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مقدمة
ّ

ّ
الفلسطينيني يف
السياسي لدى
شكلت العودة إلى عام  1948حلظة فارقة يف اخلطاب
ّ
ّ
مستمرة» لم تكن فكرة تعبو ّية لضمان استمرار النضال يف
إسرائيل .فكرة أنّ «النكبة
ّ
تعبر عن الواقع .وذلك
سبيل َنيْل احلقوق يف الوطن فحسب ،بل هي فكرة
أنطولوجية ّ
ّ
الفلسطينية،
الفلسطينيني يف إسرائيل ال يزالون يعيشون الواقع الذي أنتجته النكبة
أنّ
ّ
ّ
مستمرة يف ّ
كل موقع ومجال يف حياة
الفلسطينية؛ فالنكبة
القضية
وهم جزء من
ّ
ّ
ّ
املكاني عليهم؛ تشريع قوانني يف محاولة
احليز
الفلسطينيني :مصادرة األرض؛ تضييق ّ
ّ
ّ
السياسي...
التاريخية؛ انتهاج سياسات ترمي إلى تقييد عملهم
لقمع روايتهم
ّ
ّ
السياسي
ملف عام  1948يف اخلطاب
الفلسطيني جاءت لتؤكّ د أنّ
العودة إلى فتح ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ،وأ ّنهم جزء من
القضية
الفلسطينيني يف إسرائيل هي جزء من
قضية
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني ،وأنّ حال َة البتر التي حصلت عام  1948بينهم وبني سائر أجزاء
الشعب
ّ
الفلسطيني ،لم يعد
الوطني
وإقصاءهم من املشروع
الفلسطيني من جهة،
الشعب
َ
ّ
ّ
ّ
السياسي ،ال ألنّ ذاك بات ممك ًنا
لهما مكان يف واقعهم وخطابهم
سياسيا ،بل أل ّنه
ًّ
ّ
الفلسطينيني داخل إسرائيل دون العودة إلى عام .1948
ال ميكن التعامل مع قضايا
ّ
سياسي ومنظومة
العودة إلى عام  ،1948عام البتر واالنفصال ،أس َه َم يف تطوير خطاب
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل ،فالعودة إلى عام  1948تبتغي
فكر ّية جديدة يف صفوف
ّ
كولونيالي ،بينما البقاء يف
استيطاني
صهيوني
أن ُت ْف َهم إسرائيل ضمن إطار مشروع
ّ
ّ
ّ
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العام ّ 1967
املدنية التي تربط بني إقام ِة
صراعا على احلقوق
يؤطر الصراع باعتباره
ً
ّ
ِ
وحقوق
فلسطينية عام 1967
دولة
الفلسطينيني داخل إسرائيل ،على الرغم من أنّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية تثبت أ ّنه ال عالقة
املوضوعي للسياسات
التاريخية والتحليل
التطورات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قضية عام 1948
الفلسطينيني يف إسرائيل ،على
فقضية
بني األمرين؛
األقل ،هي ّ
ّ
ّ
قضية عام .1967
ال ّ
الفلسطينيون يف إسرائيل ،بعودتهم إلى عام  ،1948خطورة يهود ّية الدولة
أدرك
ّ
فلسطينية أخرى أن
الفلسطيني ،ولم يكن ملجموعة
الوطني
عليهم وعلى املشروع
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل.
الوطني مثل
تعي خطورة معنى يهود ّية الدولة على املشروع
ّ
ّ
للفلسطينيني يف إسرائيل من أنّ االعتراف بإسرائيل دولةً
السياسي
انطلق املشروع
ّ
ّ
األخالقي باملشروع
الوطني اجلامع ،يف القبول
يهود ّية هو مصدر خطورة على املشروع
ّ
ّ
وأخيرا انعكاس ذلك
الصهيونية،
حق العودة ،القبول بالسرد ّية
الصهيوني ،بإلغاء ّ
ً
ّ
ّ
للفلسطينيني يف إسرائيل؛
وحق تقرير املصير
على مشروع املساواة واحلقوق
اجلماعية ّ
ّ
ّ
إذ إنّ االعتراف بإسرائيل دولةً يهود ّية يؤ ّدي إلى تفريغ خطاب َ
املواطنة من معناه
وأدواته ،ويحصرها يف املطالَبة بفُتات من احلقوق ،كما أ ّنه ّ
منيعا أمام
يشكل ّ
سد ًا ً
قومية
حق تقرير املصير
ّ
للفلسطينيني يف إسرائيل ضمن االعتراف بهم كمجموعة ّ
ّ
الفلسطينيني إلى عام  1948كنقطة قطع وبتر عن
اجلماعية .إنّ عودة
وبحقوقهم
ّ
ّ
الفلسطيني ال تعني تأريخ وجودهم يف وطنهم يف هذا العام ،بل محاولة وصل
الشعب
ّ
التاريخية ال تبدأ بعام ،1948
ما انفصل ،وربط ما انقطع ،وهذا يعني أنّ ذاكرتهم
ّ
بحصولهم على َ
اإلسرائيلية ،بل إنّ ذاكرتهم تعود إلى ما قبل عام ،1948
املواطنة
ّ
كولونيالي .العودة
الصهيوني يف فلسطني ،كمشروع استيطان
بإدراك طبيعة املشروع
ّ
ّ
إلى عام  1948ال تعني أنّ ُهو ّيتهم بدأت بالتبلور عام  ،1948بل تعني أنّ ُهو ّيتهم
ُّ
التشكل .إ ًذا العودة إلى
ومستمرة يف
تاريخية بدأت قبل عام ،1948
جزء من صيرورة
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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مهنّد مصطفى

سياسية ،وال ترفًا فكر ّي ًا ،بل هي
حنينية ،وليست نوسطاجليا
عام  1948ليست عودة
ّ
ّ
وقضي َته
اجلمعي َة
الفلسطيني أن يدرك ذا َته
حقيقية؛ ففي هذه النقطة يستطيع
عودة
ّ
ّ
ّ
ّ
وصل ما انقطع عام 1948
و ُهو ّي َته .والعود ُة ال تعني البدء من عام  ،1948بل تبتغي ْ
يف الوعي واخلطاب وال ُهو ّية.
مستمرة» ،واإلسها َم يف َم ْو َضعة
تعميق النقاش حول فكرة «النكبة
يبغي هذا الكتاب
َ
ّ
فهم أعمق لواقعهم،
الفلسطينيني يف إسرائيل يف إطار العودة إلى عام  ،1948لتحقيق ٍ
ّ
يتضمن الكتاب س ّتة مقاالت :املقال األ ّول وهو توطئة
وحتليل جا ٍّد لعالقتهم بالدولة.
ٍ
ّ
صباغ  -خوري ،يتناول فكرة استمرار حرب
ملا جاء يف الكتاب ،كتبته الدكتورة أريج ّ
تصب -يف نهاية املطاف-
عام  1948على
الفلسطينيني يف إسرائيل بأدوات أخرى لكن ّ
ّ
موضوع اإلنتاج
يف أهداف تلك احلربّ .ثم تتناول الدكتورة سراب أبو ربيعة  -قويدر
َ
الفلسطيني حول
الكولونيالي ،مع التركيز على البحث
الفلسطيني يف السياق
البحثي
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيات يف إسرائيل .ويتناول الكاتب أنطوان شلحت تط ُّور املشهد الثقا ّ
يف
النساء
ّ
الفلسطيني يف الداخل منذ عام  1948إلى اآلن ،وذلك بقراءة محلِّقة حول هذا
ّ
والتحديات التي تواجهه .ويناقش
التحوالت التي طرأت عليه
أهم
ّ
ّ
املشهد ورصد ّ
اإلسرائيلية
مقال الدكتورة عناية ب ّنا  -جريس موضوع التخطيط والبناء والسياسات
ّ
الفلسطينيني ،وهي سياسات لم تنقطع يو ًما عن
احليز على
ّ
الرامية ك ّلها إلى تضييق ّ
يقدم الدكتور منصور
أهداف
الصهيونية قبل عام  1948وخالله وبعده .وبعدهاّ ،
ّ
النصاصرة ً
اإلسرائيلية كما ظهرت يف
تتجسد فيه معالم السياسات
مقال حول النقب
ّ
ّ
الفلسطيني يف النقب؛ مصادرة األرض
الفصول السابقة :استمرار احلرب على الوجود
ّ
الفلسطيني هناك من خالل محاوالت فصلهم عن سائر أجزاء
وتهويد املكان والوعي
ّ
متارس يف النقب عن
املجتمع
الفلسطيني؛ تعبير سياسات التخطيط واملصادرة التي َ
ّ
يتطرق الدكتور إبراهيم فريد
استيطاني
نظام
كولونيالي بامتياز .ويف الفصل األخيرّ ،
ّ
ّ
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تطرق إليه يف السابق مبا يكفي ،هو تط ُّور السياسات
مهم لم ُي َّ
محاجنة إلى موضوع ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل ،السياسات التي متثّل -حسب
اإلسرائيلية جتاه
االجتماعية
ّ
ّ
ّ
للفلسطينيني يف إسرائيل.
رأي الكاتب -سياسات استهتار واحتقار
ّ
مه ّند مصطفى
احملرر
ّ

عودة إلى احملتويات
عاما من النكبة
ً
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عـ ــامـ ًـ ــا مــن

توطئة:
الفلسطينيني يف إسرائيل لم تنت ِه بعد
ضد
حرب عام ّ 48
ّ
صباغ-خوري
أريج ّ

صباغ-خوري؛ محاضرة يف قسم العلوم االجتماعية وعلم االنسان يف
د .أريج ّ
اجلامعة العبرية يف القدس ،وزميلة بحث يف مدى الكرمل.
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توطئة:
الفلسطينيني يف إسرائيل لم تنت ِه بعد*
ضد
حرب عام ّ 48
ّ

يقول الفيلسوف
الفرنسي ميشيل فوكو ،يف كتابه «يجب الدفاع عن املجتمع» ،إنّ
ّ
السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى ،وإ ّنه ّثمة معركة متواصلة ،من نوع
وآلياته وأساليبه ،هو يف
ما ،تدور يف زمن السلْم ،وإنّ النظام العا ّم ،يف عمقه وجوهره ّ
نهاية املطاف نظام معركة .يحاول فوكو يف كتابه هذا حتويل بؤرة التحليل من التركيز
تهديدا لنسيج العالقات بني الدول ،إلى التركيز على احلرب
على احلرب بوصفها
ً
االجتماعي ،وتداهم العالقة بني اجلماعات يف إطار
بوصفها تندلع يف ُعقْر اجلسد
ّ
التوجه ،سوف أحاول حتليل سياسة إسرائيل جتاه
الدولة نفسها .اعتما ًدا على هذا ّ
ديناميكية
الفلسطينيني املواطنني فيها ،وطرح بعض التفسيرات للتط ُّورات األخيرة يف
ّ
ّ
العالقة بينهما.
للفلسطينيني يف إسرائيل ،حرب العام  1948لم تنت ِه بعد .بالنسبة لهم (كما
بالنسبة
ّ
الفلسطينيني ولكن بطرق مختلفة) ،اإلعالن عن تأسيس إسرائيل،
بالنسبة لسائر
ّ
فاقيات وقف إطالق النار مع الدول
وفرض سيادة القانون
اإلسرائيلي من جهة ،وا ّت ّ
ّ
العربية املجاورة من جهة أخرىّ ،
كل تلك ليست ّإل امتدا ًدا للحرب التي بدأت مع
ّ
االستيطاني يف فلسطني ،ال مبفهوم احلرب املألوف وإنّ ا هي حرب يف ّ
ظل
بداية املشروع
ّ
َ
اإلسرائيلية.
املواطنة
ّ
جدلية.
* نشر هذا املقال بصيغة قريبة باالجنليزية يف مج ّلة ّ
عاما من النكبة
ً
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صباغ  -خوري
أريج ّ

يف البداية ،متثّلت هذه احلرب يف َس ّن قوانني وتشريعات ملصادرة ما تبقّى من أراضي
مهجري الداخل (الذين ُه ّجروا من بيوتهم لك ّنهم بقوا يف وطنهم)
الفلسطينيني ،ومنع َّ
ّ
من العودة إلى بيوتهم ،وترحيل ّ
سكان بعض القرى ح ّتى بعد «انتهاء» احلرب (مثلما
عسكري على املناطق املأهولة
مهجري القريتني إقرث وبرعم) ،وفرض حكم
ّ
حدث مع َّ
بالفلسطينيني داخل إسرائيل ،دام حتى عام  ،1966وممارسة سياسات التمييز يف
ّ
واالجتماعية واالقتصاد ّية ،والعمل على تهويد املناطق التي
السياسية
جميع املجاالت
ّ
ّ
عربية .الدميوغرافيا ،على سبيل املثال ،هي استمرار احلرب بطرق
بقيت فيها
األغلبية ّ
ّ
أخرى .ولك ّننا نشهد ،منذ العام  ،2000وعقب االنتفاضة الثانية ،تغ ُّي ًرا غير مسبوق
الفلسطينيني داخل إسرائيل ،ويف تشريع القوانني
يف السياسات املنت َهجة جتاه املواطنني
ّ
التي حتاول االنتقاص من َ
الوطنية.
مواطنتهم وقمع تعبيراتهم عن ُهو ّيتهم
ّ

للفلسطينيني يف إسرائيل
السياسية
الية
بعض
ّ
ّ
األدبيات التي تناولت التنظيم والف ّع ّ
ّ
أسلوب ر ّد
الفلسطينيني يف إسرائيل هو
اجلماعي لدى
أشارت إلى أنّ أسلوب العمل
ُ
ّ
ّ
الطوعي أو
اإلسرائيلية وتطبيقاتها ،وليس أسلوب الفعل
املؤسسة
الفعل على سياسة ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل
ديناميكية العالقة بني
املبادرة .ولكن إذا حاولنا فهم وحتليل
ّ
ّ
ومؤسس ِة الدولة ،منذ منتصف
حتو ًل مركز ًّيا يف
ّ
فاقية أوسلو ،نرى ّ
التسعينيات ،وبعد ا ّت ّ
ّ
حتولت ،على
الديناميكية ملخَّ ُصه أنّ سياسة إسرائيل جتاه املواطنني
هذه
الفلسطينيني ّ
ّ
ّ
السياسية .يأتي
اليتهم
نحوٍ ما ،إلى سياسة ر ّد الفعل على خطاب
ّ
الفلسطينيني وف ّع ّ
ّ

الفلسطينيني
السياسي لدى
املركزي يف اخلطاب
جراء التح ُّول
ّ
ّ
ذلك ،حسب اعتقاديّ ،
ّ
الفلسطينية وإعادة
أساسي ْي .األ ّول هو مستوى النكبة
يف إسرائيل على مستويني
َّ
ّ
احليز
فتح امللفّات املتع ّلقة بها يف اخلطاب
الفلسطيني ،بعد أن ُح ِجب هذا الشأن عن ّ
ّ
التسعينيات من القرن املنصرم .أ ّما املستوى الثاني،
السياسي العا ّم ،ح ّتى منتصف
ّ
ّ
بد َمقْرطة إسرائيل وحتويلها إلى دولة ّ
كل مواطنيها.
فهو ذلك املتع ّلق باملطالَبة َ
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ّ

إذا كانت إسرائيل قد انشغلت ّ
الفلسطينيني الذين يف غ ّزة ويف
كل الوقت يف تصوير
ّ
ّ
تتمكن من فعل ذلك،
«إرهابيون» ،فلن
الغربية ،أمام العالم ،على أ ّنهم
الضفّة
ّ
ّ
الفلسطينيني الذين يف إسرائيل ،أل ّنهم ينشطون ضمن إطار
على النحو نفسه ،جتاه
ّ
َ
يتحد ْون من خاللها
الدميقراطية التي
طبعا) وإطار قوانني اللعبة
َّ
املواطنة (احملدودة ً
ّ

بدأت به بشأن احلرب والسياسة ،ويعيننا يف
الهيمنة اليهود ّية .يعيدنا هذا إلى ما
ُ
السياسي
فهم احلرب التي تش ّنها إسرائيل ،عبْر أذرعها املختلفة ،إلسكات اخلطاب
ّ
أساسي ْي يف معادلة ّ
حل الصراع بني
الفلسطيني والنكبة مركّ َب ْي
الذي يجعل التاريخ
َّ
ّ
واإلسرائيليني من ناحية ،ومن
الفلسطيني (على اختالف أماكن وجوده)
الشعب
ّ
ّ
بد َمقْرطتها.
ناحية أخرى ّ
يتحدى يهود ّية الدولة ويطالب َ

الفلسطينيني داخل إسرائيل ،عمل
التسعينيات بدأ يظهر ،يف صفوف
منذ منتصف
ّ
ّ
وجماهيري ّ
املهجرين والالجئني إلى
ري
ّ
ق ْط ّ
منظم يرمي إلى اإلسهام يف مسعى إعادة ّ

الفلسطينية املرتبطة بالنكبة .يف عام ،1998
اجلماعية
بناء الذاكرة
قراهم ،ويعيد َ
ّ
ّ
املهجرين يف إسرائيل ،بالتعاون مع جلنة املتابعة
أعلنت
جمعية الدفاع عن حقوق َّ
ّ
اليات إحياء
العليا لقضايا اجلماهير
العربية ،عن تنظيم «مسيرة العودة» ضمن ّفع ّ
ّ
الذكرى اخلمسني للنكبة .تزامن ذلك احلدث مع الذكرى السنو ّية ليوم اإلعالن عن
إقامة دولة إسرائيل ،الذي ُي ْع َرف ب ِـ «يوم االستقالل»ُ ،بغية إبراز الوجه اآلخر ل ِـ
اجلمعية املذكورة ،بالتعاون مع جلنة
«استقالل إسرائيل» .منذ ذلك احلني ،تقوم
ّ
األهلية ،بإحياء ذكرى النكبة .أخذ
واجلمعيات
السياسية
املتابعة العليا واألحزاب
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل،
أساسي يف خطاب
يتحول إلى محور
إحياء ذكرى النكبة ّ
ّ
ّ
املهجرين والالجئني واملطالَبة بعودتهم تبرز يف هذا اخلطاب .جاء ذلك
قضية َّ
وأخذت ّ
واملهجرين خالل
بحق عودة الالجئني
بعد غياب العمل
اجلماعي يف مسألة املطالَبة ّ
َّ
ّ
سنني طويلة.
عاما من النكبة
ً
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اإلسرائيلي (الذي اجتاز القراءة األولى يف الكنيست
وقد جاء اقتراح «قانون النكبة»
ّ
السياسية لدى
الية
يف آذار عام  )2010كر ّد فعل على هذا التح ُّول يف اخلطاب ويف ّ
ّ
الفع ّ
الفلسطينيني .تزامن اقتراح هذا القانون مع مسيرة إحياء الذكرى الس ّتني للنكبة ،على
ّ
تخوف من ِج ّد ّية
أراضي قرية صفّورية املد ّمرة (يف أ ّيار عام  ،)2008وهو الدليل على ّ
ُّ
جتذر مفهوم إحياء ذكرى النكبة ،وحت ُّوله -كما ذكرت آنفًا -إلى أحد محاور الفعل

اإلسرائيلي
الفلسطيني يف إسرائيل .و ُيشار هنا كذلك إلى أنّ الكنيست
السياسي
ّ
ّ
ّ
ينص على عدم السماح
َس َّن ،عام  ،2001قانون ضمان إسقاط ّ
حق العودة الذي ّ
بعودة الالجئني إلى مناطق واقعة داخل حدود دولة إسرائيلّ ،إل بتصديق مسبق من
أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست .صحيح أنّ هذا القانون جاء متوافقًا ،من الناحية
ّ
الفلسطينيني حول ّ
احلل
الزمنية ،مع فترة دخول حكومة إسرائيل يف املفاوضات مع
ّ
ّ
اإلسرائيلي على
املهم كذلك وضع هذا التشريع يف سياق ر ّد الفعل
الدائم ،لكن من ّ
ّ
الفلسطيني ،كما ّبينتها أعاله.
النقلة احلاصلة يف اخلطاب
ّ
اإلسرائيلية ً
أيضا يف التغيير الطارئ على وتيرة وطبيعة
تظهر مالمح سياسة ر ّد الفعل
ّ
تبي أنّ إسرائيل تنظر بعني
السياسية للقيادة
املالحقات
الفلسطينية يف إسرائيل ،التي ّ
ّ
ّ
اليهودي .وال يكتفي الكنيست
القلق إلى خطابها اجلديد الذي يرفض طابع الدولة
ّ
ّ
بس ّن قوانني تنتقص من حقوق
اإلسرائيلي ،على
األقل يف دورتيه األخيرتنيَ ،
ّ
اليهودي وتعزيزه بواسطة
الفلسطينيني ،بل يعمل على ترسيخ طابع الدولة
املواطنني
ّ
ّ
القومية» ،أو تعديل القوانني القائمة.
تشريع قوانني أساس جديدة ،مثل «قانون
ّ

قد ُتطرح تساؤالت حول التوقيت (ملاذا اآلن على وجه التحديد؟)ّ .ثمة من يعزو
عترف
اإلسرائيلية
هذا ،يف حتليله ،إلى املفاوضات
ّ
ّ
الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بأن ُي َ
دوليا على أ ّنها دولة يهود ّية ،وهو حتليل على صواب لكن غير ٍ
كاف ،حسب
بها ًّ
الفلسطينيني
املهم رؤية األمور يف سياق ما طرأ على العالقة بني
اعتقادي؛ إذ من ّ
ّ
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ّ

قوي
سيما أ ّنه لم يكن ّثمة ِمن قبْل ّتي ٌار
مركزي ّ
ّ
يف الداخل ودولة إسرائيل ،وال ّ
العربي يف إسرائيل يطالب بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع
السياسي
يف اخلطاب
ّ
ّ
قومية .ولو راجعنا الوثائق
وبد َمق َْرطتها واالعتراف
مواطنيهاَ ،
بالفلسطينيني كمجموعة ّ
ّ
املستقبلي»
فلسطينية مختلفة («وثيقة التص ُّور
جمعيات
الثالث التي صدرت عن
ّ
ّ
ّ
العربية؛ «وثيقة حيفا» التي رعاها
التي رعتها اللجنة الق ْطر ّية لرؤساء السلطات احمل ّل ّية
ّ
التطبيقية؛ وثيقة «الدستور
االجتماعية
العربي للدراسات
مركز مدى الكرمل  -املركز
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
القانوني حلقوق األق ّل ّية
الدميقراطي» التي صدرت عن مركز عدالة  -املركز
ّ
ّ
ّ
بد َمق َْرطتها.
جميعا ترفض الطابع
يف إسرائيل) ،لوجدنا أ ّنها
اليهودي للدولة وتطالب َ
ّ
ً
اإلسرائيلية
املؤسسة
وعليه فإنّ املمارسات
اإلسرائيلية املذكورة هي جزء من ردود أفعال ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي
للفلسطينيني يف إسرائيل داخل البرملان
السياسي
على اخلطاب والتنظيم
ّ
ّ
ّ
حد سواء.
اإلسرائيلي
السياسي العا ّم:
احليز
والفلسطيني على ّ
ويف ّ
ّ
ّ
ّ
إضافة إلى ّ
جمعيات العمل
كل ما ورد أعاله ،تستعر يف الفترة األخيرة هجمة على
ّ
اجلمعيات اليهود ّية ِ
املناصرة
(ثمة هجمة على بعض
األهلي داخل املجتمع
الفلسطيني ّ
ّ
ّ
ّ
حلقوق اإلنسان واملناهضة لالحتالل ً
أيضا ،ولكن طبيعة تلك الهجمة مختلفة) التي
حتاول كسر تابو (حترمي) َ َت ّدي يهود ّية الدولة .تتركّ ز هذه الهجمة يف محاوالت حجب
تتحدى يهود ّي َة الدولة ،وتكشف يف أبحاثها
جمعيات ومراكز أبحاث
التمويل عن
ّ
ّ
وتقاريرها السياسة العنصر ّية التي ت َّتبعها الدولة جتاه املواطنني العرب .من ذلك
مؤسسة كند ّية
على سبيل املثال -ما حدث مع مركز مدى الكرمل ،حيث أوقفت ّ( )IDRCمتويلها لهذا املركز بعد تعاقدها معه ّ
خط ًّيا ،رضوخً ا منها لضغوط مارستها
إسرائيلية على احلكومة الكند ّية.
جهات
ّ
فلسطينية لدولة إسرائيل املتفاخرة دو ًما
القراء عن مدى تهديد مراكز أبحاث
ّ
قد يتساءل ّ
صهيونية إلنهاء والتضييق
بقوتها وسطوتها .تكمن اإلجابة عن ذلك يف محاوالت
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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مدنية ترصد العنصر ّية يف إسرائيل جتاه املواطنني
على عمل مراكز أبحاث ومؤسسات ّ
الص ُعد،
الفلسطينيني ،والتي تنشر عن التمييز الذي يلحق
بالفلسطينيني على جميع ُّ
ّ
ّ
ضدهم ّ
أصليني ،وحني تعكس
وتكشف عن اجلرم
التاريخي الذي ار ُت ِكب ّ
كسكان ّ
ّ
ً
السياسية املختلفة من يهود ّية الدولة ،فهذا
مثل مراكز أبحاث وجهات نظر األحزاب
ّ
ّ
«دميقراطية» يف العالم ،إذ عملت إسرائيل
«خطرا» على صورة إسرائيل كدولة
يشكل
ً
ّ
الدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط .ولذا فهي تشغّل
على تسويق نفسها على أ ّنها
ّ
أذرعها إلسكات هذه األصوات (وبلغة احلرب «إلماتتها»)
سياسيا.
ًّ

ً
اإلسرائيلي مع النكبة وإسقاطاتها
بدل من أن تتعامل دولة إسرائيل واملجتمع
ّ
امللف ،وتعمل على ّ
التاريخية
حل الصراع على أساس املصاحلة
مستغ ّلني فتح هذا ّ
ّ
إسرائيلية متواصلة إلغالق ملفّات الـ  48عنوةً ،عبْ َر
والد َمق َْرطة ،نشهد محاولة
َّ
ّ
الزج
يسمى يف العلوم
«القوة الرمز ّية» ،أو عبْ َر ّ
قوانني التضييق ،وهو ما ّ
االجتماعية ّ
ّ
األهلي يف السجن ومالحقتهم ،على
احلزبي والعمل
بالقيادات والناشطني يف العمل
ّ
ّ
الدميقراطي
الوطني
التجمع
نح ِو ما فعلت مع ناشطني من حركة أبناء البلد ومن حزب
ّ
ّ
ّ
السياسية.
اإلسالمية ،ومع قيادتهم
واحلركة
ّ
ّ

وبالعودة إلى ما افتتحنا به كالمنا ،نذكّ ر أنّ سياسة إسرائيل يف الرفض واإلقصاء
الفلسطينيني الذين
والتمييز واإلسكات ما هي ّإل استمرار بطرق أخرى للحرب على
ّ
مستمرة معهم لكي يقبلوا بسلطتها ،وليعترفوا
بقوا يف إسرائيل .إسرائيل يف حالة حرب
ّ
اإلسرائيلية)،
بالقانون الذي أعلنت عنه عام ( 1948من خالل وثيقة االستقالل
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل
أغلبية
وهو قانون يهود ّية الدولة
ّ
ودميقراطيتها ،الذي ترفضه ّ
ّ
سياسي
العقدين األخيرين إلى خطاب
حتول يف َ
منذ إقامة دولة إسرائيل ،والذي ّ
ّ
وطني َّ
منظم يتعامل
سياسية وإلى مشروع
سياسي و ُن َخب
مبلور ميثّله حزب
جماعي َ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني وعلى
مع «أصوات املعركة»؛ املعركة على التاريخ وعلى الوجود يف املكان
ّ
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ّ

مستمرة مع
إسرائيلية
الفلسطينيني إلى ديارهم .هي حرب استنزاف
عودة الالجئني
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل ،على ُص ُعد مختلفة ،من خالل التشريعات املختلفة ،أو
ّ
تتحدى
العربية التي
واملؤسسات
واجلمعيات
السياسية
من خالل مالحقة القيادات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي ويهود ّية الدولة.
اخلطاب
ّ

عودة إلى احملتويات
عاما من النكبة
ً

17

عـ ــامـ ًـ ــا مــن

الفلسطينيات يف
تالشي اخلط األخضر يف بحث ال ّنساء
ّ
بحثية
إسرائيل :إنتاج معرفة
أخالقية وعدالة ّ
ّ
سراب أبو ربيعه-قويدر

د .سراب أبو ربيعه-قويدر؛ محاضرة يف قسم دراسات الصحراء جامعة بن جوريون
بئر السبع.
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الفلسطينيات يف
تالشي اخلط األخضر يف بحث ال ّنساء
ّ
بحثية
إسرائيل :إنتاج معرفة
أخالقية وعدالة ّ
ّ

الفلسطينيات يف
البحثية حول ال ّنساء
تغي ًرا يف سيرورة إنتاج املعرفة
ّ
ّ
شهد العقد األخير ّ
نقدي يتحدى مباني املعرفة التي ّ
تشكلت حتى اآلن.
السيما من منظور
إسرائيل،
ّ
ِّ
جانبي ّ
اخلط األخضر
التغير كنتاج لزيادة عدد الباحثات
ّ
جاء هذا ّ
الفلسطينيات ،من َ
الفلسطيني األوسع،
بالسياق
قدمن ّ
ومن خارجه ،اللواتي ّ
ويقدمن نظرة جديدة مرتبطة ّ
ّ
االستيطانية
الكولنيالية
األدبيات تسمية:
الواقع حتت احتالل متواصل ُتط ِلق عليه
ّ
ّ
ّ
(.)Settler Colonialism
األساسي يف هذا املقال القصير هو أنّ األبحاث اجلندر ّية التي ُترى يف
إنّ ادعائي
ّ
إسرائيليات ،لم تخترق بعد
اإلسرائيلية ،من خالل باحثات
األكادميية
املؤسسات
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطينيات ضمن
«إسرائيلية» .ال تزال باحثات كثيرات يضعن ال ّنساء
حاجز الـ
ّ
ّ
النظري لل"اإلسرائيلية" ،كجزء من خطاب يص ّنفهن بشكل منفصل عن باقي
اإلطار
ّ
الفلسطيني ،الذي ج ّزأته ال ّنكبة عام  1948ومن ّثم النكسة عام ،1967
الشّ عب
ّ
«اإلسرائيلي» ً
بحثيا»
أيضا .ينتج هذا الفصل «إجحافا
سوي
ويج ّزئه اخلطاب ال ّن ّ
ً
ّ

( -)Research Injusticeوهو مصطلح اقترح تطويره يف هذا املقال وادعو من خالله
ّ
الفلسطينيات على وجه اخلصوص ،أن
الفلسطينيني عامةً  ،وال ّنساء
كل من يبحث
ّ
ّ
ثن من زاوية
أخالقية" جتلب العدالة
يقوم بإنتاج "معرفة
البحثية لل ّنساء اللواتي ُب ِح َ
ّ
ّ
النسوي الذي أقوم
سأتطرق للحقل
لتجسيد ادعائي
"اإلسرائيليات" حتى اآلن.
ّ
ّ
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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وسأتطرق
الفلسطيني يف ال ّنقب،
ببحثه على مدار أكثر من عشر سنوات :املجتمع
ّ
ّ
أخالقية" عن املجتمع الذي
الفلسطينية ومسؤوليتها عن إنتاج "معرفة
ملكانة الباحثة
ّ
ّ
تبحثه والذي أتت منه ،ويف ال ّنهاية سأقترح ً
ربطا بني إطاريْن نظر ّي ْي :التقاطعية
االستيطانية (ٍ ،)Settler Colonialism
والكولنيالية
()Intersectionality
كربط
ّ
ّ
األخالقية" يف البحث
البحثية وإنتاج "املعرفة
مفر منه من أجل حتقيق العدالة
ّ
ّ
ال ّ
قسم إلى ثالثة أقسام:
اجلندري
ّ
الفلسطيني .بنا ًء على هذا ،هذا املقال ُم ّ
ّ
فلسطينية تناضل من أجل وجود هو ّيتها
 .1هو ّيتي كباحثة
ّ
وهويات ّ
الذوات ( )Subjectsالتي أقوم ببحثها.

