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يتيٌم بني ظهراَنْي أهله: املجتمع العربّي يف 
إسرائيل واحمليط العربّي يف املشرق

يسري خيزران

املقّدمة
تأتي هذه الورقة لتقّدم قراءة تاريخّية بشأن عالقة املجتمع العربّي باحمليط، وذلك 
هات السياسّية واأليديولوجّية يف املجتمع العربّي  من خالل استطالع مدى تأّثر التوجُّ
باحمليط،  العربّي  املجتمع  تأثُّر  أبعاد  حتليل  خالل  ومن  احمليط.  يف  يحدث  مبا 
سنحاول طرح تصوُّر لكيفّية استعانة املجتمع العربّي باحمليط، على الرغم من حالة 
التفّكك واالنهيار احلاصلة بفعل "الربيع العربّي" يف احلفاظ على وجوده وتدعيم 
املجتمع  التي جتمع  والقومّية  الثقافّية  الروابط  تطوير  )مستقبَاًل(  ولرمّبا  كيانه، 
العربّي مع محيطه واستثمارها لتصبح َمنفًذا للخروج من حالة العزلة املفروضة 
على املجتمع العربّي على كّل املستويات. تقوم هذه الورقة على القراءة القائلة إّن 
العربّي جتاه  املجتمع  وتوّجهات  بقّوة يف حتديد سلوكّيات  العربّي حاضر  احمليط 
وبالتالي، من  أّيامنا هذه.  الدولة حّتى  تأسيس  منذ  العبرّية،  الدولة  ذاته، وجتاه 
التوصيات  بعض  إلى  اخللوص  ميكن  التداخل،  لهذا  تاريخّية  قراءة  طرح  خالل 

هات سياسّية جديدة يف مجتمعنا.  واملقترحات التي من شأنها خلق توجُّ
ُوضعت العديد من الدراسات عن املجتمع العربّي يف إسرائيل. يتناول اجلزء األكبر 
من هذه الدراسات التغّيرات الداخلّية يف املجتمع العربّي، إلى جانب التغّيرات يف 
العالقة بني الدولة واألغلبّية اليهودّية من جهة، والسّكان العرب من جهة أخرى. 
يف  اإلقليمّي  العربّي  احلّيز  تأثير  مسألة  يتناول  حيوّيًا  نقاًشا  هناك  أّن  صحيح 
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األقلّّية العربّية، لكن ينقصنا هنا إطار حتليلّي تاريخّي يسمح لنا بربط التطّورات 
السياسّية يف العالم العربّي بُهوّية وسلوكّيات العرب الفلسطينّيني مواطني إسرائيل. 
نشير يف هذا الصدد إلى أّن العالَم السياسّي للمواطنني العرب غير محدود يف 
بالتطّورات  يتأّثرون  إّنهم  بل  الدولة؛  أو ضمن حدود  فيها  يعيشون  التي  البلدات 
التي تطرأ على العالم العربّي الذي يُعتبر جزًءا من "األنا األوسع" لديهم.))( خالًفا 
للمقاربة التقليدّية التي متّيز الكثير من الدراسات عن املجتمع العربّي يف إسرائيل، 
والتي ترّكز على عالقات األقلّّية العربّية بالدولة فقط، تأتي هذه الدراسة لتقّدم 
وجهة نظر جديدة ولتفحص مسألة العالقة بني العالم العربّي واملجتمع العربّي من 
منظور تاريخّي، من خالل التركيز على التطّورات السياسّية احلاصلة يف احمليط 
العربّي منذ احلرب العربّية - اإلسرائيلّية األولى حّتى اندالع انتفاضاِت ما ُعِرَف 

بثورات "الربيع العربّي".))(

توطئة
جّسدته  الذي  االستيطانّي  واملشروع  الفلسطينّية،  الوطنّية  احلركة  بني  الصراع   
احلركة الصهيونّية، أفضى إلى نكبة الشعب الفلسطينّي، الذي حتّول بفعل احلرب 
ألف   800 زهاء  ونزوح  وتهجير  طرد  جرى  أن  بعد  قومّية،  أقلّّية  إلى  أغلبّية  من 
فلسطينّي، وحتويلهم إلى الجئني خارج وطنهم األصل. وخالل هذه احلرب، ُهِدمت 
رت )53 قرية وجتّمًعا سّكانّيًا، فضاًل عن إفراغ )) جتّمًعا مدنّيًا خالل النكبة،  وُهجِّ
مّما أّدى إلى القضاء على املدينة الفلسطينّية وهدم املراكز املدينّية التي كانت تعّج 

بالنَُّخب واحلراك الثقايّف االقتصادّي. 
 عالوة على ذلك، أّدت نكبة الشعب الفلسطينّي -يف ما أّدت- إلى عزل الفلسطينّيني 
اعتبرت  وكذلك  الثقايّف،  وفضائهم  العربّي  محيطهم  عن  وطنهم  يف  بقوا  الذين 
أن  شأنه  من  داهًما  خطًرا  العربّي  واحمليط  الفلسطينّيني  بني  التواصل  إسرائيل 
يهّدد وجود إسرائيل. ومن املهّم أن نذكر أّنه بفعل النكبة باتت األقلّّية العربّية يف 
البالد بدون النَُّخب السياسّية والفكرّية والثقافّية واالقتصادّية، ولم يبَق سوى أقلّّية 
عات سّكانّية قروّية يف اجلليل واملثلّث والنقب. وقد جرى وصف  ريفّية تعيش يف جتمُّ
حالة الفلسطينّيني الذين حتّولوا إلى مواطنني يف دولة إسرائيل بالشكل الذي بقوا 
عليه على أّنهم مثل "اجلسد دون الرأس"، وذلك نتيجة أيًضا إلعاقة مسارات التطّور 
الثقافّية. لم  والنخبة  السياسّية  القيادات  ونزوح  املدينّية  املراكز  وهدم  واحلداثة، 
تتوّقف النكبة عند هذا احلّد فقط، بل إّنها حّدت من إمكانّيات التعليم العالي يف 

))(. روني شاكيد، على اجلدار: الفلسطينّيون يف إسرائيل. القدس: كرمل، ))0)، ص 49. 
))(. لالستزادة بشأن ثورات "الربيع العربّي" راجع: فّواز جرجس )محّرر( الشرق األوسط 

اجلديد: االحتجاج والثورة والفوضى يف الوطن العربّي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربّية، 
 .(0(6



يسري خيزران

19 

العواصم العربّية، التي كانت رائجة ُقبَيْل النكبة، وذلك بسبب الصراع بني الدول 
وقد  األخرى،  جهة  من  وإسرائيل  جهة  من  الفلسطينّية  الوطنّية  واحلركة  العربّية 
انخفض عدد الطاّلب الفلسطينّيني يف اجلامعات خارج البالد من زهاء الـ 000) 

طالب وطالبة إلى أفراد. 

بقاء الفلسطينّيني يف إسرائيل لم يَُرْق ألوساط سياسّية عديدة فيها، وعلى رأسهم 
ما  أراد -على  الذي  چـوريون،  بن  داڤيد  األّول،  حكومتها  ورئيس  الدولة  مؤّسس 
يهودّية  دولة  على  واحلفاظ  الفلسطينّي  الشعب  من  الباقية  البقّية  تهجير  يبدو- 
حصرّية" نقّية" من غير اليهود، وعلى هذا األساس اعتبر بن چوريون العرب طابوًرا 
خامًسا )أعداء(، وتعامل معهم َوفق املنظار األمنّي وذلك بفرض احلكم العسكرّي 

على التجّمعات السّكانّية العربّية.)3(

عاش الفلسطينّيون بَُعيْد النكبة حالة من التناقضات الكبيرة صاغت وعيهم وأّثرت 
على سلوكهم سياسّيًا واجتماعّيًا. وقد برزت حالة االغتراب واحلصار بفعل عزلهم 
عن محيطهم العربّي وانقطاعهم عن موروثهم احلضارّي والثقايّف من جهة، وبفعل 
سياسات احلكم العسكرّي التي عملت على نحٍو منهجّي على حصرهم يف َمعازل 
قروّية، وقّيدت حركتهم، وحاولت شّل حراكهم السياسّي واالحتجاجّي عبْر مالحقة 
وحظر التنظيمات السياسّية )كحركة األرض يف العام 964)، والقائمة االشتراكّية 
يف العام 965)(. ظهرت يف تلك الفترة بواعث متناقضة للسلوك السياسّي لألقلّّية 
العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل، وبرزت بروًزا أكبر مع صعود جنم الرئيس املصرّي 
جمال عبد الناصر الذي قاد حركة التحّرر الوطنّي العربّي ومشروع الوحدة العربّية. 
عاش الفلسطينّيون حالة من الترّقب، إلى جانب نفسّية الهزمية التي سيطرت على 
خطابات  إلى  بشغف  لالستماع  يتحلّقوا  أن  العادة  جرت  فقد  السياسّي؛  سلوكهم 
الرئيس املصرّي الذي بعث فيهم األمل من جديد، ومن جهة أخرى أذعنوا للحكم 
العسكرّي وخرجوا بجموعهم إلى التصويت لألحزاب الصهيونّية والقوائم التابعة 

للحزب احلاكم "مپاي".)4( 

تطّور السّكان العرب الذين بقوا داخل حدود دولة إسرائيل بعد حرب عام 948) 
قومّيًا  الفلسطينّي  والشعب  العربّية  األّمة  من  جزًءا  لكونهم  طبيعّي،  غير  تطّوًرا 
بُنيت  التي  إسرائيل  دولة  مواطني  من  جزء  هم  نفسه،  الوقت  ودينّيًا. يف  وثقافّيًا 
الوطنّية  احلركة  مع  دموّي  صراع  يف  زالت  وما  الفلسطينّي،  الشعب  أنقاض  على 

)3(. لالستزادة بشأن فترة احلكم العسكرّي، راجع: يائير بوميل، ظّل أزرق - أبيض: سياسة 
املؤّسسة اإلسرائيلّية ونشاطاتها وسط املواطنني العرب يف إسرائيل: السنوات امُلبلِورة 1968-1958. 

حيفا: پرديس للنشر، 007). 
)4(. لالستزادة بشأن مسألة تصويت املواطنني العرب لألحزاب الصهيونّية خالل فترة احلكم 

العسكرّي، راجع: مصطفى كبها، األقّلّية العربّية الفلسطينّية يف إسرائيل يف ظّل احلكم 
العسكرّي. حيفا: مركز مدى الكرمل، 4)0). 
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الفلسطينّية والدول العربّية. يُبرز هذا الوضع األزمة واملعيقات والصعوبات التي 
تواجه العرب الفلسطينّيني يف التكّيف واالندماج داخل دولة إسرائيل التي تعّرف 
الصهيونّي  الطابع  من  املشتّق  السياسّي  الواقع  يتجلّى  يهودّية.  دولة  بأّنها  نفسها 
واليهودّي للدولة يف غياب املساواة بني اليهود والعرب على جميع مستويات احلياة، 
املواطنني  ضّد  ومتيِّز  اليهودّية  األغلبّية  مصلحة  يف  تصّب  توزيع  آلّيات  لوجود 
العرب. نتيجة لذلك، يستمّر إقصاء وتهميش املواطنني العرب، ويواصلون حياتهم 
بالكامل  مواَطنتهم  حتقيق  على  قادرين  غير  اإلسرائيلّي،  املجتمع  هوامش  على 
إزالة  سياسة  الدولة  عّززت  نفسه،  الوقت  للدولة. يف  احلصرّية  اجلوانب  بسبب 
وُهوّيتهم  العرب  السّكان  مبكانة  متّس  التي  الفلسطينّي،  الطابع  وإزالة  التعريب 

