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  *جمال أمل
  العربية القيادة صعود

  وتشرذمها إسرائيل يف
   

 التغير تأثير وبفعل. املاضية األخيرة العقود يف كبرى تغيرات إسرائيل يف العربية السياسية القيادة شهدت
 وأكثر للذات، وعياً أكثر جوهرية، تغييرات إحداث إىل الهادفة اجلديدة القيادات من جيل ظهر والسياسي، االجتماعي

 للتكوين أيضاً تمثيالً أكثر اجلديد اجليل وهذا)  1.(للدولة األوىل العقود يف مهيمنة كانت التي القيادة من قدرة
 ذلك، ونتيجة. القومي الوعي تنامي ويعكس العربي، للمجتمع السياسي – واالجتماعي االقتصادي – االجتماعي

  .اجلماعية الهوية بمسائل يتعلق فيما سيما وال للمجتمع، الشرعي املمثل أنه على إليه يُنظر
 احلاد التنافس البارزة سماتها ومن. املشتركة العربية األهداف حتقيق يف اجلديدة القيادة تنجح مل نفسه، الوقت يف

 أوقات يف التشرذم هذا ويتضح. خطر بشكل فعاليتها يقوض الذي األمر والتشرذم، الوحدة عدم إىل يؤدي الذي
 األصوات آالف ضياع مشتركة قوائم تشكيل يف العرب القادة فشل من ينتج أن يمكن عندما خاصة، االنتخابات

 العوامل وعرض السياسي، – االجتماعي التغير إطار يف اجلديدة القيادة ظهور تتبع إىل املقال هذا ويرمي. العربية
 فرص وانعدام اليهودية، الدولة بسياسات كبيرة صلة العوامل ولهذه. تضعفها التي التشرذم نزعة عن املسؤولة
 لكنها. كبير حد إىل والعداوات املنافسة يُسعِّر ما وهو اإلسرائيليين، واخلاص العام القطاعين إىل تقريباً الوصول

 للسلوك التقليدية األنماط استمرار وخصوصاً نفسه، العربي اجملتمع داخل موجودة مصادر من أيضاً تنبع
 وال الداخلية، العربية العوامل على البحث هذا ويركز. السلطة مناصب بشأن املنافسة حدة يف تزيد التي االجتماعي

 القادة ذلك يف بمن العربي، اجملتمع يف األوسع النخبة إىل يتعداها وإنما ،"احلاكمة األقلية" تفحص عند يقف
 اجملالس ورؤساء البلديات رؤساء( ناحملليو والقادة ،)السياسية األحزاب ورؤساء الكنيست أعضاء( القطريون

  .املدين اجملتمع مؤسسات وقادة ،)احمللية
 يعكس الذي( االقتصادي – االجتماعي والتمايز الوحدة أهمية النخبة وهيكلية القيادة أساليب دراسات أظهرت
 ولنغييل) Higley( هيغلي حدد وقد)  2.(املشتركة األهداف حتقيق على القيادة قدرة حتديد يف كعاملين) التمثيل

)Lengyel(، ًمتصلي إىل استنادا )continuums (النخبة لهيكلية رئيسية ائتالفات أربعة والتمايز، الوحدة 
 التمايز والشديدة املوحدة النخبة تكون أن املرجح من املثال، سبيل على)  3.(الفعالة احلكم إدارة يف وتأثيرها

 والقليلة املوحدة غير النخبة أن حين يف اإلجماع، عن وتعبر تمثيلية لكونها املشتركة، املصالح تعزيز يف فعالة
 والنموذجان. الداخلية بالعداوات واالنشغال االنتخابية قاعدتها عن االنفصال إىل تميل) التمثيلية غير أي( التمايز

 غير النخبة وأخيراً التمثيلي، وغير االستبدادي احلكم إىل تميل وهذه التمايز، والقليلة املوحدة النخبة هما اآلخران
 النموذج ظل ويف. تمثيلية أنها من الرغم على بعض مع بعضها تتعاون ال وهي الواسع، التمايز وذات املوحدة
 النخبة فئات سيطرة أن وبما. وسلطتها نفوذها على للمحافظة تنتهي ال منافسات يف النخبة فئات تنهمك األخير،

 الذي الرسمي غير التمأسس يشجع الدعم فقدان من اخلوف فإن حمكمة، غير االنتخابية دوائرها على املتعددة
 لتوصيف مالءمة األكثر هو املقال، هذا يف سيتضح كما الرابع، والنموذج. معياراً الزبائنية العالقات فيه تصبح
 .إسرائيل يف العربية القيادة

  
  اإلسرائيلي اإلطار

 املناورة حيز حتديد يف ثابتاً مؤثراً عامالً يشكل الذي اإلسرائيلي اإلطار إىل لتطرقا املهم من البحث، يف التقدم قبل
 أقلية قيادة إنها. حاكمة نخبة من جزءاً ليست إسرائيل يف العربية القيادة أن على التشديد ويجب)  4.(القيادة لدى

 فصل يمكن وال املهيمنة، اليهودية األغلبية وضعتها التي الهيكلية احلواجز على للتغلب تسعى عليها مسيطر
 التطور تعوق التي اإلسرائيلية السياسات يف البحث مكان ليس هذا)  5.(اإلسرائيلي السيطرة نظام عن عيوبها

 باألراضي يتعلق فيما العرب ضد التمييزية والقيود اإلقصاء سياسات يف أو العربي، القطاع يف االقتصادي
 عن واالنعزال والتبعية، والتهميش االنغالق من حالة يف العربي اجملتمع تبقي التي وتصنيفها، املناطق وخمططات

. االجتماعي التطور وإعاقة االجتماعي الركود السياسات هذه ملثل احملتومة النتائج ومن. السائد اإلسرائيلي التيار
 العرب ممارسة ويحدد العربية، القيادة فيه تعمل الذي واملدين السياسي اإلطار يحدد الذي السياق هو وهذا
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 القيود وتبرَّر)  6.(اليهودية واألغلبية للدولة احلصرية القومية املصالح مع يتماشى بما ويقيدها الديمقراطية
 الضرورية املتاحة الوسائل استخدام يف لألغلبية احلق تعطي التي" الدفاعية الديمقراطية" بمفهوم املفروضة

  .امتيازاتها حلماية
 بالقضايا اهتمامها تزايد التي العربية القيادة وتقويض إلضعاف التكتيكات من جمموعة إسرائيل اتبعت لقد

 اليهودية لألغلبية احلصرية والهيمنة اليهودية الدولة هوية لتحدي استعدادها وتزايد اجلماعية، واحلقوق القومية
 بتقييد وراضين مطيعين عرب قادة رعايةو اختيار جانب إىل الدولة، تكتيكات وتشمل. الدولة مؤسسات على

 إىل باإلضافة واحتجازهم، واعتقالهم األفراد القادة إرهاب واملوارد، اخلدمات على احلصول مقابل يف نشاطاتهم
 ومل)  7.(االنتخابات يف املشاركة من منعها أو حظرها حماولة أو السياسية األحزاب حظر مثل القانونية، التدابير

 يدل كما قائماً واإلرهاب التهديد مزاج يزال ال لكن)  8(األخيرة، األعوام يف كبيراً جناحاً القانونية املساعي حترز
 حق تأييد إلعالنه بشارة عزمي الكنيست عضو وحماكمة اإلسالمية احلركة قادة من كثير اعتقال ذلك على

 تمييزية سياسات بأن الدولة تقر عندما وحتى. 2003 سنة يف اإلسرائيلي االحتالل مقاومة يف الفلسطينيين
 تشرين يف الشرطة مسؤولية بشأن الرسمية أور جلنة تقرير حالة يف كما العرب، السكان ضد استخدمت قد وعدوانية

 بحجة العرب قادة تلوم فإنها التظاهرات، أثناء يف أعزل فلسطينياً مدنياً 13 مقتل عن 2000 أكتوبر/األول
  .ضرورية السياسات هذه مثل جتعل للفتن مثيرة بأفعال قيامهم