الفلسطينيات البدو ّيات يف
 .2جينالوجيا البحث حول ال ّنساء
ّ
الدراسة الذي أقوم ببحثه منذ عشر سنني.
ال ّنقب-مجتمع ّ
اجلندري
التحول باخلطاب حول البحث
باإلضافة إلى
ّ
ّ
تينيات حتى يومنا هذا.
الفلسطيني منذ ّ
الس ّ
ّ
مفر منه بني اإلطاريْن النظر ّي ّي:
الربط الذي ال ّ
 .3شرح ّ
( )Intersectionality) & (Settler Colonialismكإطاريْن
ضرور ّي ْي إلثراء البحث ،وباألساس إلنتاج املعرفة التي أُط ِلق
األخالقية" -وهو مصطلح إضا ّ
يف أقوم
عليها تسمية" :املعرفة
ّ
باقتراحه.

هويتي كباحثة
(أ) .القضية األولىّ :

الفلسطينيات يف النقب ،جتاهل هو ّيتي كامرأة
أوال ،ال ميكنني عند البدء ببحث ال ّنساء
ّ
النقدي العا ّم وعن
فلسطينية ،قادمة من مجتمع كان مقصى عن اخلطاب
وكباحثة
ّ
ّ
األكادميي على مدار سنني طويلة .تكمن نقطة االنطالق للتفكير مبصطلح
اخلطاب
ّ
20

مدى الكرمل -املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

تالشي اخلط األخضر يف بحث ال ّنساء الفلسطينيات يف إسرائيل

املدنية اللتني ّ
األهمية يف
مركبي بال َغي
شكلتا
الوطنية وهو ّيتي
الهو ّية يف هو ّيتي
ْ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،وكذلك يف األبحاث
األكادميية
املؤسسة
السيرورة التي مررت كباحثة يف ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسة
الفلسطينيات .أتساءل هنا :ما هو دوري كباحثة
حول ال ّنساء
فلسطينية يف ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية؟ وأ ّية معرفة أريد أن أنتج؟
األكادميية
ّ
ّ

ومدنية وجندر ّية،
قومية
أصالنية
أ ّدعي أنّ موقعي كباحثة
ّ
فلسطينية ،صاحبة هو ّيات ّ
ّ
ّ
األخالقي
يحررني من واجبي
على مختلف إحداثيات محاور الهامش واالمتيازات ،ال ّ
ّ
والبحثية .إ ّنني أرى بعد عقد من ال ّنشاط
يف إنتاج معرفة من أجل العدالة اجلندر ّية
ّ
واجلماهيري يف املجتمع الذي أنشط فيه أ ّنه تقع على عاتقي مهمة إنتاج
البحثي
ّ
ّ
البحثية للمجتمع الذي أقوم ببحثه.
عمليا ،العدالة
معرفة
"أخالقية" جتلبً ،
ّ
ّ

حساسية جتاه غنب االحتالل وتأثيراته على
األخالقية بتطوير
يلزمني إنتاج املعرفة
ّ
ّ
مجتمعي ،وباالهتمام باألصوات التي ُك ِت َمت .إنّ الدمج يف أبحاثي بني جدول
واألخالقي هو جزء من مهمتي كناشطة وكباحثة .لذا ،أضع
النسوي
األعمال
ّ
ّ
الكولنيالي-
تتحدى اخلطاب
األصالنية وقبعة ال ّنسو ّية ،التي
عند البحث قبعة
ّ
ّ
ّ
ّ
األصالنية وال ّنسو ّية.
الزاويتي
تتشكل كتابتي من
االستشراقي .لذلك،
ْ
ّ
ّ

سعينيات من القرن املاضي ،كانت
عندما بدأت طريقي كباحثة شابة ،يف نهاية ال ّت
ّ
الفلسطينيات البدو ّيات على
الفلسطينيني بال ّنقب عا ّمة وحول ال ّنساء
األبحاث حول
ّ
ّ
ظري الثقا ّ
يف
وجه اخلصوص ال تزال يف بدايتها ،وضمن حقل االستشراق واإلطار ال ّن ّ
األصالني،
الغربية عن
املتأصلة يف إنتاج املعرفة
ّ
القوة ّ
احلداثوي ،كجزء من عالقات ّ
ّ
ّ
حولته إلى «آخر».
التي ّ

األصالني لنفسه ،كما ُتظهر باحثات
يضع البحث
أصالنيات ()Smith, 1999
ّ
ّ
بحثية ،لكنه يضع ً
القوة
أيضا املهام
مهمة
األخالقية الساعية لتفكيك عالقات ّ
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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الهيمنة
الثنائية بني الشّ رق والغرب ،التي بنت ذوات
أصالنية خاضعة ملنظومة ّ
ّ
ّ
األصالنيني هي،
األساسية للباحثني
الكولونيالية لعشرات سنني خلت .املهمة
ّ
ّ
ّ
أصالني،
األصالنيني ،وإعادة كتابته من منظور
الكولونيالية عن تاريخ
إ ًذا ،كشف
ّ
ّ
ّ
اجلوهرانية التي انبنت من خالل
ثنائية ،وباألساس تفكيك الفئة
ّ
وحتليله عبر أطر غير ّ
وجماعية عدمية ال ّتركيب وخالية من ال ّتنوع .تتطلب هو ّيتي
دينية،
ّ
ثقافيةّ ،
مؤشّ رات ّ
املسلمات/الفلسطينيات/البدو ّيات
ال ّنسو ّية تفكيك ال ّتمثيل الذي ُفرِض على ال ّنساء
ّ
مواجهتهن .إلى جانب تفكيكنا ،كنسو ّيات ،للهو ّيات
تهن وطرق
ّ
وإعطاء منصة لنسو ّي ّ
أخالقية ّأل نتجاهل يف أبحاثنا واقع االحتالل
اجلوهرانية ،فإنّ علينا كي ننتج معرفة
ّ
ّ
الفلسطينيي داخل ّ
وهيمنته على ّ
اخلط األخضر وما وراءه .جتاهل
كل مجاالت حياة
ّ
االحتالل هو انفصال عن الواقع.
اإلسرائيلية مساحة للتعبير؟ أم علينا االعتذار
األكادميية
املؤسسة
ولكن ،هل توفّر لنا ّ
ّ
ّ
واستخدام مصطلحات اللباقة السياسيّة؟

األكادميية
املؤسسة
يثير سامي سموحة هذا السؤال حول دور عالم االجتماع يف ّ
ّ
االجتماعي
اإلسرائيلية ويقترح على علماء االجتماع يف إسرائيل تبني مدرسة علم
ّ
ّ
األكادميية وأن يكون ذا صلة []...
العمومي "الذي يسعى الختراق أسوار املؤسسة
ّ
ّ
والدولة" (سموحة 2008 ،ص.) 260.
وتوسيع دور علم االجتماع يف حياة اجلمهور ّ
إضافية ويطالب بتعريف الباحث كمثقّف ،ليس كمكانة
يتقدم يهودا شنهاف خطوة
ّ
ّ
أكادميي ،أدب،
(علمي،
معي
فقط بل كفعل" :إنه إنسان صاحب مكانة يف حقل ّ
ّ
ّ
األخالقي".
ياسي أو
حقل
شعر ،قانون) لكنه يقوم بالتعبير عن موقفه يف ٍ
ّ
ّ
آخر-الس ّ
حركة" (شنهاف2008 ،
احلقيقي هو
بحسبه "املثقّف
شخصية ّ
رحالة ُم ِّ
ّ
شخ ّصة و ُم ّ
ّ
ّ
مكو ًنا ها ًما يف تطوير اخلطاب ،ومن اجلدير
ص .)269 .أي أنّ هو ّية الباحث
تشكل ّ
بنا أن نسأل أنفسنا أين نلتقي بهو ّياتنا يف املعرفة التي ننتجها؟
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األخالقية
األكادميية ال تتيح دو ًما ،لألسف ،إمكانية ال ّتعبير عن اآلراء
املؤسسة
إال أنّ ّ
ّ
ّ
فسر املعرفة على أ ّنها منحازة .قد تؤ ّدي حمالت
وبحث األسئلة
األخالقية كي ال ُت ّ
ّ
وكم األفواه ،التي ّ
تشكل أدوات ضغط على الباحثني ،بحسب شنهاف،
ال ّتخويف ّ
ذاتية على أنفسهم (نفس املصدر).
إلى أن ميارس الباحثون رقابة ّ

واألخالقية كانت دو ًما "مالية
ياسية
ويضيف شنهاف ادعا ًء مفاده أنّ األسئلة ّ
ّ
الس ّ
بالدفاع عن األخالق أمام حياد ّية
العلمي
حمراء" لل ّنشاط
والفكري .لذا ،فهو يطالب ّ
ّ
ّ
العلمية املثقّفني خارج دائرة ال ّنقاش حول
املوضوعية
علم االجتماعُ " .تبْقي احلياد ّية أو
ّ
ّ
املوضوعية ،التي يتم احلصول عليها مقابل الفصل
تتحول
األسئلة الها ّمة للمرحلةّ .
ّ
السلطات ،إلى ما أسماه تيودور أدورنو «سرير سدوم» «الوعي» (نفس
املطلق بني ّ
املصدر).

اجلندري بال ّنقب
الفلسطيني
(ب) .القضية الثانية :جينالوجيا البحث
ّ
ّ

فلسطينية كانت األولى التي
البحثي الذي مررت به ،كباحثة
كي ُيفهم املسار
ّ
ّ
حازت على شهادة الدكتوراه يف مجتمعها ،يف فترة كانت فيها ال ّنساء ّ
أقلية يف
تشكل ّ
اجلندري يف البحث حول
لتطور اخلطاب
اجلامعات ،يجب أن ُتفهم اجلينالوجيا
ّ
البحثية ّ
ّ
اجلندري
لتطور البحث
ال ّنساء
ّ
الفلسطينيات بال ّنقب .لذا ،سأعرض املراحل الثالث ّ
ّ
الستني حتى يومنا هذا .ال تنفصل هذه
حول ال ّنساء البدو ّيات بال ّنقب من سنوات ّ
السياسي)
االستيطاني (احلقل
الكولنيالي
ياسي
اخلطابات اجلندر ّية عن الوضع ّ
ّ
ّ
ّ
الس ّ
صمم ّ
عدة:
وغذى اخلطاب (احلقل)
البحثي يف اجتاهات ّ
الذي ّ
ّ
الستني
 .1خطاب ال ّتحديث
الثنائي ،الذي ّ
تطور يف سنوات ّ
ّ
ثنائية وثابتة لـ«املرأة البدو ّية».
والسبعني ،وأنتج هويات
ّ
جوهرانيةّ ،
ّ
عاما من النكبة
ً
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ارتكز هذا اخلطاب على اإلطار الثقا ّ
شدد على كون
يف الذي ّ
حتديثية "رفض
السكنية الثّابتة سيرورة
االنتقال إلى التجم ّعات
ّ
ّ
البدو االندماج" فيها" ،أو دمج نسائهم فيها (أبو عجاج وبن دافيد،
1988؛ بن دافيد2000 ،؛ هوز وكينان1997 ،؛ كوهن1999 ،؛
موحدة/متجانسة،
 )1992 ،Kresselما أنتج خطاب هو ّية
نسائية ّ
ّ
التطور نتيجة ثقافتها القامعة.
التغير أو ّ
هو ّية تقليد ّية ترفض ّ
جزئ -ذلك الذي
اعتمد هذا اخلطاب على ما ّ
أسميه :محور ُم ِّ
بخصوصية املرأة البدو ّية.
ّقافية البدو ّية،
يتركّ ز
ّ
ب"اخلصوصية" الث ّ
ّ
خصوصية للبدو ،وبهذا
يجزئ ألنه يعتمد على خطاب يعطي
هو ِّ
ّ
يفرغ
يفصلهم عن باقي املجتمع
الفلسطيني واملسلم يف إسرائيلّ .
ّ
الوطنية
النسائية ،من هو ّيتها
وخصوصا
هذا اخلطاب الهو ّية البدو ّية،
ً
ّ
ّ

واألصالنية (كأصحاب
الدينية (كمسلمني)،
(كفلسطينيني)،
ّ
ّ
ّ
اجتماعية لها وال
ويكرس ال ّنساء بصورة خاملة ال وكالة
ّ
األرض) ّ
يوجه هذا اخلطابِ ،
االستشراقية ،أصابع
بس َماته
ٌ
وطن وال تاريخّ .
ّ
االتهام نحو الثّقافة والتقاليد البدو ّية كمسبب لتخ ّلف املجتمع
فيتحول جسد ال ّنساء إلى أداة لتبرير عمليات الفرض
وال ّنساء،
ّ
غطى ّ
اإلسرائيليةُ .ي ّ
حداثي
الكولنيالي بخطاباإلكراهي
الطابع
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربي يهدف إلى تبرير فرضه .مثال:
الليبرالي
عن ال ّتنوير والتقدم
ّ
ّ
اتهام ال ّتقاليد بعدم "االندماج" بال ّتعليم والعمل.

تسعينيات القرن املاضي ،مع صعود عدد من
 .2يف أواسط
ّ
األكادميية
الساحة
الفلسطينيات وغير
الباحثات،
الفلسطينيات ،يف ّ
ّ
ّ
ّ
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الفلسطينية
سائية
ولية ،ومع منو
اإلسرائيلية ّ
ّ
اجلمعيات ال ّن ّ
ّ
والد ّ
ّ
بال ّنقبّ ،
االجتماعية :جعل هذا
الهامشية والوكالة
تشكل خطاب
ّ
ّ
األكادميي،
اخلطاب ،وللمرة األولى ،املرأة البدو ّية حاضرة يف اخلطاب
ّ
والسياسية التي تواجهها حاضرة ،وس ّلط
كما جعل القضايا اجلندر ّية
ّ
والعمومي.
األكادميي
الضوء على قضاياها املسكوت عنها يف اخلطاب
ّ
ّ
الهامشية (أبوربيعه-قويدر،
بحث هذا اخلطاب إنتاج الهويات
ّ
2008؛ األسد-الهزيل ،)2015 ،سوية مع مصادر القوة
شدد
بهن (وأنا واحدة
وإستراتيجيات املواجهة
منهن)ّ .
ّ
اخلاصة ّ
ّ
ّ
الهامشية اجلندر ّية لل ّنساء البدو ّيات
هذا اخلطاب ،من جهة ،على
ّ
خصوصية بال ّنقب،
وقبلية ذات
متعددة؛
كنتاج ملباني ّقوة ّ
ّ
سياسية ّ
ّ
اخلاصة بتلك النساء
القوة
وكذلك ّ
ّ
شدد على ال ّنسو ّية ومصادر ّ
يتحرك
(Abu-Rabia-Queder, 2007, 2008؛ ّ .)Marteu, 2015
يفرق
مفرق أل ّنه ّ
مفرق .محور ّ
هذا اخلطاب على محور رابط وآخر ِّ
رقيات
هامشية ال ّنساء البدو ّيات
بني
وهامشية ال ّنساء اليهود ّيات والشّ ّ
ّ
ّ
عليهن .يف
خاصة ُتفرض
وميوضع
ّ
هامشية ال ّنساء كنتاج ملباني ّقوة ّ
ّ
الوقت ذاته ،هو جزء من محور رابط إذ أ ّنه يربط بني الهو ّيات ال ّنسو ّية
أوسطي والعالم
العربي والشرق
ونسو ّية ال ّنساء البدو ّيات مع اخلطاب
ّ
ّ
اإلسرائيلية.
األكادميية
واملؤسسة
اإلسالمي خارج أسوار إسرائيل
ّ
ّ
ّ
ّ
ميكن القول إنّ هذا اخلطاب يهدف إلى إسماع صوت هذه املجموعة
التنوع يف الهو ّيات.
املسكتة من ال ّنساء وعرض ّ
السنوات اخلمس
 .3خطاب االحتالل،
الكولنيالية وال ّنكبة برز يف ّ
ّ
األخيرة .بدأت مؤشرات هذا اخلطاب بالظهور مع اشتداد العنف
عاما من النكبة
ً
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الوطنية
والفلسطينيني بشكل عا ّم ،واملقاومة
ياسي ضد البدو
ّ
ّ
ّ
الس ّ
فلسطينيني من خارج إطار اخلطاب
الفلسطينية ،واال ّتصال مع باحثني
ّ
ّ
موحد يرى باملرأة البدو ّية ومبوقعها
األكادميي
اإلسرائيلي .هذا محور ّ
ّ
ّ
الفلسطينياتٍ ،
ٍ
الفلسطيني،
كجزء من الشّ عب
كجزء من موقع ال ّنساء
ّ
ّ

واألصالنية.
والدينية
الوطنية
اتهن
وهو يوصلهن من جديد بهو ّي ّ
ّ
ّ
ّ
إ ّنه خطاب ّ
اجلوهرانية التي ّثبتها اخلطاب
ّنائية ،والهو ّية
ّ
يفكك الث ّ
االستيطانية
الكولنيالية
ونقدي يعتبر
االستشراقي .وهو خطاب ثاقب
ّ
ّ
ّ
ّ
مبنى معطى ونقطة انطالق ،ويفحص دور هذا املبنى يف تصميم
اريخي واجلانب
ساعا -مثال ،اجلانب ال ّت
الهو ّيات من زاوية أكثر ا ّت ً
ّ
مهن .هكذا،
يصم ّ
السياق الذي ّ
القانوني ،أي من دون فصلهن عن ّ
ّ
ظهرت مثال يف اآلونة األخيرة أبحاث قليلة تدرس ال ّنكبة يف أوساط
ال ّنساء البدو ّيات السوداوات والبيضاوات ()Abu-Rabia S., 2008
الشخصية
صمم ممارسات قانون األحوال
دراسة ال ّتاريخ
القانوني الذي ّ
ّ
ّ
تاريخية
البدوي ( .)Abu-Rabia R., 2011هذه أبحاث
باملجتمع
ّ
ّ
توسع ال ّنطاق
باألساس ،واملطلوب هو أبحاث أخرى يف هذا املجال ّ
ليتجاوز قضايا «مباشرة» متع ّلقة باالحتالل مثل تلك التي تبحث
القانون أو األرض.
الفلسطينيات بال ّنقب،
البحثية يف بدايتها بكل ما يتع ّلق بال ّنساء
ال زالت هذه الكتلة
ّ
ّ
أخالقية .لذلك أنا
بحثيا معها علينا أن ننتج معرفة
وكي نثريها ونكون عادلني
ً
ّ

الربط بني ( )intersectionalityوبني ( )settler colonialismكاحتالل
أقترح ّ
استيطاني ليس مؤق ًتا .كذلك سأشرح كيف ميكن ّ
لكل واحدة من األطر النظر ّية أن
ّ
ّ
الفلسطينيات يف ال ّنقب .ينبع تركيزي
اجلندري يف دراسة ال ّنساء
تغذي وتثري البحث
ّ
ّ
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اجلندري
البحثي الذي أنشط فيه وأبحثه ،ومن أنّ البحث
على النقب من أ ّنه احلقل
ّ
ّ
يف هذا احلقل ال يزال حديث الوالدة من هذه الزوايا اجلديدة ،وبشكل عا ّم.

األخالقية
القضية ال ّثالثة :إنتاج املعرفة
(ج).
ّ
ّ

االستيطاني الذي ّ
يشكل عام ً
ال مركز ًيا يف
كما أسلفت ،ال ميكنني جتاهل االحتالل
ّ
تصميم املجتمع الذي أعيش فيه وأقوم ببحثه ،ويف ّ
ظل هيمنته ومركزيته يف كافة
علني أو خفي ،كما هو األمر يف أنظمة االحتالل املغطاة
مجاالت احلياة ،بشكل ّ
القومية .يح ّتم تعريف الوضع القائم يف إسرائيل على أ ّنه
الدولة
بدميقراطية
وليبرالية ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني على
ضد املجتمع
العلني
العنف-
احتاللي
استيطان
َ
املوجه ّ
واخلفيّ -
ّ
ّ
ّ
ّ
جانبي ّ
اخلط األخضر ،كما يح ّتم منطق ّ
أساسينيlogic( :
احملتل املرتكز إلى عنصر ّين
ّ
َ
وحيزه ،وذاكرته،
األصالني،
 )of eliminationواستبدال
ّ
ومؤسساته ،ولغتهّ ،
ّ
االستيطاني بتنفيذ هذا من
وتاريخه ( .)Veracini, 2010تقوم أجهزة االحتالل
ّ
احليز
خالل عمليات الال أصلنة ( ،)de-indigenizationأي نزع
األصالنية عن ّ
ّ
أصالنيّ .
ميكننا هذا اإلطار
السيطرة وتدمير كل إشارة لوجود
وال ّلغة عن طريق إحالل ّ
ّ
جانبي
املجتمع ْي
السيطرة على
ال ّن ّ
َ
َّ
مولي لبعد ّ
الفلسطيني ْي على َ
ظري من الفهم الشّ ّ
اخلط األخضر وعدم ال ّتركيز على مجتمع واحد منهما (داخل إسرائيل) كأ ّنه منفصل
تتوجه
متا ًما عن املجتمع الثّاني .بحسب شنهاف «يشغّل مشروع االحتالل أجهزة ال ّ
تتوجه ً
ياسي الذي يخلو من
أيضا نحو ّ
فقط نحو اخلارج بل ّ
احليز ّ
الداخل ،جتاه ّ
الس ّ
بوليسي» (شنهاف 2008 ،ص.
إداري أو
العنف
العسكري لكنه ميارس عنفًا مختلفًاّ :
ّ
ّ
معرضة للقيام بعمل غير عادل
 .)267لذلك فإنني إن جتاهلت هذا الوضع سأكون ّ
منفصل عن الشّ عب
الفلسطينيني مواطني إسرائيل كمجتمع
أخالقيا وال ّتعامل مع
ٍ
ً
ّ
عاما من النكبة
ً
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الفلسطيني وكأنه ّ
دميقراطي» .يتجاهل هذا ال ّتوجه
«إسرائيلي
تشكل لدينا هنا واقع
ّ
ّ
ّ
بوليسي
املجتمع ْي وتخضعهما لنظام
املوجهة صوب
مشروع االحتالل وأذرعه العنيفة ّ
َ
ّ
السيطرة على القوى واألجهزة
وعلنية« .ال تقتصر أدوات ّ
صارم من خالل أجهزة مخفية ّ
املؤسسات،
التي تستخدم القوة كي متنعُ ،تقصي وتقمع ال ّناس ،بل تشمل مختلف ّ
القضائية وأجهزة
واإلستراتيجيات
البيروقراطية،
االجتماعية ،واألجهزة
واملمارسات
ّ
ّ
ّ
ّ
معا كي تؤثر على الفرد وعلى املجتمع بهدف إنتاج أشكال
التخطيط ،التي تعمل ً
والرغبات» (غوردون 2008 ،ص.)273 .
جديدة من ّ
الس ّ
لوكيات والعادات واألذواق ّ
ّ
أي أنّ تغبيش ّ
سيمكن من توسيع نطاق ال ّتحليل
سوي
اخلط األخضر يف البحث ال ّن ّ
النظري للمساواة/الالمساواة التي
الفلسطينية أبعد من اإلطار
وتوسيع فهم الهو ّية
ّ
ّ
تساويهم مع األقليات األخرى يف إسرائيلّ .يدعي روحانا ( )Rouhana, 2015أن
قومية يف إطار
مطلب
الفلسطينيني باملساواة يف كل مجاالت احلياة وتعريفهم كأقلية ّ
ّ
تأت بنتائجّ .
كدميقراطية ،لم ِ
تهديدا
ظري للمساواة
تعريف إسرائيل
ً
شكل اإلطار ال ّن ّ
ّ
على األكثر ّية اليهود ّية التي استخدمت ّ
ياسية للحفاظ
كل الوسائل
القانونية ّ
والس ّ
ّ
الكولنيالية
هيوني وحتقيق أهدافه ،من خالل استخدام سياسات
على املشروع ّ
ّ
الص ّ
الفلسطينيون مواطنو الدولة رعايا
االستيطانية .سعت هذه السياسات إلى أن يبقى
ّ
ّ
والسيادة اليهود ّية .لهذا ،يقترح ندمي روحانا وأريج
(ذوات)
السيطرة ّ
كولونياليني حتت ّ
ّ
الفلسطينيني يف
صباغ ( )Rouhana & Sabagh-Khoury, 2014تأطير مواطنة
ّ
ّ
ة-االستيطانية» (settler colonial
الكولنيالي
إسرائيل من خالل مصطلح «املواطنة
ّ
ّ
التبعي للمواطنني واملواطنات
مركزي لفهم املوقع
حتليلي
 )citizenshipكإطار
ّ
ّ
ّ
جانبي اخلط
الصهيوني على
الفلسطينيني يف إسرائيل كامتداد ألهداف املشروع
ّ
َ
ّ
األخضر.
بالتطور من زاوية
األكادميية عامة
املؤسسة
يف الوقت نفسه ،أخذ البحث ال ّن ّ
سوي يف ّ
ّ
ّ
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اجلندري قد ًما وهي ضرور ّية
نظرية ( .)intersectionalityتدفع هذه النظر ّية البحث
ّ
الفلسطينيات .بحسب عاملة االجتماع سيلفيا ولبي وآخرين (Walby
يف بحث ال ّنساء
ّ
القوة املتقاطعة بكونها حتليال
 )et al, 2012تكمن األهمية ال ّنظر ّية لبحث عالقات ّ
طالئعيا :فهو ّ
اخلاصة التي تكثّف ال ّتقاطع الذي يسجن
القوة
ّ
ميكن من كشف مباني ّ
ّ
هامشيتهنّ ،
وميكن هذا ال ّتحليل ً
أيضا من إيجاد طرق لكشف المساواة
ال ّنساء ويزيد من
ّ
متعددة اجلوانب وطرق ناجعة ملواجهتها ،ويف ال ّنهاية ّ
ميكن من تشريع القوانني اعتما ًدا
على سياسة تقود نحو تقليص الالمساواة .ال يفصل فحص تقاطعات محاور احلياة بني
أجهزة القمع ،إال أ ّنه ّيدعي وجود أجهزة قمع مترابطة ُينتج اللقاء بينها ظاهرة جديدة
على شكل مبنى قمع جديد أو فئة جديدة ( .)Crenshaw,1989; 1993إال أنّ
الهامشية
هذه ال ّنظر ّية ال زالت تركّ ز على فحص الالمساواة ،وهي مهمة لدراسة
ّ
الفلسطينيات .لكن ،ال معنى لنظر ّية ال ّتقاطع إن لم نربطها باإلطار
املتقاطعة لل ّنساء
ّ
حترك
الكولنيالي
ظري
ال ّن ّ
االستيطاني ،أل ّنه ينقصها مركّ ب االحتالل ،كقوة عليا ّ
ّ
ّ
ّ
وتغذي التقاطعات األخرى.
الكولنيالي
ظري
لذا ،أ ّدعي أ ّنه ال ميكن فصل نظر ّية ال ّتقاطع عن اإلطار ال ّن ّ
ّ
تغذيها و ُتغنيهاّ ،
أهمية للثّانيةّ ،
ومتكنها من توسيع نطاقها
االستيطاني .األولى ذات ّ
ّ

