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«هبة أكتوبر »2000
عقد ونصف العقد على
ّ

َمنية لرموز الوعي
ي
فلسطينيو  48بين ف َّك ِ
َ
المالحقة األ ّ
ّ
السياسي
القومي وتجريم العمل
ّ
ّ
أنطـوان شلحـت وإمطـانس شحـادة
قــد يُصــاب البعــض بالدهشــة مــن ج ـ ّراء أوجُ ــه التشــابه إىل درجــة التطابــق شــبه الكامــل بــن
مُعظــم ردّات الفعــل اإلرسائيليّــة األخــرة عــى مشــاركة الفلســطينيّني يف الداخــل يف الهبّــة الشــعبيّة
ً
أساســا حمايــة الهُ ويّــة الفلســطينيّة والعربيّــة
األخــرة التــي انطلقــت مــن القــدس وتغيّــت
واإلســاميّة لهــذه املدينــة يف مواجهــة مــا تتعـ ّرض لــه مــن ممارســات طمــس ،وبــن أغلبيّــة ردّات
ّ
وخاصــة دورهــم يف االنتفاضــة الثانيــة عــام
الفعــل عــى مشــاركتهم يف هبّــات شــعبيّة ســابقة
.2000
أن أوجــه الشــبه هــذه تشــ ّكل برأينــا دليـ ً
ـا آخــر عــى ّ
غــر ّ
أن جوهــر تعامــل إرسائيــل مــع
السـ َ
الفلســطينيّني يف الداخــل لــم يتغـ ّ
ـر ،وتُعتــر املقاربــة األَمنيّــة ِّ
ـمة األبــرز املســيطرة عليــه منــذ
مــا بعــد نكبــة عــام  .1948ينســحب هــذا األمــر عــى ردّات الفعــل الرســميّة بقــدر مــا ينســحب
عــى ردّات الفعــل الصــادرة عــن كثــر مــن املح ّللــن ومعاهــد األبحــاث.
يتجاهــل أصحــاب هــذه الــردّات حقيقــة ّ
أن قضيّــة الفلســطينيّني يف الداخــل جــزء مــن القضيّــة
الفلســطينيّة.
ـي «العــرب يف إرسائيــل:
وكان عزمــي بشــارة حــدّد ذلــك منــذ ســنوات كثــرة يف كتابــه املرجعـ ّ
رؤيــة مــن الداخــل» ،حيــث أ ّكــد فيــه  -يف مــا أ ّكــدّ -
أن العــرب يف إرسائيــل هــم ســ ّكان البــاد
األصالنيّــون ،وهــم جــزء مــن األمّ ــة العربيّــة التــي تعيــش حالــة رصاع مــع إرسائيــل ،وجــزء مــن
ـطيني الــذي تع ـ ّرض إىل عمليّــة ســطو مس ـ ّلح عــى أرضــه شــملت هــدم مرشوعــه
الشــعب الفلسـ
ّ
ـي 1.وشــدّد عــى ّ
أن قضيّتهــم نشــأت تاريخيًّــا كجــزء مــن القضيّــة الفلســطينيّة؛ فلــوال
الوطنـ ّ
نشــوء قضيّــة الالجئــن ملــا نشــأت مســألة «أق ّليّــة» عربيّــة يف الداخــل .أمّ ــا املمارســات اإلرسائيليّــة
التــي تتضمّ ــن مصــادرة أرايض العــرب يف الداخــل ومحارصتهــم وتجميعهــم ديموغرافيًّــا ،بمــوازاة
العمــل عــى إعــادة تشــكيل ُهويّتهــم الثقافيّــة بمــا يتناســب مــع نهــج احتوائهــم كأق ّليّــات متنافــرة
.1

بشارة ،عزمي .)2008( .العرب يف إرسائيل :رؤية من الداخل .بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربيّة.
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متنازلــة عــن املســاواة الكاملــة وعــن الشــخصيّة العربيّــة الكاملــة يف دولــة يهوديّــة ،فهــذه ك ّلهــا
ليســت مجـ ّرد مر ّكبــات يف سياســة تمييــز عنــريّ  ،بــل هــي جــزء مــن سياســة تشـ ّكل اســتمرا ًرا
أهدافــا تاريخيّــة .وهــي مــا زالــت تجــري َّ
ً
تاريخيًّــا لقضيّــة فلســطني وتضــع لنفســها ً
وتنفذ
أيضــا
بعقليّــة كولونياليّــة اســتيطانيّة ،وتتّخــذ شـ ً
ـكل كولونياليًّــا كذلــك.
أن بعــض أصحــاب ردّات الفعــل شـ ّ
بالرغــم مــن ذلــك ،بوســعنا أن نشــر إىل ّ
ـخصوا -ويمكــن القول
إنّــه تشــخيص بكفــاءةّ -
أن إرسائيــل فشــلت يف القضــاء عــى الهُ ويّــة الوطنيّة املشــركة بني السـ ّكان
ـطيني داخــل إرسائيــل وخارجهــا .وثبــت م ـ ّرة أخــرى أنّــه بالرغــم مــن
يف حيّــزات الوجــود الفلسـ
ّ
«التطــوّرات املســتق ّلة» ملجــاالت هــذا الوجــود ،فقــد بقــي ارتبــاط الفلســطينيّني قويًّــا بماضيهــم
ـي وبهُ ويّتهــم الفلســطينيّة وبالعالقــات العائليّــة ،التــي تو ّلــد معً ــا شــعو ًرا بالتضامــن
التاريخـ ّ
يوضــع موضــع اختبــار ك ّلمــا نشــأ وضــع يُلحــق أذى ً
بالغــا بحيــاة الفلســطينيّني أو برمــوز وطنيّــة
ودينيّــة مثــل املســجد األقــى .ولقــد ورد مثــل هــذا التشــخيص -عــى ســبيل املثــال ال الحــر -يف
ـي»
ســياق «تقديــر موقــف» جديــد صــادر عــن مجموعــة باحثــن يف «معهــد أبحــاث األمــن القومـ ّ
2
يف جامعــة تــل أبيــب يف أواخــر ترشيــن األوّل /أكتوبــر عــام .2015
بيــ َد ّ
ـض إىل أيّ اســتنتاج خــارج عــن املألــوف ،واكتفــت مجموعــة
أن هــذا التشــخيص لــم يُفـ ِ
الباحثــن تلــك بدعــوة الحكومــة اإلرسائيليّــة إىل أن تــدرس مــن جديــد سياســتها العامّ ــة حيــال
ّ
ّ
وتوســع تنفيــذ الخطــوات التــي بــدئ
ـرع
األقليّــة العربيّــة يف إرسائيــل ،وبصــورة
خاصــة أن تـ ّ
بهــا مــن أجــل «زيــادة االندمــاج االقتصــاديّ للس ـ ّكان العــرب» .وأشــارت يف الوقــت عينــه إىل ّ
أن
هــذه املوضوعــات بُحثــت يف االجتماعــات التــي جــرت يف  21أيّــار /مايــو عــام  2015بــن رئيــس
الحكومــة ورئيــس القائمــة املشــركة ،وعــى أساســها جــرى وضــع جــزء ال بــأس بــه مــن الخطــط
التــي تنتظــر التنفيــذ .ومثــل هــذه الدعــوة صــدرت ً
أيضــا عــن بعــض األصــوات العربيّــة يف
الداخــل إىل ناحيــة تحميــل أعضــاء الكنيســت العــرب ولجنــة املتابعــة العليــا مســؤوليّة تبعــات
3
هــذه السياســة اإلرسائيليّــة.
ونظــرا ً إىل ّ
أن هــذه التطــوّرات أتــت بالتزامــن مــع مــرور عَ قــد ونصــف العقــد عــى هبّــة أكتوبــر
ّ
نخصــص مقــال وجهــة النظــر هــذا لتلــك الذكــرى ومــا عنتــه بالنســبة إىل
عــام  ،2000ارتأينــا أن
ـايس
كينونــة الفلســطينيّني يف الداخــل .وســنحاول مــن خــال وجهــة النظــر أن نغــوص بشــكل أسـ ّ
عــى املقاربــة التــي تتّســم بهــا السياســة اإلرسائيليّــة العامّ ــة إزاء هــؤالء الفلســطينيّني ارتبا ً
طــا
.2
.3