الوطنّية والثقافّية.)5(
إسرائيل،  مواطني  الفلسطينّيني  أوساط  يف  حاّدة  أزمة  إلى  املعضلة  هذه  أّدت 
وانعكست يف ثالثة مستويات: األّول املستوى الداخلّي الذي يَفترض أّنه ال إجماَع 
بني السّكان العرب على األَِجنْدة القومّية واملَطالب السياسّية كأقلّّية قومّية داخل 
إسرائيل التي تعّرف نفسها دولًة للشعب اليهودّي؛ الثاني املستوى اإلسرائيلّي الذي 
يفترض أّن تعريف دولة إسرائيل دولة يهودّية مينح أولوّية لليهود، هذا التعريف مّهد 
الطريق لتعميق اإلقصاء والتهميش والتمييز ضّد املواطنني العرب يف توزيع املوارد 
املاّدّية والرمزّية؛ الثالث املستوى الفلسطينّي الذي يفترض أّن األقلّّية العربّية بقيت 
على هامش احلركة الوطنّية الفلسطينّية، وأُقصيت من جدول أعمالها، ولم حتَظ 
باهتمام كاٍف من جانب القيادة الفلسطينّية التي رأى بعض أفرادها العرب شأًنا 
إسرائيلّيًا داخلّيًا. أّدى هذا التطّور املتأّزم إلى أن تكون الُهوّية املدنّية )اإلسرائيلّية( 
ألقلّّية  هجيًنا  وضًعا  وخلق  جزئّية،  للعرب  الفلسطينّية(  )العربّية  القومّية  والُهوّية 
قومّية تنتمي إلى احلّيز العربّي وإلى الشعب الفلسطينّي، وهي يف الوقت نفسه جزء 

من املجتمع اإلسرائيلّي بحكم املواَطنة اإلسرائيلّية.)6( 
يف حتليل ماجد احلاّج لواقع الُهوّية وحتوُّالتها يف املجتمع العربّي داخل إسرائيل، 
يرى أّن ُهوّية العرب يف دولة إسرائيل ديناميكّية ومتغّيرة، وأّنها يف سيرورة مستمّرة 
يف  العرب  املواطنني  ُهوّية  يف  التغّيرات  النهج،  لهذا  َوفًقا  والتبلور.  التطّور  من 
إســرائيل تتأّثر بأربع دوائـــــــر رئيسّية: األولــى هي الدائرة احمللّّية، وترتبط بالبنْية 
الداخلّية وامليزات اخلاّصة للسّكان العرب والتغيُّرات التي طرأت مع مرور الوقت 
يف منظومة القيم وأمناط احلياة. الدائرة الثانية تتعلّق بالبعد القومّي لوضع العرب 

)5(. بوميل، 007). ص 82-91. 
))). ماجد احلاّج، "هوّية وتوّجه بني العرب يف إسرائيل: حالة هامشّية مزدوجة"، روت چبيزون 

ودفنه هاكر )محّررتان)، الشرخ اليهودّي - العربّي يف إسرائيل. القدس: املعهد اإلسرائيلّي 
للدميقراطّية، 2000، ص 13-33.

Nadim Rouhana & Asad Ghanem, "The Crisis of Minorites in Ethnic State: The Case of 
Palestinian Citizens of Israel". International Journal of Middle East Studies. 30, 1998, pp. 
321 – 34(.
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باألغلبّية  عالقتهم  إلى  باإلضافة  جتاههم،  املّتبَعة  والسياسة  اليهودّية  الدولة  يف 
اليهودّية. الدائرة الثالثة، وهي موضوع دراستنا، والتي لم حتَظ باهتمام كاٍف يف 
العربّية.  املنطقة  يف  السياسّية  والتطّورات  اإلقليمّي  بالبعد  مرتبطة  الدراسات، 
للمسلمني  والدينّية  الِعرقّية  للُهوّية  الدينّي  بالبعد  الرابعة  الدائرة  ترتبط  وأخيًرا، 
تتأّثر  إسرائيل  يف  العرب  ُهوّية  أّن  أخرى  نظرّية  ترى  والدروز.)7(  واملسيحّيني 
بالتغّيرات وبالتفاعل مع ثالث دوائر رئيسّية: الدائرة الداخلّية، أي التغّيرات داخل 
داخله؛  تبلور  الذي  السياسّي  واإلجماع  نفسه،  إسرائيل  يف  الفلسطينّي  املجتمع 
الدائرة اإلسرائيلّية، التي تؤّكد على منظومة العالقات التي متّيز األغلبّية اليهودّية 
على األقلّّية العربّية الفلسطينّية؛ الدائرة الفلسطينّية والعربّية العاّمة، التي تؤّكد 
على التطّور السياسّي يف املجال الفلسطينّي، إلى جانب التغيُّرات والتحوُّالت يف 
هذه  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر  إلسرائيل.  املجاورة  الدول  سّيما  وال  العربّي،  العالم 
النظرّيات جتاهلت الدائرة العاملّية التي أّثرت يف تشكيل مجتمع مدنّي يرّكز على 

حقوق األقلّّيات القومّية والشعوب األصالنّية.)8(
يؤّكد اإلطار التحليلّي الذي تقوم عليه هذه الدراسة أّن الُهوّية والوعي والسلوك 
السياسّي للمواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل حتمل عوالم مضامني مختلفة. لقد 
تأّثرت ُهوّيتهم لسنوات بالصراع اإلسرائيلّي العربّي األوسع، وتغّذت منه، ولم تكن 
تزال  وال  العربّي،  العالم  يف  املختلفة  واألحداث  التغيُّرات  تأثير  وجه  يف  نة  محصَّ
على  العربّي،  احلّيز  يف  والتقلّبات  املختلفة  التغيُّرات  لتأثير  اليوم،  حّتى  تخضع، 
الرغم من أّن شّدة التأثير تغّيرت من حني آلخر على نحِو ما ميكننا أن نرى يف هذا 
ـِ "الوعي  القسم. يوصف الواقع السياسّي لألقلّّية العربّية يف إسرائيل بأّنه انعكاس ل
املزدوج"؛ فاألقلّّية العربّية تُطوِّر ارتباًطا وطنّيًا وعاطفّيًا جتاه الشعب الفلسطينّي 
واحلّيز العربّي، ويف الوقت نفسه هي مرتبطة عملّيًا وعقالنّيًا بالواقع اإلسرائيلّي.)9( 
والتي  األساسّيَة،  الدراسِة  هذه  فرضّيَة  جّمال  أمل  جانب  من  التأكيد  هذا  يعّزز 
ُصها أّن األقلّّية العربّية يف إسرائيل تنسجم بشّدة مع العالم العربّي، على الرغم  ُملخَّ
الذي  اإلستراتيجّي  التقرير  إّن  اإلسرائيلّي. كذلك  باحلّيز  العقالنّي  ارتباطها  من 
العرب،  واألكادميّيني  الباحثني  من  عدد  وضعه  والذي  إعالم،  مركز  مؤّخًرا  نشره 
يؤّكد االرتباط العضوّي بني املجتمع العربّي يف إسرائيل واحلّيز اإلقليمّي، بل يعتبره 
ا للمجتمع العربّي؛ إذ إّن انتماء األقلّّية العربّية  ظاهرة طبيعّية وعقالنّية - حيوّية جّدً
للحّيز هو جزء ال يتجّزأ من ُهوّيتها السياسّية والثقافّية واالجتماعّية. إضافة إلى 
ذلك، ثّمة تفسير منطقّي لاللتزام باالنتماء للحّيز، وهو السعي احلثيث من جانب 

)7(. احلاّج، 000). ص 13-33. 
)8). يف العام 1992، تبّنت الهيئة العاّمة لألمم املّتحدة "إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني 

إلى أقلّّيات قومّية أو إثنّية وإلى أقلّّيات دينّية ولغوّية". 
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx :راجع

(9(. Amal Jamal, The Arab Public Sphere in Israel: Media Space and Cultural Resistance. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2009, p. 131. 
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األقلّّية العربّية للتخلّص من أغالل الضعف الهيكلّي، النابعة من مجّرد كونهم أقلّّية 
قومّية يف دولة قومّية يهودّية. بـهذا املعنى، جـاء يف الـتـقرير: "للـعـرب الفلسطينّيني 
يف إسرائيل امـــتدادهم السياسّي والثقايّف واحلضارّي يف احلّيز العربّي واإلسالمّي 
احمليط بإسرائيل، وهو ما يُزيل عنهم -يف بعض األحيان- صفة األقلّّية ويُْدِرجهم 
واالنتماءات  وتاريخه  ثقافته  على  العاّم  أوسطّي  الشرق  احلّيز  يف  األكثرّية  ضمن 
التي فيه.)0)( إّن التماهي مع احلّيز، أو التأكيد على االنتماء إليه، هو محاولة لكسر 
القيود والدونّية الناجتة عن سياسة التمييز واإلقصاء التي تنتهجها دولة إسرائيل 
جتاه األقلّّية العربّية. سيكون هذا النموذج مبثابة نقطة انطالق للمحاولة، يف هذا 

املقام، لدراسة آثار "الربيع العربّي" على املجتمع العربّي يف إسرائيل.
يشير التاريخ االجتماعّي - السياسّي للمجتمع العربّي إلى توّجه تعاقبّي، وإلى وجود 
استمرارّية تاريخّية النسجام املجتمع العربّي مع احلّيز، ال يف كّل ما يتعلّق بأمناط 
اخلطاب  مستوى  على  كذلك  بل  فحسب،  الُهوّية  وسياسات  السياسّي  السلوك 
السياسّي والنّص األيديولوجّي والفكرّي. يف جميع هذه النواحي، يستجيب املجتمع 
العربّي يف إسرائيل ويتأّثر باحلّيز العربّي ويجّسد عملّيًا أّنه يعتبر نفسه جزًءا من 
أو  سكناهم  بلدات  على  السياسيُّ  العرب  املواطنني  عالَُم  يقتصر  احلّيز. ال  ذلك 
تُعتبر  والتي  العربّي،  العالم  يف  احلاصلة  بالتطّورات  يتأّثرون  فهم  الدولة؛  حدود 
جزًءا من "األنا املوّسع" لديهم، وذلك خالًفا ملا يقوله بعض الباحثني يف هذا املجال 
الذين أشاروا إلى طبيعة الدولة كعامل يشّكل الواقع السياسّي للمواطنني العرب 
يف إسرائيل، بينما يتجاهلون آثار احلّيز العربّي على أمناط سلوكهم السياسّي.)))( 
هي  تتأّثر  العالم،  يف  كثيرة  ألقلّّيات  بالنسبة  احلال  هي  كما  العربّية،  األقلّّية 
عوامل  جانب  إلى  العاملّية،  حّتى  بل  اإلقليمّية،  والصراعات  اجلوار  بدول  كذلك 
داخلّية، نحو: القيادة السياسّية؛ عالقات األغلبّية واألقلّّية؛ سلطة الدولة؛ امليزات 

االجتماعّية والدميـچرافّية ملجموعة األقلّّية. 

أ. احلّيز السياسّي
أ. 1. يف ظّل الناصرّية:

لديهم  وخلقت  إسرائيل،  يف  الفلسطينّيني  على  بصماتها   (948 عام  حرب  تركت 
إحساًسا باخلوف والعزلة والهزمية واإلذالل. وجد الفلسطينّيون، الذين أصبحوا 
بهم  يعترف  ال  جديد  سياسّي  إطار  يف  أنفسهم  احلرب،  نتائج  خلفّية  على  أقلّّية 
كمجموعة ذات حقوق وطنّية خاّصة، ويعاديهم ويحاول أن يفّكك أوصالهم؛ وعالوة 

)0)(. مركز إعالم، التقرير اإلستراتيجّي: العرب الفلسطينّيون داخل اخلّط األخضر. الناصرة، 
6)0)، ص 9). 