البحثية .تساعدنا نظر ّية ال ّتقاطع على تفكيك مواقع
البحثي من ناحية الذات
ّ
ّ
حلياتهن ،إال أ ّنه
الفلسطينيات وفحص الهو ّيات املختلفة
الهامشية املتقاطعة لل ّنساء
ّ
ّ
ّ
ال ميكن تصميم هو ّيات جندر ّية لهذه ّ
القوة والعنف املبنية
الذوات دون سياق أجهزة ّ
االستيطاني املرتكز إلى أجهزة فرض ّ
والسيادة.
الكولنيالي
يف ال ّنظام
الطاعةّ ،
والقوة ّ
ّ
ّ
جانبي ّ
اخلط األخضر
ضد ال ّنساء
والقوة هذه ّ
ُتشغَّل أجهزة العنف ّ
ّ
الفلسطينيات على َ
والعائلية ،وإنتاج هو ّيات ذوات تابعة
واجلنسية
وتؤثّر على تصميم الهو ّيات اجلندر ّية،
ّ
ّ
االستيطانية على
للكولنيالية
ظري
جانبي اخلط األخضر .يساعدنا اإلطار ال ّن ّ
ّ
ّ
على َ
عاما من النكبة
ً
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الفلسطيني من خالل تعزيز األبو ّية
كيفية تصميم الهو ّية اجلندر ّية يف املجتمع
رؤية ّ
ّ

()Shalhoub-Kevorkian, et al. 2012; Meari, 2015; Ghanem, 2005
سلوكية ،وحصر ال ّنساء بواسطة حتالفات أبو ّية (Abu-Rabia-
تصميم عادات
ّ
ظري يف األبحاث ال ّنسو ّية حول
 .)Queder, 2016ال يزال ال ّتركيز على هذا اإلطار ال ّن ّ

اإلسرائيلية.
األكادميية
املؤسسة
ال ّنساء
الفلسطينيات غير واسع ال ّنطاق داخل حدود ّ
ّ
ّ
ّ

معا هي بتغذيتهما الواحد لآلخر .فنظر ّية
القيمة املضافة لك َلي اإلطارين ال ّنظر ّيني ً
(ُ )intersectionalityت ّ
االستيطانية ،كما تقترح
للكولنيالية
ظري
غذي اإلطار ال ّن ّ
ّ
ّ
وضعا
الكولنيالية
ريتا دامون ( ،)Dhamoon, 2015إذا كانت
االستيطانية تصف ً
ّ
ّ
وتفككها ،كما ّ
القوة ،فنظر ّية ال ّتقاطع تفتح لنا مباني القوة هذه ّ
تفكك
معطى ملباني ّ
السياقات والعالقات بينها داخل كل مبنى وبهذا تساعدنا على حتليل أجهزة االحتالل
ّ
ومتعدد األبعاد.
ديناميكي ومركّ ب
االستيطاني بشكل
ّ
ّ
ّ
بحسب دامون (:)Dhamoon, 2015 p.20

“intersectionality foregrounds the multiple interesting
manifestations, mechanisms and adjoining sociopolitical processes of settler colonialism, including land
dispossession, patriarchy, ableism, heteronormativity,
capitals. And white supremacy”.

القوة
لذا ،أ ّدعي ال ّتالي :صحيح أنّ نظر ّية ال ّتقاطع تساعدنا على تفكيك محاور ّ
كنتيجة ملواقع الهو ّيات املختلفة ّ
املعرفية والوجود ّية التي يولد
ومتكننا من رؤية احملاور
ّ
حاليا أن أبقى يف موقع تفكيك الهو ّيات فقط دون
منها كل قمع ،إال أ ّنه ال ميكنني ً
االستيطانية .ملاذا؟
الكولنيالية
سياق
ّ
ّ
البحثي الذي مررت به :يف بداية
سأحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل املسار
ّ
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واليهودي
العربي
املهنيات يف سوق العمل
الفلسطينيات
بحثي األخير عن ال ّنساء
ّ
ّ
ّ
ّ
التمييز ضد ال ّنساء
باألدبيات ثالثة أنواع من
شخصت
(أبوربيعة-قويدرّ )2017 ،
ّ
ّ
والدينية
العرقية،
الغربية «غرامات» -الغرامة
باألدبيات
املسلمات يف الغرب ،املسماة
ّ
ّ
ّ
ّ
القبلية املنبثقة عن الصراعات
واجلندر ّية .لقد قمت ببحثي بالكشف عن الغرامة
ّ
ة-مؤسسية .إال
قبلي
املهنية املع َّززة من خالل
القبلية والهو ّية
بني الهو ّية
ّ
اتفاقيات ّ
ّ
ّ
ّ
حتولت هذه الغرامات بالنسبة لي إلى «دا ّلة»
الكولنيالية
أ ّنه من منظور
االستيطانيةّ ،
ّ
ّ
تتحول
دونية اآلخر من خالل جسد ال ّنساء .هكذاّ ،
يستخدمها املستعمر للداللة على ّ
تقويها أجهزة
ودونية املجتمع
الهو ّية
ّ
البدوي التي ّ
القبلية لل ّنساء إلى «دالة» على آخر ّية ّ
ّ
الكولنيالية
املؤسسة احلاكمة تعقد
االستيطانية ( ،)Mamdani, 1996حتى أنّ
ّ
ّ
ّ
القبلية واألبو ّية من أجل تطويع ال ّنساء وإيقاعهن مبصيدة
حراس
ّ
اتفاقيات وأحالف مع ّ
القبلية بطريقتني؛ ّ
ّقافية»
احليز االقتصادي احملاصر .ميكن قراءة الغرامة
الطريقة «الث ّ
ّ
ّ
فالصراع هو نتاج ال ّتصادم
القبلية هي الهو ّية البنيو ّية للمجتمع
أي القول إنّ
ّ
البدوي لذا ّ
ّ
االستيطانية
الكولنيالية
الكولنيالية ،من منظور
داخل املجتمع ذاته .أما القراءة ما بعد
ّ
ّ
ّ
املؤسسة
فستوصلنا إلى أبحاث أكثر
ً
اتساعا تشير إلى دور احملتل (من خالل أذرع ّ
القبلية ّ
ومتكينها.
اإلسرائيلية) يف تقو ّية الهو ّية
ّ
ّ
االستيطانية
الكولنيالية
القبلية من خالل
ّيدعي ممداني (املصدر السابق) أنّ تقو ّية
ّ
ّ
ّ
األصالنيني من خالل مؤسساتهم .تط ّلب
للسيطرة على
يف أفريقيا ،مثال ،يهدف ّ
ّ

مؤسساتهم وتصميم مكانة ميكن من خاللها
األمر من املستعمر وضع
األصالنيني يف ّ
ّ
إثني
ّ
السيطرة عن طريق حتديدات ّ
طبقية .لم ّ
عرقي أو ّ
يبرر الفصل هناك على أساس ّ
الكولنيالية
للسيطرة
إثنية .بهذه الطريقة كانت
القبلية وسيطة ّ
ّ
ّ
بل من خالل تعدد ّية ّ
القبلية.
موهت اخلطاب من العرق إلى
وقد ّ
ّ

عاما من النكبة
ً
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االستيطانية ّ
متكنني من الكشف عن أجهزة ال ّتطويع مبنظور
الكولنيالية
املقصود هو أنّ
ّ
ّ
السيطرة
تاريخي واسع أكثر ،والتع ّلم من حاالت أخرى يف العالم عن
إستراتيجيات ّ
ّ
ّ
ّ
االستيطانية ،وعدم االكتفاء بال ّتفسير «الثّقايف» الذي ال يجلب «عدالة
الكولنيالية
يف
ّ
ّ
بحثية» للمجتمع املبحوث.
ّ
أي أنّ نظر ّية التقاطعية ( )intersectionalityساعدتني يف تفكيك وكشف مباني
ّ
خصوصية للواقع
املتعددة ،ويف الوقت ذاته تسليط الضوء على مبنى ّقوة آخر ذي
القوة ّ
ّ
ّ
املبحوث .األمر ال ّناقص يف مسار ال ّتفكيك هذا هو رؤية الرابط -ماذا يربط بني ّ
كل
القوة الذي يشغّلها؟ كيف يرتبط باألمكنة
أجهزة القمع التي كشفتها؟ ما هو مبنى ّ
االقتصادي؟ مثال.
احليز
والهو ّيات املختلفة التي ّ
ّ
تهدد ّ
السيادة اليهود ّية يف ّ
األصالنيات أو أولئك القابعات
الفلسطينيات
اخلاص لبحث ال ّنساء
ينقصني اإلطار
ّ
ّ
ّ
ضد
للدقة أكثر حتت احتالل
استيطاني ،كي أفهم املمارسات ّ
حتت االحتالل ،أو ّ
ّ
الفلسطينياتّ .
القوة ،لكن
ميكنني إطار ال ّتحليل
ال ّنساء
التقاطعي من تفكيك مباني ّ
ّ
ّ
االستيطانية لن ّ
القوة بكونها جز ًءا من
الكولنيالية
دون إطار
أمتكن من فحص مباني ّ
ّ
ّ
كولنيالي أوسع ،ذي تاريخ ومنطق يتغذى من أجهزة احتالل وإقصاء أكثر
جهاز
ّ
اتساعا.
ً

قاطعية و ( )settler colonialismمن نقد مباني القمع
الربط بني ال ّنسو ّية ال ّت ّ
مك ّنني ّ

األقليات من
للسيطرة على
اإلستراتيجيات
املختلفة وباألساس كشف
الكولنيالية ّ
ّ
ّ
ّ
وقبلية يف جسد ال ّنساء .بكلمات باتريشيا
دينيةّ ،
إثنيةّ ،
خالل مؤشرات جندر ّيةّ ،
«أي نوع من املواطننيّ ،
ياسية تلد هذه املفارق،
هيل كولينزُّ :
الذوات والهو ّيات ّ
الس ّ
التي ّ
اإلرهابي،
تشكل فيها فانتازيا املسلمة احملجبة احملتاجة إلى قوة إنقاذ ،خطاب
ّ
العاملية اجلديدة؟ [ ]...يز ّود
الهيمنات
السائد يف
واخلطاب ّ
ّ
الدميقراطية ،حجة لبناء ّ
ّ
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القوة اجلارية على منصة العالم»
القوة
ال ّتحليل ال ّت
ّ
لتحدي لعبة ّ
قاطعي جها ًزا عظيم ّ
ّ
اإلسرائيلي.
السياق
( ،)Hill-Collins, 2000 Pp. 83-84واألمر ذاته يف ّ
ّ

مستقبلية:
تلخيص وأسئلة
ّ

الفلسطينيات ،أن
الفلسطيني ،باألساس ال ّنساء
ملاذا علينا كباحثني/ات للمجتمع
ّ
ّ
نتعامل مع االحتالل كمصطلح أبستيمولوجي (معر ّ
وجوهري يف أبحاثنا؟
يف)
ّ
االحتاللي ،وأجهزته وروحه،
اتساعا للواقع
ألنّ هذا املصطلح يساعدنا على رؤ ّية أكثر
ً
ّ
جانبي ّ
اخلط األخضر ،ويف ذات الوقت من خالل
تاريخي
بشكل
وجينالوجي من َ
ّ
ّ
الكولنيالية
مناذج
االستيطانية يف بالد أخرى .فقط بهذه الطريقة ميكننا أن نفهم أنّ
ّ
ّ
بالضفة أو يف إسرائيل هدفها هو تصميم
السيطرة
السيادة إن كان ّ
والبوليسية وإحالل ّ
ّ
ّ

االجتماعي لذات ال ّتابع/ة كجزء من تصميم الواقع اخلاضع لالحتالل.
اجلسم
ّ
الفلسطينيات كجزء من مشروع
بال ّلحظة التي نقوم فيها بتوسيع نطاق ال ّنظر إلى ال ّنساء
ّ
األخالقية
نوسع قاموس املصطلحات التي نستخدمها ونرى يف إنتاج املعرفة
أكبرّ ،
ّ
الصمود يف ّ
كل
بحثية كجزء من خطاب املقاومة
الفلسطينية وآليات ّ
ّ
التي تنتج عدالة ّ
الصمود على
مناحي احلياة (تعليم ،مجتمع ،اقتصاد وما إلى ذلك) وليس فقط يف ّ
األرض (أي األبحاث التي تركّ ز على ال ّتهجير أو األرض).
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عـ ــامـ ًـ ــا مــن

الفلسطينية :اكتمال حلقة ناقصة أخرى
النكبة والثقافة
ّ
أنطوان شلحت

أدبي أجنز مجموعة أبحاث
أنطوان شلحت؛ باحث يف الشؤون
ّ
اإلسرائيلية ،وناقد ّ
الفلسطينية
عدة كتب .ينشر يف الصحافة
يف هذا املجال ،كما ترجم عن العبر ّية ّ
ّ
والعربية.
ّ
عاما من النكبة
ً
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النكبة والثقافة الفلسطين ّية:
اكتمال حلقة ناقصة أخرى

الفلسطينية
الصهيونية على الثقافة
احلرب
ّ
ّ

األصح
الفلسطينية يف الداخل بالنكبة يف العام  ،1948بل لع ّله من
تأثّرت الثقافة
ّ
ّ
أريد لها أن ُتدفَن ،يف مواجهة
القول إنّ هذه الثقافة ُب ِعثت من حتت األنقاض ،حيث َ
آثار النكبة وعلى الرغم منها.

ومبرور األعوام يتكشّ ف املزيد من احلقائق والوقائع التي تثبت أكثر فأكثر أنّ احلركة
ثقافي ًا برفقة
الصهيونية كانت مدركة أنّ استعمار فلسطني
كولونيالياً يستلزم تطهيرها ّ
ّ
ّ
عرقي ًا من جهة ،وأ ّنها من جهة أخرى عملت بوحي من هذا اإلدراك يف
تطهيرها ّ
التفصيلي .ولهذا الغرض َ َت َّن َد ّ
وجتندت
وسياسييها،
كل قادتها
التنفيذي
املستوى
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤسساتها كافّة ،وكذلك جمهرة ك ّتابها ومثقّفيها يف معظمهم .وهي وقائع ليست
ّ
الفلسطينيني املَعيش ،الذين بقوا
جرته النكبة من تداعيات على واقع
ّ
مرتبطة فقط مبا ّ
يف دولة االحتالل من دون وطن ،وإنّ ا كذلك مبا كان َّ
الصهيونية
مخط ًطا له من طرف
ّ
سلفًا.
وال ُب ّد من أن نشير هنا إلى أ ّنه منذ أكثر من َعقْد ُتكتب أبحاث بهذا الشأن تستند
اإلسرائيلية ُ
وك ِشف عنها النقاب الحقًاّ ،ربا كان
إلى موا ّد محفوظة يف األرشيفات
ّ
اإلسرائيلي ﭼـيش عميت (عميت ،)2015 ،الذي متحور حول
أ ّولها كتاب الباحث
ّ
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النكبة والثقافة
ّ

الفلسطينيني ومكتباتهم العامرة يف العام  1948وما
عملية النهب املبرمجة لكتب
ّ
ّ
الصهيونية» ب ِـ «غنائم»
القومية
تاله ،وحول داللة «تأثيث» بعض أجنحة «املكتبة
ّ
ّ
عمليات النهب هذه.
ّ
عدة أعوام
العربية حتت عنوان «بطاقة
وصدر الكتاب باللغة
ملكية» .وتاله بعد ّ
ّ
ّ
الفلسطينيون يف األرشيفات
( )2009كتاب الباحثة رونة سيلع «ملعاينة اجلمهور-
ّ
البصري واملكتوب-الفلسطيني
اإلسرائيلية» ،الذي يتناول التاريخ
العسكر ّية
ّ
ّ
ّ
الكائن يف األرشيفات العسكر ّية يف إسرائيل.
ولفت عميت ،يف سياق وقوفه عند جديد بحثه املذكور ،االنتباه إلى أ ّنه قبل أن ُينجز
الهدامة بالنسبة إلى
هذا البحث ُكتبت يف إسرائيل دراسات غير قليلة حول النتائج ّ
الفلسطينيني التي تر ّتبت على نكبة عام  .1948وبرأيه ق َّدمت دراسات عالم االجتماع
ّ
واملؤرخني آڤي شالمي وإيالن پاپيه وبيني موريس ،وغيرهم ،إسها ًما
باروخ كيمرلينچّ ،
محدقة يف
ها ّم ًا يف هذا املوضوع ،وذلك من خالل اختيارهم النظر إلى املاضي بعيون ّ
الصهيوني ،على مجموعة وكالئه
قلب الظالم ،وهو الظالم نفسه الذي سعى الوعي
ّ
األكادميية ،إلى إسدال الستار عليه .وبذا بات ّ
كل
واملؤسسة
يف الصحافة واألدب
ّ
ّ
الفلسطينيني ،وعن
معني من اجلمهور يف إسرائيل يعرف املزيد عن الالجئني
ّ
من هو ّ
ومبنهجية بالغة ،عودتهم إلى بيوتهم.
عمدا
الكيفية التي منعت إسرائيل بواسطتهاً ،
ّ
ّ
سمى
األخالقية
الشعبية ،ذات اخلصائص
كما باتوا يعرفون أنّ الصيغة
والبطوليةِ ،لا ُي ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي)،
الرسمي لنكبة عام  1948يف القاموس
«حرب االستقالل» (االسم
ّ
ّ
ومحرفة على ّ
أقل
الصهيونية ،هي صيغة مز ّيفة
حسبما غدت ثابتة يف عمق الروح
ّ
ّ
كية الالجئني وعن نهب األمالك
تعديل ،بل يعرفون بعض األشياء عن نطاق ملْ ّ
اإلسرائيلي ومن ث َّم ّ
لكل
واألراضي واملصانع ،وعن مصادرتها وبيعها ،بدايةً للجيش
ّ
تقريبا بالنسبة للكارثة التي أحلقتها حرب
من يدفع أكثر .مع ذلك ،بقي هؤالء أ ّم ّيني ً
عاما من النكبة
ً
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أنطوان شلحـت

حية ونابضة قبل النكبة.
الصهيونية بالثقافة
احلركة
الفلسطينية التي كانت ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ،التي حتتجزها األرشيفات
الثقافية
أ ّما سيلع فتلفت االنتباه إلى أنّ الكنوز
ّ
ّ
تتضمن توثيقًا ً
الفلسطيني قبل النكبة .وهي توفّر معلومات
شامل للوجود
اإلسرائيلية،
ّ
ّ
ّ
جمة حول احلياة النابضة يف فلسطني ،واالنتشار اجلغرا ّ
يف الواسع قبل النكبة ،ولذا
ّ
فهي ّ
شاهدا على حجم الدمار الذي ّ
الفلسطيني،
حل بالكيان
تشكل يف الوقت عينه
ً
ّ
وربا باألساس -على الصعيد الثقا ّيف.
ال على املستوى املا ّد ّي فحسب ،وإنّ ا كذلك ّ
ومحدد
بطبيعة احلال ،هذه الكارثة معروفة على نطاق واسع
للفلسطينينيَ .بيْ َد أنّ
ّ
ّ
تقدم الدليل امللموس على
األمر اجلديد ،الذي تنطوي عليه هذه األبحاث ،هو أ ّنها ّ
بالقوة ،من طرف أُولِي الشأن ،يف ما ميكن اعتباره
عملية إعادة صوغ تاريخ هذه الثقافة ّ
ّ
مبثابة إكمال حللقة ناقصة أخرى حول النكبة وتداعياتها.
ومبوجب بحث عميتّ ،ثمة مسألتان تستحقّان التحليل ،يف معرض استكناه مغزى
الثقافية:
الفلسطينيني باعتبارها جز ًءا من كنوزهم
نهب كتب
ّ
ّ
جتسد ،بامللموس ،الشكل الذي تنبثق
األولى كون هذه
العملية تشهد على حلظة ّ
ّ
فيه ثقافة ما من رماد ثقافة أخرى بعد أن تبيدها عن بكرة أبيها .فلحظة تخريب
مؤس ًسا على محو
الفلسطينية هي حلظة ميالد وعي
الثقافة
إسرائيلي جديد ليس َّ
ّ
ّ
وجود العرب فحسب ،وإنّ ا كذلك على تدمير ثقافتهم .وبعد تخريب الثقافة ميكن
إنتاج اال ّدعاء الذي مبوجبه لم تكن هذه الثقافة قائمة الب ّتة ،قبل استعمار فلسطني
صهيونيا.
ًّ
وديناميكية مزدهرة
حية
الثانية أنّ
ّ
عملية السيطرة هذه تؤشّ ر إلى سيرورة مسخ ثقافة ّ
ّ
حفي .ولن ّمير وقت طويل ح ّتى جتد
يف الوسط
احلميمي لبني البشر ،إلى غرض ُمتْ ّ
ّ
اإلسرائيلي ،مح ّنطة فوق
العربية املنهوبة مكانها يف محراب الكتب
غالبية الكتب
ّ
ّ
ّ
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ّ

الرفوف ويف متناول األيدي ،لك ّنها فاقدة للحياة أو إلى ما يشير للحياة ،بصورة مطلقة.
قبل بح َث ْي عميت وسيلع ،ح ّلل األديب
اإلسرائيلي يتسحاق ليئور ( ،)2002يف
ّ
دراسته «نكتبك أ ّيها الوطن» (أو «اللسان املقطوع») ،التي تناولت املسكوت عنه يف
النص
سيما يف تطبيقاتها
ّ
اإلسرائيليّ ،
عملي َة تهويد فلسطني بعد نكبة عام  ،1948وال ّ
ّ
التعرض إلى مختلف املجاالت التي أكّ د
اجلغرافية
ّ
ّ
واألركيولوجية ،وذلك من خالل ّ
أكثر من الثرثرة والطقوس
اجلمعي
يحدها ،من طرف الوعي
أ ّنه ال ّ
اإلسرائيليُ ،
ّ
ّ
ويحدها الكثير من الصمت املتواطئ ،من جهة أخرى .وهذا
املقتضبة ،من جهة،
ّ
موج ًها
إسرائيليا وأصبح غابات ل ِـ «الكيرن
الصمت املبرمج أصبح ،يف ما بعد ،أد ًبا ّ
ًّ
متبرعني ومستوطنات
كاييمت» (الصندوق الدائم إلسرائيل) والفتات لذكرى ّ
ملهاجرين .كذلك جرى تظهير أو تقدير مستوطنات يهود ّية قدمية من أ ّيام الهيكل
اخلاصة بالرحالت أو
اإلسرائيلية
الثاني .ويجدر يف هذا اخلصوص استعراض الكتب
ّ
ّ
االفتراضية-
املقدرة -
اجلوالت ،فهي تشتمل على «معني ال ينضب» من املستوطنات َّ
ّ
بل كذلك املخت َلقة من أ ّيام الهيكل الثاني وح ّتى من أ ّيام الهيكل األ ّول ،ويغيب عنها
فلسطينية سابقة .والقرى القائمة يف هذه الكتب
أي إشارة إلى قرية
أي ذكر أو ح ّتى ّ
ّ
ّ
جدا بوجود كنيسة أو دير.
َمنوط ذكرها فقط بوجود كنيس قدمي فيها ويف أحيان نادرة ًّ
الفلسطينية وأطاللها ّإل إذا شهد
أ ّما الفتات الطرق ،فإ ّنها ال َتذكر خرائب القرى
ّ
فلسطينية ،فإنّ النعوت
املكان معركة كبرى ،مثل معركة القسطل .وعند ذكر قرى
ّ
املالزمة لها هي «قرى مشاغبني» أو «مراكز عصابات» (معروف أ ّنه فقط يف قسم
ضئيل من هذه القرى اندلعت معارك .أ ّما القسم األكبر منها ،فقد ُهدم دومنا عالقة
تقريبا من جميع األماكن ،أو صارت أشبه بإشارات
باملعارك بتا ًتا) .واملساجد اختفت ً
صماء فحسب ،بل كذلك
إلى لغة محظورةَ .و «الثقوب السوداء» لم ّ
تسدها غابات ّ
اإلسرائيلي
القتالي» للجيش
منهجية حول التاناخ ومعرفة البلد َو «امليراث
مسابقات
ّ
ّ
ّ
العمال التي تقتفي «آثار املقاتلني» .وبسرعة
والرحالت السنو ّية ورحالت مجالس ّ
عاما من النكبة
ً
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أيديولوجية مثل «شركة احملافظة على الطبيعة» أو ّ
املجلت
فائقة انصرفت أجهزة
ّ
املتخصصة يف «تاريخ أرض إسرائيل» ومعاهد أبحاث «تاريخ أرض إسرائيل» -مع
ّ
القومية -نحو بناء املركّ بات األكثر
األيديولوجية والطقوس
املؤسسات
قائمة طويلة من ّ
ّ
ّ
«األبدي».
التاريخي» َو
اإلسرائيلي «القدمي» َو «فوق
أهم ّية لإلنسان
ّ
ّ
ّ
ّ

املؤرخني
وطبقًا ملا قاله ليئور ،يثور بني الفينة واألخرى غضب من جانب بعض ّ
وعلماء اآلثار على وزارة األديان
بأي
اإلسرائيلية التي تختلق أماكن ومزارات ال ّ
متت ّ
ّ
األركيولوجي/
للمقدسات اليهود ّيةَ .بيْ َد أنّ هذا االستئناف
صلة ،قريبة أو بعيدة،
ّ
ّ
علمية ،ال ينبغي له أن
سياسية وغير
العلمي على وزارة األديان ،باعتبارها أداة
ّ
ّ
ّ
أحدا ،كون جميع هؤالء املستأنفني هم ،يف التحصيل األخير ،شركاء يف
يض ّلل ً
اإلسرائيلي ،باعتباره صاحب البلد يف
مهمة إنتاج
مشروع أوسع بكثير أنيطت به ّ
ّ
اإلسرائيلي باعتباره صاحب البلد،
أشد وأدهى :إنتاج
مهمة ّ
وعيه التا ّم .ومن خالل ّ
ّ
طرد ،أو يف وعي َمن أفلح يف العودة أو حاول العودة من
يف وعي َمن بقي يف وطنه ولم ُي َ
أصالنية لبعض
األميركيون على أسماء
الفلسطينيني .ويؤكّ د الباحث أ ّنه بينما حافظ
ّ
ّ
ّ
العربية.
األقاليم واألماكن يف الواليات امل ّتحدة ،فإنّ اليهود خافوا ح ّتى من األسماء
ّ
وعمل املعبرنون يف هذا احلقل مثل البولدوزراتَ .ويخلص إلى أنّ األمر األكيد أنّ
تهويدا عنيفًا كهذا لفلسطني ما كان من املمكن تنفيذه لوال جت ُّند النخبة اليهود ّية
ً
املثقّفة ،ال وزارة األديان وحدها ،من أجل تنفيذه.

