مقاالت

حممد �أمارة ومهند
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م�صطفى*

�صعود الليكود وحتوالت اخلطاب
ال�سيا�سي لفل�سطينيي 1948
تعالج هذه المقالة العوامل التي �أدت �إلى ''االنقالب'' ال�سيا�سي في �إ�سرائيل في
�سنة  1977وت�سلّم الليكود ال�سلطة لأول مرة ،وتناق�ش ب�شيء من التف�صيل تحوالت
الخطاب ال�سيا�سي لفل�سطينيي  48في �ش�أن م�س�ألة تعريف �إ�سرائيل كدولة يهودية،
ومكانة الفل�سطينيين وحقوقهم في هذه الدولة.

�أظهرت

االنتخابات الإ�سرائيلية
في � 17أيار/مايو 1977
طوراً جديداً في تاريخ �إ�سرائيل ال�سيا�سي،
فبعد ثالثة عقود من هيمنة الحركة
العمالية الي�سارية ال�صهيونية بقيادة حزب
''مباي'' ،وحزب ''العمل'' الحق ًا ،على ال�سلطة
ال�سيا�سية في �إ�سرائيل ،ا�ستطاع اليمين
ال�صهيوني التحريفي ( ،)revisionistممث ًال في
حزب الليكود ،برئا�سة مناحم بيغن ،الفوز في
االنتخابات وت�شكيل الحكومة لأول مرة.
لقد �أ�صبحت كلمة ''انقالب'' 1هي الكلمة
ال�سائدة لو�صف هذه االنتخابات ،وقد
ا�ستعملها مقدم الن�شرة الإخبارية الم�شهور
في القناة الأولى الر�سمية ،حاييم يافين،
للتعبير عن النتائج التي حملت انقالب ًا
�سيا�سي ًا حقيقي ًا على الحركة الم�ؤ�س�سة للدولة

اليهودية ،والتي قادتها لثالثة عقود بال
مناف�س .واعتبر بيغن فوز حزبه وفوزه
�شخ�صي ًا �أنه تحول تاريخي ،قائ ًال'' :هذا
الم�ساء بد�أ تحول في تاريخ ال�شعب اليهودي
والحركة ال�صهيونية'' (Foxman-Shaa’l
.)2008, p. 24
تهدف هذه المقالة ،في الق�سم الأول منها،
�إلى عر�ض خلفية ق�صيرة للعوامل التي �أدت
�إلى ''االنقالب'' ال�سيا�سيّ � .أما الق�سم الثاني
منها ،فيعالج تحوالت الخطاب ال�سيا�سي
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل في �أعقاب االنقالب
* محمد �أمارة :رئي�س الدرا�سات العليا في الكلية
الأكاديمية ''بيت بيرل'' ورئي�س الجمعية الإ�سرائيلية
لدار�سة اللغة والمجتمع ● مهند م�صطفى :المدير
العام لمركز مدى الكرمل/المركز العربي للدرا�سات
االجتماعية التطبيقية.
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ال�سيا�سي و�صعود اليمين ،و�أثرهما في ت�سريع
بلورة خطاب �سيا�سي في �صفوف الفل�سطينيين
في �إ�سرائيل ب�ش�أن م�س�ألة تعريف �إ�سرائيل
كدولة قومية ــ �إثنية (يهودية) ،ومكانة
الفل�سطينيين فيها.
وتحلل المقالة المفارقة التاريخية ب�ش�أن
العالقة بين اليمين والأقلية العربية،
فالتحوالت االجتماعية التي رافقت االنقالب
�ساهمت في الت�شديد على ال�سيا�سات الإثنية
في التعامل مع الأقلية العربية ،على الرغم من
�أن بداية ت�أ�سي�س هذه ال�سيا�سات كانت في
فترة حكم حزب العمل .وتتمثل المفارقة في
�أن اليمين الإ�سرائيلي كان بالذات �ضد كثير
من ال�سيا�سات التمييزية �ضد العرب عندما
كان في المعار�ضة ،وخ�صو�ص ًا موقفه
الراف�ض للحكم الع�سكري المفرو�ض عليهم
كونهم مواطنين �إ�سرائيليين .وتذهب المقالة
�إلى �أن موقف اليمين الوا�ضح من م�ستقبل
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،والذي يتناق�ض
كلي ًا مع موقف الفل�سطينيين في �إ�سرائيل (حق
تقرير الم�صير للفل�سطينيين من خالل �إقامة
دولة فل�سطينية في المناطق المحتلة منذ �سنة
 ،)1967جعل االحتالل ق�ضية مركزية في
الخطاب ال�سيا�سي للفل�سطينيين في �إ�سرائيل.

االنقالب :اخللفيات واالنعكا�سات
ال�سيا�سية
حمل االنقالب �أبعاداً �سيا�سية كبيرة� ،أولها
انت�صار حزب الليكود برئا�سة مناحم بيغن
ألد خ�صوم
وت�شكيله للحكومة ،فقد كان بيغن � ّ
م�ؤ�س�س دولة �إ�سرائيل ورئي�س حزب ''مباي''،
دافيد بن ــ غوريون ،الذي رف�ض ت�شكيل �أي
حكومة برئا�سته ت�ضم ''حركة حيروت''
بزعامة بيغن ،وبقيت جملته الم�شهورة مدوية

