق القومية اآلرامية

ش�هدت الس�نوات األخيرة مجهود ًا كبير ًا من الس�لطات اإلس�رائيلية الستدراج

الش�بان والش�ابات بص�ورة خاصة لالنخ�راط في الخدم�ة المدنية ،مس�تغلة الضائقة
االقتصادي�ة لتنفي�ذ خططه�ا .وتج�در اإلش�ارة إلى أن هن�اك إجماع ًا ل�دى األحزاب

الفلس�طينية وقطاعات واس�عة م�ن المجتمع المدني لرفض الخدم�ة المدنية ،لكونها

مرتبطة في األساس بالخدمة العسكرية.

114

إلى جانب هذه المحاوالت ،كان هناك أيض ًا محاوالت جادة لتجنيد المسيحيين

في الخدمة العس�كرية ،بعكس ما كان س�ائد ًا كاتفاق غير معلن بين الدولة والمجتمع
الفلسطيني .ويخضع موضوع دعوة الفلسطينيين إلى الخدمة العسكرية للسياسة التي
تقره�ا وزارة األم�ن ،ويو ّقعها الحق ًا وزير الدفاع ،وال تحتاج إلى قانون جديد .وحتى

الس�نوات األخيرة ،تماش�ت معارضة الفلس�طينيين للخدمة العس�كرية مع عدم رغبة
المؤسس�ة في إدراجهم في صفوف الجيش .وعدا اس�تدراج بعض القيادات الدرزية

وتطوع بعض الفلس�طينيين البدو في
للموافق�ة عل�ى الخدمة العس�كرية ،س�نة ،1956
ّ

يدع وزير الدفاع ّأي ًا من الشبان العرب إللزامه بتأدية
الخدمة العسكرية اإلسرائيلية ،لم ُ
الخدمة.

إ ّال إن الس�نوات األخيرة ش�هدت محاولة ناعمة ،لكن مدروس�ة ومثابرة بهدف

تجني�د المس�يحيين في الخدمة العس�كرية ،إذ أعلنت وزارة األم�ن أنها تدرس إمكان
 114لمزيد عن الموضوع ،انظر :إمطانس شحادة (« ،)2014الفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة
المدنية :قراءات أولية» (حيفا :مدى الكرمل).
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إرسال بالغات استدعاء للخدمة في الجيش للشبان المسيحيين .وفع ً
ال شهد المجتمع
الفلسطيني بعض التحركات في هذا االتجاه ُ
وأقيم بعض المؤتمرات بتعاون بين عدد

م�ن رج�ال الدين المس�يحيين لدعم التجنيد ،حض�ر أحدها رئي�س الحكومة بنيامين

نتنياهو نفس�ه .وعلى الرغم من قلة عدد المنخرطين من المس�يحيين في الجيش ،فإن
نسبة التجنيد ارتفعت.

115

تماشت هذه السياسة التي أثارت ردات فعل غاضبة من الفلسطينيين وقياداتهم،

مع خطوات مش�ابهة ،تهدف إلى إرس�اء سياس�ة فرق تس�د وترس�يخها ،منها اختراع

القومي�ة اآلرامي�ة ،إضاف�ة إل�ى تعديالت في قوانين ذات س�ياق غير دين�ي مع العرب
باعتبارهم طوائف ال مجموعة قومية ،وإن كانت تتماشى هذه التعديالت مع التعامل

مع العرب كطوائف على المستوى السياسي.

إلى جانب السياسات اإلسرائيلية الموجهة إلى ضرب وحدة النسيج االجتماعي

للمجتمع الفلس�طيني ،يبدو أن األحداث في العالم العربي وتش�ظي المشروع العربي

وبروز النزعات الطائفية والفئوية ،تترك أثرها في المزاج العام في المجتمع الفلسطيني،
وتنعك�س ف�ي ازدياد حدة التنافر الداخلي ،إذ يجري ت�داول الصراعات والخالفات،

القابلة باالزدياد ،باعتبارها أحداث ًا متأثرة بمزاج طائفي أخذ في التفشي واالزدياد.

