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  *مصطفى ومهند غانم أسعد
  :إسرائيل يف الفلسطينيون

  مستقبلي تصور
  

 تمثلت والتي العشرين، القرن تسعينيات يف إسرائيل يف الفلسطينيون لها خضع التي التطورات املقالة هذه تتناول
 هذا خارج لها حلول عن التفتيش إىل اإلسرائيلي، اإلطار داخل لقضاياهم حلول عن التفتيش من االنتقال يف

 على إسرائيلية بدولة والقبول الكاملة باملواطنة األمل أن الكاتب ويعتقد. معاً اإلسرائيلية املواطنة وخارج اإلطار،
 النزعات فاقم الذي األمر ،1996 سنة يف السلطة إىل اليمين صعود مع تبددا قد" إسرائيلية مواطنين أمة" قاعدة

 البرملانية، االنتخابات مقاطعة فكرة العرب، لدى اشتدت، ذلك مقابل ويف. إسرائيل يف الفلسطينيين ضد العنصرية
 اجملتمع" فكرة اإلسالمي التيار عرض الذي الوقت يف البرملاين، النضال خارج ملشكالتهم حلول عن والتفتيش
 بالقضية 48 فلسطينيي ارتباط على تشدد كانت الفلسطيني الوسط يف املتشعبة اجملادالت أن ومع". العصامي

 بأنهم يشعرون ظلوا هؤالء إن إالّ  الفلسطيني، الشعب من جزء املطاف، خاتمة يف ألنهم، األساسية الفلسطينية
 تدرجهم ومل الفلسطينية، القضية من جزءاً  اعتبارهم أغفلت التي الفلسطينية الوطنية احلركة مستوى على مهمشون

 تعاجلها، اإلشكاالت هذه إن. العشرين القرن سبعينيات منتصف يف تبلور الذي الفلسطيني السياسي املشروع يف
  .اجلماعية الهوية حمركات وعلى والثقايف، السياسي اإلقصاء حالة على ركزت التي املقالة هذه بالتفصيل،

   
  تمهيد
 يف الفلسطينيين وخيارات أوضاع يف وأثرت عامة، الفلسطيني الوضع صاغت أحداث األخيرين العقدين يف عصفت
 احلركة على طرأت التي والتغيرات الفلسطينية، الدولة وإعالن األوىل، الفلسطينية فاالنتفاضة خاصة، إسرائيل
 ومنظمة إسرائيل بين املتبادل االعتراف إعالن: وأهمها عملها، وطرق خطابها حيث من الفلسطينية الوطنية
 انهيار ؛1993 سبتمبر/أيلول يف والصهيونية الفلسطينية الوطنية احلركة وبين ،.)ف.ت.م( الفلسطينية التحرير

 انهيار إسرائيل؛ وعوملة االتصال وسائل يف واالنفتاح العوملة تسارع وتأثيره؛) الشرقي القطب( الشيوعية الكتلة
 اإلسرائيلية احلكومة رئيسُ أسسه وضع أجاد الذي اإلسرائيلي الشرك يف الوطنية احلركة ووقوع السلمية العملية
 سوف إسرائيل بأن ،1991 سنة يف للسالم مدريد مؤتمر يف مشاركته معلالً تذرع الذي شمير، يتسحاق السابق

 املقام يتسع ال خرىوأُ كلها، األحداث هذه املقبلين؛ العقدين خالل عقيمة مفاوضات يف الفلسطينيين" جترجر"
  .السياسية وخياراتهم إسرائيل يف الفلسطينيين تطور على وتبعات وارتدادات انعكاسات لها لذكرها،

 من إسرائيل يف الفلسطينيين انتقال عصر احلايل، القرن من األوىل واألعوام املاضي القرن تسعينيات شهدت
 اإلسرائيلية املواطنة خارج حلول عن التفتيش إىل) هو كما( اإلسرائيلي اإلطار داخل لقضاياهم حلول عن التفتيش

 التي للمرحلة امتداداً كانت العشرين، القرن من التسعينيات أواسط حتى امتدت التي فاملرحلة. األكثرية بلورتها كما
 ولبرلة دمقرطة عملية املرحلة هذه شهدت إذ والقطاع، الضفة إسرائيل واحتالل العسكري احلكم انتهاء بعد بدأت
 أواسط وحتى املرحلة، هذه يف. خاصة إسرائيل يف الفلسطينيين مستوى وعلى عامة، اإلسرائيلي املستوى على

 املواطنة استثمار بضرورة إسرائيل يف الفلسطينيين لدى والثقة اإليمان رقعة واتسعت تمددت التسعينيات،
 ذلك وتمثَّل وملستقبلهم، ملشاكلهم حلول عن للتفتيش سقفها حتت واالنضواء فيها االنخراط وبالتايل اإلسرائيلية،

 يف الفلسطينيين انخراط ؛1987 يونيو/حزيران يف املساواة يوم إعالن: املثال سبيل على منها، ظواهر عدة يف
 مادية بصورة االحتالل حتت الفلسطينيين ودعم األوىل، االنتفاضة قمع على االحتجاج عمليات يف إسرائيل

 إجناز لتسهيل" املانعة الكتلة" مكانة وقبول السياسية العملية دعم اإلسرائيلية؛ وبصفتهم مواطنتهم من منطلقين
 اإلسرائيلي اليسار اقترحه الذي)" اإلسرائيليين( املواطنين دولة" خطاب يف االنخراط وحتى واملعاهدات، السالم

 الشعار هذا أصبح حتى الفلسطينية الدولة إقامة وكذلك السالم، بعد ما مرحلة يف اليهودية الدولة ملأزق كحل
 يف تقاطعها كانت أن بعد اإلسرائيلية، السياسية اللعبة يف سياسية تيارات مشاركة املرحلة؛ لهذه كتتويج مقبوالً

 كما). الديمقراطي الوطني التجمع مع التحالف( البلد أبناء وحركة ،)االنشقاق بعد( اإلسالمية احلركة مثل، املاضي،
 وإلقامة حقوقها، لتحصيل املواطنة أرضية من تنطلق التي املدين اجملتمع مؤسسات عبر احلقوقي اخلطاب تطور
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 يف للفلسطينيين املستقبلية املكانة حتديد يف أساسي كعامل املواطنة فكرة طرح الذي الديمقراطي الوطني التجمع
  .الفلسطينيين صفوف يف االنتخابات يف كبيرة مشاركة معدالت إىل باإلضافة إسرائيل،

 واالنخراط الكاملة املواطنة آمال أن يتضح بدأ ،1996 سنة يف احلكم إىل اليمين صعود مع بدأت التي املرحلة يف
 يف يكن مل نقاش هي إسرائيلية، مواطنين أمة وإنشاء إسرائيلية بدولة القبول وحتى اإلسرائيلية، املواطنة يف

 ارتفاعاً  لتشمل ذلك بعد واألحداث التطورات توالت وقد. بذلك لترضى والشعبية الرسمية إسرائيل تكن ومل مكانه،
 الرسمية اإلجراءات عدد ازدياد وكذلك إسرائيل، يف الفلسطينيين إىل والعداء العنصرية نسب يف األكثرية، لدى كبيراً

 األراضي ومصادرة واإلبعاد التمييز وممارسات الدستور واقتراح األساسية كالقوانين الفلسطينيين على للتضييق
 خالل الدولة مواطني من الفلسطينيين املتظاهرين على الدموي باالعتداء ذلك تتويج وتم ،)النقب يف وخصوصاً(

  .الفلسطينيين املواطنين جتاه العدائية اخلطوات من وبالعديد ،2000 أكتوبر/األول تشرين – سبتمبر/أيلول الفترة
 اجلماعية التطلعات حتقيق إمكان ويف اإلسرائيلي، اإلطار ماهية يف جمددة تفكير عملية بدأت املرحلة هذه يف

 هذه حتقيق وإلمكان املستقبلية للتطلعات تقويم إعادة وبدأت املعطاة، اإلسرائيلية املواطنة خالل من والفردية
 هو حدث ما أهم ومن. املاضي القرن أواخر حتى استُعملت التي النضالية الطرق استعمال خالل من التطلعات

 ويف أوسلو، فترة انتهاء ضوء يف وخصوصاً  بديل، وضع إىل احلايل الوضع من االنطالق كيفية يف تفكير عملية
 التيار وطوّر. الفلسطينية القضية حل بشأن الدولية القرارات تطبيق أساس على املبنية للحلول التام التعثر

 خارج حلول عن والتفتيش للكنيست االنتخابات مقاطعة فكرة قويت كما ،"العصامي اجملتمع" مشروع اإلسالمي
 وضع إىل االنضواء وضع من اخلروج لكيفية والتنظير للتفكير الفكرية املنصات وأقيمت البرملاين، النضال

