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1948 فل�سطينيو الأرا�ضي المحتلة عام
وال�صراع مع االحتالل
*عزيز كايد

 فلسطني،*باحث

 رغم التمييز والعداء اللذين تعرض هلام الفلسطينيون يف الداخل من قبل دولة:ملخص
 ورغم التهميش الذي تعرضوا له من قبل القيادة الفلسطينية يف سنوات،االحتالل
 أثبت أهنم،والسيام عىل صعيد اهلوية
، إال أن الدور الذي قاموا به،الرصاع الشديدة
ّ
 حافظ عىل، بل هم جزء أصيل يف املعادلة،فحسب
ْ ليسوا جز ًءا من الشعب الفلسطيني
. وتب ّنى املواقف السياسية الداعمة للمسألة الوطنية بأشكال خمتلفة،هويته وهوية أرضه
 وأدوات رسمية يف،كام يمكنه أن يقارع سلطات االحتالل بأدوات مجاهريية فاعلة
املهم من الشعب
ّ  ال ينبغي النظر إىل هذا اجلزء، لذلك.الكنيست والسلطات املحلية
ّ الفلسطيني بوصفه العب احتياط يف أي
 بل، وال بكونه مسألة جانبية،حل مستقبيل
َ جيب أن ُي
ّ املهمة عند التوصل إىل
احلل النهائي
ذخرا
ّ إسرتاتيجيا له مكانته
ً نظر إليه بصفته
ًّ
.للقضية الفلسطينية

The Palestinians of the Occupied Land in 1948
and their Role in the Conflict
Aziz Kayid*

ABSTRACT Despite the discrimination and hostility against the Palestinians
of the Occupied Lands in 1948 by the Israeli occupation state. and despite their

marginalization by the Palestinian leadership in the years of intense conflict. their
role. especially with respect to identity. has proven that they are not only part of the

Palestinian people. but they are a genuine part of the equation. maintaining their land
*Palestinian
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and their Arab Palestinian identity. and adopting political positions that support the

national cause in various forms. They can also confront the occupation authorities with
effective mass tools and official tools in the Knesset and local authorities. Therefore.

this important part of the Palestinian people should not be treated as reserve factor in
any future solution. nor as a side issue. but as a strategic asset with its own importance
when reaching any final solution to the Palestinian question.
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بع�د ح�رب ع�ام  ،1948وقي�ام دول�ة (إرسائيل) على أكثر من نصف مس�احة فلس�طني
التارخيية ،تشتت الشعب الفلسطيني يف اجلزء املتبقي من فلسطني ،أي يف الضفة الغربية وقطاع
غ�زة ،وكذلك يف ال�دول العربية املجاورة ،وبخاصة األردن ولبنان وس�وريا ،ولكن بقي جزء
من الفلس�طينيني يف بيوهتم ومدهنم وقراهم ،التي أصبحت ج�ز ًءا من الدولة التي ُأقيمت عىل
أنقاض املجتمع واألرض الفلسطينيينْ  ،وهي دولة (إرسائيل).

يتم احلديث عن الفلس�طينيني يف األرض املحتلة عام  ،1948أو (إرسائيل)
لذلك ،عندما ّ
ُس�مى باألمر الواقع ،فإنّه يكون حدي ًثا عن جزء من الش�عب الفلس�طيني ،وهو
كام أصبحت ت َّ
ال�ذي بق�ي ،أو باألح�رى صمد ،على أرضه ويف وطن�ه ،هو وأبن�اؤه وأحف�اده ،رغم احلرب
ونتائجها الكارثية عىل الش�عب الفلس�طيني ،واملنطقة بأرسها .ويمثل هذا الصمود أول شكل
من أش�كال النضال ضد االحتالل ،ويكفي هذا اجلزء من الشعب الفلسطيني رش ًفا يف احلفاظ
على جزء يسير من اهلوي�ة العربية الفلس�طينية لألرض الفلس�طينية التارخيي�ة ،وم ْنع هتويدها
بالكام�ل من قبل دولة (إثنية) ،تعمل ب�كل طاقتها لتحقيق تفوق الغرباء القادمني من اخلارج،
عىل سكان األرض األصليني.
ورغ�م أن ه�ذا اجلزء من الش�عب الفلس�طيني أصب�ح (أقلي�ة) يف وطنه ،إال أن�ه يف انتامئه
الوطن�ي ه�و ج�زء م�ن الش�عب الفلس�طيني ،ويف انتامئه القوم�ي هو ج�زء من األم�ة العربية
واإلسلامية .ورغ�م أن الفترة األوىل التي أعقبت النكب�ة عام  1948كانت قاس�ية جدًّ ا عىل
احلي�اة الفردية واجلامعية ،واهلوي�ة الوطنية ،إال أن املجتمع الفلس�طيني يف األرض املحتلة عام
ً
واجتامعيا
سياس�يا
ملحوظا عرب مراحل زمنية خمتلفة ،وانتقل نقلة نوعية،
تطورا
 1948تطور
ً
ًّ
ًّ
وثقافيا واقتصاد ًّيا.
ًّ

وألن ه�ذا اجل�زء م�ن الش�عب الفلس�طيني صامد على أرض�ه يف وجه حم�اوالت التهويد
و(األرسل�ة) ،وألنه الي�زال يناضل بأدوات متع�ددة للحفاظ عىل اهلوي�ة الوطنية -فال جيوز،
كما فعل�ت اتفاقيات أوس�لو وما تبعها ،إغف�ال دورهم النض�ايل يف أي ّ
حل مس�تقبيل للقضية
مهم من هذه القضية ،بل ه�م اجلزء الذي حافظ عىل البقية الباقية من
الفلس�طينية؛ ألهنم جزء ّ
هوية األرض التي تشكل اليوم  %78من أرض فلسطني التارخيية .وهذا ما حتاول هذه الورقة
إبرازه بشكل مبارش ،استنا ًدا إىل األدوات املتاحة أمامهم.
لذل�ك تع� ِرض ه�ذه الورق�ة مالم�ح وأدوار (الفلس�طينيني) ،أو (الع�رب) أو (الداخ�ل
س�مون يف األرايض املحتلة ع�ام  1948-يف الرصاع مع االحتالل ،س�واء
الفلس�طيني) كما ُي َّ
االحتلال ال�ذي حصل ع�ام  1948والذي نتج عن�ه إقامة دول�ة (إرسائيل) ،الت�ي أصبحوا
مواطنين فيها يتعرضون لتميي�ز ممنهج ضدهم ،أم االحتالل الذي حصل عام  ،1967والذي
اليزال قائماً حتى اليوم.
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املهم من الشعب الفلسطيني ،إال أن أمهية هذه
ورغم وجود كتابات كثرية تتناول هذا اجلزء ّ
الورق�ة تكمن يف إبراز اجلان�ب املتعلق باملواجهة مع الدولة /االحتلال ،انطال ًقا من حمددات
اهلوية ،واملكونات السياسية ،ثم األفق السيايس املستقبيل.

معطيات عامة
يف عام  ،2016وبمناسبة رأس السنة العربية ،نرش املكتب املركزي لإلحصاء يف (إرسائيل)
بيانات إحصائية لعام  .2015تفيد هذه البيانات أن عدد الفلسطينيني العرب يف (إرسائيل) يبلغ
حوايل  1786000نسمة ،أي حوايل  %20.8من جمموع سكان (إرسائيل) البالغ 8585000
نسمة  .1وباس�تثناء سكان القدس الرشقية واجلوالن املحت ّلينْ  ،يبلغ عدد السكان الفلسطينيني
يف األرايض املحتل�ة ع�ام  1948حت�ى بداي�ة عام  ،2016حوايل  1.4مليون نس�مة .يش�كل
املسلمون  %83من هؤالء الفلسطينيني ،واملسيحيون  ،%9والدروز  2. %8علماً أن عددهم بعد
انتهاء حرب  1948وإقامة دولة (إرسائيل) ،بلغ حوايل  155ألف نسمة.3

يش�كل هؤالء الفلس�طينيون حوايل  %17من جممل الش�عب الفلس�طيني ،والنس�بة نفسها
سمى لواء الشامل ،و%22
تقري ًبا من مواطني دولة االحتالل .يس�كن حوايل  %52منهم يف ما ُي َّ
يف لواء حيفا ،و %14يف لواء اجلنوب .يتضح من هذا التوزيع وجود إس�قاطات عىل سياسات
احلكوم�ة اإلرسائيلي�ة يف هتوي�د األرض ،وم ْنع نش�وء أكثرية عربية يف منطق�ة جغرافية حمددة.
ويعيش  %84منهم يف البلدات واملدن العربية ،و %8يف القرى غري املعرتف هبا ،وهي جتمعات
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س�كانية ال تعترف هبا دولة االحتالل ،مما ي�ؤدي إىل إقصائها عن املعطيات الرس�مية للدولة،
وحرماهنا من اخلدمات األساسية ،ومعظمها موجودة يف منطقة اجلنوب والنقب.4