 بمن – الرسمية وغير الرسمية اإلسرائيلية املصادر توجهها التي واالنتقادات الدائمة االتهامات اليوم أصبحت وقد
 ال العربية، القيادة عن الشرعية نزع إىل وترمي القانونية، الوسائل من شيوعاً  أكثر – األكاديميين من العديد فيهم
 العرب القادة يُتَّهم إذ. أيضاً العربي اجملتمع داخل بل فحسب، اإلسرائيلية األغلبية أوساط ويف الدويل الصعيد على

 مل إذا تفويضهم، نطاق تتجاوز أهداف لترويج اإلسرائيلي" التسامح"و" اإلسرائيلية الديمقراطية" استخدام بإساءة
 الذي التحدي" أن حيفا، جامعة من شيفتان دان تبهاك التي النموذجية، املقاالت إحدى وتؤكد. قانونية غير تكن

 املدين اجملتمع يف البحث إطار يتجاوز اليهودية لألغلبية األساسية لالفتراضات العرب الكنيست أعضاء يشكله
 العرب القادة أن األُخرى الشائعة التهم ومن)  9."(الديمقراطية العملية من كجزء مشتركة تفاهمات على يعتمد الذي

 ومن. ناخبيهم حاجات خدمة يف" احلقيقية واجباتهم" حساب على األوسع الفلسطينية للمشكلة طاقاتهم يكرسون
. العربي للمجتمع الدولة اختراق لتسهيل واستغاللها القيادة، لدى الضعف مواطن تشجيع يتم إنه القول نافلة

 النظام يف السياسي للسلوك اإلجرائية الديمقراطية األنماط بين عالقة إسرائيل يف العربية القيادة: باختصار
 الناحية من اليهودية األغلبية وخطاب ومنطق ملؤسسات الكلية الهيمنة وبين ناحية، من اإلسرائيلي السياسي

  .األُخرى
 إىل احلاجة من األحوال، من حال بأي يقلل، ال إسرائيل يف العربية القيادة إضعاف يف اإلسرائيلي الدور أن غير

 القيادة ظهور كيفية تفحص إن إذ ذلك، من العكس على بل. إسرائيل يف العربية القيادة سلوك ألنماط معمق حتليل
 على القيادة هذه بروز تزايد إىل بالنظر كثيراً أكبر ضرورة يكتسب إخفاقاتها وأسباب البارزة وسماتها العربية
 .األخيرة األعوام يف والفلسطيني اإلسرائيلي السياسي املسرح

  
  العربية للقيادة التاريخي – االجتماعي الصعود

 النخبة مسحت التي ،1948 نكبة نتاج اجلديدة الدولة لقيام األوىل العقود خالل إسرائيل يف العربية القيادة كانت
 احلكم فرض أن كما)  10.(إسرائيل أصبح الذي السياسي احليز من بأكملها والثقافية واالقتصادية السياسية

 وبالتايل والتنظيم، والتنقل التعبير يف اجملتمع حرية من كثيراً حد احلرب نهاية عند العربي اجملتمع على لعسكريا
 إىل العربي، اجملتمع على للسيطرة سعيها يف السلطات، عمدت األثناء، هذه يف. السياسية التعبئة إمكانات من حد

 هامش على يعتبرون كانوا ممن غالباً( إسرائيل يف بقيت التي الكبيرة العشائر إىل ينتمون طاحمين شبان رعاية
)  11.(أُخرى سلطوية مناصب أو الكنيست، يف مقاعد مقابل يف الدولة مع التعاون يف ويرغبون) الفلسطيني اجملتمع

 الكنيست يف املهيمن) الحقاً العمل( مباي حزب إىل املنتسبة" العربية القوائم" على األفراد هؤالء مثل هيمن وقد
 إىل تستند وتقليدية، براغماتية معظمها يف 1948 سنة بعد ما قيادة كانت وهكذا)  12.(السبعينيات إىل وصوالً

  .الدولة تمليه ملا وخاضعة ذرائعية، نظر وجهة وذات والدينية، العائلية االنتماءات
 دولة إىل ودعت وطنياً، برناجماً تبنت التي( األرض حركة ناحية من األوىل األعوام يف الوضع لهذا االستثناء جاء

 الثنائي اليهودي – العربي الشيوعي واحلزب ،)1947 سنة يف للتقسيم املتحدة األمم خطة أساس على فلسطينية
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 برزوا، عندما نسبياً شباناً مباي، قوائم يف نظرائهم غرار على اإلطارين، هذين يف القادة كان وقد)  13.(القومية
 على شُجعوا أو اجلبرية، اإلقامة يف وُضعوا أو األرض، حركة قادة اعتُقل وقد. وعصاميون تعليماً أفضل لكنهم

 العرب اإلسرائيلي الشيوعي احلزب قادة تعرض كما)  14.(1965 سنة يف نفسها احلركة وحُظرت البلد، مغادرة
 باملؤسسة جيدة عالقة تربطهم أقوياء يهود قادة عليه يسيطر حزب داخل نسبياً عاجزين كانوا لكنهم لالضطهاد،
 احلزب عن العرب عليه يسيطر فصيل انشق عندما ،1965 سنة يف األخير الوضع هذا تغير)  (15(اإلسرائيلية

 تلك يف الكنيست انتخابات يف – للعرب منها اثنان – مقاعد بثالثة وفاز راكح، حزب وشكل اإلسرائيلي الشيوعي
  ).السنة
 األهمية بالغة نتائج ،1967 يونيو/حزيران وحرب ،1966 سنة يف العربي القطاع عن كريالعس احلكم لرفع كان

 التعبير يف حرية إىل العرفية األحكام انتهاء تُرجم فقد. إسرائيل يف العرب سياسات على) فورية تكن مل وإن(
 التواصل العربية لألقلية 1967 سنة غزة وقطاع الغربية الضفة احتالل أتاح حين يف السياسي، والتنظيم واحلركة

 للوطنية احمللي التأثير تنامي إىل التطور هذا وأدى. التامة العزلة من عاماً 19 بعد أوسع فلسطيني جمتمع مع
 املتدينون الشبان بدأ حيث الزمن، من عقد بعد اإلسالمية احلركة بروز يف مباشرة غير مساهمة وساهم الفلسطينية،

  .احملتلة األراضي يف اإلسالمية الكليات يف يدرسون
 يف االقتصادي التوسع نتيجة بالظهور وسطى طبقة شريحة بدأت إذ اجتماعية، تغيرات طرأت نفسه، الوقت يف

 من أفضل واجتماعية اقتصادية أوضاع يف إسرائيل يف العرب من الثاين اجليل نشأ فقد)  16.(1967 حرب أعقاب
 وارتفعت اخلارج، يف واجلامعات اإلسرائيلية باجلامعات منهم كثير والتحق العبرية، يتقنون كانوا. آبائهم أوضاع

 دراية على وأصبحوا)  17.(والثمانينيات السبعينيات يف كبيراً ارتفاعاً إسرائيل يف العرب اجلامعيين الطالب أعداد
. بسهولة بهم تتالعب اإلسرائيلية السياسية النخبة تعد مل وبالتايل بالنفس، ثقة وأكثر اإلسرائيلي، بالنظام أكبر

  .العرب الكنيست أعضاء على جميعها التغيرات هذه انعكست من وسرعان
 معظم كان ،1981 سنة فحتى. الكنيست ألعضاء التعليمي املستوى على طرأ ما التغير على امللموسة الدالئل من

 شهادة يحمل يكن فلم. املتعلمين غير من العمل، بحزب املرتبطين أولئك وخصوصاً العرب، الكنيست أعضاء
 عضواً  19 إن بل ،1984 - 1947 خالل الكنيست يف عضواً 70 جمموع من فقط 7 سوى اآلداب يف بكالوريوس

