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  دراسات
  

  قلية الفلسطينية يف إسرائيلاأل
  مشروع رؤية جديدة

  عزمي بشارة
  :مقدمة

الكتابة الفلسطينية يف موضوع األقلية الفلسطينية يف إسرائيل بمحاولة  تتميز
ويشكل العرب يف إسرائيل، أو األقلية . البحث عن تواصل تاريخي مع ارض الوطن

طويلة يف هذا التاريخ جعلتهم يمثّلون مفهوم الفلسطينية، حلقة كانت مفقودة لفترة 
  .البقاء على أرض الوطن واالرتباط به

لكن هذا التوجه إىل األقلية الفلسطينية، لكونه تشكيلة إيديولوجية تخدم هدف 
التحرر الوطني الفلسطيني وتشمل عدة رموز ومفاهيم، مثل البقاء على األرض والنقاء 

األول عند التمسّك به، والثاين : خ، أظهر نقصين ذوي شأنإل... العامل العربية" آفات"من 
فعند التمسّك بهذا التوجه يتبين أنه ال يقدم مفتاحاً لفهم التطور . عند التخلي عنه

االجتماعي والسياسي واالقتصادي لألقلية الفلسطينية، بل اصبح يحوّل كل أسرلة 
طينيين؛ البقاء حقيقة وليس وطل ازدواجية إىل حلقة جديدة يف البقاء والصمود الفلس

والبقاء يمكن أن يكون إسرائيلياً، أو على هامش اإلسرائيلية، وال . مفتاحاً لفهم احلقيقة
  .يخدم يف حدّ ذاته معركة حترّر حتولت إىل معركة سيادة يف الضفة والقطاع

وعند التخلي عن هذا التوجه بدا النقص األكثر حدّة بقبول تهميش العرب يف 
لى هامش املؤسسة والسياسة اإلسرائيليتين، وذلك بحصر القضية إسرائي ع

إن األقلية الفلسطينية يف إسرائيل حتولت إىل عامل . الفلسطينية يف الضفة والقطاع
ومل . مساعد داخل السياسة اإلسرائيلية ومن صلبها على هامش ائتالفات حكومية

مستقبل هذه األقلية ومبناها يؤخذ بعين االعتبار ما يعنيه هذا التوجه بالنسبة إىل 

                                                            

حملاضرة ألقاها الدكتور عزمي بشارة يف يوم ) يف ضوء االنتخابات(هذه الدراسة تطوير     

، بدعوة من مركز اجلليل لألبحاث ١٩٩٢فبراير /شباط ٢٩دراسي عُقد يف الناصرة بتاريخ 
  ".١٩٩٢واطن العربي وانتخابات امل"االجتماعية، حتت عنوان 

   أستاذ الفلسفة يف جامعة بير زيت.  
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لقد حتوّل التصويت لألحزاب الصهيونية واالئتالف مع حزب العمل . العضوى الثقايف
  ".تساهم يف عملية السالم"إىل أمور مقبولة ما دامت 

ال أعتقد أن التمسك بالتوجه القومي األيديولوجي إىل العرب يف إسرائيل أو 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي املشوّه التخلي عنه هما سببان للتطور الفعلي 

غير أنهما، من دون شك، يساعدان يف هذه العملية ويضفيان . لألقلية الفلسطينية
لكن املأساة احلقيقية تكمن يف أن هذا كله يعبّر عن أزمة حقيقية حلكة . شرعية عليها

  .ة الشاملةالتحرّر الفلسطيني، وعن غياب وضوح الرؤية بالنسبة إىل أهدافها القومي
إن أسرلة العرب يف إسرائيل على هامش اجملتمع اإلسرائيلي قد تتحوّل، مع 

الفلسطينية يف الدول األُخرى، إذا قبلنا على " األقليات"الوقت، إىل نموذج حلل قضية 
أمّا إذا مل . املدى البعيد بتقسيم القضية الفلسطينية إىل جمموعة من قضايا األقليات

فهنالك ضرورة لتغيير يف التوجه يشمل كتابة التاريخ، وضمن ذلك  نقبل بهذا املصير،
تاريخ األقلية العربية يف إسرائيل، لنتبيّن أنه ليس تاريخ صمود وال بطوالت، بل 

تاريخ أقلية تبحث عن األمان يف دولة ليست دولتها، ليصبح برناجمها الوحيد القبول 
تؤدي وظيفة استقبال البُعد القومي  "إىل جانب دولة فلسطينية"باالندماج التهميشي 

لكنْ، من ناحية أُخرى، فإن حتليالً جديداً لواقع األقلية الفلسطينية يف . املصدَّر إليها
إسرائيل يبيّن أنه يف حالة وجود استراتيجية فلسطينية قومية، فسنكتشف طاقة كانت 

دولة إسرئايل،  هائلة يف تناقضات هذه األقلية الفلسطينية، تطرح أسئلة بشأن جوهر
  .وتعيد البُعد القومي بتعريف صحيح للحقوق املدنية لهذه األقلية

  
١  

العرب يف إسرائيل جزء من الشعب، يف تشكّلهم التاريخي، ويف مبناهم   
، مع )أحياناً" (عرب إسرائيل"أو حتى " العرب يف إسرائيل: "وقد نشأن التسمية. احلاضر

قامة دولة إسرائيل على أنقاض الوجود القومي نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين وإ
ويعني هذا أن نقطة االنطالق أو البداية يف كتابة تاريخ الفلسطينيين . الفلسطيني

داخل إسرائيل هي نقطة االنطالق أو البداية نفسها يف كتابة تاريخ الفلسطينيين 
  .املوجودين خارج إسرائيل
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العرب يف "أو " عرب اإلسرائيليونال"ليست هنالك قومية أو فئة قومية اسمها   
أو تاريخ تشكُّل هذه الفئة    )خالفاً للتاريخ احلاضر" (التاريخ السابق"، ألن "إسرائيل

، أو عملية استنساخ "تاريخهم احلاضر"أما . الفلسطينيين هو التاريخ الفلسطيني من
باستنساخ  تكوّنهم، أو إعادة إنتاجهم كعرب يف إسرائيل، فمرتبط ارتباطاً وثيقاً

أما ما يميزهم من بقية الفلسطينيين فهو نقل . القضية الفلسطينية وإعادة إنتاجها
وجودهم إىل هامش اجملتمع اإلسرائيلي، كأقلية قائمة داخل دولة اليهود، كمواطنين 

يف دولة مل يختاروا املواطنة فيها، ومل تقم هي من أجلهم كمواطنين، دولة ليست 
وذمل وفقًا ملا تعرّف هذه الدولة نفسها به، وحتدد هويتها  –ير على أقل تعب –دولتهم 

  .نظرياً وعملياً، قانوناً وممارسة
ال يؤدي حل القضية الفلسطينية بالضرورة إىل حل قضية العرب يف إسرائيل، 

فكم باحلري عندما مل يتم بعد صوغ قضية العرب يف إسرائيل على شكل مسألة أو 
إن التسوية التاريخية للوضع القومي الفلسطيني، . بةجمموعة أسئلة تبحث عن إجا

ومع أن تسوية القضية القومية على . ، تبدو اليوم بعيدة"دولتين"القائمة على نموذج 
شكل حل وسط تاريخي شرط حلل قضية العرب يف إسرائيل، إال إنها ال تتضمن هذا 

يراعي حقوق الشعب ال " حل آخر"ومن الناحية األُخرى، فإن كل . احلل يف حد ذاتها
الفلسطيني، أو ال يتضمن تسوية تاريخية مع هذا الشعب، من شأنه أن يعيد 

الفلسطينيين يف إسرائيل إىل حالتهم التاريخية السابقة، أي إىل حالتهم الفلسطينية 
إىل أسرلتهم أسرلة  –يف حالة انهيار اخليار القومي انهياراً تاماً  –احملضة، أو يؤدي 

  .مشوهة
، الذي يمكن قبوله من دون سقوط "الدولتين"الوحيد من نموذج  بديلإن ال

لكن يف مثل  . حضاري واعتباره عادالً، يكمن يف نموذج الدولة الثنائية القومية فقط
األوىل تشمل : هذه الدولة ال يمكن التحدث عن أقلية عربية يف إسرائيل، بل عن قوميتين

فلسطينيين جميعاً، بمن يف ذلك العرب يف اليهود اإلسرائيليين؛ والثانية تشمل ال
  .إسرائيل وسكان الضفة والقطاع

: وال تشكل األسرلة التامة خياراً فعلياً أمام العرب يف إسرائيل، وذلك لسببين
أوالً ألنها ال تتضمن حالً للقضية الفلسطينية؛ وثانياً ألن إسرائيل ليست دولة 

                                                            
   التاريخ السابق هو تاريخ نشوء أو : أُميز يف هذه الدراسة بين التاريخ السابق والتاريخ احلاضر

تكّون الظاهرة، أي التاريخ الذي أدّى إليها؛ والتاريخ احلاضر هو تاريخ الكينونة أو تاريخ 
  .هرة بعد نشوئهاإعادة الظا
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ن أسرلة العرب يف إسرائيل معناها نبذهم لذلك، فإ. وديهاإلسرائيليين وإنما دولة ال
األبدي إىل هامش الدولة اليهودية، األمر الذي يعني تشويههم حضارياً وقومياً، 

  .وبالتايل خُلقياً
إننا نشهد، منذ حرب اخلليج، حماوالت لتجاهل البُعد القومي للقضية 

األمر (ية وتفكيكها إىل قضايا منفصلة ألقليات قوم –وهو جوهرها  –الفلسطينية 
حتى مثل هذه احملاولة سيقود، يف نهاية  ).القضية الذي يعبّر عن حماولة لكردنة

  .األمر، إىل ازدياد االهتمام باألقلية القومية الفلسطينية يف إسرائيل
إن الفلسطينيين، مواطني دولة إسرائيل، يعيشون يف دولة تعلن نفسها أنها 

إثنيّة  – حاالت أُخرى لكيانات جمهورية هذا الوضع معروف أيضاً يف. ليست دولتهم
مستعدة ألن تتحمل وجود أقليات قومية فيها، وألن تعطيها حقوقاً ليبرالية على 

أساس فردي فقط ال على أساس جماعي، أي من دون االعتراف بحقوق لألقلية 
كمجموعز لكنها، عالوة على ذلك، تعلن نفسها أنها دولة أناس كثيرين ليسوا 

ومثل هذا احلال نادر، بل فريد يف نوعه يف التاريخ، باستثناء حالة  .مواطنيها
  اجلمهورية الفدرالية األملانية قبل االحتاد، إذ اعتبرت نفسها دولة األمة األملانية، وإن

لكن أملانيا الغربية مل تعلن نفسها قط أنها . مل يعش كامل األمة يف نطاق حدودها
حيث يضاف إىل عدم فصل الدين عن  –إسرائيل أما يف حالة . دولة البروتستانت

دين، مل  –فاحلديث هو عن دولة أمّة  –الدولة عدم فصل الدين عن األمة أيضاً 
ويف ضوء ذلك، فإن الدولة . تستكمل، وال تنوي أن تستكمل مقتضيات عملية عصرنتها

  من هو اليهودي؟ وليس قضية من هو اإلسرائيلي؟: ستتابع االنشغال بالسؤال
لفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل، إذاً، هم مواطنو دولة تعلن نفسها أنها فا

وإذا مل يكن . ليست دولتهم، وهي يف الوقت نفسه دولة أناس كثيرين ليسوا مواطنيها
 كافياً أنهم مواطنو الدولة التي قامت على خرائب شعبهم، فإنهم أيضاً جزء من الشعب

ته القومية يف املناطق احملتلة، بسلب أرضه الذي حتاول هذه الدولة أن تغلق قضي
هكذا، فإن التناقضات العديدة حتيط بكل جمال من . وثقافته، وباستبعاد اقتصاده

ونقيضاً لالدعاء السائد يف علم . جماالت وجود الفلسطينيين مواطني إسرائيل
عتقد أن االجتماع اإلسرائيلي، يف شأن الهوية املزدوجة للعرب يف إسرائيل، فإنني ال أ

                                                            
     أقصد بالكردنة حتويل سؤال قومي حلّه التحرّر القومي، أو حق تقرير املصير، إىل جمموعة من