ثقافية للنكبة
آثار
اجتماعيةّ -
ّ

الثقافية على هذا اجلزء من شعب
االجتماعية -
خ ّلفت النكبة الكثير من اآلثار
ّ
ّ
عدة باحثني ،كان يف
فلسطني الذي بقي يف الداخل ،وهو ما سبق أن توقّف عنده ّ
غسان كنفاني(.)1966
مقدمهم األديب
َّ
الفلسطيني الشهيد ّ
ّ
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ّ

و َوفقًا لتوصيفات كنفاني ،كانت النكبة مبثابة هاوية سحيقة؛ فهي لم تخ ّلف يف
الفلسطيني من حيث العدد فحسب ،بل إ ّنها كذلك
تغييرا جذر ًّيا يف املجتمع
فلسطني ً
ّ
حد كبير ،على مدلوالت
أحدثت ه ّزة جوهر ّية يف التركيبة
االجتماعية وأثّرت ،إلى ّ
ّ
املشهد الثقا ّ
تغيرت حاله من النقيض
يف الالحق يف صفوف املجتمع الباقي ،الذي ّ
إلى النقيض .وكان أكثر من ثالثة أرباع الذين بقوا (لم ُيطردوا) من ّ
سكان الريف ،أ ّما
ّ
الغالبية الساحقة منهم عن فلسطني إ ّبان النكبة أو بعدها بقليل.
سكان املدن ف ُه ِّجرت
ّ

الفلسطيني الباقي،
صاخبا وخلخلة كبيرة يف جوهر املجتمع
وهذا الواقع أحدث اهتزا ًزا
ً
ّ
ً
الفلسطينية قبل عام النكبة لم
وتفصيل .واملدن
الذي استفاق على واقع مغاير ،جملة
ّ
السياسية فحسب ،وإنّ ا كانت كذلك ،كما يف معظم املجتمعات،
تكن مركز القيادة
ّ
والثقافية.
املرك َز األساس للقيادة الفكر ّية
ّ
وهكذا بعد النكبة بقي املجتمع
ريفيا
الفلسطيني املقيم داخل حدود الدولة اليهود ّية ًّ
ّ
أغلبيته الساحقة .ويف الوقت نفسه ،أُ ِ
سياسي -
خض َع هذا املجتمع إلى حصار
يف ّ
ّ
اجتماعي  -ثقا ّ
الصهيونية التي أصبحت قياد َة الدولة التي قامت
يف من طرف احلركة
ّ
ّ
حديثًا.
(ريفية املجتمع الباقي ،واحلصار الشامل الذي فرضته احلركة
وانطوى هذان األمران
ّ
ثقافية كثيرة ،نتوقّف يف ما يلي عند
الصهيونية على هذا املجتمع) على مدلوالت ّ
ّ
أهمها:
ّ
االجتماعية ،إلى
وضعيتهم
 .1ال ِقطاع األكبر من الذين بقوا كانوا يفتقرون ،بحكم
ّ
ّ
املستوى الثقا ّ
يف الذي ُين ِتج يف العادة ً
جيل من الك ّتاب والف ّنانني.
العربي يف حواضره
الثقافية القسر ّية بني هؤالء واألدب
 .2انتصب سور من القطيعة
ّ
ّ
املتعددة.
ّ
عاما من النكبة
ً
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اإلسرائيلي ،الذي أُ ِ
خض َع له هذا املجتمع ح ّتى عام
 .3حاول احلكم العسكري
ّ
األدبي املطلوب ذيوعه وشيوعه.
حد كبير نوع اإلنتاج
 ،1966أن يفرض إلى ّ
ّ
 .4محدود ّية وسائل النشر وخضوعها ،من ناحية واحدة ،إلى مراقبة السلطة
الصهيونية
الصهيونية وخضوعها ،من الناحية األخرى ،لتمويل األحزاب
ّ
ّ
خاصا هجي ًنا من األدب.
(«مپـاي» باألساس) التي كانت تشترط عند النشر ً
نوعا ًّ
الصهيونية.
ُ .5فرِضت على هذا املجتمع برامج تربية وتعليم تتالءم مع الرؤية
ّ
الفلسطينية يف
الوطنية
حتت وطأة هذه املدلوالت ،بدأت تنشط بواكير حركة الثقافة
ّ
ّ
مناطق العام .1948
الوطنية ،وعلى
القومية ومن ث َّم
وسرعان ما كانت هذه احلركة وعاء احلفاظ على ال ُهو ّية
ّ
ّ
محددتني فرضتهما العوامل السالفة:
وجه اخلصوص يف وجهتني َّ
التمرد على النسيان ،وعلى احملو املذكور آنفًا.
● أ ّو ًل ،يف وجهة ّ

للفلسطينيني يف الداخل بحقول
اجلماعية
ثانيا ،يف وجهة شحن الذاكرة
● ً
ّ
ّ
والثقافية املرتبطة بالنكبة وآثارها ،واملرتبطة ً
أيضا
التاريخية
خصبة من الدالالت
ّ
ّ
للفلسطينيني يف الداخل.
والوطنية
القومية
بال ُهو ّية
ّ
ّ
ّ

الدور الراهن للثقافة

عنصرا شديد
يف الوقت الراهن ،بعد مرور سبعني عا ًما على النكبة ،ما تزال الثقافة
ً
األهم ّية يف ّ
اجلماعية وارتباطهما بسؤال
القومي والذاكرة
كل ما يتع ّلق مبسأل َت ِي الوعي
ّ
ّ
ّ
ال ُهو ّية.
رئيسي يف
املتعددة ،تسهم بدور
وليس من قبيل املبالغة القول إنّ الثقافة ،يف مضاميرها ّ
ّ
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ّ

الفلسطينيني
حصرا بسؤال ُهو ّية
سيرور َت ِي التشخيص واالستحصال ،يف ما هو متع ّلق
ً
ّ
يف مناطق العام .1948
وحتديدا منذ أوائل
قومية،
ً
ومثل هذا اإلسهام اكتسب ْ
عربية ّ
زخ ًما مع ظهور أحزاب ّ
ً
احلالية .وتأ ّتى هذا األمر عن
وصول إلى أ ّيامنا
ثمانينيات القرن العشرين املاضي،
ّ
ّ
ً
األمور التالية:
تشخيصا واستحصال،
طريق أخذ هذه األحزاب يف االعتبار،
ً
َ

الفلسطينية ،يف إطار ّ
القومية
 .1أنّ تسوية املسألة
وعربيا
وفلسطينيا،
احلل املطروح ًّ
ّ
ّ
دوليا ًّ
ًّ
حد ما
إسرائيليا -أي على أساس «دولتني للشعبني» متجاورتني :إسرائيل
وإلى ّ
ًّ
وفلسطني -لن تؤ ّدي إلى ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل.
حل مشكلة ُهو ّية العرب
ّ

الفلسطينيني .و َمهما تكن األسباب
واقعيا بالنسبة لهؤالء
 .2ا َأل ْسرلة ال ُت َع ّد ً
خيارا ًّ
ّ
خاصا:
التي وراء ذلك ،فإنّ الثنني منها ً
وقعا ًّ

(أ) أنّ األسرلة ال تنطوي على ٍّ
حل للمشاكل املتع ّلقة بهؤالء العرب بنتيجة
القومي مع إسرائيل؛
الفلسطينية والصراع
املسألة
ّ
ّ
لإلسرائيليني وإنّ ا دولة لليهود فقط .ومن هذا
(ب) إسرائيل ليست دولة
ّ
املنظور تعني ا َأل ْسرلة دفع العرب ،على نحوٍ
أبدي ،صوب هامش املجتمع
ّ
اإلسرائيلي.
ّ

ّ .3
حل مشكلة العرب يف إسرائيل (مبا يف ذلك سؤال ال ُهو ّية) ممكن يف إطار واحد
من خيارين:
القومية؛
ثنائية
(أ) إنشاء دولة واحدة،
ّ
دميقراطية أو ّ
ّ

تعرف نفسها بأ ّنها دولة
(ب) االعتراف بهم كأق ّل ّية ّ
قومية -أق ّل ّية وطن -يف دولة ّ
جلميع املواطنني فيها.
عاما من النكبة
ً
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ويف واقع األمر ،فإ ّنه منذ االنتفاضة الثانية عام  2000يتلقّى اخليار الثاني طعنات
شبه جنالء ،وما تر ّتب عليها يف البداية من مواجهات دامية بني إسرائيل ومواطنيها
عربيا
الفلسطينيني يف ما ُعرِف ْ
«هبة أكتوبر ( »2000سقط خاللها  13شا ًّبا ًّ
باسم ّ
ّ
اإلسرائيلية) .ويحدث هذا مبوازاة تط ُّور آخر ،هو بدء سير املنظومة
برصاص الشرطة
ّ
السياسية القائمة على ّ
حل الدولتني يف طريق االنهيار بعد فشل مفاوضات كامپ
ّ
ديڤيد يف عام .2000
بل ميكن أن جنادل مبا هو أكثر من ذلك ونتساءل :هل ما تزال ّثمة جدوى من تب ّني
تصر فيه إسرائيل على
خطاب املساواة
ّ
املدنية والنضال من أجلها ،يف الوقت الذي ّ
دستوري؟
اليهودي من خالل قانون أساس
قومية للشعب
ّ
ّ
تعريف نفسها كدولة ّ
اجلماعية يف املمارسة
القومي والذاكرة
أهم ّية التركيز على الوعي
من هنا ّربا تأتي ّ
ّ
ّ
الثقافية.
ّ
الفلسطينيني يف إسرائيل ،ضمن نظام
وهذان العنصران قائمان ،يف رأيي ،يف أوساط
ّ
املتضمن» .ويتأكّ د اليوم أنّ التهويد اجلغرا ّ
يف لفلسطني،
ممّا ميكن اعتباره «التخزين
ّ
ومنهجيته الصارمة ،لم يقدر على محو األسماء القدمية ،األصيلة.
بالرغم من عنفه
ّ
للبقية
متضمن يف الذاكرة
فهذه األسماء بقيت مخزونة كنظام
َّ
اجلماعية البعيدة املدى ّ
ّ
وتغير الظرف اس ُت ّلت هذه
الباقية من
الفلسطينيني يف إسرائيل .وعندما ّ
تبدلت احلال ّ
ّ
املتضمن وأعيدت إلى الصدارة باعتبارها مخزون ذاكرة قريبة
األسماء من املجال
َّ
أهم ّية كبيرة ال
املدى ،ويجري دمجها من جديد يف ُمناخ الناس
الذهني .ولذاّ ،ثمة ّ
ّ
الفلسطينية ،شأن
الوطنية
اجلماعية
معولة على الثقافة يف مواصلة تشييد الذاكرة
تزال ّ
ّ
ّ
ّ
ما كانت عليه احلال من قبل ً
أيضا ،يف داللة وعي املكان.
النص الثقا ّ
الفلسطيني .وهنا يدخل
يف
وهذا يحيل إلى عنصر الزمن الذي يستأنس به ّ
ّ
ّ
آخر :الزمن املاضي) .فال تزال املعركة على ال ُهو ّية
بكل ّقوة موضوع النكبة (بتعبير َ
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الفلسطينية :اكتمال حلقة ناقصة أخرى
النكبة والثقافة
ّ

التاريخية املرتبطة بهذا الزمن
الوطنية يف حاجة إلى ما يسعفها يف إثبات احلقيقة
ّ
ّ
يف املضامير كافّة .وعندما أتناول الثقافة فذاك عن وعي بأ ّنها تشمل ً
أيضا الثقافة
االجتماعية ،ال على قاعدة
مهم وخطير يف التنشئة
السياسية ،مبا متارسه هذه من َد ْور ّ
ّ
ّ
الشعارات وإنّ ا على أساس قراءة الظواهر وأداء الدور املفترض يف حتديث الوعي ،وفتح
آفاق املعرفة.

عاما من النكبة
ً
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أنطوان شلحـت

املراجع:

اإلسرائيلية .دار
العسكرية
سيلع ،رونة .)2009( .ملعاينة اجلمهور :الفلسطينيون يف األرشيفات
ّ
ّ
نشر هلينة( .بالعبرية).
الوطنية
كية ،تاريخ من النهب والصون واالستيالء يف املكتبة
ّ
عميت ،ﭼـيش .)2015( .بطاقة ملْ ّ
اإلسرائيلية -مدار ،رام اهلل.
الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية .ترجمة عالء حليحل .املركز
ّ
ّ
ّ
غسان .)1966( .أدب املقاومة يف فلسطني احملت ّلة .ط .1دار اآلداب ،بيروت.
كنفانيّ ،
ليئور ،يتسحاق .)2002( .نكتبك أيها الوطن .لدى :أنطون ،شلحت (معد ومترجم) .ذاكرة،
اإلسرائيلية-
الفلسطيني للدراسات
الصهيونية وإسرائيل .املركز
دولة و ُهو ّية :دراسات انتقاد ّية حول
ّ
ّ
ّ
مدار ،رام اهلل.

عودة إلى احملتويات
48

مدى الكرمل -املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

عـ ــامـ ًـ ــا مــن

سياسات األرض والتخطيط يف إسرائيل
سبعون عا ًما من النكبة
عناية بنا-جريس

د .عناية بنا-جريس؛ مختصة يف مجال التخطيط واألراضي .محاضرة يف اجلامعة
العبرية يف القدس ومهندسة جلنة التخطيط املناطقية يف وادي عارة.
عاما من النكبة
ً
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سبعون عا ًما من النكبة

مقدمة:
ّ

بوضعية «غير
فلسطينية هي
عربية
ّ
ّ
ّثمة نحو خمسني ألف وحدة سكن لعائالت ّ
اإلسرائيلي؛ وهو ما يعني أ ّنها واقعة هي
مرخَّ صة» بحسب قانون التخطيط والبناء
ّ
املالية الباهظة يف أحسن احلاالت ،ويف أسوأها
والعائالت حتت خطر فرض الغرامات ّ
الفعلي.
حتت خطر الهدم
ّ

األساسية التي تصف ضائقة األرض واملسكن التي
هذا املعطى هو أحد املعطيات
ّ
اليومي بحقوق ها ّمة:
املس
يعاني منها الفلسطينيون يف إسرائيل يف بلداتهم ،وتعكس ّ
ّ
احلق بجودة احلياة يف
احلق يف التخطيط؛ ّ
احلق يف العيش الكرمي؛ ّ
احلق يف املسكن؛ ّ
ّ
احلق يف التخطيط -
احلارات
منالية املناطق واخلدمات العا ّمة؛ ّ
السكنية؛ ّ
احلق يف ّ
ّ
الوضعية هي النتيجة لتط ُّور سياسة األرض واملسكن والتخطيط منذ قيام
وغيرها .هذه
ّ
دولة إسرائيل وامتدادها على مدار  70عا ًما.

يتناول هذه الفصل ً
عرضا
لتطور سياسة التخطيط واألرض على مدار 70
عرضيا وأمثلة ّ
ًّ
الفلسطيني وإقامة دولة إسرائيل ح ّتى يومنا .املقالة تفصل
عا ًما ،بد ًءا بنكبة الشعب
ّ
أساسية متكاملة :أ ّولها محور
سياسات األرض والتخطيط بتقسيمها إلى ثالثة محاور
ّ
كية.
كية األرض ،ويشمل باألساس قوانني مصادرات األراضي والسيطرة على امللْ ّ
ملْ ّ

50

مدى الكرمل -املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

سياسات األرض والتخطيط يف إسرائيل

التخطيطية
اإلداري ومناطق النفوذ ،للسيطرة على األرض والقرارات
ثانيها احملور
ّ
ّ
الفلسطينية ،وعلى
واالستيطانية ،وهو يس ّلط الضوء على سلخ األراضي من البلدات
ّ
ّ
احليز وغيرها .احملوران األ ّول
إقامة املستوطنات اليهود ّية ،وعلى قوانني وممارسات فصل ّ
التحتية للمحور الثالث املوازي :محور التخطيط
والثاني هما األساس لتهيئة البنْية
ّ
وسياسات التخطيط.
اجلماعية
تكاملي إلى مصادرة احلقوق
يهدف العمل ضمن احملاور الثالثة بشكل
ّ
ّ
باحلق يف األرض
كية واألرض (وميكن تعريفها
ّ
باحليز وامللْ ّ
(ّ )collective rights
الدولية) ،ولفرض واقع
األصالنية بحسب املواثيق
وحق ا ّتخاذ القرار للمجموعات
ّ
ّ
ّ
ملشاكل فرد ّية مح ّل ّية يف نطاق العائلة أو البلدة الواحدة ،ولبتر الصلة واالنتماء للموارد
واملناطقيّ ،
األصالنيني.
الفلسطينيني
للسكان
اإلقليمي
وللحيز العا ّم
الطبيعية العا ّمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

كية األرض:
احملور األ ّول  -السيطرة على ملْ ّ

كية األراضي:
أهم أدوات السيطرة التي ا ّتبعها النظام
من ّ
الصهيوني للسيطرة على ملْ ّ
ّ
اخلاصة لألراضي التي ميلكها الفلسطينيون .الهدف
كية
ّ
● مصادرة امللْ ّ
احليز يف يد املجموعة املسيطرة كأساس للسيطرة
األساسي هو وضع ّ
ّ
السياسية  -االقتصاد ّية.
القومية والسيطرة
العر ّقية -
ّ
ّ
ْ
ّثمة سلسلة كبيرة من قوانني املصادرة التي اس ُت ِ
خدمت لضمان ّ
أقل نسبة
ّ
الفلسطينيني ،أذكر منها القوانني املركز ّية
للسكان
اخلاصة
كية
ّ
ّ
من امللْ ّ
التي جرى استخدامها لتنفيذ «املصادرات املاكرو» (املصادرات الكبيرة)
الفلسطينية (ألترمان :)2000 ،قانون
التي ا ُّت ِبعت ملصادرة األرض
ّ
املوات العا ّم عام  1921الذي بواسطته صودرت األرض من ّ
كل مالك
كان على بعد  2.5كم من األرض ولم يقم بتسجيلها يف دائرة تسجيل
عاما من النكبة
ً
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األراضي (الطابو) ُ
(ط ّبق القانون مبوازاة تطبيق قوانني الطوارئ إلبعاد
الفلسطينيني عن أرضهم وتهجيرهم)؛ قانون األراضي عام ،1927
ّ
قانون مصادرة أراضي الوقف ،قانون مصادرة األراضي لالحتياجات
العا ّمة عام ( 1943بحسبه وكمرحلة أولى سنة  1950صودر نحو 1,200
دومن من أراضي الناصرة إلنشاء مدينة نتسيرت عليت ،وبعدها 5,500
دومن إلنشاء كرمئيل على أراضي قرى الشاغور)؛ قانون أمالك الغائبني
اجلنسية عام 1952؛ قانون العودة عام 1950؛ قانون
عام 1950؛ قانون
ّ
التقادم عام 1958؛ قانون شراء األراضي عام  .1953مبوجب استعمال
الفلسطينية يف املث ّلث واجلليل
هذه القوانني ،صودرت أغلب األراضي
ّ
والنقب.

العسكري وأنظمة الطوارئ للسيطرة
● استعمال وتطبيق قوانني احلكم
ّ
على األرضّ .ثمة أمثلة عديدة على استعمال هذه القوانني ،منها:
األمنية  -حاالت طوارئ عام  1937وعام 1945؛ قانون
قانون املناطق
ّ
األراضي البور (املوات) الذي يعطي الصالحية لوزير الزراعة اإلعالن
عن ٍ
ملدة عام ومصادرتها؛ قانون السيطرة عام
أراض لم ُتست َغ ّل للزراعة ّ
مناطق عسكر ّيةً مغلقة
الفلسطينية
1948؛ قانون اإلعالن عن القرى
َ
ّ
والسيطرة عليها على نحوٍ مطلق.

الفلسطينية للدولة ،لسلطة التطوير والكيرن
كية األراضي
ّ
● نقل ملْ ّ
كييمتّ .
كل األراضي ُوضعت بإدارة دائرة أراضي إسرائيل .النتيجة
كية الدولة لنحو  93%من األراضي ضمن حدودها.
هي سيطرة وملْ ّ
ضمن هذه األراضي ٍ
أراض ُم َع ّدة للسكن وللتجارة وللصناعة وللسياحة،
إلى جانب ٍ
حتتية ومناطق عسكر ّية
أراض حتوي موارد
طبيعية ها ّمة وبنى ّ
ّ
(املصدر السابق).
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خاصة ملنع تخصيص األراضي
● إدارة وتخطيط األراضي على يد أجسام ّ
الفلسطينيني .تصلح ً
ّ
مثال
للسكان العرب
أساسيا لذلك الكيرن كييمت
ًّ
ّ
أساسي
حتولت إلى صاحب ملْك
(الصندوق الدائم إلسرائيل) التي ّ
ّ
السكنية يف مستوطنات وبلدات
الزراعية واألراضي
ألغلب األراضي
ّ
ّ
صهيونية
يهود ّية )1(.منذ تأسيس الكيرن كييمت ،عملت هذه كأداة
ّ
لشراء األرض وتوطني اليهود ،ومنعت أ ًّيا من ّ
السكان العرب من شراء
تقدر بنحو  2.5مليون دومن .باإلضافة إلى
أو استعمال أراضيها التي َّ
ذلك ،متلك الكيرن كييمت عد ًدا ً
تطوق بها
هائل من األراضي التي ّ
البلدات الفلسطينية ،وتقوم بإدارتها كأحراش وغابات (بحسب ّ
املخطط
ري  - 22انظر احملور الثالث يف هذه املقالة).
الق ْط ّ

وتبعياته:
كية يف يومنا
ّ
تط ُّور محور امللْ ّ

أهم األدوات لضمان السيطرة على األرض
كية األرض هي من ّ
السيطرة على ملْ ّ
كية بحسب
أساسية ومحور متكامل لتنفيذ املشروع
كمورد وكأداة
الصهيوني .امللْ ّ
ّ
ّ
التمسك باألرض ،واستعمالها ،وعمل ّ
كل
احلق يف
قانون األراضي لعام  1969هي ّ
ّ
احلق
كية هي ّ
فاقية .امللْ ّ
صفقة على أن يالئم احملدود ّيات املتاحة بحسب القانون أو اال ّت ّ
ألي هدف،
أي شخص آخر من استعمال األرض أو تطويرها ّ
املطلق ملالك األرض ملنع ّ
وهي تضمن أكبر رزمة من احلقوق أو ك ّلها (املصدر السابق).
ّ
السكان العرب
حلق
واقعا
ً
جديدا َّممي ًزا ومنت ِه ًكا ّ
كية األراضي أنتجت ً
مصادرة ملْ ّ

الصهيوني اخلامس يف بازل سويسرا عام  1901وهو صندوق
 .1أُ ِّسست الكيرن كييمت بقرار من الكونـﭼرس
ّ
قومي يتمثّل دوره يف شراء ٍ
اليهودي .بحسب ميثاق
أراض يف فلسطني وتأميمها لصالح الشعب
ّ
دائم ّ
ْ
كية األبد ّية
ل
امل
مبدأه
أجله،
ومن
اليهودي
الشعب
باسم
األراضي
شراء
إلى
يهدف
الذي
كييمت
الكيرن
ّ
ّ
على األرض وحظر بيعها.
عاما من النكبة
ً
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أهم ظواهر ما بعد املصادرة
الفلسطينيني يف احلصول على احتياجات
أساسيةّ .
ّ
ّ
كية األرض:
والسيطرة على ملْ ّ
ّ
اجتماعية
سكنية ،ودون خدمات
الفلسطينيون دون حلول
والسكان
( )1البلدات
ّ
ّ
ّ
ثقافية:
ّ

عملية املصادرات الكبيرة (مصادرات املاكرو) ح ّتى سنوات السبعني .ف َق َد
تواصلت ّ
الفلسطينيون
غالبية أراضيهم ،ح ّتى أصبحوا ميلكون ما ال يزيد عن  2.4%من
ّ
خاصة اس ُتعملت
كية ّ
األراضي ضمن حدود الدولة .بعض هذه األراضي املتبقّية مبلْ ّ
لسد احتياجات السكن ّ
قسما منها ال ميكن البناء عليه
للسكان
ّ
الفلسطينينيّ ،إل أنّ ً
ّ
التخطيطية.
وضعيته
لوقوعه يف منطقة تبعد عن منطقة التطوير القائمة ،أو بسبب
ّ
ّ
نحو  60%من ّ
أراضي ميكن البناء عليها .هذه الشريحة
السكان الفلسطينيني ال ميلكون
َ
األساسية
ُت ْع َرف مبجموعة العائالت التي ال متلك مسك ًنا ،وهي مجموعة الطلب
ّ
لتسويق ٍ
سكنية .بعض األراضي
كية الدولة» لغرض بناء وحدات
ّ
أراض ب ِـ «ملْ ّ
أراض صودرت يف السابق من ّ
القليلة التي تس َّوق مببالغ طائلة هي ٍ
فلسطينيني.
سكان
ّ

واقعا
اجتماعيا  -اقتصاد ًّيا َّممي ًزا وغير عادل
كية األراضي يفرض ً
ًّ
الواقع اجلديد مللْ ّ
ّ
وإمكانيات االستثمار فيها ،وقيمتها،
ولوضعية األراضي يف داخل البلدات
للسكان
ّ
ّ
وإمكانية إدارتها أو تخطيطها.
ّ

( )2دائرة أراضي إسرائيل والتمييز يف إدارة األراضي وتسويقها:

دائرة أراضي إسرائيل هي اجلسم الذي ُيدير  93%من األراضي ،وهو ذراع أصحاب
األراضي .على الرغم من أ ّنه بحسب القوانني العا ّمة على دائرة أراضي إسرائيل
واالنتقائية ،تكشف املعطيات املتع ّلقة بتوزيع
تطبيق قرارات عادلة وعدم التمييز
ّ
متييزي مختلف :ح ّتى سنة  ،1994خُ ّصص 0.25%
وتخطيط األراضي عن واقع
ّ
من أراضي الدولة (لو-يون ،)1994 ،ويف الفترة الواقعة بني العا َم ْي 2009-2005
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يخصص سوى  21%من احتياجات األراضي الالزمة للبلدات الفلسطينية ،ويف
لم َّ
العام  7% ،2007فقط من مجموع األراضي التي جرى تسويقها يف البالد ُس ّوقت
العربي للتخطيط البديل.)2008 ،
يف البلدات الفلسطينية (تقرير املركز
ّ

