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  :الفلسطينيون يف إسرائيل

  مالحظات نقدية على تقرير

  **أكاديميين يف اجلامعات اإلسرائيلية

 

  ١إيليا زريق

  مقدمة

أكتوبر املاضي، قام عرب الناصرة وأم /أيام من تشرين األولطوال بضعة 

الفحم، وهما أكبر مدينتين عربيتين يف إسرائيل، بمجابهة اجليش والشرطة 

اإلسرائيليين يف مواجهة دامية شنت تضامناً مع انتفاضة األقصى األوسع مدى يف 

لغ عدد ضحاياها الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي باتت اليوم يف شهرها الرابع، وب

قتيل، أكثريتهم الساحقة من  ٤٠٠إصابة ونحو  ١٠.٠٠٠حتى اآلن أكثر من 

آخرون  ١٠٠٠مواطناً فلسطينياً من سكان إسرائيل، وأصيب  ١٣وقد قتل . الفلسطينيين

على أيدي اجليش والشرطة اإلسرائيليين استناداً إىل جمعية عدالة، وهي جمعية عربية 

. (Summary Report, 16 October 2000)ل إسرائيل حلقوق اإلنسان تعمل داخ

وأشار تقرير آخر، اعتمد على سجالت املستشفيات ونشرته منظمة أطباء من أجل 

يهوديًا  ٢٢فلسطينياً و ٤٢٣: حقوق اإلنسان يف إسرائيل، إىل عدد أدنى من اإلصابات
                                                            

وقد تُرجم إىل العربية وصدر حتت . استندت هذه املناقشة إىل النص العبري للتقرير **

طاقم باحثين : إعداد". عن أوضاع املواطنين العرب يف إسرائيل: ما بعد الشرخ: "عنوان

رام الله، مدار، . حممد حمزة غنايم: التحرير والترجمة عن العبرية. جامعيين إسرائيليين

  .٢٠٠١يناير /لدراسات اإلسرائيلية، كانون الثايناملركز الفلسطيني ل
  .كندا ـأستاذ علم االجتماع يف جامعة كوينز، أونتاريو   ١
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بين العددين هو كون الفلسطينيين املصابين مل يلتمسوا كلهم وسبب التباين . إسرائيلياً

املعاجلة الطبية خوفاً من أن تطلع الشرطة على أسمائهم وتتعقبهم لالنتقام منهم يف 

ومع أن املستشفيات العربية يف الناصرة رفضت، يف بعض احلاالت، أن . املستقبل

ن بعض املستشفيات تتعاون مع السلطات يف اإلفصاح عن أسماء املصابين، فإ

اليهودية يف حيفا ونهاريا سلّم الشرطة أسماء املصابين، منتهكاً بذلك قواعد السرية 

أكدت ذلك كما . (Dayan, 11 December 2000)التي حتكم السجالت الطبية 

 ٥٤٠منظمة ثالثة يف إسرائيل، هي اجلمعية العربية حلقوق اإلنسان التي أوردت أن 

  ."املئات غيرهم مل يلتمسوا العالج خوفاً من حتقيقات الشرطة"ن عربياً قد أصيبوا، وأ

واألوضاع التي حتيط بمقتل الفلسطينيين يف إسرائيل موضع حتقيق تقوم به 

  .حالياً جلنة استقصاء ألفتها حكومة براك

وعلى غرار سلوك قوات االحتالل يف األراضي احملتلة، هنا أيضاً انهمكت 

لنار على املتظاهرين من أجل التشويه والتسبب بأقصى الشرطة واجليش يف إطالق ا

اإلسرائيلي من منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان وقد رفع الفرع . أذى بدين ممكن

عامي، لالستفسار عن إطالق النار املتكرر  - عريضة إىل وزير األمن العام، شلومو بن

وقد . (Shadmi, 30 October 2000)من قبل الشرطة على القسم العلوي من البدن 

استمعت رئيسة جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ماري روبنسون، إىل 

الوحشية واإلسراف يف استخدام "شهادات من مواطني إسرائيل الفلسطينيين تتعلق بـ 

من قبل قوات األمن اإلسرائيلية، والطريقة التي تذعن بها احملاكم اإلسرائيلية " القوة

. لشرطة، وفترات االعتقال املتمادية املطبقة بحق املواطنين الفلسطينيينالعتقاالت ا

وصفوا وضعهم بأنه وضع "وقد الحظ تقريرها أن مواطني إسرائيل الفلسطينيين 

وهذه ليست أول مرة ." يتعرضون فيه لإلبعاد، واإلجحاف، والعداء الرسمي، واإلذالل
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الوحشية عند التعامل مع املواطنين يتصرف فيها اجليش والشرطة اإلسرائيليان بهذه 

، وخالل التظاهرات التي جرت ١٩٧٦فمنذ ربع قرن من الزمان، يف سنة . العرب

احتجاجاً على املصادرات املكثفة لألراضي العربية، يف اليوم الذي بات يعرف بيوم 

  .األرض، قتل اجليش اإلسرائيلي ستة من املواطنين العرب، وجرح مئات من األشخاص

جاءت األحداث األخيرة يف إسرائيل يف وقت كان اخلطاب األكاديمي وقد 

اإلسرائيلي املتعلق بالفلسطينيين يف إسرائيل قد تطور، ما خال بعض االستثناءات، 

بحيث ينظر إىل وضع هذه األقلية من خالل مفاهيم معتدلة، أي أن ثمة حتسناً ملموسًا 

فاملسألة إنما . لسياسية واإلنسانيةيف مصير األقلية الفلسطينية من حيث حقوقها ا

كي يحصل العرب يف إسرائيل على كامل  - وقت قصير أيضاً - هي مسألة وقت

وقد رسمت حوادث تشرين . احلقوق الديمقراطية التي يتمتع بها املواطنون اليهود

أكتوبر عالمات استفهام بشأن الكثير من املسلمات التي حتكم هذه املقولة، /األول

ن ذلك أنها سلطت األضواء على التفصيالت املطموسة واملتعلقة باملظامل واألهم م

  .التاريخية التي يعاين جراءها السكان العرب يف إسرائيل

  