116

العنف والجريمة المنظمة

ّ
يشكل تفشي ظاهرة العنف تحدي ًا كبير ًا للفلسطينيين في إسرائيل ،وخصوص ًا في

ضوء زيادة نس�بة الجريمة المنظمة في أوس�اطهم .وتشير المعطيات إلى ارتفاع مقلق
في نسبة العرب المتورطين في الجريمة المنظمة .وترد في معطيات بحث أجراه مركز

األبح�اث في الكنيس�ت ،بن�اء على طلب من عضو الكنيس�ت عايدة توما – س�ليمان

ع�ن الجبه�ة الديمقراطية للسلام والمس�اواة في حين�ه كجزء من القائمة المش�تركة،
 115زريق وزعبي ،مصدر سبق ذكره.
 116لالستزادة ،راجع :زريق ،مصدر سبق ذكره؛ زعبي« ،المنظمات النسائية والنسوية ،»...مصدر سبق
ذكره.

تّمه/ليئارسإ يف نوينطسلفلا 63
يبعز
ي

أن نس�بة ضحايا القتل لكل  100,000ش�خص في المجتمع الفلس�طيني تبلغ خمسة
أضعاف نس�بتها في المجتمع اإلس�رائيلي ،وأن  %57ممن تقدم في حقهم لوائح اتهام

بش�أن القت�ل هم من غير اليهود ،وأن  %53م�ن ضحايا محاوالت قتل هم من العرب،
ووصلت نسبتهم ،سنة  ،2016إلى أربعة أضعاف نسبتهم في المجتمع اإلسرائيلي.

117

وتشير معطيات مركز أمان ،المركز العربي للمجتمع اآلمن ،إلى أن عدد ضحايا

القت�ل ف�ي المجتمع الفلس�طيني لس�نة  2019كان�ت  94ضحية 83 ،م�ن الرجال ،و11

من النس�اء ،وإجمالي عدد الضحايا من المجتمع الفلس�طيني منذ س�نة  2000ولغاية
 17أيلول/س�بتمبر  2020وصل إلى  1453ش�خص ًا (ال تش�مل هذه المعطيات ضحايا
عنف الش�رطة وقوى األمن).

118

وفي تقرير قدمته السيدة حنين زعبي ،عضو سابق

في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي ،إلى مراقب الدولة عن تعامل الشرطة
م�ع ملف�ات الجريمة في المجتمع الفلس�طيني ( )2017جاء في�ه أن  %70من عمليات

المرخص ،والتي تصل
القتل في المجتمع العربي تتم من خالل استعمال السالح غير
ّ

نس�بة حيازته في المجتمع الفلس�طيني إلى  .%80وورد في التقرير أن نس�بة الجريمة

في المجتمع العربي هي  7,4أضعاف نس�بتها في الش�ارع اليهودي ،ونس�بة مماثلة لها
تعك�س أيض� ًا الفرق ف�ي احتمال القب�ض على الجاني ف�ي المجتمعي�ن ،األمر الذي

يفس�ر اس�تمرار ارتفاع نس�بة الجريمة .هذا فض ً
ال عن العالقة المشبوهة بين عصابات

الجريمة والش�رطة التي ّ
تركز عملها فقط على عدم تس�رب نفوذ األخيرة وتأثيرها إلى

الشارع اليهودي ،وهو ما يساهم في تقوية البعد الجنائي وفي الوقت ذاته ،تقوية الدور

االجتماعي السلبي لتلك العصابات.

119

 117لالستزادة ،راجع :زعبي« ،الفلسطينيون في إسرائيل :بين مواطنة هشة ،»...مصدر سبق ذكره.
 118موقع مركز أمان ،المركز العربي للمجتمع اآلمن ،على الرابط:

https://aman–center.org/%d8%ba%d9%8a%d8%b1–%d9%85%d8%b5%d9%86
%d9%81–en/%d8%a7%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8
%aa–%d8%ad%d8%aa%d9%89–%d9%8a%d9%88%d9%85–9–11–2017/

 119حنين زعبي (« ،)2017الجريمة في المجتمع العربي :إخفاقات الشرطة في معالجته» ،تقرير مقدم إلى
مراقب الدولة.
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اإلجمال

شهدت األلفية الثالثة صعود وتنامي تيار المحافظين الجدد – النيو صهيوني في

الساحة السياسية اإلسرائيلية ،وهو تيار يجمع بين الفكر االقتصادي الليبرالي والتشديد
وعمل

عل�ى طبيع�ة الدولة كدول�ة يهودية ،وتعزي�ز المواطن�ة اإلثني�ة اليهودية.

