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   تاءارق

  
  ١٩٩١ – ١٩٦٧األقلية العربية يف إسرائيل 

The Arab Minority in Israel 1967-1991  
by Jacob Landau. Oxford: Clarendon press, 1993. 

 
ومنصف يف تقويمه للتطور السياسي  النداو أكاديمي وجيز يف أسلوبه  

واالجتماعي واالقتصادي والثقايف للفلسطينيين الذين أصبحوا أقلية يف وطنهم غداة 
وإن حتليله لسياساتهم وتنظيمهم يف الفصل السابع يمتاز . ١٩٤٨إنشاء إسرائيل سنة 

النظام بفعالية خاصة، إذ يلحظ الصراع بين العوامل الدافعة يف اجتاه االندماج داخل 
  .اإلسرائيلي وتلك الذاهبة يف اجتاه االغتراب والتطور املنفصل

غير أن النداو يهوِّن كثيراً من شأن عدة عناصر يف العالقة بين اجلماعة   
" أمالك الغائبين"ومن أبرز هذه العناصر مسألة . اليهودية السائدة واألقلية الفلسطينية

أي األراضي واملنازل التي خلَّفها الالجئون الفلسطينيون وراءهم  –املثيرة للسخط 
ومن . والتي وضعت دولة إسرائيل اليد عليها ثم مضت تديرها بعد ذلك– ١٩٤٨سنة 

سواء منها تلك  –الشؤون املساوية لذلك يف األهمية كون معظم األراضي يف إسرائيل 
الصندوق القومي "ملسجلة باسم التي تعود حرية التصرف فيها إىل الدولة أو تلك ا

ال يمكن أن تؤجَّر أو تباع  –وغيرها من املنظمات اليهودية ) كيرن كاييمت" (اليهودي
  .إال من اليهود بحيث حترم األقلية الفلسطينية أحد حقوق املواطنية األساسية

) األبارتهايد(من أهم أعمدة نظام التمييز العنصري " مسألة األرض"كانت   
يف جنوب إفريقيا منذ خمسة عقود من الزمن، لكن النداو يتجاهل الذي طبق 

تضمينات هذه املسألة بالنسبة إىل عالقة إسرائيل كدولة يهودية بمواطنيها من غير 
كما أنه يتغاضى عن عماد آخر من أعمدة التمييز العنصري، أي التمييز . اليهود

رم الفلسطينيين املنافع القانوين املكوِّن جلوهر النظام واملصنوع على نحو يح
  .املتاحة لنظرائهم من املواطنين اليهود، كاملكافآت املالية لألسر الكبيرة



  ٢٠٨، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد ٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٢ 
 

يمكن اعتبار النداو، إىل حد ما، مثاًال جيداً لليبرايل النموذجي، يف جمتمع   
استعماري؛ الليبرايل الذي يتمنى قيام عالقات طيبة ويحاول أن يضفي على األشياء 

، والذي يفضي، يف نهاية املطاف، إىل تقديم مرافعة فكرية دفاعاً عن أفضل التأويالت
فمن حججه األساسية أن الوجوه السلبية التي تسم معاملة إسرائيل . النظام القائم

ومع . ملواطنيها من غير اليهود إنما تنشأ عن اإلهمال ال من نتائج سياسة مقصودة
واملوجودة يف النظام، كما أنه  نات الفاضحةذلك فال جواب عنده عن بعض التباي

ويتبيَّن ذلك بأجلى صورة يف تسليمه بأن . يقصِّر حقاً يف مواصلة بحثه حتى النهاية
الفلسطينيين ال يتمتعون بتمثيل مالئم على صعيد الوظائف احلكومية، وال سيما 

عناء  املناصب العليا، ثم يف إهماله املوضوع بعد اإلتيان إىل ذكره عرضاً وعدم تكلُّفه
تفحص تضميناته كلها بالنسبة إىل تطور اجملتمع الفلسطيني يف إسرائيل من 

  .النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية
، الذي صدر (Koenig Report)" تقرير كونيغ"ومما ال يقل عن ذلك داللة أن   

لتزايد السكاين ودعا إىل زيادة االستيطان اليهودي يف اجلليل جملابهة ا ١٩٧٦سنة 
. الفلسطيني ال يكاد يؤتى إىل ذكر له على الرغم من أنه يعبِّر بقوة عن املواقف الرسمية
والظاهر أنه يتوقع من القارىء أن يسلم بأن هذا التقرير، الذي أعدَّه بال ريب مسؤول 

عن حكومي والذي كان له أثر ال ينكر يف الدوائر احلاكمة، يعبِّر أيضاً عن اإلهمال ال 
  .سياسة حكومية مقصودة

لكن يجب أال حتجب هذه العيوب، وإن كانت كبيرة، مواطن القوة يف هذا   
فالفصل اخلاص بالتنظيم السياسي والزعامة داخل األقلية الفلسطينية جيِّد؛ . الكتاب