قضايا األقليات القومية ال يربط بينها رابط وال يجمعها جامع، وإنما جتد كل منها حلّها أو ال 
  .حلّها بحسب األوضاع يف الدولة التي تعيش هذه األقلية فيها
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إن البُعدين الفلسطيني واإلسرائيلي هما . االزدواجية يف هذه احلالة ليست تناقضاً
وما دام ال يوجد . طرفان يف صراع، وال يعيش الواحد منهما بجانب اآلخر يف سالم

تطور يف اجتاه التسوية التاريخية فسيمضيان يف التطور، الواحد على حساب الثاين، 
واحد إىل جانب اآلخر على أساس تواصل وتفاعل مثمر لكال بدالً من أن يتطورا ال

  .البُعدين
  

٢  

إن وجود مثل هذا التناقض الذاتي، أي التناقض يف قلب الهوية، يبدو نظرياً   
والواقع إن األبحاث االجتماعية . أنه جمال مثايل لتطبيق الديالكتيك منهَج بحث

: ع ناحية واحدة من التناقضم –عامة  –اخملتلفة عن العرب يف إسرائيل تعاملت 
العصرنة املفروضة فرضاً، وعند  –فعند روزنفيلد جند التشديد على عملية األسرلة 

  .أو التحديث، كدافع إىل التطرف السياسي –إيلي ريخس جند عملية العصرنة 
 –يف العقد األخير حدث تقدّم، بل انقالب يف دراسة السكان العرب يف إسرائيل   

فهؤالء يميلون إىل رؤية ازدواجية . وتالميذه اليهود والعرب   ١لدى سامي سموحه
الهوية، بل التناقض، ال كعائق أو بُعد سلبي فقط، بل أيضاً كماهية الشيء نفسه، 

إال إنه على الرغم من هذا التقدّم، فإنني أعتقد أن ثمة . كعنصر يمكنه أن يثري البحث
  .رب يف إسرائيلعنصرين ناقصين يف البحث االجتماعي بشأن الع

مل تتطور سوسيولوجيا وجهة نظرها فلسطينية، أي سوسيولوجيا تزيد عن )  أ   
طبعاً، هنالك باحثون فلسطينيون، مثل صبري . كونها أنتروبولوجيا استشراقية

يمكن اعتبار األول مؤرخًا، أمّا الثاين فهو باحث اجتماعي (   ٢جريس وإيليا زريق
، تابعوا كتابة قصة العرب يف إسرائيل كجزء من )اعيطبّق نظريات يف علم االجتم

وإجنازهم . وقد تموقعوا يف جانب واحد من التناقض. أي التاريخ الفلسطيني –النكبة 
                                                            

١   Sammy Smooha, The Orientation and Politicization of the Arab Minority in Israel 
(Haifa, 1984); Sammy Smooha, Israel: Pluralism and Conflict (London, 1978);     
 Sammy Smooha, “Existing and Alternative Policy Towards the Arabs in               
 Israel,” in Politics and Society, Vol. 3, Translation Book, 1985; Smooha               
and Hofmann, “Some problems of Arabs – Jewish coexistence in Israel,”              
Middle East Review, Winter 1976/1977.                                                                  

  ؛)١٩٧٣بيروت، " (العرب يف إسرائيل"صبري جريس، : أنظر   ٢
E. T. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism (London,     

 1979).                                                                                                                         
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كامن يف قدرتهم على اإلشارة إىل استمرارية الشخصية العربية الفلسطينية يف 
تعامل مع لكننا ال جند لديهم بحثاً سوسيولوجيا ي. إسرائيل كواقع استعماري

  .خصوصية العرب يف إسرائيل من وجهة نظر فلسطينية
لقد مالت األبحاث اخملتلفة، بصورة عامة، إىل التعامل مع الناحية )  ب

للعرب يف إسرائيل، كما يظهر قبل " السلوك السياسي"السياسية، وبتعبير أدقّ إىل رصد 
ضوع الهوية بالسلوك وهكذا رُبط مو. انتخابات الكنيست والسلطات احمللية، وبعدها

السياسي، وبالعكس، ويف الفترة األخيرة، نشهد اهتماماً بالبحث يف احلالة 
وطليعة هذا التوجه، والبارز فيه، هو . االجتماعية واالقتصادية للعرب يف إسرائيل

وأهمية هذه األبحاث هي يف أنها تُوقف الهوية املزدوجة على أرجلها،    ٣.روزنفيلد
وبذلك ال تُعتبر  . االجتماعي –ا املادي يف الواقع االقتصادي بالكشف عن بُعده

ازدواجية الهوية والسلوك السياسي شكالً من أشكال األزمة النفسية، بل تتعداه لتغدو 
  .صدعاً يف الواقع

وعلى الرغم مما يبدو على السطح من انشغال ملح بموضوع األقلية 
الذين حان الوقت (طني إسرائيل الفلسطينية، وخصوصاً لدى الباحثين العرب موا
، فمن الصعب أن جند باحثاً ")أنفسهم"لتشجيعهم على االنشغال بشيء آخر عالوة على 

. عربياً يف إسرائيل جمال اهتمامه اجملتمع اإلسرائيلي، أو العامل العربي، أو الغرب
عربي أو بحث الدكتوراه للباحث ال ،وجند، يف الغالب، أن موضوع البحث السمناريوين

العامل يف جامعة إسرائيلية، هو معاجلة هذا اجلانب أو ذاك من جوانب قضية العرب 
لكني أعتقد أن ثمة ضرورة لتشجيع استمرار البحث، وخصوصاً يف كل ما . يف إسرائيل

طبعاً، يمكن أن نستفيد كثيراً من . االقتصادي –يتعلق بدراسة الواقع االجتماعي 
 –ولو للحظة  –اجلامعة اإلسرائيلية، لكن يجب أالّ ننسى األبحاث التي جتري يف إطار 

أن اجلامعات جزء من جهاز السلطة والقوة القائم يف الدولة، بما يف ذلك شبكة 
إن األبحاث بشأن . (Hegemony)العالقات املالية واإلدارية، وكذلك الهيمنة الفكرية 

هدافنا، وأهدافنا تقتضي العرب يف إسرائيل، يف اجلامعات، تخدم أهدافاً مغايرة أل
                                                            

، جملة )بالعبرية" (برتلة وتمدين القرويين يف إسرائيل"شوالميت كرمي وهنري روزنفيلد، : أنظر    ٣
الوضع الطبقي "؛ هنري روزنفيلد، )١٩٧٧( ١٩ – ١٢، العدد )جامعة حيفا" (البحث االجتماعي"

؛ هنري )١٩٧٩حيفا، _ ٣ –، كراريس البحث والنقد )بالعبرية" (لألقلية العربية يف إسرائيل
  ).١٩٧٩تل أبيب، (، )بالعبرية" (كانوا فالحين"روزنفيلد، 


  ).حلقة دراسية( Seminarمن    
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إن غاية البحث اجلامعي هي تطوير نماذج وأنماط : وحمصول األمر .توجهاً بحثياً آخر
بحثية، غايتها أن تشرح السلوك السياسي للسكان العرب وتتنبأ به، منسجمة مع عملية 

وينجم عن هذه العملية، أيضًا، مراقبة وسيطرة على الباحثين . املراقبة والسيطرة
شتغلين باملوضوع، ممن تختلف حوافزهم عن حوافز املؤسسة، بعد دجمهم وامل

وترافَق هذه العملية بإنتاج فُتات من املعرفة يمكن أن يستفيد منه أولئك . ومأسستهم
  .املناضلون لتغيير الوضع القائم، أي ضد املراقبة والسيطرة

لك الشعور لذلك، يجب أن نتغلب على الشعور بالنقص حيال البحث اجلامعي؛ ذ
على وعي بالثغرة بين النشاط السياسي للتيارات اخملتلفة  –فيما اعتمد  –الذي اعتمد 

. ز  املؤسسة اإلسرائيلية بهايف الوسط العربي، وبين أساليب النشاط املُحْكَمة التي تتميّ
، التي اعتبرت أنها هزيمة ١٩٦٧هذه الثغرة اتخذت شكل صدمة ثقافية عقب حرب 

وقد ظهر عدد من املثقفين العرب ميل إىل اعتبار البحث . العصرنة التخلّف أمام
املنقذ من كل هذه الهزائم، وهو ما أدّى إىل االزدهار الذي أحررته مؤخراً " العلمي"

التي ترى يف العلم والتربية وسائل موضوعية لضمان التقدّم   "التنوير"حركة 
زات العظيمة التي أحزرها الفكر إن هذا املوقف يتجاهل اإلجنا. وحتقيق السعادة

ذلك الفكر الذي يضع العلم، سواء من الناحية  –اإلنساين يف القرن الراهن 
، يف إطار منظومة القوى )املعرفية(السوسيولوجية أو من الناحية األبستمولوجية 

إن العرب يف إسرائيل، وخصوصاً املثقفين . ال يوجد علم اجتماع حيادي: السائدة
من دون أن تلحق بتلك " تنوير"زون منذ أكثر من عقد من الزمان عملية منهم، يجتا

وهم، بذلك، ال يختلفون عن اجملموعات السكانية األُخرى يف ". التنوير"العملية قيم 
العامل الثالث التي تمر بعملية استيراد وتبنّي أساليب ععلمية وتربوية، إلصالح جمتمع 

وحيال الفراغ الكبير الذي تعيشه اخلريطة . صوليةتسوده قيم قبلية من اإلقليمية واأل
السياسية بعد أزمة الستالينية وأزمة احلركة القومية العربية، فإن يف وسع كثيرين من 

غير أن هؤالء يميلون إىل االنغالق يف . املثقفين العرب أن يكونوا طليعة فكرية حقيقية
سياسية، مستدبرة التحديات ندوات نظرية، تنشغل باملماحكات أكثر من الفعالية ال

والتي  –التي حتاذي العنصرية  –إنني أسخر عادة من النغمة االستشراقية . احلقيقية

                                                            
    التنوير هنا ترجمة لكلمةEnlightment وتشير إىل مدارس فلسفية أوروبية ظهرت يف القرنين ،

على االكتشافات السابع عشر والثامن عشرـ وتأسست على الثورة يف العلوم الطبيعية و
  .اجلغرافية، وجعلت من التربية العقالنية حالً لآلفات االجتماعية كافة، وأولها الدين
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 –لكن املشكلة هي أنه  .لليهود تتحدث عن مثقفين عرب بينما حتتفظ بنعت املفكرين
 وأقصد لدى(فليس لدينا . تكمن يف هذا االدعاء ذرّة من احلقيقة –كما يف كل استشراق 

مفكرون واسعو اآلفاق يتجاوبون مع التحديات ) األقلية الفلسطينية يف إسرائيل
عندنا متعلمون يتخصصون بمجاالت معيّنة من . السياسية والثقافية، هنا ويف العامل

حتولت، يف حدّ ذاتها، إىل تشكيلة لغوية أو " القرية العربية" ("القرية العربية"احلياة يف 
ويف الواقع، لدينا فراغ يجب أن . أو أكاديميون ذوو ألقاب، )اصطالحية استشراقية

تمأله طليعة فكرية، واألمر يتطلب جرأة وشجاعة، وكثيراً من العمل املقترن بالبحث 
 –لكنه مقترن أيضاً بالعمل السياسي املبني على جوازم قيمية نقدية  –األكاديمي 

  .األُخرى وثقافاتها واستعداداً للتعلم عن شعبنا وثقافته وكذلك عن الشعوب
  

٣  

قامت دولة إسرائيل على أساس قرار التقسيم الذي نصّ، فيما نصّ عليه، على   
أن تضمن كل دولة من الدولتين قيام مساواة يف الشؤون املدنية والسياسية 

واالقتصادية والدينية، كما نصّ على ضمان صيانة احلقوق األساسية لإلنسان، بما 
لقد ُرفض الطلب األول الذي تقدمت دولة . لغة والنشر والثقافةيف ذلك حرية الدين وال

إسرائيل به لتُقْبَل يف عضوية األمم املتحدة، وذلك نتيجة معارضة الدول العربية التي 
على معاملة الدولة لألقلية القومية التي بقيت يف نطاقها،  –بين ما أوردته  –اعتمدت 

يناير  / بعد ذلك فقط، يف كانون الثاين. ةألف نسم ١٦٠والتي بلغ عددها آنذاك نحو 
  .، تقرّر أن يُسمح للمواطنين العرب بأن يصوتوا للكنيست١٩٤٩

