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 املواطنة الديمقراطية والعرب يف إسرائيل

 

 سعيد زيداين

 –أ   –

لكنَّ السؤال املهم اليوم هو كيف يمكن . أنْ تكونَ إسرائيل أو ال تكون، ليس هذا السؤال اليوم
ما هي : بكلمات أخرى. أو يجب أنْ تكون حتى يكون العربي مواطًنا كامالً ومتساوي احلقوق فيها

إحداثها، أو ما هي الشروط الواجب توفرها، حتى تكون إسرائيل دولة تعامل التغييرات الواجب 
مواطنيها، جميع مواطنيها القانونيين، بقدرٍ متساوٍ من االحترام واالهتمام؟ فالعربي يف دولة 

) blind spot(إسرائيل قائم اليوم، قانونيًّا وعمليًّا على السواء، يف بقعة معتمة أو نقطة عمياء 
 وصفها والتعبير عنها مفاهيم املواطنة مع مفاهيم الغربة، يَنْظُرُ إليه أحيانًا فيرى تتقاطع يف

وإنْ كان من (نفسه غريبًا على أرض آبائه وأجداده، وينظر إليه أحيانًا أخرى فيرى نفسه مواطنًا 
نْ، تتحدّد والبقعة التي يقوم فيها العربي يف إسرائيل تتحدّد بالنظرة مثلما، وقبل أ). نوعٍ متدنٍّ

فالنظرة، مثل اإلجراء أو املمارسة، قد تكون مهينة ومنكرة . باإلجراءات والتشريعات والسياسات
 .وقاهرة

وإنَّه ملن نافل القول إنَّ العربي يف إسرائيل عرضة وضحية لتمييز عنصري شامل وعارم، 
جوانب حياته  ينساب كالدم امللوَّث يف عروق الدولة واجملتمع، تمييز عنصري يتخلل جميع

هذا . توزيع املنافع واألعباء االقتصادية واالجتماعية والسياسية) spheres(وجميع دوائر 
التمييز العنصري الشامل، والذي يمارس صباح مساء على املستويات كافة، الرسمية منها وغير 

يف الدولة  حددت موقعك) حقيقة كونك عربيًّا" (خطيئة أصلية"الرسمية، هو النتيجة الضرورية لـ
فأنت مميز ضدك ألنَّك عربي، وألنَّك عربي فأنت . كما حدّدت نظرة الدولة إليك وتعاملها معك

أو من دونها هو /هذا التمييز العنصري الذي يَُمارَس بالقوانين و". لعنة"موضع شبهة وصاحب 
، إنْ وجد أو اخلالف. ال جمال إلنكارها أو االختالف يف صَدَِدهَا) brute fact(حقيقة وحشية 

                                                            
   ١٩٩٠مايو / أيار  ٢٦قُدمت الدراسة يف يوم دراسي نظَّمه مركز اجلليل لألبحاث االجتماعية يف الناصرة يوم ،

  ).لندن(باالشتراك مع صندوق املطبوعات حول إسرائيل 
  الناصرة(اضر يف جامعة بير زيت، وعضو إدارة مركز اجلليل لألبحاث االجتماعية حم.(  
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احتدّ، هو يف شأن املقدار والتبعات واآلليات فقط، يف شأن النِّسب واألرقام والدرجات واملراتب، 
 .أمَّا حقيقة التمييز، العارية أو املعرّاة، فيَعْتَرِف بها القاصي قبل الداين، واجلاين قبل الضحية. إلخ

ودوائر توزيع املنافع واألعباء،  وإذا كان التمييز العنصري يمسّ موضوعيًّا جميع جماالت
، أي عامل املشاعر والعواطف واإلرادات واألفكار، "مملكة الوعي"فإنَّه يمسّ ذاتيًّا جميع مكونات 

ومسألة . إلخ، وما يرتبط بها أو ينساب عنها من تصرفات وطرائق عمل وأهداف وخطط حياة
القة الغريبة بين العربي يف إسرائيل وبين املواطنة املتساوية، أو إشكاليتها، تقع يف صميم هذه الع

 .الدولة التي هو، بمعنى أو بآخر، مواطن فيها

وقبل االسترسال يف وصف موقف العرب يف إسرائيل يف الدولة اليهودية، وبتحليل 
 :عالقتهم بها، أُود التشديد على أهمية النقاط التمهيدية الثالث التالية

لها امتداد قومي وحضاري خارج دولة إسرائيل " ة قوميَّةأقليَّ"إنَّ العرب يف إسرائيل ) ١
ومَنْ يتجاهلها يكون مدفون . ولهذه احلقيقة دالالت وتعقيدات غير خافية على أحد. وعلى حدودها

وإحدى الدالالت املهمة هي أنَّنا هنا يف إطار حتليل ومعاينة عالقة . الرأس، كالنعام، يف الرمال
الدولة الواحدة، مميزتين على أساس عرقي أوًال، ولغوي وديني  بين جماعتين من الناس داخل

والعالقة بين جماعتين قوميتين تختلف جذريًّا، من حيث التشخيص واملعاجلة، عن العالقة . ثانيًا
وعلى خلفية الصراع املزمن واملكلف بين الشعبين . بين األفراد داخل كل من اجلماعتين أو بينهما

اإلسرائيلي، وانعكاساته املباشرة على العالقة بين هاتين اجلماعتين  –الفلسطيني واليهودي 
" مانويا"، فإنَّ هناك بُعدًا )العرب(على األخرى ) اليهود(داخل الدولة، ويف ضوء هيمنة إحداهما 

)manichean (التنايف "وهناك من الطرفين مَنْ يعتقد جازًما أنَّ مبدأ . يف العالقة بين اجلماعتين
وإذا كان األمر كذلك، فإنَّ اخلطأ )   ١(.األول لها) أو احملرك(هو حمور هذه العالقة واحملدّد " املتبادل

والفحش فيه هما من نصيب كل من يظنّ أنَّ العالقة بين جماعتين قوميتين قابلة لالختزال إىل 
اخلطأ "النوع من على هذا  قائم إنَّ التركيز على احلقوق املدنيَّة، ذات الطابع الفردي،. عالقات بين األفراد

ويف حالة العرب يف إسرائيل، كما يف حالة األقليات القومية األخرى يف العامل، فإنَّ ". املقويل
وكل من يحاول رّد . حتتلّ املرتبة األوىل من سالمل األولويات) يجب أنْ(القضية اجلماعية هي التي 

                                                            

فيعني يف املقام األول أنَّ أحد " التنايف املتبادل"أمَّا مبدأ . هي ثنائية اخلير والشر يف الكون" املانوية"    )١(
ادل يف العالقة بين املستعمِر الطرفين املتصارعين زائد ويجب أنْ يزول عن املانوية ومبدأ التنايف املتب

، الفصل الثاين، ص )١٩٧٢بيروت، (، ترجمة سامي الدروبي "معذبو األرض"فرانز فانون، : واملستعمَر، راجع
٣٦. 



