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تدويل مكانة األقّلّية العربّية الفلسطينّية
يف إسرائيل: من السياسة الداخلّية

إلى السياسة اخلارجّية
أمير فاخوري / محّمد خاليلة

امللّخص
إّن تدويل مكانة األقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل هي مسألة قضائّية، ولكّنها 
املجموعة  وعالقة  للدولة،  الدستورّية  بالُهوّية  تتعلّق  سياسّية  مسألة  اجلوهر  يف 
دوائر  مبسألة  ترتبط  ذلك،  على  وعالوة  الفلسطينّي.  الوطنّي  باملشروع  نفسها 
الشرعّية السياسّية يف إسرائيل واألدوات املتاحة إلحداث التغيير والتأثير السياسّي. 
يف هذه الورقة، سنقوم بوصف وحتليل هذه القضايا من وجهة نظر سياسّية، مع 

األخذ بعني االعتبار املواقف ووجهات النظر لاّلعبني الفاعلني يف احلقل.

تدويل مكانة األقّلّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل 
يقّدم القسم األوّل يف هذا امللّف إطارًا توضيحّيًا لقضّية العمل الدولّي، ويشير إلى 
األسئلة األساسّية التي تقع يف ُصلب هذا املوضوع، ويحاول إعطاء إجابات حولها. 
يف القسم الثاني، سنقوم بتفكيك املبنى واملنطق املؤّسساتّي القائم يف إسرائيل، مع 
التركيز على دوائر الشرعّية التي يجري من خاللها تسيير العالقة بني املواطِن أو 
املجموعات املختلفة، واحلقوِق املترّتبة على ذلك وكيفّية ارتباط ذلك بتدويل مكانة 
األقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل. يعرض القسم الثالث أمثلة واقعّية ألمناط 
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العمل الدولّي، ويتطّرق إلى الالعبني املركزّيني يف هذا احلقل. يتناول القسم الرابع 
اخلامس  القسم  يتضّمن  كذلك  الشأن.  هذا  إسرائيل يف  وموقف  الدولّي  القانون 

ًصا وتوصيات عملّية يف هذا الصدد.  واألخير نقاًشا وملخَّ

القسم األّول: تأطير املوضوع 
مسألة تدويل قضّية األقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل والعالقة بينها وبني 
وال  أكبر،  وبزْخٍم  من جديد  لتظهر  عادت  ولكّنها  بجديدة،  ليست  الدولّي  املجتمع 
سّيما بعد تشكيل القائمة املشتركة يف العام 2015، واملصادقة على قانون القومّية 
يف العام 2018 كقانون أساس يحظى مبكانة دستورّية. تناوُل قضّية التدويل يستلزم 
طرح مجموعة من األسئلة املركزّية، إضافًة إلى تناول بعض النظرّيات التي تتعلّق 
بإحداث التغيير والتي حتتوي على تشخيص لألدوات املتاحة أمام األقلّّية العربّية 
الفلسطينّية من أجل حتقيق األهداف السياسّية املرجّوة والغايات املنشودة. النقاش 
العدل  وإحقاق  السياسّية  واألهداف  الغايات  حتقيق  باإلمكان  كيف  السؤال  حول 
واملساواة داخل إسرائيل هو نقاش قدمي ومالزم للتطّور السياسّي للفلسطينّيني يف 
إسرائيل. بقيت أمام الفلسطينّيني يف إسرائيل خيارات محصورة للنضال السياسّي 
األخالقّي  املستويني  على  العسكرّي   - املسلّح  الكفاح  خيار  إلغاء  جرى  أن  بعد 
واملرافعة  البرملانّي،  السياسّي  التمثيل  إستراتيجّية  تبّني  وجرى  واإلستراتيجّي، 
القضائّية، والنشاط اجلماهيرّي وامليدانّي خارج البرملان، إضافة إلى العمل الدولّي 
وتدويل قضّية الفلسطينّيني يف إسرائيل أمام املجتمع الدولّي واملؤّسسات التي تُعنى 
واملنّظمات  الدولّيني  الالعبني  على  التأثير  محاولة  بالتدويل  نقصد  الشأن.  بهذا 
الدولّية للتدّخل يف السياسة الداخلّية اإلسرائيلّية بطرق سلمّية ودبلوماسّية، وغالًبا 
ال تكون من خالل املرافعة القضائّية والقانونّية من أجل الدفاع عن حقوق األقلّّية 
العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل. مجّرد خروج ممّثلني وناشطني من األقلّّية العربّية 
باّتاه  الداخلّية  اإلسرائيلّية  السياسة  غمار  من  أي  اخلارج،  نحو  الفلسطينّية 
السياسة اخلارجّية - العاملّية، هو دليل قاطع على رغبة هذه األقلّّية بتوسيع إطار 
القضائّي  اجلانب  وليس  فيها،  الفاعلة  السياسّية  والساحة  السياسّي  النشاط 
والقانونّي الصرف؛ وذلك أّن املطالَبة باحلقوق اجلماعّية من خالل القانون الدولّي 
إلى مسألة  التطّرق  دولّية.  ال  داخلّية  قانونّية  دعاوى  من خالل  إاّل  ليست ممكنة 
التدويل، يف جانبها وبعدها السياسّيني، يتيح أمامنا إمكانّية خوض نقاش بشأن 
يف  الشرعّية  ودوائر  الفلسطينّي،  الوطنّي  واملشروع  نفسها  املجموعة  بني  العالقة 
إسرائيل، وكذلك بشأن مباني القوى داخل الدولة، وبني الدولة واملجتمع الدولّي. كما 
أّنه ميكننا )ويَلزمنا( التشديد على املنطق السياسّي السائد واملسيطر داخل الساحة 

السياسّية الدولّية وداخل القانون الدولّي. 
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القسم الثاني: األقّلّية العربّية 
الفلسطينّية يف إسرائيل

 سنرتكز يف سردنا هذا على تعريف "جلنة أور")1( يف سبيل استعراض ممّيزات األقلّّية 
العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل. هذا التعريف يحتوي على أربعة جوانب وأبعاد متّيز 
هذه املجموعة: أقلّّية )على مستوى املواَطنة(؛ أصلّية؛ كانت أغلبّية يف السابق؛ تُعتبر 

.)Intractable conflict( )2(جزًءا وطرًفا يف الصراع املستعصي الدائر يف املنطقة
  

العرب الفلسطينّيون كأقّلّية
عالقات  "تّتسم  اليهودّية:  العربّية  العالقات  بشأن  تقريرها  يف  أور  جلنة  أشارت 
الدول  داخل  وبخاّصة  األماكن،  جميع  يف  وتعقيدات  بإشكالّيات  واألقلّّية  األغلبّية 
األغلبّية" )جلنة  القومّية ملجموعة  الُهوّية  يتالءم مع  تعرّف نفسها على نحٍو  التي 
أور، 2003، ص 7(. بناء عليه، الرأي السائد ينظر إلى املواطنني العرب يف إسرائيل 
على أّنهم يشّكلون أقلّّية. فضاًل عن هذا، هنالك آراء أخرى حتاول مجاراة وتفنيد 
هذا االّدعاء من اّتاهاٍت مختلفٍة. من جهة، يرى دان شيفطان، وهو أبرز ممّثلي 
اليمني وصاحب التوّجهات األمنّية داخل األكادميّية اإلسرائيلّية، أّن "العالقة الوثيقة 
بني األقلّّيِة الفلسطينّية يف إسرائيل واحمليِط العربّي تنعكس أيًضا من خالل جوانب 
يف غاية األهّمّية. هذه األقلّّية ترى أّن ضعفها النسبّي -مقارنًة باألغلبّية- يعكس 
هان آخران  مرّكًبا واحًدا فقط وليس حاسًما يف إطار موازين القوى العامّ. هنالك توجُّ
ه يتعلّق  يصوغان الوعي يف هذا املضمار: توّجه مرتبط باحلّيز والدميچرافيا، وتوجُّ
باحملور الزمنّي. كال التوّجهني يريان األقلّّية على أّنها الطرف القوّي.)3( على ذلك، 
احلديث يدور حول أقلّّية تعتبر نفسها أغلبّية بفعل تأطيرها للصراع الدائر بشكٍل 
إقليمّي ال محلّّي. من جهٍة أخرى، يّدعي ميرون بنبنيشتي، وإلى مدى بعيد أورن 
يفتاحئيل، أّن "اخلّط األخضر" ليس سوى وهم، ومن هنا باإلمكان القول إّن العرب يف 

اإلسرائيلّية  األمن  قّوات  بني  الصدام  لفحص  الرسمّية  التحقيق  جلنة  أور:  جلنة  تقرير   .)1(
واملواطنني يف إسرائيل يف أحداث العام 2000. القدس: قرار رقم 2490، 2003. بالطبع هنالك 
العديد من املصادر املعرفّية التي تتطّرق إلى هذه املجموعة، ولكن نرى أّن هنالك قيمة إضافّية يف 
هذا التقرير لكونه يحمل مكانة رسمّية ونتاًجا للجنة حتقيق رسمّية أقيمت بقرار حكومّي. للتوّسع 

بشأن تعريف العرب الفلسطينّيني يف إسرائيل، نوصي بقراءة ما يلي: 
 Yousef Jabareen, "The Arab-Palestinian Community in Israel: A Test Case for Collective
 Rights under International Law". The George Washington International Law Review. 47(3),
.2015, pp. 449-480

()). لالّطالع على تعريف "صراع مستعٍص"، نوصي بالعودة إلى ما يلي: 
Danny Bar-Tal, "Sociopsychological Foundations of Intractible Conflicts". American 
Behavioral Scientists. 50(11), 2007, pp. 1430-1453.
)3(. دان شيفطان، الفلسطينّيون يف إسرائيل: نضال األقّلّية العربّية يف الدولة اليهودّية.  تل أبيب 

كنيرت زمورا بيتان للنشر، 2001. 
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إسرائيل ليسوا أقلّّية، ويجب أخذ سائر الفلسطينّيني يف الضّفة الغربّية وِقطاع غّزة 
بعني االعتبار.)4( لكن، ال يتناطح عنزان يف أّن كال االّدعاءين ليس بإمكانهما دحض 

احلقيقة الراهنة أّن العرب هم أقلّّية داخل نظام املواَطنة اإلسرائيلّي. 
 

العرب كمجموعة أصالنّية 
)Trapped Minority( يف مأزق

جاء يف تقرير جلنة أور:
"األقلّّية العربّية يف إسرائيل هي مجموعة أصالنّية ]...[ تنتمي هذه املجموعة بشكٍل 

ال يقبل التأويل إلى األقلّّيات األصلّية وليس إلى األقلّّيات املهاجرة".
أورن يفتاحئيل وداني رابينوڤتش ال يكتفيان بتعريف األقلّّية العربّية كأقلّّية أصالنّية 
 trapped( )5(ويصفانها بأّنها أقلّّية يف مأزق ،)homeland minority( أو أقلّّية وطن
minority(. األقلّّية التي يف مأزق ليست أّي أقلّّية أصالنّية اعتيادّية أخرى، وذلك 
نظرًا ألّنها غير متواجدة كلّها يف دولة وكيان سياسّي واحد، بل هي موزّعة على أكثر 

من كيان سياسّي على أقّل تقدير )املصدر نفسه، 73(.
األقلّّية العربّية الفلسطينّية حتّولت لتصبح مجموعة أقلّّية بعد أن كانت األغلبّية يف 
املاضي نتيجة للحرب التي أّدت –يف ما أّدت- إلى عملّيات تهجير وطرد منهجّية، 
وبالتالي إلى حتويل مجموعة األغلبّية إلى أقلّّية. هذه األقلّّية هي أحد األطراف يف 

الصراع املستعصي الدائر.
الشعب  إلى  والقومّية  الوطنّية  الناحية  من  تنتمي  إسرائيل  يف  العربّية  "األقلّّية 
الفلسطينّي وإلى األّمة العربّية يف حني أّن دولة إسرائيل، وهم جزء من مواطنيها، 
موجودة يف صراع مستمّر مع الشعب الفلسطينّي والدول العربّية" )جلنة أور، 2003: 
ص 10(. على الرغم من اإلشكالّية يف التمييز بني "األّمة" َو "الشعب" على املستوى 
املفاهيمّي واالصطالحّي، سنتطّرق هنا إلى حقيقة كون املواطنني العرب يف إسرائيل 
جزًءا ثانوّيًا أو فرعّيًا يف الصراع املستعصي واملستمّر بني دولة إسرائيل من جهة، 
والدول العربّية املجاورة من جهة أخرى، وبخاّصة مع احلركة الوطنّية الفلسطينّية 
املمثَّلة مبنّظمة التحرير الفلسطينّية وبالسلطة الوطنّية التي تُعتبر صاحبة السيادة 
اخلمسة  املرّكبات  هنا،  من  غّزة.  ِقطاع  ويف  الغربّية  الضّفة  يف  واملبتورة  اجلزئّية 

)4(. ميرون بنڤينيستي، حلم التسبار األبيض: سيرة ذاتّية للصحوة. تل أبيب: كيتر للنشر، 
2012، ص 174؛ أورن يفتاحئيل، '"أپـارتهايد زاحف؟' النظام واحلّيز يف إسرائيل/ فلسطني". 

مرحاڤ تسيبوري، 13،  2017/2018، ص 169-139.
(5). Dan Rabinowitz, "The Palestinian Citizens of Israel: The Concept of Trapped 
Minority and the Discourse of Transnationalism in Anthropology". Ethnic and Racial 
Studies. 24(1), 2001, pp. 64-85.
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املذكورة أعاله تشّكل اجلزء األكبر يف املعرفة املعيارّية والثقافّية والسياسّية للعرب 
الفلسطينّيني املواطنني يف دولة إسرائيل، ولكونهم كذلك يصوغون األَِجنْدة واألدوات 

السياسّية املتاحة أمامهم. 