أي إقامة  –بعد أن حصل العرب يف إسرائيل على احلقوق الليبرالية للمواطنة   
بدأ يتطور لديهم الوعي باالضطهاد؛ وهو وعي من الصعب  –دائمة وإمكان التصويت 

مل تكن هناك آنذاك قيادة قومية، أو نخبة قومية، يف . أقلية قومية تعريفه بأنه وعي
إن األغلبية الساحقة من النخبة . وسعها أن تصوع للعرب يف إسرائيل وعي اقلية قومية

الفلسطينية، التي تطورت يف آخر املرحلة العثمانية وأيام االنتداب البريطاين، كانت قد 
األرستقراطية والطبقة املتوسطة واملتعلمين وقد تشمل تلك النخبة فئات . تشرّدت

. التي بدأت تتنظم وتنظم أحزاباً سياسية يف ظل االنتداب البريطاين –والنخبة الثقافية 
وبقي حتت حكم إسرائيل هامش اجملتمع الفلسطيني يف اجلليل واملثلث، ويتكون من 

                                                            
   "هنا ترجمة لكلمة" املفكرين Intellctuals.  
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اركتهم يف سكان قرويين تلخّصت مساهمتهم يف احلركة القومية الفلسطينية بمش
، ومل يكن لهم دور بارز يف احلركة الثقافية الفلسطينية التي ١٩٣٩ – ١٩٣٦ثورة 

هذه احلركة تابعت ...). القدس وحيفا ونابلس وعكا ويافا(تطورت يف املراكز املدنية 
أمّا فرصة . يف األوضاع اجلديدة، أوضاع التشرّد الفلسطيني ١٩٤٨تطورها بعد سنة 

  .١٩٦٧نحت بعد سنة االلتقاء معها فقد س
، ١٩٤٨الذين بقوا يف إسرائيل بعد سنة  يمكن القول إن السكان الفلسطينيين  

وجتلّت هذه احلقيق يف نظرة هؤالء السكان إىل . كانوا بقية مهزومة من جمتمع مهزوم
أنفسهم وإىل احلكم العسكري اإلسرائيلي، وكذلك يف طموحهم يف ذلك احلين إىل إحراز 

، واحملاولة "احلسن"وقد رأوا ضمان ذلك يف السلوك السياسي . واةاألمن ال املسا
الكنيست، والهستدروت، وحزب : أي أن يُقبلوا يف مؤسسات الدولة -املشوهة لالندماج  

ومل تكن ردة الفعل ). الذي كان يصعب آنذاك تمييزه من مؤسسات الدولة(ماباي 
وسنبحث يف هذا . قبوالً وال دجماً اإلسرائيلية جتاه حماولة القبول أو االندماج هذه،

هي القناة الرئيسية " أذرع األمن"و )شاباك(كانت سلطة األمن العام . األمر فيما بعد
هذا الشكل للصلة بالدولة يرافق العرب يف . التي نظّمت صالت السلطة بالسكان

عليه،  إسرائيل باستمرار حتى هذا اليوم، وسيظل قائمًا ما بقي مبنى الدولة على ما هو
ويظل هذا األساس املُعطى . مؤكداً غربة العرب يف إسرائيل، والشك فيهم، ومعاداتهم

اإلشراف "فعندما يدور النقاش بشأن . الثابت، مع أن الصورة اليوم تبدو أكثر تركيباً
. ليؤدي الدور األساسي" األمن"على جمريات األمور لدى السكان العرب، يعود " املالئم

والدولة ، قام أهم الصالت بين السكان العرب ١٩٦٦كم العسكري سنة قبل انتهاء احل
، ومكتب مستشار رئيس "الشاباك"أمّا احلدود بين . وأذرع األمن" الشاباك"من خالل 

احلكومة يف الشؤون العربية، والدائرة العربية يف الهستدروت، واملسؤولين عن 
، فكانت آنذاك مشوشة وغير االتصال بالقوائم العربية التي عملت يف كتف ماباي

املرحلة خلفت آثاراً ثقافية، بل أنتجت فولكلوراً عربياً إسرائيلياً  هذه. واضحة املعامل
املسؤول " الشاباك"فيه النكات واحلكايات واألشعار الشعبية التي تصف العالقة برجل 

  .عن القرية، وباحلاكم العسكري
العربية، عقب عملية عصرنة  يف تلك السنوات تشكّل املبنى اخلاص للقرية

قوة العمل من دون ) عملية حتويل إىل بروليتاريا(قصرية، ومصادرة أراض، وبرتلة 
تصنيع، فأصبحت القرية مصدر قوة عمل ال مصدر شغل، وحتولت إىل مكان نوع ال 

إىل سوق، وإىل ملجأ وجداين يتيح العودة إىل أحضان العالقات االجتماعية احلميمة، 
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أمّا موقف سلطات األمن من القرية فكان من شأنه . طن احملسوس للغرباءوأضحت الو
العائلي وجتميده، ألنه يتيح لقادة احلمولة  –أن يساهم يف حفظ السلم االجتماعي 

إن مصدر القوة  . مصدر قوة بديالً بعد أن فقدوا مصدر قوتهم يف عالقات اإلنتاج
مصادر قوته السابقة يف عملية البرتلة اجلديد للمختار، أو ملمثل احلمولة الذي فقد 

وعلى الرغم من التغييرات . يف مهمته كوسيط بين القرويين والسلطة ىاملسرَّعة، أضح
، وعلى الرغم من "مبنة احلمولة"عيدة املدى التي طرأت أيضاً على ما يسمى البنيوية الب

هم تبقى يف ، فإن وظيفت"متعلمين"أن زمام القوة والقيادة أخذ ينتقل إىل شباب 
ماهيتها مهمة وساطة لدى السلطة املركزية، بعد أن يُنتخبوا للمجالس احمللية يف 

على صعيد انتخابات اجملالس  –يستثنى من ذلك . إطار قوائم حمائلية أو طائفية
احلزب الشيوعي والقائمة اإلسالمية، مع أنه يمكننا أن نرى يف بعض القرى  –احمللية 

  .لي للحزب وبين هذه العائلة أو تلكتماساً بين الفرع احمل
. لقد مرّت عملية عصرنة بسكان القرية العربية، من دون أن تمر بالقرية نفسها

وجرى هذا التحول يف املرحلة األخيرة عبر شريحة األكاديميين الذين عادوا إىل 
إذ طرأت قفزة نوعية يف عدد من هؤالء، وخصوصاً يف السبعينات . القرية

، وبدأوا يشغلون مناصب يف القرية نفسها، وبصورة خاص يف التعليم والثمانينات
وعالوة على ذلك بدأت ... ويف املهن احلرة، كالطب والهندسة واحملاماة واحملاسبة

مبادرات اقتصادية يف نطاق التجارة  – ١٩٦٧وخصوصاً بعد سنة  –تتطور 
  .واخلدمات حتى الصناعة املتوسطة على الصعيد احمللي

لكن، حتى يف بداية توطُّد وتميُّز . مرحلة عزلة ١٩٦٧ – ١٩٤٨حلة كانت مر
مالمح اجملتمع العربي يف إسرائيل، حافظ السكان العرب على صلة بالعامل العربي 

ومنذ ذلك احلين، صيغ نمط ...). من القاهرة" صوت العرب("الواسع عبر أجهزة الراديو 
هو السير على حبل دقيق بين االنتماء و –السوك املتميز للعربي مواطن دولة إسرائيل 

إىل األمة العربية وبين الشعور بالضعف املقترن بمطمح حتقيق األمن يف إطار دولة 
وعلى الرغم من أن أغلبية العرب البالغين صوتت يف حينه لألحزاب . إسرائيل

الصهيونية، وعلى الرغم من أن ما نظم عالقة هذه األغلبية بالسلطة كان قانون 
ف، فإنها أيدت عبد الناصر ومطمحي الوحدة العربية والتحرر من نير االستعمار، اخلو

وكان شعور تأييد عبد الناصر وكل ما يمثله مشتركا يف حينه . اللذين أعرب عنهما
مع السلطة كان يف الواقع شكالً " التعاون"كلها، وقد أظهر أن " التيارات السياسية"لدى 

  .لى االنتماءمن أشكال الغربة ال دليالً ع
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حتت حكم عسكري، ومل  –يف أغلبيتهم  –يف هذه املرحلة رزح السكان العرب 
ومل يكن يف اإلمكان . ينظروا إىل املساواة يف دولة اليهود أنها أمر مفهوم ضمناً

التعامل مع أمور مثل جمرد البقاء يف املكان، وحق العمل وتكوين عائلة وتعليم 
بعملة من  نها؛ فللحصول عليها كان ال بد من الدفعاألوالد، كأنها أمور مفروغ م

إن النضال ضد التمييز يعبّر عن رغبة يف االندماج، ألنه ". احلسن"السلوك السياسي 
يتعامل مع املواطَنة بجدية، وخصوصاً عندما يطالب السلطة بأن حتقق وثيقة 

زب الشيوعي هذا اخلط مثّله احل. أي أنه تعبير عن إسرائيلية العرب –االستقالل 
غير أن احلزب األخير مل يحظ بصدقية، لكونه جزءاً ". مابام"اإلسرائيلي، وإىل حدّ ما 

من املشروع الصهيوين والسلطة، وبسبب العداء الذي أبداه حيال رغبة األمة العربية يف 
ويف رأيي أن احلزب الشيوعي . التحرّر والتقدّم بالشكل الذي صانه عبد الناصر وجسّده

ولهذا فهو، بمعنى معين، أبو . ئيلي هو أبو شعار املساواة داخل دولة إسرائيلاإلسرا
وقد حظي بصدقية معيّنة، كذلك، بسبب اخلط املثابر . فكرة االندماج يف الدولة

يف هذه املرحلة، كان احلزب الشيوعي اإلسرائيلي . املعادي لالستعمار، الذي انتهجه
ياً من نضال الشعوب العربية يف سبيل التحرّر احلزب الوحيد الذي اتخذ موقفاً إيجاب

والتقدّم االجتماعي، على الرغم مما حدث من تصدّع بين الشيوعيين وحزب البعث 
" الصداقة"والناصريين يف العامل العربي، واألزمات التي تم تخطّيها فيما بعد بفضل 

 ."العربية مع االحتاد السوفياتي

الوسط العربي، فكانت تكمن يف كونه  أمّا ماهية نضال احلزب الشيوعي يف
غير أن هذا النضال مل يقترن به العزم على تعريف املساواة . نضاالً ضد التمييز

فقد كان ذلك توجهاً اكتفى بصبغة التعريف السلبي للمساواة بأنها . بصورة إيجابية
ه وتختلف هذه الصبغة عن التعريف اإليجابي للمساواة، والذي بموجب. عدم التمييز

يف ذلك . تتحول إسرائيل إىل دولة لكل مواطنيها، بدالً من كونها دولة اليهود فقط
حق العودة واستيعاب الهجرة، بل أظهر ) ماكي(احلين، أيّد احلزب الشيوعي اإلسرائيلي 

عداء لبداية تنظيم حركة قومية فلسطينية يف املهجر، وضد كل تنظيم على أساس 
ومع هذا، ". األرض"ائيل، كما حدث يف حالة حركة قومي بين السكان العرب يف إسر

إن العملية التي حدثت داخل احلزب . فإنه ناضل بصورة مثابرة ضد التمييز القومي
الشيوعي هي بمثابة صورة مصغرة للعمليات التي ستحدث فيما بعد، على مدى أوسع، 

ملية عصرنة لقد اجتاز الرفاق العرب يف احلزب الشيوعي ع. بين السكان العرب كافة
أمّا األسرلة فمعناها توسيع : مسرَّعة، مضمونها األسرلة والفلسطنة يف الوقت نفسه
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الوعي بقضية احلقوق املدنية؛ وأمّا الفلسطنة فهي تأكيد االنتماء القومي للشعب 
  .الفلسطيني

ويف الوقت الذي رسّخ احلزب الشيوعي أنماط التنظيم األساسية للعرب يف 
، )واملعرّفة بالصيغة السلبية(ل من أجل مساواة احلقوق املدنية إسرائيل يف النضا

نتماء القومي للشعب العربي حدث يف هذا احلزب تيقّظ قومي صاغ طرق التعبير عن اال
إن مصدر اللغة واخلطاب السياسي الذي . سواء يف اللغة أو يف األدب –الفلسطيني 