العربي يف إرسائيل عىل خلفية األحداث العنيفة األخرية»« ،مباط عال» ،عدد ،757
دورون ماتسا ومئري إلران وإيتمار رداي« :الجمهور
ّ
القومي يف جامعة تل أبيبhttp://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=10847 :
 ،22/10/2015معهد أبحاث األمن
ّ
ميعاري ،سامي« .يف انتظار التغيري» ،صحيفة معاريف( 15/11/2015 ،النسخة الورقية) .نوهت الصحيفة بأن الكاتب محارض يف قسم
دراسات العمل يف جامعة تل أبيب وباحث زميل يف «املعهد اإلرسائييل ّ للديمقراطية» -القدس.
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بتلــك الهبّــة ،ويف مــا إذا كانــت مشــدودة إىل جــذور هــذه السياســة منــذ نكبــة عــام  1948وصــوال ً
إىل مطلــع األلفيّــة الحاليّــة.
ويف الوقــت عينــه ،ســنحاول أن نســتقرئ آخــر تج ّليــات تلــك السياســة ومظاهرهــا التــي تأجّ جــت
بالتزامــن مــع كتابــة وجهــة النظــر هــذه عــر قــرار اإلعــان عــن الحركــة اإلســاميّة -الجنــاح
َّ
املصغــر للشــؤون
الشــمايل ّ حركــة غــر قانونيّــة ،الــذي اتّخــذه املجلــس الــوزاريّ اإلرسائيــي ّ
السياســيّة -األَمنيّــة يــوم  17ترشيــن الثانــي /نوفمــر .2015
األمني
املنظور
ّ
ثمّ ــة شــبه إجمــاع لــدى الباحثــن يف شــؤون فلســطينيّي  1948عــى ّ
أن أبــرز تح ـوُّل يف الســلوك
واملواقــف السياسـيّة لــدى هــؤالء الفلســطينيّني إىل ناحيــة توكيــد الفلســطنة عــى مســتوى الهُ ويّــة
ّ
الضفــة الغربيّــة
حــدث بعــد حــرب حزيــران /يونيــو عــام  1967ومــا أســفرت عنــه مــن احتــال
ّ 4
وتجســد هــذا التحـوُّل عــى نحــو خـ ّ
ّ
وقِطــاع غـزة،
ـاص يف زيــادة وعيهــم بكونهــم مجموعــة قوميّة
ـيايس ،وتنشــئ ّ
مؤسســات سياسـيّة وقوميّــة أخــرى،
تعيــش يف دولــة إرسائيــل وتُطـوِّر التنظيــم السـ ّ
وهــو مــا أســفر عــن البــدء برفــع مطالــب جديــدة غايتهــا تغيــر تعامــل الدولــة معهــم ،وبلــغ
هــذا التحــوّل ذروتــه يف يــوم األرض يف العــام .1976
غــر ّ
ـي فقــط لــم يتغـ ّ
ـر
أن التعامــل اإلرسائيـي ّ مــع هــؤالء السـ ّكان الفلســطينيّني مــن منظــور أمنـ ّ
َقـ ّ
ط ،واســتم ّر يف ثمانينيّــات القــرن العرشيــن املنــرم ،كمــا تــد ّل عــى ذلــك مثـاً توصيــات قدّمها
عضــو الكنيســت (األســبق) أمنــون لــن يف العــام  1980إىل لجنــة الخارجيّــة واألمــن يف الكنيســت يف
5
شــأن َ
صـوْغ سياســة تجــاه العــرب يف إرسائيــل.
وجــاء يف توصيــات لــن هــذه ّ
أن عــى دولــة إرسائيــل أن تتعامــل مــع معظــم املواطنــن العــرب
كمشــكلة أمنيّــة مــن الدرجــة األوىلّ ،
وأن ســبب هــذه املشــكلة يعــود إىل تطـ ُّرف الجــزء األكــر مــن
ـي ال إىل إرسائيــل .وأضــاف ّ
أن التوصيــات التــي يقدّمهــا تنــدرج يف ســياق األهــداف
املجتمــع العربـ ّ
الراميــة إىل منــع وتضييــق حيّــز العمــل وإضعــاف ومراقبــة وتشــويش عمــل التيّــارات أو الجهــات
ـي ،بغيــة منعهــا مــن ج ـ ّر الس ـ ّكان العــرب إىل مغامــرات خطــرة
املتط ّرفــة داخــل املجتمــع العربـ ّ
ضـ ّد الدولــة ،كمــا يجــب منعهــا مــن تحضــر البنــى التحتيّــة التنظيميّــة لفعــل ذلــك .ومــن ضمــن
.4