 خالل عضواً 62 جمموع من الكنيست يف عضواً 53 فإن بذلك، ومقارنة. بانتظام باملدرسة يلتحقوا مل هؤالء من
 حين يف األقل، على اآلداب يف بكالوريوس شهادة يحملون كانوا) 16 الكنيست إىل 11 الكنيست( 2003 - 1984

  .األخيرة القليلة األعوام يف والدكتوراه املاجستير شهادتي حملة عدد تزايد
 واملساواة للسالم الديمقراطية اجلبهة تشكيل تمثيالً  أكثر عربية قيادة اجتاه يف احلقيقية التحول نقطة كانت

 يضم واسع ائتالف وهي – السنة تلك يف جرت التي التاسع الكنيست انتخابات قبيل – 1977 سنة يف) حداش(
 يف املهيمن احلزب راكح وكان)  18.(السبعينيات أوائل يف أنشئت عربية وطنية منظمات وعدة راكح شيوعيي
 التي االنتخابات يف ،)للعرب منها ثالثة( مقاعد بخمسة أو العرب، أصوات من% 50 من بأكثر فازت التي حداش،

 1977 سنة انتخابات يف خسر الذي العمل، حزب العربي اجملتمع يف حداش نفوذ تنامي وضع وقد. آنذاك جرت
 عربية قوائم رعاية يف القديمة ممارسته عن تخليه إىل أدى الذي األمر دفاعي، موقف يف ،1948 سنة منذ مرة أول

 اجملتمع يف أوسع تغير حدوث إىل أشار حداش انتصار لكن. قوائمه يف العرب املرشحين إدراج ملصلحة منفصلة
 باألحزاب يرتبطون بموجبها العرب كان التي العربية السياسة يف التوفيقية األنماط بتراجع سمح ما وهو العربي،

  .اإلسرائيلية القيادة توقعات لتلبية يسعون أو الصهيونية،
 حزب فاز عندما ،1984 سنة حتى اإلسرائيلي الكنيست يف احلقيقية العربية للمصالح الوحيد املمثل حداش ظلت

 وكانت). السنة تلك يف جرت التي( عشر احلادي الكنيست انتخابات يف بمقعدين ،"للسالم التقدمية القائمة" جديد،
 عليه العرب هيمنة من الرغم على خمتلطاً، يهودياً – عربياً حزباً حداش، غرار على ،"للسالم التقدمية القائمة"

 خالفاً لكن. السبعينيات أوائل يف العربية األراضي عن الدفاع جلنة أسس داخلي الجئ وهو ميعاري؛ حممد برئاسة
 برناجماً" للسالم التقدمية القائمة" تبنت اإلسرائيلي، النظام انتقاد على رئيسية بصورة ركزت التي حلداش،

 وقد. العربي للمجتمع اجلماعية وباحلقوق اإلسرائيلية، الهوية يف تغيير بإحداث طالب واضحاً، وطنياً فلسطينياً
 التقدمية القائمة" لـ سمح الذي األمر العرب، السكان أوساط يف املتنامي الوطني الوعي املواقف هذه مثل عكس

  .العربية األصوات على حداش بمنافسة" للسالم
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 انتخابات أعقاب يف املسرح من اختفت إنها إذ طويالً، تعمر مل" مللسال التقدمية القائمة" أن من الرغم وعلى
 الواضحة الشعبية أجبرت إذ. إسرائيل يف العربية السياسة يف مهم تأثير لها كان فقد ،1992 سنة الكنيست
 احلزب" إن بل. وطنية أكثر خطاب تبني على حداش، فيها بما األُخرى، السياسية التشكيالت الوطني خلطابها

 العمل حزب ترك عندما 1987 سنة أواخر يف الدراوشة الوهاب عبد أسسه الذي احلزب وهو ،"العربي الديمقراطي
  .معتدالً وطنياً  خطاباً تبنى األُخرى، العربية التشكيالت من والتوافق االندماج إىل ميالً أكثر سياسات واتبع

 تزايد ذاته بحد يعكس ما وهو العربية، األحزاب تكاثر بداية" للسالم التقدمية القائمة" صعود شكل املقابل، يف
 ،)بلد" (الديمقراطي الوطني التجمع" إىل نُظر. جديدان حزبان املنافسة دخل ،1996 سنة انتخابات فقبل. االنقسام

. العلمانيين العرب أصوات على حداش ينافس وبدأ ،"للسالم التقدمية القائمة" وارث أنه على بشارة، عزمي بقيادة
 الرئيسية احلركة عن االنفصال عليه كان بذلك، للقيام( الكنيست انتخابات غمار إسالمي حزب خاض مرة، وألول

). أيديولوجية أسس على الوطنية االنتخابات يف املشاركة تعارض وكانت السبعينيات، أواخر يف تأسست التي
 شيوعية: خمتلفة أيديولوجية تيارات ثالثة على الوقت ذلك يف العربية القيادية النخبة توزعت عامة، وبصورة
 الفوز الصهيونية األحزاب واصلت الثالثة، التيارات هذه جانب إىل أنه إىل اإلشارة ويجب)  19.(وإسالمية ووطنية

  .اليساري وميرتس والليكود العمل بين موزعة العربية، األصوات من% 20 بنحو
 فقد. السياسي السلوك من جديدة أنماطاً يُدخل البلديات رؤساء من جديد نوع بدأ احمللية، السياسات مستوى على

 التيار أساس على حملية ائتالفات لتشكيل وسعوا احمللية، السياسة يف الكبيرة العائالت نفوذ منهم كثيرون حتدى
 نظم يحتد على الدولة، تستخدمهم كموظفين يجرؤوا، مل أنهم غير). والشيوعي الوطني سيما وال( األيديولوجي

 اإلضراب العرب البلديات رؤساء جلنة تدعم مل ملاذا يفسر أن يمكن ما وهو( وطنية أسس على اإلسرائيلية السيطرة
  .املدنية املساواة أسس على ذلك من بدالً احتجاجهم وبرّروا) 1976 سنة األول األرض يوم يف

 على التوحد جعل إىل العربية، األصوات على األحزاب خمتلف بين والتنافس العربية، القيادية الهيكلية تعدد أدى
 جلنة" إطار يف يتضح ما أكثر التشرذم وازدياد الوحدة انعدام ويتضح. التحقيق صعب أمراً سياسي برنامج

 وجه على حداش من( العرب الكنيست وأعضاء العرب البلديات رؤساء جلنة 1982 سنة يف أنشأتها التي" املتابعة
 لتشمل عضويتها توسعت عندما جماعياً قيادياً منبراً لتصبح بالتدريج اللجنة تبلورت وقد)  20).(اخلصوص

 الطلبة واحتاد العربية، األراضي عن الدفاع جلنة عن وممثلين للهستدروت، املركزية اللجنة يف العرب األعضاء
 أنها إىل" املتابعة جلنة" أهمية وترجع. العربي التعليم متابعة وجلنة العربية، الثانوية املدارس طلبة واحتاد العرب،
 التمييزية السياسات وجه يف العربية املصالح عن الدفاع بغية والوطنيين احملليين القادة واحد إطار يف جمعت

 املتبعة األساسية اإلسرائيلية السياسات ضد والتظاهرات اإلضرابات بتنظيم أيضاً وبدأت. اإلسرائيلية والتهميشية
 الذي الوطني، السياسي التوجه بهذا اإلسرائيلية احلكومة ترحب مل. احملتلة األراضي ويف العرب املواطنين جتاه

 تمنحها فلم الحق، وقت يف اللجنة إىل" العربي الديمقراطي احلزب"و" للسالم التقدمية القائمة" انضمت عندما تكثّف
 أوساط يف به حتظى الذي الواسع الدعم من الرغم على العربي للمجتمع ممثالً بها تعترف ومل رسمية، وضعية
 لكن فعاليتها، عدم يف للجنة التمثيلية الصفة تقويض إىل الهادفة اإلسرائيلية السياسة وساهمت. العرب السكان