القسم الثالث: احلدود الرمزّية واالجتماعّية ودوائر 
الشرعّية يف إسرائيل واحلافزّية من وراء تدويل الصراع
كما أوضحنا يف مقّدمة هذا الفصل، تدويل قضّية ومكانة األقلّّية العربّية الفلسطينّية 
هذه  بداخله  تعمل  الذي  السياسّي  احلقل  إطار  لتوسيع  محاولة  هو  إسرائيل  يف 
األقلّّية، لتشمل بعًضا من الساحة السياسّية الدولّية من خالل استخدام اخلطاب 
القضائّي والقانونّي بدون التوّجه لدعاوى قانونّية وقضائّية سياسّية. توسيع إطار 
داخل  العربّية  األقلّّية  على  التضييق  الستمرار  نتيجة  هو  السياسّي  العمل  ومدى 
الساحة السياسّية اإلسرائيلّية، وتقليص مسارات وخيارات العمل الداخلّية املتاحة 
أمامهم، وعلى وجه التحديد بسبب الصعوبات والعقبات البنيوّية التي تواجهها داخل 
اخلارطة السياسّية اإلسرائيلّية التي تشهد حتديد إطار هذا احلقل من خالل دوائر 

الشرعّية السياسّية التي ال تشمل األقلّّية العربّية الفلسطينّية بداخلهم.  
م وتعرِّف الناس واملجموعات واألشياء، والتي  احلدود الرمزّية هي اخلطوط التي تعمِّ
احلدود  هذه  تتعلّق  كذلك  التعميم.  أو  التعريف  هذا  من  اآلخرين  باملقابل  تُْخِرج 
بالتمييزات والتصنيفات الداخلّية، وعلى وجه اخلصوص بالتمييز املعريّف بالنسبة 
للعالم االجتماعّي. يقوم تأسيس األنا والنحن على تأسيس احلدود الرمزّية التي 
حتّدد َمن األنا والنحن بالتوازي مع إقرار َمن هم اآلَخر واآلَخرون. وعلى هذا األساس 
منّيز ثّم نفصل بينهما من خالل تسييس الَفرق.)6( املقصود أّنه بعد إقرار ما يجعل 
ا، يجري حتديد إسقاطات التواجد يف هذا الطرف أو ذاك  الَفرق أو التشابه مهّمً
من احلّد الفاصل بني املتشابهني أو املختلفني. كذلك تقوم احلدود الرمزّية املؤّسسة 
الشعور  هذا  ويقوم  املجموعة"،  "داخل  والتشابه  بالشراكة  الشعور  وصيانة  بحفظ 
دائًما يف املقارنة مع آَخر مختلف ذي صلٍة ما. وتُعتبر احلدود الرمزّية شرًطا ضرورّيًا 
ل احلدود االجتماعّية والتي تعّبر على نحٍو ملموس عن البنْية الذهنّية الكائنة  لتشكُّ

(6). Richard Jenkins, Social Identity. 4th edition. London: Routledge, 2014; Rethinking 
Ethnicity: Arguments and Explorations .2nd edition. London: Sage, 2008.
 يف ما يّتصل باجلدل حول َدوْر االختالف أو التشابه يف خلق الُهوّية، يّدعي جينكس أّن الُهوّية هي نتاج

 اجلدلّية بني التعريف الداخلّي والتعريف اخلارجّي، وبالتالي فهي متأّثرة بعالقات القّوة بني املعّرفني.
 وكال التعريفني ليسا حلظات منفصلة، بل حلظات حتليلّية متوازية. ومع أّن جينكنز ال يتعاطى تعاطًيا
 مباشرًا مع اصطالح احلدود، تبدو نظرّيته مبثابة تطوير لنظرّية عاِلم اإلنسان السويدّي فردريك بارث،

 التي تقول إّن الُهوّية اإلثنّية يحّددها حراك املواّد احلضارّية إلى ترسيم حدود وكـَ "قاعدة للعضوّية"
 بني املجموعات املختلفة، إاّل أّن هذه املواّد احلضارّية ال متّيز بالضرورة املجموعات على طريَفِ احلدود.

 الُهوّية، إذًا، هي احلّد الذي تتعلّم فيه املجموعات ماذا هي وماذا هي ليس.
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يف ُصلب احلّد الرمزّي.)7(
تقرير املصير  الشعبّية وحّق  القومّية  السيادة  السياسّي، مبادئ شرعّية  البعد  يف 
تلزم الدولة، منذ مرحلة املهد، أن تقرّر باْسم أّي شعب تتحّدث وتبسط سيطرتها 
على بقعة جغرافّية معّينة. ال ينبع هذا القرار من حاجة مؤّسسات الدولة احلديثة 
إلى الشرعّية فحسب، بل يصبح بذاته معيارًا إلسباغ الشرعّية على املشمولني يف 
يجدون  عّمن  الشرعّية  لنزع  معيارًا  وبالتالي  الدولة،  ألصحاب  السياسّي  املجتمع 
الدخول"  "بطاقات  مبوجبها  تُوزّع  التي  املعايير  إّن  املجتمع.)8(  هذا  خارج  أنفسهم 
للمجتمع السياسّي مع والدة الدولة هي، عملّيًا، حدود رمزّية توّلدت عن سيرورات 
معرفّية تتوّلد من جدلّية األنا واآلخر املختلف ذي الصلة يف مكان وزمان معطينْي؛ 
ويف سياقنا، عند إقامة الدولة أو عند حدوث "تغيير ثورّي" يكون مبثابة والدة جديدة 
للدولة. ويُسِقط إقرار َمن هي األّمة التي متلك الدولة الكتساب الشرعّية ثّم إكسابها 
من خالل تأسيس وتفعيل احلدود الرمزّية إسقاًطا مباشرًا على حصول فالن على 

احلّصة الفالنّية من اجلوهر أو احللبة السياسّية. 
إّن اإلقصاء عن دائرة الشرعّية ال يتلّخص يف انعدام املساواة يف توزيع املوارد السياسّية 
الرمزّية - "الُهوّياتّية" فحسب، إذ يُسقط هذا بشكل مباشر أو بشكل خفّي وغير 
مباشر على توزيع موارد الدولة املاّدّية كاألرض وامليزانّيات وأماكن العمل؛ أي إّن إقرار 
من هم أصحاب الدولة ال يتعلّق بحدود املجتمع السياسّي وُهوّيته فحسب، وإمّنا يف 
ترسيم "احلدود الرمزّية" وبالتالي "احلدود االجتماعّية" لألّمة املتخّيلة لكن احلقيقّية 

مبجّرد اإلميان بوجودها )وهذا هو الفارق بني املتخّيلة واخليالّية(.)9( 
قد  مخصوصة"  مؤّسسة  "رواية  عن  الرمزّية  واحلدود  الشرعّية  مبادئ  تتمّخض 
يجري ترميزها وإرساؤها يف مادّة معيارّية ُعليا من الناحية القانونّية والرمزّية، أو 

(7). Andreas Wimmer, "Elementary Strategies of Ethnic Boundary Making". Ethnic and 
Racial Studies. 31(6), 2008, pp. 1025-1055.

جرت َمْفَهمة إدارة االختالف والتشابه لغرض التميُّز يف األدبّيات عبْر مفاهيم مختلفة لكن 
متشابهة يف اجلوهر. يسّميها چيرتس "عمل الُهوّية"، بينما تسّميها ليمونت "عمل احلّد"، وتسّميها 
كانتشان تشاندرا "مخّطط تصنيفّي"، ويصفهما ڤيمر كـَ "إستراتيجّية ُهوّية" تتضّمن البعد املعريّف 
خللق احلّد الرمزّي والبعد املسلكّي للتصّرفات مبا يّتسق مع احلّد الرمزّي. وبالتالي يشّكل البعد 
 script( "بينما يشّكل البعد املسلكّي "خّطة عمل )scheme cognitive( "املعريّف "مخّطًطا تصنيفّيًا
action of(. أّما مفردة "إستراتيجّية"، فتدّلل على أّن إدارة االختالف والتشابه تري على أيدي 

الالعبني على نحٍو واٍع.
لالستزادة بشأن وعي الالعبني ملوقعهم يف تراتُبّية الُهوّيات َو "عمل احلدود" اخلاّص بهم، انظر:

Andreas Wimmer. "Ethnic Boundary Making As Strategic Action: Reply to Critics". 
Ethnic and Racial Studies, 37(5), 2014, pp. 834-842.
)8(. عن العالقة بني الدولة القومّية وأصحاب الدولّية والشرعّية السياسّية، يُنظر يف مقال عاِلم 

االجتماع السياسّي أندرياس ڤيمر: 
Andreas Wimmer, "Who Owns the State? Understanding Ethnic Conflict in Post-colonial 
Societies". Nations and Nationalism. 3(4), 1997, pp. 631-665. 

م ميشيل ليمونت وڤيراج مولنار مسًحا منهجّيًا لألدبّيات املتعلّقة باحلدود الرمزّية.  )9(. تُقدِّ
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كّيها يف وعي اجلماهير عبر خلق خطاب )discourse( ُمواٍز يف املَراجع الثقافّية 
واملؤّسساتّية القائمة يف كّل دولة قومّية. ومع ترميزها تتحّول هذه الرواية إلى مادّة 
دستورّية أقوى وأعمق من القانون، وخصوًصا يف ما يتعلّق بُهوّية الدولة، أو باألحرى 
ُهوّية أصحاب الدولة، وكذلك، كما أسلفنا، ما يتعلّق بتوزيع موارد الدولة السياسّية 

املاّدّية.
ويف سياقنا، سواء أكان املنطق املؤّسساتّي يف إسرائيل منطق نظام إثنوقراطّي أم 
أروقة  يف  املعروف  اجلدل  بحسب  ليبرالّية،  دميقراطّية  أم  إثنّية  دميقراطّية  نظام 
األكادميّية اإلسرائيلّية،)10( ال ينتطح عنزان يف أّن إرساء ُهوّية الدولة كدولة يهودّية 
يف وثيقة االستقالل ويف قوانني األساس، وبالذات يف "قانون القومّية" أيًضا، يشير 
أّن الدولة يف ملْكّية الشعب اليهودّي فقط، وباسمه فقط تتحّدث الدولة وتبسط 
القائلة  الفرضّية  قبول  يكتسب  السياق،  هذا  ويف  الدولة.  أراضي  على  سيطرتها 
الرمزّية  واملاّدّية، ال  السياسّية  املوارد  توزيع  الدولة على  إقرار أصحاب  بإسقاطات 
فحسب، يكتسب أهّمّية فائقة؛ وذلك أّن قبولها يعني أّن اإلقصاء املسبَق ملجموعٍة 
هذه  السلبّي تاه  التمييَز  وبالضرورة،  فعلّيًا  يعني،  الدولة  أصحاب  دائرة  من  ما 

املجموعة يف توزيع املوارد السياسّية واملاّدّية ال الرمزّية فقط.
لبنْية  مسبوقة  وغير  شاذّة  حالة  هي  إسرائيل  بأّن  اإلقرار  يكفي  أخرى،  بكلماٍت 
ليسوا  الدولة  أصحاب  إّن  بحيث  القومّية،  مع  املواَطنة  فيها  تتقاطع  ال  سياسّية 
مواطني الدولة، لفهم وتفسير انعدام املساواة على اختالف أنواعه واملترّتب بالضرورة 
على هذه البنْية السياسّية - الُهوّياتّية. إذًا، إن كانت دولة إسرائيل حسب التصريح 
الذاتّي املؤّسس السياسّي والقانونّي دولًة يهودّية، فما هي دوائر الشرعّية السياسّية 
القائمة فيها؟ ما هي احلدود الرمزّية للمجتمع السياسّي؟ هل ثّمة دائرة شرعّية 
تّتسع للمواطنني الفلسطينّيني؟ وماذا يعني التواجد يف هذا الطرف أو ذاك من هذه 

احلدود؟
وعليه، يتعنّي على "املُواطن الشرعّي" يف إسرائيل أن ينتمي إلى دائرة واحدة على 

استمراًرا لنظرّية ماكس ڤيبر، تّدعي املؤّلفتان أّن احلدود الرمزّية تُستخدم يف احتكار املوارد 
)ولكن أيًضا خللق شعور بالتشابه داخل املجموعة(. للتوّسع أكثر بشأن العالقة بني احلدود 

الرمزّية واحلدود االجتماعّية وعدم املساواة يف توزيع املوارد السياسّية املاّدّية، انظر:
Michele Lamont & Molnár Virág, "The Study of Boundaries Across the Social Sciences". 
Annual Review of Sociology. 28, 2002, pp.167-195. 
تفّصل كاتبتا هذا املقال السيرورات االجتماعّية - الثقافّية الوسيطة بني احلدود الرمزّية واحتكار 

املوارد. وتتمحوران يف سيرورات اجتماعّية مثل الَعْقلَنة والَعرَقنة )racialization( كسيرورتني 
أساسّيتني تري من خاللها ترجمة البعد املعريّف بني األشخاص )احلدود الرمزّية( إلى النتيجة 

الفعلّية التراكمّية للحدود االجتماعّية.
)10(. بشأن التعاطي املوّسع مع هذا اجلدل، انظر: سامي سموحا، "عالقات العرب واليهود يف 

إسرائيل كدولة يهودّية ودميقراطّية". يف: وجهات يف املجتمع اإلسرائيلّي. إفرامي ياعر وزئيڤ 
شابيط )محّرران(. تل أبيب: اجلامعة املفتوحة، 2001. املجلّد األّول، 244-241. على الرابط: 

 poli.hevra.haifa.ac.il/~s.smooha/download/arabsandjewsrelations.pdf//:sptth
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األقّل من دوائر الشرعّية السياسّية التالية: دائرة القومّية اليهودّية التي ميكن أن 
دائرة  يلي:  ما  الدولة )يف  مواطًنا يف  يكن  لم  وإْن  يهودّي،  كّل من هو  إليها  ينتمي 
الشرعّية اإلثنو-قومّية(؛ دائرة التماهي واالنتماء ملؤّسسات الدولة وخصوًصا اجليش 
اإلسرائيلّي، والتي ميكن أن ينتمي إليها كّل مواطن مستعّد للتجّند خلدمة الدولة 
وَ/أو التماهي مع رموزها ومؤّسساتها وإن لم يكن جزًءا من أصحاب الدولة )يف ما 
يلي: دائرة الشرعّية الرمزّية - األمنّية(؛ أّما الدائرة الثالثة فتقوم على طريقة النفي، 
وقد ينتمي إليها كّل من ال يتماهى مع "أعداء الدولة" )يف ما يلي: دائرة الشرعّية 