 تأثير إىل قبل ذي من أكثر التطرق مع ،)اليهودية الدولة خالل من وليس املشترك الوطن يف التكافؤ( االنطالق
 اجملموعات صراع وإىل الفلسطينية، املشكلة من جزءاً  كونهم ويف إسرائيل يف الفلسطينيين وضع يف النكبة

 تكن مل استعماالت من آخره إىل وما وطنها، على) Young 1990( الدخيلة الكولونيالية للقوى وتصديها األصلية
  .املاضي يف متداولة

  
  فلسطينياً  احلالة حتديد
 انطالق نقطة ومفاوضتها، التحرير بمنظمة واالعتراف وإسرائيل الفلسطينيين بين املوقعة املبادئ اتفاقية شكلت
 هي ناقصة حلقة املسار هذا يف بقيت لكن ،"الفلسطينية القضية" يسمى ما حل إىل يؤدي أن يفترض ملسار وبداية
 دوائر وتعتبر). 1997 حيدر( السياسية ووضعيتهم ومصيرهم إسرائيل مواطني الفلسطينيين العرب مكانة قضية

 منظمة أن كما األطراف، من أياً شأنها يف تفاوض ال فهي وعليه داخلية، قضية املوضوع هذا اإلسرائيلية السلطة
 وضع نشأ هنا من. اإلسرائيليين مع املفاوضات جدول يف املوضوع هذا تدرج مل بدورها الفلسطينية التحرير

 والفلسطينيين، إسرائيل بين املعلقة للقضايا شامل حل إيجاد حملاولة اجلهود تُبذل حين يف إذ ما، نوعاً غريب
 القرن تسعينيات أواسط يف اليمين قوة ازدياد إن. الهامش على إسرائيل يف الفلسطينية األقلية مشكلة بقيت

 يف الكامن التوتر صعّد السياسية، العملية يف جمود من ذلك رافق وما إسرائيل يف احلكم دفة إىل ووصوله املاضي،
 األخيرة، األعوام يف بحدة التوتر هذا وبرز. احلل إىل احلاجة وعزز إسرائيل، دولة يف فلسطينية أقلية وجود

 للعرب املستقبلي التصور" وثيقة وأهمها تأسيسية، نصوص أو وثائق نشر ضوء يف األخيرة الفترة يف وخصوصاً
 النظام مبنى تغيير وإىل إسرائيل، يف الفلسطينيين مكانة يف جذري تغيير إىل تدعو التي" إسرائيل يف الفلسطينيين

  .*إسرائيل يف املواطنة ومضامين
 إىل الفلسطيني، الوطني التحرر وحركة إسرائيل يف الفلسطينيين بين العالقة عن كتبت التي البحثية األدبيات تشير

 احلاج ؛Al‐Haj 1993( الفلسطينية الوطنية احلركة مستوى على الهامشية من حالة يعيشون الفلسطينيين أن
 البرنامج يف إدراجهم يتم ومل الفلسطينية، القضية من جزءاً األخيرة هذه تعتبرهم ال إذ ،)1996 غانم ؛1997
  ).1996 غانم( املفاوضات طاولة على قضاياهم طرح يستلزم الذي األمر الفلسطيني، السياسي واملشروع الوطني

 الفلسطينية القضية من يتجزأ ال جزء هي إسرائيل، دولة قيام بعد بدأت والتي إسرائيل، يف الفلسطينيين مشكلة إن
 ومؤسساته الفلسطيني الشعب وبين إسرائيل يف الفلسطينيين بين العالقات منظومة كانت لقد. الواسع بمفهومها

 احلركة بين العداء تاريخ االعتبار بعين أخذنا وإذا. وكمجموعة كأفراد إليهم بالنسبة حساسية ذات دائماً
 تهديد مصدر دوماً كانت إسرائيل يف الفلسطينيين حالة أن جند فإننا الفلسطينية، الوطنية واحلركة الصهيونية

 بينها صلة أي فإن إرهابياً، تنظيماً اعتُبرت. ف.ت.م أن وبما. إسرائيل يف العريض اليهودي وللجمهور للسلطات
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 بـ عالقات أقام إسرائيل يف الفلسطينيين بعض أن من الرغم وعلى. للقانون خمالفة تعتبر إسرائيل نيمواط وبين
 بالفلسطينيين أكثر وثيقة عالقات إقامة أتاحت السياسية العملية فإن ،1993 سنة أوسلو اتفاق توقيع قبل. ف.ت.م

  .الفلسطينية وبالسلطة غزة، وقطاع الغربية الضفة يف
 التسوية من إسرائيل يف الفلسطينيين موقف ملسألة تعرضت التي األدبيات ضوء يف السياق هذا أهمية تأتي

 املكانة لتحسين أداة يشكل كونه العملية لهذه الكبير التأييد وكذلك التسعينيات، أوائل يف جرت التي السياسية
 منظار خالل من تم الوطنية املسألة من السياسي املوقف تبلور أن بمعنى ،)1995 رايتر ؛2000 مناع( لهم املدنية
 القضية حل بين إسرائيل يف الفلسطينيون ربط إذ اجلماعية، الوطنية الهوية منظار من ال كمواطنين، املدنية املكانة
  .املدنية مكانتهم وحتسين الوطنية
 لكونهم الذاتي الوعي بين الفجوة يف إسرائيل، يف والفلسطينيين. ف.ت.م بين العالقات صعيد على املشكلة، وتتمثل

 الشعب لدى تُعتبر. ف.ت.م أن من الرغم وعلى. ف.ت.م بقيادة الفلسطيني الشعب إىل االنتماء وبين فلسطينيين
 ال يزعم، مل أحداً فإن الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي املمثل إسرائيل، يف الفلسطينيون ذلك يف بمن الفلسطيني،

 قط تكتمل مل لذلك. أيضاً إسرائيل يف الفلسطينيين تمثل املنظمة أن إسرائيل، يف الفلسطينيين وال التحرير منظمة
 يف الفلسطينيون) ب( الفلسطيني؛ للشعب والوحيد الشرعي املمثل هي. ف.ت.م) أ: (القياسي االستنتاج صيغة

 أن وبعد. إسرائيل يف الفلسطينيين تمثل. ف.ت.م فإن وبالتايل) ج( الفلسطيني؛ الشعب من يتجزأ ال جزء إسرائيل
 إسرائيل يف الفلسطينيين بين العالقات مسألة جديد من برزت. ف.ت.م مع العلنية املفاوضات إسرائيل بدأت

  .متوقعاً كان مما أكثر مركب كأمر الفلسطينية الوطنية واحلركة
  

 بين السلمية العملية فإن الفلسطينية، القضية من جزء هي إسرائيل يف الفلسطينيين مكانة أن من الرغم فعلى
 جتاه. ف.ت.م اعتمدته الذي اإلقصائي النهج يكمل التجاهل هذا إن. اجلانب هذا تماماً جتاهلت. ف.ت.وم إسرائيل

 يف فالفلسطينيون. الطرفين بين املتدين التفاعل مدى عن يعبر والذي السنين، طوال إسرائيل يف الفلسطينيين
 خالل املهجر يف أنشئت والتي للفلسطينيين، والسياسية الوطنية املؤسسات إقامة يف شركاء يكونوا مل إسرائيل

 األعمال جدول يف رئيسياً موضوعاً الوطنية همومهم يف تر مل الفلسطينية الوطنية احلركة أن كما الستينيات،
 مسألة أنها على إسرائيل يف كلها الفلسطينيين قضايا مع دائماً إسرائيل تعاملت ذلك، إىل باإلضافة. الوطني

 طاولة على إسرائيل يف بالفلسطينيين تتعلق قضايا تطرح مل التي. ف.ت.م حذوها وحذت داخلية، إسرائيلية
 ربما كهذه، خطوات اتخاذ أجل من ضغطاً  يمارسوا مل إسرائيل يف الفلسطينيين أن كما. إسرائيل مع املفاوضات

 عالقاتهم مس وإىل برمتها، السلمية العملية تعطيل إىل تؤدي قد احلساسية هذه مثل يف خطوة أي أن أدركوا ألنهم
 الفلسطينية للقيادة متزايد تدخل وبعده، أوسلو اتفاق قبل السنين، مرور مع لوحظ أنه من الرغم على وذلك بالدولة،

 إسرائيل، اعتراف إىل بحاجة. ف.ت.م كانت عندما األمر هذا وبدأ. إسرائيل مواطني من الفلسطينيين شؤون يف
 املفاوضات يف شرعية شريكة تكون أن. ف.ت.م طلبت حين ،1991 سنة يف عقد الذي مدريد مؤتمر بعد وخصوصاً