 قادر، وغير بالعيوب يتسم منبراً النتيجة وكانت. أعضائها بين الداخلي التنافس هو آخر معوقاً رئيسياً سبباً ثمة
  .االحتجاجات تنظيم على إالّ فيه الرئيسي للتوافق جمال يوجد وال إيجابية، عملية مبادرات إطالق على يبدو، كما

 سيطرة عن مستقلة للتعبئة قنوات إىل الساعون القيادية، القدرات ذوو العرب الشبان اجته السياسة، جمال وخارج
 إىل اخلدمات لتقديم السبعينيات أواسط من اعتباراً إنشاؤها بدأ التي العربية، احلكومية غير املنظمات إىل الدولة،

 وشهدت. نهايتها حتى الثمانينيات أواسط يف يظهر تأثيرها وأخذ مصاحله، عن والدفاع العربي اجملتمع
 قطاع قوة تنامي من جزئي بتأثير اجلديدة، العربية احلكومية غير املنظمات إنشاء من جديدة موجة التسعينيات

 موازناً  عاماً إطاراً العربية احلكومية غير املنظمات من الواسعة الشبكة وتشكل. اإلسرائيلي احلكومية غير املنظمات
 التعليمية، التحتية والبنية الصحية، واخلدمات املديني، التخطيط مثل جماالت يف العربي اجملتمع مصالح يمثل

 تقدم إذ مهمة، وظيفة احلكومية غير املنظمات وتؤدي)  21.(اإلنسان حقوق ومراقبة القانونية، واخلدمات واحلقوق
 الناجحة احلكومية غير للمنظمات األمثلة ومن. املهمل العربي اجملتمع يف إليها ماسة حاجة توجد وخدمات سلعاً
 وإعالم، ومدى، ومساواة، وعدالة، األربعين، وجمعية العربية، اإلنسان حقوق جمعية التسعينيات يف أنشئت التي

  )22.(واألقصى
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 ال –) معظمه يف إسالمي( وديني علماين – رئيسيان تياران فثمة. أيضاً باالنقسام مبتلى املدين القطاع لكن
 نسف على االحتجاج مثل( وحمدودة حمددة ألهداف عادة يكون فإنما ذلك حدث وإذا. معاً يتعاونان يكادان

 ومنفصلة متوازية مدنية جمعيات التياران هذان وينشئ). املقدسة ناألماك وانتهاك السياسي، واالعتقال املنازل،
 والضغط ومطالبه أهدافه شرح على أساسي بشكل يعمل وليبرايل، علماين فأحدهما. بعض عن بعضها تقريباً تماماً

 وتقديم التراثية والعربية اإلسالمية املواقع استعادة على رئيسي بشكل يعمل وتقليدي ديني واآلخر والتخطيط،
 وتسعى مدين توجه ذات األول التيار جمعيات أن حين ويف. الصحية واخلدمات والتعليم االجتماعية اإلعانات
 وتسعى إسالمي توجه ذات الثاين التيار جمعيات فإن املساواة، أساس على اإلسرائيلي اجملتمع يف لالندماج

 احلكومية غير املنظمات تعتمد التمويل، ناحية ومن. الدولة مؤسسات عن بعيداً  ذاتياً مستقلة ثقافية جيوب إلنشاء
 تدخل من احلماية بعض يمنحها لكنه أجنداتها يف يؤثر ما وهذا تاماً، اعتماداً األجانب املانحين على العلمانية

 تقريباً، حصرياً اعتماداً املسلم احمللي اجملتمع على اإلسالمية احلكومية غير املنظمات تعتمد املقابل، يف. الدولة
 اعتقال من يتبين كما( الدولة لضغوط أيضاً  عرضة أكثر لكنها اخلارجي، للتأثير عرضة أقل يجعلها ما وهذا

 غير فاملنظمات. تيار كل ضمن حادة منافسات األحيان بعض يف توجد األساسي، االنقسام عن وبعيداً ). قادتها
 وتتخذ". الديمقراطي الوطني التجمع" إىل أو حداش إىل معظمها يف تنتمي املثال، سبيل على العلمانية، احلكومية
 تكرر إىل املتماثلة التفويضات أو الوظائف تداخل ويؤدي حاداً، طابعاً نفسها) احملدودة( املوارد على املنافسة

 ومن مون،ومتعل شبان، املدنية احلكومية غير املنظمات قادة أن من الرغم على التعاون، انعدام يسود كما. اجلهد
 نفسها الصورة وتتكرر. متشابهة أهداف أو نفسها األهداف أجل من ويكافحون الوسطى، الطبقة من متماثلة أصول

 اإلسالمية للحركة الشمايل اجلناح مؤيدي بين واضح انقسام يوجد إذ اإلسالمية، احلكومية غير املنظمات يف
 املنظمات أن بما لكن. درويش نمر الله عبد الشيخ بقيادة اجلنوبي اجلناح مؤيدي وبين صالح رائد الشيخ بقيادة

 غير بينها املنافسة فإن خارجية، مصادر من ال املسلم اجملتمع من معظمها يف تموَّل اإلسالمية احلكومية غير
 .العلمانية احلكومية غير املنظمات بين احلال هي كما ظاهرة

  
  األمر وحقيقة القيادة مظهر

 على( واالجتماعية السياسية باألوضاع كلياً مقيدة قيادة من املاضية العقود يف العربية القيادة حتول إن
 جمرد ليس عليها، للتغلب وتسعى بها، حتيط التي القيود تعي قيادة إىل) السواء على واإلسرائيلي احمللي املستويين

 قيادة إىل للتبعية قابلة قيادة من حتول وهو. السياسية الثقافة يف تغير على أيضاً ينطوي وإنما اجتماعي حتول
 تأثير لها يكون كي األقل، على إمكاناً، أمامها فإن املعنى وبهذا)  23.(جوهري تغيير إحداث إىل تهدف أو تأسيسية

  .العربي اجملتمع يف تكويني
 ناضل اجلديد اجليل فإن احلاالت، بعض يف" أنشأتها"و اإلسرائيلية املؤسسة رعتها التي القديمة للقيادة خالفاً

 إىل املستند التقليدي السياسي احلراك بدأ وقد. رسمية ديمقراطية أطر خالل من القيادية مواقعه على للحصول
 واملنافسة اإلجراءات تصوغها التي احلراك من اجلديدة األنماط أمام ينهار العشائرية أو العائلية العالقات

 من متدنية، اقتصادية اجتماعية خلفيات أو صغيرة، عائالت من أفراد تمكّن أن ذلك نتائج ومن. الديمقراطية
 أو تعليمهم بفضل بلديات، رؤساء أو أحزاب، زعماء أو الكنيست، يف كأعضاء سواء قوة، مراكز إىل الوصول

. يليةاإلسرائ السياسية بالثقافة ومعرفتهم الديمقراطية، العملية خالل من العمل على وقدرتهم املهنية، مهاراتهم
 خمّول، وعصام سليم، وصالح بركة، حممد مثل التسعينيات، يف برزوا الذين الرئيسيين القادة من كثير ويجسد

 القادة من العديد وكذلك التغير، هذا الدهامشة، املالك وعبد الطيبي، وأحمد بشارة، وعزمي الدراوشة، الوهاب وعبد
 بلدية ورئيس اخلطيب، وشوقي زيدان حممد واحلاليين، السابقين املتابعة جلنة رئيسي مثل احمللي، املستوى على

 كان الذي الديني باالنتماء ما، حد إىل واملصطنع، التبسيطي االهتمام فإن نفسه، الوقت يف. جرايسي رامز الناصرة
 – راكح بروز مع سيما وال تمثيالً، أكثر ديني تنوع أمام اجملال فسح مباي قوائم تأليف لدى االعتبار يف يدخل