 –سواء كان ذلك سلباً أو إيجاباً  –تستعمله األحزاب العاملة اليوم يف الوسط العربي 
لقد بدأ احلزب الشيوعي طريقه يف ". اجلديد"و" الغد"و" االحتاد"هو من دون شك صحف 

 –الوسط العربي مع شباب عرب مثقفين بقيادة يهود ستالينيين من أصل شرق 
أوروبي، وانتهى بقيادة عربية ستالينية قادت الوسط العربية كله خالل عقد من 

، وخسر تأييد األغلبية عندما أصبحت شعاراته مطلب )١٩٨٥ – ١٩٧٥( السنين
  .اجلميع

بإمكان قيام الشعب  – ١٩٦٧على األقل قبل سنة  –بإخالص " ماكي"لقد آمن 
ولذلك عارض مبدئياً قيام حركات، كحركة . اإلسرائيلي املؤلف من عرب ويهود

دأ احلزب باملوافقة على وب. وتنظيم الطالب العرب، يف أواخر اخلمسينات" األرض"
وجود تنظيمات جماهيرية على أساس قومي، بل إبداء استحسانه ومبادرته فقط بعد 
أن نمت فيه هو قيادة عربية، وبعد أن عُزل بصورة تامة يف الوسط اليهودي بعد سنة 

، وذلك ألن كل ظاهرة يف الوسط "األرض"لقد كُتب الكثير عن جتربة حركة . ١٩٦٧
انت على أصغر نطاق، تدرسها األكاديميا اإلسرائيلية بشكل يكاد يكون العربي، ولو ك

  .(Obsessive)استحواذياً 
حالة قضائية دستورية يف الغالب، وبُحث فيها أوالً " األرض"اعتُبرت حركة 
أمّا الذي حُسم يف قرار احملكمة العليا، والذي منع احلركة من . من وجهة نظر القانون
نتخابات، فهو أنه ليس هناك مكان لتنظيم عربي ال يقوم على إمكان التنافس يف اال

ول يترك القرار مكاناً للتفرقة بين االعتراف . االعتراف بأن هذه الدولة دولة اليهود
وتكرّر هذا الوضع يف . بقيام دولة إسرائيل وبين القبول بطابع الدولة اليهودي

مل تكن حركة " األرض"إن حركة ". مالقائمة التقدمية للسال"املداوالت القضائية بشأن 
جماهيرية، ووزنها اجلقيقي ومستواها التنظيمي واأليديولوجي أدنى كثيراً من 

لكن على الرغم من ذلك، فإنه يجب أالّ نقلّل . األهمية التي حظيت بها كحالة قضائية
وقد تابع . من أهميتها، وخصوصاً بالنسبة إىل صوغ وعي املثقفين العرب وتشكيله
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؛ "احلركة التقدمية"و" أبناء البلد: "خرى مثليق هذه احلركة، فيما بعد، حركات أُطر
وهما احلركتان اللتان يمكن أن نرى فيهما انقسام الشق اليساري واليميني يف التيار 

أي بعد  – ١٩٦٧كل هذا حدث طبعاً بعد سنة . القومي العربي بين السكان الفلسطينيين
ي يف صفوف األقلية الفلسطينية، أيضاً، إىل تيار قومي حتوّل التيار القومي العرب

  .فلسطيني
هذه العملية حدثت كجزء من جتربة العرب يف إسرائيل ليتحولوا من بقية 

ومع أن هذا اجملتمع الذي حتولوا إليه ليس جمتمعاً . جمتمع إىل جمتمع له مالحمه
، وقامت فيه )نتاج مستقلةضمن عملية إ(أوتونومياً، إالّ إنه اجتاز عملية تمايز طبقي 

وكلما تطور هذا اجملتمع تهمشت . طبقة متوسطة ونخبة سياسية وثقافية خاصة به
وكان أول ما سقط القوائم العربية . كل حركة تؤكد ناحية واحد فقط من واقعه املركّب

هذه القوائم عبّرت عن اخلوف من ناحية، وعبذرت من ناحية . املرتبطة بحز ماباي
لتخلف االجتماعي ألقلية يف دولة حديثة، وخلفت وصمة يف الذاكرة أُخرى عن ا

لكن . فقط) السلبية اخلائفة طبعاً(وقد شددت هذه احلركات على اإلسرائيلية . اجلماعية
احلركات السياسية التي شددت على البُعد الفلسطيني يف الواقع فحسبن تهمشت أيضاً 

القومية، ألنني أعتقد أن الواقع أكثر  ال أحتدث عمداً عن الهوية(يف مرحلة الحقة 
فالهوية القومية فلسطينية، لكن هذا . تركيباً من كل صيغة توحيدية للهوية القومية

األمر وحده ال يقدّم مفتاحاً للواقع، وهو أكثر تركيباً من الهوية القومية، مشوهة كانت 
  ).أم غير مشوهة

: ة تيارات سياسية أساسيةانقسم العرب يف إسرائيل إىل ثالث ١٩٦٧حتى سنة 
أولئك الذين تأثروا باحلركة القومية العربية، وتعاونوا مع الشيوعيين حتى استُنسخ 

 –بشقيها البعث والناصرية  –اخلالف يف العامل العربي بين احلركة القومية العربية 
ة هذا التيار دُفع إىل الهامش نتيجة مطارد. وبن احلركة الشيوعية إىل داخل إسرائيل

السلطات، وكذلك بسبب افتقاده الرؤية الواسعة األفق إىل تركيبة كينونة السكان 
اخلوف، يف التماثل  وهذا التيار مل يُفلح اجملتمع العربي، الذي يعيش يف جو من. العرب

  .معه فنجحت السلطة يف عزله
وأما التيار ". ماكي"أمّا التيار الثاين، فكان تيار الشيوعيين العرب أعضاء 

لثالث، فيتألف من مؤيدي األحزاب الصهيونية والقوائم العربية املرتبطة بتلك ا
هذا التيار كان يمثل أساساً القوى التقليدية يف اجملتمع، وعبّر نشاطه . األحزاب

ويف احلقيقة، يصعب أن نسمي الفئة . السياسي عن اخلوف ورغبة السكان يف األمن
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ومن األفضل اعتبارها . ث عن تيار أيديولوجيالثالثة تياراً سياسياً، ناهيك باحلدي
تياراً اجتماعياً، أي قوى اجتماعية، حمائلية وطائفية، مرتبطة بالسلطة، وخصوصاً 

إال إنه، مع الوقت، تطوّر تيار سياسي مرتبط حقاً باألحزاب . بحزب مابام يف حينه
ربية يف الصهيونية، صادر عن رؤية براغماتية، ومعبّر عن مصالح بيروقراطية ع

وهذا التيار يشمل . املكاتب احلكومية والهستدروت وجزء من الطبقة الوسطى العربية
أعضاء يف أحزاب إىل يسار حزب  أساساً أعضاء يف حزب العمل، لكنه يشمل أيضاً

  .وقد تبلور هذا التيار بصورة واضحة يف االنتخابات البرملانية األخيرة. العمل ويمينه
  

٤  

قطة حتول يف تاريخ املنطقة، بما يف ذلك تاريخ العرب يف ن ١٩٦٧حرب  تُعتبر
والواقع أن هذه احلرب هي التي صنعت هذا التاريخ األخير، ألنها كانت . إسرائيل

هي، من دون شك، أهم  ١٩٦٧إن حرب . البداية احلقيقية لتكتلهم كمجتمع له ما يميزه
؛ فقد ثبّتت نتائج حرب )يةبعد احلرب العاملية الثان(حدث يف تاريخ املنطقة احلديث 

، وجعلتها غير قابلة للتغيير، وأبرزت أهمية إسرائيل للغرب، وكسرت جمرى ١٩٤٨
عطت هذه أوقد . سياسي عربي عصري بقيادة مصر –عملية بناء مشروع ثقايف 

احلرب القوى احملافظة أفضلية يف صراعها ضد القوى العصرية يف العامل العربي، 
، ١٩٦٧وما زلنا نعيش يف عهد ما بعد حرب . ملنطقة السياسيةوغيّرت كلياً خريطة ا

ث سياسي إقليمي يلغي نتائج احلرب، بحيث يمكن أنه منذ ذلك احلين مل يجْرِ أي حد
غير ما كانت قبلها، ال من الناحية  ١٩٦٧وإسرائيل بعد . تسمية املرحلة باسمه

والعامل العربي بعد . اعيةاالجتم –العسكرية وال من الناحية السياسية  –االقتصادية 
الكثير عن الصدمة الثقافية، وصدمة  لقد كُتب. غير العامل العربي ما قبلها ١٩٦٧

احملافظ  –الهزيمة، وعن هبوط القومية العربية العلمانية وارتفاع اإلسالم بشقيه 
وقد كان أثر هذه احلرب يف القضية الفلسطينية مباشراً . عقب هذه احلرب –والثوري 

  :فاً جداً، نتج منه ما يليوكثي
القائمة على أُطر تؤمن بالنضال  –وُلدت منظمة التحرير الفلسطينية احلديثة  )١(

 .املسلح
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تاريخ احلركة القومية الفلسطينية يتخذ مساراً مستقالً؛  بدأ  -أ   )٢(
وقد اجته هذا . واملقصود بصورة خاصة االستقالل عن الدول العربية

 .ي استُبدل مع الوقت بهدف السيادةاملسار نحو هدف التحرير، الذ
فشلت فكرة االعتماد على الوحدة العربية، وابتدأ مسار اخلصوصية  –ب 

هكذا نشأت األجواء السياسية التي ولدت الفكرة . الفلسطينية سياسياً
القائلة إن الشعب الفلسطيني يجب أن يحمل العبء األساسي يف عملية 

 .حتريره
حتت االحتالل ) أكثر من مليون فلسطيني(لسطيني كبير من الشعب الف قسم وقع )٣(

وقد تولد هكذا، وألول مرة، . ١٩٤٨اإلسرائيلي املباشر، وهو أمر مل يحدث سنة 
صراع أو مواجهة مباشرة بين جزء من الفلسطينيين ودولة إسرائيل، كدولة 

لقد قاد هذا الوضع اجلديد إىل تغييرات ذات شأن يف البرنامج السياسي . حمتلة
من هنا تنبع خطة . فلسطيني، ويف مبنى حركة التحرر الوطني الفلسطينيال

ومن هنا، أيضاً، . املراحل الفلسطينية التي قادت إىل برنامج الدولتين فيما بعد
 .قيام احلركة الوطنية الفلسطينية يف الداخل

 تأثر العرب يف إسرائيل نتيجة اللقاء املباشر مع فلسطينيي املناطق احملتلة، كما
تأثروا بالتغيرات التي طرأت على اجملتمع اإلسرائيلي، كنتيجة للسيطرة على الضفة 

هذه احلقيقة، أي حقيقة تأثر العرب يف . الغربية وقطاع غزة واستغاللهما اقتصادياً
إسرائيل بهذا العمق من التغيرات اجلارية يف اجملتمع اإلسرائيلي، تشير إىل مدى 

وكل من . رائيل باجملتمع اإلسرائيلي بصورة عامةارتباط اجملتمع العربي يف إس
العرب يف اجلليل واملثلث مع ذلك اجلزء من الشعب الفلسطيني، " تورط"يتحدث عن 

الذي يعيش حتت احتالل إسرائيل املباشر، إمّا أنه ال يدري عما يتحدث، وإمّا أنه يدفع 
هنالك نوعان . الل، أي التعامل معهم كشعب حتت االحت"توريطهم"عن قصد يف اجتاه 

من احلسم السياسي يف استطاعتهما توحيد مصير جزأي الشعب الفلسطيني، أي ذلك 
  :الذي يعيش يف إسرائيل مع ذلك الذي يعيش يف املنطقة احملتلة

، أي حتويل األبارتهايد الفعلي ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل إسرائيل)  ١
  .إىل أبارتهايد رسمي

ق احملتلة حقوق مواطنة، أو حتويل إسرائيل إىل دولة منح سكان املناط) ٢
  .ديمقراطية علمانية أو ثنائية القومية
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" اآلخر"لقد كشف لقاء األقلية الفلسطينية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عن 
: لقد كشف اللقاء عن املشترك. ، وساهم يف اكتشاف خصوصيتها وتمّيزها)اخملتلف(