التطور ال�سيا�سي لفل�سطينيي الأرا�ضي المحتلة عام 1948

مر الفلس�طينيون يف األرايض املحتلة عام  1948بمرحلتني أساس�يتني :امتدت األوىل منذ
ّ
قي�ام دول�ة االحتالل ع�ام  1948حتى ع�ام  ،1966وهي الفترة التي خضع�وا فيها للحكم
العس�كري ،الذي ب�رزت فيه االعتبارات األمني�ة من جانب الدولة وأجهزهت�ا ،واالعتبارات
العائلي�ة م�ن اجلان�ب الفلس�طيني .وامتدت الثاني�ة منذ انته�اء احلكم العس�كري عام 1966
وحت�ى يومنا هذا .أطلق البعض عىل املرحلة األوىل اس�م الس�نوات الضائع�ة ،حيث مل يتبلور
الوع�ي الكايف باهلوية الوطنية ،وكان مطلب املس�اواة واالعرتاف هبم بوصفهم قومية حمدو ًدا،
ومل تنج�ح حم�اوالت إقام�ة تنظيامت سياس�ية عربية عىل املس�توى القطري ،وكانت املش�اركة
السياسية مرتددة .كام أطلق عىل املرحلة الثانية اسم سنوات اليقظة ،حيث شهدت هذه املرحلة
عملي�ة حتول جذرية يف صفوف الفلس�طينيني ،من حيث الوعي بال�ذات والثقة بالنفس ،وبناء
املؤسس�ات السياس�ية واالجتامعي�ة ،والنضال الس�يايس عىل صعي�د املطالبة باملس�اواة وحل
القضية الفلسطينية.5

بعد حرب ع�������ام  1948وقيام دولة (�إ�س�������رائيل) على
�أكث�������ر من ن�ص�������ف م�س�������احة فل�س�������طين التاريخية
ت�ش�������تت ال�ش�������عب الفل�س�������طيني في الج�������زء المتبقي
من فل�س�������طين �أي في ال�ض�������فة الغربي�������ة وقطاع غزة
وكذلك في الدول العربية المجاورة

أدوارا متفاوت�ة يف تطور
أ ّدى العدي�د م�ن العوام�ل
ً
املجتم�ع الفلس�طيني يف األرايض املحتل�ة ع�ام ،1948
ويمك�ن تقس�يمها إىل ثلاث دوائر :داخلية وفلس�طينية
وإرسائيلي�ة .تتعلق الدائ�رة األوىل بالعوامل ذات الصلة
بالتط�ورات الداخلي�ة يف صف�وف الفلس�طينيني ،مث�ل
عملي�ات (الدمقرط�ة) الداخلي�ة ،والتنظيم الس�يايس،
واحلك�م املحيل ،ومس�توى الثقافة ،والتس�امح املتبادل،
ومكانة العائلة واملرأة ،والعالقة بني الطوائف ،ومستوى التطوير ،وعمليات التحديث ملجتمع
تقليدي وريفي يف األصل.6

وتتعل�ق الدائرة الفلس�طينية بدور الفلس�طينيني يف األرض املحتلة ع�ام  1948يف احلركة
الوطني�ة الفلس�طينية ،وجممل املس�ائل واملواقف املتعلق�ة بالقضية الوطني�ة ،ودورهم النضايل
على صعيد احلل النهائي للمس�ألة الفلس�طينية .أما الدائرة اإلرسائيلي�ة ،فتتعلق بعالقة هؤالء
الفلس�طينيني بالدولة العربية ،ويش�مل ذلك سياس�ة الدولة جتاههم من ناحي�ة ،وموقفهم من
الدولة وطابعها اليهودي الصهيوين من الناحية املقابلة.7
كما يمك�ن الق�ول إن ثالثة أح�داث أس�همت يف التأثري يف جمم�ل املجتمع الفلس�طيني يف
الداخل ،وهي :النكبة عام  ،1948والنكس�ة عام  ،1967واتفاقيات أوس�لو عام  .1993أ ّما
احلدث األول فقد أ ّدى إىل قيام دولة (إرسائيل) ،وحتويل الفلس�طينيني فيها إىل أقلية مضطهدة
تعي�ش حت�ت احلكم العس�كري .واحلدث الث�اين تزامن مع الوع�ي باهلوية والش�عور باالنتامء
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الوطني وبناء املؤسس�ات ،وأ ّدى إىل تنامي الش�عور باملصري املشترك مع إخوهتم الفلسطينيني
على اجلان�ب اآلخر الذي احت ُّل ع�ام  .1967واحلدث الثالث أغفل دور هؤالء الفلس�طينيني
ومكانتهم يف أي حل مستقبيل ،مقابل فتح صفحة جديدة مع القيادة الفلسطينية.8
فاليوم ،يوجد لدى الفلسطينيني يف الداخل هوية وطنية وقومية بارزة ،ومؤسسات سياسية
واجتامعي�ة وثقافية واقتصادية ،تقوم بأنش�طة سياس�ية وثقافية وفكرية على الصعيد الداخيل،
أدوارا
وتنف�ذ فعاليات ميدانية ضد سياس�ات االحتالل .وتوجد لدهيم س�لطات حملية متارس
ً
مهمة ،سياس�ية وخدماتية واجتامعي�ة .ولدهيم ً
أيضا أحزاب وحركات سياس�ية وأيديولوجية
متعددة ،وأعضاء يف الربملان اإلرسائييل (الكنيست) يمثلون عد ًدا من هذه األحزاب التي تؤمن
باملشاركة السياسية عرب الكنيست .وهناك ً
أيضا املئات من أساتذة اجلامعات ومحلة الشهادات
العلمية العليا .كل ذلك يؤكد النقلة النوعية التي حققها الفلس�طينيون يف الداخل عىل الصعد
املختلفة ،السياسية واالجتامعية والثقافية والتعليمية وغريها.

�سيا�سات (�إ�سرائيل) تجاه فل�سطينيي الداخل
حتى بعد انتهاء احلكم العس�كري عام  ،1966استخدمت السلطات اإلرسائيلية أساليب
كثيرة ،لي�س من املبالغ�ة وصفه�ا بالعنرصية واإلثني�ة جتاه س�كان أصليني ،وذل�ك عىل عدة
مستويات تثبت تفاصيلها أن السياسات اإلرسائيلية هي بالفعل سياسات عنرصية.
فعىل الصعيد الس�يايس ،س�عى االحتالل طوال هذه الفرتة إىل قطع صلة اهلوية بينهم وبني
باقي أجزاء الش�عب الفلس�طيني واألمتني العربية واإلسلامية ،وبناء جمموع�ة جديدة (عربية
إرسائيلي�ة) .كما حاول من�ع تنظيمهم خارج ما ترس�مه الدولة ،وحصره إن أمكن يف التنظيم
الربملاين .وعمل عىل رضب أي قيادة جدية حتاول تنظيمهم ،أو حتاول تبني رؤية مناهضة.9

وعلى صعي�د مص�ادرة األرايض وهتويد امل�كان ،صادرت س�لطات الدولة ،من�ذ قيامها،
األغلبي�ة الس�احقة م�ن األرايض العائ�دة للفلس�طينيني ،وحولته�ا إىل أرايض الدولة ،وذلك
هب�دف إلغ�اء إمكانية عودة الالجئين الذين ُأخرجوا من بلداهت�م وقراهم حتت رحى احلرب،
طبعا ،مكاهنم .س�عت (إرسائيل) من وراء ذلك إىل
وإس�كان القادمني من اخلارج ،وهم هيود ً
تقليص االنتشار اجلغرايف للفلسطينيني ،ومنع إقامة بلدات عربية جديدة ،ومنع توسع البلدات
والتجمع�ات العربي�ة حت�ت ذرائع خمتلف�ة ،وعدم إمتام اخلرائ�ط اهليكلية اخلاص�ة هبا ،وجتاهل
حاجات اجلمهور العريب ،وتقييد منح رخص البناء ،ومنع إعادة إعامر القرى املهجرة.10
وعىل الصعيد القانوين ،عملت الدولة العربية منذ البداية عىل إصدار القوانني التي تستهدف
معا.
الوجود الفلسطيني يف األرايض املحتلة عام  ،1948عىل صعيد األرض والسكان واهلوية ً
فقد أصدرت منذ نش�أهتا القوانني التي تفتح الباب أمام هجرة اليهود إىل فلس�طني ،ويف نفس
الوقت متنع عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم .كام تسمح هذه القوانني بمصادرة أرايض
الفلسطينيني وهتجريهم منها ،ويف نفس الوقت تفتح الباب أمام بناء املستوطنات والتجمعات
واملدن اليهودية.
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يف املرحلة األوىل أصدرت الدولة العربية  20قانو ًنا متزج بني (الرتانسفري) و(األبارهتايد)،
ب�رز م�ن هذه القوانني قانون العودة لعام  ،1949وقانون أمالك الغائبني لعام  ،1950وقانون
أمالك الدولة لعام  ،1951وقانون أساس أرايض إرسائيل لعام  ،1960وغريها.11