Rouhana, N. Nadim. 1997. Palestinian Citizen in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict. YaleUniversity Press; Rouhana, N and Ghanem, A. 1998. “The Crisis of Minorities in Ethnic State: The Case of
Palestinian Citizen in Israel”, International Journal of Middle East Studies, 30,(3): 321-34.
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لني ،أمنون .1980 ،اقرتاح سياسة لنشاط الدولة يف أوساط عرب إرسائيل ،رؤوس أقالم ألبحاث داخليّة يف لجنة الخارجيّة واألمن يف الكنيست.
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التوصيــات التــي قدّمهــا تطويــر البلــدات العربيّــة ،ودعــم الفئــات املعتدلــة ما ّديًّــا ومعنويًّــا وبــك ّل
اإلمكانيّــات املتاحــة ،بالتــوازي مــع سياســة ردع وترهيــب التيّــارات املتط ّرفــة .وأ ّكــد أنّــه بغيــة
تنفيــذ هــذه التوصيــات ،قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل تغيــر قوانــن ،وإىل مراقبــة صارمــة للتيّــارات
املتط ّرفــة.
ويمكــن القــول ّ
إن فــرة التســعينيّات مــن القــرن املنــرم تُعتـ َ
ـر بمثابــة أكثــر الفــرات هــدوءًا يف
مــا يتع ّلــق بعالقــة الفلســطينيّني يف الداخــل مــع إرسائيــل ،واملقصــود تحديـدًا فــرة واليــة حكومــة
يتســحاق رابــن خــال األعــوام  1996 -1992والتــي عدّهــا البعــض بمنزلــة «فــرة ذهبيّــة» يف
عالقــة حكومــة إرسائيــل بالفلســطينيّني.
وو ً
َفقــا ألحــد الباحثــن اإلرسائيليّــنّ ،
إن «عمليّــة الســام» التــي انطلقــت إثــر توقيــع اتّفــاق أوســلو
بــن إرسائيــل ومن ّ
ظمــة التحريــر الفلســطينيّة (العــام  )1993أثّــرت يف اتّجاهــن متناقضــن عــى
الفلســطينيّني يف إرسائيــل .فمــن جهــة أوىل ،اعرتفــت حكومــة رابــن برشعيــة مطلــب املســاواة املدنية
للفلســطينيّني ،ومــن جهــة أخــرى فـ ّ
ـإن اتّفــاق الســام تَجاهـ َل -مــن زاويــة رؤيــة الفلســطينيّني يف
ـي أو الغبــن الــذي لحــق بالفلســطينيّني يف الداخــل.
الداخــل -موضوعــات وجوانــب العــدل التاريخـ ّ
ولذلــك أنتجــت عمليّــة أوســلو توجّ هــات متناقضــة لــدى الفلســطينيّني يف إرسائيــل :الرغبــة يف
االندمــاج لــدى املعتدلــن (يشــمل هــذا الباحـ ُ
ـث حــزبَ الجبهــة الديمقراطيــة للســام واملســاواة
ضمنهــم) ،وتوجّ ــه االغــراب لــدى الفئــات القوميّــة 6.معنــى هــذا ّ
أن «عمليّــة الســام» ببســاطة
أنتجــت توجُّ هــات تــراوح بــن تيّــار األرسلــة وتيّــار الف َل ْسـ َ
طنة .ويف وقـ ت الحــق ،أدّى فشــل أوســلو
َ 7
َو «عمليّــة الســام» ب ُرمّ تهــا إىل تعزيــز تيّــار الف َل ْس ـطنة.
إن املح ّ
ّ
طــة التاليــة بعــد أوســلو ،التــي يمكــن القــول إنّهــا أنتجــت ســلو ًكا جديدًا لــدى الفلســطينيّني
يف الداخــل يشـدّد عــى النضــال يف مَ حــاور داخليّــة (مثــل يهوديّــة الدولــة ،وعالقــات القوّة ،ومســألة
املهجَّ ريــن والالجئــن ،والتــي شـ ّكلت مــن جهــة مقابلــة دليـاً عــى حــدوث تغـ ُّ
ـر يف تعامــل الدولــة
معهــم) ،تمثّل ـ ت يف ه ّبــة أكتوبــر وانتفاضــة األقــى يف العــام  .2000وعــى الرغــم مــن أنّهــا لــم
تكــن نقطـ َ
ـة التحــوّل الوحيــدة ،فإنّهــا كانــت األبــرز .وبعدهــا جــاءت الحــرب عــى لبنــان يف العــام
ـمي َْت إرسائيليًّــا «حــرب لبنــان الثانيــة») ،ونـ ْ
( 2006التــي أ ُ ْسـ ِ
ـر وثائــق الرؤيــا املســتقبليّة مــن
جانــب ّ
ـطيني مــع دولــة
مؤسســات فلســطينيّة يف الداخــل تســعى إىل تحديــد عالقــة املجتمــع الفلسـ
ّ
إرسائيــل ،يف نهايــة العــام  2006وبدايــة العــام  ،2007ومــن ث َـ ّم الحــرب عــى غـ ّزة يف نهايــة العــام
 2008وبدايــة العــام .2009
.6
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Reiter , Y. itzhak, 2009. “Israel and its Arab Minority”: www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/reiter.html

