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املقدمة
مل تقت�رص نتائج نكبة فل�سطني �سنة  1948على تهجري �أكرث من  %58من
الفل�سطينيني ،وتدمري واحتالل معظم ممتلكاتهم ،بل ولّدت �إ�شكالية �أخرى
لي�ست �أقل �أهمية من عملية التهجري املمنهج التي اتبعها االحتالل الإ�رسائيلي؛
ففل�سطينيو  1948الذين ا�ستطاعوا البقاء يف ديارهم ،بات عليهم البحث عن
خريطة طريق ليتعاملوا مع الواقع االحتاليل اجلديد وما نتج عن مفاعيل
�إعالن قيام “دولة �إ�رسائيل“ �سنة .1948
مل يكن من ال�سهل على فل�سطينيي � ،1948أن يجدوا الطريقة املثلى التي
تبقي ه�ؤالء الفل�سطينيني ك�سكان �أ�صليني للبالد من جهة ،وت�ؤ ّمن لهم
االنخراط احلذر داخل امل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية امل�ستجدة ،والكيان ال�سيا�سي
املفتعل من جهة �أخرى.
تعامل فل�سطينيو  1948بحذر �شديد مع املنظومة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية؛
من �أحزاب �سيا�سية وم�ؤ�س�سات دولة؛ ففي بداية ت�أ�سي�س الكيان الإ�رسائيلي
مل ين�ضم الفل�سطينيون �إىل الأحزاب الإ�رسائيلية� ،إال �أن بع�ضهم قام بالت�صويت
لبع�ض الأحزاب الإ�رسائيلية التي خا�ضت انتخابات الكني�ست الإ�رسائيلي،
ظنا ً منهم �أنّ فوز هذه الأحزاب قد يكون �أقل �رضرا ً على الو�ضع الفل�سطيني
باملقارنة مع الأحزاب اليمينية املتطرفة .ثم بعد ذلك بد�أ البع�ض ينت�سب �إىل
�أحزاب �إ�رسائيلية ي�سارية ،ويرت�شح يف قوائمها بانتخابات الكني�ست� ،إىل
�أن �أ�صبح ب�إمكان فل�سطينيي � 1948أن ي�ؤ�س�سوا �أحزابا ً قومية عربية ،لها
براجمها ال�سيا�سية التي تعك�س مطالب وحاجيات فل�سطينيي .1948
خا�ض فل�سطينيو � 1948رصاعا ً طويالً مع م�ؤ�س�سات و�أحزاب الكيان
الإ�رسائيلي ،من �أجل احل�صول على بع�ض احلقوق الوطنية وال�سيا�سية،
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وتثبيت الهوية القومية العربية .وحاولوا جاهدين مقاومة ومقارعة القوانني
الإ�رسائيلية العن�رصية التي كانت ت�ستهدفهم.
وانطالقا ً من �أهمية هذا املو�ضوع اختارت هيئة التحرير يف مركز الزيتونة
�أن تخ�ص�ص هذا الإ�صدار من �سل�سلة تقارير املعلومات لتناول مو�ضوع
الأحزاب العربية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .1948
ي�سلط التقرير ال�ضوء يف الق�سم الأول على تاريخ امل�شاركة ال�سيا�سية
لفل�سطينيي  1948وت�شكيل الأحزاب العربية ،ويتحدث يف الق�سم الثاين عن
دور الأحزاب العربية يف احلياة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية ومدى ت�أثريها يف
قوانني احلكومات الإ�رسائيلية و�سيا�ساتها ،وامل�شاركة يف انتخابات الكني�ست
والبلديات .ويتناول يف الق�سم الثالث موقف الأحزاب العربية من الق�ضية
الفل�سطينية واملوقف من �أهم الأحداث التي مرت ومت ّر بها الق�ضية .ويف
الق�سم الرابع يعر�ض التقرير للموقف الإ�رسائيلي من الأحزاب العربية ،ث ّم
يتناول القوانني والإجراءات الإ�رسائيلية جتاه هذه الأحزاب للح ّد من ت�أثريها
وفاعليتها.
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التمهيد :واقع فل�سطينيي  1948بعد �إعالن
قيام “�إ�سرائيل“ وتاريخ امل�شاركة ال�سيا�سية
�شكل الفل�سطينيون العرب الأغلبية ال�ساحقة من جممل �سكان فل�سطني
التاريخية حتى �سنة ( 1948عام النكبة) .وا�ستطاع اليهود �إن�شاء كيانهم يف
�سنة  1948على نحو  %77من �أر�ض فل�سطني .ونتيجة للحرب التي �شنتها
الع�صابات ال�صهيونية �ض ّد الفل�سطينيني ،وما ح�صل فيها من عمليات قتل،
وذبح ،وتهجري ،وتدمري قرى ومدن فل�سطينية ب�أكملهاّ ،
مت طرد �أكرث من
� 800ألف فل�سطيني من �أر�ضهم ،ي�شكلون نحو  %58من ال�شعب الفل�سطيني.
فح�سب درا�سة �إح�صائية دقيقة قامت بها جانيت �أبو لغد ف�إن عدد الفل�سطينيني
يف نهاية �سنة  1948كان مليونا ً و� 398ألفاً� ،أما تقديرات �سلمان �أبو �ستة لل�سنة
نف�سها فهي مليون و� 441ألفاً .وقد بلغ عدد الفل�سطينيني الذين مل يتمكن
ال�صهاينة من طردهم نحو � 156ألفاً� ،أي  %17من العدد الكلي ل�سكان الكيان
ال�صهيوين عند �إن�شائه .وه�ؤالء الذين بقوا هم الذين يعرفون بـ“فل�سطينيي
� ”1948أو عرب � ،1948أو ما ي�سميه ال�صهاينة بـ“عرب �إ�رسائيل”.1
وح�سب معطيات ن�رشتها دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية يف ت�رشين
الثاين /نوفمرب  ،2013ف�إن عدد �سكان الدولة العربية ،مبا يف ذلك �سكان �رشق
مدينة القد�س الذي احتل يف �سنة  ،1967قد بلغ  8,120,300ن�سمة ،وبلغ
عدد ال�سكان اليهود  6,093,600ن�سمة� ،أي  %75.04من جمموع ال�سكان،
فيما يبلغ عدد ال�سكان العرب ،مبا يف ذلك �سكان �رشقي القد�س واجلوالن،
 1,679.8مليون ن�سمة� ،أي  ،2%20.68و�إذا ما حذفنا عدد �سكان �رشقي القد�س
(نحو � 318.5ألفا ً ،)3واجلوالن (نحو � 25ألفا ً ،)4ف�إن عدد فل�سطينيي 1948
ي�صبح نحو  1,336,300ن�سمة� ،أي  %16.45من جمموع ال�سكان ،بينما يبلغ
عدد ال�سكان املعرفني بـ“�آخرين” � 347ألف ن�سمة� ،أي .5%4.27
7
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كانت �سيا�سات احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة منذ �سنة  1948متيل
دوما ً �إىل عدم االعرتاف بالفل�سطينيني داخل “�إ�رسائيل” بكونهم �أقلية
قومية� ،إمنا قوميات دينية واجتماعية وثقافية وغري ذلك .وكونت الآلة
الإ�رسائيلية م�صطلحات لتعريف الفل�سطينيني يف “�إ�رسائيل” بعيدا ً عن
التعريف العربي والفل�سطيني ،و�أطلقت عليهم ا�سم “العرب الإ�رسائيليون”
�أو “عرب �إ�رسائيل” .و�سعت احلكومات �إىل تبني مبد�أ التعامل القطاعي مع
فل�سطينيي  ،1948ف�أقامت �أق�ساما ً للأقليات يف الوزارات التي لها تعامل يومي
مع الفل�سطينيني داخل “�إ�رسائيل” ففي وزارة الرتبية والتعليم دائرة عربية،
و�أخرى درزية ،وثالثة بدوية�...إلخ.6
مل تتبلور يف �أو�ساط الفل�سطينيني داخل “�إ�رسائيل” اجتاهات �سيا�سية
وا�ضحة �إال يف مرحلة مت�أخرة ،ويعود ذلك بالدرجة الأوىل �إىل احلكم الع�سكري
الذي ُفر�ض عليهم �آنذاك حتى �سنة  ،1966وخالل الفرتة  1966–1948مل
تظهر �أحزاب عربية على الإطالق ،و�إن ظلت بع�ض القوائم العربية ت�شارك
يف انتخابات الكني�ست منذ  .1949وقد �شهدت اخلم�سينيات وال�ستينيات من
القرن الع�رشين بع�ض املحاوالت لت�شكيل حركات �سيا�سية تتحدث با�سم
فل�سطينيي  ،1948لكنها مل تتمكن من اال�ستمرار� ،إما ب�سبب خالفات داخلية،
�أو للت�ضييق الذي كانت متار�سه ال�سلطات الإ�رسائيلية عليها .ومع ذلك ميكن
الإ�شارة �إىل بع�ض املحاوالت التي كان لها ت�أثري �إيجابي كبري يف التاريخ
ال�سيا�سي لفل�سطينيي :71948
 .1ت�أ�سي�س اجلبهة العربية يف �سنة  ،1958التي �ضمت يف ع�ضويتها
ال�شيوعيني ،والنا�رصيني ،والقوميني ،لكنها مل تع ّمر طويالً ،وانفرط
عقدها ب�سبب اخلالفات بني العنا�رص املكونة لها ،على خلفية اخلالف الذي
ن�شب بني النا�رصية واالحتاد ال�سوفياتي يف خم�سينيات القرن الع�رشين.
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 .2حركة الأر�ض التي �أ�س�سها القوميون يف �سنة � ،1958إال �أن ال�سلطات
الإ�رسائيلية قامت بحظرها ر�سميا ً عند حماولتها التح ّول �إىل حزب �سيا�سي
م�سجل قانونيا ً يف �سنة .1965
ّ
 .3ت�شكيل حركة �أبناء البلد التي �أن�ش�أتها عنا�رص قومية يف �أوائل ال�سبعينيات
من القرن الع�رشين ،ومار�ست �أن�شطة �سيا�سية و�إعالمية وطالبية� ،شبه
�رسية وعلنية ،غري معرتف بها قانوناً.
وقد حدث تطور بارز على هذا ال�صعيد يف �سنة  ،1983عندما �شكلّت جمموعة
ان�ش ّقت عن اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة (حدا�ش) تنظيما ً اتخذ ا�سم
احلركة التقدمية – النا�رصة ،وحتول �إىل تنظيم قطري يف �سنة  ،1984عندما احتد
مع جمموعة من �أ ّم الفحم ان�شقت عن حركة �أبناء البلد ،مع �شخ�صيات بارزة
يف الو�سط العربي ،لت�أ�سي�س احلركة التقدمية .وتكتلت احلركة التقدمية ،قبيل
انتخابات الكني�ست احلادي ع�رش ( ،)1984مع تنظيم �ألرتنتيف (البديل)
 Alternativeاليهودي لإن�شاء القائمة التقدمية لل�سالم ،وخا�ضت االنتخابات
التي جرت يف تلك ال�سنة ،وفازت فيها مبقعدين يف الكني�ست.8
ويف �سنة  1988حدث تطور بارز ،يف م�سرية فل�سطينيي  1948ال�سيا�سية،
حيث ّ
مت �إن�شاء احلزب الدميقراطي العربي ،والذي كان �أول حزب عربي
رصف مل تعمد ال�سلطات الإ�رسائيلية �إىل حظره .فقد ان�سحب ع�ضو الكني�ست
� ْ
عبد الوهاب دراو�شة ،الذي كان ع�ضوا ً يف حزب العمل الإ�رسائيلي ،من
حزبه يف �أوائل تلك ال�سنة ،و�أقدم مع عدد كبري من ر�ؤ�ساء املجال�س العربية
و�أع�ضائها ،ورجال دين م�سلمني وم�سيحيني ،ورجال �أعمال ،على �إقامة
احلزب الدميقراطي العربي ،الذي خا�ض انتخابات الكني�ست الثاين ع�رش
( ،)1988وفاز فيها مبقعد واحد.
وفتح ت�شكيل احلزب الدميوقراطي العربي الباب �أمام �أحزاب عربية �أخرى
ظهرت يف ت�سعينيات القرن الع�رشين� ،أبرزها :التجمع الوطني الدميقراطي
9
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بزعامة عزمي ب�شارة يف �سنة 1995؛ احلركة العربية للتغيري بزعامة
�أحمد الطيبي يف �سنة 1996؛ والقائمة العربية املوحدة التي كانت مكونة
يف �سنة  2003من �شطر من احلركة الإ�سالمية برئا�سة عبد املالك دهام�شة،
واحلزب الدميقراطي العربي برئا�سة طلب ال�صانع ،واحلزب القومي العربي
برئا�سة حممد كنعان .وخا�ضت القائمة العربية املوحدة واحلركة العربية
للتغيري انتخابات الكني�ست الثامن ع�رش ( )2009يف قائمة انتخابية واحدة.9
وخا�ضت الأحزاب العربية انتخابات الكني�ست التا�سعة ع�رش ( )2013يف
�إطار قائمتني عربيتني مركزيتني ،هما التجمع الوطني الدميقراطي ،والقائمة
العربية املوحدة ،وقائمة عربية يهودية هي حدا�ش .كما �شاركت قائمتان
جديدتان �صغريتان هما حزب دعم وقائمة الأمل للتغيري.10
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�أو ًال :اخلريطة ال�سيا�سية للأحزاب العربية
�شكلت حرب �سنة  1967منعطفا ً مه ّما ً يف احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية،
والتحوالت اجلذرية التي طر�أت بالن�سبة لفل�سطينيي  .1948حيث كانت
مبثابة االنطالقة الأوىل للأحزاب العربية ،ولظهور نوع معني من التنظيم
ال�سيا�سي العربي امل�ستقل عن التنظيم ال�سيا�سي ال�صهيوين اليهودي� .إال �أن
هذا التنظيم مل ي�أخذ طابعا ً مميزا ً �إال يف العقدين الأخريين من القرن الع�رشين،
حيث �أ�صبحت الأحزاب العربية ت�شكل رقما ً يف املعادلة ال�سيا�سية واالنتخابية
داخل الكيان ال�صهيوين .وبات متثيلها لل�صوت العربي ،املتنامي دميوغرافيا ً
ب�شكل كبري ،مقارنة بالنمو الدميوغرايف يف الو�سط اليهودي ،ي�شكل عن�رصا ً
ترجيحيا ً حلزب �إ�رسائيلي على الآخر.
وتن�شط يف الو�سط العربي يف “�إ�رسائيل” عدة �أحزاب ،وقوى �سيا�سية،
وهيئات متثيلية ،وحملية ،وقطرية ،ن�ش�أ معظمها بفعل التطورات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية ،التي طر�أت مبرور الوقت على فل�سطينيي .111948
�إن الأحزاب ال�سيا�سية العربية يف “�إ�رسائيل” تت�شابه يف �أ�سمائها وبراجمها؛
فهناك حدا�ش ،واحلركة الوطنية التقدمية ،واحلزب الدميقراطي العربي،
والتجمع الوطني الدميقراطي ،واحلركة العربية للتغيري ،وكلها تتفق يف
تبنيها للمطالب العربية وتختلف يف كيفية حتقيق هذه املطالب.
كما و�أن جميعها اتبعت على م ّر ال�سنني خطا ً حازماً ،وانتهجت موقفا ً
مناوئا ً لل�صهيونية ،ورف�ضت يف ن�رشاتها ودعايتها تعريف “�إ�رسائيل” كدولة
لل�شعب اليهودي ،و َتع ّد هذا التعريف ب�أنه غري من�صف جتاه العرب مواطني
الدولة .و�أكدت على كون الدولة دولة لك ّل مواطنيها .هذا املوقف يتطابق عمليا ً
مع موقف الغالبية ال�ساحقة للعرب ،الذين ال ي�ستوعبون النظر لأنف�سهم
ك�إ�رسائيليني.12
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أي حزب عربي يف “�إ�رسائيل” مل يكن فل�سطينيو 1948
قبل ن�شوء � ّ