 املوقع يف العالقة: كما فضح الفارق واالختالف. سريةثقافة، دين، عالقات قرابة أُ
يف هذا اإلطار من (االجتماعي اخملتلف  –احلقوقية بالدولة، الوضع االقتصادي 
ولو مستقل  –ومع غياب اقتصاد فلسطيني ). املمكن احلديث عن فوارق ثقافية أيضاً

بيّن أن يف استطاعة ت –نسبياً يف اجلليل واملثلث كما هو األمر يف املناطق احملتلة 
العرب يف إسرائيل، الذين يشكل نشاطهم االقتصادي جزءاً ال يتجزأ من االقتصاد 

  ...اإلسرائيلي، القيام بدور الوسيط مع اقتصاد املناطق احملحتلة
عاش العرب يف إسرائيل عزلة عن املراكز األساسية للحضارة العربية، لكنهم 

ي عن التراجعات وعن عملية اجلزر يف من الناحية األُخرى عاشوا يف حجر صح
السياسة العربية والثقافة العربية بعد فشل املشروع القومي العربية بصيغته األصلية 

يف الستينات والتي أدت، فيما أجت إليه، إىل انتعاش وانتشار اإلسالم السياسي بعد 
  .بصورة خاصة ١٩٦٧سنة 

يف أوساط اجملتمع العربي ومن املتعذر تماماً فهم ظاهرة اإلسالم السياسي 
يف إسرائيل، من دون فهم اللقاء مع اإلسالم الشعبي وإسالم املؤسسة يف املناطق 

ولقد عاش اجملتمع العربي يف أجواء إسالمية تقليدية، لكن مل تقم بين . احملتلة
املسلمين يف الداخل مؤسسة إسالمية مستقلة، وال كلية إسالمية، وال منظمات سياسية 

  .حتى نضوج اللقاء مع مسلمي الضفة والقطاع   ٤،إسالمية
فمثالً، . كان للقاء مع املناطق احملتلة أهمية كبرى يف جماالت أُخرى عديدة

يف جمال العالقة باحلركة الوطنية يف املناطق احملتلة، تمّ نسج هذه العالقات بسرعة 
ته باحلزب فائقة، وقد قاد احلزب الشيوعي اإلسرائيلي هذه العملية بحكم عالق

حتى السجون . الشيوعي الفلسطيني الذي تصّدر اجلبهة الوطنية أوائل السبعينات
حتولت إىل أماكن لقاء بين السجناء اجلنائيين من عرب الداخل، وبين السجناء 

  .السياسيين من املناطق احملتلة
. يف السوق، ويف عالقات العمل: لكن اللقاء األساسي كان يف جمال االقتصاد

العرب مواطنو إسرائيل بصورة واضحة من هذه العالقة نتيجة قربهم من  استفادوقد 
                                                            

راجع بشأن تأثير قيام احلركة اإلسالمية يف الداخل يف املؤسسة اإلسالمية وكليات الشريعة    ٤
غفعات (، )بالعبرية" (صحوة املسلمين يف إسرائيل"س ماير، توما: يف الضفة والقطاع كتاب

  ).١٩٨٨معهد الدراسات العربية، : حفيفا
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املراكز االقتصادية والسلطوية اإلسرائيلية، إضافة إىل إجادة اللغة العبرية وحرية 
حركتهم كمواطنين، وميزات أُخرى أهلتهم للقيام بدور الوسيط بين املناطق احملتلة 

يف جمايل البناء والزراعة، حيث برز دور  وقد ظهر ذلك بصورة خاصة. وإسرائيل
املقاولين العرب يف إسرائيل كوسطاء بين قوة العمل الفلسطينية ورأس املال 

اإلسرائيلي، لكنه ظهر أيضاً يف جماالت أُخرى مثل الوظائف احلكومية املباشرة 
  .وجماالت اخلدمات

اسعة ، طرأ حتسن نوعي على الوضع االقتصادي لقطاعات و١٩٦٧بعد سنة 
ومنذ ذلك . من العرب يف إسرائيل، نتيجة القفزة الهائلة يف قطاعي البناء واخلدمات

احلين، وخصوصاً يف السبعينات والثمانينات، نشهد عملية توزيع اجتماعي طبقي 
، ١٩٦٧وحتى سنة . جديد تؤدي إىل إعادة تصميم مبنى اجملتمع العربي بصورة عامة

، أو عملية "البرتلة"ساسي الذي حدّد شكل اجملتمع العربي ومبناه هو كان التطور األ
التحويل إىل برولتاريا، أو حتوّل العرب يف إسرائيل من الزراعة واحلرف إىل العمل 

، فإن التطور األساسي الذي يصبغ اجملتمع بطابعه هو ١٩٦٧لكنْ منذ سنة . املأجور
قاولين، وجتار اجلملة، والصناعيين تطور طبقي وسطي من أصحاب املهن احلرة، وامل

نشوء بورجوازية عربية على هامش البورجوازية : املتوسطين؛ وبكلمات أُخرى
يمكن أن نطلق عليها  اإلسرائيلية، تتميز بأنها تطوّر مصالح اقتصادية من نوع جديد،

اقتصادية تتجاوز األمن املعيشي وتسعى لتحقيقها ضمن االقتصاد " طموحات"تسمى 
وتكمن أسرلة هذه البورجوازية بوضعها ألهداف مستقبلية يف إطار . رائيلياإلس

أن تمر األمور بسالم "فحسب، أي تتجاوز " السلبية"اجملتمع اإلسرائيلي، تتجاوز 
  ."وأمان

لقد بدأ طريق هذه الفئة سياسياً ببناء أساس للتحالف مع الشيوعيين، ثم وصل 
ات سياسية جديدة مستقلة، أو بالتحالف مع إىل انفصال عن هذا التحالف وإقامة حرك

وتنقسم هذه الفئة، يف . عناصر انفصلت عن األحزاب الصهيونية نتيجة الوعي نفسه
  :أيامنا، إىل استراتيجيتين للعمل السياسي

                                                            
    تعود هذه العملية من جديد مع الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي لتؤكد التناقض يف

هودية واقع العرب يف إسرائيل، الذين يستفيدون يف حاالت معينة من االحتالل ومن الهجرة الي
  .نتيجة انتعاش قطاعي البناء واخلدمات اللذين ينعشان نشاطهم االقتصادي يف جممله
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تشدِّد األوىل على خصوصية اجملتمع العربي، وجتد تعبيراً عنها يف أحزاب ) أ
ساط التي تتبلور حول جلنة رؤساء السلطات مثل احلزب الديمقراطي العربي واألو

  .احمللية العربية
أمّا الثانية فتشدد على إمكان االندماج، وتدعم األحزاب الصهيونية، ) ب

  .وخصوصاً حزب العمل
، أي انتهازية بمعنى "عربية إسرائيلية"ومن املمكن اعتبار كال االستراتيجيتين 

  .معين
لقد انقسمت التيارات . مي من نوع جديدتشكل الطبقة الوسطى أساساً لتوجه قو

من جهة، وإىل شيوعيين " متعاونين"السياسية بين العرب يف إسرائيل يف املاضي إىل 
، بدأت عملية أدّت إىل ١٩٦٧لكن بعد سنة . هكذا ببساطة –وقوميين من جهة أُخرى 

نطلق تطور تيارات سياسية جديدة يف الثمانينات تدعم األحزاب الصهيونية، ال من م
من ناحية أُخرى، طورت هذه . إظهار الوالء والبحث عن األمن، وإنما كتلبية ملصالح

واخلطاب . سياسياً قومياً ينطلق من مواقع ومصالح إسرائيلية جداً الفئة خطاباً
السياسي للحزب الديمقراطي العربي، الذي أمضى مؤسسه عشرات األعوام يف حزب 

بية إسرائيلية، وليؤكد انتماءه إىل الشعب العمل ثم عاد ليبحث عن خصوصية عر
هذا اخلطاب السياسي يختلف عن قومية حركة األرض وأبناء البلد  –الفلسطيني 

العربي "اختالفاً جذرياً، ألن منطلقه ليس غربة عن إسرائيل وإنما انتماء إىل الواقع 
 األمة العربية لقد حتول السير احلذر على احلبل الدقيق بين االنتماء إىل". اإلسرائيلي

ومل يتبق من الواقع املعقّد . وطلب األمان يف إسرائيل، إىل فن الرقص على احلبل
  .واملركّب إال خداعه

  
٥  

، بإقامة ١٩٧٣يف السبعينات، وحتديداً بعد حرب  ابتدأ العرب يف إسرائيل
االحتاد القطري : "مؤسسات حملية قد يصحّ أن يُطلق عليها اسم مؤسسات وطنية

، "جلنة رؤساء السلطات احمللية"، "جلنة الدفاع عن األراضي"، "ب الثانويينللطال
، التي أخذ عددها يزداد، بتنظيم "األنتلجنسيا"وابتدأت  ".احتاد الطالب اجلامعيين"

وقد شعر األكاديميون، الذين عادوا إىل قراهم بعد دراستهم . نفسها على نطاق حملي
ىل التأثير يف احلياة السياسية، فأقاموا تنظيمات يدعوهم إ" واجب خلقي"اجلامعية، بـ
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مستقلة لألكاديميين، يف حال عدم وجود فرع قوي للحزب الشيوعي يف قراهم، 
  .وقاموا يف حال وجوده بالتعاون معه

، حاول ١٩٧٥، يف انتخابات بلدية الناصرة سنة "اجلبهة الديمقراطية"بعد فوز 
 أنحاء الوسط العربية كافة، غير أن جناحه احلزب الشيوعي أن يعمّم هذا النموذج يف

كان حمدوداً؛ وذلك لعدم وجود شركاء منظمين يف القرى غير املتطورة، ولعدم موافقة 
. الشركاء املالئمين يف القرى األكثر تطوراً على قبول دور التابع للحزب الشيوعي

مات التي ينشط واجلبهة هي، يف الواقع، حزب واحد يعمل بالتعاون مع عدد من التنظي
ويف حالة الناصرة، كانت تلك تنظيمات أكاديميين، . أعضاء احلزب يف صفوفها

وكان لهذه التنظيمات طابع مهني، لكنها كلها دخلت يف حلف مع . وجتار، وطالب
  .احلزب الشيوعي الذي كان أعضاؤه نشيطين فيها

يوم من األيام بقيت اجلبهة حتالفاً بين احلزب وغير حزبيين، ومل تتعد ذلك يف 
وكان غير . لتصبح شكالً منظماً لعمل مشترك بين تيارات سياسية أو فكرية خمتلفة

احلزبيين يتغيرون كل مرة، ويف بعض األحيان كانوا أبناء حمولة معينة يف قرية 
لكن اجلبهة مل تكن إال أحد . معينة، بينما كانوا يف أحيان أُخرى تنظيماً لألكاديميين

زب الشيوعي، وعندما شعر بعض التيارات فيها بالقوة، انفصل عنها أشكال هيمنة احل
، بمبادرة هؤالء األكاديميين والتجار "احلركة التقدمية"وأقام تنظيماً آخر؛ هكذا نشأت 

  . الذين انفصلوا عن جبهة الناصرة يف بداية الثمانينات
/ آذار ٣٠(السياسي اجلديد إىل أحداث يوم األرض  –أدّى النسيج االجتماعي 

ودخلت التنظيمات . ، وكان بمثابة أول مواجهة عنيفة مع السلطة)١٩٧٦مارس 
اجلماهيرية واملؤسسات اجلديدة يف صراع مع السلطة، توحّد فيه عنصرا الصراع؛ 

وتشكّل قضية األرض، من هذه الناحية، . املدين، والعنصر القومي –العنصر احلقوقي 
صورة موضوعية عنصري الصراع، املدين موضوعاً نموذجياً يوحّد بطبيعته ب

وقد برزت يف يوم األرض . والقومي، حتى لو مل يكن هناك حماولة واعية لتوحيدهما
  .إضراب عام، وتظاهرات، ومواجهة عنيفة مع قوات األمن: مالمح عصيان مدين

، وهو أكثر التعابير فظاظة "تهويد اجلليل"جرت مصادرة األراضي بهدف 
وقد ردت . مواطنيها غير اليهود، واعتبارهم غرباء غير منتظمين لتعامل الدولة مع