  مضمون التقرير

التقرير الذي نناقشه هنا، والذي رفع إىل رئيس احلكومة، إيهود براك، إنما هو 

. من األكاديميين اليهود والفلسطينيين يف إسرائيل ٢٦حصيلة جمهود جماعي قام به 

ومن اجلدير باملالحظة أنه مل يشارك يف الدراسة أي من األكاديميين اليهود املعروفين 

ين، الذين هيمنوا فترة مديدة على املنبر األكاديمي يف ، أو املستشرق"املستعربين"بـ 

إسرائيل، وقدموا املشورة املباشرة ألجهزة األمن وديوان رئيس احلكومة يف كيفية 

وسيتضح السبب بعد قراءة التقرير الذي نحن يف صدده؛ . التعامل مع السكان العرب
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يف املشكالت التي  كانت قد برزت كمساهم مهم" اخلبراء"ذلك بأن هذه الزمرة من 

أمّا األكاديميون اليهود الذين شاركوا يف . تواجه السكان الفلسطينيين يف إسرائيل

وضع التقرير فيمثلون جيالً جديداً من اإلسرائيليين املنتقدين لألهلية العلمية وللدور 

  .يف رسم سياسات مضرة بالسكان العرب" املستعربون"الذي قام به 

أية صورة من الصور، املواجهات التي جرت بين الشرطة والتقرير ال يتحرى، ب

، يف حد ذاتها، ٢٠٠٠أكتوبر /واملتظاهرين الفلسطينيين يف إسرائيل يف تشرين األول

وإنما يقدم رؤية تاريخية معمقة لالستياء الفلسطيني داخل إسرائيل، ويضع األحداث 

اإلسرائيلية املتعاقبة  احلالية يف إطار املظامل التاريخية التي أنزلتها احلكومات

من % ١٨باألقلية الفلسطينية املعزولة، والتي تبلغ أكثر من مليون نسمة، وتشكل 

  .سكان إسرائيل

األرض والتخطيط؛ ) ١: (يتكوّن التقرير من ست ورقات، ويعالج قضايا تتعلق بـ

التعليم ) ٤(الهوية واملشاركة املدنية والثقافية؛ ) ٣(السلطة احمللية والرفاة؛ ) ٢(

وحتتوي . القانون واجملتمع العربي يف إسرائيل) ٦(التنمية والعمالة؛ ) ٥(واجملتمع؛ 

  .كل ورقة على قائمة من التوصيات

  

  خالصة

وراء الكثير من املظامل العربية تتناول الورقة األوىل السبب املركزي الكامن 

بتغريب السكان ، تابعت إسرائيل املشروع الصهيوين ١٩٤٨فبعد سنة . يف إسرائيل

العرب من خالل منظومة من السياسات احلكومية التمييزية وأساليب ملصادرة 

ويف أثناء تنفيذها هذه املهمة جلأت إىل كوكبة من املؤسسات . األراضي ال رحمة فيها

شبه احلكومية املكرسة حصرياً خلدمة السكان اليهود ونقل ملكية األراضي من 



١١٠ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلدمجلة الدراسات الفلسطينية تاشقانم  

 

5 

 

وهكذا أصبح الصندوق القومي اليهودي، والوكالة . اليهودالسكان العرب األصليين إىل 

اليهودية، وإدارة أراضي إسرائيل أدوات أساسية يف حتقيق غاية الصهيونية الراسخة 

وقد كان من نتائج هذه العملية أنه يف حين كان اليهود سنة ". إنقاذ األرض"يف 

لسطين، بات من أراضي ف% ٧ - %٥ال يمتلكون بصورة شرعية إالّ نحو  ١٩٤٨

الفلسطينيون يف إسرائيل اليوم ال يملكون، استناداً إىل التقرير اخلاضع للمناقشة، أكثر 

وكما يبيّن التقرير فإن حصة العرب من ملكية األراضي قد . من األرض% ٣.٥من 

تناقصت منذ إنشاء دولة إسرائيل، بينما ازداد عدد السكان العرب أكثر من ستة 

ومما ال . إىل ما ينوف على مليون نسمة ١٦٠.٠٠٠من  - ماًأضعاف خالل خمسين عا

مستعمرة لليهود يف إسرائيل  ٧٠٠يقل عن ذلك أهمية، أنه يف حين تم إنشاء أكثر من 

كذلك يبيّن التقرير أن . منذ قيام الدولة، فإن القطاع العربي مل يشهد إنشاء بلدة واحدة

على مر السنين، ال يزال يعاين جراء  الكثير من املراكز العربية، التي تضخمت كثيراً

إذ إن قوانين . التخلف، ويفتقر إىل التمويل الكايف للبنى التحتية والتنمية الصناعية

وعلى . تنظيم املدن اإلسرائيلية تماشي سياسات إسرائيل التمييزية ضد القطاع العربي

ألكثر من  سبيل املثال، إن حدود صالحيات البلدية لبعض البلدات العربية جُمدت

خمسين عاماً، ومنعت من التوسع حتى يف اجتاه مناطق متاخمة ال تزال يف حيازة 

السلطات احمللية العربية مضغوطة ) ١: (ويالحظ التقرير ما يلي. العرب بصورة شرعية

اخملصصة لألغراض العامة حصة األراضي ) ٢(من مساحة إسرائيل؛ % ٢.٥يف نطاق 

من األراضي يف إسرائيل % ٨٠) ٣(من املعايير القومية؛  يف القطاع العربي أدنى كثيراً

حمظورة على امللكية العربية ألنها مملوكة من الصندوق القومي اليهودي وتديرها 

من القوى العاملة العربية يف مناطق % ١٠ال يعمل أكثر من ) ٤(إدارة أراضي إسرائيل؛ 

م التخطيط احلكومي على ال يكاد أي عربي يعمل يف أقسا) ٥(قريبة من منازلهم؛ 
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إن اختناق القطاع العربي، وشبه استحالة احلصول على رخص البناء، . مستوى الدولة