)))(. راجع -على سبيل املثال- كتابات أسعد غامن األكادميّية. 
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على ذلك، جرى وضعهم يف حّيزات محّددة خضعت لنظام رقابة صارم ملّدة َعقدين. 
كانت صدمة الهزمية عاماًل حاسًما يف تشكيل السلوك السياسّي للمواطنني العرب 
يف الَعقد األّول. يف الوقت نفسه، جنحت النخبة احلاكمة يف إسرائيل يف جتذير 
حالة من اخلوف الوجودّي بني األغلبّية اليهودّية؛ وذلك ألسباب دعائّية خارجّية 

والتجنيد والتحشيد الداخلّي. 
سياسة  تبّني  إلى  إسرائيل  يف  بالفلسطينّيني  والهزمية  باخلوف  اإلحساس  أّدى 
السياسّي  بقاِئهم  بني  التوازن  وإيجاد  إسرائيل،  بدولة  يتعلّق  ما  يف  تصاحلّية 
املالمح  على  احلفاظ  ومحاولِة  اليهودّية،  الدولة  يف  واالقتصادّي  واالجتماعّي 
وامليزات اخلاّصة بُهوّيتهم اجلماعّية. وتعبيًرا عن التوازن بني اندماجهم يف اإلطار 
السياسّي اجلديد واحلفاظ على ُهوّيتهم الفريدة، شاركوا يف انتخابات الكنيست 
يف عام 949) وصّوتوا لصالح األحزاب الصهيونّية واألحزاب التابعة لها، التي كانت 
عبارة عن ُملحقات حلزب "مپاي" )الذي ظهر يف تلك الفترة حزًبا حاكًما مهيمًنا( 
وتأمتر بأوامره. يف الوقت نفسه، حافظوا على عالقة عاطفّية وعقلّية باحلّيز ولم 
س واقع جديد ُمعاٍد لهذا احلّيز. يعيش اجلمهور  ينسحبوا منه، على الرغم من تأسُّ
العربّي شعور الوضع املؤّقت الذي قد يتغّير يف أّي حلظة؛ فقد كان يأمل أن تنّظم 
ا للنظام السياسّي  اجليوش العربّية نفسها يف حملة جديدة من شأنها أن تضع حّدً
اجلديد. لذلك، كانت األيديولوجّية القومّية العربّية للرئيس املصرّي، جمال عبد 
الناصر، أيديولوجّية سائدة يف الشرق األوسط، ولم يكن تأثيرها يتجاوز املواطنني 
املنازل  يف  الراديو  أجهزة  حول  الفلسطينّيون  حَتلّق  آنذاك،  إسرائيل.  يف  العرب 
واملقاهي، واستمعوا على الدوام إلى إذاعة القاهرة التي كانت تبّث خطابات عبد 
الناصر الذي كان قائًدا شعبّيًا ومحبوًبا لدى أوساط كثيرة من اجلمهور الفلسطينّي 
حّثت   ،(959 عام  الرابعة  للكنيست  االنتخابات  عشّية  وبالتالي،  إسرائيل.)))(  يف 
وعدم  الكنيست  انتخابات  مقاطعة  على  العرب  املواطنني  العربّية  اإلعالم  وسائل 

إضفاء الشرعّية على نظام احلكم يف إسرائيل. 
 كجزء من الرغبة يف البقاء وتفادي مصير الالجئني الفلسطينّيني، وضع اجلمهور 
العربّي "إستراتيجّية الصمود" )الصمود يف الوطن(. يف مركز هذه اإلستراتيجّية، 
حافظ السّكان العرب على عالقة عاطفّية ورمزّية مع القومّية العربّية، بينما سعى 
هذا اجلمهور على املستوى الفردّي للحفاظ على مصاحله الشخصّية واحتياجاته 
العمل  على  إسرائيل  يف  العربّية  األقلّّية  انكّبت  السنوات  مدار  وعلى  اليومّية، 
على بقائها ووجودها، وناضلت تدريجّيًا يف سبيل اندماجها يف الدولة على قدم 

املساواة.)3)( 

)))(. مصطفى كبها، الصحافة العربّية يف ظّل احلكم العسكرّي 948)-966)، يف:  كبها، 4)0). 
ص 123-170. 

)3)(. أمل جّمال، "حول مناذج تأسيس الال-مساواة القومّية يف إسرائيل"، يف: آڤي برئيلي، دانئيل 
چوطفيني وطوڤيا فريلينچ )محّررون( املجتمع واالقتصاد يف إسرائيل: مقاربة تاريخّية آنّية. بئر 

السبع: معهد بن چوريون لبحث إسرائيل، 005)، ص 45)-)8). 
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كان للهزمية، التي متّخضت عنها احلرب عام 948)، األثر البالغ يف  تشكيل السلوك 
السياسّي للمواطنني العرب يف الَعقد األّول من عمر الدولة؛ إذ متّيز الَعقد األّول 
ا، كنتيجة مباشرة لهزمية  بعد قيام الدولة اليهودّية باالحتجاج السياسّي احملدود جّدً
عام 948) ومخاوف الفلسطينّيني الذين بقوا يف إسرائيل من مصير مماثل ملصير 
البلدات التي ُدّمرت وأُْجِلَي سّكانها. يف عام 956)، تعّززت العالقة بني التطّورات 
السياسّية يف املنطقة العربّية، والتطّورات السياسّية يف أوساط العرب يف إسرائيل. 
ولعّل يف حركة االحتجاج املتواضعة التي أعقبت مجزرة كفر قاسم خير دليل  على 
حالة االنهزامّية واخلوف التي هيمنت على النفسّية السياسّية لدى املواطنني العرب 
داخل إسرائيل. وهنا يجدر بالذكر أّن املجزرة وقعت بعد أن ُفرض حظر جتّول على 
سّكان كفر قاسم وأُعلن عن البلدة منطقة مغلقة، يف حني كان بعض السّكان يزاولون 
أعمالهم خارج القرية. ولدى عودتهم من العمل، فتحت قّوات األمن النار باجّتاهم 

وقتلت تسعة وأربعني )49( منهم رمًيا بالرصاص.
كما هو احلال يف أجزاء أخرى من العالم العربّي، لم تبَْق األقلّّية العربّية يف إسرائيل 
جمال  املصرّي  الرئيس  أطلقها  التي  العربّية  القومّية  بأيديولوجّية  مبالية  غير 
عبد الناصر. استُقبلت خطابات عبد الناصر بتعاطف كبير يف أوساط املواطنني 
الفلسطينّيني يف إسرائيل. باإلضافة إلى ذلك، أثارت خطاباته الفخر القومّي لديهم، 
وكانت مبثابة ثقل ُموازن للهزمية السياسّية والعسكرّية التي حلقت باجليوش العربّية 
يف حرب عام 948). هناك الكثير من األدّلة على أّن خطابات عبد الناصر حظيت 
بشعبّية واهتمام خاّصني. لقد اعتُبر عبد الناصر زعيًما بال منازع قادًرا أن يضع 
ا لالنقسامات العربّية، ويحّقق حلم الوحدة العربّية، ويخلّص العرب من الواقع  حّدً

املتأّزم الذي ُزّج بهم فيه منذ إقامة الدولة اليهودّية.)4)( 
يف نهاية خمسينّيات القرن املاضي، بات واضًحا أّن األيديولوجّية العربّية قد أصبحت 
مهيمنة يف الشرق األوسط. حتّقق مشروع الوحدة العربّية للمّرة األولى يف الفاحت 
من شباط عام 958)، عندما أعلن جمال عبد الناصر، الرئيس املصرّي، وشكري 
القّوتلي، رئيس اجلمهورّية السورّية، عن إنشاء "اجلمهورية العربّية املّتحدة". الوحدة 
والوحدة  للقومّية  وإحياًء  العربّية  للقومّية  انعكاًسا  باعتبارها  وسوريا،  مصر  بني 
يف  الفلسطينّية  األقلّّية  لدى  السياسّي  والسلوك  والوعي  الُهوّية  يف  أّثرت  العربّية، 
دولة إسرائيل. تأسيس اجلبهة الشعبّية يف عام 958)، وحركة األرض بعدها بعام 
واحد، كان إلى حّد كبير صًدى مباشًرا الشتداد عزمية العروبة الثورّية يف احلّيز. 
للقومّية  الثورّي  باملّد  األرض"  "أسرة  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  قرنت  بآخر،  أو  بشكل 
العربّية، ليأتي اإلعالن عنها حركة خارجة عن القانون على هذه اخللفّية، حيث وّقع 
رئيس احلكومة ووزير الدفاع ليڤي إشكول يف نهاية عام 964) على قرار رسمّي 

)4)(. دان شيفطان، الفلسطينّيون يف إسرائيل: نضال األقّلّية العربّية ضّد الدولة اليهودّية. أور 
يهودا: زموره-بيتان، ))0)، ص 80. 
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بحظر نشاطها.)5)( 

الثورّي  املّد  مع  واضًحا  وجتاوًبا  ا  رّدً  (959 عام  األرض  أسرة  حركة  تأسيس  جاء 
للحركة القومّية العربّية، بعد صعود جنم الناصرّية على خلفّية حرب السويس عام 
956). أفرز هذا التحّول –يف ما أفرز- بطاًل قومّيًا )عبد الناصر( متّكن من حتّدي 
إرادة وعدوان الدول االستعمارّية – التقليدّية، وبالتالي أدرك عبد الناصر الطاقات 
اخلاّلقة الكامنة يف الشعور القومّي الذي جتلّى خالل العدوان من خالل مظاهرات 
عارمة عّمت العالم العربّي تضامًنا مع مصر. على الرغم من حالة القطيعة والعزلة 
التي فرضها الواقع وعّززتها الدولة العبرّية، لم يبَق املجتمع العربّي خاماًل حيال 
السويس  حرب  شهدت  التي  اخلمسينّيات  حقبة  يف  حوله  من  احلاصلة  التحّوالت 
املعاصر  العربّي  التاريخ  يف  وحدوّية  جتربة  أّول  وحدوث  الناصرّية  جنم  وصعود 
ووقوع  الناصر،  عبد  بقيادة  مصر  مع  الوحدة  مشروع  على  سوريا  أقدمت  عندما 
العراق(  الهاشمّي )يف   – املَلَكّي  النظام  وسقوط  لبنان،  يف  األولى  األهلّية  احلرب 
س حللف بغداد. ال ميكن فصل تأسيس حركة األرض  املُوالي للغرب والعضو املؤسِّ
عن احلالة الثورّية التي شهدها املشرق العربّي آنذاك.)6)( وكان مّما يؤّكد ذلك أيًضا 
رّدة الفعل احلاسمة وغير املتهاونة من جانب السلطات اإلسرائيلّية، حيث اعتبرت 
إسرائيل آنذاك ظهور هذا التنظيم مبثابة تهديد لألمن القومّي، وتعاملت معه على 
هذا األساس، ولم تتوّرع عن إعالنه تنظيًما خارًجا عن القانون وحظر نشاطه على 
أساس أّنه حالة امتداد للحالة الناصرّية التي اعتبرتها إسرائيل خطًرا وجودّيًا جتب 

مواجهته بكّل الوسائل.

برز تأثير احلّيز العربّي على اجلمهور العربّي يف إسرائيل خالل حرب األّيام السّتة 
اجليوش  وهزمية  إسرائيل  انتصار  عن  أسفرت  التي  احلرب  أيًضا،   (967 عام 
فلسطني  من  تبّقى  مِلا  إسرائيل  احتالل  إلى  العربّية  الدول  هزمية  أّدت  العربّية. 
االنتدابّية، إضافًة إلى أجزاء من الدول العربّية، كالضّفة الغربّية والقدس وِقطاع 
بني  التواصل  استُؤِنف  لذلك،  نتيجة  سيناء.  جزيرة  وشبه  اجلوالن  وهضبة  غّزة 
الفلسطينّيني يف األراضي احملتلّة واملواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل بعد َعقدين 

من القطيعة الفعلّية.