 املنظمة أهداف ملصلحة إسرائيل يف الفلسطينيين تستغل أن. ف.ت.م قيادة حاولت عكسية وبصورة. إسرائيل مع
: أنظر للتفصيالت،( الصهيونية اليسارية األحزاب ملصلحة العربي الصوت بدفع املتعلقة تلك وخصوصاً السياسية،

Rouhana and Ghanem 1998.(  
 البراغماتية السياسية القيادات مستوى من الوطنية احلركة من إسرائيل يف الفلسطينيين إقصاء" عدوى" انتقلت لقد

 الذي ماعياالجت والوعي الثقايف املستوى إىل املفاوضات، خالل من السياسي مشروعها إجناز إىل تتطلع والتي
 اخلطاب وتطور ،1967 سنة بعد املباشر اللقاء من الرغم فعلى. املستقبلية والتطلعات اجلماعية الهوية يحرك

 التحرير وخطاب االحتالل، مناهضة خطاب فإن الوطنية، احلركة على" فتح" حركة سيطرة منذ الفلسطيني السياسي
 مع الشتات، يف الفلسطينيين أقل، وبدرجة والقطاع، الغربية الضفة يف الفلسطينيين ليخصّا تقلّصا واملستقبل،

 يمثل مصطلحاً كونه من" احملتلة األرض" معنى وبالتدريج، انتقل، فقد. إسرائيل يف للفلسطينيين تام استثناء
 يف الفلسطينيين استثناء وتم ،1967 سنة يف احتُلت التي فلسطين من األجزاء يخص كونه إىل التاريخية فلسطين
 عن تتحدث التي العامة الشعارات بعض عدا الفلسطيني، املستقبل وندوات ومؤتمرات نقاشات من إسرائيل

 التي النقدية السياسية واألدبيات الدراسات أن كما. تاريخياً الفلسطيني الشعب من جزء وأنهم وجتذرهم، صمودهم
 ،1967 سنة يف احتل ما يشمل أنه على االحتالل إىل تنظر زالت ما السالم، وعملية أوسلو اتفاق جدوى يف تشكك
 كقضية إسرائيل يف الفلسطينيين مع يتعامل الذي السياسي املوقف تتبنى استثناء، بال وتقريباً جميعها، وهي
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 1948 سنة يف يبدأ ال االحتالل أن قوية، فلسطينية بمساعدة الفلسطيني، الوعي يف جتذر وهكذا. داخلية إسرائيلية
 ;Farsakh 2008: حديثاً الصادرة النشرات بعض املثال سبيل على أنظر( 1967 حرب آثار يف بل والنكبة،

Makdisi 2008.( 

 سنة يف احملتلة األرض حدود خارج الفلسطينية النخب ومعظم. ف.ت.م: األطراف بين الضمني االتفاق هذا إن
 جزء إىل ومشكالتهم إسرائيل يف الفلسطينيين حوّل إسرائيل، يف الفلسطينية النخب من وجزء وإسرائيل، ،1948
 الدولة مع مشكالتهم أن الفلسطينيين لهؤالء تماماً الواضح من وأصبح الفلسطيني، الصعيد على العيان عن خاف

 إمكان أي أمامهم يوجد ال أنه أيضاً لهم اتضح الوقت، مرور ومع. فقط بهم وتتعلق كأقلية، بهم خاصة مشكالت هي
 الفئات مع املساواة من أساس على الراهنة، األوضاع يف الفلسطينية الوطنية احلركة من جزءاً يكونوا ألن واقعي

 غزة قطاع ويف الغربية الضفة يف ثم الشتات، يف الفلسطينية الوطنية احلركة مركز تطور لقد. األُخرى الفلسطينية
 كانوا فقد إسرائيل يف الفلسطينيون أمّا الفلسطينية، الوطنية للحركة التابعة املؤسسات خمتلف وتطور أنشئ حيث
 فإن إلسرائيل، تابع ككيان أو مستقل ككيان الوطنية، السلطة وجود استمرار حال ويف. التطورات هذه هامش على
 ملجأ يكون أن احملتمل من والذي والقطاع، الضفة يف السياسي الكيان قيادة عملياً، سيشكل، الكيان هذا

 للمنظمة الرسمية القيادات به تصرح ما بحسب األقل على الوطن، إىل العودة يف الراغبين الشتات يف للفلسطينيين
 احلركة ستواصل كما للفلسطينيين، السياسي املركز سينشأ الفلسطينية، السلطة حدود يف" هناك. "اليوم وللسلطة
 يتمكنوا لن إذ إسرائيل، يف الفلسطينيين أزمة ستشتد ذلك وحيال اإلطار، هذا يف مؤسساتها وإنشاء تطورها الوطنية

 احلركة أن االفتراض يصح وقد. الوطنية املؤسسات إقامة يف شركاء أو املركز، هذا من جزءاً يصبحوا أن من
 كشركاء إسرائيل يف الفلسطينيين استيعاب أيضاً، هما يشاءا، لن الفلسطيني الكيان ومركز الفلسطينية الوطنية

 ودولة الكيان هذا بين العالقات تعقيد خشية إالّ ذلك يكن مل لو حتى الفلسطينية، الوطنية احلركة يف متساوين
 يف الفلسطينيون وسيواصل. اخلطوة هذه سيعارض الدولة ومؤسسات اليهودية األغلبية من كالً بأن علماً إسرائيل،
 لهم يكون ولن املركزية، الفلسطينية التطورات هامش على وسيبقون التاريخية، فلسطين يف العيش إذاً، إسرائيل،

 خاص مستقبلي مشروع خالل من ذلك عن والتعبير كفلسطينيين، هويتهم صوغ إعادة إالّ األوضاع هذه يف مناص
  .أدناه سنوضح كما ،"املستقبلي التصور" مشروع يف صوغه جرى بهم

  
  واملستقبل إسرائيل يف الفلسطينيون

 فيهم وأثرت إسرائيل، يف الفلسطينيين تطور يف حاسماً، بل ال كبيراً، دوراً  إقليمية سياسية أحداث ثالثة أدت
 الثاين احلدث أمّا والنكبة، 1948 حرب هو األول اإلقليمي احلدث. اقتصادياً وحتى وثقافياً واجتماعياً سياسياً

 فيه بدأت الذي الثالث احلدث 1993 سبتمبر/أيلول يف أوسلو اتفاق ويشكل ،1967 يونيو/حزيران حرب فكان
 الشعب ونكبة 1948 حرب أدت لقد. جديد من بالتشكل إسرائيل يف للفلسطينيين السياسي واخلطاب السياسة

 بابه ؛1998 اخلالدي( ريفه وتمزيق مدنه وتدمير الفلسطيني الشعب أبناء من كبيرة أعداد تهجير إىل الفلسطيني
 تاركة سبقتها، التي العقود خالل ونمت نشأت التي واالجتماعية السياسية القيادات تغييب إىل أدت كما ،)2007

 التي الشعبية والقيادات السياسية النخب إىل يفتقر ضعيفاً فلسطينياً جمتمعاً حديثاً، املقامة الدولة يف وراءها،
 على الباحثين أغلبية وتتفق). Kimmerling and Migdal 1993( السابقة العقود يف الفلسطيني اجملتمع قادت

 سياسيًا، ذاتها تنظيم إعادة من الفلسطينية األقلية يمكّن مل فلسطين، نكبة أعقاب يف نشأ الذي السياسي الواقع أن
 املوارد قليل مهزوماً، جمتمعاً كان إنه إالّ أصالنياً، جمتمعاً كان أنه من الرغم وعلى الفلسطيني، اجملتمع أن كما

 Zureik 1979; Rouhana( واالجتماعية السياسية النخب إىل ويفتقر والثقافية، املادية and Ghanem 

1998; Lustick 1980.(  
 هو ،)1966 – 1948( العسكري احلكم فترة يف تبلور الذي العربي السياسي اخلطاب إن القول يمكن اجململ يف

 من ذلك تم وقد. احلرب بعد وطنهم يف الناس بقاء على يحافظ وأن الهزيمة، واقع يتجاوز أن أراد سياسي خطاب
 احلقوق من هامش إعطاء السلطة استجداء على يركز والذي البدائي، مفهومه يف املدين للخطاب زائد حضور خالل

 من خرج الذي اجملتمع لهذا والوجودي املعيشي األمن من األدنى احلد لتوفير وذلك العرب، للمواطنين واحلريات
 الوطنية املسألة على يشدد الذي اخلطاب أي الوطني، اخلطاب كان الفترة هذه يف. وضعيفاً مهزوماً 1948 حرب