أجبرا السكان العرب على تشييد الكثير من املساكن التي تشتد احلاجة إليها من دون 

تصفه وكانت النتيجة، يف الكثير من احلاالت، قيام احلكومة بتقويض ما . رخص بناء

  .ل العربية املبنية بصورة غير شرعيةباملناز

على اجملتمع "والتوصية الرئيسية التي تتقدم بها هذه الورقة هي أن 

من أراض : اإلسرائيلي أن ينتقل بالتدريج إىل مفهوم جديد بخصوص أراضي الدولة

فال سبيل إىل بسط الديمقراطية واالعتراف الالئق بحاجات ." يهودية ألراض إسرائيلية

وهذا هو اخليار .  من خالل تغيير طريقة إدارة األراضي وعلمنة ملكيتهاالعرب إالّ

عن ماضي إسرائيل، " الوصمة اخلُلُقية"الوحيد القابل للحياة والذي من شأنه أن يمحو 

يوصي التقرير بإشراك القطاع " التخطيط من األعلى"وبدالً من . وفق ما يذكر التقرير

ويستند التقرير يف طرح هذا . اته من األراضييف إدارة حاج" من األسفل"العربي 

املوقف إىل حكم احملكمة العليا اإلسرائيلية فيما يتعلق بالتمييز ضد املواطنين العرب 

ال يفقد التمييز طابعه التمييزي، إذا تم بواسطة الوكالة "يف قضايا األراضي؛ إذ 

ال تستطيع أن تتصرف ، على ما جاء يف حكم هذه احملكمة، ولذلك فالوكالة "اليهودية

عالوة على ذلك، يوصي التقرير بوضع حد لإلمعان يف مصادرة . كبديل من الدولة

أراضي العرب، وإعادة األراضي العربية التي مل تستخدم إىل أصحابها األصليين، بما 

كما يدعو إىل توسيع أفق الفرص أمام . فيها األراضي العائدة لألوقاف اإلسالمية

ة العربية، عبر إعداد خطط شاملة لتشييد مساكن معتدلة األسعار، وال التجمعات السكني

املراكز املدينية، وتطبيق خطط تطوير مشابهة لتلك املطبقة يف مناطق سيما يف 

كذلك يجب إيالء األولوية للقرى والتجمعات السكنية غير املعترف . التطوير اليهودية

  . سيما تلك التي يقيم بها البدوبها، وال
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م الورقة الثانية خلفية موجزة عن أوضاع السلطات احمللية العربية، تقد

بدايةً، تشير الورقة إىل . وتطرح قائمة من التوصيات لتحسين حال القطاع العربي

أفراد  ٥.٠٤األوضاع الديموغرافية للقطاع العربي، فتذكر أن األُسرة العربية تتألف من 

ويف أوساط الشباب العربي ال . سرة اليهوديةأفراد لدى األُ ٣.٣١يف املتوسط قياساً بـ 

من طالب الصف الثاين عشر يف احلصول على الشهادة الثانوية العامة، % ٣٣ينجح إالّ 

وبينما تقع نسبة البطالة القومية عند حدود . يف القطاع اإلسرائيلي% ٥١يف مقابل 

سكنيًا جتمعاً  ٢٣ومن جمموع %. ١٥فهي بين السكان العرب تزيد على % ٩.١

ويقع . جتمعاً داخل القطاع العربي ١٩إسرائيلياً مصاباً بنسب عالية من البطالة، يقع 

سلم النمو يف من التجمعات املعتبرة يف املرتبة الدنيا، أو ما قبل الدنيا، من % ٧٥نحو 

وال يوجد أي من التجمعات السكنية العربية يف أي من املراتب الثالث . القطاع العربي

ويحصر املؤلفون أسباب هذا الوضع . االقتصادي - ن سلم النمو االجتماعيالعليا م

األول هو التمييز احلكومي ضد القطاع العربي والسيطرة عليه، إذ : يف عاملين اثنين

يبدو أن امليزانيات اخملصصة للسلطات احمللية العربية تنحو منحى متدنياً على مر 

القطاع انية اخملصصة للسلطات احمللية إىل من امليز% ٨.٨وال يصل أكثر من . السنين

العربي؛ والعامل الثاين يتعلق باملوارد املتدنية التي يحصل عليها القطاع العربي من 

تدين مستوى التنمية الصناعية؛ حمدودية القدرة على : مصادر مستقلة غير حكومية

العربية، بحيث جباية الضرائب؛ اإلدارة املفتقرة إىل اخلبرة لدى السلطات احمللية 

تخلف مزمن للسلطات العربية بالقياس بالسلطات اليهودية يف تقديم "يفضي ذلك إىل 

ويؤدي الوضع العام، يف جملة ما يؤدي، ." اخلدمات وتطوير البنى التحتية واإلنشاءات

احمللي وازدياد نسب اجلريمة وجنوح إىل انهيار يف البنية االجتماعية للمجتمع 

التقرير، بصورة خاصة، على املشكالت التي تواجهها النساء العربيات ويركز . األحداث
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من النساء العربيات % ٢٤.٧(يف ميادين اخلدمات االجتماعية والتربية وفرص العمل 

  ).من النساء اليهوديات% ٤٧يعملن يف مقابل 

أوالً، ضرورة إلغاء التمييز ضد : عة حقاًقائمة التوصيات يف هذه الورقة موسو

ع العربي، وتعيين أشخاص عرب لرئاسة اللجان املسؤولة عن التخطيط يف القطا

القطاع العربي، واالستعاضة عن العاملين اليهود املسؤولين عن السلطات احمللية 

العربية يف وزارة الداخلية بعاملين عرب؛ ثانياً، ال بد من القيام بعملية تقويم طويلة 