  ٤٢، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٣ 
 

الفردية يهزم الهدف أوالً، ويضلّ عن قصد  القضية اجلماعية إىل قضية االندماج واحلقوق املدنية
 .السبيل ثانيًا

إنَّ مسألة املواطنة املتساوية قَلَّما تكون واردة أو ملحَّة يف ظلِّ نظام حكم استبدادي، ) ٢
يف نظام ) totalitarian(أو من النوع التوتاليتاري ) authoritarian(سواء من النوع السلطوي 

أو ذاك، تكون احلدود بين املواطن وغير املواطن غير واضحة املعامل، حكم استبدادي من هذا النوع 
ويف نظام االستبداد . نظرًا إىل التشويه الواضح يف معنى املواطنة واالغتصاب الفاضح ملقوِّماتها

يكون املواطن وغير املواطن خاضعين، وإنْ كان ذلك بدرجات متفاوتة، ألوامر ونواهي، لنزعات 
ويف وضع كهذا، تستبدل لغة الوالء والعداء، النعمة والنقمة، . لفرد أو القلَّة احلاكمةونزوات، احلاكم ا

أمَّا الدولة الديمقراطية احلديثة، فقائمة على مبدأ املواطنة . لغة املواطنة واحلقوق املتساوية
لتمييز ضد ولهذا السبب بالتحديد، فإنَّ ا. وهي ال تقوم على غير ذلك. املوحَّدة واحلقوق املتساوية

األقلية يف الدولة الديمقراطية يظل شوكة يف حلق اجملتمع والنظام، ألنَّه يعني يف املقام األول 
حكم حمموعة من املواطنين على جمموعة أخرى ال تساويها يف درجة املواطنة أو نوعها، أو على 

أو (اطنين على غير وحكم املو). الغرباء، واألجانب، والالجئين، إلخ(جمموعة من غير املواطنين 
املواطنين هو ذلك النوع من الطغيان الذي جرَّبه اجلنس البشري على مدى مئات السنين، ) شبه

وحالة أثينا الديمقراطية يف عهد . وربما كان أكثر أنواع الطغيان شيوعًا يف التاريخ البشري
على ) املواطنين(حكم اليهود وال أبالغ أو أجدّد يف شيء حين أقول إنَّ  ) ٢(.بيركليس خير مثال لذلك

ال يتالءم مع ديمقراطية الدولة، ملا ينطوي عليه من طغيان ) شبه املواطنين(العرب يف إسرائيل 
واملسألة هنا ليست يف جوهرها مسألة . خاضعة على مضض أكثرية قومية على أقلية قومية

إنَّ السؤال ). سرية وعامةحرة و(أكثرية أو أقلية غير دائمتين تمخَّضت عنهما انتخابات دورية 
ماذا سيكون مصير الديمقراطية اإلسرائيلية إذا حدث وأصبح : املثير يف هذا السياق هو التايل

العرب هم األكثرية القومية بدالً من اليهود؟ اإلجابات عن هذا السؤال االفتراضي قد تكون متباينة، 
العنصري، تقسيم البالد إقليميًّا، أو إجالء إلغاء الديمقراطية، الفصل : لكنَّها تصبّ يف جمرى واحد

                                                            

يف شأن التمييز بين املواطن وغير املواطن، وفيما يتعلق بالتشويه الذي يُحْدِثُه نظام االستبداد يف معنى   )٢(
 :يف أثينا الديمقراطية القديمة، أنظر Meticsالـ  املواطنة، ويف صدد حالة

  Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (New York              

   Basic Books, 1983), ch. 2, pp. 31-63.                  
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ويف هذه احلاالت كافة، فإنَّ املواطنة املتساوية واملوحَّدة بين . العرب َقسْرًا عن الدولة اليهودية
    )٣(.العرب واليهود داخل الدولة الواحدة هي الضحية األوىل واألكيدة

نشود واملوعود بين إسرائيل ودولة وهناك من يعلل نفسه باألوهام فيظن أنَّ السالم امل) ٣
فلسطينية تقوم يف جوارها أو ترتبط فدراليًّا أو كونفدراليًّا باألردن، هو مفتاح السحر الذهبي 

لكنَّ قضية السالم، على . لتحقيق شروط املواطنة املتساوية بين العرب واليهود داخل دولة إسرائيل
إينّ أجد صعوبة فائقة يف . املواطنة املتساويةعن قضية املساواة ومنطقيًّا أهميتها، منفصلة 

الربط، املنطقي أو حتى العملي، بين غياب السالم من جهة، وبين إقامة شبكة من اجملاري العامة 
وبصورة عامة، إذا كان غياب السالم يبرّر أو يَُعقْلِن . يف هذه القرية العربية أو تلك من جهة أخرى

من االنتقاص الواضح يف شروط املواطنة املتساوية، أالَ يعني  التمييز العنصري بما ينطوي عليه
أنَّ العرب يف إسرائيل ليسوا مواطنين باملعنى الدقيق للمواطنة، وأنَّهم تبًعا  –فيما يعنيه  –ذلك 

لذلك خاضعون، بشكل أو بآخر، لنظام االحتالل؟ وهناك من األدلة ما يوحي بوهن العالقة بين 
وهل التمييز الذي تعاين وطأته األقلية التركية يف بلغاريا، أو . اواة املفقودةالسالم املوعود واملس

األقلية اجملرية يف رومانيا، أو األقلية األلبانية يف يوغسالفيا، مردّه إىل غياب السالم بين كل من 
تركيا وبلغاريا، اجملر ورومانيا، ألبانيا ويوغسالفيا؟ بحضور السالم أو بغيابه، فالعرب يف 
إسرائيل قائمون يف منطقة وسطى ما بين اجلنة والنار، ما بين املواطنة املتساوية واالحتالل، أو 
ما بين املواطنة الديمقراطية ونظام االستبداد، وهي املنطقة املعتمة نفسها التي أشَرْت إليها 

لل صار تأجيل بّته إنَّ مَْن يُحْكِ ِم الربط بين السالم واملساواة هو كمن يؤجِّل بتّ أمر ج. سابقًا
هذا، طبعًا، ال ينفي أنَّ السالم قد يعود على العرب يف إسرائيل بقدر أكبر من املساواة، لكنَّه . فضيحة

واألمر مرهون . يف خفاياه بعض الكوابيس املرعبة) السالم(ال ينفي، يف املقابل، إمكان أنْ يجرّ 
 .بنوعية السالم وبدوافع صانعيه وبتكاليف صنعه