 هذه يف. نسبياً تمثيلي أو مهم، غير الديني االنتماء حيث األُخرى، العربية األحزاب يف مماثل نمط ويوجد. حداش
 يف املساواة وعدم التمييز قضايا على احلصري التركيز من أسلفنا، كما العربية، السياسة مضمون انتقل األثناء،
 حقوق ذات حملية قومية كأقلية العربي باجملتمع الدولة باعتراف أيضاً تطالب سياسة إىل العامة املوارد تقسيم

  )24.(تاريخية
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 إلقاء فإن إسرائيل، يف العربية السياسية للقيادة وضوحاً األكثر التمثيلية والطبيعة التطورات هذه من الرغم على
 السلطة مصادر يف تغيرات حدوث بالضرورة تعني ال اخلارجية املظاهر أن يكشف خصائصها إىل أعمق نظرة

 وحجبها اجلديدة القواعد إزاء القديمة الهياكل تكييف منفعة بشأن املكيافيلي فاملبدأ. عليها تقوم التي السياسية
 السياسية الشعارات أن من الرغم على وبالتايل. باملوضوع صلته من شيئاً  يفقد مل بالشعارات نفسه الوقت يف

 العرب القادة سلطة قاعدة يدعم الذي االجتماعي الهيكل حتجب قد الديمقراطي والتراث األنوار عصر من املستعارة
 تكييفها مع( التقليدية السياسية للقيم األقل، على جزئياً إخالصهم، على الواقع يف أبقوا اجلدد القادة فإن اجلدد،
 اجلسم من يتجزأ ال جزءاً الديمقراطية بالهياكل املطعَّمة التقليدية السياسية التعبئة تزال فال). أغراضهم بحسب

  )25.(العربية للقيادة السياسي
 العملية نمو بعدم األقل، على جزئياً يتعلق، العربية السياسة يف التقليدية االجتماعية الهياكل دور استمرار إن

 النماذج جتتمع. مهمة تناقضات حدوث إىل أدى ما وهو استيرادها، بل التاريخية، التجربة من الديمقراطية
 أو هجينة أنماط إلنشاء املستوردة الديمقراطية والنماذج االجتماعي احلراك مع) تصطدم أو( للتنظيم التقليدية

 التنظيمية والثقافة اجلذور عن بالكشف واضحة الهجائن هذه ملثل احملركة القوى وتصبح. فصامية توليفات حتى
  .التقليدية للهياكل

 إىل تؤدي التي تلك سيما وال إسرائيل، يف العربية القيادة تميز التي السلوك أنماط على الضوء تسليط حماولة ويف
 وإدخالها إنتاجها وأعيد استمرت تقليدية اجتماعية بنى ثالث على سأركز الفاعلين، بين التعاون وإعاقة االنقسام

 إضفاء)  26(لها؛ والتبعية") العائلة حكم" يلي فيما وسأدعوها( املوسعة العائلة: وهي. الديمقراطية املؤسسات يف
 القيادية املمارسات)  27(الوجاهة؛ ثقافة استبطان خالل من السياسية املؤسسات على الشخصي الطابع

 وهي – الثالث الظواهر وهذه)  28.(القيادية األدوار عن النساء استبعاد إىل تؤدي التي تلك وخصوصاً الشوفينية،
 تميز –) 29(االجتماعي للواقع التحتية البنية إىل السياسية السلطة جذور تُرجِع التي األبحاث من كثير موضوع

 اجملتمع يف الصوت ورفع البقاء على خاصة قدرة لها لكن معظمها، يكن مل إن التقليدية، اجملتمعات من العديد
 اجملتمع ووضع إلسرائيليةا االستعمارية للسياسات احلاسم التأثير إىل نأتي ثانية، هنا. إسرائيل يف العربي

 هذا مثل ويف. عليها وتسيطر املهيمنة الدولة تعزلها نفسها، على ومنغلقة ومهمشة حمصورة كأقلية اخلاص
 الرأسمايل االقتصاد عادة يولّدها التي والثقافية االجتماعية التقليدية والهياكل القيم على الضغوط فإن الوضع،
 يجب وأخيراً. سطحية وتصبح االجتماعي الهيكل داخل التغيرات حتماً وتتباطأ تظهر، تكاد ال العوملة، عمل وآليات
 ينطوي توصيفها أن ومع. التحليلية لألغراض إالّ بينها يُفصَل وال بعمق، متشابكة الثالث الظواهر أن إىل اإلشارة

 )30.(اليوم إسرائيل يف العربية القيادة داخل العريضة واالجتاهات امليول دراسة تتيح إنها إالّ التعميم، على حتماً
  

  القيادية األدوار على الديمقراطي والتنافس العائلة حكم
 اجملتمعات معظم يف احلال هي كما( العربي اجملتمع يف التقليدية االجتماعية الهياكل أهم من املوسعة العائلة

 العائلة أن من الرغم وعلى. األنصار لتعبئة القادة إليها يلجأ التي األنماط يف قوي تأثير لها يزال وال ،)التقليدية
 بروليتاري جمتمع إىل حتوله نتيجة الرئيسية االقتصادية الوحدة تعد مل إسرائيل يف العربي اجملتمع يف املوسعة

 بقوتها احتفظت العائلة فإن العربية، األراضي إسرائيل صادرت عندما الزراعي االقتصاد عن االنفصال إثر يف
 على الصارمة والقيود البيوت، ونسف األراضي، ومصادرة الداخلي، النزوح وجه ويف. والثقافية االجتماعية

 مل اللذين والدعم املعونة املوسعة العائلة قدمت الدولة، سياسات من الناجتة الصعوبات من وغيرها اإلسكان،
 كملجأ للعائلة الدور هذا ضمن وقد. لعربيةا احلكومية غير املنظمات وظهور الثمانينيات حتى الدولة توفرهما
  .والتالعب للتسييس خاضعة حمركة قوة تصبح أن من ومكّنها سلطتها، استمرارية اجتماعي

 احلديثة السياسية اإلجراءات مع التقليدية الثقافية الهياكل تفاعل وطريقة – املستمرة" العائلة حكم" سيطرة تظهر
 أن وبما. العائلية االنتماءات حول العموم وجه على االنتخابات تتمحور إذ خاصة، احمللية السياسة مستوى على –

 كمصدر جداً مهم احمللي اجمللس يف التمثيل فإن العرب، أمام عملياً مغلقة العامة واملؤسسات الدولة وظائف
 أو الكبيرة، العائالت فإن لذا. املركزية السلطات إىل للوصول وكأداة واالجتماعية، والسياسية االقتصادية للسلطة

 العائلية الوحدة خالل من احمللي اجمللس على السيطرة يف فرصها لزيادة جهدها قصارى تبذل احلمائل،
 عائلية انتخابات" جترى ما غالباً احلاالت، هذه ويف. األُخرى الكبيرة العائالت مع االئتالفات وتشكيل املتماسكة،

 من فليس املؤهالت، على باألسبقية غالباً حتظى وااللتزام الواجب روابط أن وبما العائلة؛ مرشح الختيار" تمهيدية
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 العائلية التمهيدية االنتخابات وهذه. املتعلم غير قريبه أمام التعليم من عال قدر على مرشح يهزم أن الشائع غير
 مركزية استمرار تضمن أداة إىل حديث ديمقراطي إجراء حتويل من التقليدية العائلية البنية تمكّن لكيفية جيد مثال

 يضطرون فإنهم املبدأ، حيث من اإلجراءات هذه مثل السياسيون القادة يعارض عندما وحتى. السياسة يف العائلة
  .أهدافهم لتحقيق استخدامها إىل
. األقل على ساجملل عضوية على أو احمللية، اجملالس على السيطرة على للحصول مفيدة أداة العائلي النفوذ فإن لذا

 التي التعيينات على وتسيطر تلك، أو الدائرة هذه على وصية معينة عائالت تصبح أن يمكن األداة، هذه خالل ومن
 خلطط الرئيسي احملدد العائلية االئتالفات تصبح كما. العائلي االنتماء إىل وإنما الشخصية املؤهالت إىل تستند ال