في ال�سيا�سية الإ�سرائيلية '' ال ماكي وال
حيروت'' في الحكومة ،و''ماكي'' هو الحزب
ال�شيوعي الإ�سرائيلي غير ال�صهيوني ،وقد
و�ضعه بن ــ غوريون في منزلة واحدة مع
حزب ''حيروت'' ال�صهيوني اليميني.
ويعتبر بع�ض الباحثين �أن نتائج
انتخابات � 1977أ�س�ست للجمهورية
الإ�سرائيلية الثانية ( .)Arian 1997وهنالك َمن
ي�صفها ب�أنها انت�صار ''�إ�سرائيل الثانية'' التي
بد�أت تتكون في �أواخر ال�ستينيات ،على
''�إ�سرائيل الأولى'' التي �أ�س�ستها وقادتها حركة
العمل ال�صهيونية (.)Yazhar 2008
ا�ستعمل باحثون �إ�سرائيليون الإطار
النظري ''الحزب المهيمن'' ،الذي عر�ضه
موري�س دوفيرجر ( )Maurice Duvergerفي
كتابه ''الأحزاب ال�سيا�سية :تنظيمها ون�شاطها
في الدولة الحديثة'' ( ،)Duverger 1954لو�صف
هيمنة حزب مباي على الجهاز ال�سيا�سي
الإ�سرائيلي خالل العقود الثالثة الأولى
لت�أ�سي�س الدولة .والحزب المهيمن ال يعني
ن�شوء جهاز حزبي يعتمد على حزب واحد ،بل
ربما ين�ش�أ في نظام �سيا�سي متعدد الأحزاب،
كما �أنه ال يعني بال�ضرورة ح�صول الحزب
المهيمن على �أغلبية المقاعد �أو الأ�صوات،
فعلى الرغم من وجود تعددية حزبية وعدم
ح�صول الحزب المهيمن على �أغلبية المقاعد،
ف�إنه يبقى مهيمن ًا على الجهاز ال�سيا�سي،
وذلك ب�سبب ت�أثيره الكبير والح�صري في
التحوالت في الدولة في مختلف المجاالت
وارتباط الدولة بالحزب ،ولذلك اع ُتبرت
انتخابات  1977نهاية لجهاز الحزب
المهيمن من الم�شهد الإ�سرائيلي (Shapiro
.)1980
بد�أت مالمح االنقالب ال�سيا�سي في �إ�سرائيل
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في مطلع ال�سبعينيات ،ففي انتخابات الكني�ست
ال�سابعة في �سنة  ،1973لم يكن الليكود بعيداً
عن حزب ''المعراخ'' من حيث عدد المقاعد .فقد
حملت الفترة الممتدة من �أواخر ال�ستينيات،
وخ�صو�ص ًا بعد حرب حزيران/يونيو 1967
حتى منت�صف ال�سبعينيات ،كثيراً من التحوالت
التي قادت في النهاية �إلى االنقالب ال�سيا�سي
في �سنة  ،1977وكان �أبرزها ت�أييد مت�صاعد
لليهود ال�شرقيين لحزب الليكود .فمنذ �سنة
 ،1973بد�أ �أكثر من  %50من ال�شرقيين
ي�صوتون للحزب (�أمارة ( )2003ما عدا
ّ
انتخابات  .)1999وي�شير بيلد و�شافير (Peled
� )& Shafir 2005إلى مجموعة من التحوالت
البنيوية والأيديولوجية لهذا ال�سلوك� ،إذ بد�أت
كتحوالت بنيوية في االقت�صاد الإ�سرائيلي بعد
حرب  ،1967و�ساهمت في تقلي�ص التبعية
االجتماعية واالقت�صادية لكثير من ال�شرقيين
بم�ؤ�س�سات حزب العمل ،و�أدى ذلك �إلى ظهور
جيل ثانٍ من ال�شرقيين الذين احتجوا على
مكانتهم االجتماعية الهام�شية ،واتخذوا
�سلوكيات �سيا�سية واجتماعية مختلفة عن
�آبائهم.
لقد �أدت ال�سيا�سات االقت�صادية التي
اتبعتها الحكومة في �سنة  ،1965وهدفت �إلى
�إ�ضعاف مطالب العمال� ،إلى ارتفاع معدالت
البطالة وتقلي�ص الدخل ،وخ�صو�ص ًا في
�صفوف ال�شرقيين .كما �ساهم �إلغاء الحكم
الع�سكري في �سنة  1966عن المواطنين
العرب الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،واحتالل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة في �سنة ،1967
في دخول قوى عاملة رخي�صة �إلى ال�سوق
الإ�سرائيلية ،ناف�ست اليد العاملة لليهود
ال�شرقيين ،وذلك لأول مرة منذ �سنة ،1948
الأمر الذي �ساهم في دفع ال�شرقيين �إلى
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�أح�ضان حزب الليكود الذي تب ّنى �سيا�سة
خطاب قومي مت�شدد تجاه العرب ،فدمج
اليمين بين توجهات اقت�صادية ر�أ�سمالية،
وبين توجهات قومية �إثنية في تعامله مع
الم�س�ألة االجتماعية في المجتمع الإ�سرائيلي.
ومن العنا�صر الم�ؤثرة �أي�ض ًا ،التخبط
ال�سيا�سي والأيديولوجي الذي ميز حركة العمل
ال�صهيونية بعد �سنة  1967ب�ش�أن مواقفها من
م�ستقبل الأرا�ضي الفل�سطينية ،في مقابل
موقف وا�ضح ومثابر طرحه اليمين ممث ًال في
حزب الليكود الذي اعتبر الأرا�ضي المحتلة
جزءاً من ''�أر�ض �إ�سرائيل'' التي يرى ب�أنها
يجب �أن تكون جزءاً من دولة �إ�سرائيل
(.)Peled & Shafir 2005, pp. 116-117
ومثلت االحتجاجات االجتماعية في �أواخر
ال�ستينيات بداية ت�أ�سي�س ''دولة �إ�سرائيل
الثانية'' ( ،)Yazhar 2008ف�إ�سرائيل الأولى
تميزت بهيمنة حركة العمل ال�صهيونية على
ّ
مرافق الحياة كلها في �إ�سرائيل منذ �سنة
 ،1948بينما �إ�سرائيل الثانية كانت بداية
الت�صدعات في هيمنته .فعلى �سبيل المثال،
مثلت حركة االحتجاج االجتماعية ،مثل
التظاهرات في منطقة وادي ال�صليب في
حيفا ،ون�شوء حركة الفهود ال�سود
واالحتجاجات في القد�س ،وكلها كانت
احتجاجات لليهود ال�شرقيين على واقعهم
االجتماعي وال�سيا�سي� ،أحد �أهم الت�صدعات
االجتماعية وال�سيا�سية في هيمنة حزب
العمل .فمن جهة د ّلت هذه االحتجاجات على
ف�شل ال�سيا�سات االقت�صادية وا�ستيعاب
المهاجرين ال�شرقيين في المجتمع الإ�سرائيلي،
ومن جهة ثانية مثلت بداية حراك �سيا�سي
لقوى اجتماعية هام�شية نحو اليمين
الإ�سرائيلي (.)Peled & Shafir 2005
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عا�ش معظم اليهود ال�شرقيين في مدن
التطوير في المناطق الهام�شية (جغرافي ًا
واقت�صادي ًا) ،و�أقيمت �أغلبية هذه المدن في
الخم�سينيات بهدف ا�ستيعاب المهاجرين
اليهود من الدول العربية والإ�سالمية .وقبل
الهجرة الرو�سية الكبيرة في بداية الت�سعينيات،
�ش ّكل ال�شرقيون  %75من �سكان مدن التطوير
(.)Peled & Shafir 2005, p. 105
بد�أ االحتجاج ال�سيا�سي ي�أخذ منحى �أقوى
بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر  1973التي
منحت ال�شرعية لنقا�ش �سيا�سي في الحيز
العام هو الأول من نوعه ،ب�ش�أن نتائج الحرب،
كما ظهرت حركة اال�ستيطان في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة التي �ساهمت في �صعود
الخطاب القومي الديني ،وظهر النقا�ش
واالنق�سام في المجتمع الإ�سرائيلي ب�ش�أن
م�ستقبل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة منذ
�سنة  ،1967والذي تحول �إلى �أهم المحاور
التي ينق�سم عليها المجتمع الإ�سرائيلي حتى
اليوم.
في بحثهما الذي يتناول التحوالت
الداخلية داخل حركة ''حيروت'' ،ي�شير كوهن
وليئون (� )Cohen & Leon 2011إلى ثالثة
تحوالت في حركة حيروت من حزب معار�ضة
لمدة ثالثة عقود �إلى حزب �سلطة متمث ًال في
الليكود اعتباراً من �سنة  :1977الأول ،هو
االنتقال من االهتمام بال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأيديولوجية فقط �إلى االهتمام بق�ضايا
النا�س االجتماعية واالقت�صادية ،والذي يدل
على ليونة فكرية في الحزب �ساهمت في
ا�ستقطاب جمهور جديد �إليه؛ الثاني ــ وهو
تحول تنظيمي ــ تمثل في تو�سيع الحركات
التي تقودها حركة حيروت ،والتي ان�ضوت في
النهاية تحت م�سمى الليكود (�أي التكتل) ،كما