بعيدين عن احلياة ال�سيا�سية ،بل كانت لهم م�شاركاتهم و�أع�ضا�ؤهم يف
�أحزاب �إ�رسائيلية ،م�ؤ�س�سوها �شخ�صيات �إ�رسائيلية ،فاحلزب ال�شيوعي
الإ�رسائيلي )ماكي  )Makiالذي ت�أ�س�س يف �سنة  ،1948لقي الدعم والت�أييد
من ال�سكان العرب امل�شاركني يف االنتخابات؛ لكونه الوحيد الذي �ض ّم بع�ض
القوى الوطنية الفل�سطينية ،قبل ت�أ�سي�س تنظيمات عربية ،وكان احلزب
ينادي بامل�ساواة بني العرب واليهود ،والدفاع عن احلقوق العربية .13وبقي
احلزب وملدة طويلة القوة الوحيدة الفاعلة يف املجتمع العربي يف “�إ�رسائيل”،
وكان برنامج احلزب ال�شيوعي منذ ت�أ�سي�سه يدعو �إىل قيام كيان فل�سطيني �إىل
جانب دولة “�إ�رسائيل” .وبعد حرب  ،1967نادى احلزب باالعرتاف مبنظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�إقامة دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.14
انق�سم احلزب على نف�سه يف �سنة  1965بني �أكرثية عربية قامت
بت�أ�سي�س القائمة ال�شيوعية اجلديدة (راكاح  )Rakahوبني �أقلية �صغرية
(ماكي  ،15 )Makiما لبثت �أن اختفت عن احللبة ال�سيا�سية بعد انتخابات
الكني�ست ال�سابع يف �سنة  ،1969وكان �سبب االنق�سام هو موقف احلزب
من احلركة القومية العربية .16
مل تكن الأحزاب ال�صهيونية معنية بالن�شاط ال�سيا�سي للعرب ،و�إمنا اهتمت
باحل�صول على �أ�صواتهم قبيل االنتخابات ،فمثالً جنح حزب ماباي Mapai
(العمل الحقاً) يف �سنة  1959حتقيق قمة جناحه يف جمع الأ�صوات العربية
النتخابات الكني�ست ،فح�صل على �ستة مقاعد بف�ضل الأ�صوات العربية ،هذا
وقد رف�ض احلزب قبول عرب بني �أع�ضائه حتى �سنة .171974
“لقد متكنت الأحزاب ال�صهيونية من خالل ممثلي العائالت واملخاتري
والطوائف املختلفة من �إحكام ال�سيطرة على فل�سطينيي  ،1948والإبقاء عليهم
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ُم َفتَّتني �ضعفاء ،فمن خالل احلكم الع�سكري ،وجهاز املخابرات ،ومكتب
ال�ش�ؤون العربية ا�ستطاعت جتزئة و�رشذمة فل�سطينيي � 1948سيا�سيا ً
واجتماعياً ،وم�صادرة مواردهم االقت�صادية” .18غري �أنه منذ ن�ش�أة الأحزاب
العربية� ،أخذت تتقل�ص الأ�صوات التي حت�صدها الأحزاب ال�صهيونية.
ونعر�ض فيما يلي ملحة عامة للأحزاب ال�سيا�سية العربية يف “�إ�رسائيل”:

 .1اجلبهة ال�شعبية العربية :1958
ت�أ�س�ست يف  ،1958/5/6وقد كانت ثمرة التحالف ال�سيا�سي بني احلزب
ال�شيوعي الإ�رسائيلي ،وبع�ض ال�شخ�صيات العربية ،وقد �أُعلنت اجلبهة
ال�شعبية يف �أول م�ؤمتر قطري عربي عقد يف �أعقاب انتفا�ضة النا�رصة يف
 ،1958/5/1ورف�ضت ال�سلطات الإ�رسائيلية ت�سجيلها با�سم اجلبهة العربية
فعرفت با�سم اجلبهة ال�شعبية.
وحددت اجلبهة �أهداف قيامها يف الت�صدي ل�سيا�سة احلكومة الإ�رسائيلية
جتاه العرب ،والدفاع عن حقوقهم ،وذلك على الرغم من اجلهود امل�ضنية التي
بذلها احلكم الع�سكري لعرقلة قيامها ،والقيود ال�صارمة التي فر�ضت على
زعماء اجلبهة وم�ؤيديها ،فلم مينح قادتها ت�صاريح تنقل ،و ّ
مت اعتقال عدد
وحقق مع الآخرين.19
منهم ُ
وكانت اجلبهة العربية ال�شعبية قد �أ�س�ست بقرار من احلزب ال�شيوعي،
وكان الهدف من ت�أ�سي�سها جتميع الأطر وال�شخ�صيات الوطنية ،وكانت حتت
م�س ّمى “اجلبهة العربية” ،ولكن احلكومة الإ�رسائيلية رف�ضت ذلك اال�سم
فعرفت بـ“اجلبهة ال�شعبية” ،ولكن �رسعان ما ان�شقت اجلبهة �إىل �شيوعيني
وقوميني؛ ت�أثرا ً بتطورات �إقليمية �أكرث منها حملية ،20و�أعلن التيار القومي
فيها عن ت�أ�سي�س “حركة الأر�ض”.
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 .2حركة الأر�ض :1958

قامت حركة الأر�ض يف �سنة  ،1958على �إثر ال�رصاع الذي وقع بني احلركة
القومية العربية ،بقيادة جمال عبد النا�رص ،والأحزاب ال�شيوعية العربية.
وكان من الطبيعي �أن ينتقل هذا ال�رصاع �إىل فل�سطينيي .1948
و�أعطت ال�سلطات الإ�رسائيلية املجال لقادة حركة الأر�ض� ،إال �أن قدرة
احلركة على حتريك ال�شارع العربي �ش ّكل �إزعاجا ً لل�سلطات الإ�رسائيلية،
وظهرت قوة حركة الأر�ض جليا ً عند دعوتها ملقاطعة االنتخابات الربملانية
التي جرت يف �سنة  .1959ومن مبادئ احلركة ،كما ن�رشت يف العدد الأول من
من�شوراتها الذي حمل ا�سم الأر�ض يف �سنة :1959
�أ�	.إعطاء حقوق مت�ساوية يف ك ّل احلقول للمواطن العربي ،و�إلغاء قوانني
التمييز العن�رصي ،والإقالع عن �سيا�سة هدم ال�شخ�صية العربية
ومقوماتها املعنوية واملادية والروحية ،وف�سح جميع الإمكانات �أمامها
لتتفاعل وتتطور �ضمن تقاليدها ومميزاتها القومية.
ب .االعرتاف بحقّ عودة الالجئني العرب �إىل ديارهم ،لأنه ال ميكن �أن ي�ستقر
ال�سالم ،ما دام مليون الجئ [كتب يف �سنة  ]1959حمرومني من العودة
�إىل بالدهم ،يعي�شون على فتات املوائد ،وينامون يف اخليام ،وميوتون
بني اجلبال وح ّر الرمال .و�إننا �إذ نقول هذا ال ن�ستدر عطفا ً وال ن�ست�رصخ
�إن�سانية ،لأننا نرى �أن م�شكلتهم م�شكلة �سيا�سية يف ال�صميم.
ج .االعرتاف ب�أن الوحدة العربية هي القوة امل�ستقلة واملقررة يف العامل
العربي ،و�أن � ّأي اعتبار �آخر هو وليد خط�أ لفهم حقبة التاريخ� ،سي�ؤدي
ب�صاحبه� ،إن عاجالً �أو �آجالً� ،إىل اال�صطدام بهذه احلقيقة التي تتحطم
عليها قرون الوعول.
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هذه ثالثة من املبادئ التي و�ضعتها حركة الأر�ض ،وكانت هناك بع�ض
املبادئ الأخرى على غرار املطالبة باتباع �سيا�سة احلياد الإيجابي ،متا�شيا ً
مع املبادئ التي و�ضعها م�ؤمتر باندونغ  Bandung Conferenceالتاريخي
�سنة  1955يف �إندوني�سيا ،والذي �شهد �إن�شاء حركة عدم االنحياز.
وقد وجدت “�إ�رسائيل” هذه املواقف معادية لأمن “الدولة العربية”،
وخ�صو�صا ً البند الثالث ،وقامت ال�سلطات الإ�رسائيلية مب�صادرة عدد الأر�ض
الثالث ع�رش ،ونفي قادة احلركة �إىل �أماكن خمتلفة داخل الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة  .1948وقررت حمكمة العدل العليا الإ�رسائيلية يف بداية ال�ستينيات
من القرن الع�رشين اعتبار احلركة خارجة عن القانون ،و ّ
مت منع �أع�ضائها من
ممار�سة ال�سيا�سة .و�أفرزت حركة الأر�ض ،حركة �شابة �أطلقت على نف�سها
ا�سم “�أبناء البلد”.21

 .3حركة �أبناء البلد :1972
يف �سنة ّ 1972
مت �إن�شاء حركة �أبناء البلد ،التي تع ّد نف�سها جزءا ً ال يتجز�أ
من منظمة التحرير الفل�سطينية ،وخا�صة التيار الي�ساري منها ،حيث ركزت
يف برناجمها على املحافظة على الهوية الوطنية الفل�سطينية.
وظهرت حركة �أبناء البلد يف �سنة  1973تنظيما ً �صغريا ً يف مدينة �أ ّم الفحم،
�أ�س�سه املحامي توفيق الكيوان خلو�ض انتخابات املجل�س املحلي التي جرت
يف تلك ال�سنة .و�شجع ظهور التنظيم وحتقيقه جناحا ً حمدودا ً �أن�صار التيار
القومي على �إقامة تنظيمات م�شابهة يف عدد من القرى ،وقد �أقامت هذه
التنظيمات �صالت فيما بينها ،وتناولت الر�أي وامل�ساندة ،ولكنها مل تتحول �إىل
تنظيم قطري موحد ين�شط حتت ا�سم �أبناء البلد �إال يف فرتة الحقة .ولهذا ميكن
القول �إن عدم وجود تاريخ حمدد لت�أ�سي�س التنظيم يعك�س عدم والدته بقرار
بقدر ما جاء ا�ستجابة لواقع بد�أ يربز بني اجلماهري العربية.22
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�أما �أبرز اخلطوط العامة للحركة فهي:23
�أ .ال�شعب الفل�سطيني يف �أرا�ضي  1948هو جزء ال يتجز�أ من ال�شعب
الفل�سطيني.
ب .منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب
الفل�سطيني يف كافة �أماكن تواجده.
جّ �	.أي ح ّل للق�ضية الفل�سطينية يجب �أن ي�شمل فل�سطينيي .1948
�أ�سهمت احلركة يف معظم الن�شاطات والن�ضاالت اجلماهريية
لفل�سطينيي � ،1948سواء يف ن�ضال جبهة الدفاع عن الأرا�ضي العربية� ،أم
يف ال�سلطات املحلية� ،أم يف احلركة الطالبية .24مار�ست هذه احلركة العمل
ال�سيا�سي ،متجنبة الأخطاء التي وقعت فيها حركة الأر�ض� ،إال �أنها عانت
من خالفات داخلية ،مما �ساعد ال�سلطات الإ�رسائيلية يف مرحلة ما على
تفكيك وحدتها.25
غري �أن احلركة عادت و�أ�صدرت بيانا ًحمل عنوان “حركة �أبناء البلد موحدة”،
�أعلنت فيه عن توحيد ِ�شقي احلركة بقيادة رجا �إغبارية وحممد كناعنة،
وانتخاب �أمانة عا ّمة م�ؤقتة لإدارة �ش�ؤون احلركة اجلارية .و�أ�شار البيان �إىل
اجتماع عقد يف  ،2011/12/3بح�ضور ممثلي جميع مكوناتها يف بيت حممد
كناعنة ،نظرا ً لكونه قيد االعتقال املنزيلّ ،
مت التو�صل فيه �إىل توافق مبدئي
ب�ش�أن توحيد ِ�شقي احلركة ،وت�شكيل قيادة مو�سعة.26

 .4احلركة الإ�سالمية :1973
تع ّد احلركة الإ�سالمية من احلركات امله ّمة التي لعبت دورا ً بارزا ً يف احلياة
ال�سيا�سية لفل�سطينيي  .1948ت�أ�س�ست يف بداية �سبعينيات القرن الع�رشين
بني �أو�ساط ال�شباب الإ�سالميني الذين ال ينتمي معظمهم لأحزاب �سيا�سية،
16

الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

خ�صو�صا ً �أولئك الذين در�سوا يف الكليات الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،حيث ت�أثروا بامل�ضامني االجتماعية ،والثقافية ،وال�سيا�سية الإ�سالمية.
وتعود بدايات ن�ش�أة احلركة الإ�سالمية يف “�إ�رسائيل” �إىل �سنة  1971حيث
�شكل ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ش نواتها الأ�سا�سية يف قرية كفر قا�سم ،ومتثلت
دعوتها الرئي�سية يف “العودة �إىل الإ�سالم” .ويف �سنة  1977عقد �أول م�ؤمتر
�إ�سالمي يف “�إ�رسائيل” ،وتقرر فيه املطالبة بتحرير �أمالك الوقف الإ�سالمي،
وحقّ امل�سلمني يف �إدارة �ش�ؤونها وتعيني الق�ضاة يف املحاكم ال�رشعية .27ويف
�سنة  1978و�صلت احلركة �إىل مدن �أم الفحم ،وباقة الغربية ،وجِ ّت �شمايل
املثلث ،ثم النقب ،وو�صلت النا�رصة وبع�ض قرى اجلليل الفل�سطيني يف
�سنة .281980
وترجع اليقظة الإ�سالمية �إىل انت�شار التيار الإ�سالمي يف تلك الفرتة يف
املحيط العربي والإ�سالمي ،مع تراجع وف�شل التيارات القومية والي�سارية،
خ�صو�صا ً �إثر هزمية حرب  ،1967وحتى اللقاء مع �أهل ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة كان له ت�أثري ملحوظ يف اليقظة الإ�سالمية بني فل�سطينيي ،1948
فوجد امل�سلمون من بينهم يف املناطق املحتلة �أيديولوجيات وحركات دينية مل
ي�سبق لهم �أن عرفوها من قبل.29
ويف �سنة � 1979أ�س�ست “�أ�رسة اجلهاد” من قبل ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ش،
الذي �سجنته ال�سلطات الإ�رسائيلية ،وجمموعة من ال�شبان من التيار امل�سمى
“التائبني” بقيادة فريد �أبو مخ من قرية باقة الغربية ،الذين دعوا للجهاد امل�سلح
واحلرب االقت�صادية �ض ّد الإ�رسائيليني؛ و ّ
مت اعتقال غالبيتهم �سنة .1980
وبعد ذلك ومنذ �سنة  1982تبنّت احلركة �أ�سلوبا ً �إ�صالحيا ً مدنيا ً يعتمد على
�أ�س�س احلوار امل�ستمر مع كل من يحيط بهم من م�سلمني ،ويهود ،وم�سيحيني،
وغريهم.30
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والحقا ً �أ�س�س ال�شيخ دروي�ش حركة ال�شباب امل�سلم ،التي ركزت جهودها
على العمل االجتماعي والرتبوي .ومنذ �إطالق �رساح قادة “�أ�رسة اجلهاد”،
وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ش ،تبنت احلركة الإ�سالمية نهجا ً دعويا ً
م�ساملاً ،يقوم على “نظرية واقعية” مفادها �أن ينح�رص عمل �إ�سالميي �أرا�ضي
 1948يف تثبيت الهوية العربية الإ�سالمية والدفاع عن حقوق الأقلية ،عرب
الن�ضال ال�سيا�سي واالنتخابات البلدية� ،أو حتى من خالل انتخابات الكني�ست
�إذا اقت�ضى الأمر .31ويف �سنة  1989دخلت احلركة الإ�سالمية يف انتخابات
جمال�س بلديات القرى العربية يف “�إ�رسائيل” ،وفازت يف خم�س بلديات مهمة
منها �أم الفحم ،ومنذ ذلك الوقت اهتمت احلركة ب�أن�شطة البلديات ،ومل تتعداها
للن�شاط ال�سيا�سي يف الربملان الإ�رسائيلي.32
وقد وقع ان�شقاق داخل احلركة عندما انق�سمت �إىل جناحني :جناح بقيادة
ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س بلدية �أ ّم الفحم ،على خالف يف النواحي الإ�سالمية
ال�سيا�سية والوطنية ،وجناح �آخر بقيادة عبد اهلل منر دروي�ش الذي �أظهر نوعا ً
من املرونة ال�سيا�سية جتاه امل�شاركة بالعملية ال�سيا�سية يف الربملان الإ�رسائيلي
لتحقيق مكا�سب اجتماعية ،واقت�صادية لل�سكان الفل�سطينيني يف الأرا�ضي
الفل�سطينية التي حتتلها “�إ�رسائيل” منذ �سنة  .1948وهذا ما جعلها تتحالف
مع احلزب الدميقراطي العربي يف انتخابات �سنة  ،1996ويفوز حتالفها معه
ب�أربعة مقاعد يف الربملان ،وبقي اجلناح الآخر بقيادة ال�شيخ رائد �صالح خارج
هذه العملية الربملانية لأن �أع�ضاء هذا اجلناح ال ي�ؤمنون بها.33
تدعو احلركة �إىل حتقيق امل�ساواة يف احلقوق بني العرب واليهود يف
“�إ�رسائيل” ،وت�ؤيد �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة �إىل جانب “�إ�رسائيل”،
وت�ؤكد على حقّ الالجئني يف العودة �إىل وطنهم.34
واحلركة الإ�سالمية  -جناح ال�شمال ،بقيادة ال�شيخ رائد �صالح،
من �أقوى احلركات الفل�سطينية داخل الأرا�ضي الفل�سطينية التي حتتلها
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“�إ�رسائيل” منذ �سنة  ،1948ولقد و�صفها رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي الأ�سبق
�إيهود �أوملرت  ،Ehud Olmertخالل م�ؤمتر �صحفي ،باملتطرفة قائالً:
“نحن فخورون بدميقراطيتنا التي تتعامل مع �أكرث النا�س تطرفا ً وراديكالية
�أال وهي احلركة الإ�سالمية يف �إ�رسائيل التي تعرب عن نف�سها وعن حتري�ضها
يف دميقراطيتنا”.35