السكنية التي جرى تسويقها ُتظهر أنّ أسعار البيع يف البلدات
مقارنة أسعار القسائم
ّ
العربية  2.5أضعاف األسعار يف البلدات اليهود ّية .إضافة إلى ذلك ،ينعدم االستثمار
ّ
يف برامج تدعم إتاحة املسكن ،واملساعدة لألزواج الشا ّبة وغيرها من البرامج واملشاريع
مساعدات فرد ّية للعائالت
امل ّت َبعة يف البلدات اليهود ّية (وحدات سكن لإليجار؛
َ
الشعبي).
واألزواج الشا ّبة؛ ِمنح وقروض متاحة؛ السكن
ّ

( )3الكيرن كييمت وإحكام السيطرة على األرض:
التطوير واملشاريع لليهود:
طورت
بعد سيطرة الكيرن كييمت على ملكية نحو  12%من األراضي يف الدولةّ ،
اليهودي
آلية إلدارة األرض ،وتطبيق السيطرة ،وضمان االستيطان
ّ
على مدار السنوات ّ
العربي يف البلدات القائمة .ما ّمييز املرحلة هو االنتقال من مرحلة
وضمان التقوقع
ّ
التحتية إلى مرحلة استعمالها للتنفيذ واالستمرار ّية.
املَأْ َسسة وبناء األدوات والبنى
ّ

««كاكال» [الكيرن كييمت] ال تتوقّف يف الغابات ،بل تستثمر يف التعليم والبنية
اإلعالمي لالحتفال
التحتية والضواحي» -هذا هو شعار الكيرن كييمت يف البرنامج
ّ
ّ
شخصية تُ ثل داڤيد
اإلعالمي ،تظهر
بدولة إسرائيل يف عامها السبعني .يف البرنامج
ّ
ّ
بن جوريون ،يتفقّد حال الدولة ،واالستيطان وإحياء األرض الفارغة بعد مرور سبعني
الصهيوني.
( )70سنة على إقامة الدولة والتطبيق األ ّول للحلم
ّ

عاما من النكبة
ً
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العربية:
حماية األرض أمام تط ُّور البلدات
ّ

أهم أدوات احلفاظ على أراضي الكيرن كييمت هي تشجير األرض وحتويل
إحدى ّ
األساسية لتطبيق
التخطيطية إلى أحراش وغابات .األداة
القانونية -
وضعيتها
ّ
ّ
ّ
ّ
()2
ْ
ّ
ري لألحراش والغابات .هذه الغابات
احلماية كانت التصديق على املخطط القط ّ
تطوق أغلب البلدات الفلسطينية ،ومتنع التصديق على ّ
مخططات التوسيع .يف هذه
ّ
ليطبق السياسة
املكانة ،نرى الكيرن كييمت
ً
جسما يضع املعيقات لتوسيع البلداتّ ،
الصهيونية بحذافيرها بوجهني متناقضني :ففي البلدات اليهود ّية
واأليديولوجيا
ّ
احليز يقابله االستثمار يف حماية األشجار بغية
استثمار يف تطوير واستيطان وتهويد ّ
تطور وتوسيع البلدات الفلسطينية.
منع ّ

اإلداري:
احملور الثاني  -احملور
ّ

يسهل
تنظيمي
مبوازاة مصادرة األراضي ،جرى تنظيم وتصميم مبنى
نفوذي ّ -
ّ
إداري ّ
ّ
الفعلية وبناء املستوطنات والبلدات اليهودية.
السيطرة
ّ
قبل عام  ،1948تبعت ّ
فلسطينية منطق ُة «نفوذ» وحياة ُس ِّميت «أراضي
لكل بلدة
ّ
ّ
املستقبلي لها .مساحة
الطبيعي
التطور
حي َز
التاريخية» ،أدارتْها
القرية
ّ
وشكلت ّ
ّ
ّ
ّ
املميز للبلدة؛ ً
ضمت
فمثل البلدة القرو ّية
الزراعية ّ
عبرت عن نوع ّ
ّ
التطور ّ
أراضي القرية ّ
داخل حدودها
مدنيا حلارات
املدنية شملت مبنى ًّ
زراعية شاسعة ،والبلدات ّ
أراضي ّ
َ
واقعا
سكنية ذات طابع مختلف .النكبة عام  1948وتبعاتها ح ّتى اليوم فرضت ً
ّ
ّ
جديدا مش َّو ًها :مصادرة وتقليص منطقة حياة القرية؛ تهجير سكان بعض القرى
ً
كية مختلف؛ هدم قرى مركز ّية
وفرض تغييرات
دميغرافية وواقع ملْ ّ
ّ
إلى قرى مجاورة ْ
مناطقي وغيرهاّ .
الطبيعي
كل هذا أ ّدى على نحوٍ مباشر إلى بتر التط ُّور
حيز
يف ّ
ّ
ّ
الفلسطينية ،وإلى فرض واقع
واملناطقي للقرى
والوظائفي احمل ّل ّي
والعمراني
املديني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
ري ( 22تاما  .)22انظر التفصيل يف احملور الثالث يف هذه املقالة.
املخطط
.2
الهيكلي الق ْط ّ
ّ
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احليز املتبقّي وضمن ما بقي من املوارد
مش َّوه حاولت فيها البلدات َحضْ ن أبنائها يف ّ
وأهمها األرض.
الطبيعيةّ ،
ّ
اإلسرائيلية ،اس ُت ِ
التاريخية» ب ِـ
بدل املصطلح «أراضي البلدة
يف املنظومة القانونية
ّ
ّ
«منطقة نفوذ البلدة» أو «منطقة نفوذ السلطة احمل ّل ّية» .ومنطقة النفوذ هي املنطقة التي
معينة وتقع حتت إدارتها )3(.منطقة النفوذ ومساحتها ّ
تشكل ً
عامل
أساسيا
تتبع لبلدة ّ
ًّ
مباشرا على
تأثيرا
ً
يف حتديد حدود منطقة التخطيط والتط ُّور احمل ّل ّية للبلدة ،وبالتالي تؤثّر ً
اإلداري
االقتصادي
والتطور
سكنية،
التوسع ،مبا يف ذلك ضمان حلول
إمكانيات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية ،وعلى عالقة البلدات يف ما بينها
الطبيعية واملَرافق العا ّمة
للبلدة ،واملوارد
ّ
ّ
خدماتي مستدام.
إقليمي
وبناء تواصل
ّ
ّ
إداري
األساسية يف السيطرة على مناطق النفوذ وفرض حكم
األدوات واملراحل
ّ
ّ
جديد:
غالبية األراضي التي كانت تقع
تاريخيا ضمن نطاق أراضي البلدات
ًّ
● سلخ ّ
الفلسطينية ،وبسط سلطة الدولة عليها مباشرة ،أو إحلاقها مبناطق نفوذ
البلدات واملستوطنات اليهود ّية لتسهيل مصادرتها والسيطرة على أوجه
استعمالها.

احليز:
هدم القرى
الفلسطينية ،سلخ األراضي وتقليص ّ
ّ

الفلسطينية
العربية
يف ما يلي تقدير للمساحات التي ُسلخت من البلدات
ّ
ّ

القانونية هنالك منطقة نفوذ ومنطقة تخطيط مح ّل ّية .وهو مركّ ب لن أستطيع تناوله يف
 .3يف التعريفات
ّ
التخطيطية ال ميكن تنفيذها يف منطقة النفوذ ،إلّ
املهم التنويه أنّ الصالحيات
هذه املقالةَ .بيْ َد أ ّنه من ّ
ّ
ً
عامل
املوضوع
يبقى
ة،
العربي
بلداتنا
حالة
ويف
التخطيط.
إذا طابقت حدود منطقة
إضافيا يف املرافعة
ًّ
ّ
ّ
الرئيسية يف املصادقة على املخططات واستصدار رخص البناء.
كونه أحد العوائق
للتغييرْ ،
ّ
عاما من النكبة
ً
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زمني (انظر الرسم :)1
بحسب جدول ّ

الفلسطينية التي كانت قبل
التاريخية للبلدات
·مساحة األراضي
ّ
ّ
النكبة( )4بلغت نحو  19,450,000دومن ،أي ما يعادل 95.2%
من مساحة األراضي يف الدولة (بعد .)1948

هدم (بعد
التاريخية للبلدات
·مساحة األراضي
الفلسطينية التي لم ُت َ
ّ
ّ
عام  )1948بلغت نحو  1,580,000دومن ،أي ما يعادل  7.7%من
مساحة األراضي يف الدولة.
·مناطق نفوذ البلدات الفلسطينية املتبقّية تبلغ اليوم حوالي 700,000
دومن ،أي ما يعادل  3.4%من ُم ْج َمل مساحة األراضي يف الدولة.

 .1إقامة املستوطنات اليهود ّية واملنشآت العا ّمة مبحاذاة البلدات الفلسطينية ،وذلك
العربية وتهجير
على األراضي التي صودرت أو ُسلخت منها؛ باملقابل لهدم القرى
ّ
ّ
سكانها ،ولسلخ أراضي البلدات املتبقّية ،جرى االستثمار يف إقامة املستوطنات
والبلدات اليهود ّية.

اجلدول ( :)1مراحل بناء املستوطنات خالل الفترات املختلفة:

()5

اليهودية التي أقيمت
عدد املستوطنات والبلدات
ّ
داخل دولة إسرائيل

يهجر ّ
الفلسطينية التاريخية :تلك التي ُه ّجر ّ
سكانها.
 .4املقصود بكلّ البلدات
سكانها وتلك التي لم َّ
ّ
االنتدابية سنة .1933
حساب مساحات األراضي هو بحسب اخلرائط
ّ
58

مدى الكرمل -املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

سياسات األرض والتخطيط يف إسرائيل

1025

ح ّتى سنة 1961

750

1972-1962

852

1983-1973

907

 1984حتى اليوم

الفلسطينية -قبل النكبة بعد النكبة ،واليوم
الرسم ( :)1أراضي البلدات
ّ
الفلسطينية:
حيز مناطق نفوذ البلدات
ّ
 .2تضييق ّ

الصهيونية وتضمن السيطرة
خريطة مناطق النفوذ ُص ِّممت لتالئم وتخدم الرؤية
ّ

ّ
العربي للتخطيط البديل عام .2012
حتليلي أجريته يف املركز
ْمية
 .5مصدر املعلومات الرق ّ
ّ
واملخططات هو بحث ّ
اإلسرائيلية ،والتحليل أجريته
الداخلية
األساسية مستقاة من جهاز اإلحصاء املركزي ووزارة
املعلومات
ّ
ّ
ّ
اجلغرافية .GIS
املعلومات
منظومة
باستخدام
ّ
عاما من النكبة
ً
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اليهود ّية على نحوٍ واسع (يفتحئيل وكيدار2000 ،؛ بالنك .)2005 ،فهناك
والعربية ومتييز
فجوة كبيرة يف تخصيص األراضي بني السلطات احمل ّل ّية اليهود ّية
ّ
الفلسطينية.
ضد البلدات
م ْطلق ّ
ّ

الفلسطينية واليهود ّية:
اجلدول ( :)2توزيع مساحات مناطق النفوذ -مقارنة بني البلدات
ّ
املِساحة (دومن)

تخصيص للفرد
(متر مر ّبع للفرد)

السلطات احمل ّل ّية اليهود ّية

18,501,310

3,800

الفلسطينية
السلطات احمل ّل ّية
ّ

713,998

650

السلطات احمل ّل ّية املختلطة
بدون نفوذ

204,832

227

()6

1,179,860

عملي َة قطع التواصل
احليز احمل ّل ّيُ ،تظ ِهر خريطة مناطق النفوذ ّ
باإلضافة إلى تقليص ّ
اجلغرا ّ
العربية .أُع ِلن على مر السنني عن إقامة مجالس
واإلقليمي بني البلدات
يف
ّ
ّ
حدت هذه املجالس
إقليمية لتسيطر على األراضي بني البلدات
مح ّل ّية
العربية ،وبذلك ّ
ّ
ّ
من توسيع البلدات وضمنت منْ َع التواصل اجلغرا ّ
العربية ومنْ َع الشراكة
يف بني البلدات
ّ
اإلقليمية.
الوظيفية
ّ
ّ

فصل مناطق السكن بني العرب واليهود:
اإلسرائيلي استطاع تصميم
مركزي يف نظام احلكم
احليز واألرض كمحور
ّ
مشروع تهويد ّ
ّ
 .6للفرد الفلسطيني واليهودي على حد سواء
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حيز منفصل ّمميز بني ّ
الفلسطينيني واليهود .املبنى القائم هو مبنى ملجتمع ونظام
السكان
ّ
ّ
املؤسسني؛ املهاجرين؛
حكم
إثنوقراطي ،استطاع تقسيم ّ
ّ
احليز إلى ثالث مجموعاتِّ :
والتخطيطية استطاعت على
القانونية
العرب (يفتحئيل وكيدار .)2000 ،األدوات
ّ
ّ
نحوٍ
والفلسطينيني ،وفرض
اإلثنوقراطي الفاصل بني اليهود
أساسي «صيانة» التقسيم
ّ
ّ
ّ
أدوات وقرارات حكم «أبرتهاد ّية» إلجهاض أغلب محاوالت تغيير حاالت الفصل.

يف يومنا هذا 85% ،من ّ
الفلسطينيني يسكنون يف بلدات منفصلةَ ،و 9%
السكان
ّ

معترف بها (يجدر التنبيه إلى أنّ
يسكنون البلدات املختلطةَ ،و  6%يف قرى وأحياء غير َ
غالبية ّ
سكنية منفصلة).
السكان الفلسطينيني يف البلدات املختلطة يسكنون يف أحياء
ّ
ّ

ّ
السكان العرب واليهود جرت بواسطة استخدام أداة ومنظومة
عملية الفصل بني
ّ
إقليمية أقيمت
الزراعية والقرو ّية التي ُض ّمت إدار ًّيا إلى مجالس
البلدات اليهود ّية
ّ
ّ
لتسيطر على  80%من أراضي الدولة ( .)Hananel, 2009السكن يف هذه البلدات
املتقدم بأن يحصل على موافقة جلنة قبول استطاعت على مدار السنوات أن متنع
يلزم ّ
إتاحة السكن للعرب .بعبارة أخرىُ ،منع ّ
السكان الفلسطينيون من العيش ضمن
 80%من األراضي يف الدولة (يفتحئيل وكيدار .)2000 ،جرى تداول املوضوع
بحق املواطنني
ومتس ّ
اآللية التي ّمتيز ّ
أقر منع هذه ّ
ضمن قرار احملكمة العليا ،الذي ّ
يتطرق إلى التمييز
الفلسطينينيَ .بيْ َد أنّ قرار احملكمة لم يستطع تغيير األمر الواقع ولم ّ
السابق يف التخصيص (كيدار .)2004 ،سنة  ،2011صادقت حكومة إسرائيل على
مؤسسة
قانون َ
لش ْرعنة وجود جلان القبول من جديد ،ورفضت احملكمة العليا ا ّدعاء ّ
بحجة أ ّنه من املبكر احلكم على
ومؤسسات
عدالة
حقوقية أخرى ّ
ضد القانونّ ،
ّ
ّ
القانون يف هذه املرحلة.

مناطق النفوذ  -الوضع الراهن:

الفلسطينيني ،وتعاني من
األساسي للمواطنني
حيز السكن
ّ
البلدات الفلسطينية هي ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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ميس بحقّهم يف اختيار
متييز يف تخصيص األراضي .املبنى املنفصل
احلالي يف املسكن ّ
ّ
مدني؛ بعده عن املدينة؛ طابع البناء؛
زراعي؛
(قروي؛
ونوعية وحالة سكنهم
مكان
ّ
ّ
ّ
ّ
الكثافة )...لتكون هذه البلدات هي االختيار الراهن األساسي.
احلكومي ،أُع ِلن عن إقامة
سنة  ،2016وكجزء من تطبيق توصيات طاقم الـ  120يو ًما
ّ
جلان
جغرافية ( )7لفحص موضوع توسيع مناطق النفوذَ .بيْ َد أنّ التغييرات ال تزال
ّ
العربية تقدمي طلبها لتوسيع منطقة النفوذ
احلالية ،على البلدات
الوضعية
معدومة :يف
ّ
ّ
ّ
إقليمية
وإثبات مدى حاجتها إلى األرض .ويف املقابلُ ،تدار مفاوضات مع مجالس
ّ
اإلقليمية «للتنازل» عن هذه األراضي
باألساس لفحص مدى استعداد هذه املجالس
ّ
العربيةّ .ثمة خطاب غير موازٍ نتيجته -يف أحسن احلاالت -إضافة
ل ِـ «دعم» البلدات
ّ
ضيقة واحلفاظ على املبنى غير العادل القائم لتوزيع األراضي ،والسيطرة
مساحات ّ
على املوارد وصيانة املنظومة اإلدار ّية التي ُح ّددت قبل سبعني ( )70عاما بإدارة
وحتدد الواقع .األيديولوجيا
األيديولوجيا
الصهيونية والتي ما زالت مخطوطاتها تعمل ّ
ّ
والقانونية،
التخطيطية
احليز واألدوات
ّ
ّ
الصهيونيّة هي مَن حدّدت القوانني وصمّمت ّ
وتلقائية
ذاتية
ّ
وتطبق األيديولوجيا بصورة ّ
لكن هذه األدوات اليوم هي التي تكمل ّ
(يسسخار.)2004 ،

التخطيطي
احملور الثالث :احملور
ّ

األساس يف قوانني
واللوائي اعتمد على ثالثة مبادئ كانت
ري
زي الق ْط ّ
احلي ّ
َ
التخطيط ّ
ّ
األراضي والتخطيط (ألترمان وستاف:)2001 ،
 .1التوزيع اجلغرا ّ
القومي
احليز
يف للبلدات واملستوطنات اليهود ّية للسيطرة على ّ
ّ
لتقصي وفحص موضوع مناطق النفوذ .ضمن صالحياتها :فحص وإصدار
 .7اللجان اجلغراف ّية تعمل ّ
ْ
ّ
التوصيات لوزير الداخل ّية .أما إقرار توسيع أو تغيير في منطقة نفوذ السلطات احملل ّية هو صالحية مطلقة لوزير
الداخل ّية.
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الطبيعية؛
واملوارد
ّ

الدميوغرافية لليهود يف ّ
كل املناطق؛
 .2احلفاظ على األكثر ّية
ّ

القومي الواحد املسيطر يف جميع األراضي واألقاليم.
اليهودي
احليز
ّ
ّ .3
ّ

احلي َز اجلغرا ّ
َّ
يف
املخططات الق ْطر ّية الها ّمة والتي َص ّممت وما زالت
أحد
ّ
تصمم ّ
مخط ُط شارون (َّ ،)1950
والسياسي على األراضي يف الدولة هو َّ
املخط ُط الذي رمى إلى
ّ
توزيع ّ
املهجرة ،والسيطرة
اليهودي على أنقاض القرى
السكان واالستيطان
ّ
الفلسطينية َّ
ّ
الطبيعية .تال هذا َّ
العديد من ّ
املخططات الق ْطر ّية
املخط َط
واحليز واملوارد
ُ
ّ
على األرض ّ
تأسست على َّ
ووضعت ً
وأمنية
سكنية
حلول
ري األ ّول،
ْ
املخطط الق ْط ّ
التي ّ
واجتماعية ّ
ّ
ّ
اآلنية التي خدمتها ،وهي :استيعاب املهاجرين وتوزيعهم؛ تهويد
بحسب األهداف ّ
دميوغرافية.
طبيعية؛ وموازنات
النقب واجلليل؛ تدعيم احلدود؛ السيطرة على موارد
ّ
ّ
َّ
السياسيتني.
املخططات كانت األداة املن ِّفذة للرؤية واأليديولوجيا
ّ

َّ
هذا اجلزء من املقالة يس ّلط الضوء على استعمال التخطيط
نسبيا
واملخططات «احلديثة» ًّ
الفلسطينية ،والتي جرى إقرارها
والتطور للبلدات
حيز احلياة
تأثيرا
ّ
ً
والتي تؤثر ً
ّ
مباشرا على ّ
وتنفيذها بعد حقبة املصادرات الكبرى؛ حيث نرى أنّ التخطيط واستعمال األدوات
كية األرض ،وحتكيم إدارتها .فبعد
التخطيطية هو احملور ّ
املكمل حملور السيطرة على ملْ ّ
ّ
كية ،اس ُتعمل التخطيط
احليز ،والسيطرة على املوارد
األساسية ،ومصادرة امللْ ّ
ّ
تقليص ّ
والسياسيني بغية السيطرة على ما تب ّقى من
الصهيونية والسياسة
خلدمة األيديولوجيا
ّ
ّ
ٍ
وحيز داخل احلدود التي ُص ِّممت و ُر ِسمت للبلدات الفلسطينية.
أراض ّ

التخطيطية اعتما ًدا على قانون التخطيط والبناء
التركيز على استعمال األدوات
ّ
الثمانينيات ،أي عند االنتهاء من حقبة املصادرات الكبيرة
 ،1965برز يف فترة أوائل
ّ
الفلسطينية ،والتي يرمز إليها يوم األرض عام  1976الذي جرت أحداثه
لألراضي
ّ
عاما من النكبة
ً
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الفلسطينية .يف ما
نتيجة لإلعالن عن مصادرة آالف الدومنات من أراضي البلدات
ّ
أهم ّ
الرئيسية للتخطيط يف هذه املرحلة:
األساسية واألدوات
احملطات
يلي
ّ
سأفصل ّ
ّ
ّ

َّ
هيكلية ْ
ولوائية:
قطر ّية
املخططات
 .1إقرار
ّ
ّ

التخطيطي يف إسرائيل هو نظام
نظام احلكم
مركزي( )8يعتمد على تخصيص
ّ
ّ
()9
مؤسسات التخطيط
واللوائية.
صالحيات كبيرة للجان التخطيط الق ْطر ّية
ّ
ّ

الفلسطينيني .ضمن الوسائل
أي متثيل مالئم للمواطنني
القائمة ال
تتضمن ّ
ّ
ّ
صدق على ّ
هيكلية
مخططات
القانونية لتنفيذ سياسات التخطيط العلياُ ،ي َّ
ّ
ّ
ولوائية تبتغي فرض حتديدات وتعريفات الستعمال األراضي .ممّا
ق ْطر ّية
ّ
ّ
حيز تط ُّو ِر البلدات
أهم
يجدر باإلشارة إليه أ ّنه من ّ
املخططات املؤثّرة على ّ
َّ
اخلاص باألحراش
ري حامل الرقم 22
املخط ُط
الفلسطينية
الهيكلي الق ْط ّ
ّ
ُّ
ّ
()10
َّ
ري حامل الرقم ( 8تاما )8
واملخطط
والغابات (تاما ،)22
الهيكلي الق ْط ّ
ّ
القوميةَّ .
املخططات سارية على ّ
كل أراضي الدولة ،وهذا
اخلاص باحلدائق
ّ
ّ
الفلسطينية .بحسب َّ
املخط َط ْي
يشمل األراضي داخل مناطق نفوذ البلدات
ّ
ّ
اللوائية55% ،
املخططات
الق ْطر َّي ْي (تاما  22وتاما  ،)8باإلضافة إلى
ّ
الفلسطينية هي ٍ
محمية بدرجات
أراض
من أراضي مناطق نفوذ البلدات
ّ
ّ
مختلفة.

تخطيطية للجان التخطيط
 .8خالل السنوات األخيرة ،أُ ِق ّرت تغييرات يف القانون ترمي إلى توزيع صالحيات
ّ
دميقراطية احلكم .وهي اليوم يف مراحل التنفيذ.
باملستوى احمل ّل ّي كجزء من تقوية
ّ
َّ
ُ .9تق َْسم إسرائيل إدار ًّيا إلى خمسة ( )5ألوية :الشمال؛ حيفا؛ املركز؛ القدس؛ اجلنوب .لكلّ لواء مخطط
لوائي مصدَّ ق عليه.
هيكلي ّ
ّ
 .10الكيرن كييمت هي املسؤولة عن إدارة وحماية األراضي املعلنة كمنطقة أحراش وغابات بحسب ّ
املخطط
الهيكلي حامل الرقم .22
ّ
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َّ
مضاعف ملناطق تطوير
واللوائية استطاعت إقرار تقليص
املخططات الق ْطر ّية
َ
ّ
الفلسطينية.
البلدات
ّ

ّ
مخططات التهويد:
.2

على الرغم من أنّ احلقبة املديدة لبناء املستوطنات اليهود ّية واملصادرات
اآلليات
الكبيرة قد مضت ،ما زالت مشاريع االستيطان والتهويد ضمن ّ
القائمة .خالل الفترات املختلفة ،تظهر مبادرات َّ
ملخططات استيطان حديث
اخلاصة على
بأشكال مختلفة ،نحو« :شيبولت» بلدة لذوي االحتياجات
ّ
أهم
أراضي بلدة طرعان؛ «كسيف» بلدة لليهود املتد ّينني يف النقب .ويعتبر ّ
احليز هو بناء مدينة حريش على أراضي البلدات
حي الستيطان وتهويد ّ
مثال ّ
الفلسطينية يف منطقة وادي عارة ،ابتغاء السيطرة على األرض ومنع التركيز
ّ
الدميغرا ّ
أفصل
يف
للفلسطينيني .لن أستطيع ضمن هذه املقالة القصيرة أن ّ
ّ
أكثر بشأن املوضوع ،لكن َّ
يجسد ً
مثال حديثًا و ُم َح َّي ًنا لتنفيذ
مخطط حريش ّ
التخطيطية والقانون ح ّتى اليوم.
الصهيونية باستخدام األدوات
أهداف الرؤية
ّ
ّ

فلسطينية حديثة:
أي بلدة
 .3عدم إقامة أو تخطيط ّ
ّ

الفلسطينيني ازداد منذ النكبة ح ّتى اليوم عشرة ( )10أضعاف،
عدد املواطنني
ّ
احليز اجلغرا ّ
األساسي (مناطق نفوذ
يف ملكان السكن
ّإل أ ّنه جرى تقليص ّ
ّ
فلسطينية جديدة (ما عدا بلدات التركيز
أي بلدة
البلدات
الفلسطينية) ولم ُت َق ْم ّ
ّ
ّ
التخطيطية
الفلسطينيني يف النقب) .فقد استطاعت السياسة
للمواطنني
ّ
ّ
و َمحاورها الداعمة رسم احلدود جلعل التخطيط احمل ّل ّي داخل حدود البلدات
القائمة فقط.
عاما من النكبة
ً
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 .4القرى غير املعترف بها:

املعترف بها هو يف النقبّ ،إل أنّ هنالك
األساسي للقرى غير
التجمع
ّ
َ
ّ
عترف بها
أحياء
كحي
قانونيا حتى اليوم،
ًّ
ّ
فلسطينية يف أنحاء البالد لم ُي َ
ّ
املعترف بها يف النقب هي
قضية القرى غير
سركيس يف شفاعمرو وغيرهّ .
َ
قضية مركز ّية ضمن قضايا األرض والتخطيط؛ فقد عانت هذه القرى من
ّ
حكومية مختلفة ،أذكر منهاَّ :
َّ
اللوائي
الهيكلي
املخطط
مخططات وقرارات
ّ
ّ
ّ
مخطط برافر؛ َّ
التغييريْن َ 14و 23؛ َّ
مخططات املزارع الفرد ّية
حامل الرقم 4؛
َ

وغيرها؛ نتيجتها هدم متكرر لقرى كاملة وتهجير السكان األصالنيني من

سكنية مكتظة .يف السنة األخيرة ،مت جتسيد
قراهم وتركيزهم يف أحياء
ّ
التمييز والسياسة غير العادلة ضمن إقرار وتنفيذ مخطط القتالع بلدة أم
احليران يف النقب ،الستبدالها مبستوطنة حيران اليهودية.