غانم ،أسعد ،ومهنّد مصطفى .2009 ،الفلسطينيّون يف إرسائيل :سياسات األق ّليّة األصليّة يف الدولة اإلثنيّة .رام الله :مدار.
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إن هــذه املح ّ
ّ
طــات ك ّلهــا أثّــرت تأثـرًا مبــارشًا يف طبيعــة العالقــات بــن دولــة إرسائيــل والسـ ّكان
الفلســطينيّني عامّ ــة ،ويف املقابــل رفعــت مســتوى املالحقــة السياســيّة األمنيّــة لتيّــارات فكريّــة
وتنظيمــات سياســيّة حزبيّــة رأت الدولــة أنّهــا تتحمّ ــل مســؤوليّة مبــارشة عــن تغـ ُّ
ـر الوعــي
ـيايس لــدى الفلســطينيّني يف إرسائيــل ،وعــن تغـ ُّ
ـيايس ،حتّــى باتــوا يف نظرهــا
ـر ســلوكهم السـ ّ
السـ ّ
يش ـ ّكلون تهدي ـدًا كامنًــا عــى طبيعــة إرسائيــل كدولــة يهوديّــة.
ّ
إن توصيــات لــن ،التــي أوردناهــا يف الفقــرات الســابقة ،ال تختلــف كثـرًا عــن رؤيــة دولــة إرسائيل
ونهجهــا خــال فــرة الحكــم العســكريّ مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تبــدو قريبــة إىل ح ـ ّد
بعيــد مــن توصيــات «لجنــة أور» والسياســات الحكوميّــة املنتهَ جــة حِ يــال الس ـ ّكان العــرب بعــد
االنتفاضــة الثانيــة وهبّــة أكتوبــر ،كمــا سـ ّ
ـنوضح يف الفِ قــرات التاليــة.
لع ـ ّل االســتنتاج املطلــوب مــن ذلــك هــو ّ
أن هنــاك عقيــدة ثابتــة لتعامــل الدولــة مــع املواطنــن
ـي عــى دولــة إرسائيــل ،باإلضافــة إىل
العــرب الفلســطينيّني ترتكــز إىل رؤيتهــم كعــدوّ وخطــر أمنـ ّ
ـي 8.وترجمــة
تهديدهــم الطابــع اليهــوديّ للدولــة الــذي أضيــف أخ ـرًا كأحــد بنــود األمــن القومـ ّ
ـي واملالحقــة السياســيّة إزاء ك ّل مــن تع ّرفهــم إرسائيــل عــى أنّهــم
هــذا التعامــل أو البعــد األمنـ ّ
ط أو تنخفــض و ً
منتمــون إىل تيّــارات متط ّرفــة ،تشــت ّ
َفقــا للظــروف السياســيّة والترصّ فــات
السياسـيّة للفلســطينيّني ،وو ً
َفقــا لنوعيّــة مَ طالبهــم السياسـيّة .وهــذا مــا يفـ ّ
ـر الفــرق ،يف عالقــات
الدولــة مــع املواطنــن الفلســطينيّني ،بــن تســعينيّات العقــد املنــرم ومــا بعــد االنتفاضــة الثانيــة
وهبّــة أكتوبــر .وقــد تُرجمــت هــذه العقيــدة يف مســتخلصات «لجنــة أور».
«لجنة أور» -السياق والدالالت
يف أعقــاب هبّــة أكتوبــر  2000ومــا رافقهــا مــن مقتــل  13شــابًّا فلســطينيًّا مــن الداخــل برصــاص
قــوّات الرشطــة ،عيّنــ ت حكومــة إيهــود بــاراك «لجنــة أور» («لجنــة التحقيــق الرســميّة حــول
أحــداث العنــف بــن قــوّات الرشطــة ومواطنــن إرسائيليّــن») بنــاء عــى مطلــب الجماهــر العربيّــة
عشـيّة االنتخابــات الربملانيّــة للكنيســت عــام  ،2001وأنيطــت بهــذه اللجنــة مهمّ ــة تقـ ّ
ـي وقائــع
تلــك األحــداث.
وتنطلــق «لجنــة أور» يف اســتنتاجاتها مــن ّ
أن املظاهــرات العربيّــة للتعبــر عــن االحتجــاج والتضامن
هــي «أعمــال شــغب» ال أكثــر وال أقـ ّل .وهــي تســهب يف رشح خطورتهــا وعنفهــا ،مــن دون أن تــرى
.8

روحانا ،هامش رقم 4؛ رايتري ،هامش رقم  .5شفطان ،دان .2011 ،الفلسطينيّون يف إرسائيل :كفاح األق ّليّة العربيّة يف الدولة اليهوديّة .تل
أبيب :زمورا -بيتان (عربيّ ).
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ـي لــدى الس ـ ّكان العــرب إزاء مــا يجــري يف املناطــق
يف االحتجــاج حالــة تعبــر عــن قلــق حقيقـ ّ
9
ـيايس أبْـ َدوْه تجــاه األحــداث.
العربيّــة املحت ّلــة منــذ العــام  ،1967وحالــة تعبــر عــن موقــف سـ ّ
تقــول «لجنــة أور» ،يف معــرض رسد ســرورة التوتّــر الحاصــل يف عالقــة الدولــة مــع املواطنــن
العــرب ،التــي أدّت إىل انــدالع أحــداث االحتجــاجّ ،
ـي تجــاه األق ّليّــة
إن تراكــم الغبــن والتمييــز اليومـ ّ

ـي وعـدّة تغـ ُّ
ـرات يف الدولــة بعــد بــدء «عمليّــة
العربيّــة ونضــوج عـدّة عوامــل داخــل املجتمــع العربـ ّ
الســام» ،ســاهمت جميعً ــا يف تنامــي مشــاعر العــداء تجــاه الدولــة ،ويف انــدالع املواجهــات يف العــام
أن اللجنــة تدّعــي ّ
 .2000املقصــود بذلــك ّ
أن الدمــج بــن تلــك األســباب فقــط يفـ ّ
ـر التحــوّالت
ـي وانــدالع املواجهــات.
داخــل املجتمــع العربـ ّ
ويف هذا السياق ،تشري اللجنة إىل عدّة مَ حاور يُرتجم فيها هذا الواقع ،يف مقدَّمها:
•املكانــة السياسـيّة املتدنّيــة لألق ّليّــة العربيّــة يف دولــة قوميّــة /دينيّــة كدولــة إرسائيــل،
وتتشــابه هــذه الحالــة  -عــى ح ـ ّد تعبــر اللجنــة -مــع ســائر الــدول القوميّــة التــي
تعيــش فيهــا أق ّليّــات.
•انعدام الحقوق الجماعيّة لألق ّليّة يزيد من التوتّر القائم مع الدولة.