مقارنة بالسلطات احمللية اليهودية؛ ثالثًا  األجل حلاجات القطاع العربي تستند إىل

يجب رفع مستويات اإلدارة يف تسيير السلطات احمللية العربية بمساعدة من احلكومة؛ 

رابعاً، بعد أكثر من خمسين عاماً من اإلهمال، ينبغي للحكومة أن تعترف بالتجمعات 

خصص احلكومة، السكنية العربية غير املعترف بها يف إسرائيل؛ خامساً، يجب أن ت

املزيد من األموال لتطوير البنى التحتية يف القطاع ، "تمييز تصحيحي"عبر سياسة 

العربي، متبعة اخلط نفسه الذي اتبعته حيال الطائفة الدرزية؛ سادساً، ال بد من توفير 

املساكن الشعبية يف القطاع العربي، وحتسين جهاز النقل العام؛ سابعاً، يجب أن 

حلكومة إىل تخفيف الضائقة، وذلك بزيادة عدد العاملين تهدف سياسات ا

االجتماعيين، وتشجيع القطاع التطوعي العربي على املشاركة يف العمل االجتماعي؛ 

ثامناً، وهذه توصية يتكرر ذكرها مراراً يف التقرير، على احلكومة أن تسهل إقامة 

ساهمة النساء مراكز التأهيل املهني ودور احلضانة، من أجل زيادة نسبة م

االقتصادية يف سوق العمل؛ أخيراً، تشتمل قائمة التوصيات على احلاجة إىل التخطيط 

إلنشاء مبادرات جتارية صغيرة، ومراكز جتارية، وتكنولوجيا، وشبكات للبنى 

  .التحتية، وضمان أن تكون األمالك اخلاصة من األراضي يف متناول املقاولين العرب
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من حيث صلتها " الرمزية"قرير تتناول املؤشرات الورقة الثالثة من الت

وهي تبدأ باإلقرار بأن إسرائيل . بالعالقة بين اجملتمعين اليهودي والعربي

عالوة على . ومؤسساتها إنما تعبّر عن املصالح القومية والثقافية لألكثرية اليهودية

ومية اليهودية ذلك، فإن حدود املواطنية ومكاسبها يف إسرائيل متواشجة بالهوية الق

فرموز . للدولة، وهي لذلك أشمل كثيراً من تلك املمنوحة ملواطني الدولة من العرب

وكانت عملية ترجمة هذه املثل العليا اليهودية . الدولة تعبّر عن جتربة الشعب اليهودي

إىل واقع إنشاء الدولة، وال سيما يف األيام األوىل لنشوئها، تؤدي باجملتمع العربي إىل 

احلياة بال حرية حتت احلكم العسكري : ثمن جماعي، جماهيري وعائلي ثقيل"ع دف

، مصادرة األرض على نطاق واسع، أمل وخوف يف ضوء اجملزرة الرهيبة ١٩٦٦حتى 

، خيبة أمل من تهرب الدولة من مسؤوليتها الرسمية عن ١٩٥٦يف كفر قاسم عام 

مشروط إىل حالة مفصلية ال  احلادث، ويأس من فشل حماولة حتويله من حالة تغريب

  ."بد أن تؤدي لتعزيز مضامين املواطنة

ومع أن اجلمهور اليهودي يبدي أحياناً شيئاً من االستعداد لالعتراف بالثقافة 

العربية أو حتى احترامها، فيما يرى التقرير، فإن هذا ال يمنع هذا اجلمهور من جتاهل 

ث يغيِّب هويتهم الوطنية، ويضعف للعرب يف إسرائيل، بحي" الرواية التاريخية"

فالتعريف احلصري اجلامع املانع . اإلحساس لديهم باالنتماء إىل الشعب الفلسطيني

جلماعة من الناس إنما يفضي، بالضرورة، إىل االستبعاد ويدفع بجماعات اجملتمع 

. اًفعلى هذه اخللفية عرّفت الصهيونية نفسها، ومن ثم الدولة أيض. األُخرى إىل الهامش

ويف أفضل االحتماالت، يتم التسامح مع العرب باعتبارهم عامالً مضافًا إىل هامش 

وتبرز الهوية اجلماعية الفلسطينية، يف التعريف اليهودي فقط، باعتبارها . اجملتمع
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وضع اجملتمعين "واملطلوب . عدواً يف أوضاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

  ."واحد، يقوم على املساواة املشتركة العربي واليهودي حتت سقف مدين

بما ال يطاله شك أن السياسة  ٢٠٠٠] أكتوبر[وقد أثبتت أحداث تشرين األول "

والتوجه القائم على العزل إىل . اإلجرائية منيت بفشل ذريعالقائمة ومشتقاتها 

هامشية قومية، إىل جانب سياسة حكم تنعكس سلبًا وتصنف قادة وناشطين 

أن يكون فشالً أخالقيًا ، ال يمكن )االعتناء بهم(يجب  )متطرفين(ارهم سياسيين باعتب

بل هو وصفة مضمونة لنشوء أزمات عميقة من نوع األزمة احلالية . فحسب

  .، بحسب ما جاء يف التقرير"وتخليدها

وعلى غرار ما فعل املؤلفون يف بقية الورقات، يتقدمون هنا أيضاً بعدة 

التي حميت  ٤٠٠كومة اإلقرار بإزالة القرى العربية الـ توصيات جريئة، ويناشدون احل

جراء طرد السكان الفلسطينيين، وإعادة األماكن املقدسة  ١٩٤٨من اخلريطة سنة 

، ١٩٤٨العربية، وإقرار قانون إلحياء ذكرى النكبة التي حلت بالفلسطينيين سنة 

عالوة . ن الفلسطينيينوتقديم اعتذار عن اإلساءات السالفة وعن إهمال تاريخ املواطني

على ذلك ينبغي للحكومة أن تقر قانوناً يعوض عن اخلسائر التي حلقت بالفلسطينيين 

، وأن تسنّ قوانين جديدة للهجرة تستند إىل املساواة وجمع شمل اُألسرة ١٩٤٨سنة 

للجميع، فضالً عن التسليم باملسؤولية املبدئية عن اإلصالح الفردي، الصحي 

ومن أجل إدخال الهوية اجلماعية لألقلية الفلسطينية يف . ١٩٤٨ايا واالجتماعي لضح

إطار املواطنية العام، يوصي املؤلفون بضم التاريخ الفلسطيني إىل املواد التعليمية 

يف املدارس، وبدمج الطالب العرب يف معاهد التعليم العايل على أساس برامج ثنائية 

ربية املزيد من العناية اجلادة ومكانة أعلى يف ويجب أن تمنح اللغة الع. اللغة والثقافة