ث�م توال�ت احلرب عىل الوجود الفلس�طيني من باب القانون ،حت�ى بلغت ذروهتا يف عهد
حكومة بنيامني نتنياهو احلالية ،حيث ُر ِصد  66قانو ًنا عنرص ًّيا ،تس�تهدف هذه القوانني كل ما
هو فلس�طيني ،وجيمع بينها أهنا غارقة يف العنرصية بوضوح ،وأن املعارضة اليس�ارية اليهودية
متواطئ�ة مع احلكومة اليميني�ة يف طرح هذه القوانني والتصويت عليه�ا .من بني هذه القوانني
قانون منع ِّمل ش�مل العائالت ،وقانون حظر أذان املس�اجد ،وقانون جلان القبول ،الذي يعطي
احل�ق لليهود برفض س�كن مواطنني ع�رب يف منطقة ما ،وهذا يعني حرمان الفلس�طينيني من
أخيرا قانون هدم املن�ازل ،الذي
الس�كن يف  %70م�ن األرايض املحتل�ة ع�ام  .1948وهناك
ً
اس�تُدعي الكنيس�ت للتصويت عليه بالق�راءة النهائية يوم  ،2017/4/5رغ�م عطلة الربيع،
والذي يسمح هبدم عرشات املنازل العربية بحجة عدم الرتخيص ،من دون أن يكون للمحكمة
صالحية وقف ذلك.12

�صراع الهوية
اختلط�ت األوراق يف املرحل�ة التي أعقبت النكبة وقيام الدول�ة العربية عام  ،1948حتى
تطور الوعي باهلوية منذ أوائل السبعينيات .وال شك
انتهاء احلكم العس�كري عام  ،1966ثم ّ
أن الفلسطينيني يف الداخل تعرضوا ملحاوالت (أرسلة) ممنهجة من قبل احلكومات اإلرسائيلية
املتعاقب�ة ،وأن أرضه�م تعرضت لعمليات (هتويد) ممنهجة ً
أيض�ا ،وذلك هبدف تغيري هويتهم
تدرجييا ،ويف كل املجاالت.
الفلسطينية ،وطمس ثقافتهم العربية ،ودجمهم يف املجتمع اليهودي
ًّ
وال ينكر املعنيون أن هذه املحاوالت نجحت قليلاً مع جزء يسري من هؤالء الفلسطينيني ،وهو
التيار العريب اإلرسائييل الذي كان ،قبل اندثاره ،يقبل هبذا االندماج ،وربام يدعو له ،لوال تطور
الوعي باهلوية ،وازدياد الش�عور القومي ،ونشوء احلركات واألحزاب السياسية الفلسطينية يف
الداخل.

يف البداي�ة تصاعد اجل�دل حول اهلوية وتعريف الذات :هل نحن فلس�طينيون أو عرب أو
إرسائيلي�ون؟ وه�ل نحن عرب إرسائيل أو فلس�طينيو إرسائي�ل؟ ولكل من ه�ذه التعريفات
مهم�ة ،وربما خطيرة ،تعكس رؤي�ة هؤالء الفلس�طينيني ألنفس�هم ،والتي
دالالت سياس�ية ّ
تتراوح بين اهلوية الوطني�ة (فلس�طينيون) ،واالنتامء القوم�ي (عرب) ،وحكم األم�ر الواقع
(إرسائيلي�ون) .ولك�ن رغم هذه الدوام�ة يف املرحلة األوىل ،إال أن الفلس�طينيني ،أو غالبيتهم
العظم�ى على األقل ،ومن�ذ أوائل الس�بعينيات ،حس�موا أمره�م بأهنم عرب وفلس�طينيون،
وليس�وا إرسائيليني إال يف جواز السفر وبطاقة اهلوية ،التي حيملوهنا بحكم األمر الواقع الناتج
عن حرب .1948
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اختلط�������ت الأوراق في المرحلة التي �أعقبت النكبة
وقيام الدولة العبرية عام  1948حتى انتهاء الحكم
الع�سكري عام  1966ثم تط ّور الوعي بالهوية منذ
�أوائل ال�س�������بعينيات وال �ش�������ك �أن الفل�سطينيين في
الداخل تعر�ضوا لمحاوالت (�أ�سرلة) ممنهجة من
قبل الحكومات الإ�سرائيلية المتعاقبة

م�ا بين  2002و ،2007أص�در الفلس�طينيون
يف الداخ�ل ثلاث وثائ�ق عكس�ت واقعهم الس�يايس،
ورس�مت تصوره�م املس�تقبيل هل�ذا اجلزء من الش�عب
الفلسطيني ،ومن ضمن ذلك اإلرصار عىل اهلوية العربية
الفلس�طينية .ورغ�م أن إصدار ثلاث وثائق يف غضون
مخ�س س�نوات ،ال يعكس الوح�دة املطلوبة يف الوس�ط
الع�ريب ،إال أن�ه يمك�ن اإلش�ارة إىل ه�ذه الوثائ�ق ألهنا
ج�اءت بعد نقاش�ات معمقة وحوارات مركزة ،ش�ارك
فيه�ا الكثري من مؤسس�ات املجتم�ع املدين الفلس�طيني
يف الداخل ،وش�خصيات سياس�ية ومجاهريية وأكاديمية ،هلا حضورها يف املجتمع الفلسطيني
هناك ،ومتثل كل التيارات السياس�ية فيه .وألهنا ً
أيضا وثائق حديثة تتجاوز دوامة اجلدل الذي
نشأ منذ أكثر من مخسني عا ًما.
هذه الوثائق هي( :التصور املستقبيل للعرب الفلسطينيني يف إرسائيل) ،الصادر عن اللجنة
القطرية لرؤس�اء الس�لطات املحلي�ة العربية ع�ام  ،2002و(الدس�تور الديمقراطي) الصادر
بمب�ادرة مركز عدالة /املركز القانوين حلق�وق األقلية العربية يف إرسائيل عام  ،2007و(وثيقة
حيف�ا) الص�ادرة بمبادرة مركز مدى الكرم�ل /املركز العريب للدراس�ات االجتامعية التطبيقية
عام ً 2007
أيضا.
م�ا هيمن�ا هنا ه�و تأكيد ه�ذه الوثائق اهلوي� َة العربية الفلس�طينية ،الذي يبرز يف الكثري من
13
نصوصها ،ومنها عىل سبيل املثال:

 نحن -العرب الفلس�طينيني يف إرسائيل -أهل الوطن األصليون ،ومواطنون يف الدولة،وج�زء من الش�عب العريب الفلس�طيني ،واألمة العربي�ة ،والفضاء الثقايف العريب واإلسلامي
واإلنساين( .وثيقة التصور املستقبيل)
قرسا إىل أقلية يف وطنن�ا ،ولنا عالقة عضوية
 نح�ن أه�ل البالد األصليون ،الذي�ن ّحتولنا ً
حي وال يتجزأ من الشعب العريب الفلسطيني( .وثيقة التصور
وتارخيية بالوطن ...ونحن جزء ّ
املستقبيل)
 إن فلسطني التارخيية هي الوطن ووحدة املكان ...نحن جزء من هذا املكان الذي يصوغوعينا ولغتنا األدبية ،ويبلور هويتنا( .وثيقة التصور املستقبيل)

 نح�ن -العرب الفلس�طينيني -مواطنو دولة إرسائيل ،نعيش يف ه�ذا الوطن منذ القدم،هن�ا ُولدن�ا ،وهن�ا جت�ذرت وترعرع�ت أصولن�ا التارخيي�ة ،وهنا تط�ورت وازده�رت حياتنا
القومي�ة والثقافيةُ ،مس� ِهمني فاعلني يف تطور احلياة والتاريخ اإلنس�اين ،كامتداد لألمة العربية
واإلسالمية ،وكجزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني( .وثيقة الدستور الديمقراطي)
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 نح�ن أبناء وبنات الش�عب العريب الفلس�طيني ،الباق�ون يف وطننا رغ�م النكبة ،والذينقرسا إىل أقلية يف دولة إرسائيل( ...وثيقة حيفا)
حتولنا ً
 -نحن البقية الباقية من أصحاب الوطن األصليني( .وثيقة حيفا)

وهكذا ،فإن هذه النصوص واضحة يف بيان اهلوية الوطنية ،التي يمكن تلخيص مرتكزاهتا
يف الوثائ�ق الثلاث بام يأيت )1( :القيم واحلضارة اإلنس�انية )2( .اللغ�ة والثقافة العربية)3( .
املستمدّ ة من التاريخ الفلسطيني والعريب ،ومن احلضارة العربية واإلسالمية.
الذاكرة اجلامعية
َ
( )4العالق�ة املتواصل�ة ب�األرض والوط�ن )5( .النضال املس�تمر لتأكيد احلق الفلس�طيني يف
البقاء عىل األرض الفلس�طينية )6( .التواصل مع الش�عب الفلس�طيني يف أماكن وجوده)7( .
التواصل مع األمة العربية.14
ّ
إن بلورة هذه اهلوية الوطنية أ ّدت إىل االشتباك شبه اليومي مع االحتالل،
وميدانيا.
سياسيا
ًّ
ًّ
ولكن من ّ
دورا مهماًّ يف النضال ضد دولة االحتالل،
املؤكد أن حس�م هوية الفلس�طينيني أ ّدى ً
املهم يف توجيه مسرية الشعب الفلسطيني يف الداخل نحو مواجهة الظلم والتمييز
وكان العامل ّ
الذي متارس�ه الدولة ضدهم ،ونحو بناء املواقف السياس�ية الداعمة للحق الفلس�طيني بشكل
ع�ام ،واملتعلق بالقضية الوطنية برمتها ،والتي هتدف يف النهاية إىل إهناء االحتالل الذي حصل
عام  ،1967وإقامة الدولة الفلسطينية.
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ومهم يف الرصاع مع االحتالل؛ ألنه ينطوي عىل استحقاقات
وهذا بحدّ ذاته شكل رئيس
ّ
ومطالبات من الدولة ،أمهها االعرتاف باهلوية واحلقوق الكاملة للفلسطينيني ،ومنها حقهم يف
التواصل القومي والديني والثقايف واالجتامعي مع بقية أجزاء الش�عب الفلسطيني ،ومع مجيع
مركبات األمتني العربية واإلسلامية .وكذلك االعرتاف هب�م بصفتهم جمموعة قومية أصلية،
والتوقف عن سياس�ات التمييز ضدهم ،مقابل تفضيل األكثرية اليهودية .ومن هذه املطالبات
الالفتة أن تعرتف إرسائيل بحق الالجئني الفلسطينيني يف العودة وف ًقا لقرار األمم املتحدة رقم
( ،)194واالعرتاف بمسؤوليتها عن جرائم النكبة واالحتالل ،والغبن التارخيي الذي تعرض
له الشعب الفلسطيني .15