الدولة ليست دولتكم : "السلطة على مالمح التنظيم القومي وعلى العصيان ردّاً حاسماً
  !"ولن نحتمل أي عصيان
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كان يوم األرض احلدث األول واألخير الذي وحّد أغلبية العرب يف إسرائيل يف 
اً تصرفهم السياسي كأقلية قومية؛ ويف ذلك مصدر مدنية، عاكس/ فعالية قومية 

فقد قامت على رموزه، وذكراه، واالحتفاالت السنوية به، حركات سياسية مدة : قوته
لكن السلطات، وكذلك املنظمات اجلماهيرية واألحزاب السياسية الفاعلة بين . طويلة
  .ه إالّ كذكرىيف إسرائيل، استخلصت النتائج من هذا اليوم، فلم يكرر ذات العرب

لكنهم خافوا من . لقد أحسّ العرب يف إسرائيل، يف ذلك اليوم، بأنهم أقوياء
وكان اجتاه حركتهم خطوة واحدة إىل اخللف، وحتولت . قوتهم، فخشوا أن يمضوا قدماً

فقد بدأت، بعد . املؤسسات اجلماهيرية التي قادت يوم األرض إىل غاية يف حدّ ذاتها
سسة انبثقت منها منظمات وحركات سياسية جديدة، وثبتت يوم األرض، عملية مأ

، )منظمة التحرير الفلسطينية(وابتدأت احلركة القومية الفلسطينية . املؤسسات القديمة
بعد يوم األرض، توجّه اهتماماً إىل الفلسطينيين مواطني إسرائيل، وشرعت يف إقامة 

تمرات دولية، وتدخلت عالقات سياسية مباشرة بالسكان العرب عبر منظمات ومؤ
اجلبهة "بالدعوة إىل تأييد  –تدخالً مباشراً يف جمرى االنتخابات للكنيست 

، وبتوجيه أموال "احلركة التقدمية"، ثم اجلبهة وقائمة "الديمقراطية للسالم واملساواة
وساعدت احلركة القومية . إىل صناديق ومؤسسات جماهيرية من خارج البلد

فقد . حركة االحتجاج التي أخذت تتطور بين العرب يف إسرائيلالفلسطينية يف مأسسة 
ساهمت هذه األموال يف تأطير االحتجاج يف مؤسسات تعمل ضمن إطار القانون 

الفلسطينية نغمة مديح للعرب يف  وبدأت تظهر يف الصحف. أي األسرلة –اإلسرائيلي 
". البقاء يف الوطن"و "التشبث باألرض"إسرائيل، ممزوجة بالكثير من الرومانسية حول 

هذا املديح زاد يف التقدير الذاتي لدى العرب يف إسرائيل بصورة ال تتالءم أبداً مع 
إن قسماً صغيراً فقط من التيارات . املمارسة السياسية يف واقع ما بعد يوم األرض

احلركة "وخصوصاً أبناء البلد وجزءاً من  –السياسية الفاعلة يف الوسط العربي 
رأى ويرى يف العالقة بمنظمة التحرير أمراً استراتيجياً، بينما رأى  –" ةالتقدمي

وقد اقترنت . اآلخرون يف تلك العالقة وسيلة تخدم عملية املأسسة داخل دولة إسرائيل
بتبني منظمة التحرير لبرنامج  –أي منذ نهاية السبعينات  –بداية هذه العملية زمنياً 

لقطاع، الذي حوّل العرب يف إسرائيل عملياً إىل قوة الدولة الفلسطينية يف الضفة وا
  .ديمقراطية مساعدة داخل اجملتمع اإلسرائيلي

، مرّت بالسكان العرب مرحلة انتقال فيما يختص ١٩٧٦منذ يوم األرض سنة 
مدين قامت  –فبدالً من حركات احتجاج قومي : بمأسسة منظماتهم اجلماهيرية
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وحل حمل سيطرة احلزب الشيوعي، يف . ثيل حمليهيئات حملية وقطرية، ذات طابع تم
نهاية الثمانينات، نوع من التوازن بين عدد من التيارات السياسية، بما يف ذلك أولئك 

، التي تشمل هيئات "جلنة املتابعة العليا"وتتألف . الذين يؤيدون األحزاب الصهيونية
العربية، من عدد من ومنظمات عديدة إضافة إىل اللجنة القطرية للسلطات احمللية 

هذا التيار مل . أعضاء الكنيست العرب بينهم أعضاء كنيست يمثلون أحزاباً صهيونية
، بل أصبح أحد التيارات السياسية املشروعة بين "عمالء"أو " متعاونين"يعد يعتبر تيار 
، التي تشمل التنظيمات "عرب إسرائيل"ومنذ نشوء املؤسسة السياسية لـ. السكان العرب

أزمة النشاط السياسي بين "لهيئات واألحزاب اخملتلفة، دخلت أزمة تسمى اليوم وا
" االستهالك"ومل تظهر هذه األزمة عالنية إالّ بعد أن انتهت مرحلة ". السكان العرب

  .السياسي ليوم األرض، وبعد أن هدأ التماثل الفعّال مع االنتفاضة يف مرحلتها األوىل
بين الفلسطينيين يف إسرائيل والفلسطينيين يف  وقد وضّحت االنتفاضة الفارق

لكنْ عندما برزت احلاجة إىل توضيح املالمح املميزة واملوحدة، تبيّن . املناطق احملتلة
أنه باستثناء االدعاء أن ليس لالنتفاضة مكان يف اجلليل واملثلث، ال يوجد للقوى 

وبدالً من رؤية . ة ذات شأنالسياسية الفاعلة بين السكان العرب أية استراتيجية سياسي
التوازن أنه حاجة تسد نقصًا، إضافة إىل كونه تقييداً لالستراتيجية، أصبح هو 

لقد شُغل السكان العرب بالصراعات الداخلية أعواماً عديدة، إىل أن . االستراتيجية ذاتها
لكن بعد كسر هذا االحتكار تبيّن أن ليس للقوى . كُسر احتكار احلزب الشيوعي

وإىل " الدولتين"باستثناء الدعوة املعروفة إىل  –ياسية اجلديدة شيء جديد تقوله الس
، وهي التي توحد جميع القوى السياسية الفاعلة يف الوسط العربي يف "املساواة"

إىل دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع وإىل املساواة للمواطنين  –هذه الدعوة . أيامنا
ضاً إىل شعار ينادي به النشيطون العرب يف األحزاب حتولت أي –العرب يف إسرائيل 

لكن أية من هذه القوى السياسية ال جترؤ على تعريف ما تقصده حين . الصهيونية
  .تتحدث عن املساواة

يتضح عمليًا أن الشعار يخدم هدفاً واحداً واضحاً، حين ال يُعرّف وال يوّضح 
ملدين يف النشاط السياسي بين مدلوله، هو االنفصال بين البعد القومي والبعد ا

فالبعد القومي يُقذف به إىل ما وراء اخلط األخضر، حيث من . اجلماهير العربية
أمّا قضية العرب ). ومل يؤخذ يف احلسبان إمكان عدم حدوث ذلك(املفروض أن يتحقق 

لكنْ، حتى القضية املدنية ليست معرّفة أو . يف إسرائيل فتعرَّف بأنها قضية مدنية
ويقود رؤساء اجملالس . ميزانية فقط ودة أبداً، األمر الذي جعلها تتخذ شكل مطالبحمد
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احمللية النضال من أجل املساواة يف ميزانيات اجملالس، وينشىء هذا النضال قيادة 
إن االنفصال الواعي عن القضية القومية يترك خلفه كاريكاتوراً . على صورته ومثاله

  .للنضال املدين
ب يف إسرائيل، فإن القضية املدنية ال تشكل قطاعاً مستقالً يف يف حالة العر

فمن دون هذا البعد تتحول . حد ذاته، لكنها جزء من القضية القومية شئنا أم أبينا
قضية امليزانيات إىل قضية جمالس ورؤساء جمالس، ال تُسيَّس وال جتنَّد للنشاط 

، أي "املواطنة"حُدّد وعُرّف معنى ولن يعود العنصر القومي ثانية إالّ إذا . السياسي
البعد املدين حتى النهاية؛ أي عندما يرفع العرب يف إسرائيل مطلب أن تتحول دولة 

هذا مطلب مدين بكل معنى الكلمة، إالّ إنه قائم على . إسرائيل إىل دولة كل مواطنيها
ة قائمة وهناك قوانين يف إسرائيل تمنع أي. عالمة استفهام توضع حول ماهية الدولة

إن . ترفع لواء مطلب املساواة املدنية، بشكلها احملدد والواضح، من الترشيح للكنيست
تعريف املساواة، عبر مطلب حتويل الدولة إىل دولة كل مواطنيها، تعريف ليبرايل 

غير أن هذا املطلب، الذي يعتبر يف أماكن كثيرة . بسيط ليس له أية صلة بيمين أو يسار
ليبرالياً، يتحول يف إسرائيل إىل مطلب لليسار، كما هو حال العديد من  يف العامل مطلباً

  .املطالب ذات الطابع الديمقراطي البحت يف إسرائيل
لقد تعلمت السلطة اإلسرائيلية أيضاً من التجربة، وأحدثت تغييرات يف 

 يف تعاملها مع عرب إسرائيل أصبحت أكثر حنكة" سياسة األمن"والواقع أن . سياستها
وذكاء، وجتّلى ذلك يف إقامة أجهزة مراقبة وسيطرة جدية تنسق بين فعاليات 

وقد تطورت هذه احلنكة، . إلخ)... الشاباك(الشرطة، واملباحث : األجسام اخملتلفة
لكنْ، ال شك يف أن السياسة الرسمية جتاه . بصورة خاصة، يف العام األول لالنتفاضة

ومي مركّب حل حمل التمييز القومي احلاد العرب يف إسرائيل حتولت إىل تمييز ق
وبرزت هذه السياسة يف تعيين وزير للشؤون العربية بدالً من مستشار يف . والبسيط

الشؤون العربية، فحسب، كما يف حماولة معاجلة قضايا الدروز والبدو خاص، ومؤخراً 
  .يف حماولة إقناع الشبان املسيحيين للتجنّد يف اجليش

من دون االعتراف " جلنة رؤساء السلطات احمللية"حدّث مع هناك ميل إىل الت
بها رسمياً، أي منع هذه اللجنة من أن تتحول إىل قيادة قومية من ناحية، ومن ناحية 

لكن . تعترف السلطة به" أوتونومي"أُخرى عدم إتاحة الفرصة لها لتنظّم نفسها كجسم 
يتحدثون بكل صراحة عن أن التطور املعنوي املهم هو أن رجال املؤسسة احلاكمة 

ونتيجة ذلك زال النقاش العقيم . هناك مشكالت، بل يعترفون بوجود التمييز القومي
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إن االعتراف باحلقائق يؤدي إىل تمحور . يف شأن وجود احلقائق أو عدم وجودها
النقاش حول آراء وتوجهات سياسية، ألن االعتراف بوجود التمييز يوجب عدداً من 

احية، إعطاء التمييز شرعية يف ضوء حقيقة أن احلديث هو عن دولة فمن ن :الردود
ويف هذه األثناء يمكن أن يوجد، . يهودية، ومن ناحية أُخرى املطالب بإلغاء التمييز

ال (وملدة طويلة نسبياً، اختيار مرحلي يخفف حدة التمييز على الصعيد الفردي 
عن ) اقتصادي/ راك اجتماعي ح(، مع وجود إمكان لتقدّم وحتسين مواقع )اجلماعي

هذه هي اخليارات التي تشجعها . طريق املبادرة االقتصادة واالمتياز املهني
وهي تعني عدم أو نزع تسيّس القضية  –األنتلجنسيا العربية اجلديدة بمباركة السلطة 

هذه هي " (املبادرة االقتصادية"ليس هناك ما يمنع االمتياز أو . العربية يف الداخل
كاختيار فرددي، لكنْ حين يعرض مثل هذا اخليار على العرب ) مة الرائجةالكل

كمجموعة سكانية كاملة، فإن ذلك ال يؤدي إىل الالتسيُّس، بكل ما يقترن بذلك من 
ظاهر خلقية سلبية، فحسب، بل يؤدي أيضاً إىل انتشار نمط جديد من الشخصية 

إن حاملي مثل هذه ". ح الشخصيالنجا"العربية، يقبل بالتهميش االجتماعي كشرط لـ
القيم هم نماذج بشرية من نوع خاص، تتطور يف الوسط العربي يف السنوات األخيرة، 