)5)(. روني شاكيد، "بني األرض وبلد: البحث عن الُهوّية القومّية"، يف: عزيز حيدر )محّرر(، 
جوانب سياسّية يف حياة العرب مواطني إسرائيل. القدس: إصدار معهد ڤان لير وهكيبوتس 

هِمئوحاد، 8)0)، ص 75)-77). 
)6)(. شاكيد، ))0). ص 64-68. 
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أ.2: االنبعاث املتجّدد للحركة الوطنّية الفلسطينّية وارتداداته 
الداخلّية:

الضّفة  يف  والفلسطينّيني  إسرائيل  يف  الفلسطينّيني  بني  اللقاء  الستئناف  كان 
دولة  يف  الفلسطينّي  العربّي  اجلمهور  على  هاّمة  انعكاساٌت  غّزة  وِقطاع  الغربّية 
الذين  والفلسطينّيني  إسرائيل  يف  الذين  الفلسطينّيني  بني  اللقاء  إسرائيل. حدث 
يف الضّفة الغربّية بالتزامن مع ارتفاع مكانة املقاومة الفلسطينّية، وتعزيز مكانة 
منّظمة التحرير الفلسطينّية، األمر الذي أّدى بدوره إلى زْخم يف سيرورة اإلدالء 
بالُهوّية الفلسطينّية الكامنة يف أوساطهم. جاء ذلك أيًضا متزامًنا مع انحسار املّد 
القومّي يف السياق العربّي، والَشْرَعنة املتجّددة لوجود الدولة الُقْطرّية. كرّد فعل 
على التطّورات السياسّية يف احلّيز العربّي، طّور الفلسطينّيون يف إسرائيل يف تلك 
يف احلزب الشيوعّي يف  السنوات "ِشعر املقاومة" الذي كان من بني رّواده أعضاءٌ 
إسرائيل، من أبرزهم: محمود درويش وتوفيق زّياد وسميح القاسم. أّكد الشعر على 
صمود العرب يف وطنهم وكونهم جزًءا من الشعب الفلسطينّي واألّمة العربّية. عَكَس 
شعر املقاومة ثقافة النضال العربّي والفلسطينّي، ومن خالله ناضل هؤالء الشعراء 
ضّد هيمنة واستعالئّية األغلبّية اليهودّية.)7)( عالوة على ذلك، جاءت حرب تشرين 
)يوم الغفران(، عام 973)، لتغّير نوًعا ما الشعور بالهزمية واإلهانة الذي عانت منه 
اجليوش العربّية خالل حرب األّيام السّتة. هذه التغّيرات، من الهزمية إلى كسر 
أسطورة اجليش الذي ال يُقهر، بّثت أماًل متجّدًدا لدى املواطنني العرب يف دولة 
إسرائيل، وأعادت تأهيل صورتهم الذاتّية، وسّرعت سيرورات اإلدالء باالنتماَءيْن 

العروبّي والفلسطينّي اللذين انتكسا يف أعقاب حرب عام 948). 
يدّل تسلسل األحداث والتوّجهات منذ عام 948) على انسجام واضح بني التطّوراِت 
املواطنني  لدى  السياسّية  والتطّوراِت  العربّي،  احلّيز  يف  والتحّوالت  السياسّية 
املقاومة  مكانة  ارتفاع  إّن  القول  يف  مبالغة  وال  إسرائيل.  دولة  يف  الفلسطينّيني 
خلفّية  شّكل   ،(973 عام  الغفران  يوم  وحرب   ،(967 عام  حرب  بعد  الفلسطينّية 
السبعينّيات،  أوائل  يف  العربّي  للمجتمع  الوطنّية  السياسة  مّيزت  التي  للتغيُّرات 
وخاّصة إنشاء منّظمات وطنّية يف العاَمنْي 974) - 975). ميكن أن نرى بوضوح 
أّن سيرورة الَفلَْسَطنة أّدت كذلك إلى إنشاء مؤّسسات وطنّية عربّية للعرب يف دولة 
إسرائيل. فعلى سبيل املثال، يف عام 974) أُنشئت جلنة قْطرّية للسلطات احمللّّية 
الثانوّية،  املدارس  يف  الشيوعّية  الطاّلب  مجالس  ُشّكلت  عام 975)  ويف  العربّية، 
وجلان الطاّلب العرب يف اجلامعات اإلسرائيلّية، وجلنة الدفاع عن األراضي التي 

قادت احتجاج الفلسطينّيني مواطني إسرائيل ضّد سياسة احلكومة.)8)( 

)7)(. محمود غنامي، "بني الشهادة التاريخّية وأَْسَطرة الواقع"، يف: كبها، 4)0). ص 06)-))).
)8)(. مهّند مصطفى وأسعد غامن، "التنظيم السياسّي للفلسطينّيني يف إسرائيل فترة احلكم 

العسكرّي"، يف: كبها، 4)0). ص )54-5. 
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خالل الفترة الواقعة بني إنشاء اللجنة الُقْطرّية للسلطات احمللّّية العربّية يف عام 
أهّمّية  يف  كبيرة  زيادة  هناك  كانت   ،(976 عام  يف  األرض  يوم  وأحداث   ،(974
ومكانة اللجنة القْطرّية، على الرغم من االنقالب السياسّي الذي وقع يف مدينة 
الناصرة يف عام 975)؛ إذ جنح احلزب الشيوعّي يف العام نفسه يف إحداث تغيير 
فعلّي يف السياسة العربّية بصورة عاّمة، والسياسة ذات الصلة بالسلطات احمللّّية 
الناصرة"،  يف  الدميقراطّية  "اجلبهة  تأسيس  خالل  من  وذلك  خاّصة،  بصورة 
جانبه  وإلى  مركزه،  الشيوعّي  احلزُب  شّكل  محلّّي  ائتالف  األساس  يف  هي  التي 
قًوى وطنّية محلّّية. حّققت اجلبهة انتصاًرا ساحًقا على مرّشح "احلزب احلاكم" 
والقوى التقليدّية األخرى يف الناصرة. صّوت يف تلك االنتخابات أكثر من %75 
من الناخبني يف الناصرة لصالح احلزب الشيوعّي الذي فاز بأغلبّية ساحقة متّثلت 
اجلبهة  فوز  اعتُِبر  البلدّية.  برئاسة  الفوز  جانب  إلى  أصل 7)،  من  مقعًدا   (( يف 
هذا  كان  فقد  والقطرّية،  احمللّّية  السياسة  يف  حتّواًل   (975 عام  يف  الناصرة  يف 
الفوز تعبيًرا عن النهضة الوطنّية املتجّددة وانهيار القيادة التقليدّية القدمية وظهور 
قيادة وطنّية جديدة. كذلك تأّثر انتصار اجلبهة بالتحوُّالت والتغيُّرات التي طرأت 
على احلّيَزيْن الفلسطينّي والعربّي. أفضى سقوط القيادة التقليدّية التي اعتُبرت 
مرتبطة بالسلطة، وانتصار القيادة السياسّية الوطنّية، إلى تغّير حقيقّي يف عمل 
نحٍو  على  تتعامل  هيئة  من  العربّية،  احمللّّية  السلطات  لرؤساء  القطرّية  اللجنة 
حصرّي مع القضايا احمللّّية، إلى منّظمة متثيلّية تتعامل مع القضايا الوطنّية، نحو: 

يوم األرض؛ تأسيس جلنة املتابعة العليا للجماهير العربّية.)9)(
كان اندالع أحداث الـ 30 من آذار عام 976)، املعروفة باسم "يوم األرض"، انعكاًسا 
واضًحا لتعزيز املشاعر الوطنّية بني املواطنني العرب يف دولة إسرائيل. إّن اجلمع 
بني نهضِة احلركة الوطنّية الفلسطينّية التي احتلّت مكانة خارج الساحة العربّية، 
املواطنني  مّكن  الغفران،  يوم  حرب  بعد  إسرائيل  لدى  بالنفس  الثقة  يف  واألزمِة 
الرئيسّي  احملّفز  يتعلّق  األرض.  مسألة  يف  اليهودّية  األغلبّية  مواجهة  من  العرب 
ط الدولة ملصادرة نحو )) ألف دومن يف منطقة البّطوف،  ألحداث يوم األرض مبخطَّ
باعتبار هذا جزًءا ال يتجّزأ من "تهويد األرض" الذي استهدف اجلليل، عقب إنشاء 
املدينتني اليهودّيتني نتسيرت عيليت وكرميئيل، وذلك من خالل مصادرة أراضي 
املواطنني العرب يف تلك املناطق. كان الغرض من مخّطط مصادرة األراضي يف 
جنًبا  اليهود،  السّكان  وجود  زيادة  خالل  من  الدميوچرايّف  التوازن  تغييَر  اجلليل 
يف  العربّية  للبلدات  اجلغرايّف  التواصل  قلب  يف  يهودّية  أسافني  دّق  مع  جنب  إلى 
وقيادته  الشيوعّي  احلزب  قّوة  وازدياد  احلكومة،  سياسة  على  ا  رّدً اجلليل.)0)( 

)9)(. إيلي ريِخس، بني الشيوعّية والقومّية العربّية: احلزب الشيوعّي اإلسرائيلّي واألقّلّية 
العربّية يف إسرائيل. تل أبيب: هكيبوتس هميئوحاد، 993). ص 90-0))؛ شيفطان، 2011. ص 

99؛ نبيه بشير، يوم األرض: ما بني القومّي واملدنّي. حيفا: مدى الكرمل، 006). 
)0)(. خليل نخلة، "يوم األرض"، يف: ندمي روحانا وأريج صّباغ -خوري )محّرران(، الفلسطينّيون 
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السياسّية، إلى جانب تعزيز العنصر القومّي العربّي والعنصر الفلسطينّي يف ُهوّية 
املواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل، أُعلن عن إضراب عاّم يف الـ 30 من آذار عام 
976) احتجاًجا على سياسة مصادرة األراضي. يف الوقت نفسه، حاولت احلكومة 
كسر االحتجاج العربّي، وذلك من خالل جتنيد رؤساء سلطات محلّّية ليعملوا على 
إحباط اإلضراب العاّم، وممارسة الضغط على رؤساء السلطات احمللّّية اآلخرين، 
لعزل احلزب الشيوعّي اإلسرائيلّي ورؤساء السلطات احمللّّية الذين متاهوا معه. 
بالقّوة،  اإلضراب  فّض  إلى  األمن  أجهزة  انتقلت  اخلطوات،  هذه  فشلت  أن  بعد 
العربّية،  البلدات  قلب  يف  واجليش  احلدود  وحرس  الشرطة  من  وحدات  فنُشرت 
منهم،   )50( خمسني  نحو  وُجرح  فلسطينّيني  مواطنني  سّتة  ُقتل  لذلك  ونتيجة 
ما  كّل  يف  حتّول  نقطة  احلدث  هذا  كان  )300( مواطن.)))(  ثالثمئة  نحو  واعتُقل 
األولى  للمّرة  إّنه  حيث  اليهودّية؛  واألغلبّية  الدولة  نظر  يف  العرب  بصورة  يتعلّق 
اصطدمت اجلماهير العربّية مع األجهزة األمنّية اإلسرإئيلّية دون خوف أو وجل. 
لقد كانت هذه هي املّرة األولى يف التاريخ التي أّثر فيها العرب يف إسرائيل على 
هذا  الصمود. يشير  أيديولوجّية  خاللها  َو "صّدروا" من  العاّم  الفلسطينّي  احلّيز 
إسرائيل،  يف  العربّي  للجمهور  الذاتّية  النظرة  غّيرت  األرض  يوم  أحداث  أّن  إلى 
جلمهور  ذاتّية  صورة  إلى  العمل،  على  للقدرة  وفاقدة  ضعيفة  صغيرة  أقلّّية  من 
قوّي يتمّتع بقّوة التأثير. ولذا، أصبح يوم األرض عيًدا وطنّيًا يف دول مختلفة، ويف 
صفوف الفلسطينّيني يف املناطق احملتلّة، ويف مخّيمات الالجئني بني الفلسطينّيني، 

ويف جزء كبير من الدول العربّية على حّد سواء.)))(
عالوة على ذلك، انتصار اجلبهة الدميقراطّية يف الناصرة يف االنتخابات احمللّّية 
عام 975) كانت له إسقاطاته على ساحات سياسّية أخرى. تبّنى احلزب الشيوعّي 
للسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  عام 977)  يف  فأّسس  الناصرة،  يف  احمللّّي  النموذج 
واملساواة )"َحداش"(، كحركة سياسّية وطنّية، وذلك لتوسيِع قاعدة الدعم للحزب 
الشيوعّي وضمِّ ناشطني جدد إلى صفوفه. أصبحت اجلبهة الدميقراطّية للسالم 
الُقْطرّية  االنتخابات  يف  العربّي  اجلمهور  أوساط  يف  األبرز  احلزب  واملساواة 
واحمللّّية يف السبعينّيات والثمانينّيات، إذ جنحت يف عام 977) يف نَيْل دعم )%5 
من الناخبني العرب يف انتخابات الكنيست. باإلضافة إلى ذلك، شهدت االنتخابات 
احمللّّية التي أجريت عام 978) تغيًُّرا ملحوًظا يف السياسة احمللّّية يف املجتمعات 
العربّية، يف أعقاب جناح اجلبهة الدميقراطّية للسالم واملساواة يف إنشاء حتالفات 
محلّّية والفوز برئاسة بعض السلطات احمللّّية يف بعض التجّمعات العربّية يف دولة 
إسرائيل. مع ذلك، طرأ يف الفترة نفسها تغّير كبير على نقاشات املجالس احمللّّية، 

يف إسرائيل: قراءات يف التاريخ والسياسة واملجتمع. حيفا: مدى الكرمل، ))0)، ص 95-)0). 
)))(. بشير، 006). 