المكونات ال�سيا�سية لفل�سطينيي الداخل
نش�أت يف األوس�اط العربية يف األرايض املحتلة عام  1948تيارات سياسية وأيديولوجية
عدي�دة ،ض�م كل منها عدة أح�زاب وحركات سياس�ية .وقد ش�هد التنظيم الس�يايس هلؤالء
الفلس�طينيني ،وعبر مراحل عدي�دة ،تقلبات كثرية ،متثل�ت باندثار أحزاب وانقس�ام أخرى.
يمكن تقس�يم هذه التيارات إىل أربعة أقس�ام ،هي :التيار اليس�اري الش�يوعي ،الذي تتصدره
اليوم اجلبهة الديمقراطية للسلام واملس�اواة ،بعد انفصال احلزب الشيوعي اإلرسائييل ،الذي
أصبح�ت غالبي�ة أعضائ�ه من اليه�ود .والتيار القومي الوطن�ي ،الذي يربز في�ه اليوم التجمع
الوطن�ي الديمقراط�ي ،إضافة إىل حرك�ة أبناء البل�د ،واحلزب الديمقراط�ي العريب ،واحلزب
الع�ريب للتغيير .والتيار اإلسلامي ،ال�ذي يقترص عىل احلركة اإلسلامية ،التي انقس�مت إىل
جناحين ُع ِرف�ا باجلن�اح الشمايل واجلن�اح اجلن�ويب ،وذلك بس�بب االختالف ح�ول املواقف
ً
حارضا اليوم بسبب مواقفه الداعية إىل
ريا التيار العريب اإلرسائييل ،الذي مل يعد
السياسية .وأخ ً
االندماج يف الدولة ومؤسس�اهتا ،ومهادنة سياس�اهتا ،واالنخراط يف األحزاب اليهودية ،وربام
يكون هذا التيار قد اندثر بعد عام  ،1981بس�بب تطور الوعي الذايت باهلوية واالنتامء القومي
للفلسطينيني يف الداخل.
دورا مهماًّ يف توجيه الرأي
ال شك أن التيارات واألحزاب السياسية واأليديولوجية تؤ ّدي ً
العام ،والتأثري يف أنامط التفكري لدى املواطنني ،وخاصة الشباب ،وتشكيل التصورات املختلفة
يف املجتمع ،حول القضايا السياس�ية واالجتامعية التي تواجه األفراد واملجموعات .وال ش�ك
أن ّ
كل ذلك س�يرتك آثاره الواضحة يف تصورات املواطنني والرأي العام ،بش�أن ماهية العالقة
مع الدولة ،التي هي يف الغالب عالقة مواجهة بسبب سياسات الدولة جتاههم ،وهي سياسات
عنرصية يف الغالب؛ بمعنى أن األفكار السياسية واأليديولوجية سترتك آثارها يف الفلسطينيني
بش�أن املواجهة /الرصاع مع دولة االحتالل ،س�واء فيام يتعلق بالوضع الداخيل للفلسطينيني،
وخاصة قضايا املساواة واحلقوق ،أم فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية واملسألة الوطنية.
ويمكن توضيح هذه اآلثار كام يأيت:
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 ّمتك�ن التيار اليس�اري والش�يوعي حتى
ثامنيني�ات الق�رن امل�ايض م�ن ج�ذب انتب�اه
الفلس�طينيني أكث�ر م�ن التي�ارات األخ�رى،
وذل�ك لس�ببني :أولاً ألنه يعم�ل بوصفه حز ًبا
رشعي�ا وحيظ�ى بتمثي�ل يف الكنيس�ت ،وثان ًي�ا
ًّ
ً
معارضا،
بحكم نش�اطه ومواقفه بوصفه حز ًبا
يرف�ض الطابع الصهيوين للدول�ة ،ويدافع عن
حقوق الفلس�طينيني ،ويعارض جممل املواقف
والسياسات اإلرسائيلية عىل الصعيدين الداخيل
واخلارج�ي ،ويطال�ب بعودة الالجئين ،والتوقف عن مصادرة األرايض ،وحتقيق السلام مع
ال�دول العربي�ة ،وإقامة الدولة الفلس�طينية بناء عىل قرار التقس�يم الصادر ع�ن األمم املتحدة
ع�ام  .1947ولك�ن يف املقابل ،يدعو هذا التيار إىل التعايش العريب– اليهودي والفلس�طيني–
اإلرسائييل ،ويقيم تنظيمه عىل أس�اس عريب هيودي ،حيث يضم يف صفوفه عر ًبا وهيو ًدا ،األمر
الذي ترفضه التيارات القومية واإلسالمية.16

ن�ش�أت في الأو�ساط العربية في الأرا�ضي المحتلة
عام  1948تيارات �سيا�سية و�أيديولوجية عديدة
�ضم كل منها عدة �أحزاب وحركات �سيا�سية وقد
�ش�������هد التنظيم ال�سيا�س�������ي له�ؤالء الفل�سطينيين
وعب�������ر مراح�������ل عديدة تقلب�������ات كثي�������رة تمثلت
باندثار �أحزاب وانق�سام �أخرى

 يس�تلهم التيار القومي جوهر أيديولوجيته من مبادئ احلركة القومية العربية بوجه عام،والفلس�طينية بوجه خ�اص ،ويقوم تنظيمه عىل أس�اس قومي عريب مناه�ض إلرسائيل .وهو
يرف�ض النظ�ام اإلرسائييل ووج�ود دولة إرسائيل بح�د ذاته ،ويطالب بتغيير الوضع العام يف
املنطق�ة هبدف الوصول إىل دولة ديمقراطية علامنية عىل كامل تراب فلس�طني االنتدابية .يتبنى
التيار القومي ش�عار (دولة لكل مواطنيها) ،وذل�ك يف معرض رفضه لتمييز األكثرية اليهودية
على األقلي�ة العربي�ة أصح�اب األرض األصليين .كام يعتق�د هذا التي�ار أن الفلس�طينيني يف
الداخ�ل ال خيتلف�ون عن باقي أبناء ش�عبهم الفلس�طيني ،ومن َث ّم فإن ه�ذا املوضوع هو الذي
س�يقرر مصريهم يف املس�تقبل .علماً أن التيار القومي بدأ يف الفترة األخرية بتغيري هلجته احلادة
جتاه هذه القضايا.17
 يؤكد التيار اإلسلامي عىل املكون الديني اإلسلامي هلوية فلسطينيي الداخل ،من دونالتنكر لباقي مكونات هذه اهلوية ،مثل كوهنم عر ًبا فلسطينيني ،ومواطنني يف دولة (إرسائيل)،
مع اختالف كبري بني جناحي احلركة اإلسالمية يف الشامل واجلنوب ،حيث ُي َّتهم اجلناح الشاميل
بتبني مواقف سياس�ية قريبة من حركة محاس ،الرافضة لدولة إرسائيل أصلاً  ،بينام ُي َّتهم اجلناح
اجلنويب بمس�ايرة النظ�ام اإلرسائييل ،والقبول باملواطنة اإلرسائيلية ،والتي جتلت باملش�اركة يف
انتخابات الكنيست.18

مر الفلس�طينيون يف الداخل بعملية تس�ييس كبرية ،يمكن
بتأثري هذه التيارات السياس�يةّ ،
اعتب�ار الصراع بين امل�دين والوطني ه�و حمورها املرك�زي ،أي الصراع بني كوهن�م مواطنني
يف دول�ة (إرسائي�ل) ،وبين كوهنم ج�ز ًءا من الش�عب الفلس�طيني والقضية الوطني�ة .وبفعل
املواقف السياس�ية للحركات واألحزاب السياس�ية ،تباينت توجه�ات الرأي العام بني هؤالء
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الفلس�طينيني جتاه القضايا السياس�ية املختلفة ،مثل املوقف من الدول�ة العربية ،والعالقة معها
م�ن ناحية ،ثم العالقة مع احلركة الوطنية الفلس�طينية وما يتعلق هبا م�ن ناحية ثانية ،كاملوقف
من عملية السلام واملفاوضات ،وحق العودة ،واالنتفاضات الفلسطينية ومقاومة االحتالل،
ريا حل الدولتني وإقامة الدولة الفلس�طينية ،وغير ذلك .ورغم تباين وجهات النظر جتاه
وأخ ً
بع�ض القضايا الوطنية ،إال أن مس�ألة رف�ض االندماج يف املجتمع اإلرسائيلي ،أصبحت من
املسائل التي يجُ مع عليها الفلسطينيون يف الداخل.19
ونتيج�ة ذل�ك ،تباين�ت وجه�ات النظر جت�اه الرصاع م�ع االحتلال ،واألدوات املناس�بة
يف ه�ذا الصراع ،وتراوح�ت بني النضال الس�يايس املرشوع م�ن الدولة ،كتش�كيل األحزاب
واملؤسس�ات ،واملش�اركة يف انتخابات الكنيس�ت والس�لطات املحلية ،وبني املقاومة الش�عبية
وامليدانية ،كاملظاهرات واالحتجاجات ،القانونية وغري القانونية ،وربام املقاومة املسلحة.