الهيكلي احمل ّل ّي:
 .5التخطيط
ّ

مميزات التخطيط احمل ّل ّي:
ّ
«انعدام التخطيط» .لم يج ِر التحضير َّ
الفلسطينية،
ملخططات يف البلدات
ّ
حددتها َّ
واللوائية.
املخططات الق ْطر ّية
واع ُت ِمدت احلدود ضمن املناطق التي ّ
ّ

«التخطيط
احملدد» (ُ .)restrictiveر ِسمت احلدود بحسب منطقة
ّ
حقيقية لالحتياجات ،وإنّ ا
البناء القائمة .رسم احلدود لم ترافقه دراسة
ّ
الطبيعي للبلدات واملواطنني
والتوسع
ُوضع باألساس للسيطرة وملنع التط ُّور
ُّ
ّ
معاكسا لسياسة التخطيط التي ُط ّبقت يف
الفلسطينيني .ما حدث كان
ً
ّ
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البلدات اليهود ّية (خمايسي.)1992 ،

سيما يف أوائل سنوات األلفني ،بدأت مبادرة
يف آخر سنوات التسعني ،وال ّ
َّ
الهيكلية احمل ّل ّية .ميكن ربط
للمخططات
من ِقبل دائرة التخطيط للتحضير
ّ

احلكومية ،الذي أشار إلى ضائقة
املبادرة بأحداث أكتوبر وتقرير جلنة أور
ّ
اإلمكانية إلعطاء
العربية وعدم إتاحة
السكن وانعدام التخطيط يف البلدات
ّ
ّ
مسب ًبا لألحداث.
رخص البناء باعتبارها ِّ

خالل السنوات التي تلت العام  ،2000جرى التحضير والتداول يف
َّ
جري عام  2012ملئة
العشرات من
املخططات احمل ّل ّية .من خالل فحص أُ َ
عربية ،وجدنا أ ّنه خلمس وسبعني ( )75بلدة من
وتسع عشرة ( )119بلدة ّ
بينها جرى حتضير َّ
هيكلي :إحدى وأربعون ( )41من بينها ُص ِّدق لها
مخطط
ّ
املخطط ،وتسعة عشر (َّ )19
على َّ
مخط ًطا جرى إيداعها ،وخمسة عشر ()15
َّ
العربي للتخطيط البديل ومبكوم.)2012 ،
مخط ًطا يف مرحلة التخطيط (املركز
ّ

على الرغم من املبادرة لتحضير َّ
املخططات والتصديق عليها ،نرى من خالل
فحص فحوى هذه َّ
املخططات أ ّنها لم ِ
تأت باحللول املتو َّقعة.

َّ
املخططات التي ُص ِّدق عليها لم ميكن من خاللها استصدار
 65%من
سكنية ،وهنالك حاجة إلى حتضير َّ
مخططات
رخص بناء أو تسويق وحدات
ّ
َّ
الهيكلية احمل ّل ّية
املخططات
تفصيلية أخرى .جتدر اإلشارة إلى أنّ إعداد
ّ
ّ
احلقيقية
سد االحتياجات
انطوى على العديد من املشاكل
اإلضافية :عدم ّ
ّ
ّ
للبلدات؛ انعدام الرؤية االقتصاد ّية؛ اعتماد مناطق النفوذ كحدود قائمة
َّ
ّ
مؤسسات التخطيط وممثّلي
للمخططات؛( )11عدم إشراك
السكان؛ سيطرة ّ
التخطيطية.
الوزارات على القرارات
ّ

عاما من النكبة
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التفصيلي:
 .6التخطيط
ّ

التخطيطية املركز ّية
القانونية
السكنية هو األداة
التفصيلي للحارات
التخطيط
ّ
ّ
ّ
ّ
السكنية واستصدار رخص البناء،
لتحديد استعمال األراضي للمناطق
ّ
واملَرافق واخلدمات ،واملناطق املفتوحة وغيرها .خالل عشرات السنني لم
سياسي  -جغرا ّ
يتم أعداد َّ
يف جديد ،وضمن تطبيق
املخططات .يف سياق
ّ
احلكومي
احلكومي ،جرى التصديق على القرار
توصيات طاقم الـ  120يو ًما
ّ
ّ
حامل الرقم  922والذي يشمل ّ
امليزانيات
خماسية لتخصيص
خطة
ّ
ّ
التفصيلي .بدأ تطبيق القرار سنة  ،2017ويصعب يف املرحلة
للتخطيط
ّ
سياسي
الفلسطينيني يف سياق
احلالية تقييم املشروعّ ،إل أ ّنه يضع املواطنني
ّ
ّ
ّ
جغرا ّ
وحتديات جديدة تتط ّلب التعامل معها ضمن بوصلة مشروع
يف جديد ّ
واحليز .يف هذه املرحلةّ ،ثمة العديد من
جماعي عا ّم يحافظ على املدينة ّ
ّ
أساسية :سياسة التخطيط
املسائل واملساءالت املطروحة حول مواضيع
ّ
إضافية يف عالقة ّ
باحليز العا ّم خارج
داخل احلدود لفرض تغييرات
السكان ّ
ّ
الدميغرافية وزيادة الكثافة ّ
انية داخلها
التجمعات
حدود البلدات؛ تركيز
ّ
السك ّ
ّ
احلالي وتط ُّورهما؛ إغالق فجوة «انعدام
وتأثيرها على طابع املدينة والقرية
ّ
التخطيط» والتعامل مع سياسات التمييز؛ ا ّتخاذ القرارات وسيطرة الوزارات
َّ
التخطيطية؛ الشروط للحصول على
املخططات والقرارات
املمولة على
ّ
ّ

 .11يف الفترة األخيرة ،وضمن َّ
حتضرها دائرة التخطيط بعد
الهيكلية
املخططات
الشمولية احلديثة التي ّ
ّ
ّ
التغييرات األخيرة بقانون التخطيط والبناء  ،2016يجري إعداد ّ
مخططات تشمل يف حاالت عينية
مناطق تطوير مالصقة خارج إطار مناطق النفوذ املع َلنة .يف حاالت كهذه ،تقوم السلطة احمل ّل ّية بتقدمي
طلب لتوسيع منطقة النفوذ مست ِند ًة إلى ّ
الهيكلي.
املخطط
ّ
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العربية واحلكم احمل ّل ّي يف إطار القرار؛
وضعية السلطات احمل ّل ّية
امليزانيات؛
ّ
ّ
ّ
والسياسي ،والثّقا ّ
واالجتماعي
يف،
التاريخي،
املميزات اخلاصة والسياق
ّ
ّ
ّ
وثمة مواضيع غير هذهّ ،
كيفية
احمللي للمواطنني
لعل ّ
الفلسطينينيّ .
أهمها ّ
ّ
اجليو-سياسية
والوضعية
التعامل مع القرار ضمن السياسات العا ّمة املتواصلة
ّ
ّ
املستمرة منذ النكبة ح ّتى يومنا هذا.
ّ

عاما من النكبة
ً
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العودة إلى األرض املسلوبة:
املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية
النضال
ّ
لعرب النقب وبئر السبع
منصور النصاصرة

د .منصور النصاصرة؛ محاضر يف قسم السياسة واحلكم ،جامعة بن جوريون-
بئر السبع .أشغل أيضا منصب محاضر يف جامعة إكستر البريطانية.
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العودة إلى األرض املسلوبة:
املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية
النضال
ّ
لعرب النقب وبئر السبع

العثمانية ،شأنها يف هذا كشأن سائر األقطار
وقعت فلسطني حتت سيطرة الدولة
ّ
ِ
البريطاني عام
املستعمر
العربية يف الشرق األوسط منذ عام  1519إلى أن احت ّلها
ّ
ّ
 .1917ففي القرن التاسع عشر وما قبله ،كان جنوب فلسطني ُي ْع َرف ببالد غ ّزة،
متصر ُف القدس .ذكر مصطفى الد ّباغ يف موسوعته "بالدنا
وكان يديره بصورة مباشرة
ّ
تقدر ب ِـ  12,577,000دومن (الد ّباغ،
فلسطني" أنّ مساحة قضاء بئر السبع كانت َّ
ً
شمال وغ ّزة غر ًبا واخلليل شرقًا إلى أ ّم
امتدت مساحته من الفالوجة
 ،)1965إذ ّ
التاريخية.
يقدر بنصف مساحة فلسطني
الرشراش على خليج العقبة جنو ًبا ،أي ما َّ
ّ

البريطاني ،عارف العارف ،أ ّنه قطنت
ذكر قائم مقام بئر السبع يف فترة االنتداب
ّ
خمس وتسعون ()95
التاريخي منذ عقود عديدة
على أرض قضاء بئر السبع والنقب
ٌ
ّ
الفلسطينية
غالبية القبائل البدو ّية
عشيرة عربية بدو ّية (العارف ،)1999 ،وكانت
ّ
ّ
ومراعي ُعرفت
أراضي
املقيمة يف بئر السبع تعيش أمناط حيا ِة شب ِه ُر َّحل ،ومتلك
َ
َ
حدودها بني قاطني ّ
األرشيفية
وسكان هذه املنطقة على نحوٍ واضح .أحد األد ّلة
ّ
الفلسطيني منذ زمن
الفلسطينية يف اجلنوب
القاطعة على انتشار القبائل البدو ّية
ّ
ّ
بعيد يعود إلى القرن الثامن عشر ،حني أرسل اإلنـﭼليز بعثة إلى فلسطني حتت اسم
وجغرافية فلسطني ألهداف
"صندوق استكشاف فلسطني" بغية جمع املوا ّد عن تاريخ
ّ
كولونيالية بحتة .بعد عمل استغرق سنوات عديدة ،أصدرت البعثة س ًّتا وعشرين
ّ
عاما من النكبة
ً
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بي أسماء
( )26خريطة ّ
مفصلة لفلسطني ،من ضمنها خريطة لبئر السبع والنقب ُت ِّ
القبائل البدو ّية وأماكن انتشارها بالتفصيل يف عام .1881

األصالنيون يف جنوب فلسطني التي ُعرِفت ببالد غ ّزة
عاش عرب النقب وبئر السبع
ّ
وبئر السبع لقرون عديدة .تركّ زت حياتهم االقتصاد ّية والسياسية حول بئر السبع،
السبعاوي على ثقافته
النقبي
العربي
عاصمة قضاء جنوب فلسطني .حافظ املجتمع
ّ
ّ
ّ
واإلسالمية التقليد ّية يف ّ
واستمر
والبريطاني،
العثماني
ظل احلكم
الفلسطينية
العربية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية.
حتت سياسات التوطني
ّ
بعد تأسيس دولة إسرائيل عام  1948وما تال ذاك من نكبة ،جرى حصر 13,000
مواطن ،أي من تبقّى من عرب النقب بعد النكبة يف النقب ،يف منطقة مغلقة أُطلق
عليها السياج (املنطقة املعزولة) التي فيها ُفصلت العشائر املتبقّية عن سائر املجتمع
الفلسطيني وعن املجتمعات اليهود ّية يف النقب َ
(فلح.)1989 ،
ّ

حتديات مختلفةُ :ط ِر َد
واجه عرب النقب وبئر السبع املتبقّون يف اجلنوب
الفلسطيني ّ
ّ
الشمالي) من أراضيهم ،وأُر ِغموا
الغربي والنقب
و ُر ِّحل العديد منهم (من النقب
ّ
ّ
مهجرين
داخليا يف منطقة مغلقة شمال شرق مدينة بئر السبع ح ّتى
على العيش َّ
ًّ
نقبي ،يعيش
عربي ّ
عام  .1967ويعيش اليوم يف منطقة النقب أكثر من ّ 270,000
تقريبا يف بلدات َّ
مخطط لها قسر ًّيا من ِقبل احلكومة ،ويقيم النصف اآلخر
نصفهم ً
ّ
األصالنيون  31%من مجموع
ويشكل البدو العرب
معترف بها».
ّ
يف قرى «غير َ
ّ
سكان النقب ،ونحو  12%من مجموع األق ّل ّية الفلسطينية يف إسرائيل (النصاصرة،
والسياسي ليس بالسهل؛ وذلك أنّ الذين انتقلوا إلى
االقتصادي
 .)2017إنّ وضعهم
ّ
ّ
العمراني ،والذين يعيشون يف
جماعية وآثار سوء التخطيط
البلدات يعانون من بطالة
ّ
ّ
ويتعرضون باستمرار
ضد إرادة احلكومة
قرى ّ
ّ
اإلسرائيلية منقطعون عن خدمات الدولة ّ
للتهديد بتدمير محاصيلهم وماشيتهم.
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

ينياتُ ،ن ِقلَ ما يقارب نصف ّ
السكان العرب يف النقب قسر ًّيا إلى
منذ أواخر الس ّت ّ
بلدات َّ
مخطط لها على أساس «حتديث» املجتمع ،مع أنّ هذا له ً
أيضا تأثير على خلق
ّ
وربا نقلهم من مكان
«سكان ال أرض لهم» َتسهل السيطرة عليهم ،واستيعابهمّ ،
إلى آخر .وعندما جرى استكمال البلدات التي َخ ّططت لها احلكومةُ ،ص ِّنف جميع

معترف بهم»،
العرب الذين رفضوا االنتقال ( 36قرية) على أ ّنهم «غير
ّ
قانونيني وغير َ
إسرائيليون كاملون سكنوا يف قراهم قبل عام النكبة .وال
على الرغم من أ ّنهم مواطنون
ّ
معترف بها» ،وهذا مصطلح
يزال العرب الذين قاوموا البلدات يعيشون يف قرى «غير َ
تعرض املجتمع لضغوط من سياسات التخطيط
يغ يف أواخر
ِص َ
ّ
الثمانينيات عندما ّ
املوجهة للنقب.
َّ

العسكري
املستمرة وفقدان األرض حتت احلكم
النكبة
ّ
ّ

العربية يف جنوب فلسطني ،سقوط بئر السبع يف الـ  21من
فيما يتع ّلق باملجتمعات
ّ
تشرين األ ّول /أكتوبر ميثّل النكبة يف النقب .يف عيون عرب النقب ،كان سقوط بئر
باسم
السبع «يو ًما أسو َد» يف تاريخهم ،وأشاروا إلى احتالل بئر السبع يف عام ْ 1948
«كَ سرة السبع» ،أي «نكبة بئر السبع» -باللهجة البدو ّية احمل ّل ّية.

عملية يوآڤ يف احتالل بئر السبع ،بقيت الفالوجة كقاعدة مقاومة قو ّية
بعد أن جنحت ّ
املصري .وبعد غزو عراق سويدان ،حوصر املصر ّيون بعد ذلك يف الفالوجة،
للجيش
ّ
وانسحبوا يف نهاية املطاف من اسدود واملجدل إلى غ ّزة .ومع بداية محادثات الهدنة،
املصري على ترك الفالوجة يف الـ  26من شباط /فبراير عام  .1949مثّل
أُر ِغم اجليش
ّ
املنشية،
املصري يف الفالوجة وعراق
جناح اجليش اإلسرائيلي يف محاصرة اجليش
ّ
ّ
التحول يف احلرب على النقب وتقرير مصيره باعتباره
وعزل جنوده يف املجدل ،نقط َة
ّ
جز ًءا من مستقبل الدولة اليهود ّية.
وألنّ قبائل بدو «اجلبارات» ،التي كان أبناؤها يسكنون منطقة ّ
تل أبو جابر القريبة
عاما من النكبة
ً
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من الفالوجة ،كانت تعيش على بعد بضعة كيلومترات فقط من الفالوجة ،شهدت
ِ
واليهودي ،وكانت أ ّو َل قبائل بدو ّية تدفع
املصري
االشتباكات بني اجليشني
قرب
عن ٍ
ّ
ّ
ثمن احلرب؛ وذلك أنّ معظمهم نزحوا من قريتهم عندما وصلت إليهم احلرب .و َوفقًا
مخيم
ِلا يقول أحد الناجني من احلرب (أحد مشايخ اجلبارات الذي يعيش اليوم يف ّ
البقعة يف األردنّ ):

«كان الوقت يف رمضان ،وكان معظم أبناء عشيرتي محاصرين بسبب
واملصري .ونتيجة لذلكُ ،قصفت
اليهودي
االشتباكات بني اجليشني
ّ
ّ
بعض املنازل و ُقتل أشخاص من عائالت مختلفة .يف اليوم التاسع
توجهنا شرقًا إلى الدواميةّ ،ثم
من رمضان ،بعد أن هدأت احلربّ ،
استقررْنا مع املئات من
إلى بيت جبرين والقبيبةّ ،ثم إلى أريحا حيث
َ
أبناء قبيلتي ،وحاولنا بناء حياتنا من جديد يف مكان بعيد ومعزول»
(مقابلة مع الشيخ واصل أبو جابر ،مخيم البقعة ،األردنّ  ،نيسان/
أپريل .)2016
اإلسرائيلية
القوات
حتركت ّ
ّ
اُن ُت ِه َي من ّ
عملية االستيالء على النقب بالكامل عندما ّ
فاقية الهدنة مع مصر يف الـ  10من آذار /
جنو ًبا واحت ّلت أ َّم الرشراش ،بعد توقيع ا ّت ّ
مارس عام .)PRO, FO 371/128154( 1949
بعد احلرب مباشرة ،يف الـ  18من تشرين الثاني /نوڤمبر عام  ،1948أرسل س ّتة عشر
رسميا إلى السلطات اجلديدة يطالبون بالبقاء يف
طلبا
( )16من شيوخ البدو الباقني ً
ًّ
اإلسرائيلي
التاريخية .ونتيجة لذلك ،أنشأ وزير الدفاع
أراضيهم يف النقب ويف قراهم
ّ
ّ
جلنة ودار نقاش يف الـ  30من تشرين الثاني /نوڤمبر حول مستقبل البدو املتبقّني
وتوصلت اللجنة ،التي شملت يوسيف ڤايتس
داخل حدود الدولة اليهود ّية اجلديدةّ .
(مسؤول الصندوق الدائم إلسرائيل) ،واجلنرال يـﭼئال يادين ،واجلنرال يـﭼئال آلون،
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

إمكانية البقاء ّإل للقبائل
إلى قرارات مختلفة بشأن البدو وا ّتفقوا على أ ّنه لن ُتعطى
ّ
البدو ّية «الودودة»:
سيتركّ ز البدو املوالون والودودون ،حسب القبيلة ،يف ثالثة مراكز،
على ُبعد عشرة كيلومترات [س ّتة أميال] على ّ
األقل يف ما بينهم...
قتالية
سن التجنيد
ّ
الشبان يف ّ
العسكري سيج َّندون يف وحدة ّ
معظم ّ
ِ
اإلسرائيلي] ...سيكون
مناسبة [ َوحدة األق ّل ّيات يف جيش الدفاع
ّ
ً
مسؤول عن الشؤون
العسكري]
ميخائيل هنيـﭼبي [حاكم النقب
ّ
البدو ّية ...سيطلب من القبائل أن تلتزم بسياسة معي ّنةً ،
فضل عن
االلتزامات املتع ّلقة بأرضهم (.)CZA: A 246/36

بدوي كانوا يعيشون يف النقب
بعد احلرب ،بقي نحو  13,000من أصل 95,000
ّ
الفلسطينيني -
قبل النكبة على أراضيهم؛ وهكذا واجهوا -شأنهم يف ذلك شأن سائر
ّ
شديدا نتيجةً للحرب ،مبا يف ذلك الطرد والترحيل.
عواقب قاسية
ً
ينيات ،يشير إلى أنّ بئر السبع
ساسون بار تسڤي ،احلاكم
ّ
العسكري للنقب يف الس ّت ّ
يبق منهم أحد يف املدينة:
كانت خالية من البدو بعد احلرب؛ فقد رحل معظمهم ولم َ
يف احلربُ ،ه ِّجر الناس وجزء منهم َر َحل إلى العديد من األماكن
األخرى .وبحلول نهاية احلرب ،كانت بئر السبع ،املدينة العربية
يبق ّثمة عرب بدو ،وال رجال
البدو ّية
الرئيسية ،خالية من البدو .لم َ
ّ
ّ
أي طيور يف
أعمال من غ ّزة ،وال أصحاب
محال جتار ّية ،وال ح ّتى ّ
املدينة .بعد انتهاء احلرب ،بدأ بعض املهاجرين اليهود اجلدد يف
القدوم إلى املدينة (مقابلة مع ساسون بار تسڤي ،متّوز /يوليو .)2007

ّ
العربية
األرشيفية
السجلت
ومع ذلك ،وعلى الرغم من انتهاء احلرب ،كما ورد يف
ّ
ّ
صد َر يف
والبريطانية ،واجه عرب النقب الطرد والترحيل ح ّتى عام  .1959ويف تقرير َ
ّ
عاما من النكبة
ً
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أشير
موجه إلى وزارة
الـ  24من تشرين الثاني /نوڤمبر ّ ،1949
ّ
اخلارجية البريطانيةَ ،
إلى أنّ بعض عرب النقب
(وخاصة العزازمة) لم يعلنوا الوالء للدولة اجلديدة ،وأنّ
ّ
 700من أعضاء عشائر العزازمة قد ُطرِدوا:
اإلسرائيلية هي أنّ هؤالء البدو الذين بلغ عددهم 700
والصيغة
ّ
شخص ينتمون إلى قبيلة العزازمة الذين كانوا يعيشون سابقًا يف عوجا
جتمعت القبائل
احلفير.
انضموا إلى املصر ّيني خالل القتال ،وعندما ّ
ّ
البدو ّية يف بئر السبع قبل عام من قسم الوالء إلسرائيل ،كان العزازمة
اإلسرائيلية /املصر ّية.
غائبني .كانوا على اجلانب اآلخر من احلدود
ّ
وبدأوا يف التوافد إلى أراضيهم الحقًا .ويقال إ ّنه قد أُ
حر ّية
ْ
عطيت لهم ّ
اختيار املكان الذي يريدون الذهاب إليه ،وقيل إ ّنهم انعطفوا نحو
الشمال
الشرقي ،إلى منطقة اخلليل (.)PRO, FO 371/75355
ّ

وكما ذكر اجلنرال بيرن ،أشارت رسائل من األمم امل ّتحدة إلى أنّ إسرائيل أرغمت
الدولية
ما بني َ 7,000و  8,000من العرب من قبيلة العزازمة على عبور احلدود
ّ
إلى األراضي املصر ّية .واستنا ًدا إلى قرار مجلس األمن الصادر يف الـ  17من تشرين
الثاني /نوڤمبر عام َ ،1950وفقًا ِلا أوردته هيئة اإلشراف على الهدنةُ ،طرِدت
و ُر ِّحلت القبائل الواردة فيما يلي« :لقد ُط ِر َد و ُر ِّحل عدد من العرب البدو الذين
الفرعية لقبيلة العزازمة من
يتراوح عددهم بني َ 6,000و  ،7,000وهم من القبائل
ّ
الدولية
اإلسرائيلية ومن املنطقة املنزوعة السالح عبْر احلدود
املنطقة اخلاضعة للسيطرة
ّ
ّ
احملمد ّيني؛ السواخنة؛ العمارات؛ العصيات»
إلى األراضي املصر ّية:
الصبحيني؛ ّ
ّ
(.)IDFA 1338/1979-714

حقيقية
الفرعية لقبيلة العزازمة يف القائمة أعاله مشْ كالت
واجهت العديد من القبائل
ّ
ّ
تتع ّلق مبكان االستقرار.
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

تقدم
موجهة إلى وزارة
اخلارجية حتت عنوان «طرد العرب من إسرائيل» ّ
برقية َّ
ّ
ّثمة ّ
ديناميكيات هذه األحداث.
جيدة بشأن
ّ
صورة ّ
قسما من أبناء قبيلة العزازمة ،التي بقيت على أراضيها
ُتظ ِهر الوقائع أنّ ً
مؤخ ًرا إلى األراضي
وقت االحتالل
اإلسرائيلي لبئر السبع ،قد انتقلوا ّ
ّ
العربية وهم ال يصطحبون سوى املالبس التي كانوا يرتدونها .وزعموا
ّ
القوات
تعرضوا للضرب ولسرقة جميع ممتلكاتهم على أيدي ّ
أ ّنهم ّ
اإلسرائيليةُ ،
العربية قبل أن
يتوجهوا إلى األراضي
وط ِلب إليهم أن ّ
ّ
ّ
أي فكرة عن سبب معاملة
يصيبهم األسوأ .وذكروا أ ّنهم ليس لديهم ّ
اإلسرائيليني لهم بهذه الطريقة .وكانت النتيجة
النهائية أنّ األردنّ
ّ
ّ
قد استحوذت على مجموعة أخرى من الالجئني املعوزين بالكامل
(.)PRO, FO 371/75355

اق ُترِح َعقْد اجتماع للعرب البدو من فلسطني وإسرائيل واألردنّ ملناقشة وضعهم نتيجة
برقية أخرى تتع ّلق برفض إسرائيل للبدو من منطقة بئر السبع،
للحرب ،وذلك يف ّ
وأُ ِ
اخلارجية يف الثاني من كانون األ ّول /ديسمبر عام
رسلت من القدس إلى وزارة
ّ
:1949
العربية أمس أ ّنه نتيجة لعقد اجتماع بني ممثّلي
أفادت الصحافة
ّ
التوصل إلى ا ّتفاق
واألردني يف اجلنوب ،جرى
اإلسرائيلي
اجليشني
ّ
ّ
ّ
لتشكيل جلنة من أربعة شيوخ بدو من جنوب فلسطني ملناقشة مشكلة
ككل .إذا كان هذا هو احلال ،فال ّ
البدو ّ
ستعدل يف
شك يف أنّ املسألة
َّ
الوقت املناسب [من خالل] هيئة جلنة الهدنة املختلطة التي ُق ِّدمت
الشكاوى
األردنية لها (.)PRO, FO 371/75355
ّ
عاما من النكبة
ً
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اخلمسينيات،
ضد العرب يف النقب يف
ويف تعليقه على أنشطة اجليش
اإلسرائيلي ّ
ّ
ّ
سيما
اإلسرائيلي قد طردهم خالل
ّيدعي بيني موريس أنّ اجليش
اخلمسينيات ،وال ّ
ّ
ّ
قبائل العزازمة ،بسبب ما أسماه «منا َهضة االستيطان» .كان «بدو العزازمة» الهدف
ويقدر موريس أ ّنه خالل
سيما يف املناطق احلدود ّية يف النقبّ .
الرئيسي للجيش ،وال ّ
ّ
الفترة الواقعة بني عام  1949وعام ُ ،1953طرِد أو هرب  17,000عربي من النقب
(موريس 1993 ،ص.)157-153 .
وقد ناقشت األونروا (وكالة األمم امل ّتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني) سوء معاملة
ّ
دولية تعمل من أجل
اخلمسينيات ،والتي قامت،
العزازمة يف أوائل
كمنظمة ّ
ّ
للتبرع
الالجئني
ّ
الفلسطينيني ،بفحص طرد وترحيل العزازمة ،وحاولت إيجاد طرق ّ
باملال لتخفيف وضعهم:
قضية عرب
يف اجتماع األمس ل ّلجنة االستشار ّية لألونروا ،نوقشت ّ
وكرر احلجج القدمية،
العزازمة .وقد أثار هذا
ُ
العقيد جوهر من مصرّ .
اخلاصة التابعة للهيئة ،التي اجتمعت يف الـ 4
ّثم أبل َغنا بأنّ اللجنة
ّ
من آب /أغسطس عام ّ ،1954قررت تأييد مصر .وهذا يعني أ ّنه ثبت
بالقوة .بعد بعض
أخيرا أنّ هؤالء البائسني قد ُطرِدوا من إسرائيل ّ
ً
إمكانية
النقاش ،ا ُّت ِفق على أن تقوم األونروا (بدون التزام) بالنظر يف
ّ
احلالية (مقتطفات
عينية لـلعزازمة للتخفيف من احملنة
ّ
تقدمي منحة ّ
السيد
من اخلطاب رقم  2 ،222/3/6شباط /فبراير  ،1955إلى ّ
البريطاني يف الشرق األوسط ،بيروتPRO, :
سمپسون من املكتب
ّ
.)FO 371/115627
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

برقية من
ووردت حالة أخرى من العرب البدو ّ
الفارين من أراضيهم يف ّ
اخلارجية يف الـ  24من تشرين الثاني /نوڤمبر عام
القدس إلى وزارة
ّ
العربية
« :1949يف الـ  7من تشرين الثاني /نوڤمبر ،أفادت الصحافة
ّ
عربية بدو ّية يف ٍ
األردني»
ظروف وصفها وزير اخلارجية
بطرد  500أسرة ّ
ّ
(.)PRO, FO 371/75355
اخلمسينيات ،ويف ّ
فقد العرب البدو
ظل حكم
خالل
عسكري صارم (الزارَ ،)2002 ،
ّ
ّ
البريطانية
العسكري قوانني الدفاع
معظم أراضيهم .كما استخدمت سلطات احلكم
ّ
ّ
األمنية واملناطق املغلقة
وحتديدا املا ّدة  126املتع ّلقة باملناطقللطوارئ لعام 1949
ً
ّ
ملصادرة األراضي البدو ّية .و َوفقًا للما ّدة  ،126أُغلقت هذه املناطق يف وجه العرب،اليهودي .واستخدمت إسرائيل قانو ًنا
مع تأمني بعض هذه املناطق املغلقة لالستيطان
ّ
العربية ،وهو قانون أمالك الغائبني لعام  .1950وسيطرت
آخر للسيطرة على األراضي
ّ