                                                            

نابع من حرصه املفرط على  ١٩٦٧للتنازل عن جزء كبير من املناطق احملتَّلة منذ سنة  العملإنَّ استعداد حزب   )٣(
أمَّا حركة . بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية دائمة، ومن نفوره من فكرة الفصل العنصري

وإذا كان . ، الطوعي إسميًّا والقسري عمليًّا"اإلجالء"ة طرح فكرة فتعالج القضية الديموغرافية بواسط موليدت
إذا كانت السيادة : ينطلقان من املقدّمات نفسها، فإنَّ االستنتاج العملي خمتلف تماًما واملفدال الليكودحزبا 
احملتلَّة للشعب اليهودي فقط، فإنَّ أقصى ما يمكن أنْ يكسبه الفلسطينيون يف املناطق " أرض إسرائيل"على 

الذي يتمّ بموجبه تعليق حق السيادة أو حق املشاركة يف القرارات " احلكم الذاتي"هو  ١٩٦٧منذ سنة 
 ).أي، االنتقاص الواضح من شروط املواطنة الكاملة(السيادية 
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إذا كانت املواطنة الديمقراطية، أو املواطنة يف نظام ديمقراطي، تعني أو تتطلب أو تقوم 
غير متساوين يف احلقوق  –عمليًّا وقانونيًّا  –على احلقوق املتساوية، وإذا كان العرب يف إسرائيل 

يف  مع اليهود فيها، أال ينتج من ذلك ضرورة أنَّ العرب واليهود يف إسرائيل غير متساوين
املواطنة الديمقراطية؟ هذا هو السؤال املركزي، وعلى اإلجابة عنه يقوم أو ال يقوم أي ) مقّومات(

فإذا مل يكن العرب متساوين يف معنى املواطنة أوالً، فمن الغباء والكالم الشطط أْن . شيء آخر
فكما . والسياسية يطمحوا إىل املساواة يف جمال توزيع املنافع واألعباء االقتصادية واالجتماعية

أنَّ املواطنة املتساوية هي الشرط الضروري لديمقراطية الدولة أو لنظام احلكم فيها، فإنَّها يف 
هناك من دون أدنى . الوقت ذاته الشرط املسبق والقاعدة األساسية للمساواة يف بقيَّة دوائر التوزيع

تصادية، األعمال واملناصب، التعليم شك تمييز فاضح يف جماالت توزيع األمن والعدل، الثروة االق
وهناك تمييز مقابل يف . والصحة والضمان االجتماعي، الترفيه وأعمال البر واخلير والتقوى، إلخ

هذا التمييز املتعدد اجلوانب واملستويات هو نتيجة طغيان . جمال توزيع السلطة السياسية ذاتها
وحددت بقدر ما كرست مفهومين ونوعين من  األغلبية اليهودية التي احتكرت السلطة السياسية،

إنَّ عدم اعتبار العرب يف إسرائيل أعضاء متساوين يف اجملتمع : بكلمات أخرى. املواطنة يف الدولة
والعضوية الكاملة يف اجملتمع هي . هو املقدمة لكل هذه السلسلة الطويلة من الظلم واإلجحاف

عني تساوي احلقوق، وإنْ كانت ال تعني تساوي نفسها املواطنة املتساوية واملوحدة، والتي ت
 .التأثير أو النفوذ

املواطنة لليهودي، واملواطنة للعربي : هناك نوعان متميزان من املواطنة يف دولة إسرائيل
اليهودي فقط هو املواطن الكامل واملتساوي، هو املواطن باملعنى الدقيق ). أو غير اليهودي(

أمَّا العربي فمواطن بحسب . ق للمواطنة يتعدَّى التعريف القانوينللمواطنة، وهذا املعنى الدقي
وهذان املعنيان للمواطنة مشتقَّان من . القانوين القابل للتغير والتبديل) accident(العَرَض 

احلجة من "أنظر إىل احلجة التالية، . تعريف دولة إسرائيل بأنَّها دولة يهودية، دولة لليهود فقط
 ":ة لدولة إسرائيلالطبيعة اليهودي

دولة للشعب اليهودي فقط، ودولة  –من حيث التعريف اجلوهري  –دولة إسرائيل هي ) ١
 .هذا سرّ وجودها. للشعب اليهودي أينما وجد



  ٤٢، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٦ 
 

الفارق بين اليهودي يف إسرائيل واليهودي خارجها فارق عرضي، فارق يف الوضعية )  ٢
، فإنَّ الثاين مواطن بالقوة )actual citizen( فإذا كان األول مواطنًا بالفعل. القانونية فقط

)potential citizen.( 

يصبح املواطن بالقوة مواطنًا بالفعل بمجرَّد الهجرة إىل دولة إسرائيل وتوقيع بعض )  ٣
يضمن حتقيق ذلك من دون مراحل " حق العودة"إنَّ قانون العودة املعّبر عن . األوراق الرسمية
 ).naturalization(انتقال أو تطبيع 

وحق العودة هو إمّا حق ديني خلقي مصدره االنتماء إىل الدين اليهودي، وإمَّا حق )  ٤
 .تاريخي خلقي مصدره االنتماء إىل الشعب اليهودي

إسرائيل ليست تبعًا لذلك، أو أسوة ببقية دول املعمورة، دولة مواطنيها  القانونيين ) ٥
 .نيين أيضًافقط، وليست دولة جميع مواطنيها القانو

من حيث  –العرب يف إسرائيل ليسوا مواطنين باملعنى الدقيق للمواطنة، فالدولة ليست ) ٦
 .لهم –التعريف اجلوهري 

احلق الديني اخللقي أو (املواطنة للعربي يف إسرائيل ليست حقًّا، باملعنى الدقيق للحق )  ٧
 .، مكتسبًا أو موروثًا)التاريخي اخللقي

اليهودي " الكرم"للعربي يف إسرائيل دليل على  –حسب العََرض القانوين ب –املواطنة )  ٨
 .الذي عمّ فغمر غير اليهود يف هذه الدولة

 .الكرم فضيلة حميدة، لكنَّه ليس واجبًا، وال ينتج منه أو يقابله حق للمنعم عليه)  ٩

مواطنة (ودي واحد لليه: هناك، إذًا، نوعان متميِّزان من املواطنة يف هذه الدولة)  ١٠
مواطنة باحلق القانوين (، واآلخر للعربي )باحلق القانوين الذي مصدره حق ديني أو حق تاريخي

 )  ٤().الذي مصدره الكرم أو النعمة

، "حق العودة"يتّضح من مقدمات واستنتاج هذه احلجة أعاله أنَّ قانون العودة، املعبر عن 
ين من الناس، ألنَّه يشمل اليهود كلهم ويستثني هو الذي يضع الفواصل ويقيم احلواجز بين نوع