األمنّية(.)11(
مثل  األولى،  للدائرة  ينتمي  ال  ومن  اليهود.  املواطنني  جميع  األولى  الدائرة  تشمل 
العرب - الدروز، قد يحظى بالشرعّية من الدائرة الثانية. ومن ال ينتمي إلى هاتني 
الدائرتني قد يحظى بالشرعّية املرافقة للدائرة الثالثة، كالعاملني األجانب وأوالدهم 
وال  هنا  وُلدوا  أو  البالد  إلى  هاجروا  الذين  املسيحّيني  والروس  هنا،  وُلدوا  الذين 
ينتمون للدائرة الثانية، واملهاجرين من دول االحّتاد السوڤييتّي السابق غير املعترف 

بهم كيهود من الناحية الدينّية.
"وثيقة  وأُرِسيَْت يف  الدولة  قيام  مع  تشّكلت  التي  املخصوصة  سة  املؤسِّ الرواية  إّن 
االستقالل"، أي يف مهدها، هي مصدر موثوق لتعيني دوائر الشرعّية، وبحسب هذه 
يف  األمر  وكذلك  اليهودّي.  الشعب  مبلْكية  يهودّية  دولة  هي  إسرائيل  دولُة  الرواية 
ما يتعلّق باخلطوط األساسّية للحكومات اإلسرائيلّية. فعلى سبيل املثال، جاء يف 
اخلطوط األساسّية حلكومة نتنياهو األولى )1996-1999(: "ستُبذل جهود خاّصة 
إسرائيل  ودولة  اليهودّي  بالشعب  مصيرهم  ربطوا  الذين  األقلّّيات  أبناء  لتطوير 
وخدمة أجهزة األمن".)12( هذا تعبير جليٌّ عن حدود دائرة الشرعّية الرمزّية - األمنّية. 
وعلى املنوال نفسه جاء يف خطوط أساس حكومات نتنياهو الثالث األخيرة ما يلي: 

سة للمواَطنة اإلسرائيلّية يف كتاب يوآڤ  )11(. انظروا النقاش ذا الصلة يف اخلطابات املؤسِّ
پيلد وچرشون شفير، حيث يقوم املؤّلفان بتحليل تاريخّي - مؤّسساتّي وقضائّي لترسيم "من هو 

َمنْي ثالثة مناذج من اخلطاب املدنّي: القومّي - اإلثنّي؛ اجلمهورّي؛ الليبرالّي.  اإلسرائيلّي؟"، مقدِّ
ويتشابك الثالثة خللق اخلطاب املواطنّي اإلسرائيلّي الراهن.

Gershon Shafir & Yoav Peled, Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship. 
Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 2002.

يُنظر إلى النقد الهاّم الذي قّدمه أورن يفتاحئيل يف مقاله "أپارتهايد زاحف؟"، 2017/2018، 
فيه يقول )ص 145(: "إّن خطابات املواَطنة املختلفة مهّمة حّقا لفهم وخلق املواَطنة داخل اخلّط 

األخضر، لكن الكشف عنها كخطابات متوازية لم يكن كافًيا وليس كافًيا اآلن. وذلك بسبب 
قّوة اخلطاب القومّي - اإلثنّي الذي يتواصل تفّوقه على اخلطابات األخرى وإخضاعها ملنطقه 
املتواصل؛ إذ إّن هذا اخلطاب ال يستمّد قّوته فقط من مجّرد كون إسرائيل دولًة يهودّية، وإمّنا 
كذلك من املشروع املتواصل لكونها دولة ُمهوِّدة. هذه اللحظة االستعمارّية، التي ما زالت تعمل 

كالزيت يف عجالت النظام، مفقودة يف معظم النقاشات عن تأسيس املواَطنة يف إسرائيل".
جديٌر بالذكر أّنه على الرغم من متحور التحليل هنا يف دوائر الشرعّية، ثّمة تقاُطع مالَحظ بني 

سة للمواَطنة اإلسرائيلّية ودوائِر الشرعّية املتداَولة يف احلقل اإلسرائيلّي. اخلطابات املؤسِّ
 http://main.knesset.gov.il/mk/government/documents/kaveiyesod1996.pdf .(1()
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"ستحافظ احلكومة على الطابع اليهودّي للدولة والتقاليد اليهودّية، كما ستحترم 
أديان وتقاليد أبناء الديانات يف الدولة بحسب قيم وثيقة االستقالل"، وهو ما يعّبر 

بوضوح عن دائرة الشرعّية اإلثنو-قومّية.)13(
 

معنى االنتماء إلحدى دوائر الشرعّية الثالث
الكائنة يف إسرائيل

إّن الدوائر الثالث املذكورة هي دوائر هرمّية، أوّلها الدائرة اإلثنو-قومّية، وآخرها عدم 
التماهي مع العدوّ، من حيث القربى أو منالّية املنتمني إلى اجلوهر السياسّي. وثّمة 
هرمّية داخل الدوائر تشير إلى "النَّْمَذجة" داخل دوائر الشرعّية. فعلى سبيل املثال، 
يف إسرائيل عام 2018 كلّما كان املرء أكثر تدّيًنا زاد االحتمال أن يُعتبر أكثر منوذجّيًة 
وبالتالي أكثر شرعّيًة داخل دائرة شرعّية االنتماء اإلثنو-قومّي. كذلك األمر بالنسبة 
األمنّية.   - الرمزّية  الشرعّية  دائرة  يف  املوّظف  باجلندّي  قياًسا  املقاتل،  للجندّي 
"أصحاب  من  جزًءا  يكونوا  أن  بها  يحظون  الذين  للمواطنني  الشرعّية  هذه  وتتيح 
الدولة"، أي جزًءا مّمن يضعون السياسة احلكومّية أو على األقّل مّمن تُعنى الدولة 
"بخدمتهم"، وعلى نحٍو ينعكس يف توزيع املوارد السياسّية والرمزّية. ولكن االنضواء 
يف دائرة الشرعّية الثانية ودائرة الشرعّية الثالثة يعني أّن ألعضائهما احلّق يف طلب 
الدولة  تعريف  بحكم  أّنه  وذلك  احلكم؛  املشاركة يف  ليس  ولكن  املساواة  وحتصيل 
يُشتّق  التاريخّي،  ودورها  إقامتها  وسبب  وجوهرها  بطابعها  ودميقراطّية  كيهودّية 
منطق مؤّسساتّي - سياسّي يقضي باعتماد السلطة والسيادة على أكثرّية يهودّية 

ال على أكثرّية مدنّية.
ومثلما أّن االنتماء لدائرة الشرعّية الرمزّية - األمنّية يكفي لَشرَْعنة مطلب املساواة، 
لكن ليس الشراكة يف السلطة، فإّن عدم االنتماء ألّي من دوائر الشرعّية ال يُفضي 
هذه  مثل  يف  ولكن  السلطة.  بخالف  املساواة،  مطلب  شرعّية  نزع  إلى  بالضرورة 
باملساواة  املطالبة  يف  احلّق  فإّن  إسرائيل–  يف  الفلسطينّية  األقلّّية  -حالة  احلالة 
نتيجة  وبالتالي ال يجري حتقيقه  الدولة"  يُشتّق من كونهم جزًءا من "أصحاب  ال 
رغبة الدولة يف التعامل معهم مبساواة، وإمّنا نتيجة دوافع أخرى قد تكون أَمنّية، 
كجزء من منظومة سيطرة ورقابة؛ أو دوافع إستراتيجّية، كي تكون الدولة جزًءا من 
نواٍد عاملّية َمهيبة؛ أو )ولعّل هذا الدافع األساس( نتيجة قوى السوق، وبخاّصة يف 
الفلسطينّي االقتصادّي  املواطن  نيولبرالّية تستوجب تقوية مكانة  أيديولوجّية  ظّل 

ألهداف ال تخّصه هو.

pdf.kaveiyesod2015/documents/government/mk/il.gov.knesset.main//:http .(13)
pdf.coalition2013_3/documents/government/mk/il.gov.knesset.main//:http

 pdf.kaveiyesod2009/documents/government/mk/il.gov.knesset.main//:http
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مكان األقّلّية الفلسطينّية حيال 
دوائر الشرعّية يف إسرائيل

دوائر  خارج  إسرائيل  يف  الفلسطينّيون  املواطنون  يتواجد  تقّدم،  ما  على  عطًفا 
الشرعّية الثالث اآلنفة الذكر. فُهم، بطبيعة األمر، ليسوا يهود وليسوا معنّيني بتخّطي 
احلدود من خالل التهّود. ومعظمهم ال يتماهون مع مؤّسسات الدولة ورموزها وغير 
مستعّدين للخدمة يف اجليش اإلسرائيلّي، بل يتماهون كـَ "تعريف داخلّي" كما يُنظر 
إليهم كـَ "تعريف خارجّي" مع الشعب الفلسطينّي الرازح حتت االحتالل اإلسرائيلّي 
يف الضّفة الغربّية والقدس الشرقّية وِقطاع غّزة، والذي يُنظر إليه كعدّو فاعل ولَدود 
أّنهم يتماهون مع األّمة العربّية يف املنطقة والتي  للدولة. كذلك يُنظر إليهم على 
تُناصب شعوبَها العداء الشديد للصهيونّية والصهاينة ودولة إسرائيل. ومع أّن هذه 
األقلّّية تكون خارج دوائر الشرعّية كاّفة، فيحّق لهم املطالَبة باملساواة الشخصّية بل 
تنجح مطالبهم يف أحيان كثيرة، على األقّل على املستوى التصريحّي - القضائّي. 
توكيًدا وتفسيرًا لهذا، وجد الباحثون يف استطالع عالقات اليهود والعرب الذي أجراه 
املعهد اإلسرائيلّي للدميقراطّية أّنه: ... "يؤّيد املستطلَعون اليهود التعامل املتساوي 
من الدولة ومن املجتمع تاه األقلّّية العربّية ما دامت هذه األقلّّية ال تخّطط "للقبض 

على املقاليد" وال تسعى إلى الشراكة التاّمة يف السلطة".)14(
سّيما  وال  اجلماعّي،  املستوى  على  باملساواة  يتعلّق  ما  يف  مختلف  األمر  أّن  بَيَْد 
احلقوق القومّية، إذ ترتكز هذه احلقوق على املطالَبة بنوع من الشراكة ال املساواة 
فحسب، لكونها متعلّقة مبستوى معنّي من اإلدارة الذاتّية )self governance(؛ 
وذلك أّن هذه الشراكة هي حّصة تكاد تكون حصرّية ملن ينتمون لدائرة الشرعّية 

اإلثنو-قومّية.
ومن املهّم اإلشارة هنا إلى أّن األقلّّية الفلسطينّية يف إسرائيل تطالب بالشراكة ال 
إثنو-قومّية،)15( ال  ُهوّيتهم كأقلّّية  س ومعّبر عن  باملساواة فحسب، على نحٍو مؤسِّ
كمجموعة إثنّية ال تطالب -غالًبا- إاّل باملساواة. وميكن االستدالل على هذا مّما جاء 

يف وثائق "التصّور املستقبلّي":
"يف ُصلب املساواة القومّية - اجلماعّية املنشودة للعرب الفلسطينّيني، نضع املبدأ 
األساسّي أال وهو شراكتهم التاّمة واحلقيقّية، وعلى قدم املساواة، كأفراد ومجموعة، 

يف جميع املوارد العاّمة يف الدولة: السياسّية واملاّدّية والرمزّية".)16(

https:// 14(. مؤّشر الدميقراطّية اإلسرائيلّية 2017، إصدار املعهد اإلسرائيلّي للدميقراطّية(
www.idi.org.il/media/9684/israeli-democracy-index-2017-he.pdf

)15(. أمير فاخوري: اجلبهة، التجّمع ومسألة اجلسم املانع. منتدى التفكير اإلقليمّي 
 :)05.03.2019(

https://www.regthink.org/articles/the-arab-politics-in-Israel-and-the-obstructive-bloc.
 https://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H26-:16(. الوثيقة على الرابط(
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ويف السياق نفسه، أفاد الباحثون يف االستطالع ذاك بأّنه: "وجدنا أّن املستطلَعني 
العرب كانوا معنّيني باملساواة التاّمة يف جميع مناحي احلياة وبالشراكة الكاملة يف 
ولم جند  إسرائيل.  العاّم يف  األعمال  على جدول  القضايا  كّل  القرارات يف  اّتخاذ 
فروًقا تُْذَكر بني املجموعات الفرعّية املختلفة يف العّينة العربّية يف هذه املواضيع". 
معنى هذا أّن بيت القصيد وُمثار اجلدل بني املجموعات القومّية هو الشراكة ال 

املساواة الرسمّية - الشخصّية أو اجلماعّية - اجلزئّية. 
عالوًة على ذلك، يف غياب "ُهوّية جامعة" إسرائيلّية من الناحية السياسّية – الرسمّية 
- القانونّية،)17( ومبا أّن معظم العرب غير معنّيني بالتماهي كإسرائيلّيني "أصلّيني" 
بل تتمحور إسرائيلّيتهم –ودون تعميم أو محاولة لتصويرهم كجسم متراّص أحادّي 
وإمّنا التعاطي مع ظاهرة– يف البعد األداتّي االجتماعّي لناحية معرفة اللغة معرفة 
 )social codes( كافية للتعاطي مع السوق االقتصادّي ومعرفة الرموز االجتماعّية
رابعة.  املواَطنة كدائرة شرعّية سياسّية  لرؤية  ولذا، ال مكان  املجتمع.  للتعاطي مع 
املختلف  التعامل  إلى  النظر  يكفي  إذ  متاًما؛  جوفاء  مواَطنتهم  أّن  هذا  يعني  وال 
املواَطنة ويعيشون حتت  الذين ال يحملون هذه  الفلسطينّيني  الدولة مع  لسلطات 
سيطرتها يف الضّفة الغربّية، وعلى نحٍو ما يف ِقطاع غّزة، لفهم هذا الفارق. إذًا ال 
ميكن اشتقاق شرعّية سياسّية من املواطنة اإلسرائيلّية، وإْن تضّمنت سلّة ِجّدّية من 