)))(. نخلة، ))0). ص 97. 
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واحلاجات  احمللّّية  السلطة  خدمات  مبنظومة  املتعلّقة  احمللّّية  القضايا  نقاش  من 
النهضة  واضح. مبوازاة  ووطنّي  سياسّي  طابع  ذي  نقاش  إلى  للسّكان،  األساسّية 
الوطنّية على صعيد السلطات احمللّّية يف إسرائيل، أوصلت انتخابات عام 976) يف 
الضّفة الغربّية إلى السلطة عدًدا كبيًرا من رؤساء البلدّيات احملسوبني على منّظمة 
املرّشحني  على  فوزهم  بعد  الفلسطينّي،  النضال  ومؤّيدي  الفلسطينّية  التحرير 
القيادة  مع  العالقات  توثيق  يف  بدأوا  انتصارهم،  بعد  إسرائيل.  على  احملسوبني 

الوطنّية للعرب يف إسرائيل، وخاّصة قادة احلزب الشيوعّي.)3)( 
مبوازاة الهّبة الوطنّية يف األراضي الفلسطينّية، التي أّثرت يف تعزيز الُهوّية الوطنّية 
إلى  السبعينّيات  من  املمتّدة  الفترة  يف  ذروتها  بلغت  والتي  العرب،  السّكان  لدى 
يف  الدينّي  البعد  أهّمّية  يف  مّطرد  ازدياد  أيًضا  هناك  كان  الثمانينّيات،  منتصف 
واملَُمأِسسة  املتجّددة  النهضة  تتبُّع  حاولت  التي  الدراسات  تؤّكد  الذاتّية.  الُهوّية 
للُهوّية اإلسالمّية أّن اللقاء بني املواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل والفلسطينّيني 
يف  اإلسالمّي  التوّجه  تعزيز  يف  ا  هاّمً عاماًل  كان  عام 967)  احملتلّة  األراضي  يف 
صفوف املواطنني العرب يف إسرائيل. يُعزى ذلك، جزئّيًا، إلى التحاق الشباب العرب 
بالكلّّيات الدينّية، يف الضّفة الغربّية واخلليل، حيث تلّقوا دراسًة دينّية وسياسّية إّبان 
تعلُّمهم هناك، وانتقلوا إلى النشاط الدينّي )الدعوة( عند عودتهم إلى مجتمعاتهم 
احمللّّية يف أوائل السبعينّيات. صعود اإلسالم السياسّي بدياًل أيديولوجّيًا للعروبة 
الثورّية بدأ يجد أصداَءه يف أوساط السّكان العرب املسلمني منذ السبعينّيات.)4)( 
يف  جاء  اإلسالمّي  التّيار  صعود  أّن  إاّل  الفلسطينّية،  اجلزئّية  إلى  نظرنا  إذا  هذا 
سياق صعود التّيار اإلسالمّي يف العالم العربّي. وبالتالي، انعكست حالة التجاوب 
مع احمليط العربّي أيًضا مع صعود احلركات اإلسالمّية واملّد اإلسالمّي يف العالم 
سنوات  مطلع  يف  اجلهاد"  "أسرة  تأسيس  فكان  السبعينّيات.  بداية  منذ  العربّي 
السبعني مؤّشًرا أّولّيًا على تأّثر املجتمع العربّي بالتحّول احلاصل يف احمليط العربّي 
وباالنتقال من احلالة الثورّية - العروبّية إلى احلالة االحتجاجّية – اإلسالمّية التي 
سًة لشرعّيتها على توظيف ما اعتُبر  اعتبرت نفسها بدياًل عن كّل ما سبقها، مؤسِّ
فشاًل لكّل ما سبقه من أيديولوجّيات وسلوكّيات سياسّية سادت املنطقة العربّية يف 

اخلمسينّيات والسّتينّيات.
للحركة  نواة  أّول  تأسيس  إلى  درويش  منر  اهلل  عبد  الشيخ  بادر   ،(97( عام  يف 
ا  سّرً اجلهاد"  "أسرة  عملت  درويش،  الشيخ  قيادة  إسرائيل. حتت  يف  اإلسالمّية 
هدفها  سّرّية  دينّية  منّظمة  مبثابة  وكانت  العسكرّية،  واملعّدات  األسلحة  جلمع 
الفورّي ضرب أهداف إسرائيلّية، وهدفها الطوباوّي هو النضال من أجل بناء دولة 

)3)(. احلاّج، 000). ص 3)-33.
 (24(. Nohad Ali, “Political Islam in an Ethnic Jewish State: Its Historical Evolution,
 Contemporary Challenges and Future Prospects”.  Journal of Holy Land Studies. 3(1(,
 2004, pp. (9-92.
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إسالمّية يف فلسطني التاريخّية. اُعتقل الشيخ درويش مع مجموعة من الشّبان عام 
منوذجّي  لتغيُّر  خضعوا  السجن،  من  سراحهم  إطالق  بعد  إدانتهم.  وجرت   (98(
جعلهم أكثر پراچماتّية، فاستأنفوا نشاطهم الدينّي، بل وّسعوا مجاالت نشاطهم - 

وال سّيما على مستوى املجتَمَعنْي احمللّّي والبلدّي.
خالل السبعينّيات والثمانينّيات، أنشأت احلركة عدًدا آخر من الفروع يف العديد 
من البلدات العربّية، وبخاّصة يف املثلّث. كان االنتقال من النشاط السياسّي إلى 
الوعظ الدينّي واالجتماعّي مبثابة ردٍّ على خيبة األمل من جانب املواطنني العرب 
من التوّجه القومّي، وحتّفٍظ من طرفهم على قدرته على قيادة تغيير حقيقّي يف 
مصير الفلسطينّيني مواطني إسرائيل. أضف إلى ذلك أّن اّتفاقّية السالم "كامـب 
من  مصر  أخرجت   ،(978 عام  يف  عليها  ُوّقع  التي  وإسرائيل،  مصر  بني  ديڤيد" 
دائرة الصراع العربّي - اإلسرائيلّي، وعّززت من مشاعر ابتعاد اجلمهور العربّي 
عن القومّية العلمانّية العربّية. جاءت حالة األَْسلمة السياسّية يف املجتمع العربّي 
االنتقال  خالل  من  متّثل  الذي  األمر  العربي،  احمليط  يف  اإلسالمّي  للمّد  امتداًدا 
من الوعظ الدينّي إلى النشاط السياسّي واالجتماعّي، واكتسب زْخًما واضًحا يف 
أعقاب الثورة اإليرانّية عام 979) التي أّكدت على الُهوّية اإلسالمّية دافًعا وصانًعا 
للثورة يف إيران التي أصبحت مصدر إلهام للكثير من املسلمني. باإلضافة إلى تأثير 
الثورة اإلسالمّية يف إيران، من اجلدير بنا أن نذكر اّتفاقّية احلّج التي ُوّقعت يف 
عام 978)، والتي ُمنح بفضلها املواطنون العرب، ألّول مّرة، املجال لتأدية فريضتَِي 

احلّج والعمرة إلى مّكة َوفق الشريعة اإلسالمّية.)5)( 
كان يف االنتفاضة األولى، التي اندلعت يف عام 987)، دليل آخر على العالقة بني 
األحداث والتطّورات السياسّية يف احلّيز العربّي عاّمة، واحلّيز الفلسطينّي خاّصة، 
يف السلوك السياسّي لدى الفلسطينّيني مواطني إسرائيل. أّدى اندالع االنتفاضة 
األولى يف األراضي احملتلّة إلى زيادة نشاطات االحتجاج بني العرب يف إسرائيل، 
الشعب  نضال  مع  العميق  تعاطفهم  عن  فيها  عّبروا  سلمّية  مظاهرات  خالل  من 
الفلسطينّي، ومن خالل جمع التبرُّعات واحلاجّيات األساسّية للشعب الفلسطينّي. 
يف الوقت نفسه، دفع التصعيد يف األراضي احملتلّة عضو الكنيست عبد الوّهاب 
دراوشة إلى االستقالة من حزب العمل، الذي شّكل مع الليكود حكومة وحدة وطنّية 
يف الفترة الواقعة بني العامني 984) َو 988)، ليشّكل حزًبا جديًدا أحادّي القومّية، 
وأسماه احلزب العربّي الدميقراطّي، خاض االنتخابات للكنيست وحِظَي بالتمثيل 
السياسّي على مدى ثالثة عقود. مع ذلك، يف االنتخابات للكنيست الـ )) أّكدت 
الدميقراطّية  اجلبهة  بينها  ومن  العربّي،  اجلمهور  مّثلت  التي  السياسّية  األحزاب 

(25(. Majid Al-Haj, “The Impact of the Intifada on the Orientation of the Arabs in Israel: 
The Case of Double Periphery”, In: Akiba Cohen & Gadi Wolsfeld (eds.( Framing the 
Intifada: Media and People. Nor Wood: Ablex Publishing Corporation, 1993, pp. (4 – 75. 
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ناشطي  واّتهمت  الفلسطينّي،  الشعب  نضال  مع  التضامن  على  واملساواة،  للسالم 
األحزاب الصهيونّية بأّنهم متعاونون، وأذناب للسلطة، ويؤمنون باخلرافات التي ال 

تخدم إاّل مصاحلهم الشخصّية.)6)( 
الوطنّية -  للُهوّية  املتجّدد  االنبعاث  عملّية  عّمقت  التي  األولى،  االنتفاضة  أوج  يف 
الفلسطينّية يف صفوف الفلسطينّيني مواطني إسرائيل، شهدت الساحة اإلقليمّية 
يف  العربّي  املجتمع  على  هاّمة  إسقاطات  لهما  كانت  رئيسيَّنْي  حدثنَْي  والدولّية 
إسرائيل: حرب اخلليج الثانية، التي حّولت املواجهة بني العالم العربّي وإسرائيل إلى 
صراع داخلّي بني الدول العربّية، األمر الذي أبرز محدودّيات وضعف أيديولوجّية 
القومّية العربّية؛ وانهيار االحّتاد السوڤييتّي والتغّير امللحوظ يف توازن القوى العاملّي. 
لديهم  وخلق  إسرائيل،  يف  العرب  املواطنني  يف  حاسم  تأثير  احلدثني  لهذين  كان 
مخالبهما  أنشبا  احلدثني  هذين  إّن  القول  املمكن  من  وبالتالي،  باإلحباط.  شعوًرا 
يف  الداخلّي  واخلالف  التشرذم  عّمقا  بل  إسرائيل،  يف  العربّي  املجتمع  يف  احلاّدة 
املجتمع من خالل التخلّي عن التوّجه الوطنّي الذي مّيز الَعقدين املاضيني، وضعف 
النشاط السياسّي يف صفوفه. ميكننا أن جند التجسيد لذلك يف انتخابات الكنيست 
التي جرت عام )99)، التي عكست بأكبر قدر تأثير التغيُّرات السياسّية يف العالم 
واملنطقة على املواطنني الفلسطينّيني يف إسرائيل من خالل تراجع واضح يف اإلقبال 
على التصويت، إلى جانب حصول انخفاض ملحوظ يف تصويت الناخبني لألحزاب 
غير الصهيونّية، وارتفاع يف نسبة التصويت لألحزاب اليهودّية والصهيونّية. غنّي 
وأبرزت  العرب،  املواطنني  بني  األزمة  عّمقت  اإلقليمّية  التطّورات  أّن  الذكر  عن 