. األُخرى األحياء وإهمال الفائز لالئتالف تصوت التي األحياء يف االستثمار إىل يؤدي الذي األمر البلدية، التنمية
 على احلصول يف منهم املؤهلين يساعد عندما حتى القيادة، على األفراد الشبان قدرة يعوق" العائلة حكم" أن غير

  .قيادية أدوار
 القطري املستوى على تشعبات له فإن احمللية، السياسة يف مباشرة غير بصورة يؤثر" العائلة حكم" أن حين ويف

 أثناء يف والبلدات القرى على يجولون االنتخابية، قاعدتهم لتوسيع يسعون الذين القطريون فالسياسيون. أيضاً
 حلمالتهم دعمهم على للحصول) احلمائل قادة غالباً( النافذين احملليين القادة لدعم احمللية االنتخابات حمالت

 بهذه األحزاب ترتبط إذ احمللية، السياسة يف القطرية األحزاب الضغوط من النوع هذا يورط أن احملتم ومن. اخلاصة
 تعزيز يف مركزية أداة ذلك نتيجة العائلية الوالءات وتصبح. احلزب سلطة قاعدة عندئذ تمثل التي تلك، أو احلمولة

 تكون وقد. االنتخابات بعد البلديات داخل املناصب توزيع عند احلسبان يف تؤخذ أن ويجب احلزبية، املصالح
  .اجلديدة التبعية من أشكاالً النتيجة

 احلزب – احلديثة الديمقراطية السياسية املؤسسات يف عامالً ليصبح نفسه إنتاج كمفهوم" العائلة حكم" يعيد
 يف مهمة أداة" العائلة حكم" تستخدم ال) وقادتها( املنظمات فهذه. املدين القطاع ومنظمات احمللية، والسلطة
 ،"العائلة حكم" لعقلية األصل طبق معقدة صورة أيضاً تصبح نفسها املؤسسات إن بل فحسب، السياسية التعبئة

  .والقادة للمنظمات السلوكية األنماط على نتائج من ذلك على يترتب ما بكل
 منها القومي -  السياسي الطيف كامل يف العربية األحزاب جميع يف تؤثر هذه التعبئة أنماط أن على التشديد يجب

 إىل احلكومية غير املنظمات وبعض البلديات عن فضالً –) فقط الدرجة يف هي االختالفات( واإلسالمي والشيوعي
 ثقافات من ميول بين يدمج مركب هجين إىل رسمية ديمقراطية مؤسسات من كلها تتحول وبالتايل ما، حد

 استناداً قيادية مواقع على احلصول إىل الفرد طموحات بين اجلدلية بالعالقة العملية هذه زوتتعز. متباينة سياسية
 جهة من احلداثة نحو املتجه العامل يف سلطتها على احلفاظ إىل العائلة دافع وبين جهة، من الشخصية القدرة إىل

 تمارسها التي الضغوط إىل العرب السياسيين الفاعلين الالعبين على الضغوط هذه تضاف وعندما)  31.(أُخرى
 احمللية السياسية احلمالت معظم بهما يتسم اللتان والشراسة العدوانية تصبح الصهيونية، واألحزاب الدولة هيئات

 .مفهومتين
  

  القيادية األدوار شخصنة
 مألوفة سمة فهو العربي؛ اجملتمع به ينفرد أمراً ليس القيادية واألدوار املؤسسات على الشخصي الطابع إضفاء إن

 ذلك يف بما العامل، أنحاء من كثير يف متفاوتة بدرجات موجوداً يزال وال التاريخ، مر على السياسي للمشهد
 وصرنا الديمقراطي، احلكم أشكال انتشار مع بالتراجع بدأت للسياسة كمشكّل العموم على أهميته أن غير. إسرائيل

 االتصال أشكال يف متجلياً لإلقناع، الشخصي االتصال أشكال حمل الشخصي غير التأثير حلول بالتدريج نشهد
 غير النوع هذا صعود ومع. احلديثة السياسة عالمات من ذلك وصار)  32.(والبعيدة املباشرة غير اإلعالم ووسائل

 ترتكز سياسة إىل املباشرة الشخصية الصالت على ترتكز سياسة من السياسة معنى حتول التأثير، من الشخصي
 تأثير تراجع هي املتوقعة والنتيجة. الرمزية والسلطة والرموز، والصور، املشتركة، واملصالح األيديولوجيا، على

 واستقاللية احلر اخليار على قائمة حمله القيم من بديلة جمموعة وحلول العامة، احلياة تنظيم يف الشخصي الطابع
 الطابع إضفاء يزال فال إسرائيل، يف العربي اجملتمع حالة يف أمّا. ممثليه اختيار يف وحقه الفاعل املواطن

  .التقليدي واالجتماعي الثقايف الوجاهة معيار استمرار بفضل قائماً)  33(واملؤسسات القيادة أدوار على الشخصي
 ينب التمييز املفيد من يكون قد ،"الوجهاء ثقافة" على يدل أن يمكن الذي ،"الوجاهة" مصطلح تفسير حماولة ويف

 األول. أُخرى جهة من بالسلطة له وتفويض باآلخر كثقة للتمثيل احلديث الشكل وبين جهة، من كوجاهة التمثيل
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 باحترام أكثر يتعلق الثاين أن حين يف اآلخرين، ملصالح ممثل أنه من أكثر وجيه أنه على نفسه املرء بتقديم يتعلق
 يف تتجلى كما عنها، البارز التعبير هي) الشخصي الطابع إضفاء( والشخصنة. الديمقراطية االنتخابية الدائرة آراء

 أو اجتماعية حركة أو سياسياً حزباً تكون أن يمكن( املؤسسة هوية تختلط إذ إسرائيل، يف العربية العامة املؤسسات
 يتكلمون الناس نسمع أن الشائع غير من وليس. يقودها الذي الشخص بهوية) حكومية غير منظمة أو حملياً جملساً

) للتغير العربية( الطيبي قائمة أو ،)العربي الديمقراطي( الدهامشة حزب –" ذاك أو الشخص هذا حركة أو حزب" عن
. صالح رائد للشيخ التابعة" اإلسالمية احلركة" أو درويش، نمر للشيخ التابعة" اإلسالمية احلركة" أو بشارة،" بلد" أو

  .احلزب على تطغى أن يمكن الشخصية أن حد إىل بزعمائها، عميقاً ارتباطاً احلركات هذه وترتبط
 بالشخصنة عضوياً ارتباطاً  احلكومية غير املنظمات انتشار ارتبط حيث املدين، القطاع يف مماثلة ظاهرة برزت وقد

 هناك ليس لكن اجملتمع، رفاه يف احلكومية غير املنظمات قطاع مساهمة أهمية يف للبحث هنا جمال ال. والوجاهة
 اجتماعية وفضاءات تنظيمية كأدوات األقل على ويعمل أنشئ احلكومية غير املنظمات من عدداً أن يف شك كبير

 احلكومية غير املنظمات بين املنافسة تتخذ احلاالت من كثير ويف. قادته أو ملؤسسيه الشخصية الصفات لعرض
. تنظيمية خصومات إىل احلكومية غير املنظمات قادة بين الفردية اخلصومات تتحول إذ كبيراً، شخصياً  طابعاً

 من دعم على يحصل معظمها ألن يُسعِّرها ما املنافسة جتد العلمانية، احلكومية غير املنظمات إىل وبالنسبة
  .بها يبالون ال أو الشخصية، األبعاد يعرفون ال أجانب مانحين

 فينتقلون أحزابهم أحياناً الكنيست أعضاء يبدّل حيث الكنيست، يف العربية السياسة يف بجالء الوجاهة ظاهرة تبدو
 عدم خلف يبدو، ما على تقف، الوجاهة أن كما. الكنيست يف مقعد لتأمين خمتلفة أيديولوجيات ذات أحزاب إىل