احلقوق املدنّية.
من  جزًءا  مرّة  أّي  يف  تكن  لم  العربّية  اجلماهيَر  متّثل  التي  األحزاب  أّن  حقيقُة 
االئتالف، بل لم تُدَْع لتكون جزًءا أيًضا، تُعزُّز اإلقراَر بعدم وجود دائرة شرعّية مدنّية 
آڤي  العمل،  حلزب  السابق  الرئيس  لتصريح  بالنسبة  األمر  وكذلك  إسرائيل.  يف 
چباي، أّنه لن يأتلف مع القائمة املشتركة ألّنه ال شيء مشترك بينهما؛ والتصريح 
السّيئ الصيت الذي أطلقه نتنياهو يف انتخابات العام 2015 أّن "العرب يتدّفقون 
إلى صناديق االقتراع"؛ وتصريح داڤيد بيطان أّنه يفّضل أاّل يذهب العرب لالقتراع 
يف االنتخابات الُقطرّية؛ ودعوة وزير األمن األسبق ليبرمان إلى مقاطعة وادي عارة 
واعتبار كّل أعضاء القائمة املشتركة مجرمي حرب، والدعوة إلى إخراج املثلّث من 
الذي  لـپيد  ليائير  العنصرّي  والتصريح  الفلسطينّية؛  السلطة  إلى  ونقله  إسرائيل 
وتصريح  معهم؛  حكومة  تشكيل  ميكن  ال  "زُعبيز")18(  أّنهم  على  العرب  كّل  صّنف 

pdf.heb_12-2006_10-30-37  )ص 14(. 
)17(. للتوّسع يف املوضوع انظروا: موشيه برنت، شعب ككّل الشعوب: نحو إقامة جمهورّية 
إسرائيلّية. القدس: كرميل للنشر، 2009. يقول برنت إّن إسرائيل ليست دولة قومّية ألّنها 
ال تعترف بشكل رسمّي - قانونّي مبجموعة قومّية مدنّية جغرافّية يُفترض أن تكون األّمة 

اإلسرائيلّية. للمزيد من التوّسع، انظروا مقال الـپروفيسور يديديا شطيرن، "ال توجد قومّية 
https://www. إسرائيلّية". عوريخ هدين )مشروع قرارات احلكم الكبيرة للعام 2013(، على الرابط

 idi.org.il/media/4686/yedida_sternthe_lawyer.pdf
)18(.  هو تصريح منسوب لرئيس حزب "يش عتيد" يائير لـپيد عندما أراد أن يصف األحزاب 

العربية على أّن لها َمطالب راديكالّية بوصفها أّنها "ُزعِبيز"، أي إّنها مشابهة لعضو الكنيست 
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"ُمحّب  وكأّنه  العمل  حزب  يظهر  ال  بحيث  احلذر  ينبغي  أّنه  هرتسوچ  يتسحاك 
والرأي  الدولة  مؤّسسات  يف  العرب  للمواطنني  املتدّني  التمثيل  إّن  كذلك  للعرب". 
العاّم للجمهور اإلسرائيلّي يرّجح كّفة االّدعاء أّن دائرة املواَطنة يف إسرائيل ال تكفي 
لتحصيل شرعّية سياسّية، على كّفة االّدعاء املعاكس. بطبيعة احلال، إّن حملة نزع 
الشرعّية التي قادها الليكود برئاسة بنيامني نتنياهو، والتي جرى التعبير عنها من 
لليكود عن اخلروج ضّد  املناِفسة  أَْم طيبي"، وامتناع األحزاب  "بيبي  خالل الشعار 
هذه املنطلقات، تؤّكد مجّددًا أّن املواطنني العرب خارج دوائر الشرعّية يف إسرائيل.)19(

كيف يرتبط هذا مبسألة التدويل واملراَفعة الدولّية؟ 
إخراج املواطنني العرب من دوائر الشرعّية يف احلقل السياسّي اإلسرائيلّي، وبالتالي 
إقصاؤهم عن دوائر التأثير ومواقع صنع القرار واحلّد من إمكانّية إحقاق األهداف 
البواعث  وأبرز  أهّم  أحد  هو  أعينهم،  نصب  وضعوها  التي  السياسّية  والغايات 
تدويل  نحو  بالتوّجه  العربّية  السياسّية  القيادة  دفعت  التي  واحملّفزات  والعوامل 
يؤّدي  حتقيقه  عن  احمللّّية  السياسّية  املنظومة  عجزت  ما  أخرى،  بعبارة  الصراع. 
من خالل  اخلارجّية  السياسة  بديلة يف  ومسارات  خيارات  عن  البحث  إلى  حتًما 
املوضوع  يتناولون  الذين  "ِرئوت"  معهد  الباحثون يف  حّتى  الدولّية.  واملرافعة  العمل 
من وجهة نظر مؤّسساتّية - أمنّية يالحظون ذلك، وأّكدوا يف هذا السياق ما يلي: 

"تعاني األقلّّية العربّية من انعدام التمثيل املالئم يف األجسام اإلدارّية ويف املؤّسسات 
العاّمة يف إسرائيل. فضاًل عن ذلك، تعاني هذه املجموعة من الالمساواة والتمييز 
يف عملّية توزيع املوارد املاّدّية والرمزّية. هذا الواقع يؤّدي إلى تعاظم يف مشاعر الظلم 
لهذه  العون  يد  مبّد  املختلفة  وأذرعها  الدولة  قيام  لعدم  ونظرًا  واإلحباط.  واليأس 
املجموعة والتنّكر الحتياجاتها ومطالبها، تتوّجه املؤّسسات العربّية إلى مؤّسسات 

دولّية وتقوم بطرح القضايا املرتبطة مبكانة األقلّّية العربّية يف إسرائيل".)20(
بناًء على ما تقّدم، املساعي احلثيثة التي تقوم بها األقلّّية العربّية من أجل تدويل 
قضّيتها هي محاولة للتعويض عن إخراجها املستمّر وإقصائها الدائم -خصوًصا 
يف ظّل حكومات نتنياهو- من دوائر الشرعّية السياسّية يف إسرائيل، وإقصائها عن 

السابقة حنني زعبي. وعليه، ال ميكن أن يُسَمح لها أن تكون "جسًما مانًعا"؛ ألّن ذلك ُمناٍف لفكره 
وطروحاته السياسّية. للمزيد انظروا:

https://www.mako.co.il/news-elections-2013/articles/Article-31da4abff786c31004.htm. 
(19). Amir Fakhoury, National Elections 2019 – Status Report from the Perspective of the 
Arab Minority within the Israeli Citizenry: 
https://il.boell.org/en/2019/04/03/national-elections-2019-status-report-perspective-arab-
minority-within-israeli-citizenry
)20(. معهد رئوت )2005(. تدويل قضّية العرب يف إسرائيل: من شأن داخلّي إلى شأن خارجّي: 

 http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=146



أمير فاخوري  /  محّمد خاليلة  

77 

مواقع اّتخاذ القرار وبالتالي احلّد من إمكانات تأثير هذه املجموعة على اخلارطة 
السياسّية اإلسرائيلّية. بإيجاز، ال ميكن فهم احلافزّية من وراء تدويل قضّية ومكانة 
األقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل دون فهم التطوُّرات والتحوُّالت على مستوى 
كما  داخلها  السياسّية  الشرعّية  دوائر  سّيما  وال  إسرائيل،  يف  الداخلّية  السياسة 

سنفّسر يف الفصل التالي. 

القسم الّرابع: مواقف املواطنني العرب من العمل 
الدولّي والالعبني الفاعلني يف الساحة الدولّية

قراءة تاريخّية يف املرافعة الدولّية لدى الفلسطينّيني يف إسرائيل
بدأت املرافعة الدولّية ومحاولة التأثير على الرأي العاّم العاملّي يف مطلع السّتينّيات 
من القرن العشرين، عندما أقدمت "حركة األرض" على إرسال شكوى ضّد إسرائيل 
الشباب  من  مجموعة  باعتقال  إسرائيل  قامت  أن  بعد  املّتحدة،  األمم  هيئة  إلى 
ِقطاع غّزة. عدم حصول  اّتاه  اإلسرائيلّية يف  الذين حاولوا عبور احلدود  العرب 
الَكرّة  إعادة  يَثِْنها عن  لم  بها  تقّدمت  التي  الشكوى  بشأن  رّد  على  األرض"  "حركة 
برانسي  صالح  األرض  حركة  ناشطا  قام  املّتحدة.  األمم  إلى  أخرى  وثيقة  وإرسال 
يف  الفلسطينّيني  أوضاع  توصيف  على  تشتمل  وثيقة  بصياغة  ميعاري  ومحّمد 
تاههم.  إسرائيل  تنتهجها  التي  والقمعّية  التمييزّية  السياسات  وعلى  إسرائيل، 
احلرّّيات  وقمع  التصاريح  ونظام  العسكرّي،  احلكم  سياسات  على  الوثيقة  رّكزت 
األساسّية والطبيعّية، ومصادرة األراضي، واالعتقال اإلدارّي والنفي، وحظر التنظيم 
السياسّي وتقييد احلركة. َجرَت املصادقة على جميع البنود التي جاءت يف الوثيقة 
يف الهيئات السياسّية للحركة، ومن ثَّم تُرِجمت إلى اللغة اإلنچليزّية وأُرسلت إلى 
هيئة األمم املّتحدة إضافة إلى اثنتني وثمانني سفارة يف إسرائيل، وإلى شخصّيات 
ذات تأثير يف العالم يف 23.06.1964. نُِشرت الوثيقة يف صحف عديدة يف العالم 
العربّي، وقامت على أثرها بعض الدول العربّية بدعوة ممّثليها يف املؤّسسات الدولّية 
إلى متابعة املوضوع وفحص إمكانّية تقدمي شكوى ضّد إسرائيل، بسبب سياساتها 

تاه مواطنيها العرب الفلسطينّيني.)21( 
القضّية  لصالح  وتنيده  العاملّي  العاّم  الرأي  على  التأثير  بُغية  الدولّي،  العمل 
تَعاَظَم  إسرائيل،  دولة  مواطني  الفلسطينّيني  لنضال  ودعمه  عموًما  الفلسطينّية 
االبتعاث  بنظام  اإلسرائيلّي  الشيوعّي  احلزب  وبدأ  العسكرّي،  احلكم  انتهاء  مع 
الذي خّصص من خالله ِمنًحا دراسّية ألعضائه وإيفادهم إلى االحّتاد السوڤييتّي 
سابًقا، وإلى دول املعسكر االشتراكّي منذ منتصف السّتينّيات حّتى انهيار املنظومة 

)21(. روني شاكيد، على اجلدار: الفلسطينّيون يف إسرائيل – راديكالّية قومّية، القدس: ماچنس 
للمنشورات، 2012. 
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االشتراكّية يف نهاية الثمانينّيات وبداية التسعينّيات. ففي أحد األبحاث التي قمنا 
بها لفهم تأثير نظام االبتعاث واملنح الدراسّية على الفلسطينّيني يف إسرائيل، أّكد 
املشاركون يف البحث أّنه كان لهم مساهمة كبيرة يف إعالء شأن الفلسطينّيني يف 
إسرائيل أمام املؤّسسات الفاعلة آنذاك وأمام الطاّلب الذين كانوا يَِفدون للدراسة 
الشيوعّي  أّن احلزب  ذاك  البحث  املشاركون يف  وأشار  العالم.  من مختلف أصقاع 
كان يقوم بتأهيلهم من أجل أن يكونوا سفراَء للقضّية الفلسطينّية عموًما، وناطقني 
اإلسرائيلّية  التمييزّية  السياسات  وفضح  إسرائيل  يف  الفلسطينّيني  قضّية  باْسم 

الالحقة بهم.)22( 
وصعود   ،)1995–1992( الثانية  رابني  حكومة  والية  انتهاء  أّن  أحد  على  يخفى  ال 
أّديا إلى تكثيف  اليمني برئاسة بنيامني نتنياهو إلى سّدة احلكم يف العام 1996، 
حمالت نزع الشرعّية عن املواطنني العرب وعن أحزابهم وقيادتهم السياسّية. انعكس 
ذلك من خالل عودة األحزاب الفاعلة يف املجتمع العربّي إلى هامش املعارضة، بعد 
أن شّكلت يف حكومة رابني الثانية "كتلة مانعة" حافظت على االئتالف احلكومّي 
احلزب  مقاعد؛   3  - اجلبهة  مقعًدا؛   12  - ميرتس  مقعًدا؛   44  – العمل  )حزب 
ذلك،  على  عالوة  مقعًدا(.   61 اإلجمالّي:  العدد  مقعدان.   – العربّي  الدميقراطّي 
امتنعت حكومة باراك )1999–2001( عن التفاوض مع األحزاب العربّية املمثَّلة يف 
أتى ليكمل طريق يتسحاك  بأّنه  تعّهد  باراك  إيهود  أّن  الرغم من  الكنيست، على 
رابني وللتوّصل إلى تسوية سياسّية مع الفلسطينّيني، وحصل على أثر ذلك على 
95% من أصوات املواطنني العرب يف االنتخابات تلك. لم تتوّقف حكومة إيهود باراك 
الفلسطينّيون يف أحداث  التي نّظمها  عند هذا احلّد، بل قامت بقمع املظاهرات 
قامت  أن  بعد  عربّيًا    )13( ثالثة عشر  بارد  بدم  وقتلت   ،2000 العام  من  أكتوبر 
بَشيَْطنة املواطنني العرب واعتبرتهم تهديًدا أمنّيًا وطابورًا خامًسا يهدف إلى زعزعة 

االستقرار السياسّي يف البالد.)23(
يف أعقاب هّبة أكتوبر عام 2000، طالب الفلسطينّيون يف إسرائيل بتعيني جلنة 
حتقيق رسمّية لبحث األحداث والتطّورات، وال سّيما دور الشرطة وتعاملها مع املواطنني 
العرب. حاولت احلكومة استيعاب األزمة، وإدارتها وتييرها وَفًقا ملصاحلها، وقّدمت 
على أثر ذلك مجموعة من االقتراحات ابتغاء عدم تعيني جلنة حتقيق رسمّية. قرّرت 

)22(. هذا اجلانب من املقابالت مع خّريجي االحّتاد السوڤييتّي ودول املعسكر االشتراكّي لم يُنشر 
بعد، ولكن يعمل طاقم البحث على كتابة النتائج وامللّخصات أثناء كتابة هذه السطور. 