البلد عبر جعل تعلمها إلزامياً يف املدارس العبرية، بحيث يتمكن املواطنون اليهود من 
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إتقانها، وكذلك جعلها متاحة يف املؤسسات العامة كافة، وتوفير أشخاص يتكلمون 

الطرق تتضمن كلها  بها يف األماكن التي تتعامل مع العرب، والتأكد من أن إشارات

وعلى غرار ما هو قائم يف شمال أميركا بالنسبة إىل األعياد . كتابات بالعربية

اليهودية، يجب أن يعفى املسيحيون واملسلمون العرب من العمل والدراسة يف أعيادهم 

  .الدينية

بين " هناك فصل تاميكاد يكون "تنطلق الورقة الرابعة من مالحظة أنه 

وحتى يف املدن اخملتلطة املزعومة، . اجملتمعين العربي واليهودي يف أماكن السكن

وعلى الرغم من اخللفية . يعيش معظم العرب يف أحياء معزولة ومكتظة بالسكان

الثقافية والوطنية الفريدة لألقلية العربية يف إسرائيل، فإنها مل تُمنح أية استقاللية يف 

فالنظام التربوي املركزي واخلاضع للتحكم الشديد يف . ن الثقايف والتربوياجملالي

القطاع العربي هو على النقيض من االستقاللية التربوية املمنوحة للمدارس الطائفية 

وسواها من املدارس العلمانية يف القطاع اليهودي، حيث تسيطر اجلماعة احمللية على 

ات اإلسرائيلية تستخدم النظام التربوي أداةً فالسلط. مؤسساتها التربوية اخلاصة

والتخصص التربوي يف املستوى الثانوي . للتحكم أيديولوجياً يف اجملتمع العربي

أمّا الفرع املتعلق بالعلوم والتكنولوجيا فهو غير مالئم . يميل إىل املوضوعات النظرية

  .إلعداد الطالب العرب للتعليم العايل

التقرير إىل أن إطار النظام التربوي العربي هو على وعلى هذه اخللفية يشير 

النقيض التام من احلاجات الواقعية للقطاع العربي، سواء يف جمال التنمية الصناعية 

أوالً، أن يتم دمج . ومن املمكن حلل هذه املشكلة اتباع أحد سبيلين. أو تكوين الهوية

دي يف إطار املدارس اخملتلطة القطاع التربوي العربي دجماً تاماً يف القطاع اليهو

ويستبعد املؤلفون هذا اخليار باعتباره غير قابل للنجاح، . والتعليم الثنائي اللغة
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مستندين إىل جتارب بالد أُخرى، وإىل كون عملية الدمج قائمة على موقعين غير 

 والنتيجة النهائية لدمج كهذا ستكون تعميق الهوة القائمة أصالً . متكافئين للجماعتين

واخليار الثاين هو املفضل، وهو اخليار الذي يمنح العرب الفلسطينيين . بين اجلماعتين

االستقاللية يف اجملال التربوي كجزء من االستقاللية الثقافية العامة التي يدعو إليها 

ويناشد التقرير احلكومة أن تنشئ جامعة عربية من دون أي إبطاء، علماً بأنه . التقرير

. هذه اجلامعة يف املستوى نفسه للجامعات القومية القائمة يف البلديجب أن تكون 

ثقايف " غيتو"ويجب أن تبذل العناية القصوى بحيث ال تتحول مؤسسة كهذه إىل 

  .للتعليم العربي العايل

، تعتبر أن الطبيعة املتخلفة "التنمية والعمالة"والورقة اخلامسة، اخملصصة لـ 

والعقبات التي اعترضت تنمية ". اإلهمال والتمييز"سة للقطاع العربي هي نتيجة سيا

القطاع العربي، وُسوِّغت يف وقت من األوقات على أساس تبريرات األمن، قد أفضت إىل 

 -  نقص التمويل، ومصادرة األراضي، وتقييد حرية احلركة وتضييق فرص العمالة

ومالمح هذا . العربيمن انعدام التطوير يف القطاع " تركة"وهذا كله ساهم يف إيجاد 

الرتب العليا اإلدارية "الوضع ظاهرة يف ظل غياب العرب غياباً شبه تام عن 

فهناك عدد من املسلمات األساسية التي حتكم . يف البلد" والقانونية واالستشارية

أوالً، العرب يف البلد يشكلون تهديداً أمنياً للدولة، وهم : سياسات احلكومة حيال العرب

؛ ثالثاً، حاجات "ضيوف غير مرغوب فيهم"؛ ثانياً، العرب هم "طابور خامس"أشبه بـ 

. ومطالب القطاع العربي ليست مشروعة وملحة كحاجات القطاع اليهودي ومطالبه

وطوال عدة أعوام، كانت هذه الرؤية حجر الزاوية يف سياسات احلكومة حيال القطاع 

عن العملية السياسية "عيدون العربي، وقد شكلها مستشارو احلكومة اليهود الب

، ويف أسوئها "تسلطي"وهذا إجراء غير ديمقراطي، وهو يف أحسن احلاالت ." العادية
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وملّا كان العرب يف إسرائيل ال يشكلون جزءاً من ." متروك خملتلف أشكال التالعب"