 .5اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة (حدا�ش) :1977
ت�أ�س�ست يف �سنة  1977من احلزب ال�شيوعي “راكاح” ،ومن جزء من
حركة الفهود ال�سود ،ومن جبهة “النا�رصة الدميقراطية” ،ومن “الي�سار
الدميقراطي الإ�رسائيلي” ،ومن ر�ؤ�ساء جمال�س حملية عربية ،و”جلنة
املبادرة الدرزية” ،التي �أن�شئت �سنة  1973للعمل �أ�سا�سا ً من �أجل �إلغاء التجنيد
الإجباري املفرو�ض على �أبناء الطائفة الدرزية يف “�إ�رسائيل” .وكذلك ان�ضمت
�إىل تلك الكتلة �شخ�صيات و�أو�ساط �شعبية يهودية ،وعربية على ح ّد �سواء.36
واجلبهة ذات توجه ي�ساري ،وال�سكرتري العام لها هو حممد بركة.
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،ت�ؤيد اجلبهة وقف عمليات اال�ستيطان و�إخالء
امل�ستعمرات ،كما تطالب بخروج القوات الإ�رسائيلية من جميع الأرا�ضي
العربية املحتلة يف �سنة  ،1967وت�أ�سي�س دولة فل�سطينية عليها� ،إىل جانب
دعمها حلقّ عودة الالجئني الفل�سطينيني� ،أو منحهم تعوي�ضات عادلة .ترى
اجلبهة وجوب اعرتاف “�إ�رسائيل” بالعرب على �أرا�ضيها على �أنهم �أقلية
قومية م�ستقلة ،وتدعو �إىل حت�سني ظروفهم و�رشوط عي�شهم.37

 .6احلزب الدميقراطي العربي :1988
يع ّد �أول حزب عربي برملاين قام على �أ�سا�س عربي �رصف ،ت�أ�س�س
يف �سنة  1988مببادرة من ع�ضو الكني�ست عبد الوهاب دراو�شة ،الذي كان
ع�ضوا ً يف حزب العمل الإ�رسائيلي وجزءا ً من كتلته الربملانية ،وان�سحب
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من احلزب املذكور يف �أوائل �سنة  ،1988احتجاجا ً على �سيا�سة وزير
الدفاع الإ�رسائيلي وقتئ ٍذ �إ�سحق رابني  Yitzhak Rabinجتاه االنتفا�ضة
الفل�سطينية .وقد �شاركه يف الت�أ�سي�س عدد كبري من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س
املحلية العربية يف مناطق خمتلفة ،ورجال دين م�سلمون وم�سيحيون ،وعدد
من رجال الأعمال.38
ينادي برنامج احلزب بالن�ضال من �أجل امل�ساواة الكاملة لفل�سطينيي 1948

مع اليهود يف “�إ�رسائيل” ،واالعرتاف بهم ك�أقلية قومية ،و�إلغاء جميع مظاهر
و�إجراءات الظلم والتمييز العن�رصي �ض ّدهم .وينادي على ال�صعيد القومي
بح ّل الق�ضية الفل�سطينية حالً عادالً ،و�إقامة دولة فل�سطينية بعد خروج
اجلي�ش الإ�رسائيلي من الأرا�ضي املحتلة كافة مبا يف ذلك �رشقي القد�س.
من الناحية التنظيمية يبدو احلزب تنظيما ً ف�ضفا�ضا ً و�أقرب �إىل حزب جلان
وحتالفات انتخابية منه �إىل حزب م�ؤ�س�سات ،والقوة الرئي�سية املحركة فيه
م�ؤ�س�سه عبد الوهاب دراو�شة ،39وطلب ال�صانع ،الذي ت�سلم رئا�سة احلزب
يف ت�رشين الثاين /نوفمرب .402012

 .7التجمع الوطني الدميقراطي :1995
ت�أ�س�س يف �سنة  1995بتحالف من عدة قوى ذات توجه قومي وعربي
�أهمها :حركة �أبناء البلد ،واحلركة التقدمية ،وحركة ميثاق امل�ساواة .من �أبرز
قادته عزمي ب�شارة وجمال زحالقة وحنني الزعبي .ويع ّد التجمع الوطني
الدميقراطي من �أبرز الت�شكيالت املمثلة لفل�سطينيي  .1948يع ّرف التجمع
نف�سه ب�أنه “حزب دميقراطي ميثل املواطنني العرب يف �إ�رسائيل ،حزب
قومي عربي وطني فل�سطيني ،يعمل على الربط بني الهوية القومية ومبادئ
الدميقراطية ،وي�سعى �إىل حتقيق ح ّل عادل للق�ضية الفل�سطينية ،ي�ضمن
احلقوق التاريخية لل�شعب الفل�سطيني”.41
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ويرى التجمع �أن “�إ�رسائيل دولة �شديدة التم�سك بهويتها اليهودية،
تتعار�ض فيها امل�ساواة الكاملة مع �أيديولوجيتها الر�سمية� ،أي ال�صهيونية”.
وي�ؤكد على �رضورة “احلفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي يف
�إ�رسائيل” .وينتقد الطروحات الداعية لإخراج من تبقى من فل�سطينيي 1948
من �أرا�ضيهم ،ويتهم “�إ�رسائيل” بـ”تطبيق قواعد احلكم الع�سكري جتاه
الأقلية الفل�سطينية” ،والنظر �إليها على �أنها “م�شكلة دميوغرافية”� .أما
بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية ،فيدعو التجمع �إىل �إيجاد ح ّل دائم لها ،ويتهم
“�إ�رسائيل” بعدم الرغبة بالتفاو�ض حول الثوابت الفل�سطينية حيال القد�س
وامل�ستعمرات.42
ارتبط ا�سم التجمع با�سم النائب ال�سابق ،عزمي ب�شارة ،الذي ا�ستقال من
الكني�ست يف ني�سان� /أبريل  2007بعد �أ�سابيع من مغادرته “�إ�رسائيل”؛ وبعد
�أن بد�أت ال�رشطة حتقيقات انتهت باتهامه بـ”اخليانة العظمى” ،والتج�س�س
ل�صالح حزب اهلل اللبناين.43
�أما �أهم بنود الربنامج ال�سيا�سي للحزب فهي:44
�أ .االعرتاف بحقّ تقرير امل�صري لل�شعب العربي الفل�سطيني.
ب .االن�سحاب من جميع املناطق العربية التي احتلت �سنة  ،1967و�إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف ال�ضفة وغزة ،وعا�صمتها القد�س ال�رشقية،
�إىل جانب دولة “�إ�رسائيل” ،وح ّل ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وفقا ً
لل�رشعية الدولية.
ج�	.إخالء جميع امل�ستعمرات الإ�رسائيلية من الأرا�ضي العربية املحتلة.
د .الن�ضال من �أجل امل�ساواة الكاملة للعرب مع اليهود واالعرتاف بهم ك�أقلية
قومية.
هـ .دفع م�سرية ال�سالم يف املنطقة.
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 .8احلركة العربية للتغيري :1996
ت�أ�س�ست احلركة العربية للتغيري �سنة  ،1996مببادرة �أحمد الطيبي،
امل�ست�شار ال�سابق لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يا�رس عرفات ،وع�ضو
الكني�ست فيما بعد .وهو ما ت�سبب يف �أزمة داخلية يف “�إ�رسائيل” ،ب�سبب ما
قالوا �إنه “والء مزدوج” مل�ؤ�س�س احلركة .وت�ؤكد احلركة العربية للتغيري على
ا�ستمرار دعم م�سرية ال�سالم الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية من �أجل �إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف� ،إىل جانب “دولة �إ�رسائيل”
يف حدود حزيران /يونيو 1967؛ وح ّل م�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ب�شكل
عادل طبقا ً لقرارات الأمم املتحدة .وتطالب يف امل�سار ال�سوري  -الإ�رسائيلي
باخلروج الكامل من اجلوالن ،طبقا ً حلدود الرابع من حزيران /يونيو 1967
وتوقيع اتفاقية �سالم مع �سورية كجزء من �سالم �شامل يف املنطقة.45
وتطالب احلركة برفع ودعم وتغيري املكانة القانونية واملدنية
لفل�سطينيي  ،1948وتقلي�ص الفجوة القائمة بني الو�سطني اليهودي والعربي
عن طريق �سيا�سة التمييز الإيجابي للو�سط العربي يف كافة املجاالت:
الزراعة ،وال�صناعة ،والتعليم ،واالت�صاالت ،وال�صحة ،والإ�سكان ،والأر�ض
وامليزانيات؛ وذلك من �أجل الو�صول �إىل م�ساواة حقيقية بني الو�سطني العربي
واليهودي يف كافة املجاالت ،من خالل �شعار “امل�شاركة املدنية الكاملة”
واالعرتاف باجلماهري العربية ك�أقلية قومية.46
وت�ؤكد احلركة على الهوية الثقافية والوطنية الفل�سطينية
لفل�سطينيي  ،1948و�أهمية التوا�صل القومي مع الأ ّمة العربية .وتدعم مبد�أ
التعاي�ش ال�سلمي اليهودي  -العربي ،املبني على �أ�سا�س من االحرتام املتبادل،
واالعرتاف باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية للأقلية العربية.47
و�سجلت احلركة كحزب قبل انتخابات �سنة � ،1996إال �أنها تراجعت
ُ
عن خو�ض االنتخابات يف تلك ال�سنة ،خوفا ً من �أال تتخطى ن�سبة احل�سم
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املطلوبة .ويف انتخابات الكني�ست اخلام�سة ع�رش� ،سنة  ،1999دخلت احلركة
يف ائتالف مع التجمع الوطني الدميقراطي ،لتفوز القائمة امل�شرتكة مبقعدين
يف الكني�ست .ويف انتخابات  2003حتالفت احلركة مع حدا�ش ،وفاز التحالف
بثالثة مقاعد .ويف انتخابات  2006حتالفت مع احلركة الإ�سالمية واحلزب
الدميقراطي العربي ،وفازت القائمة با�سم القائمة العربية املوحدة ب�أربعة
مقاعد .48و�شاركت �أي�ضا ً �ضمن هذه القائمة يف انتخابات الدورة الثامنة ع�رشة
 2009وانتخابات الدورة التا�سعة ع�رشة .2013
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ثاني ًا :دور الأحزاب العربية يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة الإ�سرائيلية
 .1الت�أثري يف قوانني احلكومات الإ�رسائيلية و�سيا�ساتها:
يتفق كثري من الباحثني على �أن الأحزاب العربية يف “�إ�رسائيل” ال تلعب
دورا ً فاعالً يف الت�رشيع ،ويف �صناعة القرارات مب�ستوياتها املختلفة ،ب�سبب
العن�رصية .ومنذ انتخابات الكني�ست الأوىل� ،سنة  ،1949بقيت الأحزاب
العربية يف املعار�ضة ،ومل تدخل يوما ً االئتالف احلكومي �سواء لرف�ضها
الأيديولوجي لذلك� ،أم لرف�ض احلكومات الإ�رسائيلية لها .وبقيت الأحزاب
العربية حتى وهي يف املعار�ضة على الهام�ش ،فيما عدا حاالت نادرة ،كما
ح�صل يف والية رئي�س احلكومة �إ�سحق رابني ( )1995–1992حينما �ش ّكل
النواب العرب كتلة داعمة من خارج االئتالف بالت�صويت ل�صالح اتفاقية
�أو�سلو ،49التي وقعته منظمة التحرير الفل�سطينية و”�إ�رسائيل” يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن يف .1993/9/13
ويرى الباحث يف املركز العربي للحقوق وال�سيا�سات (درا�سات) مهند
م�صطفى� ،أن الأحزاب العربية بالكني�ست تك�شف عن�رصية ال�سيا�سات
الإ�رسائيلية ،كما يتجلى يف حماولة �شطب حنني زعبي ،النائب عن التجمع
الوطني ب�سبب �أدائها ،و�أن العرب يف الكني�ست يكتفون با�ستغالله منربا ً
للتعبري ال�سيا�سي واالحتجاج فقط� .أما يف الق�ضايا املدنية واالجتماعية ،فريى
م�صطفى �أن هناك ت�أثريا ً معينا ً للنواب العرب فقط على الق�ضايا ذات الطابع
املدين العام ،والطابع املدين ذي اخل�صو�صية العربية.50
ويرى املحا�رض يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة تل �أبيب �أمل جمال� ،أن
الأحزاب العربية مل ت�ستغل ك ّل ما لديها من حنكة �سيا�سية للت�أثري على
�صناعة القرار بـ”�إ�رسائيل” ،خا�صة ما يتعلق بال�ش�ؤون املدنية اخلا�صة
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بفل�سطينيي  .1948وهذا ما ي�ؤكده �أي�ضا ً �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
حيفا �أ�سعد غامن ،والذي ي�أخذ على الأحزاب العربية عدم وجود ا�سرتاتيجية
وا�ضحة وموحدة لها.51
وت�شري درا�سة للباحث �إمطان�س �شحادة� ،صدرت عن مركز “مدى الكرمل”

يف كانون الأول /دي�سمرب  ،2011على �سبيل املثال� ،إىل �أن الأحزاب العربية يف
ي�صب يف امل�صالح اخلا�صة
الكني�ست الثامن ع�رش مل تنجح يف َ�س ّن � ّأي قانون
ّ
جت،
لفل�سطينيي � ،1948سوى قانون ف ّك الدمج بني قرية باقة الغربية وقرية ّ
كما مل تتمكن من الت�صدي لِ َ�س ّن القوانني العن�رصية .فمنذ بداية دورة الكني�ست
�سنة َ 2009ق ّدم �أع�ضاء الكني�ست من الأحزاب العربيّة قرابة �ألف اقرتاح
قانون ،ومل ينجح يف اجتياز مرحلة القراءة التمهيد ّية �سوى  72اقرتاحاً ،ويف
اجتياز القراءة الأوىل جنح  23اقرتاحا ً فقط ،وقد �أق ّر الكني�ست ع�رشين اقرتاح
قانون بالقراءة الثالثة ،ق ّدمها �أع�ضاء كني�ست من الأحزاب العربية .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن هذه القوانني لي�ست بال�رضورة من االقرتاحات التي ُق ّدمت يف
الدورة نف�سها للكني�ست ،وبع�ضها ُق ّدم يف الدورة ال�سابقة لها.52

 .2امل�شاركة يف انتخابات الكني�ست:
مل تكن هناك � ّأي �أحزاب عربية �رصفة م�شاركة يف الكني�ست خالل الفرتة
 ،1988–1949وكان التمثيل العربي فيه قبل ذلك من خالل قوائم الأحزاب
الإ�رسائيلية.
ون�سلط ال�ضوء فيما يلي على دور الأحزاب العربية يف تكوين ال�سيا�سة
الداخلية الإ�رسائيلية ،وم�شاركتها يف انتخابات الكني�ست والبلديات ،وت�أثريها
يف قوانني احلكومات الإ�رسائيلية و�سيا�ستها.
يبلغ عدد النواب العرب الذين دخلوا الكني�ست الإ�رسائيلي يف دوراته
الت�سعة ع�رشة ،منذ �أول انتخابات �أجريت الختيار �أع�ضائه يف �سنة 1949
25

تقرير معلومات

وحتى تاريخ �إعداد هذا التقرير (�سنة  74 ،)2013ع�ضوا ً53؛ منهم  45ع�ضوا ً
انتخبوا عن الأحزاب والقوائم العربية.