ي�شمل هذا التحول �إعادة تفعيل الفروع الحزبية
وتجديد بنية الحزب التنظيمية؛ الثالث ،وهو
تحول اجتماعي تمثل في تو�سيع قاعدة الحزب
االجتماعية التي انح�صرت �سابق ًا في �أع�ضاء
الحركات الع�سكرية التاريخية ''ليحي''
و''�إيت�سل'' ،لت�شمل �أع�ضاء وممثلين من قواعد
اجتماعية مختلفة جيلي ًا و�إثني ًا� ،أهمها
ال�شرقيون (.)Cohen & Leon 2011
في المقابل� ،أ�صيب حزب العمل الحاكم
بلوثة الف�ساد ،وتم الك�شف عن ق�ضايا تورطت
بها قيادات منه ،عالوة على عجز الحزب عن
فهم التحوالت االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية التي برزت �إلى العلن بعد حرب
 ،)Yazhar 2008, p. 78( 1967وف�ض ًال عن
غياب ت�صور وا�ضح لم�ستقبل الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة.
وحتى اليوم ،ال يزال هناك خالف ب�ش�أن
دور ال�شرقيين في االنقالب ال�سيا�سي في �سنة
 ،1977لكن هناك اتفاق ًا على دور العامل
الطائفي في التحوالت ال�سيا�سية التي لحقت
باالنقالب ،وخ�صو�ص ًا في انتخابات 1981
التي عزز فيها الليكود حكمه بعد فوزه في
االنتخابات مرة �أُخرى بف�ضل ال�شرقيين ،الأمر
الذي جعل انقالب  1977جزءاً من �صيرورة
اجتماعية �سيا�سية م�ستمرة وم�ؤثرة وم�ساهمة
في تغيير المجتمع الإ�سرائيلي (.)Arian 1980

خطاب �سيا�سي جديد لفل�سطينيي 48
هذه التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية
طاولت العرب من مواطني �إ�سرائيل ،و�أ ّثرت
ب�صورة خا�صة في خطابهم ال�سيا�سي ،فقد
منحت �إ�سرائيل الفل�سطينيين الذين بقوا في
بلدهم الجن�سية الإ�سرائيلية فور �إعالن
''اال�ستقالل'' ،وبلغ عددهم في ذلك الوقت
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 155.000ن�سمة تقريب ًا ،عا�ش معظمهم وال
يزالون في القرى والمدن العربية .ومع �أن
دولة �إ�سرائيل منحتهم المواطنة الإ�سرائيلية،
�إ ّال �إنها فر�ضت عليهم حكم ًا ع�سكري ًا نحو
ع�شرين عام ًا ،قطع فعلي ًا �أي عالقة �أو توا�صل
بينهم وبين �سائر ال�شعب الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والعالم العربي
(.)Amara & Mustafa 2013
و ُتعتبر فترة الحكم الع�سكري ( 1949ــ
 )1966من الفترات المهمة التي �أ ّثرت في
الخطاب والتنظيم ال�سيا�سيين للفل�سطينيين في
�إ�سرائيل .فقد و�ضع الحكم الع�سكري نظام ًا
كام ًال من العوائق والقيود على حرية حركة
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل وتن ّقلهم ،وبات
التنقل من منطقة �إلى �أُخرى يتطلب ت�صريح ًا
من الحاكم الع�سكري ( 2،)Baumel 2007الأمر
الذي �ساهم في �إعاقة العمل والتنظيم
ال�سيا�سيين داخل المجتمع الفل�سطيني ،كما �أنه
قطع م�سيرة التمدين والتحديث التي كانت
جارية في المجتمع الفل�سطيني قبل النكبة،
في الثالثينيات والأربعينيات.
وخ�ضع نظام الت�صاريح العتبارات �أمنية
وعالقات �شخ�صية� ،إذ ا�ستخدم الحكم
الع�سكري ر�ؤ�ساء الحمائل والزعامات
التقليدية كقنوات �أ�سا�سية لمنح المجتمع
العربي االمتيازات الحكومية في عدة
مجاالت ،مثل :التعليم والعمل وت�صاريح
التنقل من مكان �إلى �آخر ،وتح ّكم في
خياراتهم ال�سيا�سية خالل االنتخابات
( .)Lustick 1980وكان هدف الحكم الع�سكري
هو ال�سيطرة ومراقبة الأقلية الفل�سطينية
الباقية في الدولة الجديدة (.)Baumel 2007
وي�صف لو�ستك ثالث �أدوات �أ�سا�سية لل�سيطرة،
قامت الدولة بتوظيفها لتعزيز �سيطرتها
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و�إدامتها على الفل�سطينيين في �إ�سرائيل:
الأولى� ،إبقاء وت�شجيع التفرقة الموجودة
والقائمة على �أ�س�س دينية (م�سلمون،
وم�سيحيون ،ودروز) ومناطقية (جليل ،ومثلث،
ونقب) وعائلية ،الأمر الذي يعني عدم
االعتراف بالعرب ك�أقلية قومية؛ الثانية،
عملية ا�ستيعاب نخب عربية بوا�سطة ت�سهيالت
خا�صة ُتمنح لها بهدف �إبعادها عن خطاب
�سيا�سي قومي ،وعن ال�سعي وراء �أهداف
جماعية لمجموعاتها القومية؛ الثالثة ،تعزيز
التبعية الجماعية للمجتمع العربي ،وخ�صو�ص ًا
في المجال االقت�صادي ،من خالل تحويل
العرب �إلى بروليتاريا في ال�سوق اليهودية
(.)Lustick 1980
ت�أ�س�س في �إ�سرائيل خالل فترة الحكم
الع�سكري نظامان �شديدا التباين فيما بينهما،
الأول :ديمقراطي حكم المجتمع اليهودي،
والثاني غير ديمقراطي حكم المجتمع العربي
من خالل نظام الحكم الع�سكري و�أذرعه
المتنوعة .وعلى الرغم من �أن الدولة �أعطت
العرب بع�ض الحقوق ال�سيا�سية ،مثل الحق في
الت�صويت بعد منحهم المواطنة الإ�سرائيلية،
أقرها
ف�إنها قل�صت حقوق ًا �سيا�سية �أُخرى � ّ
النظام الديمقراطي وحقوق المواطنة ،مثل
وحرية
بحريةّ ،
الحق في التنظيم ال�سيا�سي ّ
الحركة والتجمع .كما �أن الحكم الع�سكري �أدار
جهازاً ق�ضائي ًا منف�ص ًال للعرب ،فالعرب من
مواطني دولة �إ�سرائيل خ�ضعوا لنظام المحاكم
الع�سكرية ،بينما خ�ضع اليهود لمحاكم مدنية
(� .)Korn 2000إن عملية الف�صل بين اليهود
والعرب في �إ�سرائيل �أكدت �أن لليهود في الدولة
حقوق ًا جماعية وقومية ،في حين �أن حقوق
الفل�سطينيين فيها هي حقوق فردية ،وغير
مت�ساوية �أي�ض ًا (.)Peleg & Waxman 2011
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في المجمل يمكن القول �إنه على �صعيد
الخطاب ال�سيا�سي العربي الذي تبلور في فترة
الحكم الع�سكري ،فقد كان خطاب ًا �سيا�سي ًا �أراد
�أن يتجاوز واقع الهزيمة والحفاظ على بقاء
النا�س في وطنهم ،وجرى ذلك من خالل
ح�ضور زائد للخطاب المدني يركز على
ا�ستجداء ال�سلطة من �أجل �إعطاء هام�ش من
الحقوق والحريات للمواطنين ،وذلك لتوفير
الحد الأدنى من الأمن المعي�شي والوجودي لهذا
المجتمع الذي خرج من نكبة  1948مهزوم ًا
و�ضعيف ًا وم�صدوماً .في هذه الفترة كان
الخطاب الوطني� ،أي الخطاب الذي ي�شدد على
الم�س�ألة الوطنية الفل�سطينية وربطها بواقع
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،يتمتع بح�ضور
محدود� ،إن لم يكن غائباً .فالحكم الع�سكري
عزل الفل�سطينيين في �إ�سرائيل عن محيطهم
الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي ،وكانت ذروة
ن�ضالهم ال�سيا�سي هي المطالبة ب�إلغاء الحكم
قيد حريتهم ال�سيا�سية والمدنية،
الع�سكري الذي ّ
من دون الحديث عن الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية� ،أو ربط ذلك بـهذه الق�ضية .بكلمات
�أُخرى ،كان ج ّل الخطاب مدني ًا معزو ًال عن
الخطاب ال�سيا�سي الوطني الذي يعتبر
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل جزءاً من الق�ضية
الفل�سطينية (.)Ghanem & Mustafa 2011
�شكل العقد الذي �أعقب حرب حزيران/
يونيو  1967وحتى �سنة  ،1977مرحلة مهمة
في تاريخ الفل�سطينيين في �إ�سرائيل على
م�ستويات اجتماعيه و�سيا�سية وثقافية .ففي
تلك الفترة �شهد المجتمع الفل�سطيني في
�إ�سرائيل بداية ت�أ�سي�س طبقة و�سطى
وبورجوازية �صغيرة ،وطبقة من المثقفين
الذين تخرجوا من الجامعات الإ�سرائيلية،
ون�شوء حركات �سيا�سية جديدة ،وظهور