 الفلسطينيين عزل العسكري فاحلكم. غائباً يكن مل إن حمدوداً إسرائيل، يف الفلسطينيين بواقع وربطها الفلسطينية
 بإلغاء املطالبة يف السياسي نضالهم ذروة وصلت وقد واإلسالمي، والعربي الفلسطيني حميطهم عن إسرائيل يف
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 اخلطاب جل كان أُخرى، بكلمات أي. بها ذلك ربط أو الوطنية القضية عن احلديث دون من العسكري، احلكم
 الفلسطينيين يعتبر الذي الوطني السياسي اخلطاب عن معزوالً مدنياً خطاباً األعوام، تلك يف إسرائيل يف الفلسطيني

  .نتائجها وأحد الفلسطينية القضية من جزءاً  إسرائيل يف
 وقد إسرائيل، يف الفلسطيني اجملتمع تطور يف تأثيره وعمق أهميته يف الثاين اإلقليمي احلدث ،1967 حرب وتشكل

 كثيراً  ركزت األدبيات أن كما إسرائيل، يف الفلسطينيين على مباشرة وغير مباشرة انعكاسات االحتالل لهذا كان
 Samooha 1990; Rouhana 1993; Al‐Haj( األوىل بالدرجة الفلسطينيين هوية يف االحتالل تأثير على

). 1992 ،1986 ميعاري ؛2005 وكبها أمارة ؛1996 غانم ؛1995 رايتر ؛2000 مناع ؛1997 احلاج ؛1993
 العربي للمجتمع اجلماعية الهوية يف الفلسطيني املركّب تعميق يف ساهمت احلرب أن األدبيات هذه أغلبية وتدّعي

 عليه أطلق ما وهو لهويتهم، العرب تعريف يف املدين اإلسرائيلي املركب مع يتزاحم املركب هذا وبدأ إسرائيل، يف
 إسرائيل، يف للفلسطينيين السياسي التنظيم يف والقطاع الضفة احتالل وأثّر". الفلسطنة"و" األسرلة" بمصطلحات

 التيارَين مع االلتقاء تأثيرات كإحدى اإلسالمية، واحلركة العلمانية البلد أبناء حركتَي ظهرت السياق هذا ويف
  .والقطاع الضفة يف واإلسالمي العلماين الوطني

 الوعي تعميق أدى فقد إسرائيل، يف للعرب والسياسية واالقتصادية االجتماعية التحوالت يف 1967 حرب أثّرت
 البذرة السبعينيات أعوام أول وتشكل. الوطنية املؤسسات تشكيل إىل إسرائيل يف الفلسطينيين صفوف يف الوطني
 لتنظيم وطني طابع ذات مؤسسات إنشاء أعقبها التي الوسطى الطبقة ولتوسع املتعلمين، من شريحة لنشوء األوىل

 القطري االحتاد"و ،)1972" (العربية احمللية السلطات لرؤساء القطرية اللجنة" مثل إسرائيل يف الفلسطيني اجملتمع
 عن الدفاع جلنة"و ،)1975" (العرب الثانويين للطالب القطري االحتاد"و ،)1974" (العرب اجلامعيين للطالب

 إسرائيل يف الفلسطيني اجملتمع تنظيم إلعادة جدية بدايات املؤسسات هذه شكلت وقد ،)1975" (العربية األراضي
  ).Ghanem 2001( وبنائه
 املدين البعدَين بين العالقة يف جذري حتول إىل 1967 حرب أعقبت التي والفكرية السياسية التحوالت وتشير

 حلل جماعية مواقف عموماً الفلسطينيون تبنى فقد إسرائيل، يف للفلسطينيين السياسي اخلطاب يف والوطني
 ومنذ. الفلسطينية الوطنية احلركة يف املركزي التيار يطرحه الذي احلل من يقترب بشكل الوطنية القضية

 شعار وديناميكية إسرائيل، يف الفلسطينيين مواقف على املدين السياسي اخلطاب هيمنة وبسبب السبعينيات،
 القضية حل جانب إىل املدنية املساواة حتقيق سبيل يف يصب سياسي جماعي موقف بلورة تم والشراكة، املساواة
 مكانتهم من سيحسّن الوطنية املسألة حل أن إسرائيل يف الفلسطينيون اعتقد فقد. بينهما الربط وجرى الوطنية،
 إىل أدت التطورات هذه. الفلسطيني الشعب من يتجزأ ال جزءاً كونهم القضية بهذه مرتبطة مكانتهم إن إذ املدنية،

 بنضال متعلقة ليست املواطنة هذه مضامين أن يؤكد كان الذي العربي، السياسي اخلطاب يف املواطنة مسألة حسم
  .أيضاً الفلسطينية القضية بحل بل فحسب، إسرائيل يف الفلسطينيين

 واالعتراف إسرائيل ودولة الفلسطينية التحرير منظمة بين 1993 سبتمبر/أيلول يف أوسلو اتفاق توقيع يعتبر
 عدة على وذلك إسرائيل، يف الفلسطينيين يف تأثيره يف األهمية حيث من الثالث اإلقليمي احلدث بينهما، املتبادل

 حتوالت مع االتفاق هذا توقيع تزامن وقد. السياسي العمل السياسي؛ اخلطاب بالدولة؛ العالقة: هي مستويات
 واالقتصادية السياسية التحوالت ومع العوملة، رأسها وعلى إسرائيل يف الفلسطيني اجملتمع يف أثرت كبيرة عاملية

  .ذلك رافقت التي العاملية
 يربط سياسي خطاب ظهر ،)أوسلو اتفاق بعد وخصوصاً( املاضي القرن تسعينيات يف بدأت التي املرحلة هذه يف

 املدنية املكانة بين الربط من التقليل وتم أُخرى، جهة من وهويتها الدولة جوهر وبين جهة، من املدنية املكانة بين
 كثيرة وداخلية خارجية سياسية تطورات ساهمت وقد. الثانية املرحلة يف األمر كان كما الوطنية القضية حل وبين

 يف بقيت التي الفلسطينية األقلية أن إىل يشير الذي األمر إسرائيل، يف للفلسطينيين السياسي اخلطاب يف التأثير يف
 السياسي اخلطاب أن ونعتقد. اخلارجي العامل يف الفكرية حتى وال السياسية التحوالت عن ال مقطوعة، غير إسرائيل

 يف الفلسطينيين صفوف يف ظهرت فكرية وبتطورات عاملية بتحوالت متأثراً خطاباً كان الثالثة املرحلة ميز الذي
  .إسرائيل

 القضية مستقبل مع التعامل كيفية بشأن األفكار توالت أوسلو، مرحلة وسقوط السلمية العملية فشل بعد
 على تصران تزاالن ال الله، رام يف الوطنية والسلطة التحرير، منظمة قيادة أن من الرغم فعلى الفلسطينية،
 حل مرحلة من رسمياً انتقلت إسرائيل فإن فلسطينية، دولة وإقامة والقطاع الضفة احتالل إلنهاء املفاوضات
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 وإسرائيلية فلسطينية أصوات تعالت بينما ،)Ghanem 2006( ومصلحتها يتالءم بما إدارته مرحلة إىل الصراع
 مشترك سياسي كيان بإقامة وتطالب التاريخية، فلسطين تقسيم جدوى يف النظر بإعادة تطالب وعاملية

  .ولإلسرائيليين للفلسطينيين
 يتعلق فيما طروحاتهم وإىل إسرائيل، يف الفلسطينيين أهمية إىل عامة بصورة انتبهت الفلسطينية األصوات أن ومع
 هؤالء أهمية فهم يف قط تتعمق مل إسرائيل، يف الفلسطينيين من اآلتية األصوات باستثناء إنها، إالّ  احلل، بهذا

 جمموعة أي من وأكثر جذرياً، يرتبط احلل هذا أن واضحاً بات أنه من الرغم على املضمار، هذا يف الفلسطينيين
 اجملموعة هم بأنهم ذلك املضمار، هذا يف وجناحاتهم املستقبلية وببراجمهم إسرائيل يف بالفلسطينيين أُخرى،

  .املستقبلي التصور مشروع خالل من مهماً  فكرياً جتديداً  تقدم التي كمجموعة، الوحيدة، الفلسطينية
  

  للمستقبل والتحضير إسرائيل يف الفلسطينيون
 تطورات من االستفادة على بقدرتهم عالقة له منها جزء عدة، بمتغيرات إسرائيل يف الفلسطينيين مستقبل يتعلق
 هذه من األهم لكن والدولة، واألكثرية الفلسطينية، القضية مستوى من كل وعلى الدويل، املستوى على جتري