سهلت
إسرائيل على معظم أراضي البدو مبوجب هذا القانون .هذه املناورات
القانونية ّ
ّ
مصادرة األراضي العربية -البدو ّية ،وركّ زت البدو يف منطقة آخذة بالتق ّلص داخل
املنطقة املغلقة (النصاصرة.)2017 ،

اإلسرائيلي التي يعود تاريخها إلى عام
تقدم تقارير األرشيف
على سبيل املثالّ ،
ّ
الديناميكيات األولى بني الدولة وعرب النقب حول األرض .وتشير
 1952حملة عن
ّ
ِ
جدا يف التعامل
السج ّلت األولى أنّ السلطات
اإلسرائيلية كانت يف البداية حذرة ًّ
ّ
سر ّي كيف حاولت إسرائيل
مع مطالَبات األراضي
ّ
العربية يف النقب .و ُيظهر تقرير ّ
العربية مباشرة بعد احلرب يف النقب .يف
كية األراضي
ّ
التعامل مع األمور املتع ّلقة مبلْ ّ
هذا التقرير ،الذي أُ ِ
رسل من رحوڤوت إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع يف الـ 12
العسكري للنقب):
ـﭼبي (احلاكم
ّ
من نيسان /أپريل عام  ،1953كتب ميخائيل َه ِن ْ
عاما من النكبة
ً
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العسكري مبساعدة شيوخ العشائر ضريب َة
«خالل  ،1951/1950جمع حاكم النقب
ّ
ٍ
إسرائيلية.
اإلجمالي الذي ُجمع إلى  19,000ليرة
أراض من البدو ،ووصل املبلغ
ّ
ّ
دفع البدو ً
مال مقابل ّ
تقريبا
ليتم االعتراف بها» (.)ISA GL 13904/14
ً
كل دومن ّ
ّ
اخلمسينيات دفعوا الضرائب على األراضي ،وقام
كل البدو الذين بقوا يف إسرائيل يف
ّ
العسكري والشيوخ احمل ّل ّيون.
بجمعها احلاكم
ّ

يف الفترة نفسها ،أنشأت احلكومة جلنة صغيرة لكن ها ّمة ،هي جلنة ڤايتس ،للتعامل
املستمرة يف النقب .أبلغت هذه اللجنة وزارة
العربية
كية األراضي
ّ
مع مطالَبات ملْ ّ
ّ
القضية املثيرة للجدل يف عام ( 1952النصاصرة،
العدل عن مناقَشاتها حول هذه
ّ
 .)2017واقترحت اللجنة أ ّنه من املمكن «جت ُّنب االعتراف بحقوق البدو يف أراضيهم
أوص ْوا ،بتأخير افتتاح
وإ ْن أثبتوا أ ّنهم قاموا بزراعتها لفترة طويلة ّ
وأوص ْوا ،فيما َ
وممتدة»َ ،
عربي يف النقب من محاولة إضفاء
مكتب التسجيل «الطابو» يف بئر السبع ‹ملنع ّ
أي ّ
الرسمي على ملْكه .ودعت اللجنة احلكومة إلى التعجيل يف إقرار قانون شراء
الطابع
ّ
عملية نقل األرض التي كان البدو يزرعونها يف املاضي
األراضي «من أجل تسهيل ّ
اإلسرائيلية» .ويف السياق ذاته ،أعلنت اللجنة أ ّنه ينبغي تعويض
لسلطات التنمية
ّ
كية األرض» (.)ISA GL 5742/10
البدو «إذا استطاعوا إثبات ملْ ّ
من هذا نعلم أنّ اللجنة قبلت أنّ العرب البدو قد سكنوا النقب قبل تأسيس الدولة،
وأوص ْوا بتعويض البدو الذين كانت
كيةَ ،
واعترفت بزراعة األراضي كدليل على امللْ ّ
أراضيهم ستصا َدر .إذا نظر املرء إلى توصيات جلنة ڤايتس ،ميكنه القول إنّ السياسات
كية األراضي العربية البدو ّية كانت غير واضحة .من ناحية،
اإلسرائيلية املتع ّلقة مبلْ ّ
ّ
أقرت اللجنة أنّ العرب البدو كانوا يسكنون النقب قبل عام  ،1948ولكن من ناحية
ّ
املبررات
العثمانية
استمروا يف استخدام قوانني األراضي
أخرى
ّ
ّ
ّ
والبريطانية باعتبارها ِّ
القانونية الوحيدة إلنكار مطالَبات العرب البدو وحقّهم باألرض.
ّ
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

ضد مخطط براڤر
املستمر لالعتراف :مسيرات
النضال
شعبية ّ
ّ
ّ

منذ إقامة جلنة ڤايتس يف عام  1952ح ّتى اليوم ،قامت احلكومة بتعيني جلان مختلفة
للتعامل مع مطالَبات عرب النقب يف أراضيهم التاريخية .ولم تسفر جلان ﭼولدبرچ
يف عام  2007والتي تلتها فيما بعد جلنة براڤر عن ّ
حل ادعاءات امللكية واالعتراف
التاريخية يف النقب ح ّتى اليوم.
بالقرى العربية
ّ

اإلسرائيلي السابق إيهود أوملرت جلنة ﭼولدبرچ
يف عام  ،2007أقام رئيس الوزراء
ّ
ّ
قضية القرى غير املعترف
حلل وضع مطالبات البدو باألراضي يف النقب ،وللتعامل مع ّ
السبعينيات ،سعى عرب النقب
بها .ويف آالف املطالَبات التي يعود تاريخها إلى
ّ
فدان ( 809,371دومنًا)  -جزء صغير من أراضيهم
إلى احلصول على ّ 200,000
التاريخية  -لالعتراف بها وتسجيلها يف الطابو .ور ًّدا على ذلك ،اقترحت اللجنة
ّ
اإلسرائيلية السابق إليعيزر ﭼولدبرچ)،
(التي أُطلق عليها اسم قاضي احملكمة العليا
ّ
فدان ( 202,342دومنًا) من أراضي العرب البدوً ،
فضل عن
َ
االعتراف بنحو  50ألف ّ
املعترف بها .يف كانون الثاني /يناير عام ّ ،2009
شكلت احلكومة
عدد من القرى غير َ
السياسي يف مكتب رئيس الوزراء ،لتنفيذ
فريقًا برئاسة إيهود براڤر ،رئيس التخطيط
ّ
هذه التوصيات .عرضت جلنة براڤر تلبية ّ
أقل من ربع مطالَبات عرب النقب .وقد
ّ
واملنظمات
املعترف بها
اإلقليمي للقرى غير
رفض أهل النقب ،ممثَّلني يف املجلس
َ
ّ
العرض أل ّنهم رأوا بوضوح أنّ قبولهم سيؤ ّدي إلى املزيد من
احمل ّل ّية املختلفة ،هذا
َ
حث حزب «إسرائيل
كية وهدم قراهم
التاريخية .يف عام ّ ،2011
ّ
اخلسائر ال ّدعاء امللْ ّ
اإلسرائيلي آنذاك أفيـﭼدور
اخلارجية
مييني بزعامة وزير
بيتنا» (وهو حزب
ّ
ّ
سياسي ّ
ّ
ليبرمان) احلكوم َة على سحب ّ
وقدمت
عدلت اللجنة تقريرهاّ ،
اخلطة بالكاملّ .
العربية يف النقب وبعض التعويض شريطة موافقة ّ
أراضي ّ
السكان
للمجمعات
أقل
َّ
ّ
َ
على الرحيل .يف ذلك الوقتّ ،
شكل أهل النقب جلنة التوجيه العليا لعرب النقب

عاما من النكبة
ً
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ضمت اللجنة ممثّلني عن شرائح املجتمع املختلفة ،واألحزاب
إليقاف مخطط براڤرّ .
ّ
النسائية ،وناشطني،
واملنظمات
املدني احمل ّل ّية،
ومؤسسات املجتمع
السياسية،
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ،ونقابة احملامني العرب يف النقب ،وأعضاء الكنيست من النقب.
واحلركة
ّ
متطرفًا
سياسية
كذلك شاركت هيئات
وقانونية ّ
ّ
ّ
عربية أخرى ،وا ُّتهمت بجعل الصراع ّ
النقبي التي
ضد مخطط براڤر هي فئة الشباب
وراديكاليا .كانت إحدى أصلب القوى ّ
ًّ
ّ
املؤسسون مجموعة من الطلبة املتع ّلمني
أُط ِلق عليها احلراك
ّ
الشبابي .كان أعضاؤها ِّ
الفلسطينية يف إسرائيل الذين الت َق ْوا يف اجلامعة ويف
وناشطني من النقب والبلدات
ّ
املظاهرات املختلفة.
احلكومي
الشبابي واألطر املختلفة ،تلقّى املخطط
اجلماعية للحراك
وبفضل اجلهود
ّ
ّ
ّ
لترحيل اآلالف من أهل النقب تغطيةً
إعالمية واسعة َطوال عام  .2013ويف عرض
ّ
الغربية وغ ّزة
الفلسطينيون يف إسرائيل والضفّة
تضامني غير مسبوق يف العالم ،احتشد
ّ
ّ
ّ
عدة مدن يف العالم .وكما أوضح عضو
والشتات وتظاهروا إلى جانب أهل النقب يف ّ
ضد مخطط براڤر
الكنيست من النقب ،طلب أبو عرار ،فإنّ املظاهرات الضخمة ّ
َح َّضها ُ
إدراك أهل النقب حلقوقهم ،وحقيقة أنّ هدف مشروع القانون كان مصادرة «ما
اإلسرائيلي» (مقابلة مع عضو
جرت حتت غطاء القانون
تبقّى من أرض البدو ،التي َ
ّ
الكنيست طلب أبو عرار ،القدس.)2015 ،
زخ ًما يف صيف عام  ،2013حيث ُن ّظمت
ضد املخطط ْ
اكتسب النشاط العا ّم ّ
الوطنية حتت شعار «براڤر لن ّمير» .ويف الـ  15من متّوز /يوليو ،أعلنت
االحتجاجات
ّ
العربية يف إسرائيل إضرا ًبا عا ًّما ليتزامن مع مظاهرات
جلنة املتابعة العليا للجماهير
ّ
ُع ِقدت يف مدينة غ ّزة ورام اهلل والقدس ويافا وبيت حلم واجلليل .وأقيم أكبر احتجاج
رئيسي بالقرب من
يف بئر السبع ،حيث ّنظم الناشطون اعتصا ًما هادئًا إلغالق شارع
ّ
جامعة بن ﭼوريون .بعد مرور أسبوعني ،كانت هناك مظاهرات أخرى يف بئر السبع
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

الغربية ومدن حول العالم .يف اليوم األخير
ووادي عارة ويف املث ّلث واجلليل والضفّة
ّ
من شهر آب /أغسطس ،خرج نحو  10,000شخص إلى الشوارع يف وسط تل أبيب
من ِّددين باقتراح قانون براڤر.

عشية
بلغت االحتجاجات أَ ْو َجها يف الـ  30من تشرين الثاني /نوڤمبر عام ّ ،2013
التصويت الثاني للكنيست على مخطط براڤرّ .نظم الناشطون «يوم غضب» يف إسرائيل
الفلسطينية احملت ّلة وعشرات املواقع األخرى حول العالم .خرج اآلالف من
واألراضي
ّ
احملتجني يف النقب والقدس وحيفا ،وأصبحت قرية حورة يف النقب بؤرة املظاهرات.
ّ
دع ْوا  19,000شخص على الفيسبوك
ونسق احلراك
اليات اليوم ،حيث َ
ّ
الشبابي ف ّع ّ
ّ
ترويجية ونشر
ور ّتبوا وسائل النقل للمتظاهرين .قام املن ِّظمون مبشاركة ملصقات
ّ
التضامنية
وعقدت االحتجاجات
الهاشتاچ « »#StopPrawerPlanعلى التويترُ .
ّ
أمريكية
يف أماكن مثل القدس وغ ّزة ولندن وبرلني وروما وإسطنبول والقاهرة ومدن
ّ
عربي ٌة شا ّب ٌة
املرة األولى التي قادت فيها
ٌ
مجموعات ّ
مختلفة .لقد كان «يوم الغضب» ّ
ٍ
ّ
وليدا للتعبئة السياسية التي
جي ًدا
ضد مخطط براڤر ،وذاك كان ً
مظاهرات ّ
منظم ٌة ّ
حدثت يف املنطقة (النصاصرة.)2017 ،
انتخابي
يف الـ  26من آذار /مارس عام  ،2015قادت القائمة املشتركة (وهي ائتالف
ّ
مدتها أربعة أ ّيام حلقوق
السياسية
مك َّون من األحزاب
العربية) «مسيرة اعتراف» ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني البدو .وبحسب املن ِّظمني ،كان هدف املسيرة زياد َة الوعي بالظروف
ّ
املعترف بها ،واملطالب َة باالعتراف
املعيشية الفظيعة يف القرى العربية البدو ّية غير
ّ
َ
الفلسطينيني
الرسمي بها .بعد إنشاء القائمة املشتركة ،قام عدد من أعضاء الكنيست
ّ
ّ
السياسية.
أهم أولو ّياتهم
بزيارة النقب ،واصفني الصراع يف النقب بأ ّنه واحدة من ّ
ّ
ضد براڤر
ويف هذا الصدد قال عضو الكنيست يوسف جبارين« :إنّ النقب والنضال ّ
أهم ّية
يوحداننا
ً
ّ
جميعا .إنّ احلاجة ّ
امللحة إلى التعامل مع الوضع يف النقب هي أكثر ّ
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الداخلي حول قضايا ش ّتى»(مقابلة مع عضو الكنيست يوسف جبارين،
من خالفنا
ّ
حورة .)2016 ،يف حني أنّ اجلهود املبذولة إلعادة توطني نحو  40,000من املجتمع
العربي يف النقب لم تتوقّف (كوضع العراقيب وأ ّم احليران -على سبيل املثال) ،إذ ال
ّ
زال ّ
السكان يقاومون على نحوٍ
يومي للصمود يف أراضيهم.
ّ
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املستمر من أجل االعتراف باحلقوق التاريخية لعرب النقب وبئر السبع
النضال
ّ

املَراجع

العربية

ا ّلدباغ ،مصطفى .)1965( .بالدنا فلسطني .املجلد الثاني .بيروت :دار الطليعة.
الطيبة :مركز إحياء
الفلسطينيون
َفلح ،غازي.)1989( .
املنسيون :عرب النقب ّ .1986 -1906
ّ
ّ
التراث العربي.
العارف ،عارف .)1999( .تاريخ بير السبع وقبائلها .مكتبة مدبولي.
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ّ
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ِ
السج ّلت يف إسرائيل

أرشيف دولة إسرائيل ( ،)ISAالقدس.
اإلسرائيلي ( ،)IDFAﭼڤعتامي.
أرشيف قوات الدفاع
ّ
املركزي ( ،)CZAالقدس.
الصهيوني
األرشيف
ّ
ّ
ِ
السج ّلت يف لندن:

حدائق كيو ،لندن ،إنـﭽلترا ،مكتب ِ
السج ّلت العا ّمة ( ،)PROمبا يف ذلك:
أوراق مكتب االستعمار CO
اخلارجية FO
أوراق وزارة
ّ
أوراق مكتب احلرب WO

عودة إلى احملتويات
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عـ ــامـ ًـ ــا مــن

الفلسطينية
االجتماعية لدى األق ّل ّية
تط ُّور اخلدمات
ّ
ّ
يف ّ
ظل سياسات إسرائيل 2017-1948
إبراهيم فريد محاجنة

د .إبراهيم فريد محاجنة؛ محاضر كبير ،دائرة اخلدمة االجتماعية ،الكلية
األكادميية صفد.
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الفلسطينية
االجتماعية لدى األق ّل ّية
تط ُّور اخلدمات
ّ
ّ
يف ّ
ظل سياسات إسرائيل 2017-1948

مقدمة
ّ
للفلسطينيني يف إسرائيل ،منذ النكبة ح ّتى هذه
املوجهة
ّمتيزت اخلدمات
االجتماعية َّ
ّ
ّ
مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى رأسها «وزارة
الفترة ،بالغنب الصارخ من طرف ّ
مبسمياتها املختلفة )1(.جت ّلت هذه السياسة يف
العمل ،الرفاه ،واخلدمات
االجتماعية» ّ
ّ
األصالنية يف
االجتماعية بتمييز ،معلن ومستتر ،جتاه هذه األق ّل ّية
مجال اخلدمات
ّ
ّ
ثالثة مستويات مركز ّية:
املوجهة لهذه الفئة ّ
انية.
شح املوارد
وامليزانيات َّ
األ ّول ،املساواة ،أي انعدام أو ّ
السك ّ
ّ

الفلسطينية ،علىالعربية
الثاني ،االعتراف ،واملقصود عدم االعتراف بالرواية
ّ
ّ
املهنية.
أغلبية التعليمات أو اخلدمات أو البرامج أو طرق
ّ
التدخل ّ
جت ّلياتها ،يف ّ

تتجسد يف إقصاء العرب متا ًما أو االكتفاء بالسماح ألق ّل ّية
الثالث ،الشراكة ،التي
ّ
االجتماعية
متثيلية (ظاهر ّي ًا) من املشاركة يف ا ّتخاذ القرارات وصنع السياسات
ّ
ّ

(.)Agbaria, 2017

 .1وزارة اإلغاثة ()1977-1984؛ وزارة العمل والرفاه ()2003-1977؛ وزارة الرفاه ()2007-2003؛ وزارة
االجتماعية (منذ العام
االجتماعية ()2016-2007؛ وزارة العمل والرفاه واخلدمات
الرفاه واخلدمات
ّ
ّ
 2016ح ّتى اليوم).
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

املتكررة،
اإلسرائيلية ذات الصلة جتاه املطالبات
ميكن إيجاز سياسات السلطات
ّ
ّ
الفلسطينيني احلصول على املساواة التا ّمة واالعتراف الكامل والشراكة
بل وإحلاح
ّ
االجتماعية ،بأربع استراتيجيات اُستخدمت يف فترات
احلقيقية يف مجال اخلدمات
ّ
ّ
زمنية متالحقة (محاجنة2018 ،؛ جبارين وإغبارية.)2010 ،
ّ

اإلستراتيجية األولى« :عدم االعتراف» ()1952-1948
ّ

إستراتيجية «عدم االعتراف» إلى جتاهل دعاوى العرب أو تأجيلها أو تأخيرها
تهدف
ّ
الفلسطينية -التي حصلت
اإلستراتيجية جتاه األق ّل ّية
أو االستخفاف بها .جت ّلت هذه
ّ
ّ
على َ
اإلسرائيلية -منذ اإلعالن عن قيام الدولة عام  1948ح ّتى أواخر العام
املواطنة
ّ
الدولية -وعلى رأسها وكالة غوث
املؤسسات
 ،1952حينما ّقررت دولة إسرائيل إعفاء ّ
ّ
أممية أخرى
وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدنى ( )UNRWAووكاالت ّ
ّ
ّ
الدولية ( ،)ILOوصندوق األمم امل ّتحدة للطفولة (،)UNICEF
كمنظمة العمل
ّ
ّ
ومنظمة األمم امل ّتحدة للتربية والعلم والثقافة ( ،)UNESCOوصندوق األمم امل ّتحدة

االجتماعية
مسؤولياتها
اإلمنائي ( ،)UNDPووكالة الزراعة واألغذية ( -)FAOمن
ّ
ّ
ّ
للفلسطينيني داخل حدود ّ
اخلط األخضر التي ُص ِّدق
األساسية
يف تقدمي املعونات
ّ
ّ
فاقية الهدنة «رودوس» يف أواسط عام  .1949بكلمات أخرى ،لم
عليها خالل ا ّت ّ
الفلسطينيني بعد النكبة -التي
مبسؤولياتها جتاه مواطنيها
اإلسرائيلية
تعترف السلطات
ّ
ّ
ّ
احلياتية من خالل
أفقدتهم ممتلكاتهم املا ّد ّية والرمز ّية كافّة -وجتاهلت متا ًما متط ّلباتهم
ّ
سياسية
دولية بتلبية احتياجاتهم إلى أن ّقررت ،ألسباب
اإليعاز إلى ّ
ّ
مؤسسات ّ
محضة ،سحب هذا التوكيل (محاجنة.)2018 ،
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اإلستراتيجية الثانية« :االعتراف الرخيص» ()1956-1953
ّ

الفلسطينية
الشرعية عن مطالبات األق ّل ّية
إستراتيجية «االعتراف الرخيص» تنزع
ّ
ّ
ّ
والتكيف معه .جت ّلت
بواسطة حتويلها إلى إحلاح أو مصدر إزعاج يف اإلمكان معايشته
ّ
امتدت منذ
اإلستراتيجية جتاه األق ّل ّية
هذه
الفلسطينية يف إسرائيل خالل احلقبة التي ّ
ّ
ّ
املؤسسات
االجتماعية جتاه املواطنني
مسؤوليتها
قرار الدولة استرداد
الفلسطينيني من ّ
ّ
ّ
ّ
الثالثي ومذبحة كفر قاسم ،يف تشرين األ ّول عام .1956
الدولية ح ّتى العدوان
ّ
ّ
الفلسطينيني من البالد،
اإلسرائيلية عن انتهاء حقبة طرد
املؤسسة
آنذاك ،أعلنت ّ
ّ
ّ
وضرورة صياغة سياسات جديدة تنسجم مع حقيقة بقائهم كمواطنني يف الدولة.
كانت الفكرة لدى ُص ّناع القرار الصهاينة آنذاك أ ّنه سيجري طرد أو إجالء بقايا العرب
األرشيفية
امليدانية
جماعية تواجههم (انظر الشهادات
يف البالد عند أ ّول «كارثة»
ّ
ّ
ّ
احلكومية يف ّ
ظل احلكم
املؤسسة
لدى :بوميل .)2006 ،بناء على هذا ،قامت ّ
ّ
االجتماعية ،باستثناء بعض اخلدمات
العسكري بتجاهل جميع احتياجات العرب
ّ
ّ
االجتماعية التي تخدم أجندة الدولة ومصاحلها .لهذا الغرض أقيمت «دائرة اخلدمات
ّ
االجتماعية لألق ّل ّيات» يف «وزاره اإلغاثة» والتي أشرفت عليها ّ
موظفة وحيدة كانت
ّ
العسكري ّ
وظيفتها التنسيق مع احلكم
وكل األقسام داخل الوزارات التي تعنى حصر ًّيا
ّ
الفلسطينيني) .خالل هذه الفترة ُع ّي 18
باألق ّل ّيات (كناية عن
اختصاصيا
اجتماعيا
ًّ
ّ
ًّ
مهني ملمارسة
وضابط مراقبة سلوك األحداث والبالغني ،معظمهم لم يتلق َّْوا ّ
أي تأهيل ّ
االجتماعية لألق ّل ّيات» من خالل
االجتماعية .جرى تركيز «دائرة اخلدمات
اخلدمة
ّ
ّ
الداخليني
الفلسطينيني
االجتماعيني العرب على تشغيل الالجئني
االختصاصيني
ّ
ّ
ّ
ّ
يف إطار مشروع «أعمال السخرة» ،بغية توطينهم داخل بلداتهم اجلديدة التي نزحوا
«ضباط مراقبة سلوك األحداث
إليها .خالل فترة «االعتراف الرخيص» ،جرى تنشيط ّ
وباألخص
املدني،
والبالغني» يف الرقابة والسيطرة على العرب الذين اخترقوا القانون
ّ
ّ
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

األمني ،مثل رعاية املواشي يف ٍ
أراض جرى االستيالء عليها لكونها «أمالك غائبني»
ّ
واعتبارها «أراضي دولة» .املقصود أنّ سلطات الدولة ،املتمثّلة ب ِـ «وزارة اإلغاثة»،
العربية بواسطة حتويلها إلى
االجتماعية لألق ّل ّية
الشرعية عن االحتياجات
قامت بنزع
ّ
ّ
ّ
والتكيف معهّ ،إل إذا كان األمر يخدم مصاحلها
مصدر إزعاج يف اإلمكان معايشته
ّ
على نحوٍ مباشر (محاجنة.)2018 ،

اإلستراتيجية الثالثة« :سياسة االستهتار» ()2006-1957
ّ

تقر «سياسة االستهتار» بوجود مشاكل واحتياجات ،ولك ّنها ال تعترف باحللول
ّ
وتدريجية من خالل
الالزمة ،أو جتعل من حتويل املوارد املطلوبة إلى إضافات بطيئة
ّ
ومتفرقة تبقي الوضع غير املرغوب فيه على ما هو عليه.
جزئية
تدابير ّ
ّ

استمرت هذه السياسة ،بتج ّلياتها املختلفة ،منذ اقتناع قادة إسرائيل بشأن ثبات
ّ
الفلسطينيني على أرضهم وعدم ّنيتهم الهروب -ويف الوقت نفسه عدم قدرة السلطات
ّ
اإلسرائيلية على اقتالعهم وطردهم خارج وطنهم -عام  ،1957ح ّتى تو ّلي الوزير
ّ

االجتماعية» (عام  ،)2006حيث تب ّنى
يتسحاك هرتسوغ «وزارة الرفاه والشؤون
ّ
«سد الفجوات» بني العرب واليهود.
سياسة ّ

زمنية
ميكن التمييز بني التج ّليات املختلفة ل ِـ «سياسة االستهتار» يف ثالث فترات ّ
متالحقة :تعميق التمييز ()1968–1957؛ إدارة الفجوات ()1992–1969؛
تقليص الفجوات (ّ .)2007-1993
املميز للفترات الثالث هو اعتماد إسرائيل
ولعل ّ
وخ ِف ّية (،)Rosenhek & Shalev, 2000
ثنائية» ،مع َلنة َ
على ترسيخ «دولة رفاه ّ
إقصائي ال يعتمد على َ
املواطنة أو معيار "احلاجة"
اجتماعي
من خالل تب ّني نظام
ّ
ّ
املخصص /اخلدمة من خالل اجتيازه فحص
(وجوب إثبات املواطن حاجته إلى
َّ
عاما من النكبة
ً
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محددة
استحقاق) أو «التأمني» (دفع مسبق ألقساط التأمني
زمنية ّ
االجتماعي لفترة ّ
ّ
(غالبا
لتلقّي
ّ
معينة ً
املخصص /اخلدمة) ،بل يرتكز على معيار "االنتماء" إلى شريحة ّ
زبائني أو اعتبارات الوالء للسلطة.
فئوي،
اليهود) أو اعتبارات ذات طابع ّ
ّ

جدلي ْي:
بد ْو َريْن
االجتماعية
لترسيخ منظومة «اخلدمات
الثنائية» ،قامت الدولة َ
َّ
ّ
ّ
«الدولة القو ّية» َو «الدولة الضعيفة» أو «الدولة الراسخة» َو «الدولة املهجورة» .فمن
مسؤوليتها الكاملة -املتمثّلة يف حتديد التعليمات واللوائح،
جهة ،أخذت الدولة
ّ

املقدمة ملواطنيها العرب.
والتزويد ،والتمويل والرقابة -على اخلدمات
االجتماعية َّ
ّ
لش ْر َعنة اختالف اخلدمات
«التعدد ّية
يف املقابل ،جرى استغالل خطاب
الثقافية» َ
ّ
ّ
مؤسسات
ونوعا بني مواطنيها اليهود
كما ً
والفلسطينيني ،وذلك بانتقاء ّ
االجتماعية ًّ
ّ
ّ
العربية ،على مركّ باتها،
كرست ُج ّل جهدها ل ِـ «اغتراب» الثقافة
ّ
ألدبيات ّ
الدولة ّ
مهنية ّ
خاصة» (رابينوفيتش،
وتصويرها على أ ّنها متخ ّلفة عن احلداثة وبحاجة إلى «عناية ّ
 ،1998ص.ص .)148-137 .بكلمات أخرى ،غ ّلبت الدولة «خطاب االعتراف»
اجتماعية
على «خطاب املساواة» (رام وبركوفيتش ،)2006 ،وأقامت أجهزة خدمات
ّ
صورت «وزارة
متأخرة ،أواخر
ثنائية منفصلة للعرب واليهود .يف مرحلة ّ
الثمانينياتّ ،
ّ
ّ
العمل والرفاه» نفسها بأ ّنها ضعيفة نتيجة ممارسات الالمركز ّية واخلصخصة التي
اجتاحتها وشملت املَرافق العا ّمة ب َأ ْسرها داخل الدولة.