قيادات �سيا�سية محلية وقطرية من الجيل
الثاني اعتزت بهويتها الفل�سطينية ،وبناء
تنظيمات �سيا�سية قطرية ذات طابع قومي
جماعي تهدف �إلى تنظيم العمل ال�سيا�سي
والمدني في �صفوف الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل ،مثل اللجنة القطرية لر�ؤ�ساء ال�سلطات
المحلية ،ولجان الطالب العرب في الجامعات،
واالتحاد القطري للطالب العرب ،واتحاد
الأدباء العرب ،وغيرها (Amara & Mustafa
.)2013
و�شهد هذا العقد �أحد �أهم الأحداث المركزية
والم�ؤثرة في تاريخ الفل�سطينيين في �إ�سرائيل،
وهو يوم الأر�ض في �آذار/مار�س ،1976
والذي ُيعتبر �أكبر عمل احتجاجي منظم �شهده
المجتمع الفل�سطيني منذ قيام دولة �إ�سرائيل
حتى ت�شرين الأول�/أكتوبر 3 .2000
لقد خرج المواطنون الفل�سطينيون في
�آذار/مار�س  ،1976في احتجاجات كبيرة
عم جميع المناطق
واكبها �إ�ضراب �شامل ّ
والبلدات العربية �ضد مخطط لم�صادرة
الأرا�ضي العربية في الجليل ،و�سقط خالل
االحتجاجات �ستة قتلى ومئات الجرحى
والمعتقلين .وعملت القيادة ال�سيا�سية الجديدة
على تنظيم الفل�سطينيين في �إ�سرائيل قومي ًا،
فازدادت الن�شاطات والممار�سات ال�سيا�سية
والوطنية الداعمة لحق تقرير الم�صير لل�شعب
الفل�سطيني والراف�ض لالحتالل الإ�سرائيلي،
وج�سد انت�صار الجبهة الديمقراطية في بلدية
ّ
النا�صرة �أكبر المدن العربية في �إ�سرائيل ،على
الزعامة التقليدية ،مرحلة جديدة للجيل
الثاني للقيادة الوطنية .وقد تجرعت القيادة
ال�سيا�سية الجديدة هزيمة  ،1967وعلى عك�س
الجيل الأول الذي خ�ضع لنتائج النكبة وقبل
بالمكانة المدنية المتدنية في �إ�سرائيل ،ف�إن
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الجيل الثاني من القيادات ال�سيا�سية،
وخ�صو�ص ًا الذين تخرجوا من الحركة الطالبية
العربية في الجامعات الإ�سرائيلية� ،أراد تغيير
الواقع ال�سيا�سي العربي في �إ�سرائيل من حيث
المكانة المدنية ودعم حق الفل�سطينيين في
الأرا�ضي المحتلة في تقرير الم�صير (Amara
.)& Mustafa 2013
�شهد هذا العقد ت�أ�سي�س حركتين �سيا�سيتين
للفل�سطينيين هما الجبهة الديمقراطية لل�سالم
والم�ساواة ،وحركة �أبناء البلد .وهذه الأخيرة
ت�أ�س�ست في �سنة  ،1972وبد�أت م�سيرتها من
خالل العمل البلدي المحلي ،وال�سيا�سي
الوطني في الجامعات ،واعتبرت نف�سها جزءاً
من الحركة الوطنية الفل�سطينية ،كما اعتبرت
�أن ق�ضية العرب في �إ�سرائيل هي جزء من
الق�ضية الفل�سطينية ،و�أن ح ّلها ي�سبق �أي نقا�ش
ب�ش�أن المكانة المدنية �أو القومية للمواطنين
العرب في �إ�سرائيل ،و�أن حل ال�صراع يتمثل في
�إقامة دولة واحدة علمانية في فل�سطين
االنتدابية (.)Rekhess 1989
ت�أ�س�ست الجبهة الديمقراطية لل�سالم
والم�ساواة في �آذار/مار�س � ،1977أي بعد
عام على �أحداث يوم الأر�ض ،بمبادرة من
الم�ؤتمر الثامن ع�شر للحزب ال�شيوعي ،والذي
ُعقد بين  15و 18كانون الأول/دي�سمبر
 .1976واع ُتبرت الجبهة في �صيغتها القطرية
تحالف ًا بين الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي
وحركة الفهود ال�سود اليهودية التي ظهرت في
�أواخر ال�ستينيات كتعبير احتجاجي عن حالة
اليهود ال�شرقيين ال�سيئة .وان�ضمت �إلى الجبهة
�أي�ض ًا مجموعة قيادات عربية غير �شيوعية
ممن ت�ضامنوا مع ن�ضال الحزب ال�شيوعي،
ّ
ُ
كما ان�ضم �إليها �أج�سام �أخرى ،منها :لجنة
المبادرة الدرزية؛ الجبهة الديمقراطية من �أجل
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النا�صرة؛ حركة الي�سار اال�شتراكية الإ�سرائيلية
(�شا�سي).
تتميز الجبهة والحزب ال�شيوعي من
التيارات الأُخرى بعدة ميزات ()Ghanem 2001
�أبرزها :التنظيم على �أ�سا�س يهودي ــ عربي
مناوئ لل�صهيونية؛ ال�سالم (�إقامة دولة
فل�سطينية) والم�ساواة ك�أهداف مركزية� ،إذ
ترى الجبهة في الم�ساواة بين اليهود والعرب،
وفي ال�سالم بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين غاية
مركزية لها؛ المطالبة بتغييرات جذرية عبر
تغيير الطابع اليهودي ــ ال�صهيوني للدولة،
م�ؤكدة ب�شكل وا�ضح �أن جذور التمييز والغبن
اللذين يتعر�ض لهما الفل�سطينيون تكمن في
تف�ضل اليهود
الأيديولوجيا ال�صهيونية التي ّ
على غير اليهود (.)Rekhess 1993