وبالرغــم مــن ّ
أن هــذا الواقــع رافــق حالــة السـ ّكان العــرب منــذ إقامة الدولــة ،لــم يــؤ ِّد إىل صدامات
ومواجهــات بــن املواطنــن العــرب وقــوّات الرشطــةّ ،إل يف أحــداث يــوم األرض .تقــول «لجنــة أور»
ّ
إن «ترا ُكــم الغبــن والتمييــز أصبــح منــذ التســعينيّات مصــدر توتُّــر بــن الدولــة والسـ ّكان العــرب،
وذلــك بفعــل عـدّة تغـ ُّ
ـرات أساسـيّة ،أســهمت يف تنامــي الســخط والغضــب إىل حـ ّد انــدالع «أعمــال
ـرات -و ً
العنــف» مــن قِ بَــل الســ ّكان العــرب» 10.ومــن أبــرز هــذه التغـ ُّ
َفقــا لتقريــر اللجنــة:-
اســتمرار وتراكــم اإلجحــاف تجــاه األق ّليّــة؛ التغـ ُّ
ـي لــدى السـ ّكان
ـرات يف الوعــي السـ ّ
ـيايس والقومـ ّ
العــرب؛ التغـ ُّ
ـرات الديموغرافيّــة وتزايُــد عــدد ونســبة العــرب يف دولــة إرسائيــل؛ االرتفاع يف مســتوى
ُّ
والتحســن االقتصــاديّ (وهــو مــا أدّى إىل تنامــي الشــعور بالقــوّة لــدى السـ ّكان العــرب)؛
املعيشــة
ـي عــى شــبكات إخباريّــة غــر إرسائيليّــة وارتفــاع مســتويات التعليــم (وهــو
االنكشــاف اإلعالمـ ّ
ـيايس لــدى الس ـ ّكان العــرب)؛ بــروز طبقــة َّ
مــا أســهَ َم يف تغـ ُّ
مثقفــن وأكاديميّــن
ـر الوعــي السـ ّ
عــرب أخــذت تطالــب بتحقيــق املســاواة الجوهريّــة بــن اليهــود والعــرب يف الدولــة دون االكتفــاء
باملســاواة الشــكليّة الســطحيّة والتــي -يف املعتــاد -اختُ ِزل ـ ت إىل قضايــا امليزانيّــات ،وبالتــايل بــات
ّ
متوفر باللغة العربيّة عىل
 .9تقرير لجنة أور .اللجنة الرسميّة للتحقيق يف أحداث العنف بني قوّات الرشطة ومواطنني إرسائيليّني .تقرير اللجنة
املوقع التايلhttp://uri.mitkadem.co.il/vaadat-or/ :
 .10تقرير لجنة أور.
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ـي يطالــب اآلن بمــا هــو أعمــق مــن ذلــك وبالخــوض يف قضايــا تعريــف وماهيّــة
املجتمــع العربـ ّ
املؤسســات األهليّــةّ -
ـي ،وارتفــاع عــدد ّ
مؤسســات املجتمــع
ـي العربـ ّ
الدولــة؛ تقويــة املجتمــع املدنـ ّ
ـيايس والبــدء
ـي وزيــادة الوعــي السـ ّ
ـي ،األمــر الــذي أســهم يف عمليّــة تمكــن املجتمــع العربـ ّ
املدنـ ّ
باســتعمال آليّــات عمــل جديــدة لتحســن مكانتــه السياسـيّة واالجتماعيّــة ولتغيــر تعا ُمــل الدولــة
مــع األق ّليّــة؛ إقامــة أحــزاب عربيّــة جديــدة غــر مرتبطــة باألحــزاب الصهيونيّــة ،وتزايُــد الفاعلــن
ـيايس والشــأن العــامّ.
والنشــطني يف العمــل السـ ّ
وتؤ ّكــد اللجنــة كذلــك أنّه بــرز عمــل فئــة أو مجموعــة سياسـيّة «متط ّرفــة» (و ً
َفقــا لتســمية اللجنة)
ـيايس أخــذت تتحـدّى النظــام الســائد ،وتعـ ّ
ـر عــن رفضهــا القبــول برتســيخ
تعمــل يف املجــال السـ ّ
دونيّــة املكانــة السياسـيّة واملدنيّــة واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة للعــرب يف الدولــة ،وباألســاس تحـوُّل
ـي
ـي ،بقيــادة حــزب التجمّ ــع الوطنـ ّ
شــعار «دولــة ك ّل مواطنيهــا» إىل إجمــاع داخــل املجتمــع العربـ ّ
الديمقراطــي؛ كمــا تزايــدت قــوّة الحركــة اإلســاميّة -الجنــاح الشــمايل ّ ،التــي تُعتــر حركــة
ّ
ـي .وتــرى اللجنــة ّ
أن هذيــن التيّاريــن يُعتــران أبــرز
راديكاليّــة تؤثّــر ســلبًا يف املجتمــع العربـ ّ