وحرموا  ١٩٤٨العرب كلهم، بمن فيهم طبًعا أولئك الفلسطينيون الذين أُرغموا على ترك البلد سنة 
. الذي هو دولة إسرائيل "الشيء"وقانون العودة هذا هو الصفة األساسية لهذا . ممارسة حق العودة

يقف ضدَّ الهجرة اليهودية من العرب يف إسرائيل يمكن اتهامه  وبناء على هذا التحليل، فإنَّ مَنْ

                                                            

، "امليدان"، صحيفة "حجة الوزير هامر"لقد سبق أنْ عرضت هذه احلجة يف مقالة صحافية عنوانها     )٤(
١٩٩٠/٣/٢٣. 
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مباشرة بالعداء للدولة والطعن يف شرعية وجودها، ويجوز بالتايل تهديده بنزع املواطنة أو 
)   ٥(.، مؤخَّرًااملفدالوهذا بالضبط ما فعله الوزير زفولون هامر، وزير األديان من حزب . تعليقها

على ضرورة قيام ائتالف  يسرائيل أغودات، ثانيًا، يَسْهَل فهم إصرار حزب وبناء على هذا التحليل
وإذا كان العرب يف إسرائيل مواطنين . عضو كنيست يهوديًّا نقيًّا ٦١حكومي يعتمد على ما يقل عن 

من نوع خمتلف ومتدنّ من املواطنة قياسًا باليهود فيها، فما هو بالتحديد موقعهم يف الدولة 
هي وضعيتهم القانونية والعملية؟ وبصورة عامة، ما معنى أنْ يكون الفرد مواطًنا  مااليهودية، و

يف دولة معينة ومميزًا ضده على أساس انتمائه العرقي؟ لألمثلة والتصنيفات التالية فضيلة 
 :التوضيح واإليحاء يف هذا الصدد

أو  خادمًالكنَّه ليس ) يف اجملتمع عضوًاأو (يف العائلة  فردًاالعربي يف إسرائيل ليس )  ١
 .تابعًا

 .املتساوي املواطن، لكنَّه أقل من مقيمأو  رعيةالعربي يف إسرائيل أكثر من )  ٢
متكافىء يف احلكم  شريك، لكنَّه أقلّ من حمكومالعربي يف إسرائيل أكثر من جمرد )  ٣

 ).املركزي(

 .املستقل واملتحرر ، لكنَّه أقل منمستعمَرأو  حمتلالعربي يف إسرائيل أكثر من ) ٤
 .البيت صاحب، لكنَّه أقل من مستأجرأو  الجىءالعربي يف إسرائيل أكثر من )  ٥

 .فيها مندمجعن حياة الدولة، لكنَّه غير  منفصلالعربي يف إسرائيل غير )  ٦
 .حماتهالدودًا للدولة، لكنَّه ليس من  اعدوًّ العربي يف إسرائيل ليس )  ٧

: والتصنيفات يجب أنْ تكون اآلن غاية يف الوضوح واجلالءوالعبرة من هذه األمثلة 
، أو يف بقعة معتمة، ما بين جمال "مطهر دانتي"العربي يف إسرائيل عائم يف منطقة وسطى، يف 

وحين تضغط الدولة . الطرف األول وجمال الطرف الثاين من هذه اجلمل املتشابهة يف مدلوالتها
حفة، يشعر بأنَّه، يف نظر األغلبية احلاكمة، أقرب إىل عليه بمكبس إجراءاتها وسياساتها اجمل

. اخلادم والرعية واحملكوم واحملتل والالجىء والغريب واملفصول عنصريًّا منه إىل عكس ذلك
احلكم العسكري، أحداث يوم األرض : وتقفز إىل ذهنه وإىل ذاكرته عندها أمور وجتارب كالتالية

                                                            

عن الربط احملكم بين الهجرة وحق العودة ووجود الدولة، راجع تصريحات الوزير زفولون هامر يف برنامج    )٥(
، وكذلك خطاب يتسحاق شمير أمام اللجنة التنفيذية ١٩٩٠/٣/٨يف التلفزة اإلسرائيلية مساء اخلميس " لقاء"

 Theلصحافية التي أجرتها معه صحيفة ، باإلضافة إىل املقابلة ا١٩٩٠/٦/٢٠الصهيونية بتاريخ 

Jerusalem Post  ١٩٩٠/٦/١٥بتاريخ. 
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رة األراضي وهدم البيوت، أنظمة الطوارىء والوحدات ، مصاد١٩٤٨، التشرّد سنة ١٩٧٦سنة 
اخلاصة واخملابرات وسلسلة املذابح، التهديد بنزع املواطنة أو تعليقها والتلويح بإعادة احلكم 

وحين تسهو عين الرقيب قليالً وتفلت قبضة الدولة عن األعناق يشعر بأنَّه، يف نظر . العسكري، إلخ
ملواطن املتساوي وإىل االندماج والشراكة يف احلكم منه إىل عكس األغلبية احلاكمة، أقرب إىل ا

 .ويف احلالة األوىل يميل إىل ندب حظِّه، بينما ينزع يف احلالة الثانية إىل رفع سقف املطاليب. ذلك

وألنَّه كذلك، فإنَّ أبواب الدولة . إذًا) semi-citizen(العربي يف إسرائيل شبه مواطن 
أبواب الرزق والعمل والترقية واخلدمات والرعاية شبه . يف وجهه ومؤسساتها نصف مفتوحة

الكيبوتسات ليست له، ومدن التطوير ليست له، : وهناك أبواب كثيرة حمكمة اإلغالق. مفتوحة
واجليش ليس له، وإدارات املوانىء واملطارات والقطارات والشركات واملصارف واجلامعات 

ة ليست له، والوكالة اليهودية ليست له، واجلباية اليهودية واملستشفيات ليست له، وأراضي الدول
أمَّا . املوحدة ليست له، والسفارات ليست له، والنشيد الوطني وباقي رموز الدولة ليس له، وهكذا

 .أبواب العمل الشاق والسلطة احمللية فمفتوحة على مصاريعها

 

 –ج  –

بصفتهم املواطنون وأفراد الشعب هم . بإنَّ الديمقراطية، كما نعرف جميعًا، هي حكم الشع  
يف    )٦(.بصفتهم خاضعين لقوانين الدولة وإجراءاتها الرعايامساهمين يف السلطة السياسية، وهم 

الدولة الديمقراطية يحكم الشعب نفسه بواسطة ممثليه املنتخبين دوريًا، فهو إذًا احلاكم واحملكوم 
والشعب صاحب . سوا شركاء يف احلكم، كما أشَرْتُ سابقًاأما العرب يف إسرائيل فلي. يف الوقت ذاته