بوضوح حالة "الهامش املضاعف" على حّد تعبير ماجد احلاّج. 
مكانتهم  وأّكدت  إسرائيل،  مواطني  للفلسطينّيني  ظهرها  أوسلو  اّتفاقّيات  أدارت   
الهامشّية يف جدول أعمال احلركة الوطنّية والقيادتني الفلسطينّية واإلسرائيلّية. 
عملّيًا، عّززت اّتفاقّيات أوسلو اإلقصاء والعزلة واالغتراب لدى املواطنني العرب، 
يف ظّل إقصائهم من األَِجنْدة اإلسرائيلّية وأَِجنْدة احلركة الوطنّية الفلسطينّية على 
شّقنْي: شّق  إلى  وانقسامها  سياسّية  بأزمة  اإلسالمّية  احلركة  ومّرت  سواء.  حّد 
شمالّي وآخر جنوبّي. صحيح أّنه سبقت االنقسام الذي شهدته احلركة اإلسالمّية 
يف منتصف التسعينّيات خالفاٌت حول العديد من املواضيع والقضايا، إاّل أّنه من 
منّظمة  بني  السالم  عملّية  حول  متحور  الرئيسّي  اجلوهرّي -  النزاع  أّن  الواضح 
التحرير الفلسطينّية وإسرائيل. ففي حني أّيد قادة الشّق اجلنوبّي -وعلى رأسهم 
مبدأ  الشمالّي  الشّق  قادة  عارض  أوسلو،  مسيرة  درويش-  منر  اهلل  عبد  الشيخ 
االنتخابات  يف  املشاركة  مسألة  أّدت  عملّيًا،  "خيانة".  االّتفاق  واعتبروا  التسوية، 
احلركة  توّجهت  نْي.  شقَّ إلى  احلركة  داخل  انشقاق  إلى   (996 عام  للكنيست 

)6)(. إيلي ريِخس، "عرب إسرائيل كجسر للسالم - تداول الفكرة". مجّلة الشرق اجلديد 995)، 
ص 79-86. 
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اإلسالمّية إلى الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يُعتبر أحَد أهّم فقهاء املسلمني يف 
النصف الثاني من القرن العشرين، ومرجعّيًة فقهّية للعديد من احلركات اإلسالمّية، 
فتوى  القرضاوي  أصدر  العالم.  يف  املسلمني  من  املاليني  مئات  ورمّبا  ولعشرات 
يف هذا الصدد قضت بأّنه شرعّيًا يُحظر على املسلمني املشاركة يف االنتخابات 
ح، يعني االعتراف بحّق إسرائيل يف الوجود أو  للكنيست؛ ألّن التصويت، أو الترشُّ
بقائها على األرض املغتَصبة. رفض الشيخ درويش قبول الفتوى، لكّن قائَدِي الشّق 
الراديكالّي –الشيَخنْي رائد صالح وكمال خطيب- عاَرَضا بشّدة، استناًدا إلى هذه 
الفتوى، املشاركَة يف االنتخابات للكنيست، باّدعاء أّن مجّرد املشاركة هي اعتراف 

بشرعّية الصهيونّية.)7)( 
ترتكز  إذ  اإلسالمّية؛  احلركة  حالة  يف  العربّي  للحّيز  القوّي  التأثير  هو  واضح 
ودينّي  ثقايّف  كحّيز  اإلسالم،  إلى  االنتماء  قضّية  على  السياسّية  أيديولوجّيتها 
يْها امتداًدا طبيعّيًا حلركة اإلخوان  وسياسّي، وميكن اعتبار احلركة اإلسالمّية بشقَّ
املسلمني يف مصر، شأنها يف ذلك شأن الكثير من احلركات اإلسالمّية يف احمليط 
العربّي. إضافة إلى ذلك، االنشقاق الذي شهدته احلركة كان، يف األساس، متعلًّقا 
بقضّية إقليمّية بحتة، أال وهي قضّية العملّية السياسّية وحّل املشكلة الفلسطينّية. 
عالوة على ذلك، وقع االنشقاق نفسه على خلفّية تدّخل احلّيز العربّي يف اخلالفات 
بشأن  احلسم  إلى  أّدت  التي  هي  القرضاوي  الشيخ  فتوى  لتكون  احلركة،  داخل 

االنشقاق. 
جاء حضور احمليط العربّي يف سلوكّيات احلركة اإلسالمّية واضًحا يف ظّل "الربيع 
العربّي" وما أفرزه من تطّورات سياسّية، حيث أّدى فوز اإلسالمّيني يف االنتخابات 
االنقالب  أثار  ذاته،  السياق  محلّّيًا. يف  احلركة  عزائم  شّد  إلى  ومصر  تونس  يف 
العسكرّي الذي أّدى إلى اإلطاحة بالرئيس املنتَخب ووصول عبد الفّتاح السيسي 
إلى سّدة احلكم، أثار ذلك إطالَق حملة تعاطف مع الرئيس املخلوع محّمد مرسي. 
من الواضح أّن حملة التضامن مع الرئيس املخلوع مرسي كانت مؤّشًرا بحًتا على 
انسجام األقلّّية العربّية مع احلّيز، ألّن احلركة اإلسالمّية يف إسرائيل )خاّصة الشّق 
يف  املسلمني  اإلخوان  فوز  اعتبرت  أكثر(  أيديولوجّيًا  بكونه  يتمّيز  الذي  الشمالّي 
االنتخابات الرئاسّية والبرملانّية يف مصر عاماًل داعًما من شأنه تعزيز مكانتها يف 
املجتمع العربّي حّتى على املستوى العقلّي. وباملقدار نفسه، أّدت اإلطاحة مبرسي 
وإسقاط حكم اإلخوان املسلمني إلى موجة من التضامن والتعاطف - وبخاّصة لدى 

الشّق الشمالّي.)8)( 

)7)(. مهّند مصطفى، "املشاركة السياسّية للحركة اإلسالمّية يف إسرائيل"، يف: إيلي ريِخس 
وأريك رودنيتسكي )محّرران(، أقّلّيات مسلمة يف دول أغلبّية ال إسالمّية: احلركة اإلسالمّية يف 

إسرائيل كدراسة حالة. تل أبيب: إصدار جامعة تل أبيب، ))0)، ص 00)-)0). 
)8)(. أمل جّمال، "وعي مزدوج وثورّية ُمعلّقة: حول التجّسد السياسّي للمواطنني الفلسطينّيني يف 

إسرائيل يف ظّل الربيع العربّي"، مجّلة املجال العمومّي،  3)، 7)0)، ص 4))-8)). 
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ب. ما يتعّدى الفضاء القومّي - احملض

ب.1: إسقاطات التسوية واالستثناء:
لقد اعتبرت النخبة السياسّية والفكرّية للمجتمع العربّي يف إسرائيل عملّيَة أوسلو، 
فلسطني،  تقسيم  مببدأ  بالقبول  الفلسطينّية  التحرير  ملنّظمة  التاريخّي  والقراَر 
إقصاًء لألقلّّية العربّية يف إسرائيل عن إطار احلّل املستقبلّي. ويف هذا الصدد، 
ميكن اعتبار تأسيس التجّمع الوطنّي الدميقراطّي، وظهور خطاب األّمة املدنّية - 
السياسّية الذي صاغه عزمي بشارة، ووثائق التصّور املستقبلّي للعرب الفلسطينّيني 
املتنامي  للشعور  االستجابة  من  نوًعا  الحق،  وقت  يف  صدرت  التي  إسرائيل  يف 
باحلصار لدى األقلّّية العربّية يف إسرائيل، على ضوء تذويته املتزايد أّن التسوية 
بكلمات  إسرائيل.  يف  العربّية  األقلّّية  تشمل  لن  الفلسطينّية  للمشكلة  املستقبلّية 
أخرى، كان رّد األقلّّية العربّية على أوسلو تطوير اخلطاب السياسّي الذي يتحّدى 
أيديولوجّية   - فكرّية  بدائل  عن  والبحث  إسرائيل  يف  الصهيونّية  الفكرة  هيمنة 
تُفّكك اخلطاَب الصهيونّي وتتحّدى شرعّيتها األخالقّية والسياسّية، وعليه تَوّصل 
يف  املدنّي  وضعهم  بتحسني  االهتمام  عليهم  يتعنّي  أّنه  ُمؤّداهُ  استنتاج  إلى  العرب 
ويف  القانون  إطار  يف  اإلسرائيلّي  املجتمع  داخل  نضالهم  وإدارة  إسرائيل،  دولة 
إطار الواقع السياسّي - اإلسرائيلّي وسقوط أّي رهان على احمليط كعامل ميكن 
على  املسار  هذا  برز  إسرائيل.  يف  السياسّية  العرب  وضعّية  لتغيير  به  االستعانة 
املفاوضات  ومبوازاة  إسرائيل،  مع  سالم  معاهدات  على  عربّية  دول  توقيع  خلفّية 
مباشر.  غير  أو  مباشر  نحو  على  إسرائيل،  مع  أخرى  عربّية  دول  جُتريها  التي 
اجلانب  على  التركيز  عملّية  وعّجلت  العربّية،  األزمة  حّدة  األحداث  هذه  أبرزت 
احمللّّي بني العرب يف إسرائيل.)9)( يف هذا الصدد، ال بّد من اإلشارة إلى قنوات 
التواصل التي بناها بعض أعضاء الكنيست العرب يف أعقاب توقيع اّتفاقّية أوسلو 
مع بعض الدول العربّية، وبخاّصة مع األردن وسوريا وبعض دول اخلليج. أسهمت 
بهذه  االستعانة  يف  تأثيرها،  ومحدودّية  تواضعها  من  الرغم  على  العالقات،  هذه 
الدول لدعم مشاريع محلّّية، كبناء إستاد الدوحة يف سخنني، على سبيل املثال، أو 
ا  جتنيد ِمنح للطاّلب العرب. فضاًل عن هذا، باتت بعض العواصم العربّية محّطً
لزيارات بعض أعضاء الكنيست العرب؛ ففي العام 0)0) زار ليبيا وفٌد كبير ضّم 
معّمر  بالعقيد  والتقى  واألكادميّية،  واالجتماعّية  السياسّية  الشخصّيات  عشرات 
القّذايف.)30( على الصعيد ذاته، جنح النائب البرملانّي السابق عزمي بشارة يف بناء 
عالقات تواصل ثابتة مع النظام احلاكم يف سوريا، وحِظَي مّرات عّدة باستقبال من 
ًرا قام النائبان احلالّي أحمد الطيبي  ِقبل قائَدِي النظام حافظ وبّشار األسد. مؤخَّ

)9)(. شيفطان، ))0). 3))-0)). 
http://www.panet.co.il/article/289520 .(30(
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والسابق جمال زحالقة بزيارة تاريخّية جلامعة الدول العربّية، لطرح تصّور موقف 
ق عليه مؤّخًرا الكنيست اإلسرائيلّي.))3(  عرب الداخل من قانون القومّية الذي َصدَّ
الختراق  السياسّية  النخبة  ِقبل  من  متواصلة  محاوالت  إطار  يف  ينصّب  هذا  كّل 
على  الضغط  ابتغاَء  العربّية  الدبلوماسّية  لتوظيف  واضحة  محاولة  يف  العزلة 
إسرائيل. يبدو أّن القيادات السياسّية العربّية بدأت تدرك أّن انفتاح بعض الدول 
العربّية على إسرائيل ليس بالضرورة ملصلحة إسرائيل باملطلق، وإمّنا ميكن توظيفه 

لتحقيق بعض املكاسب - وإن كانت جزئّية. 