العملية العسكرية، فهم يحرمون الوصول إىل جميع أنواع الوظائف التي تتم ملصلحة 

فاجلهاز العسكري اإلسرائيلي هو القوة الدافعة الكبرى من حيث . هاز العسكرياجل

  .التصنيع، وامتالك املعرفة التكنولوجية املتقدمة ونشرها

والتمثيل العربي متدن يف األعمال املهنية واإلدارية يف كال القطاعين العام 

ليون، ولذلك فإن ويقوم العرب باألشغال التي يزهد فيها اليهود اإلسرائي. واخلاص

القليلين منهم يظلون يف عداد القوى العاملة بعد سن اخلمسين قياساً باليهود، وذلك 

وأقل من نصف عدد العرب . بسبب طبيعة أشغالهم التي تستلزم جمهوداً بدنياً مضنياً

يتمتع يف القوى العاملة يبلغ سن التقاعد املعتادة، ومع هذا فإن أقل من النصف 

  .الية للتقاعد املعتادباملكاسب امل

ومع أن الطبيعة املتخلفة للتدريب والتربية التقنيين يف القطاع العربي تفسر، 

إىل حد ما، غياب العرب عن الوظائف التقنية واإلدارية، فثمة عامل أهم يتمثل يف 

  .وجود التمييز يف إجراءات االستخدام، على ما يذكر واضعو التقرير

تغيير مفهومي ودمقرطة لنمط اتخاذ : "بع توصياتويقدم مؤلفو هذه الورقة س

إقامة "؛ "املواطنة كأساس حلقوق الفرد واملساواة يف احلقوق اجلماعية"؛ "القرارات

إصالح شامل يف "؛ "هيئة دستورية قضائية ملنع التمييز والدفاع عن تساوي الفرص

تطوير "؛ "عيةتطوير اإلنشاءات واملناطق الصنا"؛ "جمال التعليم والتأهيل املهني

وتتناول التوصيات طيفًا ." حتويل موارد للتعويض عن التمييز يف املاضي"؛ "السياحة

وتأتي يف . واسعاً من التغييرات السياسية، والقانونية، واالجتماعية، واالقتصادية

طليعة ذلك احلاجة إىل إلغاء النظام احلصين للمستشارين اليهود يف الشؤون العربية 

كمصدر أساسي لتلقيم املعلومات مباشرةً لديوان رئيس احلكومة،  الذين يعملون
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وكبديل منهم، تدعو الورقة إىل . ويصممون حياة املواطنين الفلسطينيين يف إسرائيل

اعتماد معايير كلية يف املسائل املتعلقة باخملصصات امللحوظة يف امليزانية 

ير إىل التمثيل يف الهيئات ويدعو التقر. والتمثيل يف املؤسسات العامة واحلكومية

العامة، بما فيها إدارة أراضي إسرائيل، بنسبة تبلغ سدس أعضاء هذه املؤسسات، بما 

أمّا اكتساب املهارات، وال سيما . يعكس حجم األقلية العربية من جمموع السكان

املهارات التقنية، بحسب ما يقترح التقرير، فيجب أن يرتبط بإنشاء مؤسسة أبحاث 

وال بد . ايتها رفع املستوى التربوي والتقني يف صفوف القوى العاملة العربيةتكون غ

ملبادرة كهذه من أن ترتبط بمؤسسات التعليم العايل القائمة، ويف نهاية املطاف أن 

ويف التوصية . عندما يتم إنشاؤها - ترتبط بالكليات العربية ومعاهد التعليم العايل

مايل لألفراد والتجمعات السكنية يف القطاع العربي  األخيرة تدعو الورقة إىل تعويض

املعتادة عن املظامل املاضية، وأالّ تعتبر هذه التعويضات بديالً من اخملصصات 

  .امللحوظة يف امليزانية

ويف الورقة األخيرة، يلتفت املؤلفون إىل تفحص دور القانون من حيث تطبيقه 

جمال إصدار األحكام، أم يف حتقيقات  وسواء أكان التطبيق يف. على القطاع العربي

الشرطة، أم يف املستوى العام لنظام القانون اجلنائي، فإن العرب يُنظر إليهم 

وتنجم سمات كثيرة عن هذه . يشكل خطراً على أمن الدولة" طابوراً خامساً"باعتبارهم 

ضحاً، بما القوانين املنحازة ضد السكان العرب انحيازاً وا" عشرات"وجود ) ١: (الرؤية

؛ )الهستدروت(فيها القوانين املنظمة ملكانة الوكالة اليهودية ونقابة العمال اليهود 

وجود الكثير من األنظمة التي كرست مصادرة األراضي واألمالك العربية من قبل ) ٢(

استخدام خمتلف القوانين واألنظمة التي تميز ) ٣(الدولة، وحتويلها إىل أمالك يهودية؛ 

متخرج من "أو " مهاجر جديد"واليهود على أساس فوارق شكلية، مثل  بين العرب
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التمييز يف خمصصات امليزانية يف خمتلف اجملاالت، كالتعليم، والرفاة، ) ٤(؛ "اجليش

يتمتع العرب باحلقوق ما دامت هذه احلقوق ال تتعارض مع ) ٥(والشؤون الدينية؛ 

املوقف ) ٦(دولة الشعب اليهودي؛  النصوص األساسية التي تقول إن إسرائيل هي أوالً 

املعاملة القاسية التي يعامل بها ) ٧(التمييزي يف اإلجراءات والتصريحات القانونية؛ 

  .اجليش والشرطة العرب يف أثناء االضطرابات والتظاهرات

فجمهور القراء . ونادراً ما يتطرق التقرير إىل معاجلة القضايا على نحو نظري

لكن ثمة . قرير أصالً إنما هو صانعو السياسة واجلمهور العامالذي يتوجه إليه الت

جمال واحد يتطرق فيه املؤلفون إىل ما هو أكاديمي وموضع جدل سياسي، وهذا 

فيجادل املؤلفون يف أنه ال يكفي أن . يتعلق بالتضارب بين حقوق الفرد واجلماعة

إذ إن على . األفراد ينحصر االهتمام يف دعوات اخلبراء واحملاكم إىل احترام حقوق

إسرائيل، التي تتخلف كثيراً يف جمال حماية حقوق األقليات، أن تتطلع إىل األمم 

ذلك بأن أفراد األقلية العربية، كما يتبين من . األُخرى الرائدة يف جمال التعدد الثقايف