جتليات سياسات االستهتار:
ّ

زمنية متالحقة:
نستعرض فيما يلي جت ّليات «سياسة االستهتار» يف ثالث فترات ّ
تعميق التمييز ()1968–1957؛ إدارة الفجوات ()1992–1969؛ تقليص الفجوات
(.)2007-1993
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

تعميق التمييز ()1968 - 1957

إستراتيجية تعميق التمييز منذ انتهاء حقبة «انتظار جالء العرب عن البالد»
امتدت
ّ
ّ
لغيت
ح ّتى انتهاء احلكم
االجتماعية
رسميا «دائرة اخلدمات
العسكري )2(،حيث أُ ْ
ّ
ًّ
ّ
«املنسقة لشؤون األق ّل ّيات» بني «وزارة اإلغاثة» وسائر اجلهات
لألق ّل ّيات» مع إبقاء َد ْور
ّ
العسكري.
الفلسطينيني ،وعلى رأسها جهاز احلكم
املعنية باملواطنني
ّ
ّ
ّ

الفلسطينيني واليهود ،حيث ُع ّي 33
تعمق التمييز بني املواطنني
يف هذه الفترةّ ،
ّ
اختصاصيا
ضباط مراقبة السلوك ،لم يتلقَّ معظمهم
ًّ
ًّ
عربيا فقط ،من بينهم ّ
اجتماعيا ّ
مهني ملمارسة اخلدمة ،وق ّلة منهم تلق َّْوا
أي تأهيل
تدريبا أ ّو ًّليا داخل «معهد تأهيل
ّ
ً
ّ
االجتماعيني العرب» الذي كان يركّ ز على أولئك ّ
الفعليني
املوظفني
االختصاصيني
ّ
ّ
ّ
مهنيا.
يف «وزارة اإلغاثة» املرغوب يف تأهيلهم ًّ

االجتماعيون العرب يف التركيز على اخلدمات ذات الطابع
االختصاصيون
استمر
ّ
ّ
ّ
سمي
تصب يف مصلحة الدولة ،كاالستمرار فيما
االستشراقي الكولونيالي التي
ّ
ّ
ّ
ّ
إعادة تثقيف السكان العرب ،والتوعية (االهتمام بالنظافة وطرق استخدام األدوات
وتوخي احلذر داخل
الكهربائية اجلديدة) ،والوقاية
ّ
(احلث على التطعيمات لألطفالّ ،
ّ
ضباط مراقبة السلوك لألحداث
منعا لإلصابات) .يف املقابل،
أرجاء البيت ً
استمر ّ
ّ
واألمني والسيطرة عليهم،
املدني
والبالغني يف متابعة أولئك الذين يخترقون القانون
ّ
ّ
الفلسطينيون الذين ّقرروا العودة
نحو ما أطلق عليهم يف إسرائيل «املتس ّللني» (وهم
ّ
حتركات مقاومة
إلى بلداتهم
األصلية من مكان جلوئهم) أو الذين شاركوا يف ّ
ّ
أي ّ
متاشيا
االجتماعيون العرب،
االختصاصيون
العسكري بهدف العودةُ .منع
للحكم
ّ
ً
ّ
ّ
أمس احلاجة إلى
مع تعليمات «وزارة اإلغاثة» ،عن ّ
مد يد العون إلى شرائح يف ّ

 .2وجد بوميل (بوميل )2007 ،أنّ إعالن إلغاء احلكم
فعليا
ّ
العسكري كان عام  ،1966ولكن إنهاء ممارساته ًّ
كان عام .1968
عاما من النكبة
ً
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املساعدات املا ّد ّية واملعنو ّية -نحو :العاطلني عن العمل؛ العجزة؛ األرامل؛ األيتام؛
أصم؛ أبكم؛ ُمقعد)؛ املرضى املزمنني وغيرهم.
ذوي االحتياجات اخلاصة (ضرير؛ ّ

يف أعقاب أحداث احتجاج اليهود الشرقيني يف وادي الصليب يف حيفا (،)1959
امليزانيات على املجموعة اليهود ّية
تضخ
الشرقية واإلقرار بأنّ
شرعت وزارة اإلغاثة ّ
ّ
ّ
والشرقيني داخل
الغربيني
الهوة بني
اهتمام الوزارة يف العقود القادمة مبتغاه «جتسير ّ
ّ
ّ
بعد
البيت
أقر قادة وزارة اإلغاثة أنّ العرب لم ي ّتخذوا ُ
ّ
اليهودي الواحد» ،بل لقد ّ
النهائي جتاه َ
مواطنتهم وانتمائهم إلى دولة إسرائيل .هذه اخلطوة زادت من
موق َفهم
َّ
االجتماعية بني العرب واليهود (محاجنة.)2018 ،
تعميق الفجوة يف اخلدمات
ّ

إدارة الفجوات ()1992-1969

العسكري ح ّتى تو ّلت أورا منير «وزارة العمل
امتدت هذه الفترة منذ إلغاء احلكم
ّ
ّ
والرفاه» يف حكومة رابني الثانية .اعتمدت سياسة هذه الوزارة على «إدارة الفجوات»،
االجتماعية بني املجموعتني اليهود ّية
أي االعتراف بوجود فجوات يف تقدمي اخلدمات
ّ
إمكانية للتجسير بني الفوارق
والعربية ،ومحاولة إدارتها من خالل اال ّدعاء أ ّنه ال
ّ
ّ
زمنية محدودة ،ولكن دون التعامل مع الفلسطينيني كمجموعة قومية ،بل
يف فترة ّ
وجغرافية.
كطوائف وهو ّيات جهوية
ّ

االجتماعيني العرب  102من املالكات :ج ُّلهم
االختصاصيني
بلغ عدد مالكات
ّ
ّ
االجتماعية ،يف حني عمل س ّتة عشر
عملوا يف مكاتب الشؤون
اختصاصيا
اجتماعيا
ًّ
ّ
ًّ
مبؤسسة التأمني
كضباط رقابة سلوك ،وعمل أربعة
اختصاصيني يف قسم التأهيل ّ
ّ
ّ
اختصاصية وحيدة يف
اختصاصيني يف املستشفيات ،وعملت
الوطني ،وعمل ثالثة
ّ
ّ
ّ
«وزارة العمل والرفاه» ضمن مجال «فتيات يف ضائقة».
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

الفلسطينية،
اجتماعية مستق ّلة داخل البلدات
جرى تفعيل ثمانية مكاتب شؤون
ّ
ّ
الفلسطينية ،وارتكزت
مناطقية خدمت سائر البلدات
وس ّتة مكاتب شؤون
ّ
ّ
املناطقية (الدروز؛ بدو الشمال؛ بدو النقب؛ املسلمون؛الطائفية
على التوزيعة
ّ
ّ
املسيحيون؛ ّ
مسؤولية مباشرة عن توظيف ومتويل
سكان املدن املختلطة) .تو ّلت الوزارة
ّ
ّ
اجتماعية
قدم خدمات
وتشغيل ورقابة مكاتب الشؤون
املناطقية .وعلى هذا ،لم ُت َّ
ّ
ّ
مخصصات شهر ّية لألفراد والعائالت التي تعاني من عسر شديد وفقر
كثيرة سوى ّ
«مخصص ضمان الدخل» داخل
حتولت َبعدها إلى
َّ
مدقع (ح ّتى نهاية عام ّ )1981
االجتماعي».
«مؤسسة التأمني
منظومة ّ
ّ

املهنية ،كما أسلفنا أعاله،
عانت اخلدمات
االجتماعية من نقص كبير يف املالكات ّ
ّ
مؤسستني فقط إليواء
للمؤسسات
العالجية وشبه غياب
وشُ ّح البرامج
اإليوائيةّ ،إل ّ
ّ
ّ
ّ

مؤسسات لألحداث الذين ارتكبوا
عقليا،
ومؤسستني للمس ّنني ،وثالث ّ
ّ
املعاقني ًّ
مؤسسات محدودة االستيعاب لألطفال الذين يف ضائقة
ُج َن ًحا أو جناياتَ ،
وعشر ّ
وخطر ُت ْع َرف ب ِـ «بيوت رعاية األيتام» ،معظمها تابعة للكنائس وأُ ِّسست قبل قيام دولة
كية مستثمرين عرب
ملؤسسات تعمل حتت إشراف
إسرائيل ،أو ّ
جمعيات خير ّية أو مبلْ ّ
ّ
حاولوا قطف ثمار اخلصخصة.
االجتماعية يف اجلامعات
لتخصص اخلدمة
كما عانى الطلبة العرب من عدم قبولهم
ّ
ّ
التوجيهي (البجروت) ،ونتائج امتحان
ومعدالت امتحان
سن القبولّ ،
بسبب حتديد ّ
ّ
(البسيخومتري) .لذا ،كان ّثمة نقص كبير يف عدد أصحاب املهنة
القبول والتصنيف
ّ
الغربية التي
التدخل
االختصاصيني العرب كانوا «أَسرى» مناذج
املؤ َّهلني .كذلك إنّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،وذلك لعدم انكشافهم آنذاك ألطروحات
تعتمدها «وزارة العمل والرفاه»
ّ
الثقافية
اخلصوصية
عالجية تالئم
تدخل
مهنية بديلة حول برامج عمل ومناذج ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية.
للفلسطينيني ،وناقدة لبرامج التدخل
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً
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تقليص الفجوات ()2007-1993
امتدت هذه الفترة منذ تو ّلت أورا منير «وزارة العمل والرفاه» يف حكومة رابني الثانية
ّ
(بداية  )1993ح ّتى تو ّلى يتسحاك هرتسوغ هذه الوزارة (ّ .)2007متيزت هذه الفترة
االجتماعية عبْر استخدام
مبحاوالت الوزيرة أورا منير تقليص الفجوات يف اخلدمات
ّ
موحدة يف توزيع الوزارة للموارد .كان هدف الوزيرة إلزام سائر الوزراء الذين
معايير ّ
امليزانيات ،ظ ّنا منها أنّ «املعايير
املوحدة نفسها يف توزيع
َيخلفونها با ّتباع
املنهجية ّ
ّ
ّ
املصحح» ،هي التي من شأنها تقليص الفجوات
املوحدة» ،بخالف سياسة «التمييز
َّ
ِّ
توزيعي
سد الفجوات دون عدل
ملصلحة اجلماهير
الفلسطينية .إن تبني سياسات ّ
ّ
ّ
االجتماعية وسياسات االعتراف جتاه الفلسطينيني
وتاريخي لم يكن ُليحقّق العدالة
ّ
ّ
يف الداخل.
استخدم َّ
العربي؛ إذ
بحق املجتمع
موحدة لكن مجحفة
ّ
موظفو الوزارة معايير ّ
ّ
االجتماعية
والثقافية على حساب املعايير
السياسية
منحوا الوزن األكبر للمعايير
ّ
ّ
ّ
امليزانيات اجلارية ملكاتب
االقتصاد ّية .استخدمت الوزارة س ّتة معايير يف توزيعّ
املسجلني» يف مكتب الشؤون
الشؤون ب ِنسب متفاوتة .املعيار األ ّول هو «عدد املنتفعني َّ
العربية التي عانت من
علما أنّ السلطات
االجتماعية ،وقد خُ ّصص له ً ،30%
ّ
ّ
نقص يف الكوادر لم تستطع البحث عن منتفعني جدد كحال املكاتب يف املناطق
العربية ،وبسبب ق ّلة املوارد ،ابتكرت
االجتماعية
اليهود ّية ،بل إنّ مكاتب الشؤون
ّ
ّ
املتوجهني لتلقّي خدماتها مثل تسجيل احلاالت اجلديدة
آليات حلصر عدد املنتفعني
ّ
ّ
إضافية على
ميزانيات
العربية
يف «قوائم انتظار» .هذا املعيار لم ُي ِضف ملكاتب الشؤون
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية .يف املقابل« ،التدريج
احلقيقية داخل البلدات
املاسة
الرغم من احلاجات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
معيارا
للسكان والذي ميثّل
االقتصادي»
االجتماعي
السكان
حقيقيا الحتياجات
ّ
ً
ًّ
ّ
98

مدى الكرمل -املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

لم ُي َ
العربية واقعة يف أسفل هذا التدريج ( 3-1يف
علما أنّ السلطات
عط ّإل ً ،10%
ّ
س ّلم من  10درجات) .والطا ّمة الكبرى أنّ املعيار الثالث ،وهو «عدد ا ُأل َسر الكثيرة
ُ
مصداقية عالية ملدى احلاجة،
عطي هو كذلك  ،10%مع العلم أ ّنه مؤشّ ر ذو
ّ
األوالد» أ َ
العربي كبيرة ،وكان يف اإلمكان
على الرغم من أنّ أكثر من نصف أُ َسر املجتمع
ّ
االقتصادي .بكلمات أخرى،االجتماعي
االستفادة من هذا املعيار أسوة بالتدريج
ّ
ّ
مبنية على «حاجات متوقّعة» على
سياسية
جرى تفضيل بل تغليب معايير
وثقافية ّ
ّ
ّ
واقعية»
وعلمية تؤكّ د وجود «حاجات
موضوعية
اجتماعية -اقتصاد ّية
معايير
حقيقية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي.
لدى املجتمع
ّ

قضية أخرى حالَ ْت دون تقليص الفجوات على نحوٍ ُم ْر ٍض ،هي طريقة احملاصصة
ّثمة ّ
امليزانية ،مقابل إلزام السلطة احمل ّل ّية
امل ّت َبعة والتي مبوجبها تدفع وزارة الرفاه  75%من
ّ
بتسديد املتبقّي ( .)25%يف ّ
ظل الوضع املا ّد ّي املزري الذي تعاني منه السلطات
امليزاني ِ
العربية ،ذاك حجر عثرة بل تعجيز َ
ات
حال دون تلقّي مكاتب الشؤون
احمل ّل ّية
ّ
ّ
اجلاري َة والتطوير ّيةَ ،بسبب عجز السلطة احمل ّل ّية عن الوفاء بتسديد قسطها أو أحيا ًنا عن
مجرد االلتزام بذلك.
ّ

العربية،
األمر األخير ،فيما يتع ّلق بإجحاف معايير وزارة الرفاه جتاه مكاتب الشؤون
ّ
امليزانية السابقة .واملقصود
يتعدى  130%من
هو حتديدها لسقف الزيادة السنو ّية مبا ال ّ
ّ
امليزانيات للمجتمع
أ ّنه ح ّتى لو ّقررت «وزارة الرفاه» تصحيح سياساتها والبدء بتحويل
ّ
العربي ،فإنّ هذه الفترة لم تشهد تغييرات جذر ّية بسبب هذا التحديد املسبق.
ّ
ً
العربي
املقدمة للمجتمع
ملحوظا يف اخلدمات
تطو ًرا
االجتماعية َّ
شهدت هذه الفترة ّ
ّ
ّ
عدة ُص ُعد :أُغ ِلقت ّ
املناطقية املجحفة ،وأقيمت
االجتماعية
كل مكاتب الشؤون
على ّ
ّ
ّ
الفلسطينية؛ طرأت زيادة كبيرة
اجتماعية مستق ّلة ملعظم البلدات
مكاتب شؤون
ّ
ّ
االجتماعيني التي شرعت يف إعطاء اخلدمات
االختصاصيني
ونوعية يف عدد مالكات
ّ
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً

99

إبراهيم فريد محاجنة

تخصصات أكثر)؛
لشرائح
مجتمعية لم جت ِر تغطيتها من قبل (حيث شمل األمر ّ
ّ
عالجية أكثر
ميزانيات جارية وتطوير ّية أكثر سخاء؛ ُص ِّدقَ على برامج
حولت الوزارة
ّ
ّ
ّ
إيوائية من
مؤسسات
وتنو ًعا؛ أقيمت مراكز
مجتمعية  -نهار ّية؛ ُص ِّدقَ على ّ
عد ًدا ّ
ّ
ّ
خالل نظام ا َ
(جمعيات أو رجال
خل ْص َخصة ،وذلك باالعتماد على املبادرين العرب
ّ
أعمال) ،لتقدمي اخلدمات مع إبقاء صالحية التمويل والرقابة يف يد الوزارة .كذلك
ً
تخصص اخلدمة
شهدت هذه الفترة ازديا ًدا
ملحوظا يف إعداد الطلبة املقبولني يف ُّ
املؤهلني،
سد النقص يف عدد
االجتماعية ،وهو ما ساعد على ّ
االختصاصيني ّ
ّ
ّ
وكذلك جرى قبول ِن َسب ضئيلة ،حسب نظام احملاصصة ،يف برامج املاجستير
اختصاصيني دراستهم للقب الدكتوراه .تعود
عدة
للخدمة
االجتماعية ،واستكمل ّ
ّ
ّ
العربي والنضال
نسبي يف احلكم احمللي
هذه التطورات إلى عوامل عديدة ،منها تطور
ّ
ّ
العربية ،ازدياد
من أجل تطوير أقسام الرفاه االجتماعي داخل السلطات احمللية
ّ
وعيهم
عدد األكادمييني
الفلسطينيني املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية وتعميق ّ
ّ
الحتياجات مجتمعهم وخصوصيته ،النضال السياسي والقانوني نحو جتسير الهوة يف
توزيع امليزانيات ،وحتوالت داخلية يف احلكم احمللي عموما ،وتوجهات احلكومة لدمج
اإلسرائيلي خصوصا ،لدوافع لها عالقة مبصلحة
الفلسطينيني يف االقتصاد
املواطنني
ّ
ّ
اإلسرائيلي أساسا.
السوق
ّ
من اجلدير ذكْره أنّ الوزيرة أورا منير رفضت االعتراف بتمثيل «جلنة املتابعة للشؤون
أصرت الوزيرة
مستشارا للشؤون
وعينت
االجتماعية يف املجتمع
ً
ّ
العربي»ّ ،
ّ
العربيةّ .
ّ
جماعي.
الفلسطينية بوصفها حاالت فرد ّية ال من منطلق
على التعامل مع البلدات
ّ
ّ
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

«سد الفجوات» ()2017-2007
اإلستراتيجية الرابعةّ :
ّ

االجتماعية»
امتدت هذه الفترة منذ تو ّلي يتسحاك هرتسوغ «وزارة الرفاه واخلدمات
ّ
ّ
االجتماعية» يف بداية عام
هيكلية مكاتب الشؤون
ح ّتى البدء يف تعميم «إعادة
ّ
ّ
املهمة واألخيرة الصادرة عن «سيكوي:
 .2017سنعتمد يف هذا املوجز على التقارير ّ
املدنية» ،وعن مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست (عيدو،
اجلمعية لدعم املساواة ّ
ّ
االجتماعية يف إسرائيل (غال،
 ،)2017وعن «مركز طاوب» لدراسة السياسات
ّ
مدهال وباليخ.)2017 ،
الضيقة
ّمتيزت هذه الفترة مبحاولة الوزير يتسحاك هرتسوغ ّ
«سد الفجوات» يف التغطية ّ
لالحتياجات؛ إهدار ُج ّل الوقت يف متابعة قضايا تتع ّلق بقوانني احلماية على أنواعها؛
التعاطي احملدَّد مع آفة الفقر؛ الضعف البنيويّ يف أخذ زمام املبادرة والتجديد؛ خصخصة
االجتماعي .وهذا
طوعية يف ُصلب العمل
تزويد اخلدمات؛ إدخال عناصر جتار ّية أو
ّ
ّ
التوزيعي واالرتهان إلى مبدأ املساواة يف توزيع املوارد غير املنجز
يدل أن غياب العدل
ّ
العربي ال تزال
االجتماعي
أصالُ ،يؤكد أن سياسات الدولة يف تعاطيها مع املشهد
ّ
ّ
االستشراقي ،والتعامل مع الفلسطينيني كطوائف وعشائر ،ومناطق
تتحرك يف اإلطار
ّ
جغرافية ،وهو ما ُيالحظ على سبيل املثال ،ال احلصر ،يف تعامل الشرطة مع موضوع
ّ
الفلسطيني يف الداخل.
العنف واجلرمية يف املجتمع
ّ

الفلسطينية يف ّ
ظل سياسات الدولة،
االجتماعية لدى األق ّل ّية
َت َت ُّبع تط ُّور اخلدمات
ّ
ّ
االجتماعية
احلالية ،يقود إلى االستنتاج أنّ مكاتب الشؤون
منذ قيامها ح ّتى الفترة
ّ
ّ
حد العجز ،يف شأن مواجهة
يف املجتمع
تتميز بق ّلة حيلتها و ِق َصر يدها ،إلى ّ
العربي ّ
ّ
مجرد التعاطي معها .وعليه ،ما
احتياجات ومشاكل الفئات
َ
املستهدفة ،أو ح ّتى يف ّ
واملستمر ،وبطالة
الفلسطينيون يعانون من ِن َسب عالية من الفقر املدقع
زال املواطنون
ّ
ّ
عاما من النكبة
ً

101

إبراهيم فريد محاجنة

ري،
مع َلنة ومق َّنعة ،وفجوات عميقة ،وتفشّ ي اإلجرام على أنواعه مبا فيه العنف ا ُأل َس ّ
وتزايد أعداد املدمنني على الكحول والقمار واملخ ِّدراتُّ ،
وتفكك ا ُأل َسر ،وا ّتساع دائرة
املتعددة األزماتً ،
النمطية املعيار ّية ّ
لكل شريحة
فضل عن االحتياجات
العائالت
ّ
ّ
ّ
انية.
سك ّ
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

املَراجع

بالعربية
االجتماعية يف املجتمع
 من املسؤول عن إخفاق مكاتب الشؤون.)2008 (أ. إبراهيم،محاجنة
ّ
.86-81 .ص. ص،1 ،العربي؟ دراسات
ّ

باإلجنليزية
ّ

Agbaria, Ayman K. (2017). “The New Face of Control: Arab
Education under Neoliberal Policy”. In Rouhana, Nadim &
Huneidi, Sahar (Eds.). Israel and Its Palestinian Citizens:
Ethnic Privilege and Equal Citizenship. Pp. 299-335.
Cambridge: Cambridge University Press.
Rosenhek, Zeev & Shalev, Michael (2000). “The Contradictions
of Palestinian Citizenship in Israel: Inclusion and Exclusion
in the Israeli Welfare State”. In Nils Butenschon, Uri Davis &
Manuel Hassassian (Eds.). Citizenship and the State in the
Middle East: Approaches and Applications. Pp. 288-315.
Syracuse: Syracuse University Press, Syracuse.

103

عاما من النكبة
ً

إبراهيم فريد محاجنة

بالعبر ّية
بوميل ،يئير .)2006( .مبادئ سياسات التمييز اجتاه العرب يف إسرائيل.1967-1948 ،
مراجعات يف نشأة إسرائيل ،16 ،ص.ص.413-391 .
بوميل ،يئير .)2007( .ظل أزرق أبيض :سياسات املؤسسة اإلسرائيلية وأنشطتها بني املواطنني
العرب ،سنوات التكوين .1968-1958 :حيفا :برديس.
ميزانية
بليكوف ،ميخال؛ وأبو صالح ،مها .)2011( .من احلواجز إلى الفرص :تخصيص
ّ
االجتماعية داخل السلطات
االجتماعيني يف الدوائر
االختصاصيني
وزارة الرفاه ومالكات
ّ
ّ
ّ
العربية .القدس :جمعية سيكوي
احمللية
ّ
ّ

مدنية
جبارين ،يوسف؛ واغبارية ،أمين .)2010( .تعليم باالنتظار :سياسة احلكومة ومبادرات ّ
العربي .الناصرة وحيفا :دراسات -املركز العربي للقانون والسياسات والعيادة
لتعزيز التعليم
ّ
حلقوق األقلية العربية ،كلية القانون ،جامعة حيفا.
غال ،جوني؛ وشابيط ،مدهال؛ وباليخ ،حاييم .)2017( .متويل خدمات الرفاه يف السلطات
احمللية .تقرير وضع الدولة :مجتمع ،اقتصاد وسياسات (ص.ص .)178-147 .القدس:
ّ
مركز طاوب ألبحاث السياسات االجتماعية.
االجتماعية يف املجتمع العربي :بني مطرقة احلكم
محاجنة ،إبراهيم .)2008( .مكاتب الشؤون
ّ
احمللي .الرأي السائد ،46 ،ص.ص.19-15 .
املركزي وسندان احلكم
ّ
ّ

العربي يف إسرائيل منذ
االجتماعي يف املجتمع
محاجنة ،إبراهيم« .)2018( .تطور مهنة العمل
ّ
ّ
العسكري» .لدى :جوني ،غال؛ وروني ،هولر.
البريطاني حتى نهاية احلكم
االنتداب
ّ
ّ
(محرران) .ليس صدقة بل عدالة :فصول يف تطور العمل االجتماعي يف إسرائيل.
ص.ص .194-171 .بئر السبع :جامعة بن جوريون ،معهد بن جوريون لبحث إسرائيل
والصهيونية.
االجتماعي
محاجنة ،إبراهيم؛ وخطيب ،أنوار؛ وبار أون ،أرنون( .قيد النشر) .تطوير مهنة العمل
ّ
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تطور اخلدمات االجتماع ّية لدى األقل ّية الفلسطين ّية
ُّ

حيز التنفيذ
العربي من نهاية احلكم
يف املجتمع
ّ
العسكري حتى دخول قانون ضمان الدخل ّ
ّ
( .)1982-1968مجتمع ورفاه.
محاجنة ،إبراهيم؛ وخطيب ،أنوار؛ وبار أون ،أرنون( .قيد التحكيم) .تطوير مهنة العمل
حيز التنفيذ وحتى إلغاء
االجتماعي يف املجتمع
العربي من دخول قانون ضمان الدخل ّ
ّ
ّ
اجتماعي.
أمان
(.)1995-1982
ة
املناطقي
املكاتب
ّ
ّ

احمللية من خالل طريقة
عيدو ،أبجار .)2017( .متويل اخلدمات
االجتماعية يف السلطات ّ
ّ
التمويل املطابقة .القدس :الكنيست ،مركز األبحاث واملعلومات
رابينوفيتش ،داني .)1998( .األنثروبولوجيا والفلسطينيني .رعنانا :املركز لبحث املجتمع العربي
يف إسرائيل.
رام ،أوري؛ وبركوفيتش ،نيتسا .)2006( .مساواة واختالف :مقدمة .لدى :أوري ،رام؛ ونيتسا،
بركوفيتش( .محرران) .ال مساواة .ص.ص .13-7 .بئر السبع :جامعة بن جوريون.

عودة إلى احملتويات
عاما من النكبة
ً

105

مدى الكرمل – املركز العربي للدراسات االجتماعية
التطبيقية ،هو مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية
تأسست عام  2000يف مدينة حيفا .يهتم مدى الكرمل بالتنمية البشرية
والقومية يف املجتمع ،ويهدف إلى تشجيع البحث التطبيقي والنظري حول
الفلسطينيني يف إسرائيل .ويركز مدى الكرمل على سياسة احلكومة
واالحتياجات االجتماعية والتربوية واالقتصادية للمواطنني الفلسطينيني
يف إٍ سرائيل وعلى الهوية القومية واملواطنة الدميقراطية .ويسعى املركز إلى
توفير قاعدة مؤسساتية ومناخ فكري لدراسة احتياجات الفلسطينيني يف
إسرائيل ومستقبلهم اجلماعي وعالقتهم بإسرائيل وبباقي أجزاء الشعب
الفلسطيني والعالم العربي .كما يسعى إلى تدريب جيل جديد من علماء
االجتماع والسياسة الفلسطينيني على توجهات نقدية يف الدراسات
الفلسطينية واإلسرائيلية.
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