ب. 2: التواصل الثقايّف واالجتماعّي يف ظّل العزلة القسرّية:
إذا كان اّتفاق أوسلو قد نُظر إليه على أّنه حالة هجر لألقلّّية العربّية داخل إسرائيل 
لتُواجه مصيرها أمام األخيرة، فإّن اّتفاقيات السالم التي ُوّقعت مع مصر واألردن 
على وجه اخلصوص كان لها دون أدنى شّك مردوٌد إيجابّي على املجتمع العربّي، 
وتنفيٌس جزئّي ال جتوز االستهانة به يف السياق الثقايّف واالقتصادّي والسياحّي. 
اجلامعّيني  الطاّلب  عدد  يف  املّطرد  االزدياد  كان  اإليجابّية  املردودات  أبرز  ولعّل 
الذين يدرسون يف اجلامعات األردنّية، وال سّيما يف املواضيع التي يتعّذر أو يصعب 
املواضيع  كّل  التحديد  وجه  وعلى  اإلسرائيلّية،  اجلامعات  يف  بها  االلتحاق  عليهم 
املرتبطة بالطّب.))3( يُضاف إلى ذلك أّن السالم مع األردن وفّر للمواطنني العرب يف 
إسرائيل فرصة اخلروج يف رحالت سياحّية إلى الفنادق األردنّية بأسعار يتحّملها 
املواطن العادّي. األمر ذاته ينطبق على احلالة مع مصر. وتكفي مراجعة مكاتب 
يف  البالد  من  العربّية  السياحة  حجم  على  للوقوف  والعطل  األعياد  يف  السياحة 

املنتجعات املصرّية يف شرم الشيخ وطابا، واألردنّية يف العقبة والبحر املّيت.)33(
هنالك بُعد ثقايّف واضح يف تعامل املواطنني العرب مع حالة االنفتاح على العالم 
ش املواطنني العرب يف  العربّي من خالل النافذة األردنّية واملصرّية، يتمّثل يف تعطُّ
ازدهرت  وبالتالي  العربّي،  العالم  يف  الفّنّية  احلالة  مع  مباشرة  للتواصل  إسرائيل 
باألساس  ُمَعّدة  كبار  لفّنانني  موسيقّية  حفالت  تنظيم  ظاهرة  األخيرة  اآلونة  يف 

))3(. زحالقة يف جامعة الدول العربّية بالقاهرة: إسرائيل تفضح نفسها بنفسها"
https://www.alarab.com/Article/871212

))3(. راجع الدراسة التالية: ُقصّي احلاّج يحيى، "دراسة حتليلّية يف معطيات تشغيل األكادميّيني 
العرب يف سوق العمل اإلسرائيلّي"، مجّلة الرسالة، املعهد األكادميّي إلعداد املعلّمني العرب، 4)، 

006)، ص 50). 
)33(. هذه احلركة السياحّية الناشطة لعرب الداخل كانت وراء قرار السلطات األردنّية إلغاء 
تأشيرات الدخول حلاملي اجلنسّية اإلسرائيلّية وتخفيض رسوم الدخول إلى اململكة ومواقع 

سياحّية بارزة يف األردن. راجع تقرير إيتمار أيخنر، "األردن يلغي تأشيرة الدخول للسّياح 
اإلسرائيلّيني" )بالعبرّية(: 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5310786,00.html
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للمواطنني العرب يف إسرائيل. وال يخفى علينا أيًضا التواصل االجتماعّي احلاصل 
ما-  األردن -مبفهوٍم  أصبح  حيث  الفلسطينّي،  والشتات  الداخل  بني  األردن  عبْر 
ا للقاء األقارب والعائالت التي أعيتها السبُل جّراء ما ترّتب على حرب عام  محّطً
948). من املفهوم ضمًنا أّن القرب اجلغرايّف لألردن هو عامل مهّم يف هذا االندفاع 
إلى احمليط، حيث ينظر املواطن العربّي إلى األردن على أّنه متنفَّس من حالة الُعزلة 
العربّي  اإلنسان  كينونة  مًعا  تُكوِّن  التي  واإلقصاء  والتهميش  والتمييز  واالختناق 
داخل الدولة العبرّية. التواصل الثقايّف مع الدول العربّية يف اخلليج هو استحقاق 
آَخر ترّتب على اّتفاقّية أوسلو والتطبيع اجلزئّي احلاصل بني إسرائيل وعّدة ممالك 

يف اخلليج، وعلى رأسها َقَطر واإلمارات. 
تتّضح، يف السنوات األخيرة، العالقة بني الفلسطينينّي يف إسرائيل والعالم العربّي 
من خالل اجلوانب الثقافيّة والفنّيّة. أصبحت بيروت موقعًا يرتاده الشباب، الفنّانون 
الواقعيّة  والبرامج  املؤمترات  حلضور  إليها  يسافرون  الذين  الفكر  ورجال  واملثقّفون 
واألحداث الثقافيّة املختلفة. إّن املجتمع العربّي يف إسرائيل ال يتوانى عن استخدام 
الوسائل املتاحة له لكسر جدار احلصار واالغتراب الذي زُجَّ به داخله منذ عام 948). 
يحاول املواطنون العرب يف إسرائيل اختراق اجلدار الثقايفّ يف محاولة للدخول إلى 
إقصائهم عن  يف ظلّ  بديل يعبّر عن هُويّتهم وعاملهم الداخلّي والثقايفّ  حيّز ثقايفّ 
جدول األعمال اإلسرائيليّ. إنّهم يفعلون ذلك من خالل تطوير العالقات الثقافيّة 
الفنّيّة والصحفيّة، إذ يعمل أكادمييّون عرب كزمالء يف مختلف مراكز األبحاث يف 
العالم العربّي، وكثير من الصحفينّي يكتبون، بانتظام، أعمدة يف الصحف الهامّة 
من  العديد  شارك  املاضيني،  العامني  العربيّة. يف  الدول  يف  تصدر  التي  واملرموقة 
إّن  بيروت.  من  باألساس  تُبَّث  التي  التلفزيونية   البرامج  من  العديد  يف  الشباب 
محاوالت املثقّفني والفنّانني العرب داخل إسرائيل أن يتواصلوا مع العالم العربّي هي 
داللة إضافيّة للتداخل احلاصل بني املجتمع العربّي واحمليط العربّي، إاّل أنّها كذلك 
داللة سعٍي دَؤوب من جانب املجتمع العربّي الختراق جدار العزلة واالغتراب واخلروج 

إلى احليّز العربّي الرحب. 
التغيُّرات السياسّية والثقافّية يف املنطقة العربّية أّثرت، وال تزال تؤّثر، يف املزاج 
واملواقف والتصّورات والوعي والسلوك السياسّي لدى املواطنني العرب يف إسرائيل؛ 
إذ إّنهم يتأّثرون ويستجيبون للتغّيرات والتحّوالت يف احلّيز العربّي ويترجمونها إلى 
نشاط سياسّي. ويف الواقع، كان باإلمكان كذلك توظيف احمليط العربّي إلحداث 
تغييرات يف الواقع العربّي داخل إسرائيل، كما كان األمر يف حالة العرب الدروز. 

جاء مشروع التواصل، الذي أطلقه الدكتور واملفّكر عزمي بشارة يف مطلع األلفّية 
فرضتها  التي  السياسّية  العزلة  دائرة  الختراق  نوعّية  محاولة  ليشّكل  الثالثة، 
بإخوانهم  الدروز  صلة  كانت  إذ  املاضية؛  العقود  مدى  على  الدروز  على  إسرائيل 
يف سوريا ولبنان قد انقطعت منذ نكبة عام 948). وإن كانت هناك بعض العالقة 
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منذ الغزو اإلسرائيلّي للبنان يف حزيران عام )98)، فقد اقتصرت باألساس على 
اجلوانب االجتماعّي والعائلّي والدينّي مع حتييد )إلى حّد التحرمي( للتعاطي مع 
سّيست  قد  إسرائيل  يف  الرسمّية  الدينّية  الدروز  قيادة  وكانت  السياسّي.  الشأن 
الدين  باسم  وحّرمت  اإلسرائيلّية،  للسياسات  الطائفة  هذه  أبناء  لتطويع  الدين 
التعاطَي بالسياسة. وكان اجلديد يف مشروع التواصل هو احملاولة اخلاّلقة لكسر 
جدار الُعزلة، من خالل حتقيق حالة من التواصل السياسّي مع املوّحدين الدروز يف 
سوريا ولبنان الذين طاملا ُعرفوا بتوّجهاتهم القومّية والعروبّية. لكن األهّم من ذلك 
أّنه للمّرة األولى انخرطت فئة كبيرة من رجال الدين الدروز يف مشروع التواصل 
حتت سقف معارضة التجنيد اإلجبارّي وإعادة الدروز إلى دائرة انتمائهم العروبّي، 
ومروًرا  الزعامات،  تطويع  من  بدًءا  إلغاءه  إسرائيل  حاولت  طاملا  الذي  االنتماء 
فاحلضور  احمليط.  على  املُستعِدية  االنعزالّي  التعليم  ببرامج  وانتهاًء  بالتجنيد، 
الدينّية  القيادة  هيمنة  يف  ثغرة  خلق  التواصل  مشروع  يف  الدين  لرجال  امللموس 
على  كانت  التي  السلطة  إمالءات  مع  متناغمة  الدوام  على  كانت  التي  الرسمّية 
الدوام تصّور والءها للسلطة باعتباره نأًيا بالنفس عن التعاطي بالسياسة، وخدمًة 
التواصل  مشروع  فجاء  الدين.  أهل  ملوقف  وجتسيًدا  األهلّية،  اجلماعة  ملصلحة 
ليُظهر أّنه ال إجماع بني أهل الدين على موقف املواالة العمياء، وأّن مكّوًنا ال بأس به 
منهم على استعداد لتبّني مواقف مغايرة لتلك التي مُتْليها السلطة. كذلك خشيت 
مشروع  حتت سقف  بديلة  قيادة  يبدو- ظهور  ما  الرسمّية -على  الدينّية  القيادة 
وطنّي، وال سّيما أّن جلنة التواصل لم تخِف امتعاضها من بقاء الدروز "قبيلة رهن 
املرحلة،  تلك  يف  سادت  التي  الوّدّية  العالقات  أسهمت  القبيلة".)34(  زعيم  إشارة 
دعم  يف  سوريا،  يف  البعثّي  والنظام  جنبالط  وليد  اللبنانّي  الدرزّي  الزعيم  بني 
مشروع التواصل، حيث ُعقد يف العام )00)، يف العاصمة األردنّية عّمان، مؤمتر 
شاركت فيه شخصّيات وقوى درزّية من لبنان محسوبة على اخلّط العروبّي برعاية 
بقرارات  املؤمتر  وخرج  والكرمل،  اجلليل  من  درزّية  وفود  اشتركت  كما  جنبالط، 
وطنّية لم تقتصر على رفض مشروع اخلدمة اإلجبارّية املفروض على الدروز، بل 

شجبت كذلك ظاهرة التطّوع يف اجليش اإلسرائيلّي من عرب غير دروز.)35(
كان  الدروز،  لدى  احتجاج  حركة  لتنظيم  جديدة  ديناميكّية  التواصل  مشروع  وّلد 
أبرز معاملها ظهور تنظيمات احتجاجّية أّكدت على انتماء الدروز القومّي العروبّي، 
يف  خدمتهم  من  الرغم  على  بالدروز  الالحقة  الغنب  َمواطن  عن  الكشف  وحاولت 
األحرار"،  املعروفّيني  "ميثاق  كان  التنظيمات  هذه  أّول  األمنّية.  واألجهزة  اجليش 

الذي كان مرتبًطا عضوّيًا بالتجّمع الوطنّي الدميقراطّي ومشروع التواصل.