، وإنَّما )إذ ال يوجد شيء كهذا" (شعب إسرائيل"السيادة يف هذه البقعة من األرض وعليها ليس 
هذا يعني، فيما يعنيه، أنَّ الشعب صاحب السيادة على هذه األرض وفيها ال . الشعب اليهودي فقط

انونيين، وإنَّما يتكوَّن من مواطنين فعليين من النوع األول يتطابق مع جمموع املواطنين الق
وألنَّ األمر فعالً كذلك، فإنَّ رأي أو . ، ومواطنين بالقوة يعيشون خارج إسرائيل)اليهود يف إسرائيل(

موقف اليهودي األميركي يف مسار الدولة وسياستها أكثر وزًنا وقيمةً من رأي العربي يف إسرائيل 
غير مستعدين، ولو ) األتقياء منهم وغير األتقياء(املقابل، فإنَّ سادة دولة إسرائيل  ويف. أو موقفه

؛ ألنَّ مثل هذا االعتراف، إذا صدر، ينطوي "أقلية قومية"مبدئيًّا، لالعتراف بالعرب يف إسرائيل أنَّهم 
                                                            

)٦(   Jean Jacques Rousseau, The Social Contract (London: Everyman’s Library, 1947), 
book 1, 
ch. 6.                                       
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شاركة يف ، بكل ما يعنيه ذلك من حق امل"ثنائية القومية"على إقرار ضمني بأنَّ إسرائيل دولة 
أقليات دينية "والعرب يف إسرائيل، يف نظر الدولة، طوائف، . مسألة السيادة والقرارات السيادية

الدورية والسرية واحلرة (وال تساعد املشاركة يف االنتخابات الديمقراطية . ليس إالَّ" وغير دينية
جهون أغلبية حتتكر املوارد فالعرب يف إسرائيل يوا. كثيرًا يف حلّ هذه املعضلة الكأداء) والعامة

بقدر ما حتتكر السلطة السياسية، أغلبية دائمة وثابتة تصرّ على استثناء العرب من املشاركة 
وكأنَّ إسرائيل قد حكمت على العرب فيها أنْ يظلوا إىل األبد . اجلدية يف إدارة شؤون احلكم والدولة

ما ُأوّد . ا أو من خاللها القرارات املهمةأقلية غير مؤثرة، وعلى هامش املواقع التي تتَّخذ منه
لسنا هنا يف إطار املسألة أو املشكلة الكالسيكية التي شغلت بال املفكرين : التشديد عليه هو التايل

السياسيين املنحدرين من ساللة ديمقراطية ليبرالية، والتي تُعْنَى بوضع القيود على سلطة األغلبية 
فراد واألقلية بشبكة واسعة من احلقوق واحلصانات بقصد حظر طغيانها، وبتحصين األ

إنَّنا هنا يف إطار لعبة حتََدَّدَتْ قواعِدُها غير املكتوبة من خالل إصرار أكثرية قومية )   ٧(.الدستورية
. ثانيًا" مكانها الصحيح"دائمة على احتكار السلطة السياسية أوًال، ووضع األقلية القومية يف 

. تدخالن ضمن األكثرية القومية ذاتها) االئتالف واملعارضة(النتخابيتان األغلبية واألقلية ا
إنَّنا هنا يف إطار طغيان أكثرية يهودية . والعرب يف إسرائيل خارج كل من االئتالف واملعارضة

تعتبر جمرد التكاثر السكاين للعرب يف إسرائيل مشكلة ديموغرافية تهدد أمن الدولة ومستقبلها، 
نسل اليهود ماليًّا ومعنويًّا، وحتذِّر من تزايد نسل العرب، أكثرية قومية عنصرية طغت ولذلك تشجّع 

 .وما زالت تطغى
فإذا .  ِ األمور كيفما شئت، فأنت عائد يف نهاية األمر إىل نقطة االنطالق والبدء نفسهاقلِّب

ماعية، الفكرية الفردية واجل(قلت إنَّ الديمقراطية الليبرالية احلديثة قائمة على التعددية 
ا ويعيد إنتاجها، وعلى احلياد القيمي بين الذي يشرعِنُه) tolerance(، وعلى التسامح )والسياسية

املصالح واألهداف والعقائد واملواقف املتنافسة واملتصارعة، النكشفت أمامك حقيقة مفادها أنَّ 
دولة إسرائيل، فيما يتعلق بتعاملها مع العرب فيها، ليست كل ذلك؛ فهي، وبشكل سافر، منحازة إىل 

من ) الفكرة الصهيونية(، وإىل فكرة مسيطرة )العرب(ى من دون األخر) اليهود(جمموعة من الناس 
من دون اآلخر، وإىل مصالح ومواقف من دون األخرى، وإىل ) اليهودية(دون األخرى، وإىل دين 

ودولة إسرائيل تبعًا لذلك هي دولة أولئك املواطنين .  أهداف ومُثُل علينا من دون األخرى، وهكذا

                                                            
يُعتبر جون ستيوارت مِلْ  من أشدّ املدافعين الليبراليين عن حماية األفراد واألقلية من طغيان األكثرية يف     )٧(

 :أنظر. النظام الديمقراطي
John Stuart Mill, On Liberty (London: J.W. Parker and Son, 1859), ch.2.                                 
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وهي ال تستطيع، .  مصاحلهم ومواقفهم وأهدافهم وعقائدهمالذين هي، يف طبيعتها، منحازة إىل
بحسب املعنى نفسه من املواطنة، أنْ تكون أيضًا دولة أولئك املواطنين الذين هي، يف طبيعتها، 

الدولة، وبكل ما أُوتِيَت من قوة اجلهاز واملوارد، تدأب على تنفيذ املشروع . منحازة ضدهم
ح العرب وأهدافهم وطموحاتهم وأذواقهم، إنْ مل يكن مباشرة الصهيوين القائم على جتاهل مصال

وماذا يعني مشروع تهويد اجلليل يف هذا السياق غير تفضيل نوع من . على حسابها أو أنقاضها
، واالنحياز إىل مصالح النوع األول وأهدافه؟ )العرب(على نوع آخر ) اليهود(الناس أو املواطنين 

يضًا، مصادرة األراضي العربية بقصد إنشاء وإغناء املستعمرات وماذا تعني يف هذا السياق، ا
واملدن ونقاط املراقبة اليهودية؟ وماذا تعني، ثالثًا، تلك احلملة املنسَّقة واملكلَّفة الستيعاب 
القادمين اجلدد من يهود االحتاد السوفياتي يف وقت ويف وضع أصبحت فيهما السلطات احمللية 