 الفعل، وردات التطورات وراء واالجنرار التبعية مرحلة من واالنتقال أوضاعهم، مع التعامل على قدرتهم هو العوامل
 تطلب االنقالب هذا. التطورات مركز يف وضعهم إىل يؤدي أن يجب الذي تصورهم وطرح والفعل، املبادرة حالة إىل

  :أهمها مستويات عدة على ملستقبلهم للتحضير العمل
 يف العربية احمللية السلطات لرؤساء القطرية اللجنة خطت 2006 سنة نهاية مع: جماعي وطني برنامج – 1

 يف للفلسطينيين األعلى القيادي اجلسم – العليا املتابعة جلنة من% 80 من أكثر أعضاؤها يشكل والتي إسرائيل،
 جدول يف أدرجت وبهذا، ،"إسرائيل يف الفلسطينيين للعرب املستقبلي التصور" نشرت عندما جدية خطوة إسرائيل،
 من: "الوثيقة مقدمة يف وجاء. إسرائيل يف الفلسطينيين ملستقبل اجلماعية رؤيتها البحث طاولة وعلى أعمالها
 الذاتي التعريف يف املوجودة اخملتلفة الصياغات جمع إىل بحاجة إسرائيل، يف الفلسطينيين العرب أننا، الواضح
 ومتكاملة متماسكة رؤية تكوين أجل من ربطها وإىل الفلسطيني شعبنا ومع الدولة مع عالقتنا ولطبيعة لكياننا

 واالقتصادي والثقايف منها السياسي – الوجودية اجملاالت جميع يشمل ذاتي تعريف اإلمكان؛ قدر ومتجانسة
  ."والبحثية والفكرية السياسية والتوجهات التيارات معظم وتبلوره واالجتماعي، واحليزي والتربوي

 تماماً  ومناهضة شديدة وأكاديمييها ومثقفيها اإلسرائيلية املؤسسة جانب من الوثيقة على الفعل ردات جاءت
 لكن. أُخرى أصلية أقليات بها تطالب التي بتلك شبيهة مطالب حتمل كونها من الرغم على ،)2008 ومصطفى غانم(

 من( جماعية فلسطينية مطالب إلعالن األوىل التجربة شكلت أنها هي الوثيقة، لتلك واإلعالمية السياسية القيمة
 من نخبة جمعت وألنها إسرائيل، يف القائم االجتماعي السياسي النظام يتحدى الذي اإلعالن هذا ،)إسرائيل داخل

 عارضتها سياسية قوى ممثلو ذلك يف بما( إسرائيل يف كله الفلسطيني السياسي الطيف من والناشطين املثقفين
 القطرية اللجنة رئيس منصب يشغل الذي خطيب شوقي برعاية الوثيقة هذه حظيت ذلك، إىل باإلضافة). بعد فيما

 يف الساحقة األغلبية تشكل التي( القطرية اللجنة أن كما املتابعة، جلنة ورئيس العربية، احمللية السلطات لرؤساء
 أقرّتها) امليت البحر يف 2007 يناير/الثاين كانون 15 – 14( السنوي اجتماعها يف) العليا املتابعة جلنة مركّبات
 من الساحقة األغلبية مواقف الواقع يف تمثل الوثيقة يف الواردة املطالب أن على عالوة يمثلها، رسمياً برناجماً

  .لديهم العام الرأي استطالعات نتائج إليه تشير ما بحسب إسرائيل يف الفلسطينيين
 يف للفلسطينيين ممثلة عينة وشمل ،2008 أغسطس/وآب يوليو/تموز خالل أُجري الذي الشامل االستطالع ففي

 التصور، إليها دعا التي األساسية القيم تؤيد إسرائيل يف الفلسطينيين من الساحقة األغلبية أن تبين)  1(إسرائيل،
 املشمولة املطالب حتقيق إىل تدعو التي القيادات مواقف يدعم إسرائيل يف الفلسطيني اجلمهور أن تأكيد تم وبذلك

 للفلسطينيين اجلماعية املستقبلية السياسية التطلعات صلب يف املطالب هذه تكون أن وإىل املستقبلي، التصور يف
  .إسرائيل يف

 يف معظمهم، يف الفلسطينيون، أيدها حاجة عن إليه، املبادرون اعتقد وكما االستطالع، نتائج بحسب التصور عبّر
 السؤال فعلى. املبادرة من اجلمهور مواقف استطالع البحث حاول إذ وانتماءاتهم، مواقفهم اختالف على إسرائيل،
 أجابت أفراده، أوضاع تغيير إىل للمبادرة اجملتمع حماسة من نابعة حاجة عن تعبيراً التصور كون بشأن األساسي

 هي العرب أوضاع تغيير" أن على% 50 نسبة وافقت بينما املوافقة، إىل تميل أنها%) 29.4( املستطلعين أغلبية
 يف وافقت،% 47.2 فنسبة التصور، إصدار جملرد مؤيد واضح موقف وتاله." أيضاً العرب عاتق على تقع مسؤولية
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 عمل هو جماعي عمل كبرنامج املستقبلي التصور إصدار" أن معتبرة املوافقة، إىل مالت% 35.2 نسبة أن حين
 أيدت%) 88.4( إسرائيل يف الفلسطينيين من الساحقة األغلبية أن إىل باإلضافة هذا ،"به االستمرار يجب إيجابي

  .املتابعة جلنة جانب من املستقبلي التصور إصدار جمرد
 التصور إىل املبادرة ضرورة مثل أساسية منطلقات عدة املضامين إىل بالنسبة املستقبلي التصور حتضير وتضمن

 أغلبية وافقت إذ... إلخ سياسية كظاهرة إسرائيل من املوقف أو املتابعة، جلنة عمل تنجيع إىل احلاجة من كجزء
 جلنة عمل وأساليب مبنى تطوير يجب" إنه مقولة على ،%)31.1( املوافقة إىل مالت أو%) 54.3( املستطلعين

  .املستقبلي التصور مبادرة إليه أشارت كما اجلانب هذا يف املبادرة إىل احلاجة على واضح تأكيد وهذا ،"املتابعة
 اعتبار وأهمها التصور، يف وردت كما املستقبلي التصور لبرنامج األساسية املنطلقات العرب املواطنين معظم وأيد

 حقوق وهي األُخرى، اجلهة من" املصير تقرير" يف اليهود بحق واإلقرار جهة، من كولونيالية ظاهرة إسرائيل
 املكتسبة وهويتهم اجلماعي انتمائهم نشوء وإىل العشرين، القرن خالل لليهود املادي الوجود إىل ترجع مكتسبة
  )2.(األصليين الوطن أهل مع القومية، ثنائي مشترك، كيان يف مصيرهم لتقرير تؤهلهم سياسية كظاهرة

   
  

 

  التالية؟ اجلمل من واحدة كل مع موافق غير أو موافق أنت مدى بأي: 1 قائمة
  

أميل إىل عدم   غير موافق  
  قةاملواف

أميل إىل 
  املوافقة

  موافق

يجب تطوير مبنى وأساليب عمل جلنة 
  54,3  31,1  7,7  6,9  املتابعة العربية

لليهود كما للعرب توجد حقوق على 
  35,7  25,5  17,1  21,6  البالد

إلسرائيل داخل اخلط األخضر احلق يف 
الوجود كدولة مستقلة يعيش بها معاً 

  يهود وعرب
19,6  16,5  27,9  36  

إسرائيل هي ظاهرة كولونيالية 
وأقيمت بغير حق على ) استيطانية(

  أرض عربية
9,1  12,9  23,4  54,5  

  
   

 النتائج فإن ،)التصور( له العينية املعرفة عن النظر وبغض للتصور، األساسية املضامين من املوقف إىل بالنسبة
 وردت التي كلها األساسية للمضامين هو التأييد وهذا املضامين، لهذه اجلمهور جانب من جارف تأييد إىل تشير

 إىل إجماالً التأييد نسبة وصلت لقد. الداخلية االجتماعية باملطالب وانتهاء السياسية باملطالب ابتداءً التصور يف
  ).أدناه أنظر( اجلمهور من% 90 من أكثر
 حتى تأجيلها يجب أم فورية هي املطلب بتنفيذ املطالبة كون مدى إىل بالنسبة تقويمهم عن املستطلَعون سئل كما

 على بالعمل القيادة فيه يطالب اجلمهور من موقف هنالك كان تقريباً، كلها املطالب ويف. املواتية األوضاع تنضج
 تمثل اخملتلفة واملضامين التصور يف الواردة املطالب أن إىل يشير طبعاً  وهذا). أدناه أنظر( حاالً املطالب تنفيذ