جدول رقم (� :)1أ�سماء النواب العرب الذين انتخبوا عن الأحزاب
54
والقوائم العربية يف دورات الكني�ست الت�سعة ع�رشة
الكني�ست

عدد
النواب

القوائم  /الأحزاب

�أ�سماء النواب

الأوىل
()1949

3

القائمة الدميوقراطية للنا�رصة*،
احلزب ال�شيوعي الإ�رسائيلي

�أمني جرجورة ،توفيق طوبي،
�سيف الدين الزعبي

الثانية
()1951

7

احلزب ال�شيوعي الإ�رسائيلي،
القائمة الدميوقراطية لعرب
�إ�رسائيل* ،قائمة الزراعة والتطوير،
تقدم والعمل

�إميل حبيبي ،توفيق طوبي ،جرب
معدي� ،سيف الدين الزعبي،
�صالح خنيف�س ،فار�س حمدان،
م�سعد ق�سي�سي

الثالثة
()1955

8

احلزب ال�شيوعي الإ�رسائيلي،
القائمة الدميوقراطية لعرب
�إ�رسائيل ،تقدم وعمل ،قائمة
الزراعة والتطوير

�إميل حبيبي ،توفيق طوبي ،جرب
معدي� ،سيف الدين الزعبي،
�صالح �سليمان� ،صالح خنيف�س،
فار�س حمدان ،م�سعد ق�سي�سي

الرابعة
()1959

6

قائمة التقدم والتطور ،احلزب
ال�شيوعي الإ�رسائيلي ،كتلة
*
م�شاركة و�أخوة** ،زراعة وتطوير

�إليا�س نخلة� ،أحمد الظاهر،
توفيق طوبي ،لبيب �أبو ركن،
حممود النا�شف ،يو�سف دياب

اخلام�سة
()1961

6

احلزب ال�شيوعي الإ�رسائيلي،
قائمة تقدم وتطور** ،كتلة م�شاركة
و�أخوة

�إميل حبيبي� ،إليا�س نخلة،
�أحمد الظاهر ،توفيق طوبي ،جرب
معدي ،دياب عبيد

ال�ساد�سة
()1965

6

قائمة الإخوة اليهودية العربية***،
القائمة ال�شيوعية اجلديدة ،كتلة
م�شاركة و�إخوة ،تقدم وتطوير

�إميل حبيبي� ،إليا�س نخلة،
توفيق طوبي ،جرب معدي،
دياب عبيد� ،سيف الدين الزغبي

ال�سابعة
()1967

6

القائمة ال�شيوعية اجلديدة ،كتلة
م�شاركة و�إخوة ،قائمة التقدم
والتطور

�إميل حبيبي� ،إليا�س نخلة،
توفيق طوبي ،جرب معدي،
دياب عبيد� ،سيف الدين الزغبي

الثامنة
()1973

5

حدا�ش ،القائمة العربية املوحدة
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**

توفيق طوبي ،توفيق زياد،
جرب معدي ،حماد �أبو ربيعة،
�سيف الدين الزغبي
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التا�سعة
()1977

7

حدا�ش ،القائمة العربية املوحدة،
احلركة الدميقراطية للتغيري

توفيق طوبي ،توفيق زياد،
جرب معدي ،حماد �أبو ربيعة،
حنا مويا�س� ،سيف الدين الزغبي،
�شفيق �أ�سعد

العا�رشة
()1981

2

حدا�ش

توفيق زياد ،توفيق طوبي

احلادية
ع�رش
()1984

5

حدا�ش ،احلزب الدميقراطي
العربي ،القائمة املتقدمة لل�سالم

توفيق طوبي ،توفيق زياد،
عبد الوهاب دراو�شة،
حممد ميعاري ،حممد وتد

الثانية
ع�رش
()1988

6

حدا�ش ،احلزب الدميقراطي
العربي ،القائمة املتقدمة لل�سالم

توفيق طوبي ،توفيق زياد،
عبد الوهاب دراو�شة،
حممد ميعاري ،حممد نفاع،
ها�شم حماميد

الثالثة
ع�رش
()1992

5

حدا�ش ،احلزب الدميقراطي العربي

توفيق زياد� ،صالح �سليم،
طلب ال�صانع ،عبد الوهاب
دراو�شة  -ها�شم حماميد

الرابعة
ع�رش
()1996

8

احلزب الدميقراطي العربي -
القائمة العربية املوحدة ،حدا�ش،
التجمع الوطني الدميقراطي

�أحمد �سعد ،توفيق اخلطيب،
�صالح �سليم ،طلب ال�صانع،
عبد املالك دهام�شة ،عزمي
ب�شارة ،عبد الوهاب دراو�شة،
ها�شم حماميد

اخلام�سة
ع�رش
()1999

9

التجمع الوطني الدميقراطي،
القائمة العربية املوحدة ،حدا�ش،
احلزب القومي العربي

�أحمد الطيبي ،توفيق اخلطيب،
طلب ال�صانع ،عبد امللك دهام�شة،
عزمي ب�شارة ،ع�صام خمول،
حممد بركة ،حممد كنعان،
ها�شم حماميد

ال�ساد�سة
ع�رش
()2003

8

التجمع الوطني الدميقراطي،
القائمة العربية املوحدة ،اجلبهة
الدميقراطية لل�سالم

�أحمد الطببي ،جمال زحالقة،
طلب ال�صانع ،عبد امللك دهام�شة،
عزمي ب�شارة ،ع�صام خمول،
حممد بركة ،وا�صل طه

ال�سابعة
ع�رش
()2006

10

القائمة املوحدة والعربية والتغيري،
التجمع الوطني الدميقراطي،
حدا�ش

�أحمد الطيبي ،جمال زحالقة،
حنا �سويد� ،سعيد نفاع،
طلب ال�صانع ،عزمي ب�شارة،
عبا�س زكور ،حممد بركة،
�إبراهيم �رص�صور ،وا�صل طه
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الثامنة
ع�رش
()2009

10

القائمة العربية املوحدة  -احلركة
العربية للتغيري**** ،التجمع
الوطني الدميقراطي ،حدا�ش

�إبراهيم �رص�صور� ،أحمد الطيبي،
جمال زحالقة ،حنا �سويد،
حنيني الزعبي� ،سعيد نفاع،
طلب ال�صانع ،عفو �إغبارية،
حممد بركة ،م�سعود غنيم

التا�سعة
ع�رش
()2013

10

القائمة العربية املوحدة  -احلركة
العربية للتغيري ،التجمع الوطني
الدميقراطي ،حدا�ش

�إبراهيم �رص�صور� ،أحمد الطيبي،
جمال زحالقة ،حنا �سويد،
حنني الزعبي ،با�سل غطا�س،
طلب �أبو عرار ،عفو �إغبارية،
حممد بركة ،م�سعود غنيم

* قوائم متحالفة مع حزب املباي يف انتخابات الكني�ست ،انظر موقع الكني�ست.
** كتل متحالفة مع حزب املعراخ يف انتخابات الكني�ست ،انظر موقع الكني�ست.
*** قوائم برملانية م�ستقلة �أ�س�سها �إليا�س نخلة يف الكني�ست ال�ساد�سة ،انظر موقع الكني�ست.
**** حتالف �أحزاب عربية من فل�سطيني ّ ،1948
مت ت�أ�سي�سها �سنة  1996للم�شاركة يف انتخابات الكني�ست.

مل حتمل انتخابات الكني�ست التا�سع ع�رش يف �سنة ّ � 2013أي تغيري بالن�سبة
لتق�سيم املقاعد بني الأحزاب العربية ،مقارن ًة بانتخابات  ،2009فقد ح�صل
ك ّل من حدا�ش والقائمة العربية املوحدة على �أربعة مقاعد ،والتجمع الوطني
الدميقراطي على ثالثة مقاعد .55وي�ضم الكني�ست التا�سع ع�رش  18نائبا ً من
فل�سطينيي  ،1948منهم ع�رشة عن الأحزاب العربية ،56وثمانية عن الأحزاب
اليهودية ،بينهم �ستة دروز .ويحق لـ � 790ألفا ً من فل�سطينيي  1948االقرتاع،
بن�سبة  %14ممن يحق لهم االنتخاب يف “�إ�رسائيل” ،57مع الإ�شارة �إىل �أن
ن�سبة عدد فل�سطينيي  1948ي�صل �إىل  %16.45من عدد �سكان “�إ�رسائيل”.
وح�صلت الأحزاب العربية يف انتخابات  2013على نحو  %77من جممل
الأ�صوات العربية ال�صاحلة ،مقابل  %82يف �سنة  .2009وقد بلغت ح�صة
الأحزاب العربية يف البلدات العربية  %84مقارنة بـ  %87يف �سنة  ،2009ويف
البلدات العربية  -الدرزية و�صلت �إىل  %18مقارنة بـ  %17يف انتخابات .2009
وو�صلت يف البلدات املختلطة واملدن ال�ساحلية �إىل قرابة .58%80
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جدول رقم ( :)2عدد ون�سبة الت�صويت بني الأحزاب العربية خالل
الفرتة 2013–1999
ال�سنة

القائمة العربية املوحدة

حدا�ش

التج ّمع الوطني الدميقراطي

عدد الأ�صوات

الن�سبة

عدد الأ�صوات

الن�سبة

عدد
الأ�صوات

الن�سبة

1999

87,022

21.3

114,810

30.6

66,103

16.8

2003

93,819

26

65,551

18

71,299

20

2006

86,092

24.3

94,786

27.4

72,066

20.2

2009

112,130

29.6

113,954

30.3

83,739

22.2

2013

113,439

24

138,450

31

97,030

22

 .3امل�شاركة يف انتخابات البلدية:
تعود الأ�س�س القانونية للحكم املحلي يف “�إ�رسائيل” �إىل قانون عثماين
�صدر يف عهد ال�سلطان عبد احلميد الثاين يف �سنة  ،1877يف �إطار �إعادة تنظيم
الدولة مبنح احلكم املحلي �سلطات د�ستورية ،وقام االنتداب الربيطاين
بتعديل القانون العثماين مرتني يف �سنة  1921ويف �سنة  .1934وبعد �إعالن
قيام “�إ�رسائيل” يف �سنة  1948ن�رشت ثالثة مرا�سيم قانونية يف ال�سنوات
 ،1950و ،1953و ،1958حددت الأ�س�س القانونية النتخاب وعمل ال�سلطات
املحلية يف “�إ�رسائيل” .ومنذ ذلك احلني ،يع ّد احلكم املحلي يف “�إ�رسائيل” �أحد
�أ�س�س النظام ال�سيا�سي.59
توجد يف “�إ�رسائيل” �أربعة �أنواع من احلكم املحلي :بلديات ،وجمال�س
حملية ،وجمال�س �إقليمية ،وجمال�س �صناعية ،وترتكز �أغلب ال�سلطات املحلية
العربية يف ق�سم املجال�س املحلية.
بلغ عدد ال�سلطات املحلية العربية يف فل�سطني قبل قيام “�إ�رسائيل”

�أربع �سلطات حملية ،ق�سمت وفق ما يلي :بلديتان :النا�رصة و�شفا عمرو،
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وجمل�سان حمليان :الرامة وكفر يا�سيف .وو�صل العدد يف �سنة  ،2009بعد
مت توحيد �سلطات حملية عربية مع بع�ضها 12 ،جمل�سا ً بلدياً ،و 65جمل�سا ً
�أن ّ
حملياً ،و�أربعة جمال�س �إقليمية.
ويف �إطار ال�سلطات املحلية العامة يف “�إ�رسائيل”� ،شكلت ال�سلطات املحلية
العربية يف �سنة  2010الن�سب التالية 12 :مدينة عربية من جمموعة  72مدينة
يف “�إ�رسائيل” �أي بن�سبة  ،%16.6و  65جمل�سا ً حمليا ً عربيا ً من جمموع
 125جمل�سا ً حمليا ً يف “�إ�رسائيل” �أي بن�سبة  ،%52و�أربعة جمال�س �إقليمية
عربية من جمموع  54جمل�سا ً �إقليميا ً يف “�إ�رسائيل” �أي بن�سبة  ،%7.4وال
يوجد جمل�س �صناعي عربي واحد من بني ال�سلطات املحلية ال�صناعية الأربعة
يف “�إ�رسائيل”.60
ويف درا�سة لك ّل من منر مرق�س ،رئي�س املجل�س املحلي يف كفر يا�سيف يف
اجلليل ،و�أ�سعد عزايزة ،وحنا �سويد ،ع�ضو الكني�ست الإ�رسائيلي عن حدا�ش،
ذكرت �أنه يوجد يف “�إ�رسائيل” � 63سلطة حملية عربية منتخبة ،منها  12يف
القرى العربية الدرزية ،وتتوزع هذه ال�سلطات ح�سب فرتات ت�أ�سي�سها كما
يلي:61
• ثالث �سلطات حملية يعود ت�أ�سي�سها �إىل ما قبل قيام “�إ�رسائيل”.
• � 15سلطة حملية جرى ت�أ�سي�سها يف خم�سينيات القرن الع�رشين.
• � 26سلطة حملية جرى ت�أ�سي�سها يف �ستينيات القرن الع�رشين.
• �سبع �سلطات حملية جرى ت�أ�سي�سها يف �سبعينيات القرن الع�رشين.
• ثماين �سلطات حملية جرى ت�أ�سي�سها يف ثمانينيات القرن الع�رشين.
•	�أربع �سلطات حملية جرى ت�أ�سي�سها يف ت�سعينيات القرن الع�رشين.
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وي�ضاف �إىل هذه ،ت�سع �سلطات حملية معينة جرى ت�أ�سي�سها يف ت�سعينيات
القرن الع�رشين� ،أي �إن عدد ال�سلطات املحلية العربية يبلغ � 72سلطة حملية،
تخدم قرابة � 670ألفا ً من فل�سطينيي .1948
تلعب العائالت دورا ً مهما ً يف ال�ش�ؤون الداخلية لفل�سطينيي  ،1948وتهيمن
على ال�سلطات املحلية .وتزايد نفوذها على ال�سلطات املحلية بانتظام منذ �سنة
 ،1993بعد �سنوات عديدة من الرتاجع .وكانت الزيادة يف عدد القوائم امل�ستندة
�إىل العائالت وا�ضحة ب�شكل خا�ص يف االنتخابات املحلية التي جرت يف العديد
من ال�سلطات املحلية يف �سنة  ،2003و�سنة  ،622008و�سنة .2013
خالل العقود الثالثة الأوىل من �إعالن قيام “�إ�رسائيل” ،ويف غياب قاعدة
اقت�صادية م�ستقلة لفل�سطينيي  1948مل�ساندة التنظيمات ال�سيا�سية الوطنية،
واحلركات االجتماعية ،والهيئات القومية الأخرى لالعتماد على النف�س،
تعزز االعتماد الداخلي على العائلة على امل�ستوى املحلي .ومتكنت احلكومة
الإ�رسائيلية من الت�أثري على النخبة العربية مبنحها حوافز مادية ،و�إغرائها
بتحقيق م�صاحلهم الذاتية الفردية ،وبتهديدها باحلرمان .ومن خالل ذلك
تكون احلكومة الإ�رسائيلية قد و�صلت �إىل عدد كبري من فل�سطينيي 1948
باختيارها عددا ً �صغريا ً من زعماء العائالت ذوي النفوذ.63
وعلى الرغم من ت�أ�سي�س �أحزاب �سيا�سية عربية ،وا�صلت االنتخابات
البلدية لل�سلطات املحلية العربية ت�أثرها باالنتماء العائلي ،و�أ�سهمت �سيا�سات
الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية لفل�سطينيي  1948يف هذا الأمر ،من خالل
التعامل مع العائلة كرافعة �سيا�سية م�ضمونة .64وابتداء من ثمانينيات القرن
الع�رشين ازداد عدد الأحزاب العربية التي ت�شارك يف االنتخابات املحلية.
و�أ�صبح احلزب الدميقراطي العربي ،الذي �أ�س�سه عبد الوهاب دراو�شة،
مناف�سا ً رئي�سيا ً على ال�صعيد املحلي ،غري �أنه �أي�ضا ً اعتمد على دعم العائالت.65
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كما اكت�سبت احلركة الإ�سالمية �أر�ضية �صلبة على ال�صعيد املحلي بعد �أن
بد �أت يف قرية واحدة فقط يف �سنة  ،1983و�شاركت يف انتخابات 1989
يف  15بلدة عربية ،وك�سبت  51مقعد ع�ضوية ،وخم�سة مراكز رئا�سية
هي �أ ّم الفحم ،وكفر قا�سم ،وجلجولية ،وراهط ،وكفر برا .وانق�سمت
احلركة الإ�سالمية يف � 1996إىل �شقني �شمايل وجنوبي ،وح�صل فرعا احلركة
يف انتخابات  1998على  46مقعدا ً و�سبعة مراكز رئا�سية هي �أ ّم الفحم،
وكفر قا�سم ،وجلجولية ،وكفر برا ،وطمرة ،وكابول ،وكفر كنا .66
وا�شرتك التجمع الوطني الدميقراطي عقب ت�أ�سي�سه يف منت�صف
الت�سعينيات يف االنتخابات املحلية ،ولكن على نطاق حمدود .وقال م�س�ؤول
يف التجمع “�إننا ب�صفتنا حركة وطنية نريد الو�صول �إىل ال�شعب بجميع فئاته،
ويجب �أن نكون يف الو�سط بني �أفراده”.67
يبدو �أن انتخابات ال�سلطات املحلية التي جرت يف  ،2003و ،2008و،2013
والنتائج التي �أفرزتها ،ت�شري �إىل �سيطرة العائلة على جمريات االنتخابات؛
ف�أغلب القوائم يف القرى واملدن العربية ت�ستند �إىل قاعدة عائلية .68ففي
انتخابات  2003غابت كافة الأحزاب ل�صالح العائلية ،فمن بني � 53سلطة
حملية جرت فيها انتخاباتّ ،
مت يف ت�سع �سلطات انتخاب مر�شحني ذوي انتماء
�سيا�سي وا�ضح ،وان�شغلت الأحزاب بتفح�ص نقاط قوة و�ضعف كل مر�شح
عائلي ،لتختار حليفها.69
وبدا وا�ضحا ً �أن قوة الأحزاب يف االنتخابات املحلية تراجعت يف انتخابات
 ،2013وخ�صو�صا ً يف مقاعد الرئا�سة؛ فبينما كان  16رئي�سا ً من ر�ؤ�ساء
ال�سلطات املحلية هم مر�شحون من قبل �أحزاب يف انتخابات  ،2008ت�ضاءل
هذا العدد يف انتخابات  ،2013يف جولتها الأوىل ،لي�صل ل�ستة ر�ؤ�ساء ،مع
الإ�شارة �إىل �أن ق�سما ً منهم كان مر�شحا ً بتقاطع بني العائلية واحلزبية يف �آن
واحد.70
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وتظهر النتائج التالية و�ضع الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية املختلفة
مبقارنة بني انتخابات  2008و 2013يف البلدات التي ظهرت بها النتائج للجولة
الأوىل.71
جدول رقم (  :)3عدد �أع�ضاء ا لأحزاب العربية يف البلدية
*
ل�سنتي  2008و2013
احلزب

الر�ؤ�ساء

عدد الأع�ضاء
2008

2013

2008

2013

حدا�ش

53

40

9

2

التجمع الوطني الدميقراطي

9

12

2

1

احلزب الدميقراطي العربي

2

3

احلزب القومي العربي

1

2

احلركة العربية للتغيري

1

2

�أبناء البلد

1

1

احلركة الإ�سالمية  -اجلناح ال�شمايل

8

1
1

احلركة الإ�سالمية  -اجلناح اجلنوبي

8

9

4

2

املجموع

83

69

16

6

* ال ت�شمل هذه املعطيات نتائج انتخابات  2013للبلدات التالية :النا�رصة ،عكا ،جديدة  -املكر والرينة ،ب�سبب
عدم ظهور نتائج جولة الإعادة حتى تاريخ �إعداد التقرير.