إذ يتفحص النداو فيه الصراع بين اجلذب يف اجتاه االندماج يف إسرائيل واالندفاع 
وهو يالحظ تناقص مكانة القادة الدينيين وزعماء احلمايل . منفصل يف اجتاه كيان

وتراجع زعامتهم أمام األصغر منهم سناً، كما أنه يوثِّق انقالب املوازين بتحليل نتائج 
وهو يقابل، يف الوقت نفسه، هذا النمط باحتفاظ األكبر سناً، مع . االنتخابات البلدية

  .ذلك، بنفوذ سياسي ال يستهان به
عجزت اجلماعة الفلسطينية عن تطوير زعامة مستقلة متماسكة فيبقى  ما لِمَأ  

ويبدو النداو أنه يفسر ذلك بواسطة عوامل اجتماعية واقتصادية، لكن . غير واضح
األرجح أن املسلمة التي يضمرها املؤلف، فيما يبدو، هي أن الفلسطينيين عجزوا عن 

أي ملا كان . م قومي إسرائيلي أوسع نطاقاًتوليد زعامة مستقلة ألنهم ينتمون إىل نظا
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املؤلف ينطلق من اعتبار دولة إسرائيل اإلطار املرجعي املوحِّد فهو ال يرى، بالتايل، 
انعدام الزعامة الفلسطينية املتماسكة أو اجلبهة املوحدة كمسألة بارزة جدية 

  .باالستقصاء
إسرائيل كقضية قومية يف بدالً من النظر إىل قضية األقلية الفلسطينية يف   

املقام األول، فهو ينظر إليها باعتبارها قضية اجتماعية، أو اقتصادية أو دينية، 
تماماً مثلما قد ينظر أي حملل أكاديمي إىل وضعية السود أو املتحدرين من أصل 

أما كون النداو يعتبر التقسيمات الطائفية للمواطنية . إسباين يف الواليات املتحدة
ئيلية بمثابة منطلق مواز لتحليل الوضع يف إسرائيل فيتبين من تركيزه على اإلسرا

تاريخ الطوائف الفلسطينية اخملتلفة يف فصل مستقل جيد السبك وإن كان يف بعض 
األحيان مغرقاً يف التفصيالت الصغرة ومستنداً إىل وقائع ترجع إىل ما قبل سنة 

١٩٦٧.  
ضعية الفلسطينيين يف إسرائيل بلورة إن تقصير النداو عن بلورة حتليله لو  

كاملة ال يخلو من الغرابة؛ إذ إنه يخصص فصالً كامالً ألنماط االنتخابات البلدية يف 
واحلق أن يف هذا الفصل من التفصيالت كثرة تعسِّر على القارىء . البلدات الفلسطينية

ن ناحية أُخرى، هو وما يخلو الكتاب منه، م. أحياناً متابعة السلك العام الذي ينتظمها
االعتراف بأن تطور األقلية الفلسطينية السياسي قد عوّقه وشوَّهه كثيراً فرضُ األحكام 

  . ١٩٦٦و ١٩٤٨العرفية على الفلسطينيين بين سنتي 
بيد أن النداو يقرُّ الحقاً بأن الفلسطينيين عانوا مستوى تسيسس وتربية أدنى   

ائهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة األحدث من نظرائهم اليهود، ال بل أدنى من أشق
وهو يذكر انبثاق النشاط واالهتمام السياسيين داخل اجلماعة الفلسطينية بعد . احتالالً

، لكنه يتغاضى عن كون املئات من الشباب والشابات انضموا إىل ١٩٦٧سنة 
داللته يف  ومما له. ف.ت.اجلماعات املقاتلة السرية أو اختاروا املنفى لالنضمام إىل م

هذا التغاضي أنه ال يجيب عن السؤال املطروح يف مكان آخر من الكتاب باعتباره 
موضوعاً مركزياً، أال وهو ما الذي يحمل مواطنين إسرائيليين على الذهاب يف 

 –شعورهم باالغتراب وبالوطنية الفلسطينية املتنامية إىل حد حمل السالح ضد الدولة 
  .راً طبيعياً جداً وردَّة طبيعية يف نظر مراقب خارجيوإن كان ذلك ربما بدا أم

مالحظات النداو اخلتامية تلخِّص مقاربته كلها، فضالً عن تلخيص أهم   
شاغلين من شواغل الكتاب؛ فهو يرى أن انعدام املساواة املدنية قد دفع األقلية 
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أن مواطنيه  ، لكنه يصرُّ يف الوقت نفسه على"االنسحاب من إسرائيل"الفلسطينية إىل 
الدرجة الثاين التي للفلسطينيين يف إسرائيل ليست نتيجة سياسة مقصودة بل نتيجة 

  ".سياسة الالسياسة"أو ما يسميه  –اإلهمال 

  يزيد صايغ
 )بريطانيا(حماضر يف جامعة كامبريدج 
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