  .فقط فكرياً  ال سياسياً مشروعاً
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  مطلب، لكل بالنسبة. املستقبلي التصور بوثيقة مشمولة خمتلفة مطالب قائمة: 2 قائمة
   تنفيذه إمكانية وعلى مطلب كل على موافق غير أو موافقاً  كونه إىل اإلشارة املستطلع من طُلب

  
موافق وهذا مطلب يجب   

  العمل على تنفيذه اآلن
موافق ولكنه مطلب 
قابل للتنفيذ جزئياً 

  اآلن

موافق ولكنه 
مطلب غير قابل 

  للتنفيذ اآلن

  غير موافق

يجب أن تتوقف إسرائيل عن كونها 
  4,5  16,3  21,3  57,9  دولة يهودية وتتحول لدولة لشعبين

اللغة العربية يجب أن تكون 
  1,2  8,3  19,1  71,4  باالستعمال مثل اللغة العبرية

يجب أن يدير املواطنون العرب 
بأنفسهم شؤون تعليمهم ودينهم 

  وثقافتهم
62,9  20,7  9,7  6,7  

حصول  أن يقر بالقانونيجب 
املواطنين العرب على تمثيل مالئم 

  بكافة مؤسسات الدولة
69,3  21,5  7,5  1,6  

يجب أن يقر بالقانون حصول 
املواطنين العرب على قسطهم 

  النسبي يف ميزانية الدولة
68  22,5  8,3  1,2  

يجب على الدولة إعطاء املواطنين 
العرب تعبيراً مالئماً برموزها، 

  بعلمها وبنشيدها الوطني
48,5  19,7  21,5  10,3  

الدولة جمبرة على أخذ موافقة 
قيادات املواطنين العرب لكل قانون 

  أو قرار له صلة بهم
54,6  25,2  13,8  6,5  

حق الفلسطينيين بالعودة إىل داخل 
  8,7  32,9  17,1  41,3  مكفوالً إسرائيل يجب أن يكون 

تعترف الدولة بمسؤوليتها للنكبة 
التي حدثت للفلسطينيين بحرب 

1948  
53,9  15,3  24,9  5,9  

يجب على الدولة تعويض املواطنين 
العرب عن األراضي التي صودرت 

  منهم
62,8  19,2  14,4  3,6  

يجب على الدولة أن تعترف 
باملواطنين العرب كفلسطينيين وأن 

م بإقامة عالقات مع تضمن حقه
  الشعب الفلسطيني واألمة العربية

50,1  25,3  19  5,7  

يجب على الدولة إلغااء املكانة 
اخلاصة للمؤسسات اليهودية غير 
اإلسرائيلية مثل الوكالة اليهودية 

  والصندوق القومي اليهودي

40,3  19,4  29,4  10,9  

  
 اجلماعي الرسمي البرنامج أنه على" املستقبلي التصور" طرح بالتأكيد يمكن املذكورة، املركّبات على اعتماداً

 مسألة يف احلسم من الفاعلة السياسية األحزاب امتناع هو األساسي ضعفها ويبقى إسرائيل، يف للفلسطينيين
 لردات مقتضب رصد من ويفهم. املتابعة جلنة يف الديمقراطي واحلسم للتصويت تقديمها من واالمتناع الوثيقة،

 للتداول أساساً تشكل أنها الوثيقة، هذه حيال العربي اجملتمع داخل والسياسية الفكرية التيارات خمتلف فعل
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 تكن مل أهميتها، على التصور، من األحزاب مواقف إن). 2008 ومصطفى غانم( الفلسطيني اجملتمع يف الداخلي
 عدم وإىل العربي، السياسي العمل ضعف إىل رأينا يف يرجع وذلك الوثيقة، أهمية إىل ترتقِ مل وبالتأكيد كافية،

 واضحة مواقف اتخاذ إىل يفضي أيديولوجي نقاش يف جدية بصورة اخلوض على القائمة السياسية البنى قدرة
 القيادة تنظيم مستوى على جدياً إجراءً تتطلب التي القضايا أهم من هو األمر وهذا. يمثلونهم مَن مستقبل من

 هذا يف املبادرة مسألة تصبح أن قبل السريع االنطالق تتطلب مسألة أنه كما إسرائيل، يف للفلسطينيين اجلماعية
  .صعوبة أكثر املضمار

 نظر يف الكنيست انتخابات" شرعية" لـ املتزايد االنكماش مقابل يف: جماعية كقيادة عليا وطنية هيئة انتخاب – 2
 يف واملتمثل العليا املتابعة للجنة اجملتمع يمنحه الذي الدعم يف الكبير التراجع وكذلك إسرائيل، يف الفلسطينيين

 السطح على تطفو العام، الرأي استطالعات يف قائد كجسم لها احملدود الدعم ويف نشاطاتها، يف املشاركة ضعف
 يقتضي وذلك عملها، وتطوير تطويرها على العمل خالل من جناعة أكثر املتابعة جلنة عمل جعل إىل احلاجة

 جانب من مباشرة انتخابها إمكان دراسة ضرورة وخصوصاً شرعيتها، لزيادة طرق عن التفتيش بالضرورة،
  .إسرائيل يف الفلسطينيين

 دورياً  النقاش هذا ويأتي إسرائيل، يف الفلسطينيين لتمثيل عليا وطنية هيئة انتخاب أهمية على النقاش ويدور
. التصويت ونوعية التصويت يف املشاركة أهمية بشأن القائم واجلدل الكنيست انتخابات موعد اقتراب مع بالتزامن
 للفلسطينيين عليا وطنية هيئة انتخاب إمكان بين واضحة عالقة فهنالك مصادفة، ليس األمر هذا أن هي واحلقيقة

 أُخرى، حركات رؤساء أو بلديات رؤساء أو كنيست أعضاء النتخاب املوجودة األُخرى البدائل وبين إسرائيل، يف
  :يلي فيما تتمثل العالقة وهذه

 قيادة لبلورة حالياً األفضل السبيل هو وجمالس بلديات رؤساء أو كنيست أعضاء انتخاب إن البعض يقول: أوالً
 ال املقابل، يف لكن، صحيح األمر وهذا. اآلن حتى إسرائيل يف الفلسطيني اجملتمع عليه تعارف ما وهذا جماعية،

 تمثيل إىل بالنسبة عينية توضيحات تتطلب والتي املنطقة، يف اجلارية املتغيرات مع التعامل عدم يمكن
 جلنة أن الواضح ومن السياسية، ومكانتهم املستقبلية واستراتيجيتهم رؤيتهم وإىل إسرائيل، يف الفلسطينيين

. ووجهتها تركيبها من منطلق جوهرها عدة ألسباب وذلك البعدين، بهذين اإليفاء على قادرة تعد مل املتابعة
 قطرية قيادة لتكون ال الكنيست، يف كممثلة مباشر بشكل اختيرت الكنيست يف املمثلة األحزاب فقيادات

 البلد، أبناء وحركة الشمالية اإلسالمية كاحلركة السياسية التيارات بعض قيادات أن كما إسرائيل، يف للفلسطينيين
 من لكن املتابعة، جلنة يف القيادات هذه تمثيل شرعية من هنا نقلل وال. انتخاب عملية ألي أساساً تخضع مل

 قيادته بانتخاب الفلسطيني اجملتمع يقوم حتى ممكناً، ذلك كان إذا لالنتخاب أفضل مباشر طريق سلوك املمكن
 أو الكنيست يف الرئيسية للمكانة ثانوياً مرادفاً املتابعة جلنة يف التمثيل يكون أن ال مباشرة، بصورة اجلماعية
 تعاين التي احمللية واجملالس البلديات رؤساء تمثيل على ينسحب نفسه واألمر. األُخرى الهيئات أو احمللية اجملالس

  .العربية واملدن القرى يف عموماً املتبعة االنتخاب أساليب نتيجة املواطنين تمثيل يف الشرعية ضعف
 بجسم الواقع، يف معنيين ليسوا هناك املمثلة واألحزاب الكنيست من كل أعضاء أن االستنتاج املمكن من: ثانياً

 إىل بالنسبة واحلاسمة األساسية القرارات اتخاذ ويف إسرائيل، يف الفلسطينيين تمثيل يف احلق له وطني قيادي
 هيئة انتخاب إىل الدعوة من املوقف حيث من يجري ما مشاهدة أساس على مبني االستنتاج وهذا. مستقبلهم