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن عدد الأع�ضاء العرب الذين فازوا يف انتخابات
 2013يف املجال�س املحلية العربية هو  762ع�ضواً؛ وهذا يعني �أن ن�سبة �أع�ضاء
ال�سلطات املحلية املنتمني لأحزاب وحركات �سيا�سية ال تتجاوز  ،%9و�أما
يف مقعد الرئا�سة فقد فاز �ستة مر�شحني حزبيني من �أ�صل � 66سلطة حملية
عربية� ،أي بن�سبة  .72%9كما �أن القوائم �أعاله ت�شري فقط �إىل الذين فازوا ،مع
العلم �أن هناك مر�شحني حزبيني �شاركوا يف املناف�سة االنتخابية وخ�رسوا �أمام
مر�شحني من عائالت �أخرى �أو �أحزاب �أخرى.73
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جدول رقم ( :)4معدالت الت�صويت يف االنتخابات املحلية العامة
74
والعربية
انتخابات �سنة

يف املجتمع العربي

املعدل العام يف “�إ�رسائيل”

1978

%84.12

%57.3

1983

%88.8

%59.2

1989

%88.7

%59.5

1993

%88.7

%56.3

1998

%90.7

%57.4

2003

%75

%49.3

2008

%77

%46

2013

%75

%35

�أ ّم الفحم منوذجاً:
تقع مدينة �أ ّم الفحم يف املثلث ،ويبلغ عدد �سكانها نحو خم�سني �ألف
ن�سمة .وهي ت�شهد تراجعا ً لهيمنة العائالت يف املجل�س املحلي البلدي ،منذ �أن
�سيطرت عليه احلركة الإ�سالمية يف �سنة  .1989وكانت املناف�سة على رئا�سة
املجل�س البلدي وع�ضويته يف االنتخابات البلدية  2003بني احلركة الإ�سالمية
والتحالف الوطني البلدي املكون من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية العربية،
بدالً من �أن يكون تناف�سا ً بني العائالت .وتركزت املناق�شات االنتخابية عما
حت�سن الأحوال االقت�صادية واالجتماعية يف
ميكن لكل قائمة �أن تفعل حتى
ّ
�أ ّم الفحم .ومن مظاهر �إعطاء الأولوية للم�صلحة العامة� ,إ�صدار الف�صيلني
املتناف�سني ن�رشة م�شرتكة كان �شعارها “انتخابات ليوم واحد ولكن �أم الفحم
�إىل الأبد”.
مرت ال�سلطة املحلية يف �أ ّم الفحم يف مراحل عديدة منذ �أ�س�ست يف
�سنة  ،1960و�سيطرت خمتلف العائالت بادئ ذي بدء على ال�سلطة املحلية،
34

الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

وتدهورت اخلدمات يف البلدة تدهورا ً تدريجياً .ويف �سنة  ,1983دخل ها�شم
حماميد االنتخابات حتت راية حدا�ش مب�ساندة من عائلته وجنح .غري �أن عدم
ر�ضا ال�سكان ب�سبب �ضعف اخلدمات تزايد .وبحلول �سنة  1989انتخب �أهايل
�أ ّم الفحم احلركة الإ�سالمية.
ن�شطت احلركة الإ�سالمية يف ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن
ً
ن�شاطا كبرياً ،ومتثلت �أن�شطتها ب�صورة رئي�سية يف امل�شاريع
الع�رشين
االجتماعية .ويف �سنة  1989ا�شرتكت احلركة يف انتخابات البلدية لأم الفحم
ويف عدد من البلدات العربية الأخرى ،وك�سبت مقعد رئا�سة املجل�س البلدي
وغالبية مقاعد �أع�ضائه .كما نالت يف انتخابات  1993رئا�سة املجل�س البلدي
لأم الفحم ،ف�ضالً عن ع�رشة مقاعد من بني  17مقعد ع�ضوية .و ّ
مت انتخاب
ال�شيخ رائد �صالح كرئي�س بن�سبة  %74من الأ�صوات .ووا�صلت احلركة
جناحها بقيادة ال�شيخ رائد يف انتخابات �أم الفحم ل�سنة  ،1998ونالت رئا�سة
املجل�س البلدي و 11مقعد ع�ضوية .ويف انتخابات  2003مت ّكن مر�شح احلركة
الإ�سالمية ال�شيخ ها�شم عبد الرحمن من الفوز برئا�سة املجل�س البلدي ،حائزا ً
على  %75من الأ�صوات املحلية .75وفازت احلركة الإ�سالمية يف انتخابات
 2008بثمانية مقاعد من �أ�صل  15مقعداً ،وفاز مر�شحها ال�شيخ خالد حمدان
برئا�سة البلدية ،بعد ح�صوله على نحو  %62من الأ�صوات .76ويف انتخابات
� 2013أعلنت احلركة الإ�سالمية عزمها عدم خو�ض االنتخابات ،غري �أن
رص على امل�شاركة يف االنتخابات ،و�أعلن ا�ستقالته من
ال�شيخ خالد حمدان �أ� ّ
احلركة ،وا�ستطاع الفوز برئا�سة البلدية بعد ح�صوله على  %59من �أ�صوات
امل�شاركني ،وفازت القائمة التي يرت�أ�سها بثمانية مقاعد من �أ�صل  17مقعدا ً.77
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ثالث ًا :موقف الأحزاب العربية من الت�سوية
ال�سلمية
 .1احلركة الإ�سالمية:
عا�شت احلركة الإ�سالمية الق�ضية الفل�سطينية ،و�أدركت مبكرا ً حجم
امل�ؤامرة عليها ،وحملت على عاتقها هذا الهم الكبري ،وع ّدتها الق�ضية
الأ�سا�سية واجلوهرية يف العامل العربي والإ�سالمي .واعتقدت �أال ح ّل للق�ضية
�إال بعودتها �إىل ما ر�أته “مربعها” الإ�سالمي الأول ،الكفيل الوحيد ب�ضمان
عودة الالجئني �إىل ديارهم و�أر�ضهم ،و�أخذ احلق ممن ارتكبوا جرائم حرب
بحق ال�شعب الفل�سطيني �إبان النكبة التي تعر�ض لها .78و�أكد ال�شيخ عبد اهلل
منر دروي�ش ،م�ؤ�س�س احلركة الإ�سالمية� ،أن ال�شعب الفل�سطيني هو من �أكرث
ال�شعوب معرفة بقيمة ال�سالم ،و�رضورته خلري الإن�سان ،غري �أنه �شدد على
�أن ال�سالم من غري عدالة ال يدوم ،ومنها �إعطاء ال�شعب الفل�سطيني حقوقه من
خالل حقه يف تقرير م�صريه ،و�إقامة دولته ،وحقّ العودة لالجئني.79