المواجهة مع االحتالل
يناض�ل الفلس�طينيون يف الداخل ،ويواجه�ون االحتالل عىل صعيدين أساس�يني :األول
ضد التمييز الذي متارس�ه الدولة جتاههم ،يف احلقوق وامليزانيات والس�لطات املحلية والتعليم
وغريها ،والثاين عىل صعيد القضية الوطنية ،وإهناء االحتالل ،وإقامة الدولة الفلسطينية.

يس�تخدم الفلس�طينيون يف ه�ذه املواجهة أدوات متاح�ة أمامهم ،كاملش�اركة يف انتخابات
الكنيس�ت ،والتنظي�م القط�ري م�ن خلال الس�لطات املحلي�ة .كما يلج�أون إىل الفعالي�ات
ريا املقاومة
واالحتجاج�ات عىل أهنا أدوات قد تس�مح هبا الس�لطات وقد تقمعها .وهن�اك أخ ً
املب�ارشة ،الت�ي ينفذها يف الغالب أفراد أو جمموعات صغرية ،والتي تعني املواجهة احلقيقية مع
االحتالل ،بام يف ذلك العمل العسكري ،واخلاليا املسلحة ،وتقديم املساعدة للمقاومة.

� اًأول :الم�شاركة ال�سيا�سية في الكني�ست

يؤم�ن ج�زء كبري من فلس�طينيي الداخل بالنضال الس�يايس عرب الكنيس�ت ،ويتمثل ذلك
يف مش�اركة األحزاب السياس�ية العربي�ة ،وبعض العرب يف األح�زاب اليهودية ،يف انتخابات
الكنيس�ت ،ثم النضال من خالل عضوية الكنيس�ت ،عىل صعيد املطالبة باملس�اواة ،وبحقوق
الع�رب الفلس�طينيني يف كل املج�االت ،وكذل�ك على الصعي�د الوطن�ي املتمث�ل يف املواقف
السياسية الداعمة للحق الفلسطيني والدولة الفلسطينية وإهناء االحتالل .يرى هذا الفريق أن
يقوي الصوت العريب يف وجه التمييز واالضطهاد اللذين يعانيهام
العمل من خالل الكنيس�ت ّ
العرب ،ويعزز النضال الفلس�طيني يف الداخل ،ويفرض أجندة الفلس�طينيني هناك ،ويفضح
وجه (إرسائيل) القبيح.
ولك�ن يف املقاب�ل ،هناك من يرفض هذه املش�اركة وال يؤمن هبا ،وبخاصة اجلناح الشمايل
م�ن احلركة اإلسلامية ،ال�ذي يقوده الش�يخ رائد صالح ،وكذل�ك حركة أبناء البل�د ،املقربة
م�ن اجلبهة الش�عبية لتحرير فلس�طني ،وذلك انطال ًقا من أن املش�اركة تعن�ي االعرتاف بدولة
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(إرسائيل) ،والتنازل عن سؤال الرشعية ،مقابل إنجازات ضئيلة جدًّ ا ،حيث أثبتت التجارب
أن�ه ال تأثير لألحزاب العربية داخل الكنيس�ت ،ال يف إطار َس ّ�ن القوانني من قبل الكنيس�ت،
وال يف إطار اختاذ القرارات من قبل احلكومة؛ وذلك ألن السياس�ات العامة داخل الكنيس�ت
تقررها األغلبية اليهودية التي تترصف بعنرصية جتاه العرب ،ومتارس سياسة التمييز واإلقصاء
جتاههم ،وتتعامل معهم عىل أن (إرسائيل) هي دولة اليهود ،ومن َث ّم فإن الكنيست ليست أكثر
من منصة احتجاج ،ومنرب للتعبري السيايس ،وأن املشاركة هي عملية جتميل إلرسائيل ،وتبييض
لديمقراطي�ة مز ّيف�ة ،ومش�اركة يف مرسحية الديمقراطي�ة اإلرسائيلية .20أو هي -كام يس�ميها
الشيخ رائد صالح -معركة ومهية تستنزف الطاقات العربية ،ومتزق طموحات العرب ،وذلك
املفرطة
بس�بب اإلمج�اع اليهودي الصهيوين املبني عىل أس�س عنرصية من جهة ،والسياس�ات ّ
للقيادات العربية يف الداخل من جهة ثانية.21
وهن�اك م�ن يدع�و إىل مقاطع�ة انتخاب�ات الكنيس�ت ،ال ألس�باب أيديولوجي�ة ،بل عىل
أن�ه فعل س�يايس من نوع آخ�ر ،وهو أن املش�اركة الربملانية أعاق�ت التفكري يف بدائل سياس�ية
أخرى ،واس�تنفذت الطاقات السياس�ية والفكرية ،من دون طائل�ة تُذكر ،ومن دون إنجازات
حقيقية.22

ُيذك�ر يف هذا الصدد أن نس�بة تصويت اجلمه�ور العريب ختتلف م�ن انتخابات إىل أخرى،
ولك�ن م�ا يميز هذه املش�اركة هو اس�تمرار هب�وط هذه النس�بة منذ ع�ام  ،1973وذلك لعدة
أس�باب تتعلق بالسياس�ات اإلرسائيلية ،وضعف األحزاب العربية ،وتراجع االقتناع بجدوى
املش�اركة .كان أدنى مش�اركة يف انتخابات عام  ،2003التي أعقبت استش�هاد  13مواطنًا من
فلس�طينيي الداخ�ل عىل أيدي قوات الرشطة اإلرسائيلية ،وذلك يف أثن�اء ما ُعرف َهب َّبة أكتوبر
عام  2000تأييدً ا لالنتفاضة الفلس�طينية ،ثم اجتياح اجليش اإلرسائييل للضفة الغربية وإعادة
احتالهل�ا ع�ام  23. 2001األم�ر الذي يؤكد حض�ور تأثري البع�د الوطني يف ق�رارات املواطن
الفلسطيني يف الداخل.

أما أعىل نس�بة مش�اركة من قبل اجلمهور الع�ريب فكانت عام  ،2015وذلك بعد تش�كيل
القائم�ة العربي�ة املشتركة ،الت�ي ضمت كلاًّ من التي�ار اليس�اري والقومي ،وجز ًءا م�ن التيار
اإلسلامي ،ولذا حظيت بثقة اجلمهور املؤيد للعمل من خالل الكنيس�ت ،مما رفع نس�بة هذه
املشاركة إىل أكثر من نصف الناخبني العرب ،وحصلت القائمة العربية املشرتكة عىل  13مقعدً ا
م�ن مقاعد الكنيس�ت البالغ عددها  120مقعدً ا .ومع أن ه�ذه النتيجة تضع القائمة العربية يف
املرتبة الثالثة يف الكنيست العرشين لعام  ،2015إال أن سؤال اجلدوى اليزال قائماً  ،حتى لدى
من يؤيدون هذه املشاركة.
كما ُيذك�ر أن بع�ض األعضاء العرب يف الكنيس�ت ش�اركوا م�ن خالل أح�زاب هيودية،
كأحزاب العمل والليكود ومريتس واحلزب الش�يوعي اإلرسائييل .و ُيش�ار ً
أيضا إىل املش�اركة
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الدائمة من قبل الدروز يف الداخل ،وذلك من خالل أحزاب هيودية ً
أيضا .وإضافة إىل أن هذه
املشاركة ترفضها األحزاب العربية ،فإن تأثريها لصالح القضايا العربية يكاد يكون معدو ًما.