تغيري ال�سلوك واخلطاب
�سجلت الفترة التي �أعقبت االنقالب
ال�سيا�سي تحو ًال في ال�سلوك ال�سيا�سي
االنتخابي للمواطنين الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل ،ففي العقود التي �سبقت االنقالب
�صوت معظم العرب للأحزاب
ال�سيا�سي ّ
ال�صهيونية وللقوائم العربية الملحقة لها
(ّ � ،)Neuberger 1993أما بعد االنقالب فقد
�صوت ن�صف العرب �أو �أكثر للأحزاب العربية
ّ
(ما عدا انتخابات  .)1992ويعتقد �سموحة �أن
هذا االتجاه يدل على ''تحرر'' بطيء للعرب من
اليهود وال�سلطات الإ�سرائيلية ،وي�شكل دلي ًال
على عملية تنامي الروح الوطنية للمواطنين
العرب (.)Smooha 1992, p. 216
هذا على م�ستوى التنظيم ال�سيا�سيّ � ،أما
عمق
على م�ستوى الخطاب ال�سيا�سي فقد ّ
االنقالب ال�سيا�سي في �سنة  1977توجهات
الخطاب ال�سيا�سي الذي بد�أ يتبلور بعد حرب
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حزيران/يونيو � ،1967إ ّال �إنه و�صل �إلى حالة
من الن�ضج بعد االنقالب ال�سيا�سي في �سنة
 .1977وكان ل�صعود اليمين دور مهم في
بلورة هذا الخطاب.
�ساهم �صعود اليمين في �إ�سرائيل في تعزيز
خطاب الم�ساواة من جهة ،وتعزيز مكانة
الق�ضية الفل�سطينية في الخطاب ال�سيا�سي من
جهة �أُخرى .ف�صعود اليمين �إلى ال�سلطة جعل
م�س�ألة حل الدولتين بعيدة المنال ب�سبب
توجهات اليمين الأيديولوجية التي اعتبرت �أن
''�أر�ض �إ�سرائيل'' هي حق لل�شعب اليهودي ،و�أن
�أق�صى ما يمكن �أن يقدمه اليمين هو �إعطاء
نوع من الحكم الذاتي للفل�سطينيين في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة تحت ال�سيطرة
الإ�سرائيلية ،وهو ما تعهدت به �إ�سرائيل في
�إطار اتفاق ال�سالم مع م�صر ولم تنفذه ولم
يقبله الفل�سطينيون �أي�ض ًا ،الذين طالبوا بحق
تقرير الم�صير من خالل �إقامة دولة
فل�سطينية .وحمل العرب في �إ�سرائيل هذا
الت�صور نف�سه ،وظهرت المفارقة في الخطاب
وال�سلوك ال�سيا�سيين للفل�سطينيين في �إ�سرائيل
في اعتبارهم اليمين التهديد ال�سيا�سي
لمكانتهم ،وذلك على الرغم من �أن الي�سار
الإ�سرائيلي حكم الدولة  30عام ًا ولم يفعل
�شيئ ًا لتح�سين مكانة المواطنين العرب ،ولم
يحقق حل الدولتين .وهكذا تحول العرب ب�سبب
اعتبارهم اليمين تحدي ًا ،وب�سبب تحالفهم مع
الي�سار� ،إلى جزء من الي�سار الإ�سرائيلي ،وقد
قادت الجبهة الديمقراطية وهي حركة
يهودية ــ عربية هذا التوجه بقوة (غانم
وم�صطفى .)2009
�أدى �صعود اليمين الإ�سرائيلي في �سنة
 ،1977ومواقفه من حل ال�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي� ،إلى زيادة مكانة ودور

الفل�سطينيين في �إ�سرائيل في نظر منظمة
التحرير الفل�سطينية ،كقوة �سيا�سية ت�ستطيع
التحالف مع الي�سار الإ�سرائيلي لإ�سقاط
وعمق
اليمين (ّ .)Sheila 1982; Sahliyeh 1994
هذا التوجه النظر �إلى الفل�سطينيين كقوة من
الي�سار الإ�سرائيلي ،الأمر الذي ناه�ضته
حركات �سيا�سية عربية ظهرت في
الثمانينيات ،مب�شرة بظهور تعددية �سيا�سية
حزبية و�أيديولوجية في �صفوف الفل�سطينيين
في �إ�سرائيل بعد هيمنة طويلة للحزب
ال�شيوعي الإ�سرائيلي والجبهة الديمقراطية مع
ح�ضور هام�شي لحركة �أبناء البلد.
ظهرت في الثمانينيات الحركة التقدمية
لل�سالم ،والحركة الإ�سالمية ،والحزب
الديمقراطي العربي ،والتجمع الوطني
الديمقراطي ،كما جرى ت�أ�سي�س الإطار الوطني
الجماعي الأهم للمواطنين العرب ،وهو ''لجنة
المتابعة العليا للجماهير العربية'' (غانم
وم�صطفى  .)2009فقد رف�ضت هذه الأحزاب،
وخ�صو�ص ًا الحركة الإ�سالمية والتجمع الوطني
الديمقراطي (وهو حزب قومي عربي) ،اعتبار
العرب في �إ�سرائيل جزءاً من الي�سار
الإ�سرائيلي ،واعتبرت �أن العرب لهم هوية
قومية عربية �أو دينية تتجاوز الت�صنيفات
ال�سيا�سية في الحلبة الإ�سرائيلية (ب�شارة
.)1998
لقد بد�أ خطاب �سيا�سي جديد بالت�شكل،
وظهر ذلك جلي ًا في وثيقة ال�ساد�س من
حزيران/يونيو  ،1980وهي �أول ن�ص �سيا�سي
يعبر ب�شكل جماعي عن الخطاب ال�سيا�سي
ّ
الجديد للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،ويبدو فيه
ب�شكل وا�ضح الربط بين الق�ضية الوطنية
والق�ضية المدنية .وقد و ّقع الوثيقة �آالف
المواطنين العرب وجاء فيها:
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نحن �أهل هذه البالد ،وال وطن لنا غير
هذا الوطن [ ]....لم ننكر ،وال يمكن �أن
ننكر ،حتى لو جوبهنا بالموت نف�سه،
وواع
�أ�صلنا العريق� :أننا جزء حي
ٍ
ون�شيط من ال�شعب العربي الفل�سطيني،
لم نتنازل ،وال يمكن �أن نتنازل ،عن
حق هذا ال�شعب في تقرير م�صيره ،وفي
الحرية واال�ستقالل ،على ترابه الوطني
(وثيقة ال�ساد�س من حزيران [يونيو]
.)1980
وربطت الوثيقة بين و�ضع الفل�سطينيين ال�صعب
في الأرا�ضي المحتلة والتدهور الجاري في
�أو�ضاع العرب في �إ�سرائيل ،وجاء فيها:

وي�ؤ ّثر ا�ستمرار هذا التدهور [في
المناطق الفل�سطينية] ،ت�أثيراً مبا�شراً،
على حياة وم�ستقبل المواطنين العرب
في �إ�سرائيل� ،ضحية اال�ضطهاد القومي
والقهر العن�صري .ففي ظل الحكومة
الحالية ،وخ�صو�ص ًا في الأ�شهر الأخيرة،
�أ�صبح التحري�ض العن�صري الدموي على
العرب� ،أمراً علني ًا متاح ًا في �إ�سرائيل ــ
بدءاً بت�صريحات رئي�س الحكومة،
ووزير الزراعة ،وانتهاء بو�سائل الإعالم
[ ]....ور�ؤ�ساء �سلطات محلية ،ون�شرات
العن�صريين في الجامعات الإ�سرائيلية.
ونالحظ� ،أي�ض ًا� ،أن هذا الجو العن�صري
الدموي ،يطغى على �أذرع ال�سلطة
التنفيذية ،خ�صو�ص ًا على ال�شرطة
والجي�ش وحر�س الحدود.
هذه الوثيقة التي ُتعتبر ،بحق� ،أول وثيقة
جماعية للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،ت�ؤكد
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معالم الخطاب ال�سيا�سي الذي ظهر بعد حرب
�سنة  ،1967و�إعادة تنظيم العالقة بين
البعدين الوطني والمدني كبعدين ال يمكن
َ
الف�صل بينهما.
وقد �ساهمت حرب لبنان الأولى في �سنة
 1982في تعميق الخطاب ال�سيا�سي في
�صفوف الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ،والذي بد�أ
يدمج بين تعزيز االنتماء الفل�سطيني وبين
توجهاته المعار�ضة لطابع الدولة اليهودي.
فهذه الحرب هي الأولى بين الحركة الوطنية
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،والتي ي�شهدها
الفل�سطينيون في �إ�سرائيل وهم خارج �سيطرة
الحكم الع�سكري.
جاءت حرب لبنان التي قادها بيغن في
ذروة خطاب �سيا�سي وطني في �صفوف
الفل�سطينيين ،فعززت مظاهر االحتجاج �ضد
وعمقت التحالف مع
اليمين الإ�سرائيليّ ،
الي�سار الذي خرج �ضد الحرب من جهة،
و�ساهمت في تعزيز هوية العرب الفل�سطينية
وت�ضامنهم مع الحركة الوطنية الفل�سطينية
من جهة ثانية .كما �ساهمت في رفع وتيرة
االحتجاج ال�سيا�سي للمواطنين العرب �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي من ناحية ،و�ضد الطابع
اليهودي للدولة من ناحية �أُخرى (Pappe
.)2011, p. 151
�سيطرة اليمين على الحكم في �إ�سرائيل من
�سنة  1977حتى �سنة ( 1992ما عدا �سن َتي
 1984و� ،1986ضمن حكومة الوحدة
حول ن�ضال المواطنين العرب �إلى
الوطنية) ّ
التركيز على مو�ضوع االحتالل و�إقامة دولة
فل�سطينية في حدود  4حزيران/يونيو ،1967
�إ ّال �إن عودة حزب العمل من جديد وبقوة في
�سنة  ،1992برئا�سة يت�سحاق رابين ،وبدء
مباحثات حثيثة بين �إ�سرائيل ومنظمة
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التحرير الفل�سطينية� ،أديا �إلى �إعادة االعتبار
�إلى م�س�ألة المواطنة ومكانة العرب في الدولة
اليهودية.
م ّثل توقيع اتفاق �أو�سلو تعميق ًا للتوجه
الذي يربط بين الطابع اليهودي للدولة وبين
مكانة المواطنين العرب في �إ�سرائيل .فقد
اعتقد العرب �أن حل الق�ضية الفل�سطينية لن
يح�سن مكانتهم ،بل �إن مكانتهم المدنية
ّ
كمواطنين مت�ساوين ،ومكانتهم القومية
ك�أقلية قومية ،تتعلقان بالطابع اليهودي
للدولة ،الذي ال يعطي حقوق ًا فردية مت�ساوية،
وال حقوق ًا جماعية (غانم وم�صطفى .)2009
هناك َمن ُيرجع بداية الحديث عن بداية
الخطاب ال�سيا�سي الذي يربط بين الطابع
اليهودي للدولة و�سيا�ساتها الكولونيالية �إلى
بداية ثمانينيات القرن الع�شرين ،ولي�س �إلى
الت�سعينيات (.)Pappe 2011, p. 141
لقد انطلق هذا الخطاب من االفترا�ض �أن
تب ّني �إ�سرائيل الأيديولوجيا ال�صهيونية في
�إطار الدولة اليهودية ُي�شكل العامل الأ�سا�سي
الذي يحدد مكانة الفل�سطينيين في �إ�سرائيل.
وظهرت في �أواخر ال�سبعينيات و�أوائل
الثمانينيات �أدبيات بد�أت بدرا�سة الطابع
اليهودي للدولة كعامل مركزي في تحديد
مكانة المواطنين العرب فيها� ،إذ در�س كل من
زريق ( ،)Zureik 1979ولو�ستك (,)Lustick 1980
مراحل تطور المجتمع الفل�سطيني في �إطار
الدولة اليهودية الإثنية ،بينما �أ�شار مرعي
(� )Mar’i 1978إلى العالقة بين النظام ال�سيا�سي
والتعليم العربي .ومع �أن �أولئك الباحثين
انطلقوا من معطيات الواقع ال�سيا�سي نف�سه
الذي ن�ش�أ بعد �سنة � ،1948إ ّال �إنهم عالجوا
تطور المجتمع الفل�سطيني من خالل الإطار
الكولونيالي في وجوهه المتعددة .ففي حين