�أ .احلركة الإ�سالمية  -اجلناح ال�شمايل:
ترى احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني  -اجلناح ال�شمايل� ،أن
اتفاق �أو�سلو ،الذي وقعته قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية مع “�إ�رسائيل”
يف �أيلول� /سبتمرب  ،1993اتفاق فا�شل وم�ش�ؤوم .80واتخذ ال�شيخ رائد
�صالح موقفا ً �سلبيا ً من املفاو�ضات مع الكيان ال�صهيوين ،ور�أى بـ“عدمية”
التفاو�ض معه لعدم احرتامه ملا يتم االتفاق عليه ،وقالّ �“ :أي �إن�سان يظ ّن �أن
امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية قد حترتم وثيقة مكتوبة فهو واهم ،وي�ضحك على نف�سه
ويخدعها” ،و�شدد على �أن “كل هذا احلديث من باب الدجل ،والكذب ،وخداع
ال�شعب الفل�سطيني ،وال�ضحك على �آالمه” .و�أ�ضاف قائالً“ :هناك �إجماع بني
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الأحزاب الإ�رسائيلية بدون ا�ستثناء على رف�ض عودة الالجئني ،واحليلولة
دون قيام دولة فل�سطينية ذات �سيادة كاملة ،وعدم اخلروج من امل�ستعمرات
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وعدم التفاو�ض على م�ستقبل القد�س ،وبناء
الهيكل على ح�ساب امل�سجد الأق�صى ،ولذلك ف�إن كل ت�سوية تقوم على هذه
الثوابت الإ�رسائيلية مرفو�ضة يف نظرنا؛ لأنها �ستزيد من ويالت �شعبنا
الفل�سطيني” .81وقال �إنه خائنٌ من خان القد�س والأق�صى وعودة الالجئني
وت�آمر على ح�صار وجتويع �أهايل قطاع غزة ور�ضي بتهويد ال�ضفة الغربية
وزراعتها بامل�ستعمرات.82
وقال ال�شيخ �صالح ،يف � ،2013/2/4إن جميع الفل�سطينيني يف العامل
يطالبون بقيام دولة الفل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة ولكن “االحتالل
الإ�رسائيلي يحاول �إر�ضاءنا بكلمات و�شعارات واهية ،وي�ستمر بتهويد
ال�ضفة وبناء امل�ستعمرات ،بهذه احلالة عن � ّأي �أفق �سالم نتحدث؟! �أين هو �أفق
ال�سالم؟!” .م�ؤكدا ً على �أن عملية ال�سالم جمرد �شعارات ي�ستخدمها االحتالل
ليقوم بتنفيذ م�شاريعه اخلا�صة .ور�أى �أن امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية بكل �أذرعها
ال ميكن �أن توافق يف يوم من الأيام على قيام دولة فل�سطينية بكامل ا�ستقاللها،
ولو على كيلومرت مربع واحد.83
و�أ�شار ال�شيخ رائد �إىل ات�ساع املخططات التهويدية ،التي �أكد �أنها ال تقت�رص
على القد�س و�إمنا متتد �إىل �سائر ال�ضفة الغربية ،حيث زادت “�إ�رسائيل” من
تنفيذ م�شاريعها التهويدية ،ومن م�ساعيها لبناء الهيكل مكان امل�سجد الأق�صى
املبارك ،حتديدا ً بعد الربيع العربي .وذكر �أن احلكومات الإ�رسائيلية هي التي
�رشعنت اال�ستيطان ودفعت باجتاهه .و�شدد على �أن اال�ستيطان يتم ويتزايد
ب�شكل خطري بعلم �سلطات االحتالل ومبوافقته.84
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كما �أكد ال�شيخ كمال اخلطيب ،نائب رئي�س احلركة الإ�سالمية  -اجلناح
ال�شمايل ،على �أن املفاو�ضات الإ�رسائيلية الفل�سطينية لن تف�ضي �إىل نتائج
عملية على الأر�ض ،ومن ينتظر نتائجها وي�سعى وراءها فهو يلهث خلف
�رساب وخلف �أوهام ،م�شددا ً على رف�ضه للمفاو�ضات وعملية الت�سوية
ال�سلمية ،ور�أى �أنها جمرد كالم ،وال تعرب عن ر�أي ال�شارع الفل�سطيني ،لأنها
تتجاهل حقّ عودة الالجئني الفل�سطينيني كما �أنها تهم�ش الأ�رسى .85ور�أى
اخلطيب �أن مفاو�ضات ال�سالم مل ت�أتِ يف �سياق طبيعي حلل ال�رصاع ،بل يف
�سعي فر�ضها ال�ستغالل ظروف الوهن وال�ضياع التي يعي�شها العامل العربي،
عرب فر�ض “م�رشوع �سالم ال�رشق الأو�سط” الذي يهدف لطم�س و�إنهاء
الق�ضية الفل�سطينية ،وكانت البداية من “مدريد مرورا ً ب�أو�سلو وكامب ديفيد”
وغريها من امل�ؤمترات واللقاءات ،ما يعني �أن املفاو�ضات هي طريق ال�ضياع،
و�أن م�رشوع املقاومة منذ اندالع االنتفا�ضة املباركة هو طريق اخلال�ص.86
ورف�ضت احلركة الإ�سالمية زيارات �شخ�صيات عربية و�إ�سالمية �إىل
مدينة القد�س ،و�أكد ال�شيخ �صالح �أن االحتالل الإ�رسائيلي ي�سعى ال�ستدراج
“اجلميع �إىل حالة خطرية هو الرابح الوحيد فيها ،وهي �أن يت ّم الت�سليم
بوجود احتالل �إ�رسائيلي ،وبوجود �سيادة �إ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى
ومدينة القد�س” .و�أكد �أن “املطلوب �أن جتتمع ك ّل ال�ضغوط امل�رشوعة من
ِقبل امل�سلمني والعرب بهدف زوال االحتالل الإ�رسائيلي عن القد�س وامل�سجد
الأق�صى وعندها نرحب بزيارة امل�سلمني والعرب حتت ال�سيادة الإ�سالمية
العربية الفل�سطينية امل�ستقلة”.87
واتخذت احلركة الإ�سالمية م�سارا ً لرعاية الأوقاف الإ�سالمية
وامل�سجد الأق�صى ات�سم مبمار�سة الأ�ساليب الدعوية واالجتماعية ،وجتنب
“العمل امل�سلح” �ض ّد “�إ�رسائيل” ،حيث �أ�س�ست اجلمعيات اخلريية ،و�أقامت
ع�رشات املخيمات ال�شبابية ال�صيفية ،و�أ�صلحت ورممت امل�ساجد ،وافتتحت
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عددا ً من املعاهد وامل�ست�شفيات واملدار�س .وقد تعددت املجاالت الدعوية التي
مار�ستها احلركة الإ�سالمية يف الأن�شطة التالية:88
 .1حماية امل�سجد الأق�صى :تعتقد احلركة الإ�سالمية �أن امل�سجد الأق�صى
جزء من عقيدة امل�سلمني ،و�شهدت املع�سكرات الرتبوية التي نظمتها
احلركة منذ فرتة مبكرة من تاريخ عملها ارتباطا ً بامل�سجد الأق�صى ،حيث
تقاطر الطالب عليه م�صلني ومرابطني ،وارتفعت �أهميته يف وجدانها ،مع
ارتفاع من�سوب العمل ال�سيا�سي لديها ،و�رشعت تهتم به مع الأوقاف
واملقد�سات .كما اعتمدت عدة و�سائل و�آليات لتثبيت ق�ضية الأق�صى يف
الذهنية لدى فل�سطينيي  ،1948وقامت بربنامج عملي متثل يف الفعاليات
التالية:
• الرتميم والإعمار :تعاونت احلركة مع الهيئات الإ�سالمية امل�س�ؤولة يف
امل�سجد الأق�صى لرتميمه خالل الفرتة املمتدة بني �سنتي  1996و،1999
لت�أكيد هويته الإ�سالمية ،وحالت دون تنفيذ ال�سيا�سات الإ�رسائيلية
الرامية لتهويده ،على غرار ما حدث يف امل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل.
• املهرجانات ال�سنوية :تعقد احلركة مهرجانها ال�سنوي “الأق�صى يف
خطر” ،وتنبع �أهميته من كون ح�ضوره بات عاملياً ،وت�أثريه كبري يف نقل
االهتمام بق�ضية الأق�صى من الداخل �إىل امل�ستوى العاملي.
• م�سرية البيارق :وهو م�رشوع �ش ّد الرحال �إىل امل�سجد الأق�صى ،حيث
ت�سري �إليه ع�رشات احلافالت من جميع القرى يف الداخل الفل�سطيني
لت�أدية ال�صلوات فيه ،بهدف �إحياء الدور الريادي للأق�صى.
• مالحقة احلفريات الإ�رسائيلية :مما �أدى للك�شف عن الأنفاق الأثرية
اخلطرية التي تقوم بها “�إ�رسائيل” يف غفلة من الفل�سطينيني.
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• الإ�صدارات الثقافية� :إ�صدار الن�رشات الدورية لتوعية العامل الإ�سالمي
باملخاطر املحدقة بالأق�صى ،و�إنتاج �أ�رشطة فيديو حول امل�سجد،
و�إ�صدار �صورة جوية للم�سجد الأق�صى ،و�سل�سلة �أفالم وثائقية
بعنوان “مقد�سات بيت املقد�س” ،و�إن�شاء موقع على �شبكة الإنرتنت
لإطالع العامل على االنتهاكات الإ�رسائيلية.
وع ّدت امل�ؤ�س�سة الأمنية الإ�رسائيلية �أن حمل احلركة الإ�سالمية لراية
الدفاع عن املقد�سات ،و�إ�رشافها على حملة “الأق�صى يف خطر”� ،أحد �أخطر
م�صادر التحري�ض على “الإرهاب” ،حيث زعم �شا�ؤول موفاز Shaul
 ،Mofazرئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ووزير الدفاع الأ�سبق� ،أن
اتهامات ال�شيخ �صالح لـ“�إ�رسائيل” بالتخطيط لتدمري الأق�صى حتري�ض على
امل�س ب�أمنها.
ّ
 .2االهتمام بالأوقاف :89اهتمت احلركة ب�صورة كبرية بق�ضية املقد�سات
الإ�سالمية من م�ساجد ومقابر ومقامات؛ نظرا ً لتعمد الإ�رسائيليني االعتداء
عليها ،وحتويلها لأغرا�ض �أخرى بعد رحيل �أهلها عنها ،وجاء ت�أ�سي�س
“م�ؤ�س�سة الأق�صى لرعاية املقد�سات الإ�سالمية” ،للإ�سهام ب�شكل فاعل
يف الدفاع عن امل�ساجد يف فل�سطني ،وجنحت يف �إظهار حماوالت االحتالل
املتكررة �ضدها.
كما دعمت احلركة الإ�سالمية االنتفا�ضة الفل�سطينية املباركة التي اندلعت
يف �سنة  ،1987وانتفا�ضة الأق�صى التي اندلعت �أواخر �سنة  ،2000ومتثل
موقفها من االنتفا�ضة بالفعاليات التالية:90
• الدعوة �إىل مظاهرات للت�ضامن مع فل�سطينيي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
• دعم �أ�رس ال�شهداء واجلرحى ،وكفالة �أبناء من ينفذون عمليات فدائية
داخل “�إ�رسائيل” ،من خالل م�ؤ�س�سة “جلنة الإغاثة الإن�سانية”.
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•	�إغاثة الفل�سطينيني ،ال �سيّما بعد �أحداث جمزرة “خميم جنني” ،و�إقامة
خميمات عاجلة لأهله و�سكان املناطق املجاورة ،وا�ستعدادها لإعادة
�إعماره بالكامل.
كما دعمت املحا�رصين يف قطاع غزة ،و�أر�سلت العديد من القوافل الإغاثية،
و�شارك ال�شيخ رائد �صالح ب�أ�سطول احلرية لإغاثة غزة يف �أيار /مايو ،2010
و ّ
مت اعتقاله من ِقبل �سلطات االحتالل ،كما �أعلن ال�شيخ �صالح يف 2013/9/20
تد�شني حملة �إغاثية ل�سكان قطاع غزة ،م�ؤكدا ً وقوف فل�سطينيي  1948مع
�سكان القطاع ال�ساحلي املحا�رصين.91
و�ساندت احلركة الإ�سالمية مقاومة الف�صائل الفل�سطينية للعدوانني
الذين �شنهما االحتالل على قطاع غزة يف �سنة  ،2009ويف �سنة ،2012
و�أكد ال�شيخ �صالح �أن املقاومة الفل�سطينية يف قطاع غزة بددت قوة الردع
التي كان يدعيها االحتالل الإ�رسائيلي ،و ُيوهم العامل بها .وقال �إن معركة
“حجارة �سجيل” عك�ست مدى ه�شا�شة ما ي�سمى “بالعمق اال�سرتاتيجي
الإ�رسائيلي” .وحول انعكا�س �صمود املقاومة يف غزة على فل�سطينيي الداخل،
قال ال�شيخ �صالح �إن انت�صار املقاومة يبعث الأمل ،ويجدد املعنويات لي�س
فقط لفل�سطينيي الداخل ،بل يف نفو�س ك ّل املظلومني يف الأر�ض .92و�أكد
ال�شيخ �صالح �أن ال�شعب الفل�سطيني على قناعة ب�أنه ما دام هناك احتالل ال
ب ّد من مقاومته.93
وعقب �إجراء انتخاب املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سنة  2006طالبت
احلركة الإ�سالمية باحرتام “خيار ال�شعب الفل�سطيني ،و�أعربت عن تعجبها
من “�رسعة بع�ض الدول التي تطلق على نف�سها املانحة وهي تتعجل بالإعالن
عن وقف املعونات لل�سلطة الوطنية ب�سبب ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني
ح ّقه الدميقراطي” ،وقالت �إنها ترى �أن “هذه االنتخابات مرحلة من مراحل
امل�رشوع الفل�سطيني” .وطالبت الف�صائل باحلفاظ على وحدة ال�شعب
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الفل�سطيني ،والعمل على تدعيم ال�رشاكة الوطنية ،والإبقاء على م�سرية
ال�شعب الفل�سطيني نا�صعة البيا�ض والنموذج املحتذى.94
 .3مكافحة “الأ�رسلة”� :95سعت ال�سلطات الإ�رسائيلية لتدمري “الف�ضاء
املدين” لفل�سطينيي  1948فا�ستهدفت الثقافة والفكر واالقت�صاد ،وعمدت
لتهويد احليز املكاين وال�سكاين ،بعد �أن دمرت القرى والبيوت ،وطردت
ال�سكان ،وطم�ست املعامل ،مما �أدى �إىل فراغ كبري .غري �أن احلركة الإ�سالمية
وقفت �أمام حماوالت “�أ�رسلة” جمتمع فل�سطينيي  ،1948ويجزم مو�شيه
�شاحال  ،Moshe Shahalوزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي ال�سابق� ،أن
�أحد �أهم مظاهر ف�شل “الأ�رسلة” يتمثل بربوز احلركة الإ�سالمية ،وع ّد
ذلك دليالً قويا ً على ف�شل “الأ�رسلة” مقابل تعزيز “الأ�سلمة” .وجل�أت
احلركة ملواجهة �سيا�سة “الأ�رسلة” من خالل امل�سارات التالية:
• رف�ض اخلدمة الع�سكرية :ن�شطت احلركة يف حتري�ض البدو على عدم
اخلدمة يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي ،ما نتج عنه ازدياد ما ُ�س ّمي
بـ”قوافل الراف�ضني والتائبني” ،وانخفا�ض ملحوظ يف ن�سبة املن�ضمني
للجي�ش .فقد اتهمت �شعبة القوى الب�رشية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي احلركة
الإ�سالمية بالوقوف وراء حتري�ض التجمعات ال�سكانية البدوية حلثّ
ال�شباب على عدم اخلدمة الع�سكرية.
• ت�أمني بقاء ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه :وتثبيت وجوده فيها،
واحلفاظ وامل�ساعدة على تزايد منوه.
• احلفاظ على الهوية الإ�سالمية :من خالل �إحياء الروح الإ�سالمية
وااللتزام الإ�سالمي عرب قوافل الدعاة ،وانطالق حركة وا�سعة من
العمران الإ�سالمي ا�ستهدفت ترميم امل�ساجد وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية،
و�إقامة �سل�سلة من امل�ؤ�س�سات االجتماعية.
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ب .احلركة الإ�سالمية – اجلناح اجلنوبي:
يف املقابل قال ال�شيخ عبد اهلل دروي�ش ،الرئي�س ال�سابق للحركة
الإ�سالمية – اجلناح اجلنوبي �إنهم يقبلون باحلل ال�سيا�سي الذي يتم التو�صل
�إليه بالتفاو�ض بني القيادة الفل�سطينية و”�إ�رسائيل” ،ويرحبون ب�إقامة دولة
فل�سطينية على � ّأي جزء من فل�سطني ،حتى لو كانت يف مدينة واحدة .وو�ضع
دروي�ش ت�أ�صيالً �رشعيا ً للتفاو�ض مع “�إ�رسائيل” ،وال�صلح معها .فبعد
ا�ستعرا�ضه لفتاوى عدد من كبار العلماء ،يخرج دروي�ش ب�إمكانية القبول
بال�صلح مع اليهود �إذا ح�صل الفل�سطينيون على حقوقهم بقوله“ :بعد هذه
الأقوال التي نقلناها عن كبار العلماء ،نالحظ �أنهم عادوا واتفقوا على ق�ضية
ال�صلح �إذا �أقيمت دولة فل�سطني ،وعا�صمتها القد�س ،مع احلل العادل لق�ضية
الالجئني وحترير الأ�رسى واملعتقلني ،كما ت�شري �أقوالهم �إىل �أن لويل الأمر
اتخاذ قرار ال�صلح؛ �أي �أن هذه الق�ضية يتوالها ال�سيا�سيون ولي�س الفقهاء؛
لأنها يف غالبيتها �سيا�سية تنظر يف م�صلحة الأمة ،وجتتهد لهذه امل�صلحة مبا
يحققها� ،أو على الأقل ال يفوت احل ّد املطلوب.96
ويرى �إبراهيم ال�رص�صور ،رئي�س احلركة الإ�سالمية  -اجلناح اجلنوبي،
ع�ضو الكني�ست ورئي�س القائمة العربية املوحدة� ،أن اتفاق �أو�سلو ،باعرتاف
مهند�سيه ،ف�شل يف حتقيق احل ّد الأدنى من احلقوق الفل�سطينية ،حيث
كبل �أيدي ال�شعب الفل�سطيني بحجة االلتزام باالتفاق وعدم �إعطاء الذرائع
لـ”�إ�رسائيل” لنق�ضه .بينما �أباحت “�إ�رسائيل” لنف�سها يف ظ ّل اخللل الوا�ضح يف
موازين القوى ،والدعم الأمريكي غري املحدود ،ونفاق املوقف الأوروبي� ،أن
تغتال احللم الفل�سطيني من خالل تهويد القد�س ،وتو�سيع اال�ستيطان ،ومن
خالل ال�سيطرة والتحكم يف ال�ش�أن الفل�سطيني واملوارد الفل�سطينية والف�ضاء
واحلدود الفل�سطينية.97
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وركز �رص�صور ،خالل ندوة نظمتها احلركة الإ�سالمية  -اجلناح اجلنوبي
يف منطقة النقب مبنا�سبة الذكرى الثانية ع�رشة لهبة القد�س والأق�صى ،حديثه
عن القد�س وما �آلت �إليه �أحوالها ،وتخطيط “�إ�رسائيل” لها على امل�ستوى
ال�سكاين واحل�رضي ،والذي يعني –بر�أيه -انتهاء ملف القد�س يف الأمد املنظور
�إذا مل تتحرك الأمة الإ�سالمية لتغيري م�سار الأو�ضاع .98كما �شدد �رص�صور
على رف�ض احلركة الإ�سالمية  -اجلناح اجلنوبي رف�ضا ً قاطعا ً للممار�سات
الداعية �إىل تدني�س امل�سجد الأق�صى وتهويده.99
وي�صف �إبراهيم �رص�صور احلكومة الإ�رسائيلية ،التي ت�شكلت يف
 2013/3/18برئا�سة بنيامني نتنياهو“ ،حكومة م�ستوطنني ال ميكن الوثوق
بها” .ويرى �أن “حزب البيت اليهودي [احلزب امل�شارك باحلكومة] �سي�صب
ج ّل اهتمامه على بناء امل�ستوطنات” .وقال “ال نرى �أن نتنياهو �سيقوم ب�أي
اخرتاق يف مو�ضوع املفاو�ضات وحتقيق ال�سالم� ،أما دخول ت�سيبي ليفني
للحكومة وتوليها ملف املفاو�ضات فجاء بدواعي حت�سني �صورة �إ�رسائيل
�أمام العامل وت�شكيل غطاء ال�ستمرار ال�سيا�سة الإ�رسائيلية اال�ستيطانية
وتهويد القد�س”.100

 .2اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة (حدا�ش):
كان حلدا�ش مواقف كثرية من الأحداث الفل�سطينية ،وقرارات احلكومات
مت�س ب�شكل مبا�رش فل�سطينيي 1948
الإ�رسائيلية ،وخ�صو�صا ً القرارات التي ّ
والفل�سطينيني ب�شكل عام .فقد �أيدت اجلبهة توقيع اتفاق �أو�سلو ،و�أبدت
مت�سكها بالقرارات ال�رشعية مل�سار املفاو�ضات وحتقيق ال�سالم العادل،
وقالت يف بيان م�شرتك مع احلزب ال�شيوعي:101
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ن�ؤكد نحن يف احلزب ال�شيوعي واجلبهة الدميقراطية لل�سالم
وامل�ساواة �أننا ن�ؤيد وال نعار�ض � ّأي اتفاق تتو�صل �إليه القيادة
ال�رشعية الفل�سطينية مع حكومة �إ�رسائيل ،ي�ؤدي �إىل تخفيف
معاناة ال�شعب الفل�سطيني ،وان�سحاب قوات االحتالل من � ّأي بقعة
من املناطق املحتلة ،ويكون مبثابة خطوة يف طريق �إجناز الهدف
املركزي واال�سرتاتيجي ،وهو ان�سحاب قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
من جميع املناطق املحتلة و�إجناز احلق الفل�سطيني ال�رشعي بالدولة
امل�ستقلة والقد�س والعودة .و�أنه ال بديل للحل العادل امل�سنود
بقرارات ال�رشعية الدولية ،الذي ي�ضمن فعالً ال�سالم العادل والأمن
واال�ستقرار جلميع �أطراف ال�رصاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني -
العربي .ور�ؤيتنا للحل العادل يج�سدها برناجمنا ال�سيا�سي املمهور
بالكفاح منذ �أوا�سط ال�سبعينيات [القرن الع�رشين] والذي يف مركزه
دولتان لل�شعبني� ،إ�رسائيل وفل�سطني ،وعلى �أ�سا�س ان�سحاب
�إ�رسائيل �إىل حدود  ،1967و�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة عا�صمتها
القد�س ال�رشقية ،و�ضمان حقّ الالجئني بالعودة وفقا ً لقرارات
ال�رشعية الدولية.

ويرى حممد بركة� ،أمني عام حدا�ش� ،أن قبول احلكومة الإ�رسائيلية بقيادة
�أريل �شارون مبادرة “خارطة الطريق” لل�سالم يف  ،2003/5/25مل يكن
جديا ً لأن حكومة �شارون قد �أكدت يف قرارها قبول اخلريطة ،على مت�سكها
بـ  14حتفظا ً قدمتها �إىل الواليات املتحدة؛ �أبرز هذه التحفظات“ :تنازل عن
حقّ العودة لالجئني الفل�سطينيني ،و�إخراج مو�ضوع املبادرة ال�سعودية
(املبادرة العربية) من خطة الطريق ،امل�ستوطنات ،االن�سحاب من القد�س
ال�رشقية املحتلة ،مكافحة الإرهاب”.
ور�أى بركة �أن احلما�س الأمريكي لطرح خريطة الطريق مل يكن نابعا ً من
الرغبة يف تخلي�ص ال�شعب الفل�سطيني من االحتالل ومن امل�أ�ساة التي يعي�شها
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الالجئون ،و�إمنا من �أجل طرح وجه �أمريكي �آخر يف املنطقة العربية ،خالفا ً
للوجه الأمريكي القبيح يف العراق ،ومن �أجل حت�سني �أو�ضاع حليفتها حكومة
“�إ�رسائيل” يف املنطقة العربية.102

�أما عن موقف حدا�ش من امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية ،فبعد توقيع اتفاق
مكة بني حركتي فتح وحما�س يف  ،2007/2/8ر�أى بركة التوقيع على االتفاق
تقدما ً بالغ الأهمية .وعرب عن �أمله �أن تقام احلكومة ،و�أن يتخطى العقبات التي
ما تزال باقية يف طريق �إقامة هذه احلكومة ،لأن احلكومة �ستقوم على �أ�سا�س
�سيا�سي �آخر ،ويجب فتح �أفق �سيا�سي �أمامها .ور�أى بركة “�أنه بعد انتخاب
حركة حما�س ،كان على حكومة �إ�رسائيل �إجراء ات�صاالت ومفاو�ضات معها
لأنها اختيار ال�شعب الفل�سطيني ،كما يجري الفل�سطينيون مفاو�ضات مع كل
حكومة �إ�رسائيلية يجري انتخابها”.103
ويف كلمة للنائب حممد بركة يف � ،2011/5/11أمام الهيئة العامة للكني�ست،
قال �إن �رصخة حكومة “�إ�رسائيل” �ض ّد اتفاق امل�صاحلة ،ما هو �إال �رصاخ
الل�ص الذي �أخذوا منه الورقة الرابحة ،ورقة االنق�سام ،ولهذا ف�إن هذا ال�رصاخ
والنباح من �أ�شخا�ص ك ّل جدول �أعمالهم هو املزيد من �سفك الدماء� ،أجندتهم
كلها دموية ،لن يغري الواقع واحلقيقة .وعن انتهاكات احلكومة الإ�رسائيلية
قال�“ :إن حكومة حتا�رص  1.5مليون فل�سطيني يف قطاع غزة ،وتبني جدار
الف�صل العن�رصي ،وت�سلب الأر�ض الفل�سطينية ،وتقمع �شعبا ً ب�أكمله ،هي من
يجب �أن يتم �إدراجها على قائمة الإرهاب”.104
وا�ستنكرت حدا�ش العدوان الإ�رسائيلي على لبنان خالل �شهري متوز/