)23(. للتوّسع يف هذا، انظر: رون غرليتس )25.2.2015( "هكذا شّيد رابني وپيرس التحالف مع 
لع عليه يف 13.10.2017،  اجلبهة الذي أوصل اليسار إلى احلكم". يف موقع ِسيحاه ِمُكوميت، اطُّ

https://bit.ly/2HWazyf :رابط
ليڤ چرينبرچ )20.2.2015( "فقط ليس رابني: "كيف يشّكل االغتيال احلكومة القادمة". يف موقع 

https://mekomit.co.il/%D7%A8%D7%A7-  :15.8.2017 لع عليه يف ِسيحاه ِمُكوميت، اطُّ
 /%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
يُنظر إلى تطّرق سامي سموحا إلى القضّية، 2001. ص 300-301.
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القيادة العربّية عدم التعاون مع احلكومة والوقوف عند مطالبها بهذا الشأن باعتبار 
ردّة فعل األذرع األمنّية وتعاملها مع األحداث منزلًقا خطيرًا ومحوًا للحّد الفاصل، 
املواطنة، بني الفلسطينّيني يف إسرائيل والفلسطينّيني يف األراضي احملتلّة. يف نهاية 
املطاف، أُلِزمت احلكومة بتعيني جلنة حتقيق رسمّية برئاسة القاضي تيودور أور 
مع  الشرطة  وتعامل  وخلفّيتها  األحداث  يف  بحثت  أور"(،  "جلنة  ـِ  ب املعروفة  )وهي 
املتظاهرين العرب. وضعت جلنة أور استنتاجاتها وتوصياتها يف العام 2003، وأبرزت 

يف تقريرها ثالث قضايا مركزّية إلى جانب جملة من القضايا املهّمة األخرى: 
التمييز والغنب التاريخّي تاه الفلسطينّيني يف إسرائيل، وال سّيما يف كّل . 1

وتنامي  األحداث  تطوير  يف  أسهما  األراضي،  مصادرة  بسياسة  يتعلّق  ما 
حركة االحتجاج. 

يف . 2 الفلسطينّيني  مع  عدائّي  نحٍو  وعلى  أمنّي  مبنطق  الشرطة  تتعامل 
إسرائيل، ال على اعتبار أّنهم مواطنون. 

القيادات العربّية قامت بتحريض املواطنني وإخراجهم إلى الشارع على نحٍو . 3
غير سلمّي. 

الفلسطينّيني يف  أثارت سخًطا يف صفوف  تطبيقها  وطريقة  أور  توصيات جلنة 
إسرائيل، وأوضحت عمق األزمة بينهم وبني الدولة اليهودّية. حصل هذا بتواٍز مع 
إبقاء األحزاب العربّية على مقاعد املعارضة، بل على هامش املعارضة، ضمن حملة 
غير  "العًبا  باعتبارهم  اإلسرائيلّية  السياسّية  اخلارطة  أقطاب  ِقبل  من  ممنَهجة 
شرعّي" وال ميكنه أن يكون شريًكا يف اّتخاذ قرارات مصيرّية تتعلّق بُهوّية وجوهر 
ضمن  الضئيلة  التأثير  وإمكانّيات  البرملانّي،  العمل  آفاق  انسداد  وعليه،  الدولة. 
األدوات املتاحة يف اخلارطة السياسّية اإلسرائيلّية، جعلت الفلسطينّيني يف إسرائيل 
يبحثون أكثر فأكثر عن مساراٍت بديلة وتنيد "لوبي" داعم لقضاياهم ومطالبهم 
السياسّية. باإلمكان القول إّنه كلّما تلّقى الفلسطينّيون مواطنو إسرائيل صفعة من 
السلطة  ومن  )احملاكم(،  القضائّية  السلطة  ومن  )الكنيست(،  التشريعّية  السلطة 
التنفيذّية )احلكومة(، ومن اإلعالم والرأي العاّم يف إسرائيل، أدركوا عمق األزمة وأّنهم 
غير قادرين على اخلروج منها أو حّتى إدارتها باألدوات الراهنة أمامهم، وسارعوا إلى 
ه إلى احملافل الدولّية بغية تدويل  ها: التوجُّ التفكير يف مساراٍت وخياراٍت بديلٍة أهمُّ
قضايا املواطنني العرب ووضعها على أَِجنْدات الرأي العاّم العاملّي. هّددت القيادات 
الدولّية يف سبيل احلصول على عون  أبواب األُُطر  أّنها عازمة على َطرْق  العربّية 
تغيير ممارساتها  الضغط على إسرائيل من أجل  أو من خالل  دولّي،  أو  قضائّي 

وسياساتها تاه الفلسطينّيني يف إسرائيل. 
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مواقف املواطنني العرب من العمل 
واملرافعة القانونّية

لها  يكون  قد  وأّنه  واسعة،  الدولّي  العمل  آفاق  أّن  إسرائيل  الفلسطينّيون يف  يرى 
تأثير كبير على منظومة العالقات بني الدولة ومجموعة األغلبّية من جهة، واألقلّّية 
بعني  ينظرون  العرب  املواطنني  إّن  كذلك  أخرى.  جهة  من  الفلسطينّية  العربّية 
الرضا إلى أداء املؤّسسات القيادّية على مستوى العمل الدولّي. لوحظ هذا الدعم 
اجلماهيرّي للعمل الدولّي من خالل استطالع رأي)24( أُجِرَي يف أعقاب َسّن قانون 
املشتركة -بالتعاون مع  القائمة  بادر أعضاء  أن  بعد  2018، وبخاّصة  القومّية عام 
املجتمع  إلى عمٍل ممنَهج على مستوى  املدنّي-  املجتمع  املتابعة ومؤّسسات  جلنة 
واملؤّسسات الدولّية ملناهضة القانون )زيارة إلى االحّتاد األوروپـّي، ولقاء مع مسؤولني 
كبار يف مؤّسسات دولّية، وإرسال برقّيات عديدة(. أشار 67% من املواطنني العرب 
أّن العمل الدولّي ملناهضة القانون كان إيجابّيًا، يف حني أّن 27% اعتقدوا أّنه ال يؤّثر 

أبًدا، َو 6% قالوا إّنه سلبّي. 

ويف سياٍق مّتصل، أفاد 89% من املواطنني العرب أّنهم يدعمون ويؤّيدون أن تستمّر 
قيادات املجتمع العربّي يف عملها، أنشطتها ومبادراتها، أمام املجتمع الدولّي على 
11% من املواطنني  أّن  بُغية مناهضة قانون القومّية، يف حني  مؤّسساته املختلفة، 
العرب يعارضون ذلك. التقييم اإليجابّي للعمل الدولّي من جهة، ومطالبة القيادات 
العربّية أن تستمّر يف أنشطتها على هذا املستوى، يشيران إلى أّن املواطنني العرب 
يرون أّن الضغوط أمام املجتمع الدولّي تلقي بظاللها عليهم، وأّن من شأنها أن تغّير 

واقع احلال.

)24(. استطالع رأي: مواقف وآراء املواطنني العرب حول قانون القومّية، 2018 )لم يُنشر بعد - 
أََعّد االستطالَع محّمد خاليلة ألغراض بحثّية أخرى يف شهر كانون األّول عام 2018(. 



أمير فاخوري  /  محّمد خاليلة  

81 

 

يف استطالع رأي آخر من العام 2016،)25( أفاد 7% من املواطنني العرب أّن العمل يف 
ابتغاء  املنابر الدولّية، أو من خالل السفارات واملؤّسسات الدولّية والدول األجنبّية 
التأثير على الرأي العاّم، يجب أن يكون على رأس سلّم أولوّيات القيادة السياسّية 
العربّية يف البالد. من جهة أخرى، أشار 9% من املواطنني العرب أّنها يجب أن تكون 
يف ثاني درجة من حيث األهّمّية، وأفاد نحو 23% من املواطنني العرب بأّنها يجب 
أن تكون يف ثالث درجة من حيث األهّمّية. مبعنى آخر، إّن املواطنني العرب يرون أّن 
العمل الدولّي يتيح آفاًقا للتأثير، وإن كانت محدودة، ويدعو قيادته السياسّية إلى 
األخذ بها يف موازاة أساليب نضالّية أخرى، كالعمل البرملانّي، والعمل اجلماهيرّي 
ه إلى القضاء اإلسرائيلّي من أجل  وامليدانّي، والشراكات مع املجتمع اليهودّي، والتوجُّ

حتصيل حقوق املواطنني العرب املسلوبة. 

املرافعة الدولّية يف احلقل السياسّي العربّي
تُلِزم معاهداُت حقوق اإلنسان املختلفة الدوَل املختلفة بتقدمي تقارير مهنّية ملؤّسسات 
الرقابة الدولّية حول تطبيق املعاهدات واملواثيق الدولّية املتنوّعة. فضاًل عن ذلك، 
تقوم مؤّسسات املجتمع املدنّي التي تُعنى بشؤون حقوق اإلنسان بكتابة تقارير حول 
حالة الدولة يف ما يتعلّق باحلفاظ على حقوق اإلنسان واالنتهاكات التي تتعرّض لها 
هذه احلقوق.)26( تسعى هذه التقارير إلى إبراز القضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان، 
وتدويلها ووضعها على أَِجنْدة املؤّسسات الدولّية، وبالتالي تنيد دعم لهذه القضايا 

والضغط على الدول املسؤولة عن انتهاك حقوق اإلنسان املختلفة.)27(

)25(. استطالع رأي: مواقف وآراء املواطنني العرب يف القضايا االجتماعّية والسياسّية. 
الناصرة: إجناز – املركز املهنّي لتطوير احلكم احمللّّي للسلطات احمللّّية العربّية، 2016.

)26(. عزمي بشارة، اخلطاب السياسّي املبتور ودراسات أخرى. رام اهلل: مؤّسسة مواطن، 2002. 
)27(. لالّطالع على املزيد، اقرأ: يوسف جبارين، "قفزة نوعّية يف املرافعة الدولّية عن قضايا 

الفلسطينّيني يف الداخل". موقع مركز املدار )06.03.2018(. 
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تشهد اخلارطة السياسّية العربّية يف إسرائيل اهتماًما متزايًدا بالعمل الدبلوماسّي 
الدولّي واملرافعة القانونّية الدولّية، وذلك من خالل الفّعالّيات واللقاءات واملراسالت 
واألنشطة التي تقوم بها القيادة السياسّية ومؤّسسات املجتمع املدنّي يف السنوات 
النضالّية  اإلستراتيجّيات  الدولّي ضمن  العمل  أهّمّية  توضيح  أجل  ومن  األخيرة. 
السابقة،  األوروپّية  وزيرة اخلارجّية  إلى موقف  نشير  إسرائيل،  العربّية يف  لألقلّّية 
االحّتاد  أّن   ،2018 العام  يف  ُسّن  الذي  القومّية  قانون  بشأن  موچيريني،  فيدريكا 
أّن قضايا حقوق  القومّية. وأضافت موچيريني  بقلٍق تشريَع قانون  يتابع  األوروپـّي 
اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األقلّّية العربّية يف إسرائيل، هي يف أعلى سلّم اهتمامات 

االحّتاد األوروپـّي يف عالقاته بإسرائيل.)28(

الالعبون الفاعلون يف حقل املراَفعة الدولّية 
أجرينا مسًحا لاّلعبني الفاعلني يف املرافعة الدولّية، والذين يضعون العمل الدولّي 
العمل جزًءا من أنشطتهم وفّعالّياتهم  أولوّياتهم ويخّصصون لهذا  على رأس سلّم 

ومواردهم اجلارية: 
يف  اإلنسان"  حلقوق  "ميزان  مؤّسسة  أُّسست  اإلنسان:  حلقوق  ميزان  مؤّسسة   .1
يف صفوف  الناشطني  العرب  احملامني  من  مجموعة  يد  على   ،2005 عام  مطلع 
املجتمع الفلسطينّي يف إسرائيل يف مجال حقوق اإلنسان. تسعى ميزان إلى َجسر 
وتطبيِقها  واحلرّّيات،  اإلنسان  النظرّية حلقوق  والقيم  املفاهيِم  بني  القائمة  الهّوة 
الفعلّي على أرض الواقع، والعمل على تعزيز العمل بهذه املبادئ ونشر الوعي بني 
اجلماهير، والدفاع عنها من خالل القوانني احمللّّية واملعاهدات واملواثيق الدولّية.)29( 
تدريبّية  دورات  وتنظيم  بعقد  ميزان  مؤّسسة  قامت  الدولّية،  أنشطتها  وضمن 
مبشاركة  الدولّية  اجلنايات  محكمة  عمل  وآلّيات  الدولّي  اجلنائّي  القانون  يف 
مجموعة من احملامني واحلقوقّيني. وقد اشتملت الدورة على محاضرات وورشات 
املرافعات  مجال  مختّصة يف  دولّية  حقوقّية  مؤّسسات  مع  ولقاءات  تدريبّية  عمل 
نقابة  ونائب  رئيس  مع  لقاًء  البرنامج  تضّمن  كما  الهاي،  محكمة  أمام  اجلنائّية 
محامي محكمة اجلنايات الدولّية، وزيارًة لقصر السالم ومحكمة العدل الدولّية.)30( 
الدولّية مبشاركة  املرافعة  آَخر يف قضّية  تدريًبا  ميزان  مّتصل، عقدت  ويف سياٍق 
حقوقّيني ومحامني من البالد يف مقّر األمم املّتحدة يف مدينة جنيڤ. رّكزت الدورة 
م فيها الشكاوى  على القانون الدولّي وعمل مجلس حقوق اإلنسان واآللّيات التي تُقدَّ