العوامــل «املتّهمــة» التــي غـ ّ
ـي ،بــل تسـبّبا يف تطـ ُّرف
ـرت الخطــاب السـ ّ
ـيايس لــدى املجتمــع العربـ ّ
هــذا املجتمــع.
كمــا تــرى اللجنــة ّ
ّ
أن تزايــد عــدد الجمعيّــات
واملؤسســات األهليّــة وتنامــي تأثريهــا يف السياســة
العربيّــة يشــ ّكالن عامـ ً
ـي ،لكونهــا ّ
مؤسســات أقيمــت عــى
ـا إضافيًّــا يف تطــ ُّرف املجتمــع العربـ ّ
ـي ،والنضــال مــن أجــل املســاواة ومــن أجــل
ـي وتعمــل عــى تمكــن املجتمــع العربـ ّ
أســاس قومـ ّ
تغيــر السياســات الحكوميّــة .وج ـ ّل مــا تخشــاه الدولــة ،و ً
َفقــا لتقريــر اللجنــة ،هــو أن تتحــوّل
املؤسســات إىل قواعــد وطنيّــة قوميّــة تعمــل ضـ ّد الدولــة .كذلــك تــرى ّ
هــذه ّ
أن الفئــة األكثــر تط ُّر ًفا
ـي-
ـي هــي فئــة الشــباب -التــي تشـ ّكل أكــر فئــة عمْ ريّــة لــدى املجتمــع العربـ ّ
لــدى املجتمــع العربـ ّ
وال س ـيّما طـ ّ
ـاب الجامعــات.
وبالتــايل يمكــن االســتخالص ّ
أن تلــك الفئــات والحــركات السياس ـيّة ،التــي أشــار إليهــا التقريــر
عــى أنّهــا أبــرز عوامــل «التطـ ّرف» ،أضحــت ّ
املرشــحة ألن تحظــى بـ ِـ «اهتمــام» ّ
املؤسســات األمنيّة
للدولــة وألن تكــون عنوانًــا رئيسـيًّا لسياســات االحتــواء واملالحقــة السياسـيّة واألمنيّــة مــن جانــب
الدولــة.
عنــد هــذا الح ـدّ ،ال بُ ـ ّد مــن أن نشــر إىل أنّــه يف مجــال تطبيــق أو تنفيــذ توصيــات «لجنــة أور»،
ـإن االعتقــاد الســائد أو االنطبــاع العــا ّم هــو ّ
فـ ّ
أن الحكومــات اإلرسائيليّــة املتعاقبــة لــم تأخــذ هــذه
الجـ ّد وتجاهلتهــا تمامً ــاّ ،إل أنّنــا نعتقــد ّ
أن الحقيقــة تبــدو مغايــرة ك ّليًّــا.
التوصيــات عــى مَ حْ مــل ِ
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فبعــد إصــدار توصيــات «لجنــة أور» ،قامــت الحكومــة اإلرسائيليّــة بتعيــن لجنــة وزاريّــة إلعــداد
توصيــات للحكومــة حــول تطبيــق اســتنتاجات «لجنــة أور» ،وذلــك يف قرارهــا حامــل الرقــم 772
الــذي اتّخذتــه يف الـــ  14مــن أيلــول /ســبتمرب عــام  .2003وتأ ّلفـ ت هــذه اللجنــة («لجنــة لبيــد»)
مــن نائــب رئيــس الحكومــة إ ّذا َك ووزيــر العــدل يوســف (تومــي) لبيــد (رئيــس اللجنــة) ،ومــن ك ّل
مــن الــوزراء إفرايــم إيتــام ،وبينــي ألــون ،وتســاحي هنغبــي ،وتســيبي ليفنــي ،وجدعــون عــزرا
وأبراهــام بــوراز (أعضــاء اللجنــة) .وأعلــن لــدى إقامتهــا ّ
أن مــن مهمّ ــات «لجنــة لبيــد» دراســة
تقريــر «لجنــة أور» وتقديــم توصيــات إضافيّــة بقــدر الحاجــة.
توصلـ ت إليهــا «لجنــة لبيــد» ّ
ويُســت َد ّل مــن التوصيــات التــي ّ
أن هــذه اللجنــة قامــت بقلــب الحقائق
ـدل مــن تطبيــق توصيــات «لجنــة أور» فعـ ً
رأســا عــى عقــب ،وبـ ً
ً
ـا ،عملــت عــى توجيــه املزيــد
مــن اللــوم إىل الضحيّــة والتحريــض عــى املواطنــن العــرب وقيادتهــم ،وعــى محاولــة ترســيخ
األرسلــة مــن خــال فــرض الخدمــة الوطنيّــة -املدنيّــة والعســكريّة ،ورمــوز الدولــة ،وغــر ذلــك من
11
توصيــات.
ـي» (األدبيّــات اإلرسائيليّــة الرســميّة
ومــن بــن أبــرز توصيــات «لجنــة لبيــد» بشــأن «الوســط العربـ ّ
العربــي» يف مــا يتع ّلــق باملواطنــن الفلســطينيّني يف
تســتخدم-يف املعتــاد -مصطلــح «الوســط
ّ
مناطــق العــام  1948مــن منطلــق تجاهــل ُهويّتهــم القوميّــة ومطالبهــم الجماعيّــة) ال بـ ّد مــن ذكر
مــا ييل:
أ.

إقامــة ســلطة حكوميّــة لتقــدّم قطــاع «األق ّليّــات» (تســتخدم اللجنــة مصطلــح
«األقليّــات» بـ ً
ـدل مــن مصطلــح «السـ ّكان العــرب» أو «الســكان الفلســطينيّني؛ وذلــك أنّهــا ال
تعــرف بوجــود جماعــة عربيّــة أو فلســطينيّة بــل أق ّليّــات دينيّــة وغريهــا .ويف املعتــاد يجري
ً
موقفــا ومقولــة
التقســيم بــن مســلمني ومســيحيّني ودروز وبــدو .وهــذا طبعً ــا يعكــس
ّ
الخاصــة باألوســاط غــر
سياسـيّة لــدى ال ّلجنــة) :تُقــام ســلطة حكوميّــة ملعالجــة املشــكالت
اليهوديّــة ،ومــن هــذه املشــكالت مــا يتع ّلــق بشــؤون التخطيــط والبنــاء وامليزانيّــات ومنــع
التمييــز والتمثيــل املناســب يف الوظائــف الحكوميّــة وترقيــة التعليــم واالندمــاج يف املجتمــع
واالقتصــاد اإلرسائيليَّـ ْ
ـن ،وتقديــم التقاريــر يف هــذا الشــأن إىل رئيــس الحكومــة واللجــان
الوزاريّــة.

ب.

ـي» يف إطــار خدمــة وطنيّــة -مدنيّــة :تقــرح
اندمــاج أبنــاء وبنــات «الوســط العربـ ّ
«لجنــة لبيــد» أن تشــجّ ع الحكومــة إقامــة خدمــة وطنيّــة رســميّة ومدنيّــة يُؤدّيهــا املواطنــون