 فقبل. متماثلة أهدافهم أن من الرغم على الكنيست، يف فعال ائتالف إنشاء على العرب الكنيست أعضاء قدرة
 بعضهم القادة واتهم. واألحزاب القادة بين استنزاف حرب شهدنا مؤخراً، جرت التي االنتخابات مثل االنتخابات،

 لتسهيل قائد كل جهود من جزءاً املتبادلة االتهامات وتشكل. للكنيست مشتركة عربية قائمة إنشاء بعرقلة بعضاً
 ينظر التي احلاالت يف األيديولوجيات على الشخصنة تطبيق أيضاً ويمكن. حزبه قائمة يف مقعد تأمين إىل طريقه

 والعكس للقائد انتقاداً  االنتقاد يصبح احلاالت، هذه مثل ويف. يجسدونها أنهم على السياسيين القادة إىل فيها
 شخصية، مقولة كل وتصبح. جتسدها التي السياسية الشخصية اتباع معينة أيديولوجيا اعتناق ويعني بالعكس،

 ورفض متبادلة مقاطعة إىل القادة بين اخلالفات تنتهي ذلك، ونتيجة. املبدأ على تركيزها مقدار عن النظر بصرف
. واحلركات واملنظمات األحزاب بين االتصاالت فتعرقل هنالك، إىل وما مشتركة، عامة منتديات يف للظهور

 داخل اخلصوم وصد املناوئين، وتهميش النقاد، إلسكات املقاطعة استراتيجيا فعالً القادة من كثيرون ويستخدم
 الدائرة يف األحزاب قادة يتنافس عندما شديد بوضوح تظهر الشخصنة إن القول يمكن العموم، وعلى. أحزابهم

 أواخر يف" العربي الديمقراطي احلزب"و" للمساواة التقدمية الالئحة" زعيمي مع احلال كانت كما نفسها، االنتخابية
 حتى التسعينيات أواخر منذ) بلد" (الديمقراطي الوطني التجمع"و" حداش" ومع التسعينيات، وأوائل الثمانينيات

  .اليوم
. عام انتقادي وعي وظهور السياسية التعبئة مع بالضرورة تتعارض ال السياسة شخصنة إن القول من بد ال أخيراً،

 يف كالهما جنح وقد". الديمقراطي الوطني التجمع"و" اإلسالمية احلركة" بروز مع األخير العقد يف ذلك اتضح وقد
 ويظهر. املشتركة األهداف يف السكان من كبيرة أعداد تعبئة ويف العربي، اجملتمع يف جديد جماعي وعي إنشاء

 اجملتمعات يف وخصوصاً أيضاً، إيجابية نواح لها يكون أن يمكن السياسية الشخصنة أن األمثلة هذه مثل
 طابعه جونيور كنغ لوثر مارتن إلضفاء اإليجابي التأثير ويشكل. كاريزمية قيادة إىل حتتاج التي املضطهدة
 كلها، السياسة أبعاد تشخصن عندما لكن. لذلك مثاالً املتحدة الواليات يف املدنية احلقوق حركة على الشخصي

 .تقريباً متعذرين البناء والتواصل احلقيقي اجلدل يصبح
  

  املرأة واستبعاد الذكرية الشوفينية
 على هنا سنركز لكننا)  34(احلديث، العربي اجملتمع يف) البطريركية( األبوية الثقافة قيم الستمرار كثيرة أوجه ثمة

 السياسية القيادة عن للمرأة التام شبه الغياب للدهشة املثير فمن. املهمة السياسية األدوار عن املرأة استبعاد
 – نادرات األكاديميات النساء تعد مل وحيث)  35(باستمرار، إسرائيل يف التعليمي مستواها يرتفع بينما العربية

  .عامة بصورة القيادة وجه وغيرت الفائت العقد يف طرأت التي الكبيرة االجتماعية التطورات من الرغم على وذلك
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 يف حدث ذلك لكن. جبارة حسنية وهي واحدة، عربية امرأة سوى الكنيست دخول من تتمكن مل 1948 سنة منذ
 الفوز من نساء بضع سوى تتمكن مل البلدي، املستوى وعلى. اليهودية األصوات من وبأغلبية صهيوين، حزب

 انتُخبت السبعينيات، يف: واحدة مرة سوى بلدية رئيسة تصبح أن من امرأة تتمكن ومل البلدات، جمالس يف بمقاعد
 االنتخابية القوائم يف مكاناً النساء منحت إذا وحتى. شيوعية قائمة على ياسيف كفر لبلدية رئيسة خوري فيوليت

 للفوز الفرصة لهن تتوفر ال بحيث القائمة أسفل يف جداً بعيدة تكون أسماءهن فإن العربية، السياسية لألحزاب
 أبداً  يتم ال ذلك فإن واملدنية، السياسية املؤسسات من كثيراً  يزينّ  النساء أن من الرغم وعلى. الكنيست يف بمقعد

 على ودليل أنثوية ملسة إلضفاء سوى حضورهن وما. حصراً األنثوية احلكومية غير املنظمات يف إالّ كشريكات
 التي االجتماعية احلقول يف ذلك يحدث فإنما العربي، اجملتمع يف قيادي دور على النساء حتصل وعندما. احلداثة

 تنامي من الرغم وعلى. الصحية واخلدمة االجتماعية والرعاية التعليم مثل احلقيقية، السياسية السلطة إىل تفتقر
 املرجح غير من فإن العربية، األحزاب يف النسائي التمثيل دور ألهمية الذكور القادة عنه يعبر الذي اللفظي التأييد

  .القريب املستقبل يف الوضع هذا يتغير أن
 أنه فبما. العربي السياسي اجملال تقييد وشدة العربية األبوية الثقافة يف يدعمه ما السياسة عن املرأة غياب يجد

 دون األعم الغالب يف حتول عائالتهن فإن العام، اجملال يف العائلة شرف يجسدن أنهن على النساء إىل ُينظر
 يف النساء تبقى السياسية، املشاركة مستوى على حتى بل. االنتخابية للسياسة األمامية اخلطوط يف وجودهن
 عائالتهن جتاوز من تمكن النساء بعض أن بينت احلديثة الدراسات أن مع أزواجهن، على معتمدات معظمهن

  .عاماً يصبح ومل بعد، ينتشر مل السلوك هذا أن غير. السياسية أفضلياتهن لتطوير
 االجتماعية اإلسرائيلية ياساتالس من تشجيعاً للنساء السياسية املشاركة تقمع التي العربية األبوية الهياكل تلقى

 وتعرقل حاله على الراهن الوضع إبقاء تعزز إذ العربي، اجملتمع جتاه والثقافية واالقتصادية والقانونية
 اجملال ويف)  37.(األسرة وتنظيم التعليم على العربية األبوية والهياكل القيم تشجع أنها كما)  36(التعبئة؛

 يجعل ما وهذا والسياسية، واالقتصادية االجتماعية العربية التعبئة من اإلسرائيلية السياسات حتد السياسي،
 املوارد على احلادة املنافسة وتضمن)  38.(للسيطرة وخاضعين وحمدودين مغلقين العربيين واالقتصاد اجملتمع

 الدولة أن بالذكر اجلدير ومن)  39.(املرأة تهميش استمرار اإلسرائيلية، السياسات تُسعِّرها التي واملناصب، العامة
 الطبيعة وتنعكس)  41.(العسكريون الرجال سيما وال الرجال، عليها يهيمن)  40(جداً، أبوية نفسها اإلسرائيلية

 ما إسرائيل تقرّر إذ املوارد، توزيع ويف السياسي التمثيل يف وخصوصاً السياسية، اجملاالت كل يف للدولة األبوية
  .تعطيه وملن" تعطيه"

 أن احملتملة الردود ومن. وتفككها العربية القيادة بتشرذم السياسة عن املرأة استبعاد عالقة عن سؤال إثارة ويمكن
 يمكن: أُخرى بعبارة. السياسية واملؤسسات السياسة يف العربية الثقافية الثوابت إنتاج استمرار إىل يؤدي غيابها