 من خوفها إىل ربما، يرجع، وذلك االقتراح، هذا تعارض مثالً، واملساواة، للسالم الديمقراطية فاجلبهة. عليا وطنية
 أُخرى قدرات أو مالية قدرة أدنى تملك ال الوطنية الهيئة هذه إن القائل موقفها إىل أو للسلطة، ممكنة فعل ردة

" االحتاد" يف السابق، اجلبهة سكرتير بشارات، عودة مقال راجع( املستقبلية بمهماتها القيام تخولها
 وطنية بهيئة معنية تكون لن اإلسرائيلية السلطات أن الواضح من إن نقول السياق هذا ويف). 28/10/2005

 مواجهة خالل من حتى ذلك تنفيذ إمكان ينفي وال بذلك، القيام حق ينفي ال هذا لكن وممثِّلة، منتخبة عربية
 بها سيحظى التي املكتسبة الشرعية وبمدى اجلسم، هذا بأداء فمتعلقة األُخرى، اجلوانب أمّا. لذلك السلطة معارضة

  .املواطنين من
 الوطني والتجمع واملساواة، للسالم الديمقراطية اجلبهة( العربية لألحزاب التأييد نسبة أن سببه كله هذا

 االقتراع حق أصحاب جممل إىل بالنسبة مستمرة تراجع حالة يف هي) املوحدة العربية والقائمة الديمقراطي،
 احلسم نسبة عَبَرت التي تلك( العربية األحزاب حصلت ،1999 سنة الكنيست انتخابات ففي ؛)فقط للمقترعين وليس(

 فلم ،2003 سنة الكنيست انتخابات يف أمّا االقتراع، حق أصحاب جممل من% 61.7 على) تعبرها مل التي وتلك
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 يف التأييد استمر ،2006 سنة يف عشرة السابعة الكنيست انتخابات ويف%. 45.5 على إالّ األحزاب هذه حتصل
 بتراجع أي( العرب االقتراع حق أصحاب جممل من% 41.9 على إالّ  جمتمعة العربية األحزاب حتصل فلم التدين،
 تمثيل أهمية ومع). 2008 ومصطفى غانم لدى التفصيالت راجع) (1999 سنة منذ الدعم من% 50 نحو يقارب
 اللجنة يف األُخرى للحركات ممثلين وجود وحقيقة املتابعة، جلنة يف العربية األحزاب من الكنيست أعضاء

 انتخابات خالل ومن مباشرة، بصورة العريض للجمهور ممثِّلة تكون أن يجب هذه" املتابعة جلنة" إن إالّ املذكورة،
 جلنة غير أُخرى مواقع يف للعمل أصالً انتخبوا ممثلين وجود أو ،"ممثلين بعث" خالل من وليس أيضاً، مباشرة
  .املتابعة

 مباشرة، بصورة املتابعة، جلنة أو وطنية، هيئة انتخاب فكرة حصول حقيقة األمر هذا إىل اللجوء ضرورة يف وزاد
. األخيرة األعوام يف أُجريت التي العامة الرأي استطالعات يف العربي اجلمهور من% 90 إىل وصلت نسبة دعم على
 جلنة انتخاب" بأهمية اعتقادها إىل اإلجماع، حد إىل وصلت كبيرة، نسبة أشارت آنفاً، إليه املشار االستطالع ففي

 جداً، مهم أو مهم ذلك أن إىل% 73.8 أشار إذ ،"مباشرة قطرية بانتخابات العرب املواطنين قبل من العليا املتابعة
 وطني مطلب هو عليا وطنية هيئة انتخاب أن تؤكد النسبة وهذه". معين حد إىل مهم" ذلك أن إىل% 16.2و

 من ذلك، إىل باإلضافة. به االستهتار يف االستمرار يمكنها وال احترامه، احلالية القيادات على يتوجب وديمقراطي
 وجليل نقب ومن وشيوخ، وشباب ونساء رجال من كله اجملتمع لقطاعات شامل هو االنتخاب مطلب أن الواضح
 هذا ومن. فيها نرغب ال أو نرغب تقسيمات من وغيرها ودروز، ومسيحيين مسلمين ومن خمتلطة، ومدن ومثلث

  :التنفيذ حيز إىل إخراجه إمكان وبين ودعمه، املطلب هذا بين الربط إمكان على قليالً  التعريج نود املنطلق
 الديمقراطية اجلبهة ذلك يف بما العربية، األحزاب مصوِّتي معظم مطلب هو عليا وطنية هيئة انتخاب مطلب: أوالً

 مطالبة شرعياً، لهم ويحق املصوتين، لهؤالء ويمكن. اإلمكان هذا جهاراً تعارض زالت ما التي واملساواة، للسالم
 من وهنالك. للكنيست االنتخابي برناجمهم يف مركزياً  مركباً عليا، وطنية هيئة انتخاب بند يكون بأن أحزابهم

 عليا، وطنية هيئة انتخاب مباشرة يؤيدون للكنيست يصوتون ال الذين أن) الصحة من شيء ادعائه ويف( يدعي
  .التنفيذ حيز إىل ةالفكر إخراج على العمل ضرورة يقر إجماع على نحصل وبذلك
 ومؤسساتها الدولة قيام حال ويف التنفيذ، حيز إىل الفكرة إخراج على العمل يجب الفكرة، نضوج ضوء يف: ثانياً

  .املطلب هذا مع إيجابياً التعامل على الدولة جتبر طرق عن التفتيش يتوجب وطنية، هيئة انتخاب إمكان بعرقلة
  

  العام الفلسطيني واملشروع" املستقبلي التصور"
 هذه وصلت فقد. الفلسطينية الوطنية احلركة تطور تاريخ من جداً حساسة مرحلة يف" املستقبلي التصور" نشر أتى

 إىل بل املبادرة، على القدرة فقدان من حالة إىل عرفات، ياسر زعيمها وفاة ومنذ السابقة، األعوام خالل احلركة
 إىل أدت التي واخلارجية الداخلية األوضاع نضجت كما التفكك، من واقتربت مسدود، طريق وإىل التام، الفشل
  :منها األساسية، املؤشرات من عدد يف ذلك وينعكس. فشلها

 من كبديل" حماس" فبروز. الداخلي واالنهيار املدمر الصدام مرحلة الفلسطينية الوطنية احلركة بلغت :داخلياً  – 1
 وطموحات وسياسية اجتماعية معايير إىل يستند برناجماً وتبنّيها التسعينيات، يف الفلسطينية التحرير منظمة
 مؤيدي بين الصراع تفاقم إىل أديا وطموحاتها، الفلسطينية التحرير منظمة معايير عن جذرياً اختالفاً تختلف

 الفلسطيني، السياسي النظام بشلّ بدوره تسبب الذي األمر ،"حماس" مؤيدي وبين ،"فتح" الرئيسي وتيارها املنظمة
  .الداخل من الوطنية احلركة يفكك داخلي استقطاب وبإحداث

 التي الكبرى األهداف من أياً الفلسطينية الوطنية احلركة حتقق مل :والصهيونية بإسرائيل بالعالقة يتعلّق فيما – 2
 الالجئين، وعودة استعمارية، كحركة الصهيونية ورفض الوطن، حترير وحتديداً السنين، مر على لنفسها حددتها
 كسلطة تصرفاتها من جزء يف السلطة وتظهر. مستقر سالم وحتقيق إسرائيل، جانب إىل فلسطينية دولة وإنشاء
 بل إسرائيل، مواجهة على القدرة مسلوبة أصبحت بحيث داخلية، فلسطينية أطراف ضد التاريخي عدوها مع تتعاون
  .اإلسرائيلية السياسية املنظومة يف ثانوي نظام إىل للتحول مستعدة

 أدنى إىل العام، الدويل الصعيد وعلى العربي، العامل يف الفلسطينية الوطنية احلركة مكانة تراجعت :خارجياً  – 3
  .1974 سنة املتحدة لألمم العامة اجلمعية أمام عرفات ياسر خطاب منذ مستوى

 القائم، الوضع ملعاجلة جديد بأي االنتشار، الواسعة الكبيرة وال الصغيرة ال املتضادة، الفلسطينية القوى تأت ومل
 اخليار" بين" حماس" تراوح بينما الدولتين، مشروع على تصر التحرير منظمة تزال وال. للمستقبل التحضير أو
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 جهة من إسرائيل مع التهدئة بوابة خالل من الدولتين منطق يف للدخول استعدادها وبين جهة، من" اإلسالمي
 السيطرة سقف حتت كله وذلك والقطاع، الضفة يف منفصالن فلسطينيان كيانان ينشأ الواقع، ويف. أُخرى