ّ
متوفر باللغة العربيّة عىل املوقع التايلhttp://mops.gov.il/Documents/ :
 .11تقرير توصيات لجنة لبيد حول مستخلصات لجنة أور،
Publications/Reports/LapidReportpart2.pdf
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اإلرسائيليّــون ممّ ــن ال يُدْعَ ـوْن إىل الخدمــة العســكريّة بحيــث يكــون بإمكانهــم تأديــة هــذه
الخدمــة تطوُّعً ــا ضمــن إطــار مجتمعهــم ،والحكومــة مــن جانبهــا تشــجّ ع توســيع دائــرة
ـي» يف الجيــش ويف رشطــة إرسائيــل وغريهمــا مــن األطر
املتطوّعــن مــن أبنــاء «الوســط العربـ ّ
األخــرى ،وتــدرس الطــرق الكفيلــة بتشــجيع هــذه األعمــال التطوُّعيّــة.
العربي»
توصيات «لجنة لبيد» بشأن زعامة «الوسط
ّ
ـي» مــؤازرة جهودهــا
كذلــك أوصــت «لجنــة لبيــد» بــأن تناشــد الحكومــة زعمــاء «الوســط العربـ ّ
الراميــة إىل تشــجيع املســاواة بــن القطاعــات ،فيمــا تعمــل الحكومــة اإلرسائيليّــة قــدر اســتطاعتها
ـخيص ويف املجــال العــا ّم عــى ح ـ ّد ســواء،
عــى تأمــن حقــوق العــرب يف إرسائيــل يف املجــال الشـ
ّ
أن عــى العــرب واليهــود أن يســهموا إســهامً ا فعّ ـ ً
مؤ ِّكــدة ّ
ـال يف تحســن العالقــات بــن قِ طاعــات
الس ـ ّكان بعــد صدمــة أكتوبــر عــام .2000
ـي» أن يمتنعــوا عــن التحريــض
كذلــك أوصــت اللجنــة أن تناشــد الحكومــة زعمــاء «الوســط العربـ ّ
ومؤسســاتها ،وأن يتجنّبــوا ك ّل تحريــض قــد يــؤدّي إىل أعمــال عنيفــة ،وأن ْ
ّ
يقدِمــوا
عــى الدولــة
عــى شــجب ك ّل أعمــال العنــف ووضــع حــ ّد لــك ّل محاولــة ترمــي إىل خدمــة املصالــح بطــرق
ّ
غــر مرشوعــة ،واالحــراس مــن طمــس الحــدود بــن الصلـ ِ
الضفــة
ـة بالفلســطينيّني مــن س ـ ّكان
الغربيّــة وقِطــاع غ ـ ّزة ،وأهـ ٍ
ـداف ال تتمــاىش مــع واجــب ك ّل مواطــن باإلخــاص لدولتــه ،وإنمــاء
ـي» مــع الحــرص عــى تنفيــذ القوانــن املح ّليّــة وبصــورة
ـي بــن أبنــاء «الوســط العربـ ّ
وعــي مدنـ ّ
ّ
خاصــة يف مــا يتعلــق بالبنــاء وجبايــة الرضائــب ،والحــرص عــى رفــع أعــام وشــعارات الدولــة عىل
ّ
ـي» يف الوظائــف الحكوميّــة،
األبنيــة
واملؤسســات العامّ ــة ،وتشــجيع اشــراك أبنــاء «الوســط العربـ ّ
والتطــوّ ع يف أ ُ ُ
ـي ،واإلســهام يف تحســن األجــواء بــن العــرب واليهــود عن
طــر مدنيّــة كالحــرس املدنـ ّ
ـي والرتبــويّ والثقــايف ّ وعــى األخـ ّ
ـص لــدى األحــداث والشــباب.
طريــق التعــاون االجتماعـ ّ
وتضيــف «لجنــة لبيــد» أنّهــا عــى ثقــة مــن ّ
أن تطبيــق توصياتهــا سيســهم إســهامً ا مهمًّ ــا يف إزالــة
ّ
الرتســبات والتوتّــرات التــي أدّت إىل الحــوادث املأســويّة يف أكتوبــر عــام  ،2000مــع الحفــاظ عــى
ـة ديمقراطيّـ ً
ـة يهوديّـ ً
طابــع دولــة إرسائيــل «دولـ ً
ـة».
وعــى مــا يبــدو ،اســتنتجت الدولــة مــن تقريــر «لجنــة أور» ،ومــن ثـ ّم مــن تقريــر «لجنــة لبيــد»،
أنّهــا تســتطيع االســتمرار يف انتهــاج التمييــز والغبــن تجــاه األق ّليّــة العربيّــة ،دون املخاطــرة
بتدهــور األوضــاع إىل مصادمــات بــن الدولــة واألق ّليّــة ،رشط أن تتعامــل مــع املس ـبّبات والدوافــع
ـي التــي أدّت إىل تلــك املواجهــات ،و ً
َفقــا لتحليــل الدولــة.
السياس ـيّة الداخليّــة يف املجتمــع العربـ ّ
مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

10

وّينيطسل•
يعولا زمرل  ةّينمَألا ةقَحالملا ِيَّكف نيب 48
يوقلا
و
وّينيطسلف•ف•ميرجتو ّ م
ف

واملؤسســات األمنيّــة وصلتــا إىل اقتنــاع ّ
ونقصــد هنــا ّ
ّ
أن منــع تكــرار املصادمــات ال يحتّــم
أن الدولــة
تغيــر ظــروف املواطنــن العــرب املعيشـيّة ،وتغيــر مكانــة الفلســطينيّني السياسـيّة والقانونيّــة ،بل
ـيايس ،مــن قبيــل:
يحتّــم أكثـ َر التعامـ َل مــع أســباب التطـ ّرف السـ ّ
-

التعامــل الصــارم مــع األحــزاب السياس ـيّة والحــركات السياس ـيّة التــي اتُّ ِهم ـ ت بالتط ـ ّرف،
ـي والحركــة اإلســاميّة-الجناح الشــمايل ّ.
ـي الديمقراطـ ّ
وعــى وجــه التحديــد التجمّ ــع الوطنـ ّ
وهــذا التعامــل الصــارم بلــغ ذروتــه يف مالحقــة زعيــم التجمّ ــع عزمــي بشــارة وزعيــم
الحركــة اإلســاميّة الشــيخ رائــد صــاح ،وصـ ً
ـول إىل قــرار إعــان الحركــة اإلســاميّة-الجناح
الشــمايل ّ غـرَ قانونيّــة .ويعنــي هــذا القــرار األخــر ّ
أن أيّ شــخص ينتمــي إىل هــذه الحركــة
مــن تاريــخ اتّخــاذه (يــوم  )2015/11/17فصاعــدًا ،أو يقــدّم لهــا خدمــات ،ي َُعتــر
مخال ًِفــا للقانــون ،وقــد يتع ـ ّرض إىل عقوبــة َّ
الســجن؛

-

احتــواء لجنــة املتابعــة العليــا واللجنــة الق ْ
طريّــة لرؤســاء الســلطات املح ّليّــة العربيّــة ،عــن
طريــق حــ ّل عــدد مــن الســلطات املح ّليّــة العربيّــة وتعيــن لجــان معيّنــة بـ ً
ـدل منهــا،
ّ
املخصصــة للســلطات املح ّليّــة العربيّــة؛
وتراجــع كبــر يف امليزانيّــات

-

فــرض قيــود وتصعيبــات عــى أعمــال ّ
ـي وترويضهــا ،باإلضافــة إىل
مؤسســات املجتمــع املدنـ ّ
احتــواء الجيــل الشــابّ -وال ســيّما طـ ّ
ـاب الجامعــات.