فحسب، بل أيضًا عدة أمثلة يوردها التقرير، يتعرضون للتمييز ال من حيث هم أفراد 

أمّا كيفية التوصل إىل . نهم ينتمون إىل جماعة معينة يف اجلهاز السياسي للدولةأل

بلوغ هدف حماية حقوق اجلماعة هذا، فهي موضوع قائمة من التوصيات التي يختم 

ويف طليعة قائمة التوصيات هذه يناشد التقرير احلكومة أن . بها املؤلفون تقريرهم

ي أُنزلت بالفلسطينيين، مقتدية بمثال أوستراليا تعترف وتصحح املظامل التاريخية الت

كما يدعو التقرير إىل األخذ يف . التي أقرت باإلساءات التي أحلقتها بسكانها األصليين

وهذه هي املقاربة . االعتبار تأليف جلنة حتقيق ومصاحلة حتقق يف املاضي

، من أجل رسم "جمتمع أن تتصالح مع املاضي"األساسية التي تتيح إلسرائيل بما هي 

ويتركز أشد االنتقادات التي تتناول جوهر االستياء . مسار جديد للحاضر واملستقبل
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مصادرة األرض، تخصيص األرض، منع "الفلسطيني يف إسرائيل على سياسة 

ال تزال إىل "فهذه السياسات ." االستيطان، هدم البيوت وحتديد مناطق النفوذ احمللية

وعامالً مركزياً يف اإلحساس باالغتراب والظلم لدى األقلية  اليوم أيضاً جرحاً مفتوحاً

ومن اجملاالت األُخرى التي يلتفت إليها املؤلفون جهاز القضاء ." العربية يف إسرائيل

يدعى إليها " أيام دراسية"اجلنائي نفسه الذي يحتاج إىل إعادة نظر من خالل تنظيم 

اجلنائي للتدريب، من أجل توعيتهم  القضاة وسواهم من املهنيين أعضاء سلك القضاء

على املشكالت االجتماعية والنفسية التي تواجهها العالقات اإلثنية املتبادلة بين 

ويف إحدى التوصيات املتصلة اتصاالً مباشراً بأحداث تشرين . العرب واليهود

، يسلط التقرير الضوء على استخدام الشرطة الذخيرة احلية لقمع ٢٠٠٠أكتوبر /األول

أن فشالً جهازياً خطيراً قد وقع يف كل ما يتعلق "وهذه احلوادث تشهد على . التظاهرات

عملية "وسلوك الشرطة يستدعي ." بقدرة الشرطة على منع وردع وتقليص املظاهرات

على " شرطة مكافحة الشغب"وثمة حاجة إىل تدريب ." استيضاح وحتقيق جذرية

دريب الشرطة على فهم اجملتمع املتعدد وال بد من ت. التعامل مع اضطرابات كهذه

التقرير وصفته أخيراً يوسع . اإلثنيات، لتكون أفضل استعداداً للتعامل مع طوارئ كهذه

املتعددة اإلثنيات لتشمل تركيبة الشرطة نفسها، موصياً بأن يعبّر اختيار عناصر 

التمييز "ر الشرطة عن اجملتمع األوسع، وأن يتم وضع إطار تشريعي يأخذ يف االعتبا

  ".التصحيحي

  

  مالحظات ختامية

، واالستيالء على أمالكهم وأراضيهم، لكان ١٩٤٨لوال طرد الفلسطينيين سنة 

إن إنشاء إسرائيل يرتبط . املشروع الصهيوين الهادف إىل إنشاء الدولة اتخذ منحى آخر
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الذي نناقشه  ويقر التقرير،. ارتباطاً وثيقاً بتجريد أهل البلد الفلسطينيين من أمالكهم

وهو ال يتبنى عودة الالجئين . هنا، بهذا الواقع ضمناً وإن مل يقر به صراحة

وهذه نقطة يلتقي عندها اليمين واليسار . الفلسطينيين إىل ديارهم داخل إسرائيل

  .والوسط يف إسرائيل، وال يشذ هذا التقرير عن هذا املوقف

لواقع األساسي، بحيث يمتحن كما أن التقرير ال يواجه يف أي موضع منه هذا ا

. الصهيونية بما هي بنية أيديولوجية تم حتقيقها على حساب الفلسطينيين منذ البداية

لكن هل هذا ضروري؟ من اجلائز القول إن من غير املستحسن سياسياً أن تدين 

أيديولوجيا تعتبرها أغلبية السكان اليهود بقرة مقدسة إدانة صريحة، وأن تتوقع يف 

. نفسه أن يحمل اجلمهور اإلسرائيلي وصانعو القرار تقريرك على حممل اجلدالوقت 

فمن املمكن أن يستدل املرء من التوصيات على رفضها للكثير من السياسات 

تلك السياسات التي تستمد شرعيتها من  - اإلسرائيلية حيال السكان العرب

  .األيديولوجيا الصهيونية

أحوال الفلسطينيين يف إسرائيل فالتقرير مل  بالنسبة إىل أولئك املطلعين على

إذ إن من . لكن ثمة تفكير جديد بالنسبة إىل طرق تصحيح املشكلة. يأت بأي جديد

شأن التوصيات املتعلقة بحقوق املواطنية، وقوانين األرض، وقوانين الهجرة، 

ولية واالعتراف بحقوق العرب اجلماعية يف حقلي الثقافة والهوية، واإلقرار باملسؤ

احلكومية يف ، ودور املؤسسات شبه ١٩٤٨عمّا حل بالالجئين الفلسطينيين سنة 

إن من شأن هذه التوصيات كلها، أو حتى  - حتقيق املشروع الصهيوين ومتابعته

  .وهذا هو األهم. بعضها، إذا ما تم تبنيها أن جتعل من إسرائيل دولة خمتلفة فعالً

هل سيحظى : أمّا التقرير من حيث هو وثيقة سياسية فمن املالئم أن نتساءل

هذا التقرير بأية فرصة ليأخذه اجلمهور اليهودي على حممل اجلد، هذا إذا جتاوزنا 
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فاستطالعات الرأي داخل القطاع اليهودي مشحونة باملعطيات . ذكر صانعي القرار