م اخلدمات األساسية للعرب يف إسرائيل؟ دولة منحازة هي تلك التي ال العربية عاجزة عن تقدي
حتَُرِّك ساكنًا إذا أضربت السلطات احمللية العربية فيها عن العمل أسابيع كثيرة، بينما تقوم وتقعد 

 .إذا تظاهر سكان إحدى مستعمراتها اليهودية مطالبين بزيادة خمصصات البيض أو الدجاج
يمقراطية كانت أو غير ديمقراطية، اشتراكية كانت أو رأسمالية، بعيدة والدولة احلديثة، د

التي يتحدث عنها الرأسماليون الليبراليون، ) minimal state" (دولة احلد األدنى"كل البعد عن 
تلك الدولة التي يقتصر دورها على توفير األمن وعلى املراقبة والتنظيم والتحكيم والتصحيح 

الدولة   )٨(.لتبادل الذي يتم عبر السوق وغيرها من دوائر اإلنتاج والتوزيعملسار املعامالت وا
احلديثة هي، وإنْ كان ذلك بدرجات متفاوتة، ذات نزعة واضحة نحو التنسيق األقصى 

)maximum coordination( وإىل أخذ موقع مركزي يف توزيع املنافع واألعباء االقتصادية ،
ودولة إسرائيل هي . شغِّل واملوزِّع الرئيسي؛ هي احملكّم وهي الرقيبواالجتماعية؛ هي املموِّل وامل

دولة حديثة من هذا الطراز، وهي أقرب إىل دولة التنسيق األقصى منها إىل دولة احلد األدنى؛ فهي 
هي مالكة األرض واملياه واملعادن : تسيطر على حصة األسد من قطاعي اخلدمات واإلنتاج

ملوانىء والصناعات احلربية واالتصاالت وجزء من وسائل اإلعالم والكهرباء واملطارات وا
 .وهي املستودع األكبر لألعمال واملناصب. والشركات اإلنتاجية

وكما أنَّ دولة إسرائيل غير حمايدة قيميًّا أو سياسيًّا، كما أشرنا سابقًا، فإنَّها كذلك 
األخرى، يف ميدان توزيع اخليرات  منحازة وغير منصفة، خالفًا لقريناتها الدول الديمقراطية

                                                            
 :يدافع كل من) minimal state(عن دولة احلدّ األدنى    )٨(

a) Friedrich August Von Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge and            
 Kegan Paul, 1960);                                       

b) Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Oxford: Basil Blackwell, 1974).                      
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، وليس إىل )العرب(وضد األقلية ) اليهود(وهي منحازة إىل مصلحة األكثرية . املادية وغير املادية
واملباين العامة . فأراضي الدولة خلدمة اليهود، وكذا مياهها. طبقة اجتماعية من دون األخرى

من % ١٦وإذا كانت نسبة العرب تقترب من الـ .إلسكان اليهود، واملناصب العامة لتشغيلهم، وهكذا
واملسألة هي . سكان الدولة، فإنَّني أراهن على أنَّ حصتهم من املنافع ال تتعدَّى عُْشر هذا الرقم

مسألة امليزانيات للسلطات احمللية العربية، بقدر ما هي مسألة األعمال واملناصب، بقدر ما هي 
ر ما هي مسألة البر والتقوى، بقدر ما هي مسألة التعليم مسألة الضمان االجتماعي والصحي، بقد

إنَّ التركيز على دائرة واحدة من دوائر    )٩(.والترفيه، بقدر ما هي مسألة السلطة السياسية ذاتها
التوزيع، من دون غيرها، يدلُّ على رؤية ضيقة لألمور حتجب احلجم احلقيقي للتمييز عن األنظار 

لسؤال عن اخملصصات للسلطات احمللية، مثالً، أولوية على أسئلة من النوع ملاذا يأخذ ا. واألذهان
أين موقع العمال واملوظفين العرب من درجات سالمل األجور يف وظائف هذه الدولة : التايل

ومناصبها؟ كيف تتوزع األشغال الشاقة؟ كيف يتوزع الترفيه؟ كيف يتوزع االهتمام والعناية 
تتوزع املياه وخمصصات اإلنتاج الزراعي؟ وكيف يتوزع األمن والعدل؟  باألموات واملقابر؟ وكيف

وكيف يتوزع الضمان الصحي واالجتماعي؟ وكيف يتوزع االهتمام بالتقوى يف هذه الدولة؟ 
وكيف تتوزع اجلوائز وامليداليات والنصب التذكارية؟ اإلجابات عن هذه األسئلة وغيرها كلها 

والدولة، مثل اجملتمع، طرف فاعل ومنحاز يف . ير مصلحة العربيف مصلحة اليهود ويف غ: موحدة
 .وراء كل هذا" يد خفية"هناك، كما يقول آدم سميث، . كل هذا التوزيع اجملحف

 

 

 –د  –

 – decision(وإذا قلنا إنَّ الديمقراطية احلقَّة هي، يف نهاية املطاف، إجراء التِّخاذ القرار   

procedure( منصف  يتسم بأنَّه حل وسط)fair compromise ( بين املطاليب املتنافسة
واملتصارعة للوصول إىل السلطة السياسية، وإنَّ وجه اإلنصاف يتمثل سلبًا يف عدم وجود نزعة 
عامة أو نمط عام من القرارات اجملحفة بحق جمموعة حمددة من الناس، وإيجابًا يف وجود نزعة 

قلية بقدر متساو من الرعاية واالهتمام، وإذا أخذنا بعين عامة أو نمط عام من معاملة األكثرية لأل
االعتبار تلك املعاملة اجملحفة التي تلقاها األقلية العربية يف دولة إسرائيل، لوصلنا إىل استنتاج 

                                                            
، ويف يف شأن الدوائر اخملتلفة التي يتمّ من خاللها توزيع املنافع واألعباء االقتصادية واالجتماعية والسياسية  )٩(

 :صدد املقاييس التي حتكم التوزيع العادل يف كل منها، راجع
Walzer, Spheres of Justice…, op.cit.                                       
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أنَّ العرب يف إسرائيل قائمون على هامش الديمقراطية اإلسرائيلية، وليسوا يف أية حال من األحوال 
فهم ليسوا شركاء يف السلطة السياسية على الرغم من انطباق مبدأ التصويت  )  ١٠(.يف مركزها

العام عليهم، وهم ليسوا يف مركز صنع القرارات على الرغم من تأثرهم املباشر بها، وهم ليسوا 
طرًفا معترفًا به من األطراف املتنافسة سلميًّا للوصول إىل السلطة السياسية، وإنْ َوَقعَ بعضهم 

الديمقراطية اإلسرائيلية هي، تمامًا كاملواطنة، لليهود يف . وهام من هذا القبيل أحيانًافريسة أل
بالنسبة إىل العربي يف إسرائيل، فإنَّ بريق . املقام األول، ولغير اليهود يف املقام التايل