يوليو و�آب� /أغ�سط�س  ،2006و�أكدت يف بيان لها يف � ،2006/7/27أنها “�ض ّد
هذه احلرب املجنونة التي حترق الأخ�رض والياب�س .نحن نطرح بديالً �آخر
هو بديل املفاو�ضات على �أ�سا�س احرتام حقّ جميع الدول يف احلرية والأمن
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وال�سيادة يف لبنان وفل�سطني و�سورية و�إ�رسائيل .هذا هو مفتاح الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة ،وكل اقرتاح �آخر ي�ضع املنطقة على ّ
كف عفريت”.105
ودافعت حدا�ش عن حقوق الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،وجنحت كتلة حدا�ش يف الكني�ست بتمرير م�رشوع قانون حت�سني
ظروف ال�سجناء ومن �ضمنهم الأ�رسى الأمنيون يف “�إ�رسائيل” ،والذي
�صادق الكني�ست عليه بالقراءتني الثانية والثالثة يف .1062012/5/7
ودعا النائب حممد بركة �إىل �إطالق �رساح الأ�رسى الفل�سطينيني ،م�شددا ً
على �رضورة عدم ربط ذلك دائما ً بعمليات تبادل“ ،بل على �إ�رسائيل �أن
تتوقف عن هذه اجلرمية الإن�سانية امل�ستمرة بزجها �أكرث من ع�رشة �آالف �أ�سري
يف �سجون االحتالل ،وكل ما فعله ه�ؤالء الأ�رسى هو �أنهم قاوموا اال�ضطهاد
واالحتالل ،وهذا من �أب�سط حقوق � ّأي �إن�سان واقع حتت االحتالل”.107

 .3احلركة العربية للتغيري:
دعمت احلركة العربية للتغيري م�سرية ال�سالم الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني
من �أجل �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة ،وعا�صمتها القد�س ال�رشيف �إىل جانب
“دولة �إ�رسائيل” يف حدود حزيران /يونيو  ،1967وح ّل م�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني ب�شكل عادل طبقا ً لقرارات الأمم املتحدة .ويف امل�سار ال�سوري -
الإ�رسائيلي املطالبة باخلروج الكامل من اجلوالن ،طبقا ً حلدود الرابع من
حزيران /يونيو  ،1967وتوقيع اتفاقية �سالم مع �سورية كجزء من �سالم
�شامل يف املنطقة.108
وفيما يتعلق باملفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية يف ظ ّل حكومة بنيامني
نتنياهو ،فقد ع ّدها رئي�س احلركة العربية للتغيري الع�ضو العربي يف الكني�ست
الإ�رسائيلي �أحمد الطيبي م�سحوق جتميل .109وعن امل�صاحلة الفل�سطينية قال
الطيبي:
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�أعتقد �أن امل�صاحلة ت�صب يف م�صلحة الق�ضية الفل�سطينية
وال�شعب الفل�سطيني ،وتقوي املوقف الفل�سطيني ،و ُقطع �شوط
ال ب�أ�س به يف �ش�أن ح ّل بع�ض اخلالفات وخف�ض م�ستوى التوتر

وامل�شادات واملناكفات الإعالمية بني اجلانبني ،و�أعتقد �أن العالقة بني
الرئي�س حممود عبا�س وخالد م�شعل �أ�صبحت �أكرث حرارة مما كانت،
وهناك نوع من الثقة املتبادلة .ونريد من كل الأطراف �أن يتعالوا عن
اخلالفات لي�صبح بالإمكان �إعالن موعد االنتخابات (الفل�سطينية)
وت�شكيل حكومة متفق عليها.110
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رابع ًا :املوقف الإ�سرائيلي من الأحزاب العربية
ادعت “�إ�رسائيل” عند قيامها �أنها �أقامت نظاما ً دميوقراطياً؛ لكنها با�رشت،
باملقابل ،بتنفيذ م�رشوع عن�رصي مكثّف ،وتبنّت الهجرة الدينية اليهودية،
والثقافة ال�صهيونية ،وتنكرت للقومية الفل�سطينية ،والنتماء �رشيحة
وا�سعة من املهاجرين اليهود ال�رشقيني للثقافة ال�رشقية �أو العربية ،وقامت
بنزع ال�رشعية عنهم وجتاهلتهم .وذلك بالرغم من حماولتها تقدمي �صورة
دميوقراطية ذاتية “منفتحة” ،وخ�صو�صا ً من خالل وجود عملية انتخابية
تناف�سية ،وحرية ن�سبية لو�سائل الإعالم .وبد�أت تظهر يف �أواخر ت�سعينيات
القرن الع�رشين حتليالت لفهم واقع “�إ�رسائيل” ،ادعى فيها بع�ض العلماء
�أن “�إ�رسائيل” دولة مل تنجح يف عملية االندماج ب�شكل كامل ،لكنها ط ّورت
منوذجا ً ُمتع ِّدد الثقافات ،و�أنها دميوقراطية �إثنية ،فيها “املواطنة املتنوعة”.111
ولكن امل�شهد يظهر �أن “�إ�رسائيل” تعتمد نظاما ً �سيا�سيا ً غري دميوقراطي،
وغري م�ستقر ،نتيجة النحياز النظام مل�صلحة جمموعة واحدة مقابل باقي
املجموعات.112
�صحيح �أن “�إ�رسائيل” مت ّكن فل�سطينيي  ،1948من حيث املبد�أ ،من
ممار�سة حقوقهم الأ�سا�سية ،مثل حقّ االنتخابات والرت�شح مل�ؤ�س�سات الدولة،
والتعبري عن الر�أي ...لكنها من ناحية �أخرى ،حتافظ على فوقية اليهود يف
جميع املجاالت ،وتتخذ �إجراءات عديدة تهدف �إىل ا�ستثناء فل�سطينيي 1948
كـ”مواطنني مت�ساوين” ،من خالل ممار�سة �سيا�سة التمييز �ض ّدهم يف معظم
املجاالت.113
�إن العدد الكبري من القوانني العن�رصية التي ُ�سنّت يف الكني�ست جتعل قدرة
الأحزاب العربية على �إحباط مثل هذه القوانني قدرة بالغة ال�ض�آلة ،وال �سيّما يف
ظ ّل االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي الوا�سع ،وعدم اهتمام �أحزاب املعار�ضة
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ب�إحباط هذه القوانني ،بل دعمها للعديد منها؛ �إذ جند �أن �أحزاب املعار�ضة
للم�س بفل�سطينيي
املوجهة
تدعم ،يف كثري من احلاالت ،القوانني العن�رصية
َ
ّ
 .1948وهذا يعني �أنه لي�س ثمة اختالف بني الأحزاب الإ�رسائيلية يف �س ّن
قوانني ترتجم �سيا�سات الف�صل العن�رصي على �أر�ض الواقع.114
فقد �أ�صدرت احلكومات الإ�رسائيلية �أكرث من  55قانونا ً �ض ّد
فل�سطينيي  ،1948وكان جزء من هذه القوانني لتقييد حريتهم يف التعبري
ال�سيا�سي ،ويف امل�شاركة ال�سيا�سية يف الكني�ست واحلكومة ،وجوانب �أخرى
مهمة جدا ً حلياة دميوقراطية ،وللم�ساواة يف احلقوق .115ونحاول فيما يلي
االطالع على �أبرز القوانني والت�رشيعات الإ�رسائيلية التي حاولت تقييد حرية
التعبري ال�سيا�سي للأحزاب العربية يف “�إ�رسائيل”:
قانون �أ�سا�س :الكني�ست� :116إن قانون �أ�سا�س :الكني�ست هو القانون الذي
تقوم عليه املبادئ والركائز الرئي�سية لعملية االنتخابات الإ�رسائيلية ،وين�ص
على �أن “االنتخابات للكني�ست تكون عامة ،وقطرية ،ومبا�رشة ،ومت�ساوية،
و�رسية ون�سبية” .ويعطي قانون الأ�سا�س حقّ االنتخاب لكل �إ�رسائيلي يف
�س ّن الـ  18وما فوق ،بالإ�ضافة �إىل حقّ الرت�شح لكل �إ�رسائيلي يف �س ّن الـ  21وما
فوق ،وذلك على �رشط ا�ستيفاء بع�ض ال�رشوط الواردة يف “قانون الأ�سا�س”.
كذلك يحظر القانون على القائمة ،التي تنطوي �أعمالها على رف�ض
“كيان دولة �إ�رسائيل” ب�صفتها دولة ال�شعب اليهودي� ،أو �أنها تقوم
بالتحري�ض على العن�رصية� ،أو تقوم بدعم الكفاح امل�سلح لدولة �أو منظمة
�إرهابية �ض ّد “دولة �إ�رسائيل” ،خو�ض االنتخابات الربملانية للكني�ست.
وكانت �أبرز التعديالت العن�رصية التي تهدف ملنع تر�شيح العرب
والأحزاب العربية والتي �أدخلت على قانون �أ�سا�س :الكني�ست:117
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• تعديل رقم  9فرع �/7أ يف قانون �أ�سا�س :الكني�ست؛ وقد جاء يف التعديل
الذي �أقر يف  1985/7/31يف �أعقاب قرار حمكمة العدل العليا منع حركة كاخ
واحلركة التقدمية من خو�ض االنتخابات ،وحدد التعديل عدم م�شاركة � ّأي
قائمة تهدف �أو تعمل على رف�ض وجود “دولة �إ�رسائيل” كدولة ال�شعب
اليهودي� ،أو ترف�ض الطابع الدميوقراطي للدولة �أو حتر�ض على العن�رصية
يف انتخابات الكني�ست .ومنذ هذا التعديل تن�شغل حمكمة العدل العليا تقريبا ً
يف كل انتخابات للكني�ست يف ق�ضايا يتقدم بها ر�ؤ�ساء قوائم ،من العرب
خا�صة� ،ض ّد قرار جلنة االنتخابات منعهم من خو�ض االنتخابات� ،سواء
بحجة التحري�ض حينا ً �أم بحجج عدم االعرتاف بيهودية الدولة حينا ً �آخر.
غي البند �/7أ 1/بحيث ي�سمى “معار�ضة
• التعديل الذي �أدخل يف �سنة ّ 2002
وجود دولة �إ�رسائيل كدولة يهودية ودميقراطية” ،و�أ�ضاف البند �/7أ3/
“دعم الن�ضال امل�سلّح ،لدولة عدو �أو منظمة �إرهابية� ،ض ّد دولة �إ�رسائيل”،
كمعايري �إ�ضافية ل�شطب مر�شحني �أو قوائم ،والذي يهدف ملنع تر�شيح
املر�شحني العرب والأحزاب العربية.
وتطبيقا ً لهذا القانون فقد جل�أت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية �إىل منع
عدد من فل�سطينيي  1948من امل�شاركة يف االنتخابات ،حيث ق ّدمت الأحزاب
اليمينية الإ�رسائيلية يف �سنة  2002اعرتا�ضات للجنة االنتخابات املركزية ملنع
القوائم العربية ،واملر�شحني العرب من الرت�شح النتخابات الكني�ست يف
�سنة  .2003وان�ضم امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة �آنذاك� ،إلياكيم روبين�شتاين
� ،Elyakim Rubinsteinإىل حماوالت منع قائمة التجمع ،والنائب عزمي
ب�شارة من خو�ض االنتخابات ،ودعم موقفه بوا�سطة جهاز الأمن العام
(ال�شاباك) .واعتمدت االعرتا�ضات على بند �/7أ 1/و�/7أ 3/من قانون �أ�سا�س:
الكني�ست الذي مينع الأحزاب من خو�ض االنتخابات يف حالة عدم اعرتافهم
51

تقرير معلومات

بـ“�إ�رسائيل” كدولة يهودية ودميوقراطية� ،أو ت�أييدهم للكفاح امل�سلح ملنظمات
�إرهاب �ض ّد “�إ�رسائيل”.118
قانون الأحزاب  :1992ين�ص قانون الأحزاب الإ�رسائيلي على �أن احلزب
هو “جمموعة �أ�شخا�ص انتظموا يف رابطة من �أجل تعزيز �أهداف �سيا�سية �أو
اجتماعية ب�صورة قانونية والعمل على متثيلهم يف الكني�ست من قبل ممثلني”.
ومن �أجل ت�شكيل حزب يرتتب على “مائة �شخ�ص �أو �أكرث هم مواطنون
�إ�رسائيليون بالغون يقيمون يف �إ�رسائيل” القيام بت�سجيل احلزب يف دفرت
م�سجل الأحزاب .و�شدد القانون على �أنه:119
الأحزاب لدى
ِّ
لن يتم ت�سجيل حزب �إذا انطوى هدف من �أهدافه �أو �أعماله ،ب�صورة
مبا�رشة �أم غري مبا�رشة ،على �أحد الأمور التالية:
 .1رف�ض كيان دولة �إ�رسائيل ب�صفتها دولة يهودية ودميوقراطية.
 .2التحري�ض على العن�رصية.
 .3دعم الكفاح امل�سلح لدولة عدو �أو منظمة �إرهابية �ض ّد دولة
�إ�رسائيل.
�	.4أ�سا�س معقول لال�ستنتاج ب�أن احلزب �سيكون و�سيلة ملمار�سة
ن�شاطات غري قانونية.

وكانت �أبرز تعديالت قانون الأحزاب تعديل رقم  12يف �سنة  ،2002حيث
فر�ض البند  1/5بع�ض التقييدات الأيديولوجية على احلق بالت�سجيل كحزب،
كما هو احلال يف البند �/7أ من قانون �أ�سا�س :الكني�ست� ،إذ يحظر ت�سجيل حزب
�إذا كان �ضمن �أهدافه �أو ن�شاطه ،ب�شكل وا�ضح �أو ب�شكل �ضمني ،معار�ضة
وجود “دولة �إ�رسائيل” كدولة يهودية ودميوقراطية .والتعديل للبند 5
ي�ضيف تقييدا ً مبوجبه ال ي�ستطيع �أي حزب املناف�سة يف انتخابات الكني�ست يف
حال كان �ضمن �أهدافه ،ب�شكل وا�ضح �أو ب�شكل �ضمني ،دعم لكفاح م�سلح من
قبل “دولة عدو” �أو “منظمة �إرهابية” �ض ّد “دولة �إ�رسائيل”.120
52

الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

قانون املجال�س الإقليمية (موعد االنتخابات املحلية) ( )1994تعديل
خا�ص رقم  :2009 ،6مينح هذا القانون وزير الداخلية �سلطة مطلقة ب�إرجاء
االنتخابات الأوىل ملجل�س �إقليمي بعد ت�أ�سي�سه لفرتة غري حمددة من الزمن.
ون�ص القانون يف ال�سابق �أن االنتخابات الأوىل يجب �أن تعقد يف غ�ضون �أربع
ّ
�سنوات من ت�أ�سي�س جمل�س �إقليمي جديد.
وقد م ّرر الكني�ست القانون قبيل االنتخابات التي كان يجب �أن تعقد
ملجل�س �أبو ب�سمة الإقليمي ،الذي �ض ّم ع�رش قرى عربية بدوية يف النقب،
جمموع �سكانها نحو � 25ألف ن�سمة ،وت�أ�س�ست قبل �س ّن القانون ب�أكرث من
�ست �سنوات .و�أدى القانون �إىل عدم �إجراء انتخابات ،وعدم وجود متثيل
ّ
لل�سكان املحليني يف جهاز احلكم املحلي الذي يدير �ش�ؤونهم .وي�ضم املجل�س
املحلي املعني من قبل احلكومة �أغلبية من الأع�ضاء اليهود.121
قدم كل من املركز القانوين حلقوق الأقلية العربية يف �إ�رسائيل  -عدالة
و“جمعية حقوق املواطن يف �إ�رسائيل” التما�سا ً للمحكمة العليا الإ�رسائيلية
بطلب �إلغاء هذا التعديل ،مطالبني املحكمة ب�أمر وزير الداخلية بالإعالن عن
�إجراء انتخابات دميوقراطية فورية يف املجل�س الإقليمي .وادعت املنظمتان �أن
القانون ميثل انتهاكا ً خطريا ً لقيم الدميوقراطية ،وواجب الدولة �ضمان �إجراء
انتخابات دورية �شفافة ودميوقراطية.
وخالل جل�سة اال�ستماع يف االلتما�س التي جرت يف �شباط /فرباير ،2011
�أمرت املحكمة العليا ب�إجراء انتخابات للمجل�س الإقليمي لـ“�أبو ب�سمة”
قبل  .2012/12/4ويف ت�رشين الأول� /أكتوبر � ،2012أي قبل �شهرين من
االنتخابات املرتقبة ،قرر وزير الداخلية تبنّي تقرير “جلنة احلدود” التابعة
لوزارة الداخلية ،والذي يقرتح ف�صل املجل�س الإقليمي لـ“�أبو ب�سمة” ملجل�سني
منف�صلني ،وهو ما ميكنهم من ت�أجيل االنتخابات ل�سنوات �أخرى.122
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م�رشوع قانون جتريد �أع�ضاء كني�ست م�شتبهني مبخالفات جنائية
من خم�ص�صات :ي�ؤثر هذا القانون ،الذي �صادق عليه الكني�ست يف �شباط/
فرباير  ،2011على �أع�ضاء كني�ست �سابقني �أو حاليني� ،أعلن النائب العام �أنهم
م�شتبهون حمتملون �أو متهمون يف املحكمة �أو مدانون بارتكاب خمالفات
جنائية ،مل ميثلوا يف املحكمة اجلنائية اجلارية �ضدهم .وهم رهن التحقيق على
خمالفات ت�صل عقوبتها �إىل ع�رش �سنوات من ال�سجن على الأقل.
و ُقدم م�رشوع القانون ردا ً على نفي ع�ضو الكني�ست ال�سابق عزمي ب�شارة،
من حزب التجمع الوطني الدميقراطي ،الذي غادر “�إ�رسائيل” يف �آذار/
مار�س  ،2007بعد �أن �أعلنت ال�رشطة اال�شتباه يف تزويده حزب اهلل مبعلومات
يف �أثناء العدوان على لبنان يف متوز /يوليو  .1232006ومع ذلك ،مل ُت�رش
“�إ�رسائيل” �إىل � ّأي دليل وا�ضح �ض ّد ب�شارة ،ويف حال وجود مثل هذه الأدلة
ف�إنها ظلت �رسية ،وخمفية ،ومل ُتقدم الئحة اتهام �ض ّده .وت�شري هذه احلقائق
�إىل ماهية م�رشوع القانون االعتباطية؛ فحتى �أع�ضاء الكني�ست ،الذين ال
يواجهون �أدلة وا�ضحة وبيّنة ،ميكن �أن يت�أذوا و�أن يخ�رسوا تعوي�ضاتهم.124
قانون الكني�ست :يقر القانون �أنه يف اجلل�سة االفتتاحية للكني�ست ،يجب
قراءة مقاطع من �إعالن �إقامة “دولة �إ�رسائيل” ،التي ت�شدد على العالقة
الوحيدة بني “الدولة” وال�شعب اليهودي.125
قانون �أ�سا�س :احلكومة  :126يتيح البند (  )9من �أنظمة ال�سلطة
واحلكم  1948 -الإ�رسائيلية �إعالن حالة الطوارئ ،ويخول ك ّل وزير �أن ي�سن
�أنظمة لأوقات الطوارئ ،وذلك من �أجل �أمن “�إ�رسائيل” .غري �أن البند (� )9ألغي
مع بدء �رسيان قانون �أ�سا�س :احلكومة ،الذي �أقر يف �سنة  ،1992والذي منح
ال�صالحية بالإعالن عن حالة طوارئ للكني�ست ،ويف حاالت معينة للحكومة.
كما خول القانون رئي�س احلكومة ب�سن �أنظمة لأوقات الطوارئ من �أجل �أمن
“الدولة”.
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وقد �سنت “�إ�رسائيل” الع�رشات من القوانني والأنظمة التي يعتمد تطبيقها
على حالة الطوارئ وما تزال �سارية املفعول ،ويجري ا�ستخدامها ب�شكل
متكرر �ض ّد قادة فل�سطينيي  ،1948منها:
• قانون �صالحيات �أوقات الطوارئ (اعتقاالت) ( :)1979الذي يعطي
الدولة ال�صالحية باعتقال �أ�شخا�ص باعتقاالت �إدارية ملدة �ستة �أ�شهر،
ُت َّدد ب�شكل م�ستمر دون ح ّد.
•	�أنظمة منع الإرهاب ( :)1948تورد بع�ض املخالفات اجلنائية ،مبا يف ذلك
“الع�ضوية مبنظمة �إرهابية” ،و“دعم منظمة �إرهابية” .وت�شمل الأنظمة
بع�ض التعريفات الف�ضفا�ضة مل�صطلح “الإرهاب” .ويجري ا�ستخدامها
ب�شكل متكرر �ض ّد القادة ال�سيا�سيني من فل�سطينيي .1948
•	�أنظمة حالة الطوارئ (ال�سفر للخارج) :مبوجب النظام رقم  5من �أنظمة
الطوارئ ،مينع � ّأي �إن�سان من اخلروج من “الدولة” لدولة معرفة يف قانون
منع الت�سلل (خمالفات وحكم  )1954 -دون ت�رصيح من وزير الداخلية �أو
مي�س هذا القانون بالأ�سا�س املواطنني العرب ،وذلك لأن
رئي�س احلكومةّ .
جميع هذه الدول هي دول عربية �أو �إ�سالمية.
م�رشوع قانون متطلبات الك�شف عن متلقي الدعم من جهات �سيا�سية
�أجنبية (“( )2010قانون متويل اجلمعيات”)� :127صادق الكني�ست على
هذا القانون يف �شباط /فرباير  ،2011وهو يفر�ض على اجلمعيات رقابة
�صارمة .فاجلمعيات مطالبة بتقدمي تقارير مالية ون�رشها ك ّل ربع عام على ك ّل
التربعات التي تلقتها من حكومات �أجنبية �أو متربعني ،مبا فيه تقارير مف�صلة
تف�صل هذه املعلومات
حول التزاماتهم جتاه املمولني .كما يق�ضي القانون ب�أن ّ
وم�سجل اجلمعيات.
يف مواقع الإنرتنت للجمعية ،وموقع وزارة الق�ضاء
ّ
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ويف حني �أن الغاية املعلنة من م�رشوع القانون هي زيادة ال�شفافية� ،إال
�أنه م�رشوع قانون زائد وغري الزم ،لكون جميع امل�ؤ�س�سات غري الربحية يف
“�إ�رسائيل” جمربة على تقدمي قائمة بهوية املتربعني لها ،مبا يف ذلك احلكومات
الأجنبية ،يف مواقعها ال�شبكية وتقاريرها ال�سنوية املقدمة �إىل احلكومة.
فالهدف من وراء هذا امل�رشوع هو �إعاقة عمل اجلمعيات الأهلية والإ�رضار
بقابليتها املالية ،حيث �إن هذه التقييدات قد تقلل ب�شكل كبري من دعم احلكومات
الأجنبية .كما �أنه ي�ستهدف جمعيات حقوق الإن�سان ،واملجموعات التي تتلقى
الدعم من احلكومات الأجنبية يف “�إ�رسائيل” .ونتيجة لذلك ف�إن اجلمعيات يف
الداخل الفل�سطيني ،واجلمعيات التي تدعم احلقوق الفل�سطينية هي الأكرث
عر�ضة للخطر ،لكونها تفتقر ،عموماً ،للتمويل من احلكومة الإ�رسائيلية� ،أو
للتمويل املحلي.
“م�رشوع قانون حماية قيم دولة �إ�رسائيل” (تعديل ت�رشيعي)
(“( )2009م�رشوع قانون دولية يهودية ودميوقراطية”) :128ميكن
مل�رشوع القانون اخلا�ص هذا �أن يخ ّول م�سجل اجلمعيات وم�سجل الأحزاب
�صالحية �إغالق جمعيات� ،أو �أحزاب� ،إذا كانت �أهدافها �أو ن�شاطاتها مناه�ضة
للدولة بكونها “دولة يهودية ودميوقراطية”.
ُطرح م�رشوع القانون �سنة  ،2009وهو يناق�ض احلق يف حرية التنظيم،
وحرية التعبري اخلا�صتني بجميع امل�ؤ�س�سات العربية يف البالد ،والتي
ت�سعى لتحدي التمييز وحت�سني املكانة ال�سيا�سية والقانونية واالجتماعية
لفل�سطينيي  .1948فهذا امل�رشوع يطلب منهم التعبري عن والئهم للدولة
اليهودية ،وبالتايل ي�سعى لتقلي�ص حقوق الأقلية العربية.
وي�شابه م�رشوع القانون البند رقم �/7أ من قانون �أ�سا�س :الكني�ست ،1958
الذي يطالب ك ّل قائمة عربية �سيا�سية بعدم �إنكار وجود “�إ�رسائيل” كـ“دولة
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يهودية ودميوقراطية” .وي�سعى م�رشوع القانون �إىل تقوي�ض الأداء اليومي
للجمعيات العربية ،وو�ضعها حتت طائلة حتقيقات قومية و�أيديولوجية،
مع تهديد ن�شاطاتها ال�رشعية .وقد �أقرت اللجنة الوزارية للت�رشيع يف مطلع
الن�ص بالتن�سيق مع وزير
ت�رشين الثاين /نوفمرب  2010بوجوب تعديل
ّ
العدل ،و�إعادة طرحه ثانية بعد ثالثني يوماً.
كما �سعت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية �إىل تقدمي لوائح اتهام �ض ّد
فل�سطينيي  1948عند لقائهم �أيا ً من قادة الف�صائل الفل�سطينية� ،أو زيارة � ّأي بلد
ت�صنفه “�إ�رسائيل” على �أنه بلد عدو ،فقد فتحت ال�سلطات الإ�رسائيلية حتقيقا ً
�ض ّد ع�ضو الكني�ست حنني الزعبي ،وثالثة �شخ�صيات من فل�سطينيي ،48
من بينهم ال�شيخ رائد �صالح ،ب�سبب م�شاركتهم يف �أ�سطول احلرية يف نهاية
�أيار /مايو  ،2010غري �أن وزارة العدل الإ�رسائيلية �أعلنت يف � ،2011/12/22أن
امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة يهودا فاين�شتاين  ،Yehuda Feinsteinبو�صفه
املدعي العام الأعلى يف “�إ�رسائيل” ،قرر �إغالق ملف التحقيق ب�سبب �صعوبات
ق�ضائية جتلت فيه.129
وبعد الإعالن عن �إغالق ملف التحقيق �ض ّد فل�سطينيي  1948الذين
�شاركوا يف �أ�سطول احلرية ،طرح ع�ضو الكني�ست داين دانون ،عن حزب
الليكود ،م�رشوع قانون يتيح لأغلبية  80ع�ضو كني�ست �إقالة ع�ضو كني�ست
منتخب ،يطعن يف تعريف “�إ�رسائيل” كـ“دولة يهودية دميوقراطية”� ،أو ي�ؤيد
دوالً� ،أو منظمات و�صفها ب�أنها “�إرهابية ومعادية لإ�رسائيل”� ،أو ي�ؤيد الكفاح
امل�سلح �ض ّد “�إ�رسائيل”.
وقال دانون يف معر�ض تقدميه للقانون �إن هناك �أع�ضاء كني�ست ي�ستغلون
للم�س بالدولة وم�ؤ�س�ساتها ،م�شددا ً على �أن “على �إ�رسائيل �أن
حرية التعبري
ّ
توفر الأدوات للدفاع نف�سها يف وجه ه�ؤالء ،الذين ي�ستغلون الدميوقراطية
للنيل منها”.130
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كما قدمت النيابة العامة الإ�رسائيلية يف  2011/12/26الئحة اتهام
�إىل املحكمة املركزية يف مدينة النا�رصة� ،ض ّد ع�ضو الكني�ست عن
حزب التجمع الوطني الدميقراطي �سعيد نفاع و 16رجل دين درزي من
فل�سطينيي  ،1948ب�سبب زيارتهم �سورية خالل �سنتي  2007و،2010
ولقاء قياديني يف منظمات فل�سطينية .ون�سبت النيابة لنفاع تهمة االلتقاء مع
“عميل �أجنبي” ،ب�سبب لقائه مع نائب الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني  -القيادة العامة طالل ناجي ،كما وجهت له وللم�شايخ الدروز تهمة
زيارة “دولة عدو” ،و�أ�ضافت الئحة االتهام �أن نفاع حاول لقاء رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل.131
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اخلامتة
عانى الفل�سطينيون الذين ا�ستطاعوا البقاء يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة  ،1948من �أجل ال�صمود يف �أرا�ضيهم ،واملحافظة على الهوية العربية ،يف
ظ ّل حالة القمع التي فر�ضتها عليهم �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي .وان�صبت
جهود الفل�سطينيني على مواجهة الظروف اال�ستثنائية الطارئة ،والأو�ضاع
اجلديدة ،التي نتجت عن قيام الدولة العربية.
وان�شغل الفل�سطينيون يف هذه “املرحلة االنتقالية”� ،إن �صحت ت�سميتها،
يف حت�صني وجودهم االجتماعي ،والثقايف ،والقومي يف مواجهة التحديات
اجلديدة ،التي فر�ضها عليهم الواقع االحتاليل اجلديد؛ يف انتظار وترقب
ما ميكن �أن يخرج عن هذا الكيان اجلديد من مفاعيل �سيا�سية ،وقانونية،
واجتماعية لها عالقة بالوجود العربي يف الدولة العربية .وبالتايل مل يكن
الفل�سطينيون يف هذه املرحلة يطمعون يف ممار�سة ن�شاطات �سيا�سية تهدف
�إىل االنخراط يف الكفاح الفل�سطيني خارج احلدود ،من �أجل حترير ما اغت�صب
من فل�سطني؛ و�إمنا ان�صبت ن�شاطاتهم ال�سيا�سية غري امل�ؤطرة داخل �أحزاب �أو
كيانات �سيا�سية فل�سطينية ،للحفاظ على الهوية العربية ومواجهة م�شاريع
ت�صفية وجودهم.
مل تتبلور يف �أو�ساط فل�سطينيي  1948اجتاهات �سيا�سية وا�ضحة �إال
�صفة �إال بعد �سنة ،1988
يف مرحلة مت�أخرة ،ومل يكن هناك �أحزاب عربية ِ ْ
حيث ّ
مت �إن�شاء احلزب الدميقراطي العربي ،الذي كان �أول حزب عربي ،مل
تعمد ال�سلطات الإ�رسائيلية �إىل حظره ،وفتح ذلك الباب �أمام قيام �أحزاب
عربية �أخرى .وكان التمثيل العربي قبل ذلك يف الكني�ست من خالل قوائم
�أحزاب �إ�رسائيلية .ومل ت�شارك الأحزاب العربية يف االئتالف احلكومي ،منذ
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م�شاركتها الأوىل يف انتخابات الكني�ست �سنة  ،1988لرف�ضها الأيديولوجي،
ورف�ض احلكومات الإ�رسائيلية �أي�ضاً.
رف�ضت كافة الأحزاب العربية االعرتاف ب“يهودية الدولة العربية “� ،إال
�أنها كانت تطالب با�ستمرار ب�إعطاء احلقوق ال�سيا�سية لفل�سطينيي ،1948
راف�ضة التمييز العن�رصي الذي كان ميار�س جتاهها� ،سواء من خالل القوانني
الت�رشيعية التي كانت ت�س ّن يف الكني�ست �أم من خالل ممار�سات اليهود
الإ�رسائيليني جتاهها .كما مل يتبلور موقف موحد يف �أو�ساط الأحزاب العربية
جتاه اتفاق �أو�سلو ،فيما �أجمعت كافة الأحزاب على الت�أكيد على حقّ العودة
لالجئني الفل�سطينيني.
يبدو �أن العدد القليل ملمثلي الأحزاب العربية يف الكني�ست جعل قدرتهم
بالغة ال�ض�آلة على �إحباط القوانني العن�رصية ال�صهيونية ،وال �سي ّما يف ظ ّل
االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي الوا�سع ،وعدم اهتمام �أحزاب املعار�ضة
ال�صهيونية ب�إحباط هذه القوانني ،بل دعمها للعديد منها؛ �إذ جند �أن �أحزاب
للم�س
املوجهة
املعار�ضة تدعم ،يف كثري من احلاالت ،القوانني العن�رصية
َ
ّ
بفل�سطينيي  .1948وهذا يعني �أنه لي�س ثمة اختالف بني الأحزاب الإ�رسائيلية
يف �س ّن قوانني ترتجم �سيا�سات الف�صل العن�رصي على �أر�ض الواقع.
و�أ�صدرت احلكومات الإ�رسائيلية �أكرث من  55قانونا ً �ض ّد فل�سطينيي ،1948
وكان جزء من هذه القوانني لتقيد حريتهم يف التعبري ال�سيا�سي ويف امل�شاركة
ال�سيا�سية يف الكني�ست واحلكومة ،وجوانب �أخرى مهمة جدا ً حلياة
دميوقراطية وم�ساواة يف احلقوق.
و�أخرياً ،يبقى اجلدال مفتوحا ً بني الأحزاب العربية حول اال�ستفادة
املرجوة من الدخول �إىل الكني�ست؛ ففيما يرى البع�ض �أن امل�شاركة يف انتخابات
الكني�ست ت�صويتا ً وتر�شيحا ً يعطي غطاء جتميليا ً لهذا الكيان؛ ليدعي �أمام
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العامل �أنه دولة دميوقراطية ،ويخفي ممار�ساته العن�رصية جتاه العرب؛
يرى البع�ض الآخر �أنه بالإمكان مقاومة القوانني ،والت�رشيعات ،واملمار�سات
العن�رصية جتاه العرب من داخل قبة الكني�ست.
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