احلقوق املدنية والسياسية للمواطنين  التي تشجع القوانين التمييزية التي حتد من

وال أمل بأن يُظهِر السواد األعظم من اجلمهور اإلسرائيلي أي قبول . العرب يف إسرائيل

  فما حال صانعي القرار؟. بأي من األفكار املعبّر عنها يف التقرير

لقد أخبرين أحد املؤلفين أن غلعاد شير، رئيس ديوان براك، بعث برسالة شكر 

وها أن ثالثة أشهر قد مرت منذ تسلُّم التقرير وال أثر . ؤلفين فور تسلمه التقريرإىل امل

الستجابة احلكومة، وال سيما من قبل أولئك املسؤولين عن أحداث تشرين 

 - أكتوبر، من أمثال إيهود براك، رئيس احلكومة ووزير الدفاع، وشلومو بن/األول

. فلسطينيين يف أثناء توليه هذا املنصبعامي، وزير األمن العام الذي جرت مذبحة ال

أمّا يوسي بيلين، مهندس اتفاقات أوسلو ووزير العدل احلايل، والذي تصنفه الصحافة 

عادة يف جملة احلمائم يف حزب العمل، وحاييم رامون، وزير الداخلية، وهو من 

ملصدر الذي ، استناداً إىل ا"رسالة مؤيدة لكن غير ملزمة"احلمائم أيضاً، فقد أجابا بـ 

لكن حتى هذا الرد غير امللتزم يجب أن يتم تفحصه يف إطار . استقيتُ منه املعلومات

االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة واالندفاع احملموم الذي يبديه رامون وبيلين وبراك 

ونظراً إىل أكثر من نصف قرن من سياسات التجريد من . جلذب تأييد الناخبين العرب

يز ضد العرب التي ال يلطفها إالّ بعض الوعود اخلاوية خالل احلمالت امللكية والتمي

االنتخابية، فمن غير املستغرب أن يدعو الناطقون باسم اجملتمع العربي إىل مقاطعة 

  .فبراير مقاطعة تامة/انتخابات رئاسة احلكومة املقررة يف شباط

رائيل بصورة وقد انكشفت ردة الفعل الرسمية على أوضاع الفلسطينيين يف إس

مواربة من خالل التغطية الصحافية للطريقة التي اعتمدتها احلكومة يف معاجلة 

فبينما كانت اللمسات األخيرة توضع على التقرير ويتخذ طريقه . ٢٠٠١ميزانية سنة 
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، "العودة إىل التمييز املعتاد"اليومية حتت عنوان " هآرتس"إىل النشر، علّقت صحيفة 

جماع، بين كل الذين ألقوا نظرة إىل خطة احلكومة الرباعية لتنمية شبه إثمة : "بقولها

للنزر اليسير الذي (اجملتمع العربي يف إسرائيل، على أن اخلطة كانت نموذجاً تقليدياً 

فمشروع . اخلطة يف جمملها قد تتبخر يف الهواءواآلن يبدو أن . )يأتي متأخراً جداً

أكتوبر مل يأت /ت يف أواخر تشرين األولالذي طرح على الكنيس ٢٠٠١ميزانية سنة 

علّق الناطق الرسمي وقد . (Nir, 19 December 2000)" إىل أي ذكر لتمويل اخلطة

أمّا الفلسطينيون العرب ". مشكلة تقنية"باسم احلكومة قائالً إن إغفال اخلطة يعود إىل 

نظرهم، إنما هو إذ إن هذا، يف . يف إسرائيل، فيما الحظ املقال، فهم يرون غير ذلك

خطوة حمسوبة من قبل احلكومة ملعاقبة اجملتمع العربي على أحداث تشرين 

التي ينظرها املسؤولون " الطابور اخلامس"وسلوك احلكومة يؤكد نظرة . أكتوبر/األول

فاالحتجاج العربي ال يزال . اإلسرائيليون املتعاقبون إىل األقلية العربية يف إسرائيل

عتباره عمالً مشروعاً ضد املظامل املستمرة، وإنما باعتباره خطراً غير منظور إليه با

  .ومن هنا كانت العقوبة اجلماعية. فادحاً على أمن الدولة من قبل جمموعة غير موالية

ومن األمثلة ذات الصلة التي يأتي التقرير إىل ذكرها، قرار احملكمة العليا 

فتها حمكمة العدل العليا، ملصلحة فقد قضت احملكمة، بص. التاريخي يف قضية كتسير

دعوى زوجين عربيين من إسرائيل، تقدما من احملكمة بطلب إجبار إدارة أراضي 

شيّد "إسرائيل على تخصيصهما بقطعة أرض يف قرية كتسير اليهودية بموجب خطة 

لكن الزوجين ال يزاالن ينتظران تنفيذ احلكم الذي مضى على صدوره ". منزلك اخلاص

  .(Nir, 18 December 2000)نحو عام 

وبعد هذا كله، وعلى الرغم من رفض التقرير التبرؤ من الصهيونية باعتبارها 

أوالً، إنه مسعى مشترك بين أكاديميين : أيديولوجيا تمييزية، فإنه يبقى مهماً لسببين
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فعلى هذا املستوى . يهود وعيّنة من العدد القليل من األكاديميين العرب يف إسرائيل

األقل، ثمة لقاء بين العقول؛ ثانياً، يطرح التقرير على طاولة البحث أفكاراً جريئة على 

تذهب إىل لب املشكلة احمليطة بأوضاع األقلية الفلسطينية يف إسرائيل، وإن كانت 

وقد تطرق إىل جميع املالمح . هذه األفكار برسم املستقبل البعيد ال احلاضر الفوري

واملعلومات الواردة فيه . مس معيشة العرب يف إسرائيلالتمييزية األساسية التي ت

تواجه مواجهة مباشرة النزعة الغالبة يف صفوف األكثرية اليهودية السائدة إىل ترديد 

  ". مل أكن أعلم"الكليشيه املعهود 
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