عالجه زريق من خالل نموذج ''الكولونيالية
الداخلية'' ،والعالقات بين مجتمع الم�ستوطنين
ومجتمع الأ�صليين ،ف�إن لو�ستيك تناوله من
منطلق عالقات القوة بين الدولة اليهودية
والمجتمع الفل�سطيني ،ومحاوالت الأولى
ال�سيطرة و�ضبط تطور المجتمع الفل�سطيني
�سيا�سياًّ � .أما مرعي ف�أ�شار �إلى العالقة بين
جهود النظام ال�سيا�سي لل�سيطرة على
المواطنين الفل�سطينيين من خالل جهاز التعليم
العربي ،وفر�ض الرواية ال�صهيونية على
الطالب العرب.
ذروة الخطاب ال�سيا�سي للعرب في
�إ�سرائيل ،والذي ي�شدد على الم�س�ألة الوطنية
والطابع الإثني للدولة ،كان في �إ�صدار
الت�صورات الم�ستقبلية ،والمق�صود هو الوثائق
الأربعة التي �صدرت خالل �سن َتي 2006
و ،2007وهي :وثيقة ''الت�صور الم�ستقبلي
للعرب الفل�سطينيين في �إ�سرائيل'' ال�صادرة في
كانون الأول/دي�سمبر 2006؛ وثيقة مركز
''م�ساواة'' تحت عنوان ''د�ستور مت�ساوٍ للجميع''
ال�صادرة في ت�شرين الثاني/نوفمبر 2006؛
وثيقة ''الد�ستور الديمقراطي'' ال�صادرة عن
مركز ''عدالة'' في �آذار/مار�س 2007؛ ''وثيقة
حيفا'' ال�صادرة عن مركز ''مدى الكرمل'' في
�أيار/مايو .2007
ركزت تلك الوثائق على الحقوق الجماعية
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ك�أقلية قومية ،وعلى
العالقة التاريخية مع ال�شعب الفل�سطيني ،من
خالل ت�أكيد الرواية التاريخية الخا�صة بهم،
كما ربطت بين واقع الفل�سطينيين في �إ�سرائيل
وبين طابع الدولة اليهودية ،مطالبة ب�إقامة
دولة ديمقراطية توافقية محايدة (Agbaria
 .)and Mustafa 2012ويعتقد جمال (Jamal
� )2008أن م�ضامين الوثائق التي ُن�شرت لي�ست
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جديدة� ،إذ �إن الأفكار الواردة في الوثائق هي
تلك الأفكار والطروحات التي تداولها الخطاب
ال�سيا�سي العربي في العقد الأخير ،و�أن �أهمية
الوثائق تنبع من م�ضامينها التي تمثل دلي ًال
على انتقال الأفكار الواردة فيها ،من هام�ش
الخطاب ال�سيا�سي العربي قبل �أكثر من عقد،
لتتحول خالل العقد الأخير �إلى جوهر الخطاب
ال�سيا�سي العربي.
ويعدد جمال �أي�ض ًا مميزات وتحوالت
الخطاب ال�سيا�سي العربي الذي تطور في
العقدين الأخيرين ،وي�شير تحديداً �إلى خم�س
ميزات:
الأولى :ت�سيي�س الأ�صالنية ،بمعنى ت�أكيد
�أ�صالنية المجتمع الفل�سطيني وما يترتب على
ذلك من حقوق جماعية ،وبالتحديد حقوق
مواطنة مميزة؛
الثانية :د�سترة م�ساواة مدنية وقومية
حقيقية ،والتي تعني تطوير مفهوم الم�ساواة
كقيمة د�ستورية في �إ�سرائيل� ،أي الحق الكامل
في الم�شاركة في تحديد ميزانيات الدولة ،بما
فيها رموزها الأ�سا�سية ,والحق في الم�شاركة
في ال�سلطة ،ولي�س مجرد المطالبة بعدم
التمييز؛
الثالثة :دمج �سيا�سة توزيع الموارد مع
�سيا�سة االعتراف .فالتمييز لي�س ممار�سة
بيروقراطية ،بل هو ممار�سة مت�أ�صلة بنيوي ًا
في جوهر الدولة ومبناها الإثني ،ويرى
الفل�سطينيون �أنه ال يمكن تحقيق توزيع عادل
للموارد من دون االعتراف بالمجتمع العربي
على �أنه �أقلية قومية؛
الرابعة :توحيد الحقوق الفردية
والجماعية ،بمعنى المطالبة باالنتقال من
�سيا�سة الدمج الفردي� ،إلى �سيا�سة االعتراف
بالحقوق الجماعية للفل�سطينيين في �إ�سرائيل،
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والتي �أ�صبحت مكون ًا خا�ص ًا في خطاب
الحقوق الفل�سطينية في �إ�سرائيل؛
الخام�سة :منا�صرة حق الحكم الذاتي .وهنا
تتحدث الكتابات العربية والخطاب ال�سيا�سي
العربي عن حق تقرير الم�صير للفل�سطينيين
في �إ�سرائيل متمث ًال في الحكم الذاتي الثقافي
�ضمن حدود دولة �إ�سرائيل.
باخت�صار ،ال يمكن االدعاء �أن االنقالب
كان مرحلة م�ؤ�س�سة في الخطاب ال�سيا�سي
�سرع عملية
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل� ،إ ّال �إنه ّ
الربط بين المكانة المدنية والق�ضية الوطنية
في الخطاب ال�سيا�سي للفل�سطينيين في
�إ�سرائيل ،وهي عملية كانت قد بد�أت في �أوائل
ال�سبعينيات .كما �أن الأمر جعل م�س�ألة الطابع
اليهودي للدولة م�س�ألة مركزية و�صلت �إلى
ذروتها في الت�سعينيات .وكذلك �ساهمت
المرحلة التي �أعقبت االنقالب في ن�شوء
تعددية �سيا�سية و�أيديولوجية وحزبية في
�صفوف المواطنين العرب في �إ�سرائيل ،و�أنهت
مرحلة هيمنة الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي،
الأمر الذي �أدى �إلى حراك �سيا�سي وفكري في
المجتمع العربي حاول تجاوز مرحلة الخطاب
المدني الذي قاده الحزب ال�شيوعي وربطه مع
حل ق�ضية االحتالل� ،إلى مرحلة جديدة جرى
فيها ربط االثنين مع ًا بمو�ضوع الدولة
اليهودية ،فاالحتالل والمكانة المدنية لهما
عالقة بخطاب العرب الجديد فيما يتعلق
بم�س�ألة الطابع اليهودي للدولة (غانم
وم�صطفى .)2009
لقد �ساهم الت�شديد على الخطاب القومي
الإثني و�صعود الخطاب القومي الديني في
المجتمع الإ�سرائيلي في تعزيز الخطاب الجديد
في المجتمع العربي ،والذي و�صل �إلى ذروته
في الت�سعينيات.
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خال�صة
�ساهم االنقالب ال�سيا�سي في �إ�سرائيل في
�سنة  1977في �إحداث تحوالت كبيرة في
المجتمع الإ�سرائيلي ،والتي ال يزال جزء منها
يت�شكل حتى الآن .ومن �أهم التحوالت
ال�سيا�سية �إنهاء هيمنة حزب العمل على
الم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي .فمنذ �سنة 1977
حتى الآن كان الليكود معظم الوقت على ر�أ�س
ال�سلطة ( ،)Mustafa & Ghanem 2010و�أ�صبح
المر�شح الطبيعي لت�شكيل الحكومات ،ففي
انتخابات الكني�ست ل�سنة  ،2013لم يكن هناك
مر�شح مناف�س لمر�شح الليكود ،بنيامين
نتنياهو ،على ت�شكيل الحكومة الإ�سرائيلية.
لقد �أحدث االنقالب ال�سيا�سي تغييرات في
المجتمع والم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيليين:
فاقت�صادي ًا ،ازدادت وتيرة االنتقال �إلى
اقت�صاد ال�سوق وان�سحاب الدولة من �إدارة
االقت�صاد ،وذلك بما ين�سجم مع التوجه
الليبرالي االقت�صادي للحزب الحاكم ،وهو ما
�أدى �إلى حراك اقت�صادي اجتماعي جديد في
المجتمع الإ�سرائيلي؛ � ّأما �سيا�سي ًا ف�ساهم في
�صعود نخب �سيا�سية جديدة في الم�شهد
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،هي النخب ال�شرقية،
وفي زيادة �أهمية الم�ستوطنين في ال�ساحة
ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ،كما �أدى �إلى بداية
تبلور تعددية �سيا�سية حزبية في المجتمع
العربي ،وتحالف جديد مع الي�سار الإ�سرائيلي
�ضد اليمين .و�أدى االنقالب �أي�ض ًا �إلى تغييرات
�سيا�سية �إقليمية مثل توقيع اتفاق ال�سالم مع
م�صر ،وبذلك �أخرجت �إ�سرائيل �أهم دولة عربية
من دائرة ال�صراع معها ،كما بد�أت تت�شكل
ذاكرة تاريخية �إ�سرائيلية جديدة تن�سجم مع
الذاكرة التاريخية للحزب الحاكم.
� ّأما بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين من مواطني