ن السلطة الديمقراطية يكون المًعا على مستوى احلكم احمللي، لكنَّه يتدرج يف اخلبوّ كلما اقتربنا م
وعلى وجه العموم، فإنَّ إسرائيل دولة ديمقراطية . السياسية، مرورًا باملؤسسات واحللقات الوسطية

وشبه . من وجهة نظر األقلية العربية" شبه ديمقراطية"من وجهة نظر األغلبية اليهودية، لكنَّها 
العربي يف إسرائيل  فإذا قابلت. الديمقراطية هو منطقة وسطى ما بين الديمقراطية واالستبداد

أمَّا إذا قابلت . بالسود وامللونين يف جنوب أفريقيا، بانت لك صورة الديمقراطية اإلسرائيلية مشرقة
 .العرب يف إسرائيل بالكنديين من أصل فرنسي يف كندا، فالصورة تبدو قاتمة جدًّا

 :سيين همادولة إسرائيل قائمة، إذًا، على اخلرق املنظَّم ملبدأين ديمقراطيين أسا  
والذي يحدّد األرضية املشتركة للمواطنة (مبدأ احلريات واحلقوق السياسية املتساوية ) ١

والذي على أساسه يتحدّد التوزيع املنصف للخيرات (مبدأ الفرص املتساوية ) ٢؛ )املتساوية
وقوف املواطن من ال/ وإذا كانت حماية احلقوق تمكن اإلنسان   )١١().االقتصادية واالجتماعية

واملشي مرفوع الهامة، والنظر إىل اآلخرين وجًها لوجه، والقدرة على اإلحساس بأنَّه بصورة 
أساسية مساو لهم، فإنَّ االرتباط الوثيق بين احلقوق واحترام املواطن لذاته يصبح غير قابل 

اإلنسان ويف إنكار هذه احلقوق أو خرقها املنظم طعن يف الكرامة اإلنسانية ويف احترام . للخطأ
املواطن املتساوي يف احلقوق هو الندّ للمواطن اآلخر، أما املواطن غير املتساوي فهو . لذاته

إنَّ مواطنًا غير متساو يف احلقوق، مواطنًا يُماَرس   )١٢(.كاملتسول الذي أنهكته مذلة السؤال

                                                            
 :راجعللمزيد من التفاصيل عن هذا التعريف للديمقراطية والنظام الديمقراطي،    )١٠(

Peter Singer, Democracy and Disobedience (Oxford: Clarendon Press, 1973), pp. 32, 
133-135. 

 basic(هذان املبدآن، املرتبان بحسب األولوية، يحددان يف نظر جون رولز عدالة البنية األساسية   )١١(
structure( هذا الصدد أنظر يف. للمجتمع الذي بالضرورة يكون ذا نظام ديمقراطي:  

 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1971), p. 60 FF. 

 .واخلرق املنظم للمبدأ األول يبدو، يف نظر رولز، العصيان املدين
 :عن أهمية احلقوق وارتباطها بكرامة اإلنسان واملواطن، أنظر  )١٢(
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. كرامته املهدورةاإلجحاف ضده بالقانون وبغير القانون، ال يستطيع إالَّ أنْ يحلم باالنتقام ل
 .فاملضطهد حسود دائمًا، وعلى نار ينتظر حلظة الثأر

 

 –هـ  –

لنترك أحالم االنتقام جانبًا، ولنتساءل عن البدائل املتوفرة لدى األقلية العربية يف 
وللتأمالت . إسرائيل ملقاومة اإلجحاف الذي كان، وال يزال، من نصيبها طوال أربعين عامًا ونيف

 :يتعلق بالبدائل أهمية خاصة يف استكناه آفاق املستقبل واستنطاق إمكاناتهالتالية فيما 
املنطق والعقل السليم يمليان أنَّه إذا كان اجملتمع منقسمًا بصورة متطرفة أو جذرية ) ١

بحيث يصبح انطباق مفهوم موحد للمواطنة مستحيًال، كما هي احلالة يف اجملتمع اإلسرائيلي 
تقسيم البالد    )١٣(.اإقليميًّ ي ولغوي وديني، عندها يتوجب تقسيم البالد املنقسم على أساس عرق

إنَّ : بكلمات أخرى. إقليميًّا هو االستنتاج العملي من منطق التقسيم اجملتمعي إىل حدّه األقصى
انفصال العرب يف إسرائيل إقليميًّا عن جسم الدولة اليهودية وانضمامهم إىل دولة فلسطينية تقوم 

ر إسرائيل بديل له ما يبرره من األسباب، على الرغم من أنَّ إمكانات تبنيه مطلبًا سياسيًّا يف جوا
 .تقترب من الصفر يف املائة هذه األيام

ويف صلب الفكر السياسي احلديث ما يبرر ألقلية قومية مميَّز ضدها على أساس ) ٢
وإذا كان . ات، اجملحفة بحقهاعنصري عدم طاعة تلك القوانين، ومقاومة تلك السياسات واملمارس

اإلجحاف شامالً ومتطرًِّفا تكون األقلية املميز ضدها يف حِلّ من طاعة احلاكم أو النظام، ويحق 
أمَّا إذا كان الوضع قابالً لإلصالح، فإنَّ املزج بين النضال القانوين وغير . العصيانأو  التمردلها 

 .الص الوحيد واألكيدربما كان طريق اخل) العصيان املدين(القانوين 
والغريب يف األمر حقًّا أنَّ احلركات السياسية التي تصدَّرَت قيادة نضال العرب يف 

وتأكيد املساواة يف احلقوق " عقيدة االندماج"إسرائيل خالل العقود الثالثة املاضية، والتي اعتنقت 
عت أقصى درجات احليطة ، ركزت على اجلزئيات يف مطاليبها، ورا)ذات الطابع الفردي(املدنية 

وألنَّها استثنت أو حذفت أنماًطا نضالية فعالة . واحلذر يف انتقاء أنماطها النضالية القانونية
                                                                                                                                                                          

Joel Feinberg, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty (Princeton: Princeton 
University         

Press, 1980), esp. pp. 141-2, 151, 155. 
، ١٩٦٦الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والصادرة عن اجلميعية العامة لألمم املتحدة سنة كما أنَّ الصكوك 