  .الكيانين لهذين واالقتصادي والعسكري السياسي الغالف يف املتحكمة اإلسرائيلية
: املثال سبيل على أنظر( األخيرين العقدين خالل مسبوقة وغير جدية فلسطينية مراجعة خلفية على يجري كله هذا

Karmi 2007; Makdisi 2008; Ghanem; Abunimah 2006 1999, 2002, 2005, 2006, 2007; (
 الفلسطيني للشعبين، املصير تقرير حق عن كتعبير وإسرائيلية، فلسطينية دولتين، وإقامة السالم مسار يسمى ملا

 مشكالت وحل السيادة، كاملة فلسطينية دولة إقامة أن هو هؤالء يسوقه الذي واالعتقاد. اليهودي – واإلسرائيلي
 إىل الهادفة اإلسرائيلية املشاريع مواجهة أجل من وأنه ممكنين، غير أصبحا الدولتين، حل خلفية على الدائم احلل

 الترانسفير، مثل بعيدة تبدو ملشاريع حتى أو الفلسطيني، االنقسام الستمرار الساعية أو الفوقية، السيطرة استمرار
 إىل الدعوة يف املتمثل البديل لطرح السعي من بد ال بالتدريج، وطنهم مغادرة على الفلسطينيين وإجبار التضييق أو

 بها ويتشارك جهة، من للشعبين املصير تقرير حق ترعى دولة فلسطين، كامل على القومية ثنائية دولة إقامة
  .أُخرى جهة من املوارد وتقسيم احلكم يف الشعبان

 يف احلربة رأس وسيشكلون الفلسطينية، اجملموعة من جزءاً إسرائيل يف الفلسطينيون سيشكل احلل هذا مثل يف
 التصور مشروع مبادئ أن كما. حالياً االستثنائي وضعهم نتيجة املشتركة الدولة قيام إىل املؤدي النضال

 أو صيغة أي يف األساس ستشكل املشترك، الوطن يف والشراكة اجلماعية احملاصصة على املبنية املستقبلي
 النظام أسس وضعوا قد إسرائيل يف الفلسطينيون يكون وبهذا. مشترك إسرائيلي – فلسطيني لكيان ترتيبات
 يحل ال بالتأكيد ألنه فيه، مرغوب وغير ممكن غير الدولتين حل أن تماماً يتضح بعدما فلسطينياً، املطلوب املشترك
  .منها عضوياً جزءاً إسرائيل يف الفلسطينيين مكانة تشكل التي الفلسطينية القضية

  
  املركز إىل الهامش من إسرائيل يف الفلسطينيون

 يف مستقبلهم عن والتساؤل ومكانتهم مشكالتهم وضع على بقدرتهم بداية إسرائيل يف الفلسطينيين مستقبل يتعلق
 وبذلك،". أهم" لقضايا ومستثنى ضعيفاً رديفاً وليس الوطني مشروعها لها كمجموعة السياسية، األحداث مركز

 األساسية ومالحمه املستقبلي مشروعهم توضيح يتم أن يجب األُخرى، القومية اجملموعات جتارب على واعتماداً
 الوطنية احلركة من كل إلخراج كمشروع وحتى املنطقة، يف اخلاصة أو العامة املشاريع باقي عن خمتلف كمشروع

 يف الفلسطينيين ضعف عوامل أهم أحد أن تماماً الواضح ومن. االستراتيجية أزماتهما من وإسرائيل الفلسطينية
: غيرهم ملشاريع تابعين ملحقين كونهم يف يكمن قياداتهم، بعض خيارات من أساساً  ينبع والذي إسرائيل،
 بل كشركاء معهم مليتعا ال الذي الفلسطيني حتى أو العام، العربي أو العام، اإلسالمي أو اإلسرائيلي، املشروع
 فاقم وإنما بهم، خاص جماعي إجناز أي إىل يوصلهم مل الوضع فهذا تشملهم؛ ال مشاريع يف ثانويين كالعبين

  .أصالً الصعبة أوضاعهم
 استنباط على املقدرة عدم عن مسؤولة الفلسطيني، اجملتمع يف الفاعلة واألحزاب السياسية التيارات فإن وطبعاً،

 يف الفلسطينية السياسية القيادات فشل أن املؤكد ومن. الواقع هذا من تغير أن شأنها من ونضال عمل آليات
 إىل ويؤدي القائم، الوضع هذا أسباب أحد هو املشترك، املوحد النضايل السياسي العمل ورُقي تطوير يف إسرائيل

 يف التغيير إمكانات حتكم التي احملددات االعتبار يف أخذنا وإذا. لنضالهم الدعم جتنيد أجل من واضح عمل غياب
 يتعلق إسرائيل يف الفلسطينيين نضال جناح أن إىل اإلشارة من بد فال التغيير، هذا ومراحل املنقسمة اجملتمعات

 كمجموعة إسرائيل يف الفلسطينيين تنظيم: وهما الشرطين، هذين من بديل وال مكمّل، وآخر أساسي واحد: بشرطين
 على احملافظة خالل من طبعاً ( املوضوعة األهداف لتدعيم املدروسة الوسائل واستعمال موحدة، أهداف ذات قومية

 يف للفلسطينيين السياسية للقيادة األساسية املهمة اجلمهور تنظيم ويعتبر). املفتوح الداخلي والنقاش التعددية
 يمكن الطوعية، والتنظيمات اجلمعيات شكل على وليس سياسي، بشكل األقلية هذه تنتظم عندما وفقط إسرائيل،

  .وطنها يف أصلية جملموعة الطبيعي الواقع نحو والتقدم النضال جناح أجل من الطويل الدرب على بالسير البدء
 القدرة فهو اليهودية، واألغلبية الدولة مؤسسة مقابل يف إسرائيل يف الفلسطينيين نضال لنجاح املكمل الشرط أمّا

 مصطلح استعمال يف الشروع يتم أن ونقترح. الداخلية العربي اجملتمع بنية يف اجلذرية التغييرات إحداث على
 اجملتمع؛: التالية اجملاالت من كل يف الداخلية التغييرات من جمموعة عن حديثنا عند" أوالً الداخل من التغيير"

 حقيقية ثورة وإنما طفيفة، تغييرات ليس فاملقصود. إلخ الثقافة؛ احمللي؛ احلكم التربية؛ االقتصاد؛ املرأة؛ مكانة
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 من والدولة األغلبية مع املواجهة لنجاح أساسي وشرط الفلسطينية، لألقلية التنظيم ومسار عملية من جزء هي
 الفلسطيني التحرر مشروع يف وقيادي أساسي مركز تبوّء إىل إسرائيل يف الفلسطينيين إرجاع مسار ولنجاح جهة،
  ▄.األُخرى اجلهة من العام،

   
  

  .حيفا جامعة يف أستاذان  (*)
 الذي" الديمقراطي الدستور" عن فضالً ،"حيفا وثيقة" من أُخرى ومقتطفات الوثيقة، هذه من مقتطفات أنظر  (*)

 العدد ،"الفلسطينية الدراسات جملة: "يف) عدالة" (إسرائيل يف العربية األقلية حلقوق القانوين املركز" اقترحه
  .2007 ربيع ،70

 نسبة( مدربون مستطلعون أشخاص بيوتهم يف قابلهم شخص 500 من عينة على امليداين البحث أُجري  )1(
  %).4 اخلطأ

 ينفي التصور أن للواقع، خمالف بشكل ادعوا، الذين التصور منتقدي من كثيرون قاله ما بعكس هو األمر هذا  )2(
 يف مقصود، غير أو مقصود خطأ من أساساً ينبع رأينا، يف وهذا مصيرهم، تقرير يف إسرائيل يف اليهود حق
 املصير تقرير أن تقر والتي املوضوع، بشأن السياسية األدبيات مع يتالءم ال والذي املصير، تقرير معنى فهم
 وترتبط" مدنية" القومية اجملموعة كانت فإذا. أكثر أو واحدة قومية جمموعة بوجود عالقة له نسبي أمر هو

 حق تمتلكان األميركية األمة أو الفرنسية األمة أن الواضح فمن املتحدة، والواليات فرنسا يف كما باملواطنة
 تقرير حق فإن وسويسرا، والعراق وبلجيكا كندا يف كما إثني هو القومي االنتماء كان إذا أمّا املصير، تقرير

 لنظام يؤسس واحدة جملموعة املصير تقرير فإن ذلك، وعدا. اجملموعات جميع احلق يشمل بأن يرتبط املصير
 نفسه الشيء وهو للسود، املتساوية املواطنة ضمان قبل املتحدة الواليات يف حدث كما" األغلبية ديكتاتورية"

  .املثال سبيل على اليوم، إستونيا يف يسري الذي
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