120

هذا التيار بش�كل متس�ارع على زيادة التضييق السياس�ي على الفلس�طينيين ،وتركزت
سياس�اته في محاولة المقايضة بمواطنتهم واش�تراط نيل الحقوق المدنية بالتنازل عن
ُ
تميزت السياس�ات اإلس�رائيلية منذ األلفية الثالثة،
الحقوق القومية .بكلمات أخرىّ :
هبة أكتوبر – القدس واألقصى – بربط مواطنة الفلس�طينيين بـ« الوالء
وال س�يما بعد ّ

للدول�ة اليهودية».

121

ه�ذا باإلضاف�ة إل�ى سياس�ات واضحة هدف�ت إلى إضعاف

المجتمع الفلسطيني ،وشق صف الشارع العربي الفلسطيني وتفتيت لحمته.

122

انعكست هذه التحوالت في عدة محاور منها ،سياسة آخذة في التبلور تقوم على

احت�واء النخ�ب االقتصادية ،في مقاب�ل مواجهة مفتوحة مع القيادات الفلس�طينية في
الداخل؛ تصعيد في عنف الشرطة وتحريض قادة الدولة على المواطنين الفلسطينيين،

سرعان ما تحولت إلى ظاهرة عنصرية منفلتة على مستوى الشارع وأماكن العمل .هذا
إلى جانب زيادة في قوانين ُطرحت خالل الس�نوات الماضية والتي من ش�أنها المس
بحقوق الفلسطينيين وتقييد حرية تعبيرهم عن الرأي.

لم يتوقف الفلسطينيون المتبقون في بلدهم ،منذ النكبة ،عن مواجهة السياسات

االستعمارية الصهيونية تجاههم ،وإن تعددت سبل المواجهة المتفاعلة مع التغييرات
الجيو – سياس�ية واالقتصادية – االجتماعية المحلية ،الفلس�طينية والعربية والعالمية.

فإل�ى جان�ب مح�اوالت توحي�د الص�ف السياس�ي ،ل�دى قي�ادات ه�ذا الج�زء م�ن

الفلسطينيين ،برز ازدياد تفاعل الجيل الشاب والمشهد الثقافي والفني بصورة خاصة
 120إمطانس شحادة (شتاء « ،)2012خريف إسرائيل»« ،مجلة الدراسات الفلسطينية» ،العدد  ،89ص – 202
.208
 121زعبي« ،الفلسطينيون في إسرائيل :مواطنة مشروطة ،»...مصدر سبق ذكره.
 122زريق وزعبي ،مصدر سبق ذكره.
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في مواجهة تجيير إس�رائيل لخطاب األمن مجدد ًا واس�تخدام السياس�ات النيوليبرالية

لمقايضة االزدهار االقتصادي في مقابل الوالء للدولة .إن أكثر ما يميز هذا المش�هد
بجدي�ة للحصول عل�ى اس�تقاللية مادية ع�ن التمويل اإلس�رائيلي ،وفي
ه�و الس�عي
ّ
الوقت ذاته ،عزوف الناشطين والناشطات فيه عن االنخراط في المؤسسات السياسية

الرسمية للفلسطينيين في الداخل.

تجتمع التحديات ،الداخلية والخارجية ،التي يواجهها المتبقون الفلس�طينيون،

لتكتس�ب خطورة أكبر في ضوء المش�هد السياس�ي واالجتماعي اإلقليمي والعالمي،

حي�ث التردي السياس�ي واالجتماعي في العالم العربي ،وتراجع القضية الفلس�طينية
إلى هامش االهتمام العالمي والعربي .كذلك تتزامن هذه األوضاع مع صعود اليمين
في أكثر من موقع في العالم ،ومع انتخاب دونالد ترامب لرئاس�ة الواليات المتحدة

األميركي�ة والتواف�ق ،الحال�ي ،بين�ه وبين الحكوم�ة اليمينية في إس�رائيل ،وخصوص ًا

رئيسها ،بنيامين نتنياهو.

اجتماع هذه العوامل يجعل من االستفراد بالفلسطينيين في الداخل أكثر سهولة،

ويضع هذه المجموعة منهم أمام تحديات كبيرة ،وهو واقع يتطلب كثير ًا من المجهود
لبناء سبل مواجهته.