                                                                                .ة اإلنسانتفترض هذه العالقة الوثيقة بين احلقوق وكرام
 .٦٢يف كتابه سالف الذكر، وخصوصًا ص ) Walzer(هذا هو أيضًا االستنتاج الذي يتوصل إليه وولزر  )١٣(
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لكن هناك أكمَّة من نوعٍ آخر وهناك . ، فقد خاب السعي وتَعَثَّر النضال)كالعصيان املدين(وجمربة 
رِكُ جيِّدًا أنَّ مثل هذا السعي كان منذ البداية فمَنْ يحاول استنطاق األمور اليوم يُدْ . ما وراءها أيضًا
وهل ألقلية قومية، أية أقلية قومية، أمل حقيقي باالندماج الكامل يف جمتمع . وراء أمل كاذب

تصبغه األغلبية القومية ضرورة بطابعها اخلاص واملميز؟ وإذا فشلت القيادة يف إعطاء البعد 
 –وكانت آثمة يف ظنِّها  –واالهتمام والتفكير، فألنَّها ظنَّت القومي للمشكلة ما يستحقه من العناية 

وبعد عقود . أنَّ األقلية القومية العربية يف إسرائيل قابلة ومقبولة لالندماج يف اجملتمع اإلسرائيلي
من السعي اخلائب يخرج البعد القومي فجأة، خروج اجلن من الزجاجة، مطالبًا بتسديد فاتورة 

 .منذ زمناحلساب املؤجَّل 
وإذا كان االندماج الكامل يف ظل االنقسام اجملتمعي بدعة كبرى، وإذا كان تقسيم ) ٣

، فما البديل املعقول واملنصف الذي يمكن أْن )كما يقال يف العبرية(البالد إقليميًّا حلمًا إسبانيًّا 
ل ودولة فلسطينية يقبله ويتعايش معه الطرفان املعنيان للمدى البعيد، بوجود السالم بين إسرائي

لألقلية " احلكم الذاتي"تقوم يف جوارها، أو بغيابه؟ ال أرى شخصيًّا بديالً مقنعًا أو منصفًا أكثر من 
واحلكم الذاتي ذو احملتوى واملعنى ال يمكنه أنْ يكون مفرغًا من البعد . العربية يف إسرائيل

زعتين كل منهما غير قابلة لالرتواء يف بين ن" وسط ذهبي"وهو، كما أتذهَّنه وأتصوَّره، . اإلقليمي
واحلكم الذاتي، كما أتذهنه وأتصوره أيضًا، . النزعة االندماجية، والنزعة االنفصالية: شكلها الكلي

شبيه بذلك الترتيب املؤسسي، القانوين واإلداري، الذي حققه الكنديون والبلجيكيون من أصل 
فضائله البارزة أنَّه ال يتعارض بتاتًا مع، وال ينتقص ومن . فرنسي يف كل من كندا وبلجيكا تِبَاعًا

 .شيئًا من، شروط املواطنة املتساوية على مستوى احلكم املركزي، ذي الطابع الفدرايل
والتي بدأت تتسلل إىل أذهان البعض مؤخَّرًا،   )١٤(أمَّا فكرة احلكم الذاتي املؤسسي الصرف،

ي واضطراب فكر ال يتالءمان مع جلل القضية التي نحن على شقاء وع –إنْ دلَّت على شيء  –فتدل 
 .يف صددها

ويتعلل باألوهام كل من يعتقد أنَّ احلكم الذاتي الذي أحتدث . ولست ممن يتعلَّلون باألوهام
إنَّ حتقيقه، إذا كان ممكًنا، يتطلّب أنماًطا . عنه قابل للتطبيق باتِّباع أنماط النضال السائدة اليوم

وجديدة، ال تستثني إقحام اجملتمع الدويل، وال تستثني العصيان املدين، وال  نضالية خالّقة

                                                            
 :حافيتين همالقد سبق أْن طُرحت فكرة احلكم الذاتي للعرب يف إسرائيل يف مقالتين ص   )١٤(

، "العربي"، بقلم عزمي بشارة وسعيد زيداين، "نحو تفكير جديد حول مستقبل العرب يف إسرائيل" –أ 
١٩٨٩/١٢/٢٩. 

 .١٩٩٠/١/٢٦، "العربي"، بقلم سعيد زيداين، "تأمالت ليست سابقة ألوانها" –ب 



  ٤٢، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

١٥ 
 

وعلى (تستثني املقاومة النشيطة لتلك اإلجراءات واملمارسات التي من شأنها سدّ الطريق إليه 
رأسها تلك احملاوالت املثابرة لقطع االتصال اجلغرايف بين القرى واملدن العربية يف كل من 

يف : وإذا قيل إنَّ مطلب احلكم الذاتي سابق ألوانه يف هذا الظرف، أقول  )١٥().ث والنقباجلليل واملثل
لكنْ كونها . ليس إالَّ) regulative idea(" فكرة موجهة"املرحلة احلالية، فكرة احلكم الذاتي هي 

 .ا ثانيًاكذلك ال يقلّل من أهميتها أوالً، ويجب أالَّ يمنع التداول والتفكير املترويين إلنضاجه
) بالشعور وبالتفكير(ويف اخلتام، ال يحتاج املرء إىل رذيلتي التطرف واملزايدة حتى يُْدرِك 

عمق املأساة التي يعيش فصولها املتتالية العرب يف إسرائيل منذ أربعة عقود ونيف، مأساة 
قراطية ونفيها، تثبيتهم يف بقعة معتمة ما بين املواطنة ونفيها، وعلى احلدّ الفاصل ما بين الديم

وما يتناسل عن هذا التثبيت من إجحاف يتخلَّل جميع دوائر توزيع األعباء واملنافع االقتصادية 
. من السماء" طبلية"وليس متطرًفا أو مزايدًا أيضًا من ال يعتقد باخلالص الهابط على . واالجتماعية

رب إىل معتدلين وإيجابيين الع" مواطنيها"لقد اعتادت حكومات إسرائيل املتعاقبة على تصنيف 
وإذا كنت . ، وإىل أغلبية صامتة)أي ثائرين عليه(، ومتطرفين وسلبيين )أي قابلين بالوضع القائم(

وسلبيًّا، وإنَّما لكوين /من دعاة التغيير اجلذري للوضع الذي نحن فيه، فليس لكوين متطرِّفًا أو
عدالة االجتماعية بشقيها الشكلي واملادي، متمسِّكًا بقيم إنسانية وخلقية أصيلة، وعلى رأسها ال

 ■. واحلقوق املتساوية، وارتباطهما بكرامة املواطن واإلنسان

 
 

                                                            
ة لقطع االتصال اجلغرايف بين القرى وما ينطوي عليه من احملاوالت الدؤوب" تهويد اجلليل"يف شأن مشروع    )١٥(

 :واملدن العربية، راجع
Ghazi Falah, “Israeli ‘Judaization’ Policy in Galilee and Its Impact on Local Arab            

Urbanization,” Political Geography Quarterly, Vol. 8, No. 3 (July, 1989), pp. 229-253. 
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