" االندماج"إن . وال يمكنها أن تمثّل مستقبل هذا اجملتمع، وال أي جمتمع يريد احلياة
املقترح على األساس الفردي اندماج كاذب، قائم على التنازل عن الهوية، وعلى 

جماعي ليست  – إن األسرلة كخيار ثقايف. ويل األقنعة اإلسرائيلية إىل جلد إنساينحت
مطروحة، بل ال يمكن أن تكون مطروحة، وذلك ليس فقط ألننا ال نعيش يف جمتمع 

، وال ألننا نعيش يف دولة غير معنية بإقامة أمّة على أساس "التنوير"قائم على قيم 
يف هذا القرن أن االندماج اختيار قائم فقط على التعددية االنتماء املدين، وال ألنه ظهر 

الثقافية التي تتضمن مساواة بين الثقافات فحسب، بل ألن املهم هو أننا نعيش يف 
سياسي معناها  –إن األسرلة كخيار ثقايف . دولة جمهورانية إثنيّة من أسوأ األنواع

ية، على هامش جمتمع التهميش، أي أن حتكم على نفسك بأن تعيش بال هوية أصل
  .يحوّل التهوّد الديني، أو الوطنية العسكرانية، إىل مقاييس االنتماء إىل اجملموع

إنّ التسيّس املوقف من الواقع االجتماعي والسياسي، وأزمة النشاط السياسي 
بين العرب يف إسرائيل، يؤديان إىل أزمة هوية مقترنة بالتفتت املعنوي والتسبّب 

ملثقفون، أو األنتلجنسيا العربية، فلم ينجبوا بعد من صفوفهم سلطة أمّا ا. اخللقي
يف هذا الوضع أخذت احلركة اإلسالمية . معنوية، أو خلقية، ترسم الطريق لهذا اجملتمع

على عاتقها مهمة كالسية للحركات األصولية، تعبّر عن ردة فعل جتاه حالة من 
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ة تمتنع من إعطاء بديل تتوفر فيه لكنّ األصولي. وأزمة الهوية  الشذوذ احلضاري
وقد يبدو االستنتاج غريباً . عناصر جمابهة للواقع، بل هي تدعو إىل استدبار الواقع

أول وهلة، إال إنه ال شك يف أن اإلسالم السياسي يتضمن عناصر قوية من الالتسيّس 
  .يف املوقف من الواقع والدولة

فالتعليم . كثير من اجملاالتإن عملية التسيّس الواقع جتري، مؤخراً، يف 
وذلك معناه التسيّس الواقع بتحويل . العربي مشغول بمشاريع احلوار والتعايش

بين التالميذ    )اجلماعي(السياسة إىل نوع من الدينامية اجلماعية والعالج النفساين 
إىل جانب ذلك، ينتشر نوع جديد من التنظيمات واملؤسسات . واملعلمين اليهود والعرب

وتتلخص الرؤية . التي تهدف إىل استمالة احلكومة لالهتمام بقضايا الوسط العربي
األساسية لهذه املؤسسات يف أن سرّ املشكلة هو إهمال السلطة التنفيذية، وليس 

هذه الظاهر اآلخذة يف االنتشار هي، يف . املوقف السياسي األساسي للمؤسسة احلاكمة
وال يكون حل األزمة . ت حالً لهذه األزمةحد ذاتها، مظاهر أزمة سياسية وليس

كل هذا يجب . السياسية إالّ بطريق سياسية، وبرسم برنامج جديد من خالل قوى جديدة
أن يحدث سريعاً، قبل أن يفوت الوقت، وقبل أن يجتاز هذا اجملتمع عملية تهميش كلّي، 

ع العرب يف وقبل أن يصبح النموذج املأساوي لعرب اللد والرملة وعكا ويافا واق
  .إسرائيل ومستقبلهم

  
٦  

أُثيرت قضية االعتراف بالسكان العرب يف إسرائيل كأقلية " يوم األرض"بعد   
ومعروف أن احلكم اإلسرائيلية ال يمنح العرب أية حقوق جماعية، إالّ على . قومية

بة بل إن ذلك ال يتم، يف حالة الطائفة اإلسالمية، من دون مراق. أساس االنتماء الديني
). مثالً قضية الوقف اإلسالمي وتعيين القضاة الشرعيين(من قبل السلطة وتدخّل منها 

ال عن أقلية " أبناء األقليات"ويف كل حال، فإن إسرائيل تتحدث بصورة رسمية عن 
وقد رفض احلكم اإلسرائيلي، مبدئياً، مطلب االعتراف بالعرب كأقلية . قومية عربية

                                                            
   ترجمة لـ Cultural Anomaly  ،النابعة من رؤية احلضارة والثقافة املسيطرة كحضارة متفوقة

لكن هذه الرغبة تصطدم بعوائق بنيوية يف . تتبعها الرغبة يف االنضمام إليها وااللتحاق بها
  .االجتماعي للمجتمع تمنع من حتقيق هذه الرغبة –بنى السياسي امل

   ترجمة لـ Group dynamics  وGroup therapy.  
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فقد بدأ احلزب . ظل يدور يف خمتلف األوساط السياسية إالّ إن ذلك املطلب. قومية
غير أنه مل جتر أية . ، وعن حقوق قومية)مدنية(الشيوعي مثالً يتحدث عن حقوق يومية 

وقد . ، عند احلديث عن العرب يف إسرائيل"احلقوق القومية"حماولة لتعريف مدلول 
يف إسرائيل كأقلية قومية، ، مؤخراً، مطلب االعتراف بالعرب "القائمة التقدمية"تبنت 

  .لكنها مل تفسّر مدلوالت هذا االعتراف
إن االعتراف باألقلية العربية يف إسرائيل كأقلية قومية هو اعتراف بحقوقهم   

عادة " األوتونوميا"وتتطرق . اجلماعية؛ أي االعتراف بحقهم يف إدارة شؤونهم الثقافية
لكنها مل حتد تعبيراً عن قوميتها إىل أوضاع أقليات قومية حصلت على املواطنة، 

" امتياز"، يف هذه احلالة، "األتونوميا"إن . وخصوصيتها احلضارية يف الدولة القومية
ويف حالة العرب يف إسرائيل، فقد جرى . يتجاوز املساواة املدنية مللء ذلك الفراغ

ا، فإن وهكذ. التنازل التاريخي عن الوطن كدولة من قبل أهل البلد الذين بقوا فيه
، إضافة إىل املساواة التامة يف احلقوق، هي تسوية تاريخية جتُرى مع "األوتونوميا"

وهي ال تمس حقوقهم املدنية، أو . أبناء البلد، السكان األصليين، مواطني الدولة
، يف هذه احلالة، على أساس إقليمي "األوتونوميا"وال تقام . عالقتهم باحلكم املركزي

، بل على أساس )والسكان العرب موزعون على عدة مناطق هناك مدن خمتلطة،(
  .شخصي
إذ يجب أال تكون . أما فيما يتعلق باملناطق احملتلة، فاألمر خمتلف  

يمكن أن نفهم قيام حكم ذاتي يف . ، بديالً من السيادة، وال تعويضاً منها"األوتونوميا"
التدريج إىل يد الشعب الواقع املناطق احملتلة فقط إذا توفرت فيه عملية انتقال احلكم ب

هذه العملية ليست مألوفة تاريخياً، لكن من أجل إتمامها ال بد من . حتت االحتالل
االتفاق بين احملتل واحملتلين، فإن الدولة احملتلة ال تقترح انتقاالً إىل السيادة، وال 

ة تقترح أي أن الدولة احملتل. تعلن مثل هذا اإلمكان حتى وال يف املستقبل البعيد
 "األوتونوميا"مثل هذا الشكل من . أقليات قومية لشعب حتت االحتالل" أوتونوميا"

هذا الفارق يجب أن يُسمع ال بسبب . األقلية القومية العربية يف إسرائيل: عنوانه هو
اخليار الذي يطرحه ملستقبل العرب يف إسرائيل فقط، بل ألنه يوضح اخليارات يف 

بصورة فعّالة، وليس بالتضامن السلبي، النضال ضد  األراضي احملتلة ويدعم
ليس يف اإلمكان أن نفصل يف مقال واحد، أو يف حماضرة واحدة، نموذجاً . االحتالل
وأنا لسب ممن . ، إنما أردت أن أعرض أمامكم االختيار املبدئي"األوتونوميا"مسهباً لـ

. املركّب ا على الواقعيؤمنون بتطوير نماذج نظرية جاهزة ومتكاملة، وحماولة فرضه
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فال بد من أن يتطور اخليار بالتدريج، وستقترحه بالتفصيل القوى والنخب التي 
. وال ضرورة القتراح نموذج مفصّل سلفاً، إال من باب التمارين النظرية. ستطالب به

هناك ضرورة القتراح اخليار والبدء بتطويره، ليصبح مع الوقت أكثر تركيباً، أي أكثر 
ينبغي لليسار واألوساط العقالنية والقومية الديمقراطية أال تترك خيار األقلية  .عينية

هناك، حالياً خياران ثقافيان . السياسية –القومية الثقايف يف يد القوى الدينية 
تهميش ثقايف للمجتمع العربي عبر اندماج فردي على هامش ) ١: (ينطويان على أزمة

ل جتاه التهميش البادي يف اإلدبار واالنغالق الثقايف، ردة فع) ٢(اجملتمع اإلسرائيلي؛ 
  .يف صيغة األصولية

علينا أن نقترح البديل الثالث، وهو البديل السياسي الثقايف القائم على اإليمان 
العربي، القائم على  –بالقيم واملساواة واحلرية والعدل االجتماعي والتعاون اليهودي 

ن احلياة االجتماعية والثقافية للسكان العرب يف إ. املساواة واالحترام املتبادل
أزمة الشذوذ الثقايف، أزمة : إسرائيل قد جتاوزت مرحلة االنتقال إىل مرحلة األزمة

ويعود الشذوذ الثقايف إىل الرغبة اجلاحمة يف التساوي مع الثقافة السائدة، . الهوية
تمع، وتثبتها الدولة واستمرار حتقيق هذه الرغبة نتيجة عوائق بنيوية يضعها اجمل

علينا أن نكون قادرين على اقتراح طريق عصري للتطور . العنصرية يف مبناها
الثقايف واالجتماعي، عصري وحترري، والتخلص من عقدة التساوي مع الثقافة 

  .العنصرية السائدة، أو من ردة الفعل األصولية جتاهها
اجملتمع العربي، من دون أن  فمثالً، يتوفر إمكان الدعوة إىل مساواة املرأة يف

كما يجب البحث عن إمكان إحياء . يرتبط ذلك بعملية التهميش يف اجملتمع اإلسرائيلي
الثقافة العربية، عبر التفتيش عن العناصر التحررية فيها، من دون الوقوع يف فخ 

  .لالنتماء القومي –إيجابية أو سلبية  –الشوفينية، أو أن نزعم قيماً 
. ذاتي ليس بديالً من االندماج، وال بديالً من املساواة التامةإن احلكم ال

التبعية " (االذدناب"واالندماج يف دولة، هي موضوعياً ثنائية القومية، ال يكون بـ
ليهودية الدولة، بل ال يمكن إالّ أن يكون على أساس تعدّدية ثقافية تترك ) الذيلية

إن االندماج، يف هذه احلالة، هو املساواة . لألقلية القومية جماالً من اإلدارة الذاتية
لكن هذه املساواة هي مساواة بين اخملتلفين ال . التامة يف دولة هي دولة مواطنيها

  .مساواة بين املتساوين
احلكم الذاتي، إذاً، ليس بديالً من املساواة بين القوميات يف دول خمتلفة، وال 

ليس هنالك حل . ومكمِّل طبيعي للمساواة بين القوميات يف دولة واحدة؛ بل هو متمِّم
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كذلك ليس هنالك حل لقضية . للقضية القومية يف حكم ذاتي، وإنما يف دولة قومية
لقد آن . األقليات القومية يف حكم ذاتي، وإنما باملساواة التي يكمّلها احلكم الذاتي

ات اإلسرائيلية األوان إليقاف فكرة احلكم الذاتي على رجليها بعد أن اقترحتها احلكوم
 ٥.وهي واقفة على رأسها