ثانيًا :التنظيم ال�سيا�سي ُ
القطري

متك�ن الفلس�طينيون يف الداخ�ل وخلال (س�نوات اليقظة) من تش�كيل قيادة سياس�ية
للجمه�ور الع�ريب عىل املس�توى القطري .متثلت هذه القيادة يف إطاري�ن :األول هو اللجنة
ُ
القطري�ة لرؤس�اء الس�لطات املحلي�ة العربي�ة ،الت�ي ُأ ِّسس�ت ع�ام  1974هب�دف النضال
على صعي�د البلدي�ات واحلك�م املحلي ،وبخاص�ة من أج�ل احلص�ول على املخصصات
املالي�ة للس�لطات املحلي�ة العربي�ة ،واخلدم�ات الت�ي
واضحا ضده�ا مقارنة ينا�ض�������ل الفل�س�������طينيون ف�������ي الداخ�������ل ويواجهون
تس�تحقها ،حي�ث تعاين متيي�زً ا
ً
بمثيالهت�ا اليهودي�ة .ث�م تط�ور دوره�ا إىل الس�ياق االحتالل على �ص�������عيدين �أ�سا�س�������يين :الأول �ض�������د
الوطن�ي والس�يايس بع�د أح�داث ي�وم األرض يف التمييز الذي تمار�سه الدولة تجاههم ،في الحقوق
 ،1976/3/30الت�ي أصبح�ت إح�دى املناس�بات
الوطني�ة عىل املس�توى الفلس�طيني برمت�ه ،وأصبحت والميزانيات وال�سلطات المحلية والتعليم وغيرها
اللجن�ة تق�ود الفعالي�ات امليداني�ة ض�د سياس�ات والثان�������ي على �ص�������عيد الق�ض�������ية الوطني�������ة و�إنهاء
االس�تيطان ومص�ادرة األرايض .واإلط�ار الث�اين هو االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية
جلنة املتابعة العليا لش�ؤون الع�رب (إرسائيل) ،والتي
ُأ ّسس�ت بع�د ح�رب لبنان ع�ام  ،1982حي�ث تضم
هذه اللجنة رؤس�اء الس�لطات املحلية العربية ،وأعضاء الكنس�يت الع�رب ،وممثيل احلركة
اإلسلامية وحرك�ة أبن�اء البلد اللتين تقاطع�ان انتخابات الكنيس�ت ،وممثلني ع�ن الطلبة
اجلامعيين والثانويني والفلس�طينيني يف امل�دن املختلطة .أصبحت هذه اللجن�ة بمثابة قيادة
سياس�ية للفلس�طينيني يف الداخ�ل ،وبخاصة أهنا تضم كل التيارات السياس�ية .إال أن جلنة
مهم عىل صعي�د الفعاليات اجلامهريية ،بدأت مكانتها السياس�ية
املتابع�ة ،وبعد دور قيادي ّ
واجلامهريي�ة تتدهور منذ بداية التس�عينيات ،وذلك بس�بب اخلالفات احل�ادة بني القيادات
السياس�يةواحلزبي�ةاملكون�ةهل�ا،وغي�ابإستراتيجيةموح�دةتنظ�معمله�ا.24

بشكل عام ،ال خيتلف الفلسطينيون يف الداخل ،بتياراهتم السياسية املختلفة ،حول املشاركة
يف تش�كيالت هذه القيادة ،س�واء املش�اركة يف جلنة املتابع�ة العليا ،أم اللجنة القطرية لرؤس�اء
السلطات املحلية ،إذ إن املعارضني للمشاركة يف انتخابات الكنيست ال يعارضون املشاركة يف
انتخابات السلطات املحلية؛ ألن األخرية يف نظرهم هي انتخابات خدماتية ،وال يرتتب عليها
مواقف سياسية.
ال ش�ك أن العمل الوطني من خالل الس�لطات املحلية وجلنة املتابعة ،حيقق للفلس�طينيني
العدي�د م�ن احلقوق واخلدمات ،الت�ي ال يمكن أن تتم بأدوات غري عربي�ة ،وذلك عىل صعيد
امليزاني�ات واخلدمات ،وامل�دارس والتعليم ،والقضايا االجتامعية ،وحتى املواقف السياس�ية
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والوطني�ة ،لدرج�ة أن املواط�ن يلمس بعض اإلنجازات على أرض الواقع ،بش�كل يفوق ما
يمكن أن يلمسه عرب الكنيست املحكومة باألغلبية اليهودية.

ً
ثالثا :الفعاليات واالحتجاجات الميدانية

واملقصود بذلك املظاهرات واالحتجاجات خارج األطر الرسمية يف الكنيست والسلطات
املحلي�ة .تنظم األحزاب واحلركات السياس�ية ه�ذه الفعاليات عىل مس�توى مجاهريي .أحيا ًنا
تتزام�ن ه�ذه الفعالي�ات مع مناس�بات معين�ة ،كذكرى ي�وم األرض يف  3/30م�ن كل عام،
وأحيا ًنا تأيت يف س�ياق أحداث معينة ،كدعم انتفاضات الش�عب الفلس�طيني يف الضفة الغربية
وقط�اع غزة ،وهي االنتفاض�ة األوىل عام  ،1987والثانية عام  ،2000والتي بلغت ذروهتا يف
فلسطينيا عىل أيدي قوات الرشطة اإلرسائيلية.
َه ّبة أكتوبر  ،2000التي استشهد فيها 13
ًّ
نظم الفلس�طينيون يف الس�نوات األخرية مثل هذه الفعاليات جتاه قضايا معينة ،مثل ر ْفض
فكرة هيودية الدولة ،واجلدار العنرصي الذي تقيمه (إرسائيل) بينها وبني الضفة الغربية وقطاع
وحد الفلس�طينيني
غزة ،واالعرتاف بالدولة الفلس�طينية ،وغريها .لكن احلدث األبرز ،الذي ّ
يف الداخل ،كان االحتجاج عىل مرشوع برافر يف أواسط عام  ،2013الذي هيدف إىل مصادرة
آالف الدونمات م�ن األرايض العربي�ة يف النقب .كانت االحتجاج�ات عنيفة وصلت إىل حدّ
التص�ادم م�ع قوات األمن والرشطة ،وأس�فرت عن عرشات ح�االت االعتقال واإلصابات،
وقد متكنت املؤسسات العربية يف الداخل من رفع قضية النقب إىل املحافل الدولية.25
بش�كل عامّ ،
مهمة جدًّ ا يف النش�اط االحتجاجي
ش�كلت أحداث يوم األرض نقطة حتول ّ
للفلس�طينيني يف الداخل .وال يمكن ألي متابع أن ينكر دور مثل هذه االحتجاجات يف حتقيق
إنج�ازات معين�ة ،أو وقف قرارات إرسائيلي�ة معادية .من األمثلة عىل ذل�ك احتجاجات يوم
األرض الس�نوية الت�ي ق ّلص�ت عمليات مص�ادرة األرايض العربية ،وأوقف�ت خطط التهويد
الكبيرة ،وانتفاض�ة الروحة يف أيلول  ،1998التي منعت إغلاق أرايض عربية يف وادي عارة
وحتويلها إىل منطقة عسكرية مغلقة ،وأحداث أم السحايل عام  ،1999التي منعت هدم بيوت
عربية ،وغري ذلك.26

يف هذا الس�ياق ،يرى الش�يخ رائ�د صالح أن اجلامهري العربية فق�دت الثقة باألداء الربملاين
واألداء القضائ�ي ،وأن الرصي�د األه�م ألي أداة سياس�ية ه�و النض�ال اجلامهيري .واقترح
مرشوعا سماّ ه (مرشوع املجتمع العصامي) ،الذي يقوم عىل عدّ ة عنارص يف مواجهة االحتالل،
ً
ترتكز عىل اس�تثامر األرض ورأس املال والقدرات العلمية ،واملؤسس�ات والسلطات املحلية،
واإلمكانات السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،وذلك من خالل نضال مجاهريي فاعل.27

رابعًا :المقاومة المبا�شرة
ق�ام بع�ض الفلس�طينيني يف الداخ�ل ب�دور نض�ايل من ن�وع آخ�ر ،ال عالقة له بالسياس�ة
واالنتخاب�ات واألح�زاب ،وإنام من خالل املواجهة املبارشة مع الدولة ،س�واء كانت مواجهة
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مجاهريية مع قوات األمن والرشطة اإلرسائيلية ،أم من خالل أفراد أو جمموعات صغرية قامت
بأعامل مقاومة مسلحة ،أو استعدت لذلك.