)28(. املصدر السابق.
)29(. لقراءة املزيد عن مؤّسسة ميزان احلقوقّية، انظر: 

 http://meezaan.org/?mod=articles&ID=10
)30(. لالّطالع بشكٍل تفصيلّي على البرنامج التدريبّي، انظر: 

 http://www.almnar.co.il/?mod=articles&ID=39136
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مؤّسسة  عملت  كذلك  املجلس.  أمام  الشفوّية  واملداخالت  الدولّية  التقارير  وطرح 
ميزان يف جوانب كثيرة تتعلّق بالعمل الدولّي، كان أبرزها إبراق رسالة لألمم املّتحدة 
يف مطلع العام 2019 بشأن قانون القومّية وتداعياته على مكانة املواطنني العرب 
الفلسطينّيني يف إسرائيل. وطالب التقرير الذي أرسلته مؤّسسة ميزان هيئَة املجلس 
العاّم لألمم املّتحدة مبنحه أهّمّية خاّصة، ووضعه على جدول أعمال املجلس يف 

الدورة القريبة.)31( 
العام  يف  س  أُسِّ إسرائيل:  العربّية يف  األقّلّية  القانونّي حلقوق  املركز   - 2. عدالة 
إسرائيل،  يف  الفلسطينّيني  العرب  املواطنني  حقوق  وتعزيز  دفع  أجل  من   ،1996
والدفاع عن حقوق الفلسطينّيني الذين يقطنون األراضي احملتلّة. يسعى املركز للدفاع 
عن حقوق الفلسطينّيني يف إسرائيل والفلسطينّيني الواقعني حتت نير االحتالل، 
بواسطة املرافعة يف احملاكم اإلسرائيلّية واحملافل الدولّية يف قضايا مركزّية تخّص 
احلماية احلقوقّية، وَفًقا للقانون الدولّي اإلنسانّي. يف اجلانب الدولّي، يقوم املركز 
بالتواصل مع مؤّسسات يف اخلارج من خالل إعداد وكتابة تقارير للجان ومؤّسسات 
األمم املّتحدة التي تراقب عملّية تطبيق املعاهدات التي وّقعت عليها إسرائيل وهي 
ملزمة بتنفيذها، كمعاهدة القضاء على أشكال التمييز العنصرّي كاّفة، على سبيل 
املثال. يرى مركز عدالة أّن املواثيق الدولّية التي صادقت عليها إسرائيل تتضّمن، 
بني جملة أهدافها، احلفاَظ على حقوق اإلنسان وعدم املّس بها، ولذلك فإّن املرافعة 
املعاهدات. فضاًل عن  لهذه  باالمتثال  الدولّية هي محاولة للضغط على إسرائيل 
ذلك، من شأن كشف احلقائق يف ما يتعلّق بالسياسات اإلسرائيلّية أن يرفع مستوى 
وعي املجتمع الدولّي للتمييز املَُمأَْسس ضّد الفلسطينّيني مواطني إسرائيل. كذلك 
تأتي املرافعة الدولّية ابتغاَء توفير حماية أفضل حلقوقهم على املستوى احمللّّي من 
خالل تشكيل ضغط على إسرائيل. يذكر مركز عدالة أّنه عمل أمام الشبكة األوروپّية 
حلقوق اإلنسان التي تضّم أكثر من ثالثني دولة وثمانني منّظمة غير حكومّية، وتقيم 
زيارات لألمم املّتحدة واالحّتاد األوروپـّي. يتضّمن عمل عدالة يف األمم املّتحدة َعقد 
لقاءات مع املقرّرين اخلاّصني يف املواضيع املختلفة، يعرض عدالة من خاللها أمامهم 
مواضيع متعلّقة بإسرائيل وتقدمي تقارير لهيئات األمم املّتحدة املسؤولة عن مراقبة 
القانون  معايير  باّتباع  تُلزمها  والتي  إسرائيل  عليها  وّقعت  التي  املعاهدات  تطبيق 
املقرّر اخلاّص حلقوق  مع  "عدالة" يف جلسة  مركز  الدولّي.)32( شارك ممّثلون عن 
األقلّّيات يف األمم املّتحدة، ُعِقدت يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة 
القومّية  قانون  بإدانة  املّتحدة  األمم  "عدالة"  وطالب  السويسرّية.  مدينة جنيڤ  يف 

)31(.  لالّطالع على املزيد يف هذا الشأن، انظر: "ميزان" تقّدم تقريًرا لألمم املّتحدة حول قانون 
القومّية. موقع پـانيت، 08.03.2019: 

 http://www.panet.co.il/article/2510872
)32(. لالّطالع على املزيد بشأن مركز عدالة وعمله يف الساحة الدولّية، انظر: 

 https://www.adalah.org/ar/content/view/1134
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والضغط على إسرائيل من أجل إلغائه. ويف سياٍق مّتصل، قام مركز عدالة بجولة 
مرافعة دولّية يف الواليات املّتحدة التقى خاللها عضوتَي الكونچرس رشيدة طليب 
اجلولة  شملت  كذلك  كونچرس.  وعضوة  عضو  عشر  اثني  وممّثلي  عمر  وأحلان 
لقاءات مع ممّثلي منّظمات حقوقّية وجماهيرّية.)33( إضافة إلى ذلك، شارك مركز 
"عدالة" يف جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املّتحدة بشأن ُمْخرَجات جلنة 
واالنتهاكات  غّزة  ِقطاع  السلمّية يف  الكبرى  العودة  التحقيق األممّية يف مظاهرات 
املتظاهرين  ضّد  اإلسرائيلّية  االنتهاكات  بإدانة  عدالة  مركز  وطالب  اإلسرائيلّية. 

السلمّيني، وتقدمي مرتكبي اجلرائم والضالعني فيها للمحاَكمة واحملاَسبة. 
كمركز   1997 عام  أُّسس  إسرائيل:  يف  العرب  املواطنني  حلقوق  مساواة  مركز   .3
حقوقّي مستقّل، يعمل على حتسني أوضاع ومكانة املواطنني العرب الفلسطينّيني 
يف إسرائيل. يهتّم املركز بنسج وبناء عالقات عمل محلّّية، إضافة إلى التعاون مع 
منّظمات حقوق اإلنسان وسفارات يف إسرائيل واخلارج. أّما بشأن املرافعة الدولّية، 
فيرى مساواة أّنه "للمجتمع الدولّي دَوٌر مركزّي وتأثير على قضايا املنطقة، مستقبلها 
عمل  آلّيات  مساواة  مركز  طّور  املاضية،  الكثيرة  السنوات  ومكانة شعوبها". خالل 
دولّية وشبكة عالقات مع مؤّسسات املجتمع املدنّي، وبرملانات وحكومات مختلفة. 
يرتكز طاقم مساواة على االّتفاقّيات الدولّية التي تؤّثر على املجتمع الفلسطينّي، 
ويعمل على التأثير على املؤّسسات الدولّية من خالل تطوير تقارير وأوراق عمل، 
واستعراض مواقف وبناء مجموعات أصدقاء وَعقد مؤمترات يف مؤّسسات متثيلّية 
أو أكادميّية أو دولّية.)34( يعمل مركز مساواة أمام أفراد السلك الدبلوماسّي املتواجد 
وعمق  إسرائيل  الفلسطينّيني يف  قضايا  وعيهم تاه  رفع  من خالل  إسرائيل  يف 
التميييز املؤّسساتّي الالحق بهم. نّظم مركز مساواة زيارة لسفير االحّتاد األوروپـّي، 
بلدّية  يف  محلّّية  بقيادات  خاللها  التقى  إلى مدينة سخنني  چوفريه،  عمانوئيل 
زيارته  إلى  إضافة  املدينة،  تواجه  التي  التحّديات  على  كثب  عن  واّطلع  سخنني، 
زيارة  مساواة  مركز  نّظم  كذلك  هناك.)35(  الهاّمة  واملَرافق  املؤّسسات  من  ملجموعة 
وجولة ميدانّية لوفد دبلوماسّي أجنبّي يف جسر الزرقاء، بغية إْطالع أعضاء الوفد 
على معاناة األهالي وحجم التمييز الالحق بهم.)36( ويف سياٍق منفصل، قام مركز 
القرى  هدم  سياسة  ملناقشة  األوروپـّي  البرملان  يف  خاّصة  جلسة  بتنظيم  مساواة 
واملنازل من ِقبل احلكومة اإلسرائيلّية يف النقب، حيث طالب املركز االحّتاد األوروپـّي 

)33(. لالّطالع على املزيد بشأن لقاءات املرافعة الدولّية يف الواليات املّتحدة األمريكّية، انظر:
 http://www.panet.co.il/article/2491260

)34(. لالّطالع على املزيد من املعلومات بشأن مركز مساواة واألنشطة التي يقوم بها، انظر: 
 http://www.mossawa.org/site/pageContent/id/2

)35(. لالّطالع على تفاصيل أكثر بشأن زيارة سفير االحّتاد األوروپـّي إلى مدينة سخنني، انظر: 
 https://www.bokra.net/Article-1408582

)36(. لالّطالع على املزيد من التفاصيل بشأن الزيارة وأهدافها، انظر: 
 https://haifanet.co.il/archives/33915
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بالتدّخل والضغط على إسرائيل من أجل إلغاء هذه السياسة العنصرّية.)37( 
4. املؤّسسة العربّية حلقوق اإلنسان: أُّسست عام 1988، بهدف الدفاع عن حقوق 
واالقتصادّية  والثقافّية  االجتماعّية  البالد،  يف  الفلسطينّيني  العرب  املواطنني 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  تطبيق  إلى  املؤّسسة  تسعى  وكذلك  واملدنّية،  والسياسّية 
تقوم  األصلّية.  والشعوب  األقلّّيات  بحقوق  ويرتبط  يتعلّق  ما  وبخاّصة يف  الدولّية، 
املؤّسسة بكتابة األبحاث والتقارير التي بواسطتها تُرَصد وتوثَّق االنتهاكات. إلى ذلك 
التي حتيق بحقوق  العمُل مع مؤّسسات دولّية إلْطالعها على االنتهاكات  ينضاف 
مواقف  تبّني  أجل  من  عليها  الضغوط  الداخل، وممارسة  الفلسطينّية يف  األقلّّية 
تُدين االنتهاكات وتساند املجموعات املضطَهدة.)38( إضافة إلى املؤمترات واجللسات 
التي شاركت فيها املؤّسسة العربّية حلقوق اإلنسان، نَشرت يف العام 2011 )بالتعاون 
مع عدالة والشبكة األوروپّية - املتوّسطّية حلقوق اإلنسان( تقريرًا يُعنى بشؤون مكانة 
األقلّّية العربّية.)39( أصدر االحّتاد األوروپـّي، يف أعقاب صدور التقرير وألوّل مرّة منذ 
تأسيسه، بياًنا يدعو من خالله إسرائيل إلى "تكثيف اجلهود ملعاجلة وضع األقلّّية 
العربّية االقتصادّي واالجتماعّي، لتعزيز اندماجهم يف املجتمع اإلسرائيلّي وحماية 

حقوقهم".)40( 
5. جلنة املتابعة العليا لشؤون املواطنني العرب، وأعضاء الكنيست العرب: تعمل 
السياسّية  والفّعالّيات  األنشطة  التي تمع  املظلّة  -بصفتها  العليا  املتابعة  جلنة 
كاّفة- على توحيد اجلهود واملساعي التي تقوم بها مؤّسسات املجتمع املدنّي املختلفة 
يف ما يتعلّق باملرافعِة الدولّية، ومحاوالِت التأثير على املجتمع الدولّي والرأي العاّم 
العاملّي. لقد خّصصت جلنة املتابعة، بعد انتخاب السّيد محّمد بركة رئيًسا لها، 
قسًما ال بأس به من نشاطها يف موضوع العمل الدولّي، وأْجرت على أثر ذلك لقاءات 
عديدة مع دبلوماسّيني وبرملانّيني وأحزاب سياسّية، إضافة إلى مشاركتها يف جلسات 
املؤّسسات  يف  الدولّية  اجلهود  تعاظمت  األوروپـّي.  واالحّتاد  املّتحدة  لألمم  تابعة 
وحصولها   2015 العام  يف  املشتركة  القائمة  تشكيل  أعقاب  يف  العربّية  التمثيلّية 
على 13 مقعًدا، لتصبح بذلك القّوة الثالثة يف الكنيست. فقد قامت املشتركة ببناء 
جلان عمل تخّصصّية يف مجاالٍت عّدة، ومن بينها كانت "جلنة العالقات الدولّية" 
الدولّية،  العالقات  قامت جلنة  جبارين.  يوسف  د.  النائب  رأسها  على  وقف  التي 
بالتعاون مع جلنة املتابعة ومؤّسسات املجتمع املدنّي، بتنظيم زياراٍت ولقاءاٍت عديدة 

)37(. لالّطالع على املزيد من التفاصيل بشأن اجللسة وما جاء فيها، انظر: 
 http://www.panet.co.il/article/1529027

)38(. لالّطالع على املزيد من املعلومات حول املؤّسسة العربّية حلقوق االنسان، انظر: 
 https://www.facebook.com/pg/ArabHRA/about/?ref=page_internal