  
٧  

يمكن اعتبار نتائج االنتخابات للكنيست الثالث عشر نقطة حتوّل ذات شأن يف   
وقد بدت بوادر هذا التحوّل يف . التاريخ السياسي لألقلية الفلسطينية يف إسرائيل

يف  (primaries)مرحلة التحضير لهذه االنتخابات، عندما حتولت االنتخابات األولية 
الف مواطن عربي  ١٦حزب العمل إىل ظاهرة سياسية واجتماعية علنية، شارك فيها 

هذا املرشح أو ذاك، ودفعوا رسوم عضوية من أجل  اكتتبوا يف هذا احلزب إلجناح
وكان اجلديد هو مدى شرعية هذا النشاط االجتماعية، وغياب اعتراض . املساهمة

وكانت هذه الظاهرة نتيجة حتمية . ير رسميفلسطيني عليه وإنْ كان رسمياً أو غ
  .للتحوالت التي سبق اإلشارة إليها يف أوساط األقلية الفلسطينة خالل الثمانينات

حازت األحزاب الصهيونية على أكثر قليالً من خمسين يف  يف هذه االنتخابات،
م لتصل إىل األغلبية أول مرة منذ يو) ألف صوت ٢٧٠(املئة من األصوات العربية 

يف %  ١٦,٤وقد طرأ ارتفاع ملحوظ يف تأييد كل من حزب العمل من . األرض
% ٦,٧يف االنتخابات األخيرة، والليكود من % ٢٠,٣انتخابات الكنيست الثاين عشر إىل 

كما انخفض %. ٤,٨إىل % ٣,١، واملفدال من %٤,٩إىل % ٠,٥من " شاس"، و%٨,٤إىل 
، والقائمة التقدمية %٢٣,٢إىل % ٣٣,٤واة من تأييد اجلبهة الديمقراطية للسالم واملسا

  %.١٥,٢إىل % ١١,٣وارتفع التأييد للحزب الديمقراطي العربي من % ٩,٢إىل % ١٤من 
                                                            

أوتو باور، : أنظر فكرة احلكم الذاتي والثقايف يف املدرسة املاركسية النمساوية، يف –أ    ٥
  ).١٩٠٧فيينا، (، )باألملانية" (االشتراكية الديمقراطية ومسألة القوميات"

طرحت فكرة احلكم الذاتي الثقايف للعرب يف إسرائيل بديالً من املساواة التامة، مع  –ب 
االحتفاظ بطابع الدولة اليهودي، بل من أجل تقوية هذا الطابع، يف دراسة صغيرة أعدّها كلود 

ط كالين من كلية احلقوق يف اجلامعة العبرية بطلب من املركز الدويل للسالم يف الشرق األوس
  ):يف تل أبيب(

Claude Klein, Israel as a Nation-State and the problem of the Arab Minority: In          
Search of a Status (Jerusalem, December 1987).                                                      
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لن أتطرق، يف هذه الدراسة، إىل العديد من النظريات التي تتناول التصويت   
ل النظريات كما لن أتناو. لدى األقلية الفلسطينية، وتقدم له نماذج إحصائية وحتليلية

التي تتعامل مع االنتخابات يف هذه احلالة كأنها استطالع للرأي العام، وال النظريات 
التي ترفض التعامل مع الصوت العربي كموقف سياسي، وذلك النعدام التقاليد 

الديمقراطية يف اجملتمع العربي، وإنما تعتبره أداة للحصول على مصالح يومية لدى 
  ٦.ل كبضاعة تُعرض للبيع يف موسم االنتخاباتخمتلف الوزارات، ال ب

ال شك يف أن هناك مؤشرات جدية على حتوّل تاريخي يف الوسط العربي، جتلّى   
يف نتائج االنتخابات، كما جتّلى يف مناقشتها فيما بعد، ويف املواقف التي اتخذتها 

بالنقاط  ومن املمكن تلخيص هذه املؤشرات. األحزاب العربية من االئتالف احلكومي
  :التالية

وتتجاوز هذه العودة : عودة شرعية لألحزاب الصهيونية إىل الوسط العربي)  أ
االرتفاع الكمي يف األصوات إىل تغيّر يف التعامل مع فكرة التعاون مع األحزاب 

القبول باالندماج على هامش الصهيونية لتتحول إىل استراتيجية للتغيير املتدرج عبر 
" العملية السلمية"كثمن يدفع لتحصيل بعض احلقوق واملطالب، ولدفع الدولة اليهودية 

. إىل األمام يف حالة وجود موقف يبحث عن مبرر أكثر تركيباً من املصالح اليومية
ويالحَظ، يف هذا السياق، أن مواقف األعضاء العرب يف األحزاب الصهيونية حتى 

الديمقراطية أو احلزب حزب العمل ال تختلف، يف صيغتها، عن مواقف اجلبهة 
وهي تتجلّى يف إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع . الديمقراطي العربي

غزة، وهو موقف ال يخدم النضال من أجل هذا الهدف بقدر ما يخدم فكرة التخلّص من 
ويف احلقيقة، فإن التيارات التي . البعد القومي والقذف به إىل ما وراء اخلط األخضر

هذا املوقف تقبل كلها أي حل يقبل فلسطينيو الضفة والقطاع به؛ أي أن شعار تمثل 
إضافة إليه وبواو العطف تضاف كلمة املساواة . الدولة الفلسطينية ليس استراتيجياً 

من دون رابط بين اإلثنين واملساواة غير معرّفة تعريفاً واضحاً كما سبق أن تناولنا 
  .هذا املوضوع

                                                            
، ملحقاً كامالً يمكن اعتباره وثيقة Globus (Tel-Aviv), August 31, 1992نشرت صحيفة     ٦

خطرة تفصل عملية شراء األصوات يف الوسط العربي، وخصوصاً يف القرى الصغيرة ويف 
أوساط البدو والدروز، ويف التجمعات الكبيرة إىل حد ما، وذلك عن طريق التسهيالت التي 

  .تقدمها الوزارات اخملتلفة، وعن طريق الشراء املباشر باملال
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يف " الوزير العربي"ذه االستراتيجية عند احلديث عن مطلب وقد احتدمت أزمة ه
بخمسة  وكما هو معروف، ساهم العرب يف االئتالف احلكومي. احلكومة اإلسرائيلية

فقد حصل حزب العمل على ثالثة مقاعد . مقاعد من داخله وخمسة مقاعد من خارجه
على مقعد واحد،  شريكته يف االئتالف" ميرتس"كاملة من األصوات العربية، وحصلت 

كما حصلت اجلبهة الديمقراطية واحلزب الديمقراطي العربي معاً ". شاس"وكذلك حركة 
وإزاء مثل . على خمسة مقاعد دعما فيها االئتالف احلكومي من دون االنضمام إليه

 –تم الوصول إليه من دون حتقيق وهم الوحدة الشاملة (هذا الوزن لألصوات العربية 
، طالب بعض القوى بتعيين )لة أقلية قومية فلسطينية داخل إسرائيلوهي وهم يف مسأ

وعند طرح مثل هذا الطلب بدا األعضاء العرب يف . وزير عربي يف حكومة االئتالف
األحزاب الصهيونية أكثر مثابرة من زمالئهم أعضاء اجلبهة الديمقراطية واحلزب 

ين طالب به أعضاء اجلبهة الديمقراطي؛ فاألولون طالبوا باملنصب ألنفسهم، يف ح
لقد كانت هذه . واحلزب من أجل غيرهم؛ أي من أجل األعضاء العرب يف االئتالف

القضية حالة كالسية ألزمة املوقف السياسي العربي يف الداخل، والذي يؤدي إذا ما 
فإذا كانت . كان مثابراً إىل تأييد استراتيجية العمل يف إطار األحزاب الصهيونية

اليهودية، فإن أفضل طريقة لتحقيق  جية تقبل باالندماج على هامش الدولةاالستراتي
ذلك هي احلصول على بعض املكاسب من خالل االندماج على هامش األحزاب 

  .هذا على األقل استنتاج قطاع واسع من األقلية الفلسطينية يف إسرائيل –الصهيونية 
ومؤيديها بالتزام موقف  مل تتمكن احلركة اإلسالمية من إلزام أعضائها)  ب  

لقد توزعت . أي أنها مل تتمكن من التبلور كحركة سياسية قطرية. سياسي موحد
أصوات مؤيديها على اخلريطة السياسية اإلسرائيلية مثل أصوات بقية الناخبين 

وحتى يف حالة اجلبهة فليس هناك شك يف أنها . العرب، ما عدا استثناءات مثل اجلبهة
وات مؤيدي احلركة اإلسالمية يف أم الفحم، ألن مرشحها الثالث حصلت على بعض أص

إن لهذه احلقيقة مغازي بعيدة التأثير يف مستقبل هذه احلركة، . ينتمي إىل هذه البلدة
يف دولة  تلقي ظالً على إمكان جتاوزها للتنظيم احمللي البلدي إىل املستوى القطري

طرح فيها شعار الدولة اإلسالمية، ليس يف مثل هذه الدولة، التي ال ي. مثل إسرائيل
للحركة اإلسالمية ما يميزها من األحزاب األُخرى يف املوقف السياسي؛ فهي ال تقدم 

  .بديالً يف هذه احلالة
كان غياب دور منظمة التحرير الفلسطينية حاضراً يف هذه االنتخابات )  ج  

رض وقيادة املنظمة حتاول فمنذ يوم األ. أكثر من أية انتخابات أُخرى منذ يوم األرض
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التأثير يف جمريات االنتخابات بدعم اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة واحلركة 
لكن يف هذه االنتخابات تخلّت قيادة املنظمة بصورة واضحة عن ذلك . التقدمية

ملصلحة فكرة الوحدة بين األحزاب العربية؛ وهي فكرة مل تكن ممكنة التحقيق، ولذلك 
مل يكن دور املنظمة حاسماً يف .  اإلمكان تفسير موقف املنظمة من عدة وجوهكان يف

. يوم من األيام يف التأثير يف تصويت العرب يف إسرائيل، لكنه كان ذا شأن كموقف
ودخل الساحة عنصر جديد سيكون له بعض . غير أن املوقف مل يكن واضحاً هذه املرة

الذي دعم احلزب الديمقراطي العربي، أو ُفسّر  التأثير يف املستقبل، هو الدور املصري
وبحكم العالقة بين العرب، يف إسرائيل ومصر، . كذلك، واألمران سيان من حيث التأثير

الناجمة عن كونها هدف السياحة األول بالنسبة إليهم، إضافة إىل وزنها احلضاري 
الً لدور أكبر للنظام وعالقات السالم التي تربطها بإسرائيل، فإنه يبدو أن هناك مستقب

املصري الذي سيخضع العالقات بالعرب يف إسرائيل ملستلزمات عالقته بالدولة 
  .اليهودية
يبقى التأثير األكبر يف االنتخابات للعالقة التي حتكم األقلية الفلسطينية ) د  

بجهاز السلطة يف إسرائيل؛ وهي عالقة حتولت من التمييز البسيط إىل التمييز املركّب 
لذي يترك هامشاً لدمج العرب يف إسرائيل من خالل املبادرة االقتصادية والوظائف ا

احلكومية، وزيادة ميزانيات السلطة احمللية، والتوصل إىل حلول وسط بشأن مسطّحات 
البناء، وتغيير مالئم يف وسائل اإلعالم الرسمية الناطقة بالعربية لتتحول من وسيلة 

مل تعد . م أكبر بالقضايا اليومية للعرب يف إسرائيليف احلرب النفسية إىل اهتما
مرتبطة باألحزاب الصهيونية وأجهزة االستخبارات، " قوائم عربية"السلطة بحاجة إىل 

بل توصلت إىل مزيج من سياسة التمييز القومي واألسرلة احملدودة التي تتجاوب 
إن األسرلة املشوهة . معها فئات اجتماعية نمت عبر عملية طويلة من التحديث املشوه

االنتخابات للكنيست الثالث عشر على حلبة األقلية  هي التحدي األساسي الذي تطرحه
هذه األقلية املعادية لالحتالل واملستفيدة منه يف الوقت  –الفلسطينية يف إسرائيل 

أقلية فلسطينية يف  –للهجرة اليهودية واملستفيدة منها يف الوقت ذاته  نفسه؛ املعادية
  ■. لة يهودية يف عصر مؤامرة حتويل القضية الفلسطينية إىل قضايا أقلياتدو
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