ال ش�ك أن هذه املقاومة حمدودة من حيث حجمها يف الوس�ط العريب ،وأن الذين يؤمنون
فبحسب استطالع للرأي العام أجراه
هبا واملس�تعدين هلا هم قلة قليلة من فلس�طينيي الداخل.
َ
مركز مدى الكرمل عام  2009حول أفضل الطرق إلهناء االحتالل ،يرى  %6من فلس�طينيي
الداخل أن االنتفاضة واملقاومة هي أفضل الطرق إلهناء االحتالل .28قد يعود ذلك العتبارات
يمر هبا هذا اجلزء من الشعب الفلسطيني ،وانتقال
عديدة ،أمهها الظروف والبيئة السياسية التي ّ
مرك�ز املواجه�ة مع االحتلال إىل الضفة الغربية وقط�اع غزة بعد ع�ام  ،1967واألمر الواقع
الذي ُر ِّس�خ يف األرايض املحتلة ع�ام  ،1948وربام اإلمهال الذي تعرض له الفلس�طينيون يف
الداخل من قبل القيادة الفلسطينية.
ومع ذلك ،يمكن اإلشارة إىل بعض املؤرشات التي ال ختلو من دالالت معينة ،مثل:

 بع�د انته�اء احلكم العس�كري عام  1966وح�رب حزيران  ،1967ازدادت مش�اركةفلس�طينيي الداخ�ل يف العملي�ات النضالي�ة التي قام�ت هبا حركات فلس�طينية ،فمن�ذ انتهاء
احلرب وحتى متوز  1970أدانت املحاكم اإلرسائيلية 120
فلس�طينيا من الداخل بتهم أمنية،
ًّ
واعتقل�ت  27آخري�ن اعتقالاً إدار ًّي�ا .وما بني 1967حتى  1973اعتق�ل وحوكم بتهم أمنية
عربيا.29
حوايل ًّ 320
 بلغ�ت ال�ذروة يف أح�داث ي�وم األرض  ،1976/3/30حيث تصرف العرب ألولمرة عىل ش�كل ش�عب منظ�م وجمموعة قومية واح�دةّ .
إن أحداث ي�وم األرض جاءت تتو ًجيا
لتحركات ونضاالت مجاهريية طويلة تكثفت بش�كل خاص يف الش�هور التس�عة التي س�بقت
ي�وم  ،1976/2/29وه�و الي�وم الذي قامت فيه الس�لطات اإلرسائيلية بمص�ادرة نحو 21
ألف دونم من أرايض عدد من القرى العربية يف اجلليل األوس�ط ،منها :عرابة وس�خنني ودير
حن�ا وعرب الس�واعد وغريها؛ إلقامة املزيد من املس�توطنات اليهودي�ة يف نطاق خمطط هتويد
اجلليل.30

 برزت جمموعة مس�لحة ُع ِرفت باس�م (أرسة اجلهاد) ،وهي منظمة رسية ش�به عس�كريةُأ ِّسس�ت عام  1979بقيادة فريد أبو مخ من بلدة باقة الغربية ،وهي تضم جمموعة من الش�بان
ُأطل�ق عليه�م اس�م (التائبون) .دع�وا إىل حترير فلس�طني باجلهاد املس�لح بما يف ذلك احلرب
االقتصادية ،و ُنسبت إليهم عمليات حرق ممتلكات هيودية وحيازة أسلحة ومتفجراتُ .ح ِكم
فريد أبو مخ بالسجن ملدة  10سنوات ،ومن بني قادهتا الشيخ عبد اهلل نمر درويش الذي ُح ِكم
بالسجن ملدة  5سنوات ،والذي ُي َعدّ مؤسس احلركة اإلسالمية يف الداخل.31
 كام برز يف هذا السياق ما عرف َهب ّبة أكتوبر  ،2000التي حصلت فيها املواجهات العنيفةبني اجلامهري العربية وقوات األمن والرشطة اإلرسائيلية ،وأس�فرت عن استش�هاد  13مواطنًا
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فلس�طينيا م�ن الداخل .وقد جاءت هذه املواجه�ات تأييدً ا لالنتفاضة الفلس�طينية الثانية التي
ًّ
اندلعت يف .2000/9/29

بحس�ب موقع مؤسس�ة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان ،يوجد اآلن حوايل 70
 َريا من فلسطينيي الداخل يف السجون اإلرسائيلية ،يقضون أحكا ًما بالسجن ،يصل بعضها
أس ً
إىل الس�جن املؤبد ،حتى إن أقدم أسير فلس�طيني يف الس�جون اإلرسائيلية ،وهو األسري كريم
يون�س ،ال�ذي اعتقل عام  ،1983أي منذ  34عا ًما ،هو من الداخل الفلس�طيني ،وحتديدً ا من
32
قرية عارة يف املثلث الشاميل من فلسطني املحتلة عام . 1948
 مع أن املالحقة األمنية تستهدف اجلمهور العريب بشكل عام ،إال أن األمر وصل إىل حظراحلركة اإلسالمية /اجلناح الشاميل بقيادة الشيخ رائد صالح ،يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2015
وحظر مجيع نش�اطاهتا ،واعتقال قادهتا ،وإغالق مؤسس�اهتا ،ومص�ادرة أمواهلا .كام أن حزب
التجم�ع الوطني الديمقراط�ي تعرض يف منتصف عام  2016إىل محل�ة مدامهات واعتقاالت
واس�عة طالت العشرات من قيادات احل�زب وكوادره ،بحج�ة خمالفة قان�ون األحزاب .ويف
هذا الس�ياق اعت ُِقل عضو الكنيست باس�ل غطاس بتهمة هتريب هواتف نقالة للفلسطينيني يف
السجون اإلرسائيلية.33

 تعاط�ف كثير من فلس�طينيي الداخ�ل مع انتفاضات الش�عب الفلس�طيني يف األرايضاملحتل�ة ع�ام  ،1967وقد ترج�م بعضهم هذا التعاطف إىل مس�اعدات مبارشة وخاصة ألرس
الش�هداء واألرسى ،من خالل مؤسس�ات إغاثية نش�أت هلذا الغرض .يف هذا الس�ياق ،شنت
س�لطات االحتالل محلة واس�عة ض�د احلركة اإلسلامية /اجلناح الشمايل يف الداخل صبيحة
ي�وم  ،2003/5/13ش�ملت اعتقال العديد م�ن قياداهتا ،وإغالق بعض مؤسس�اهتا ،بتهمة
تقديم الدعم حلركة محاس ،وتقديم التربعات املالية ألهايل الش�هداء الفلس�طينيني ،ومساعدة
(اإلرهاب). 34
 أس�هم فلس�طينيو الداخل ،وبخاصة أبناء احلركة اإلسلامية ،يف إعامر املس�جد األقىصعلى الصعيدين املعنوي واملادي .فعىل الصعيد املعنوي نظمت احلركة برامج تس�يري احلافالت
اليومي�ة من خمتلف املناطق املحتلة عام  1948إىل املس�جد األقصى ،إلثبات احلضور اليومي،
واس�تمرار ارتباط املس�لمني باملس�جد ،وحقهم فيه .وعىل الصعيد املادي رممّ ت احلركة العديد
مهجورا ،ولكنه اليوم أصبح أحد املعامل
من مباين املس�جد ،وبخاصة املصىل املرواين الذي كان
ً
الرئيس�ة يف املس�جد .وألن هذا الدور رافقه رصاع ش�ديد مع االحتالل ،فإننا ندرجه يف سياق
املقاومة املبارشة.

 ويف األيام األخرية ،وكمثال عىل اس�تمرار هذه الروح ،كشف جهاز الشاباك اإلرسائييليف بداية شهر حزيران /يونيو  ،2017عن اعتقال خلية مكونة من  7شبان فلسطينيني من بلدة
جلجولي�ا يف املثلث الفلس�طيني املحتل عام  ،1948بتهمة التخطي�ط الغتيال ضابط إرسائييل
25
ردا عىل اغتيال (إرسائيل) مازن فقها القائد يف حركة محاس يف غزة يف . 2017/3/24
ًّ
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الخيارات الم�ستقبلية لفل�سطينيي الداخل
مل تتط�رق االتفاقي�ات التي ُعق�دت بني (إرسائيل) ومنظم�ة التحرير الفلس�طينية منذ عام
امله�م م�ن الش�عب الفلس�طيني ،كما أن (إرسائيل) تع�دّ هذا
 1993إىل مس�تقبل ه�ذا اجل�زء
ّ
املوضوع مسألة داخلية ختصها هي ،والقيادة الفلسطينية مل تطرح هذا املوضوع يف أي جولة من
موحد
جوالت التفاوض مع اجلانب اإلرسائييل ،والفلس�طينيون أنفس�هم لي�س لدهيم تصور ّ
ح�ول مس�تقبلهم يف أي ّ
حمتمل؛ لذلك ف�إن كل ما ُط ِرح يف هذا الس�ياق هو جمرد
حل س�يايس َ
ترصحيات شخصية ،أو بالونات اختبار ،ليست هلا أجندة حقيقية ،سواء ما قيل عن حكم ذايت،
أم نقل بعض الفلس�طينيني ،ضمن مرشوع تبادل األرايض ،إىل الدولة الفلس�طينية التي يمكن
أن تقام يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أو دمج الفلسطينيني يف املجتمع اإلرسائييل ،أو غري ذلك
من (الفقاعات).
ويف الس�نوات األخرية ،التي متيزت بس�يطرة اليمني ،بقيادة نتنياهو ،عىل منظومة احلكم يف
والسيام بعد تصاعد
(إرسائيل) منذ عام  ،2009ومعه اليمني املتطرف ،ازداد املوضوع تعقيدً ا،
ّ
وطرح مرشوع قانون
احلديث عن مطالبة (إرسائيل) للفلسطينيني باالعرتاف بيهودية الدولةْ ،
أس�ايس(" :إرسائيل) دولة قومية للش�عب اليهودي" عام  2016يف الكنيست ،إذ إن أول آثار
هذا التوجه سينعكس عىل الفلسطينيني يف الداخل.
مهمة هي التي س�تحدّ د مكانة الفلس�طينيني يف األرايض املحتلة
ال ش�ك أن عدة اعتبارات ّ
ع�ام  ،1948أمهه�ا ثالث�ة اعتب�ارات ،هي :النظام الس�يايس القائ�م يف (إرسائي�ل) ،والرصاع
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الفلس�طيني اإلرسائييل ،وموقف الفلس�طينيني أنفسهم .يف ظل هذه البيئة التي ختتلط أوراقها،
36
يمكن مناقشة اخليارات املستقبلية اآلتية:
اً
ذاتي�ا يف ظ�ل دولة هيودي�ة ديمقراطي�ة ،أي االعرتاف بأن
أولاً  :م ْن�ح الفلس�طينيني
حكًم� ًّ