إسرائيل.  يف  العربّية  الفلسطينّية  واألقّلّية  األوروپـّي  االّتاد  وآخرون،  ستانوس  نتالي   .)39(
كوپنهاچن: والشبكة األوروپّية – املتوّسطّية حلقوق اإلنسان، 2010.
)40(.  لالّطالع على املزيد بشأن املوضوع، انظروا موقع عدالة: 

 https://www.adalah.org/ar/content/view/1305
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يف هذا املضمار من أجل تدويل قضّية املواطنني العرب الفلسطينّيني يف إسرائيل، 
العاّم العاملّي. إنشاء القائمة  التأثير على املؤّسسات الدولّية وعلى الرأي  ومحاولة 
د غالبّية األحزاب السياسّية الفاعلة يف املجتمع العربّي، أسَهما يف  املشتركة، وتوحُّ
زيادة االهتمام العاملّي باألقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل، وفتحا أمامهم سباًل 
الدولّية  العالقات  جلنة  رئيس  قال  هذا  يف  السابق.)41(  يف  مسدودة  كانت  وطرًقا 
الدولّية  اّتفاقّياتها  من  اقتصادّيًا  تستفيد  إسرائيل  "إّن  جبارين:  يوسف  د.  النائب 
واإلقليمّية، لكّنها بعيدة كّل البعد عن االلتزام مبعايير حقوق اإلنسان على املستوى 
الدولّي واإلقليمّي. إسرائيل تصّدر -مثاًل- إلى السوق األوروپّية قرابة ثلث صادراتها، 
لكّنها، من اجلهة األخرى، ال تلتزم باملعايير األوروپّية حلقوق اإلنسان وحقوق األقلّّيات 
القومّية واللغوّية، علًما أّن بنًدا أساسّيًا يف اّتفاقّيات التعاون بني إسرائيل واالحّتاد 
األوروپـّي يشمل التزاًما إسرائيلّيًا "بأن حتترم حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطّية، 
داخلّيًا ودولّيًا". وال شّك يف أّن هذا البند من املمكن أن يشّكل أساًسا قانونّيًا إللزام 
دولّيًا  إسرائيل  حملاسبة  كذلك  بل  تاهنا،  العنصرّية  سياساتها  بتغيير  إسرائيل 
على انتهاكات حقوق املواطنني العرب فيها".)42( قامت جلنة املتابعة وجلنة العالقات 
الدولّية يف القائمة املشتركة باملشاركة يف جلسات يف مقّر األمم املّتحدة يف جنيڤ 
وعقد لقاءات سياسّية وحقوقّية مع مسؤولني أممّيني وسويسرّيني بارزين ملناقشة 
املشتركة  القائمة  من  وفد  وشارك  ومخاطره.)43(  وإسقاطاته  القومّية  قانون  أبعاد 
ومؤّسسات املجتمع املدنّي يف زيارة ولقاءات سياسّية يف مقّر االحّتاد األوروپـّي يف 
بروكسل، حيث التقى الوفد بكبار املسؤولني يف البرملان األوروپـّي واملفّوضّية األوروپّية 
والدول األعضاء،)44( فضاًل عن اللقاءت والزيارات التي يقوم بها أعضاء الكنيست 
العرب على نحٍو منفرد إلى مؤّسسات عاملّية، يف محاولة منهم للتأثير على الرأي 
العامّ. وتتويًجا لهذا النشاط الدولّي، قامت جلنة املتابعة العليا بتنظيم اليوم العاملّي 
للتضامن مع الفلسطينّيني يف إسرائيل، حيث أصبح هذا اليوم تقليًدا سنوّيًا ترافقه 
لقاءات دولّية من أجل طرح قضايا الفلسطينّيني يف إسرائيل على احملافل الدولّية 

الرسمّية وغير الرسمّية.)45( 

)41(. معاذ عبد املعطي الطاّلع، مكانة القائمة املشتركة يف اخلارطة السياسّية اإلسرائيلّية، داخل: 
ملّف رقم )9(، عامان على القائمة املشتركة. حيفا: مدى الكرمل، 2017، ص 16-1. 

)42(.  لالستزادة، اقرأ: يوسف جبارين، قفزة نوعّية يف املرافعة الدولّية عن قضايا الفلسطينّيني 
يف الداخل، موقع مركز املدار )06.03.2018(. 

)43(. لالّطالع على تفاصيل إضافّية بشأن الوفد واألنشطة التي قام بها، انظر: 
 2309214/AL/AR/com.shafaqna.palestine//:http

)44(. لالّطالع على املزيد من التفاصيل بشأن تركيبة الوفد واللقاءات التي قام بها، انظر: 
  705/view/article/ar/org.mossawa//:http

)45(.  للمزيد من التفاصيل: 
 http://www.panet.co.il/article/2052576
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القسم اخلامس: املجتمع الدولّي وحماية األقّلّيات 
وموقف إسرائيل جتاهها 

شأًنا  ليست  ومكانِتها  العربّية  األقلّّية  قضّية  تدويِل  مسألة  سابًقا،  أوضحنا  كما 
قانونّيًا، بل هي قضّية سياسّية نظرًا ألّنه يف ُصلبها يأتي استخدام آلّية إضافّية 
أّن  يف  رأيان  يختلف  ال  اإلسرائيلّية.  الداخلّية  السياسات  على  التأثير  إلى  ترمي 
األقلّّيات  باحلفاظ على  تُلزم  قانونّية  بنودًا وقواعَد  داخله  يتضّمن  الدولّي  القانون 
اللغوّية والثقافّية وحماية حقوقهم املترّتبة على ذلك مثل األقلّّية العربّية الفلسطينّية 
يف إسرائيل. القاعدة الدولّية األهّم يف هذا السياق هي املعاهدة الدولّية للحقوق 
املدنّية والسياسّية )ICCPR( التي وّقعت عليها إسرائيل يف العام 1966، وصادقت 
عليها يف تشرين األوّل عام 1991 وأصبحت سارية املفعول يف مطلع كانون الثاني يف 
العام 1992، وذلك بالتوازي مع املصادقة على قانون أساس كرامة اإلنسان وحرّّيته. 
27 يف  البند  أهّمها  األقلّّيات  على  للحفاظ  تسعى  وأسًسا  قواعَد  الوثيقة  تشمل 

الوثيقة الذي ينّص على التالي:)46(
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities 
exist, persons belonging to such minorities shall not be denied 
the right, in community with the other members of their group, 
to enjoy their own culture, to profess and practise their own 
religion, or to use their own language.

ومن املهّم اإلشارة إلى أّن البند 27 فّسرته األمم املّتحدة على أّنه يتطّرق ويتناول 
املعاهدة  التي صادقت على  الدول  يُلزم  أّنه  الفردّية، وعلى  احلقوق اجلماعّية ال 
بهذه  ينبع من االعتراف  االلتزام  مِلا يقتضيه. هذا  َوفًقا  وبالعمل  بالسير مبوجبه 
احلقوق على أّنها حقوق إيجابّية. على الرغم من عدم املصادقة عليها، هي ال تشّكل 
جزًءا من القواعد القانونّية امللزمة يف القانون اإلسرائيلّي، ومن املهّم اإلشارة إلى 

املعاهدة:
 The 1992 Declaration on the Rights of Persons Belonging to 

National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.

 ،The 2007 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples واملعاهدة
احلّق  على  تشّدد  التي   2007 العام  معاهدة  وباألخّص   ICCPR الـ  جانب  إلى 
العربّية  األقلّّية  عليها  تّتكئ  متينة  قاعدة  تشّكل  فإّنها  وعليه  الذاتّية،  اإلدارة  يف 

)46(. انظروا أيًضا البند 2 يف املعاهدة املذكورة أعاله: 
 "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all
 individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the
 present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."
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ومطالبها اجلماعّية.)47(
من  وموّجهة  سياسّية  تكون  أن  يجب  لدينا  االرتكاز  نقطة  أّن  سابًقا  أشرنا  لقد   
أجل التعاطي مع مباني القّوة الداخلّية واخلارجّية، ومع وسائل التغيير املتاحة يف 
السؤال حتديًدا متّر من خالل نقطة  السائدة. اإلجابة عن هذا  القّوة  ظّل مباني 
التوازن بني "مبدأ السيادة" َو "مبدأ املسؤولّية" اللذين يتعارضان يف سياسة القانون 
بإدارة  الكامل  احلقُّ  بها  معترف  دولة  لكّل  أّنه  على  السيادة  مبدأ  ينّص  الدولّي. 
شؤونها الداخلّية على نحٍو مستقّل ودون تدّخل من أّية جهة خارجّية. يف املقابل، 
بحقوق  واملّس  الدولّي  بالقانون  اإلخالل  حالة  يف  أّنه  على  املسؤولّية  مبدأ  ينّص 
اإلنسان يتراجع مبدأ السيادة، ويحّل محلَّه واجُب حماية حقوق اإلنسان)48(. يّدعي 
يكتمل  ال  بدونها  وأّنه  باملسؤولّية،  تتحلّى  أن  الدول  يُلِزم  السيادة  مبدأ  أّن  كثيرون 
مبدأ السيادة. على سبيل املثال، يّدعي جيرمي ساركني، استنادًا إلى مراجعة وثيقة 
2)7(؛)49(  البنود:  وحتديًدا   - الوثيقة  افتتاحّية  أّن   ،1948 العام  من  املّتحدة  األمم 
الدول  األفراد" ال على سيادة  تنّص على احلفاظ على "سيادة  1)3(؛)50(  - 55)51( 
ينعكس  املساواة  ومبدأ  السيادة  مبدأ  بني  القائم  التوّتر  السياسّية.  والكيانات 
القانونّي الدولّي "مسؤولّية احلماية  أيًضا مبا اصُطلح على تسميته يف اخلطاب 
والدفاع" - )The Responsibilty to Protect( التي تتناول إتاحة استخدام القّوة 

)47(. لالستزادة والتوّسع بشأن مطالب األقلّّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل من وجهة نظر 
دولّية، انظروا: يوسف جبارين، 2015. ص 267 - 279. 

(48). Jeremy Sarkin,"Is the Responsibility to Protect an Accepted Norm of International 
Law in the Post-Libya Era? How its Third Pillar Ought to be Applied". Groningen Journal 
of International Law. 1, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2123027.
(49). "Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to 
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or 
shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; 
but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under 
Chapter Vll."

)50(. البند 1)3( ينّص على أّن أحد أهداف املعاهدة هو: 
"To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, 
social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for 
human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion;
 With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary .(51)
 for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal
:rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote
a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social 
progress and development;
b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and 
international cultural and educational cooperation;
 c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all 

.without distinction as to race, sex, language, or religion



أمير فاخوري  /  محّمد خاليلة  

89 

حرب. جرائم  ارتكاب  حاالت  يف  املّتحدة  األمم  وثيقة  يف  السابع  للفصل   خالًفا 
من جهٍة أخرى، حّتى يف حاالت ارتُكبت فيها جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانّية، 
ثّمة نقاش حاّد وخالف على الساحة السياسّية الدولّية بني حقوق اإلنسان وواجب 
التدّخل  بواسطة  السيادة  مببدأ  اإلخالل  يف  واحلّق  ناحية،  من  عليها  احلفاظ 
العسكرّي واستخدام القّوة من ناحية أخرى. وهنالك نقاش محتدم بشأن إمكانّية 
تفعيل هذا اخليار دون استغالله وتوظيفه ملصلحة القوى العظمى. بناء على ذلك، 
باإلمكان االستنتاج أّنه حّتى يف حاالت القيام بإخالل شامل بحقوق اإلنسان إخالاًل 
قد يبلغ حّد "اجلرائم بحّق اإلنسانّية"، هنالك صعوبة يف إقناع األطراف املختلفة ذات 
الصلة بتهميش مبدأ السيادة. على الرغم من تعاظم التوّجهات القانونّية والسياسّية 
الداعمة واملساِندة حلقوق اإلنسان عموًما وحقوق األقلّّيات خصوًصا، يبقى "مبدأ 
السيادة" ذا مكانة أرفع -وعلى وجه اخلصوص داخل الدول القوّية أو املدعومة من 

قوى عظمى أخرى كما احلال يف إسرائيل. 
يف احلالة التي أمامنا، ينعكس االلتزام مببدأ السيادة من خالل سلوكّيات االحّتاد 
األوروپـّي وعالقته بإسرائيل. ويف هذا السياق ذكرت "عدالة" يف التقرير الذي أعّدته 
 The EU and the Palestinian Arab Minority in Israel)52( حتت عنوان
التدّخل من أجل منع أو تقليص املّس  أّن االحّتاد األوروپـّي فشل يف كّل محاوالت 
مبكانتهم  املّس  أو  الفلسطينّية،  العربّية  لألقلّّية  واملدنّية  السياسّية  باحلقوق 
السياسّية والقانونّية على الرغم من اعترافها باحلالة املترّدية لهذه احلقوق. عالوة 
على هذا، ينعكس فشل االحّتاد األوروپـّي بقراره الهاّم الذي ينّص على عدم اشتراط 
ووضعّية  حالة  يف  وملحوظ  ِجّدّي  بتحسني  إسرائيل  مع  املتبادلة  ـات  ـ ـ ـ ـ ــالقـ العـ
األقلّّية العربّية. كذلك امتنع البرملان األوروپـّي عن استخدام الدبلوماسّية التصريحّية 
)declrative deplomacy)   لهذا الغرض. باإلضافة إلى ذلك، الدعم الذي يقّدمه 
االحّتاد األوروپـّي للمجتمع املدنّي ال يرتقي إلى درجة املساندة الكافية أو التدّخل 

لصالح قضايا األقلّّية وحقوقها.