الدولة ،فقد �ش ّكل االنقالب ال�سيا�سي
الإ�سرائيلي مرحلة مهمة في تاريخهم
ال�سيا�سي وخطابهم الفكري� ،إذ بد�أ يتبلور
خطاب �سيا�سي يركز على طابع الدولة
اليهودي كمتغير �أ�سا�سي في تحديد مكانة
الفل�سطينيين المدنية والقومية في �إ�سرائيل.
كما �شكلت هذه المرحلة بداية ال�صراع بين
العرب وبين اليمين في �إ�سرائيل ،وتحالفات
غير ثابتة بين العرب وبين الي�سار بهدف
�إ�سقاط اليمين.
لقد �شكل اليمين خطراً ا�ستراتيجي ًا ،من
وجهة نظر الخطاب ال�سيا�سي العربي ،على
مكانة المواطنين العرب في �إ�سرائيل .فاليمين
كان يحمل ت�صوراً راف�ض ًا للحقوق الوطنية
وحق تقرير الم�صير لل�شعب الفل�سطيني في
ال�ضفة الغربية ،وهو ت�صور جاء في الفترة
نف�سها التي تبلورت فيها هوية وطنية في
�صفوف المواطنين العرب الذين اعتبروا
�أنف�سهم جزءاً من ال�شعب الفل�سطيني،
ومنا�ضلين من �أجل حقوقة الوطنية من داخل
المواطنة الإ�سرائيلية.
وفي هذا ال�سياق يكون انقالب �سنة 1977
قد �ش ّكل مفارقة تاريخية ،فمع �صعود اليمين
تعززت الهوية الوطنية الفل�سطينية في �صفوف
المواطنين العرب ،وبات الجيل العربي الجديد
يعتز بهويته الوطنية وانتمائه الفل�سطيني.
يهيمن على الخطاب ال�سيا�سي الجديد
مركب الحقوق
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل ّ
القومية الجماعية ،ويمكن االدعاء �أن الخطاب
ال�سيا�سي المهيمن حالي ًا في المجتمع
المركبات التالية:
الفل�سطيني يحمل
ّ
�أو ًال :ت�أكيد ال�صفة الأ�صالنية للأقلية
العربية ،وما يترتب على ذلك من لزوم الدولة
احترام خ�صو�صيتها الثقافية كمجموعة
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�أ�صلية ت�سكن في وطنها؛
ثاني ًا :مطالبة العرب �إ�سرائيل باالعتراف
بهم كمجموعة قومية ولي�س كطوائف دينية،
الأمر الذي يترتب عليه العمل الحثيث للمطالبة
بالحكم الذاتي الثقافي في جهاز التعليم
العربي والحقوق الجماعية؛
ثالث ًا :الن�ضال �ضد طابع الدولة اليهودي
الذي ي�شكل جوهر الخطاب ال�سيا�سي منذ
الت�سعينيات ،والذي ينطلق من االدعاء �أن
طابع �إ�سرائيل الإثني ــ الديني هو ال�سبب في
التمييز ،و�أن الإق�صاء الم ّتبع �ضد المواطنين
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العرب ،هو الذي يمنع من االعتراف بهم
كمجموعة قومية تتمتع بحقوق جماعية مثلما
ن�صت عليه الوثائق الدولية المتعلقة
ّ
بالمجموعات الأ�صالنية.
عالوة على ذلك يعتبر هذا الخطاب �أن حل
م�س�ألة االحتالل هو م�س�ألة مهمة ،لكنها لن
تنعك�س �إيجابي ًا ب�شكل جوهري على مكانة
العرب في �إ�سرائيل� ،إذ �إن الن�ضال �سيتوا�صل
حتى اعتراف �إ�سرائيل بجميع المجموعات
القومية فيها ب�صورة مت�ساوية.

املصادر
1
2
3

�سي�ستعمل الكاتبان هذا الم�صطلح في المقالة ،مع علمهما ب�أن الكلمة هي مجاز للداللة على التحول
ال�سيا�سي الكبير في �إ�سرائيل .ويعي الباحثان �أن م�صطلح ''انقالب'' ال يمكن �أن ي�صف عملية تغيير
جراء عملية انتخابية.
�سيا�سي تحدث ّ
ورد في كثير من المراجع �أن �سنة  1966كانت �آخر �سنوات الحكم الع�سكري� ،إالّ �إن بحث بويمل ()2007
بين �أن نهاية الحكم الع�سكري عن �آخر منطقة عربية كان في الحقيقة في
الموثق بالوثائق الأر�شيفيةّ ،
�سنة .1968
هي الأحداث التي ت�صف المواجهات بين المتظاهرين العرب في المدن والبلدات العربية وبين قوات
ال�شرطة الإ�سرائيلية ،والتي اندلعت ب�سبب احتجاج المواطنين العرب على زيارة �أريئيل �شارون �إلى
باحة الم�سجد الأق�صى المبارك .وقد �أدت تلك المواجهات �إلى مقتل ع�شرات الفل�سطينيين في القد�س،
و�أعقبتها انتفا�ضة الأق�صى الثانية في ال�ضفة الغربية ،في �إثر المواجهات داخل الخط الأخ�ضر بين
المواطنين العرب وقوات ال�شرطة ،والتي ُقتل خاللها  12مواطن ًا عربي ًا بر�صا�ص ال�شرطة.
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