وعــى الرغــم مــن كــون مواجهــات أكتوبــر هــي الحــدث األبــرز الــذي تسـبّب يف تصميــم عالقــات
الســ ّكان العــرب ودولــة إرسائيــل ،منــذ العــام  2000حتّــى أيّامنــا هــذه ،كانــت هنــاك أحــداث
أخــرى أثّــرت تأثــرًا مبــارشًا عــى تلــك العالقــات وعــى تعامــل الدولــة مــع املواطنــن العــرب
عامّ ــة ،وكذلــك عــى تكثيــف املالحَ قــات السياس ـيّة واألمنيّــة لقيــادات فلســطينيّة ،ولع ـ ّل أبرزهــا
إصــدار وثائــق رؤى مســتقبليّة بشــأن عالقــة الفلســطينيّني يف الداخــل بإرسائيــل (،)2007 -2006
والحــرب اإلرسائيليّــة عــى لبنــان ( .)2006وهــو مــا يســتلزم وقفــة أخــرى.
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خـاتـمـة
ال رغبــة حقيقيّــة لــدى إرسائيــل يف إنهــاء حالــة العــداء بينهــا وبــن الســ ّكان الفلســطينيّني،
أن إنهــاء هــذا العــداء يتط ّلــب منهــا التخـ ّ
وذلــك أنّهــا تعــرف ّ
ـي عــن صيغــة نظــام الدولــة الحــايل ّ
ـي مكانــه .مــن هنــا تعمــل إرسائيــل يف مســارين ثابتــن ومتوازيني
وإقامــة نظــام عــادل وديمقراطـ ّ
ـي (العصــا) ،ومســار
لكبــح املطالــب القوميّــة والسياســيّة للســكان الفلســطينيّني :املســار األمنـ ّ
املكافــآت االقتصاديّــة (الجــزرة)ّ .
إن وتــرة اســتعمال هذيــن املســارين /األداتــن تتع ّلــق بتــرّ ف
ـيايس يف إرسائيــل ،وباألوضــاع السياس ـيّة واألمنيّــة العامّ ــة.
الفلســطينيّني السـ ّ
ـي باملالحقــة السياســيّة واألمنيّــة الفرديّــة للقيــادات الفلســطينيّة
وتجــري ترجمــة املســار األمنـ ّ
وباملالحقــة الجماعيّــة ،وال س ـيّما يف أوقــات التوتّــرات األمنيّــة .هــذا مــا حــدث إبّــان فــرة الحــرب
األخــرة عــى غــ ّزة (عمليّــة «الجــرف الصامــد» –عــام  )2014حــن قامــت الرشطــة بقمــع
التظاهــرات الســلميّة املناهِ ضــة للحــرب التــي قــام بهــا الفلســطينيّون يف إرسائيــل ،واعتقــال
عــرات الشــباب العــرب ،ومــا قامــت بــه خــال الهبّــة الحاليّــة وصـ ً
ـول إىل قــرار إعــان الحركــة
ـايس مــن وراء هــذا التعامــل يف
اإلســاميّة-الجناح الشــمايل ّ غــر قانونيّــة .ويتمثّــل الهــدف األسـ ّ
ّ
منــع قيــام وحــدة نضاليّــة بــن الفلســطينيّني داخــل الخــ ّ
الضفــة
ط األخــر والفلســطينيّني يف
ـطيني يف فلســطني
ـيايس لــك ّل فئات الشــعب الفلسـ
الغربيّــة ،قــد تكــون بدايــة اللتحــام النضــال السـ ّ
ّ
التاريخيّــة .وبالتــوازي ،تلجــأ إرسائيــل إىل سياســات االحتواء بواســطة مســار السياســات االقتصاديّة
ّ
وخاصــة مــع رؤســاء الســلطات املح ّليّــة العربيّــة وعــدد مــن رجــال األعمــال العــرب،
االجتماعيّــة،
بغيــة إيجــاد نمــاذج نجــاح عــى املســتوى البلــديّ وعــى مســتوى رجــال األعمــال ،ويكــون هــذا
األمــر مرشو ً
ـيايس (عــى ســبيل املثــال إقامــة الحكومــة الســلطة لتطويــر
طــا دائمً ــا باملوقــف السـ ّ
ـي).
ـي والــدرزيّ والرشكـ ّ
االقتصــاد العربـ ّ
ّ
إن هــذه اإلســراتيجيّة واضحــة مــن تقريــر لــن ،ومــن تقريــر «لجنــة أور» ،ومــن ث َـ ّم مــن تقريــر
«لجنــة لبيــد» ،وكذلــك مــن ترصيحــات الجهــات األمنيّــة والقيــادات اإلرسائيليّــة .ويف املعتــاد،
تحــاول إرسائيــل التعامــل مــع األزمــات الحــادّة يف عالقاتهــا مــع الســ ّكان الفلســطينيّني عــن
طريــق تحويــل املطالــب السياس ـيّة والقوميّــة التــي يطرحهــا الس ـ ّكان الفلســطينيّون إىل مطالــب
مدنيّــة ترتجَ ــم بالجوانــب املاليّــة وتطــرح مشــاريع اقتصاديّــة للتعامــل مــع األزمــة االقتصاديّــة
واالجتماعيّــة للفلســطينيّني يف إرسائيــل .هــذا مــا حصــل حــن َ
طرحــت الحكومــة اإلرسائيليّــة يف
العــام  2001خ ّ
طــة األربعــة مليــارات شــيكل إللغــاء نتائــج هبّــة أكتوبــر  .2000ولألســف قبلــت
لجنــة املتابعــة آنــذاك هــذه املعادلــة.
مــدى الـكـرمـل
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وّينيطسل•
يعولا زمرل  ةّينمَألا ةقَحالملا ِيَّكف نيب 48
يوقلا
و
وّينيطسلف•ف•ميرجتو ّ م
ف

ولكــي ال يجــري إجهــاض نتائــج الهبّــة الحاليّــة ،ومــن أجــل التصــدّي لسياســات الرتهيــب
ـي والفــرديّ  ،واملالحَ قــات السياســيّة بــأدوات أمنيّــة ،يجــب عــى القيــادات الفلســطينيّة
الجماعـ ّ
التعامــل مــع السياســات الحكوميّــة الك ّليّــة املنتهَ جــة تجــاه الفلســطينيّني يف الداخــل ،وعــدم الفصل
ـي ،ورفــض أيّ محــاوالت إرسائيليّــة لعــرض
بــن االقتصــاديّ والسـ ّ
ـيايس ،وبــن املعيــيّ والقومـ ّ
برامــج اقتصاديّــة -ماليّــة فقــط إلخمــاد أ ْلســنة لهــب التح ـوُّالت يف الوعــي وا َملطالــب السياس ـيّة
للفلســطينيّني يف إرسائيــل ،كــي ال نختــزل القضيّــة القوميّــة يف مطالــب اقتصاديّــة ،وكــي ال تُحـوَّل
القضيّــة السياســيّة ومســألة الفلســطينيّني يف إرسائيــل إىل مطالــب مدنيّــة فقــط.
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