موقف إسرائيل من تدويل الصراع
املؤّسسات اإلسرائيلّية الرسمّية واملنّظمات املتماهية مع فكر وممارسات حكومات 
وصف  يف  املبالغة  إلى  متيل  الصراع،  بتدويل  يتعلّق  ما  يف  املتعاقبة،  إسرائيل 
النجاحات التي حتّققها األقلّّية العربّية الفلسطينّية على الساحة الدولّية، واّتهام 
ـِ "السعي من أجل التخريب وزعزعة  األنشطة الدولّية بأّنها عدائّية وفيها محاولة ل
النظام السياسّي". يف أحد التقارير الصحفّية التي نُشرت يف موقع YNET، ذُِكر ما 

(52). Adalah, The EU and the Palestinian Arab Minority in Israel. 
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/Arab_Minority_Rep.pdf 
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يلي: "معهد األبحاث "ِرئوت" حّذر من تدويل العالقات بني إسرائيل واألقلّّية العربّية، 
العربّية، وفحص مدى تطبيق مبدأ  األقلّّية  ببلورة سياسات واضحة تاه  وأوصى 
التي  اخلاّصة  اجللسة  أعقاب  يف  املوقف  هذا  نُِشر  أور.  وتوصيات جلنة  املساواة 
ُعقدت يف البرملان األوروپـّي، وخاللها اتُِّخذ قرار بشأن إقامة "لوبي" يرمي إلى الدفاع 
عن حقوق األقلّّية العربّية يف إسرائيل ومتابعة هذا املوضوع يف املؤّسسات التابعة 

لالحّتاد األوروپـّي".)53(
التقرير ذاك، الصادر عن معهد "ِرئوت"، يصّنف توّجه األقلّّية العربّية الفلسطينّية 
واملطالبة بتدّخل خارجّي من ِقبل املجتمع الدولّي بُغية حتسني مكانتها بأّنها قضّية 
أمن قومّي ال أقّل من ذلك. جاء يف التقرير: "قضّية العرب يف إسرائيل متّر مبحاوالت 
تدويل حثيثة، وأمست قضّية أمن قومّي وسياسات خارجّية لها إسقاطات وجودّية 

من خالل تآكل الشرعّية السياسّية ليهودّية الدولة".)54(
بدون إغفال النظر بشأن املبالغة بأهّمّية املواطنني العرب وتأثيرهم على السياسة 
اإلسرائيلّية، يشير التقرير إلى أّن هنالك توّجًها آخًذا يف التبلور ويلقى دعًما ينّص 
دولة  داخل  جماعّية  حقوق  ذات  قومّية  كأقلّّية  العرب  باملواطنني  "االعتراف  على 

إسرائيل". ينعكس هذا التوّجه، وَفًقا ملُِعّدي التقرير، باألبعاد التالية: 
يف . 1 العربّي  املجتمع  وممّثلي  أجنبّية  دول  بني سفراء  وجارية  دورّية  لقاءات 

إسرائيل.
وبإمكانها . 2 استشارة  تقّدم  كمؤّسسة  عدالة  مبركز  املّتحدة  األمم  اعتراف 

املشاركة يف املجلس االقتصادّي - االجتماعّي.
تنظيم جلسة نقاش حول مكانة األقلّّية العربّية يف إسرائيل داخل البرملان . 3

أّدت  النقاش  جلسة  مساواة.  مركز  ممّثلي  ومشاركة  مببادرة  األوروپـّي 
يف  العربّية  األقلّّية  حقوق  "لوبي" حلماية  بإقامة  تاريخّي  قرار  اّتخاذ  إلى 
إسرائيل والتشديد على أّن هذه القضّية ستكون حاضرة يف جميع احِلوارات 

والنقاشات التي ستدور بني إسرائيل واالحّتاد األوروپـّي.
التمييز . 4 املّتحدة بشأن حظر  تقدمي استجوابات إلسرائيل من جلنة األمم 

ضّد النساء، بشأن حقوق ومكانة النساء العربّيات يف إسرائيل.
تقدمي مركز عدالة تقريرًا بدياًل للّجنة تلك من ِقبل املنّظمات غير احلكومّية . 5

الناشطة يف إسرائيل.

)53(. مأخوذ عن موقع YNET: روعي ناحمياس )26.10.2005( "ناشط ميينّي: أحمد الطيبي 
ينتهج نهًجا تخريبّيًا"، 

 http://reut-institute.org/data/uploads/Reut%20in%20media
Hebrew/20051026NahmiasYnetHeb.pdf
)54(. معهد رئوت، "تدويل قضّية العرب يف إسرائيل: من شأن داخلّي إلى شأن خارجّي". 2005، 
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=146
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تقرير ائتالف املنّظمة األورو-أوسطّية حلقوق اإلنسان وّجه انتقادًا إلسرائيل . 6
يتمحور يف عالقتها مبواطنيها العرب.

الفلسطينّية تقريرًا ملفّوضّية . 7 العربّية  التي متّثل األقلّّية  املؤّسسات  قّدمت 
األمم املّتحدة حلقوق اإلنسان بشأن قانون املواَطنة، وتقريرًا إضافّيًا بشأن 

سياسات الكيرن َكّييمت )املسؤولة عن األراضي يف إسرائيل(.
مطالبة جلنة القضاء على التمييز يف األمم املّتحدة بإلغاء قانون املواَطنة.. 8

باالعتراف  األساس-  –يف  مرتبط  العربّية  األقلّّية  مكانة  تدويل  ذلك،  إلى  إضافة 
الفلسطينّي  العربّي  الشعب  من  يتجزّأ  ال  وكجزء  قومّية  كأقلّّية  املجموعة  بهذه 
ومشروعه السياسّي. يف املقابل، ترى إسرائيل أّن مثل هذا االعتراف يعني االعتراَف 
بحّق منّظمة التحرير الفلسطينّية يف التحّدث باْسم هذه املجموعة وبالنيابة عنها 
يف كّل مسار تفاوضّي يرمي إلى التوّصل لتسوية سياسّية وحّل دائم، وهذا يأتي 
هذا  معنى  اجلدار".  ه  "توجُّ عليه  أُطِلق  الذي  اإلسرائيلّي  الرسمّي  املوقف  بخالف 
والدولِة  إسرائيل،  العرِب يف  بني  قانونّي وقضائّي  "بناء جدار  يتلّخص يف:  التوّجه 
الفلسطينّية؛ وذلك بُغية منع الدولة الفلسطينّية من أن تتدّخل يف قضايا العرب يف 

إسرائيل على نحٍو رسمّي ودبلوماسّي أو حّتى سياسّي".)55(

أهّمها:  داخلّية،  وإسقاطات  تداعياٌت  االعتراِف  هذا  على  يترّتب  ذلك،  على  عالوًة 
االعتراف بوجود قومّيتني يف إسرائيل ال قومّية حصرّية واحدة، األمر الذي يؤّدي إلى 
زعزعة النظام السياسّي – الدستورّي - الُهوّياتّي واملؤّسساتّي يف إسرائيل، والذي 
يُنظر إليه يف عيون غالبّية املواطنني اليهود يف إسرائيل على أّنه الركيزة األساسّية 
القومّية  قانون  بالطبع،  لوجودها.  والتبرير  إسرائيل  دولة  إقامة  وراء  من  والعامل 

كقانون أساس هو تعبير مباشر عن هذا التوّجه. 

القسم الّسادس: نقاش، تلخيص وتوصيات 
األدوات  بسلّة  تتعلّق  إسرائيل  يف  العرب  املواطنني  ومكانة  قضّية  تدويل  مسألة 
واخليارات واآللّيات التي بواسطتها تريد األقلّّية العربّية حتسني مكانتها ومنجزاتها 
السياسّية. بناًء على ذلك، امليل للتوّجه إلى اخلارج، وإلى احملافل الدولّية خصوًصا، 
دوائر  من  وإخراجهم  العرب  املواطنني  ضّد  اإلقصاء  سياسة  تزايدت  كلّما  تتعاظم 
العربّية ومحاصرتها  السياسة  إلى عرقلة  تؤّدي  التي  السياسّي  والتأثير  الشرعّية 
إستراتيجّية  إلى  العربّي  املجتمع  ينظر  اإلسرائيلّية.  الرسمّية  السياسة  يد  على 
املراَفعة الدولّية والتوّجه إلى املجتمع الدولّي على أّنها وسيلة ناجعة هادفة وشرعّية 

)55(. انظروا أيًضا نقاًشا بشأن مكانة املواطنني العرب يف البرملان األوروپـّي: 
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=123
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يف صفوف املجتمع العربّي ولكّنها ما زالت يف مكانة ثانوّية مقارنًة بأدوات أخرى. 
من جهٍة أخرى، تنظر إسرائيل إلى إستراتيجّية التدويل على أّنها تهديد حقيقّي 
وبإمكان  الدولّي،  املجتمع  ِقبَل  من  قومّية  كأقلّّية  بالعرب  اعتراًفا  ويتضّمن  وِجّدّي 
هذه املجموعة أن توّظف هذا االعتراف يف محافل عديدة، األمر الذي من شأنه أن 
يتسّبب يف إسقاطاٍت وتداعياٍت قضائّية قانونّية، وال سّيما سياسّية، يف كّل تسوية 
األوّل  االعتراف  الفلسطينّية.  التحرير  ومنّظمة  إسرائيل  بني  مستقبلّية  سياسّية 
يزعزع النموذج السياسّي والقانونّي األحادّي القومّية يف إسرائيل والذي يكفل سيطرة 
حصرّية لألغلبّية اليهودّية على الدولة وَمرافقها ومفاتيحها. أّما االعتراف الثاني، 
الذي  الفصل  األخضر،  اخلّط  وخارج  داخل  الفلسطينّيني  بني  الفصل  يلغي  فإّنه 
يرمي بطبيعة احلال إلى منع التواصل وتطوير العالقات السياسّية بني املجموعتني. 
على الرغم من أّن إسرائيل تبالغ )متعّمدًة –على ما يبدو( يف تقييمها لنجاح تربة 
التدويل التي قامت بها األقلّّية العربّية، ووْصفها بأّنها محاوالت تخريبّية، لكن من 
املهّم أن نقول إّنها محاوالت متواضعة جّدًا. النجاح احملدود يف هذه التجربة مرتبط 
ارتباًطا وثيًقا بسياسة القانون الدولّي خالًفا للتفسير القانونّي له الذي مينح "مبدأ 
ـِ "مبدأ املسؤولّية" واحلاجة إلى التدّخل يف  السيادة" أفضلّية ومكانة عليا مقارنًة ب
حاالت ال تنضوي حتت "جرائم ضّد اإلنسانّية". قّوة إسرائيل وموقعها اجليو-سياسّي 
يعيد إنتاج وتكريس مباني القّوة التي تصّعب من إمكانات التدويل التي عاجلناها 

يف التقرير الذي أمامنا. 

 توصيات
ـــّي، ال . 1 ـــون الدول ـــم يف سياســـة القان ـــى األدوات واملفاهي ـــز عل ـــال والتركي االنتق

ـــه.  ـــّي وتطبيق ـــون الدول ـــى تفســـير القان عل
جْمـــع كّل املؤّسســـات الناشـــطة يف جانـــب املرافعـــة الدولّيـــة يف صفـــوف . 2

األقلّّيـــة العربّيـــة الفلســـطينّية حتـــت إطـــار واحـــد يهـــدف إلـــى توحيـــد 
ـــى  ـــة عل ـــة - جمعّي ـــاء صفـــة متثيلّي ـــة وإضف ـــود أمـــام املؤّسســـات الدولّي اجله

هـــذا اإلطـــار. 
املبـــادرة إلـــى تنظيـــم أّيـــام تفكيـــر إســـتراتيجّي تتنـــاول موضـــوع العمـــل . 3

الدولـــّي، وبنـــاء خّطـــة عمـــل مرتبطـــة بأهـــداف واضحـــة وجـــدول زمنـــّي 
محـــّدد مبشـــاركة جميـــع الفاعلـــني يف هـــذا املضمـــار.

ـــّي وبنـــاء "ســـفارة" ثابتـــة تعمـــل . 4 توحيـــد جهـــود التدويـــل يف البرملـــان األوروپـ
هنـــاك بصـــورة دائمـــة. 

ــع . 5 ــة، مـ ــة الدولّيـ ــال املراَفعـ ــابق يف مجـ ــاط السـ ــق للنشـ ــم معّمـ ــراء تقييـ إجـ
ــة،  ــدات الراهنـ ــّوة، والتهديـ ــن القـ ــف، وَمواطـ ــن الضعـ ــى َمواطـ ــديد علـ التشـ

والفـــرص الســـانحة. 
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القيـــام بدراســـة لتجـــارب أقلّّيـــات قومّيـــة أخـــرى يف العالـــم يف مجـــال املرافعـــة . 6
ــاث  ــطة أبحـ ــارب بواسـ ــذه التجـ ــن هـ ــم مـ ــّي، والتعلّـ ــل الدولـ ــة والعمـ الدولّيـ

ـــة.  ـــة متبادل ـــارات تعلُّمّي ـــن خـــالل زي ـــة وم ـــة مقارن عملّي
ـــل الشـــّبان مـــن . 7 ـــل رعي ـــى تأهي ـــّي" تهـــدف إل ـــني للعمـــل الدول ـــاء دورة "متدرّب بن

احملامـــني واحلقوقّيـــني والعاملـــني يف هـــذا املجـــال أمـــام املؤّسســـات الدولّيـــة، 
وأمـــام اإلعـــالم العاملـــّي، تتضّمـــن زيـــارات إلـــى اخلـــارج وإجـــراء "فتـــرة تدريبّيـــة" 

ـــى بهـــذا الشـــأن.  ـــي تُعن يف إحـــدى املؤّسســـات الت
كتابـــة تقريـــر متابعـــة للنشـــاط يف العمـــل الدولـــّي كّل عـــام أو عامـــني، مـــع . 8

التشـــديد علـــى النجاحـــات واإلخفاقـــات. 
بنـــاء معادلـــة متوازيـــة بـــني العمـــل السياســـّي امليدانـــّي، والعمـــل السياســـّي . 9

البرملانـــّي، والعمـــل السياســـّي الدولـــّي -بعيـــًدا عـــن معادلـــة التعويـــض 
ــوم. ــائدة اليـ السـ
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