)34(. بيان صادر عن جلنة التواصل الدرزّية، تشرين األّول 005). محفوظ لدى املؤّلف. 
)35(. الوسط، 4)5، 3 كانون األّول )00)، ص 6). 
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ب. 3: "الربيع العربّي"
ًدا جدلّية التأّثر باحمليط، وهو ما انعكس جلّيًا يف استعاِر  أّكد "الربيع العربّي" مجدَّ
االنقسام السياسّي والفكرّي يف املجتمع العربّي، على مستوى املثّقفني واألحزاب 
واملجال العمومّي، بشأن "الربيع العربّي"، وعلى وجه التحديد بشأن احلرب التي 
ما  يف  تأثير  أّي  اخلطاب  لهذا  ليس  أّنه  من  الرغم  سوريا. على  يف  رحاها  تدور 
يحدث يف املنطقة العربّية، يعّبر وجوُده عن حقيقة االنسجام، ولكن األهّم من ذلك 
هو أّنه يجّسد التذويت العميق لدى األقلّّية العربّية لكونها جزًءا ال يتجّزأ من هذا 

احلّيز.)36(
يف  النظير  منقطعة  حماسة  األولى  ومراحله  بداياته  يف  العربّي"  "الربيع  أحَدَث 
ضّد  والصراع  الفلسطينّية  القضّية  غياب  من  الرغم  على  وذلك  العربّي،  املجتمع 
إسرائيل عن أَِجنْداته. كانت هذه حماسًة مردُّها إلى اآلمال التي ُعلّقت عليه أّنه 
فاحتة للدَمْقَرطة والليبرالّية يف العالم العربّي، مبا يحمله ذلك من سحب للبساط 
من حتت أقدام اخلطاب الدميقراطّي - االستعالئّي اإلسرائيلّي، وتعزيز للخطاب 
العرب  املواطنني  وضع  بني  املقارنة  حالة  إسقاط  خالل  من  للصهيونّية،  املتحّدي 

داخل إسرائيل والوضع املُزري لإلنسان العربّي يف احمليط العربّي القريب. 
مع توّسع رقعة احلالة الثورّية العربّية وانتقالها بدايًة إلى ليبيا، ومن ثَّم إلى اليمن 
االحتجاجات  ولعسكرة  األجنبّي،  للتدّخل  نظًرا  تتقّوض  اآلمال  بدأت  وسوريا، 
قائمة  زالت  ما  أهلّية(  )حروب  "هوبسيانّية"  حاالت  إلى  بعضها  وحتّول  السلمّية 
حّتى يومنا هذا. وقد اعتبر أمل جّمال أّن احلالة الثورّية يف العالم العربّي ألهمت 

األقلّّية العربّية الفلسطينّية، وأّثرت يف وعيها ومواقفها وسلوكها السياسّي.)33) 
مختلفة  وقراءات  السياسّية،  األحزاب  مواقف  يف  تبايُنات  هنالك  أّن  الواضح  من 
للسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  تبّنت  حني  ففي  العربّي.  العالم  يف  الثورّية  للحالة 
احلركة  من  كّل  اصطّفت  سوريا،  يف  البعث  نظام  مع  متماهًيا  موقًفا  واملساواة 
اإلسالمّية والتجّمع الوطنّي الدميقراطّي إلى جانب الثورة. جاءت املواقف املتباينة 
يف  الفلسطينّيني  العرب  املثّقفني  أوساط  بني  للِعيان  جلّية  العربّي"  "الربيع  جتاه 
ما  يف  الدائرة  والفكرّية  السياسّية  والسجاالت  النقاشات  أعقاب  يف  إسرائيل، 
رافق  الذي  والفكرّي  السياسّي  باخلطاب  املتعلّق  باجلانب  اإلحاطة  بغية  بينهم 
التطّورات يف العالم العربّي. عالوة على ذلك، محاولة َسبْر أغوار التحّوالت التي 
رافقت "الربيع العربّي" على مستوى السلوك السياسّي تكشف عن أمناط فّعالّيات 
وسلوكّيات سياسّية على املستوينَْي احمللّّي والُقْطرّي، وتؤّكد تغليب اخلطاب املدنّي 
على ذلك القومّي، يف حالة ارتداد واضحة إلى حالة التفّكك واالنهيار التي سادت 

)36(. جّمال، 7)0). ص 0))-3)). 
)37(. جّمال، 7)0). 
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احمليط العربّي، وتأتي تعبيًرا واضًحا عن حالة الشعور باليأس واإلحباط من هذا 
خطاب  وصعود  العربّي  احمليط  يف  القومّي  اخلطاب  تراجع  أّن  احمليط. املقصود 
يف  سبيل،  خير  أّن  َوجد  الذي  إسرائيل،  داخل  العربّي  الواقع  على  ارتّدا  املواَطنة 
ظّل حالة التفّكك وخيبة األمل من "العمق الثقايّف والتاريخّي" الذي يجّسده احمليط 
العربّي، هو اللجوء إلى اخلطاب املدنّي ومحاولة حتّدي يهودّية الدولة من خالل 
الشارع  يف  العمومّي  "مَتْدين" اخلطاب  حالة  أّن  يبقى  الكاملة.  املتساوية  املواَطنة 
العربّي وحصره يف السياقات احمللّّية هي داللة حّية متكّررة على مدى تأثُّر املجتمع 
العربّي داخل إسرائيل مبحيطه الذي طاملا رأى فيه عمًقا ثقافّيًا ووجودّيًا. فعندما 
انتكس هذا احمليط، جاءت رّدة املجتمع العربّي من خالل إفراٍز متماٍه مع احمليط، 

يف خطابه وسلوكّياته جتاه الدولة. 

التوصيات
املواطن . 1 وعي  يف  بقّوة  حاضر  العربّي  احمليط  أّن  الدراسة  هذه  تُظهر 

العربّي يف كّل ما يتعلّق بسلوكّياته وحتديد مواقفه جتاه الدولة. 
ووجدان . 2 وعي  على  احمليط  تأثير  مدى  التاريخّي،  التحليل  من  يبدو، 

لكي  األسباب  من  يكفي  ما  هنالك  وأّن  إسرائيل،  داخل  العربّي  املواطن 
تعمل املؤّسسات العربّية ذات الصفة التمثيلّية على إنشاء مؤّسسة تكون 
َمهّمتها تطوير وتنمية العالقات مع احمليط العربّي. املقصود أّنه آن األوان 
إلقامة جهة رسمّية متمّرسة، أكادميّيًا وسياسّيًا ودبلوماسّيًا، تعمل بصورة 
منهجّية على تطوير العالقات الثقافّية واالقتصادّية بني املجتمع العربّي 

واحمليط العربّي مبا يخدم مصالح املواطن العربّي يف البالد. 
آن األوان إلنشاء مؤّسسة تُعنى مبتابعة قضايا الطلبة العرب يف اجلامعات . 3

ذلك  إلى  وما  السفرّيات  وتنظيم  املصاريف  عبء  تخفيف  بغية  األردنّية، 
من األمور اللوجستّية. 

العربّية . 4 الدول  يف  الرسمّية  اجلهات  لدى  الوعي  تعميق  إلى  حاجة  ثّمة 
بشأن حاجة املجتمع العربّي إلى االنفتاح والتواصل مع احمليط، وَمْوضعة 
ودبلوماسّية  إعالمّية  حملة  إطالق  ينبغي  التطبيع.  سياق  خارج  ذلك 
مة من ِقبل القيادات السياسّية للترويج لفّنانينا ومّثقفينا يف العالم  منظَّ

العربّي الكبير. 
ثّمة حاجة حقيقّية إلى إنشاء مجموعة بحثّية تعيد قراءة عالقة املجتمع . 5

األكادميّيني  الستيعاب  عمل  خّطة  وضع  على  وتعمل  مبحيطه،  العربّي 
العرب يف اجلامعات العربّية. 

توظيف عالقات الدول العربّية التي تقيم عالقات دبلوماسّية مع إسرائيل . 6
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كعامل ضغط على احلكومة اإلسرائيلّية لتعديل سياساتها جتاه املجتمع 
العربّي يف إسرائيل. 

البحث عن ُسبُل لتعميق التواصل االجتماعّي بني املجتمع العربّي واملنطقة . 7
العربّية. 

آن األوان لتشكيل هيئة سياسّية دائمة، منبثقة عن جلنة املتابعة وأعضاء . 8
تُعنى  واجتماعّية،  إعالمّية  وفّعالّيات  العربّية  األحزاب  ممّثلي  الكنيست 
بَعقد لقاءات دورّية منتظمة مع سفارات ومكاتب متثيل الدول العربّية يف 
إسرائيل يف سبيل إْطالعها بصورة منتظمة على هموم املواطن العربّي يف 

إسرائيل.
العربّية . 9 الدول  من  التبّرعات  جمع  على  تعمل  هيئة  تشكيل  على  العمل 

واالجتماعّية  التربوّية  املشاريع  لدعم  التحديد،  وجه  على  اخلليجّية 
والثقافّية يف املجتمع العربّي. 

للعالم . 10 تبّث  داخلّية   - عربّية  تلفزيونّية  محّطة  تأسيس  إمكانّية  بحث 
العربّي، ابتغاء زيادة الوعي بشأن أوضاع املواطنني العرب داخل إسرائيل. 

اخلالصة 
حّتى السنوات األخيرة، كانت األقلّّية العربّية يف إسرائيل غائبة متاًما عن اهتمام 
صياغة  يف  بقّوة  حاضًرا  كان  العربّي  احمليط  أّن  من  الرغم  على  العربّي،  احمليط 
الوعي السياسّي والتوّجهات الفكرّية واأليديولوجّية التي مّرت على املجتمع العربّي 
منذ سبعني عاًما. وخالل فترة الصراع العربّي - اإلسرائيلّي حّتى سنوات الثمانني، 
لم حتاول الدول العربّية توظيَف األقلّّية العربّية لصاحلها، أو اعتباَرها ورقة رابحة 
يف الصراع. على الرغم من ذلك، ميكن القول –مبقدار غير بعيد عن الدّقة- إّن 
املجتمع العربّي يف إسرائيل كان يعتبر نفسه جزًءا من احمليط العربّي بكّل املفاهيم، 
وينظر إلى وجوده على أّنه امتداد اجتماعّي ووجدانّي وثقايّف للمحيط العربّي. هذه 
احلالة التواصلّية، على صعيد الوعي والوجدان، ألقت بظاللها على عالقة وموقف 
أّنه  على  العربّي  احمليط  إلى  األنظار  امتّدت  ولطاملا  الدولة،  من  العربّي  املواطن 
مصدر استقواء معنوّي واستيحاء فكرّي؛ فكّل التحّوالت الفكرّية واأليديولوجّية التي 
شهدها العالم العربّي انعكست على احلالة العربّية داخل إسرائيل بدًءا بالقومّية 
العربّية، مروًرا بالتأّطر من جديد يف الوطنّيات الُقْطرّية، وانتهاًء باملّد اإلسالموّي 
واللجوء إلى أُُطِر ما قبل الدولة على خلفّية منطق التفّكك الذي جاء به "الربيع 
العربّي". وإذا كانت هنالك نخب سياسّية رأت يف أوسلو وامتداد حاالت تطبيع على 
وفّعالّياته  السياسّية  -بنخبته  العربّي  املجتمع  فإّن  لها،  حصاًرا  الرسمّي  الصعيد 
ًسا وفرصة للتملّص من  الثقافّية والفّنّية واإلعالمّية- رأى يف حالة التطبيع متنفَّ
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حالة احلصار املفروضة على املجتمع العربّي. مّما ال شّك فيه أّنه كانت لثورات 
العربّي،  املجتمع  لدى  العاّم  املزاج  على  سلبّية  معنوّية  إسقاطات  العربّي"  "الربيع 
سياسّي  خطاب  تطوير  بضرورة  القناعات  لديه  عّززت  ذاته  الوقت  يف  أّنها  إاّل 
جديد ال يُغفل االنتماء القومّي، بل مُيَْوِضع احلقوق املدنّية اجلماعّية يف ُصلب هذا 
اخلطاب. يبقى أن نشير إلى أّن عالقة املجتمع العربّي بالدولة وقراءته حلالته كانتا 
على الدوام متداخلتني مع احلاصل العاّم يف احمليط العربّي، وهذا أمر ال ميكن 

إغفاله، بل بات عاماًل مؤّثًرا يف سلوكّيات املجتمع العربّي يف السنوات األخيرة. 