ذاتي�ا ضمن هذه
(إرسائي�ل) ه�ي دول�ة هيودي�ة ديمقراطية ،متن�ح األقلي�ة العربية فيه�ا حكام ًّ
الدول�ة .يأيت هذا اخليار لتتخلص الدولة العربية من اخلطر الديموغرايف الذي يش�كله العرب
الفلس�طينيون فيها ،عىل حدّ زعمها .قد يكون هذا اخليار مقبولاً للنقاش من قبل الفلس�طينيني
أنفس�هم والقي�ادة الفلس�طينية ،مع م�ا ينطوي عىل خط�ورة اإلقرار بيهودي�ة (إرسائيل) ،ومع
اس�تحالة أن تك�ون (إرسائيل) ديمقراطية يف ظل سياس�اهتا العنرصي�ة يف الداخل املحتل عام
 ،1948وسياساهتا االحتاللية يف األرايض املحتلة عام .1967
ثان ًيا :اس�تمرار الوضع احلايل ،مع امليض قد ًما يف ترس�يخ هيودية الدولة ،واس�تمرار التمييز
ض�د الفلس�طينيني ،وهو خيار يعن�ي تدهور وضع هؤالء الفلس�طينيني عىل مس�توى احلقوق
والوض�ع الداخيل ،وكذلك عىل املس�توى الوطن�ي والقضية الفلس�طينية ،وبخاصة فيام يتعلق
بيهودية الدولة.

ثال ًث�ا :تبادل جزء من األرايض والس�كان مع الدولة
في ال�س�������نوات الأخيرة ،التي تميزت ب�س�������يطرة
الفلس�طينية املحتمل�ة يف الضفة الغربية .ي�أيت هذا اخليار
اليمين ،بقيادة نتنياهو على منظومة الحكم
ً
أيضا عىل خلفية اخلطر الديموغرايف املزعوم ،ولكن فرصه
في (�إ�س�������رائيل) منذ عام  2009ومعه اليمين تتالشى من اجلانب اإلرسائييل نفسه؛ بسبب االعتبارات
المتطرف ازداد المو�ض�������وع تعقي ًدا وال�س������� ّيما األمنية ،ومن اجلانب الفلسطيني بسبب ر ْفض فكرة ضم
التجمعات االستيطانية من الضفة الغربية إىل (إرسائيل)،
بعد ت�صاعد الحديث عن مطالبة (�إ�سرائيل) وبس�بب ر ْفض الفلسطينيني أنفس�هم لفكرة مقايضتهم
للفل�سطينيين باالعتراف بيهودية الدولة مقابل املس�توطنني ،فالفلس�طينيون هم سكان أصليون،
يعيش�ون عىل أرضهم األصلية ،بينام املس�توطنون غرباء
يعيشون عىل األرايض الفلسطينية املحتلة .كام أن فرص هذا اخليار ضعيفة يف ظل تراجع فرص
واقعا غري مقبول عىل الفلس�طينيني،
أمرا ً
حل الدولتني ،حيث ترس�خ السياس�ات اإلرسائيلية ً
وينتهك كل ما قررته قرارات املجتمع الدويل ومؤسسات األمم املتحدة.

رابع�ا :م ْنح الفلس�طينيني املس�اواة الكاملة مع اليه�ود يف ظل ّ
حل "(إرسائي�ل) دولة لكل
ً
مواطنيه�ا" .ومع أن بعض األح�زاب العربية تطالب هبذا اخليار ،مث�ل حزب التجمع الوطني
الديمقراط�ي ،إال أن ف�رص نج�اح ه�ذا اخلي�ار بعي�دة؛ بس�بب تصاع�د التط�رف اليميني يف
(إرسائي�ل) ،ال�ذي يرف�ض مطل ًقا أي مس�اواة مع الع�رب ،وينادي بامليض يف مشروع الدولة
اليهودية.
خامس�ا :االعرتاف باهلوية القومية والوطنية للفلس�طينيني يف الداخ�ل ،يف ظل ّ
حل (دولة
ً
ثنائي�ة القومي�ة) .وم�ع وجود أنصار هل�ذا احلل من الع�رب واليهود ،إال أن ف�رص نجاح هذا
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اخليار ،مثلها مثل اخليار الس�ابق ،بعيدة ً
أيضا ،بس�بب تصاعد التطرف اليميني يف (إرسائيل)،
الذي يرفض مطل ًقا أي مساواة مع العرب ،وينادي بامليض يف مرشوع الدولة اليهودية.

سادس�ا :د ْم�ج الفلس�طينيني يف الداخل يف ّ
املحتمل ،بض�م الضفة الغربي�ة إىل دولة
احل�ل
ً
َ
(إرسائي�ل) ،وهذا يعن�ي إقامة دولة واحدة ،ه�ي دولة (إرسائيل) ،عىل كامل أرض فلس�طني
التارخيية ،باستثناء قطاع غزة الذي انسحبت منه (إرسائيل) عام  .2005يأيت هذا اخليار بوصفه
حلاًّ يمكن أن تفرضه (إرسائيل) يف ظل إخفاق أي ّ
حل للرصاع الفلس�طيني اإلرسائييل .ومع
وج�ود تفاصيل عديدة هلذا اخليار عىل الصعيد ْين الس�يايس واملدين ،إال أن بعض االعتبارات،
وبخاص�ة الدولي�ة واإلقليمي�ة ،قد حت�ول دون الوصول إلي�ه ،إال يف ظروف قد تتمي�ز بيمينية
إرسائيلية مبا َلغ فيها ،وضعف فلسطيني إىل أقىص درجاته ،وصمت دويل مطبق.

خاتمة
بع�د هذا االس�تعراض للخيارات املحتملة ،ال بدّ من التذكري ب�أن أ ًّيا منها ال يمكن حتقيقه
بمعزل عن ثالثة اعتبارات سبق ذكرها ،وهي :النظام السيايس القائم يف (إرسائيل) ،والرصاع
الفلس�طيني اإلرسائيلي ،وموقف الفلس�طينيني أنفس�هم .بمعنى أن الفلس�طينيني يقفون أمام
ثالثة حتديات ،هي :سياس�ات الدولة جتاههم ،وعالقتهم باحلركة الوطنية الفلسطينية ،ومدى
متاسك قياداهتم ونخبهم السياسية.

ّ
باحلل
كام ال بد من اإلش�ارة إىل أن بعض اخليارات قد يفرضها االحتالل ،وبعضها يرتبط
النهائ�ي للقضية الفلس�طينية ،وبعضها عف�ا عليه الزمن ،ولكن يف ّ
يقرر
كل احل�االت ال بدّ أن ّ
الفلسطينيون يف الداخل مصريهم وموقفهم من أي خيار مفروض أو م ّتفق عليهّ ،
ألن قراراهم
س�يؤ ّثر يف مدى تطبيق اخليار يف احلالتني .والوضع اليوم ،س�واء عند الفلس�طينيني أنفسهم ،أم
على املس�توى ال�دويل ،مل يعد كما كان ع�ام  ،1948أو  ،1967حيث ّ
إن املتغيرات الداخلية
والدولية ستؤ ّدي دورها.
كما أن اس�تعراض األدوات النضالية التي يس�تثمرها الفلس�طينيون يف الداخ�ل ،والنتائج
الت�ي يمك�ن حتقيقه�ا يف الرصاع مع االحتلال ،تشير إىل حمدودية التأثري الس�يايس من خالل
س�ن القوانني وت ّتخذ القرارات من منطلقات
منرب الكنيس�ت؛ بس�بب األكثرية اليهودية التي َت ّ
ف�رض رؤيتها حتت ذريع�ة الديمقراطي�ة .ويف املقابل ،يب�دو أن الفعاليات
عنرصية ،تس�تطيع ْ
امليدانية ،والس�لوك االحتجاجي ،هلام تأثريات إجيابية عىل صعيد خ ْلق رأي عام حمليّ  ،قادر عىل
ختص الفلسطينيني أنفسهم.
إجبار الدولة عىل اختاذ قرارات ،أو منع اختاذ قراراتّ ،
ليس هناك سيناريو حاسم ،وال ّ
حل حتمي ،فقد أثبت الفلسطينيون يف الداخل أهنم ليسوا
هامشيا ،وأن الرصاع مع االحتالل ال يتعلق بأرض مصادرة هنا ،أو خمصصات
جانبيا أو
طر ًفا
ًّ
ًّ
مالية هناك ،بل هو رصاع يتعلق باهلوية والوجود واملس�تقبل ،ويعتمد عىل حمددات عديدة ،يف
مقدمتها رؤية الفلسطينيني يف الداخل ألنفسهم.
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