 يتعلق فيما الشرسة املنافسة من يقلل وبالتايل األبوي، السلوك أنماط تأثير القيادة أدوار يف النساء دمج يلطّف أن
 من التقليدية االجتماعية الهياكل يكررون األبوية الشروط ظل يف يعملون الذين العرب فالقادة. العامة باملناصب

 السياسية الهياكل يف وإدراجها الهياكل تلك تقوية إىل ذلك ويؤدي. مواقعهم وتعزيز مكانتهم على احلفاظ أجل
 .احلديثة

  
  خالصة

 يف" التقليدية" السياسية الثقافة مثل مفاهيم إىل اللجوء يبدو أن يمكن إسرائيل، يف العربية القيادة حتليل عند
 يف للبحث األفضل الطريقة إن إالّ . قسمين ومنقسماً تبسيطياً احلداثة، نظرية إىل إشارة يف ،"احلديثة" مقابل

 قيم بين اجلديل التوتر يعكس أضداد بين احتاد أنها على إليها النظر يف هي العربية السياسية الثقافة يف التحوالت
 السلوك أنماط حلول بأنها للحداثة السهل الفهم من وبدالً. الصرف االجتماعي شكلها يف البتة تظهر ال متنافسة
 من منهما كل يتغذى بحيث األنماط بين جدلياً  تفاعالً العربية السياسة تطور يُظهر التقليدية، األنماط حمل احلديثة

 أهمية العربية السياسية للثقافة املعاجلة هذه تتجاهل وال. األوجه متعدد تركيب إىل يؤدي الذي األمر اآلخر،
 والقيم الهياكل على ضغوطاً  تمارس احلديثة السياسية العمل فآليات. التغيرات هذه مثل فيه يتم الذي السياق

 التقليدية االجتماعية بالهياكل العادة، يف تتالعب، مهيمنة أغلبية اآلليات هذه تفرض عندما وخصوصاً التقليدية،
  .اخلاصة مصاحلها خلدمة األقلية بين االنقسامات وتستغل لألقلية
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 الوقت ويف. األثر بعيد اجتماعياً تغيراً شهدا خاصة، وقيادته عامة، إسرائيل يف العربي اجملتمع أن يف شك من ما
 يف معاكس بشكل تؤثر ملطّف، بشكل وإن حتى أعاله، املفصلة التقليدية الثقافية البنى استمرارية فإن نفسه،

. التقليدية الظواهر هذه استمرارية على املترتبة النتائج من العديد وهناك. معاً العمل على وقدرتها القيادة فعالية
 إضعاف إىل الغالب يف تؤدي املؤسسة على واحد قائد هيمنة أن جند املثال، سبيل على بالوجاهة، يتعلق ففيما
 احمللية السلطات يف الضرائب حتصيل معدالت تدين فإن عام، وبشكل. املؤسسة يف والتواصل القرار اتخاذ آليات

 إضفاء يف وتفرط متنافسة مسيرات األحزاب تنظم ما غالباً( والتجمعات املسيرات حجم وتناقص العربية،
 منظمات تدعمها التي النشاطات يف املشاركين أعداد يف العام واالنخفاض ،)لتوجهاتها وفقاً  عليها األيديولوجية

  .القيادة ملشكالت أعراضاً تشكل املدين، القطاع
 احلقوق أجل من للنضال دراسة أي تبين إذ. أيضاً وبراغماتية سياسية نتائج الثالث الظواهر هذه الستمرار إن

 احلقيقية املساواة ذلك يف بما نفسها، األشياء يريد العربي اجملتمع قطاعات معظم أن إسرائيل يف العربية
 العربية، األحزاب تتمكن مل ذلك مع. اإلسرائيلي النظام يف القرارات واتخاذ السياسات حتديد يف الفعالة واملشاركة

 بما واأليديولوجية الشخصية اخلالفات على التغلب من العرب، للسكان تمثيالً األكثر املنظمة املتابعة، جلنة أو
 مشتركة جبهة إلنشاء أو واإلسكان، والتنمية والتخطيط التعليم مثل املركزية، القضايا بشأن جاد حوار لقيام يكفي

 الشخصية، الطموحات فسلسلة. اجملاالت هذه يف اإلسرائيلية التمييزية السياسات حتدي بمفردها تستطيع
 موحدة، وطنية أقلية قيادة إىل أنفسهم العرب القادة يغير أن دون حتول األدجلة، يف والتطرف املتبادلة، والشكوك

 هيغلي وضعه الذي" التمايز الواسعة وإنما املوحدة غير" القيادة نموذج ضمن تقع العربية القيادة أن على وتدل
 كبيراً عامالً سياساتها تشكل التي إسرائيل، يفيد القيادة داخل التشرذم إن. املقال هذا بداية يف ذكره وورد ولنغييل
 التشرذم أن كما. أنفسهم العرب على يقع بأكمله اللوم أن تزعم أن لها ويتيح العربية، القيادة إخفاقات يف مساهماً
 الثقة انعدام يف ذلك فيزيد العربي، اجلمهور أوساط يف األمل وخيبة والغربة اإلحباط إىل يؤديان الوحدة وانعدام

  .البرملانية السياسية اللعبة عن واالنفصال
 اليهودي اجلمهور عنها يعبّر التي الغربة عن جداً خمتلف قيادته من العربي اجلمهور استياء أن على التشديد ويجب

 على يتعذر التي والثقافية السياسية التوقعات إىل تستند هؤالء فانتقادات. العرب القادة جتاه اإلسرائيلية والقيادة
 ألن تسعى اإلسرائيلية السياسية فالنخبة. العربي اجملتمع ميول طبيعة تخالف والتي تلبيتها، عربية قيادة أي

 نزع إىل الشرط هذا رفض ويؤدي. يهودياً احملددة السياسية باحلدود املشروط غير القبول القادة على تفرض
 خيبة تستند املقابل، يف. املاضيين العامين يف تبيَّن كما العربية، القيادة عن القانونية، وحتى السياسية، الشرعية

 التعامل يف العربية القيادة جناح عدم وبين توقعاتهم بين القائمة الفجوات إىل العرب السكان من جانب أمل
 السياسية املؤسسة من قيادته حماية يف الرغبة بين مقيداً  نفسه يجد العربي فاجلمهور. األهداف هذه مع بفعالية

  �.جتاوبها عدم على انتقادها إىل حاجته وبين اإلسرائيلية واألمنية
   
  

  .أبيب تل جامعة يف السياسية العلوم يف متقدم حماضر(*)
  .األيوبي عمر: ترجمة

  املصادر
 الذي بكر، أبو وخولة رابينوفيتش داين كتاب مثل( العرب القادة من الثاين اجليل عن الكتابات لبعض خالفاً )1(

 كتابهما أنظر اإلسرائيلية؛ السلطات ضد نضاله نتيجة القيادة على القدرة فقد" مسحوق" جيل من كجزء يصورهم
The Stand Tall Generation [Jerusalem: Keter, 2002](، املسيطرة العربية القيادة أن أرى فإنني 

  .احليويةب ومفعمين نشطاء قادة من الثاين اجليل إىل تنتمي اليوم
)2( Mattei Dogan and John Higley, eds., Elites, Crises and the Origins of Regimes 

(Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1998); John Higley and Richard Gunther, 
eds., Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992); John Higley, John Pakulski and W. 
Wesolowski, eds., Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe (London: 

Macmillan, 1998.( 
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Factionalism and Social Disintegration, 1939 - 1948 (Albany: State University of 
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Flo.: University Press of Florida, 1997.(  
 

)16(  Aziz Haider, On the Margins: The Arab Population in the Israeli Economy 
(London: Hurst and Co., 1995(.  

 
)17( Majid al-Haj, Education, Empowerment and Control: The Case of Arabs in Israel 

(Albany: State University of New York Press, 1995.(  
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