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املقدمة

مل تقت�رش نتائج نكبة فل�شطني �شنة 1948 على تهجري اأكرث من 58% من 

اأخرى  اإ�شكالية  ولّدت  بل  ممتلكاتهم،  معظم  واحتالل  وتدمري  الفل�شطينيني، 

لي�شت اأقل اأهمية من عملية التهجري املمنهج التي اتبعها االحتالل االإ�رشائيلي؛ 

البحث عن  بات عليهم  ديارهم،  البقاء يف  ا�شتطاعوا  الذين   1948 ففل�شطينيو 

مفاعيل  عن  نتج  وما  اجلديد  االحتاليل  الواقع  مع  ليتعاملوا  طريق  خريطة 

اإعالن قيام “دولة اإ�رشائيل“ �شنة 1948.

التي  املثلى  الطريقة  اأن يجدوا   ،1948 ال�شهل على فل�شطينيي  مل يكن من 

لهم  وتوؤّمن  جهة،  من  للبالد  اأ�شليني  ك�شكان  الفل�شطينيني  هوؤالء  تبقي 

االنخراط احلذر داخل املوؤ�ش�شات االإ�رشائيلية امل�شتجدة، والكيان ال�شيا�شي 

املفتعل من جهة اأخرى.

تعامل فل�شطينيو 1948 بحذر �شديد مع املنظومة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية؛ 

من اأحزاب �شيا�شية وموؤ�ش�شات دولة؛ ففي بداية تاأ�شي�ص الكيان االإ�رشائيلي 

مل ين�شم الفل�شطينيون اإىل االأحزاب االإ�رشائيلية، اإال اأن بع�شهم قام بالت�شويت 

االإ�رشائيلي،  الكني�شت  انتخابات  خا�شت  التي  االإ�رشائيلية  االأحزاب  لبع�ص 

ظناً منهم اأّن فوز هذه االأحزاب قد يكون اأقل �رشراً على الو�شع الفل�شطيني 

اإىل  ينت�شب  البع�ص  بداأ  ذلك  بعد  ثم  املتطرفة.  اليمينية  االأحزاب  مع  باملقارنة 

اإىل  الكني�شت،  بانتخابات  قوائمها  يف  ويرت�شح  ي�شارية،  اإ�رشائيلية  اأحزاب 

لها  عربية،  قومية  اأحزاباً  يوؤ�ش�شوا  اأن   1948 فل�شطينيي  باإمكان  اأ�شبح  اأن 

براجمها ال�شيا�شية التي تعك�ص مطالب وحاجيات فل�شطينيي 1948.

الكيان  واأحزاب  موؤ�ش�شات  مع  طويالً  �رشاعاً   1948 فل�شطينيو  خا�ص 

وال�شيا�شية،  الوطنية  احلقوق  بع�ص  على  احل�شول  اأجل  من  االإ�رشائيلي، 
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وتثبيت الهوية القومية العربية. وحاولوا جاهدين مقاومة ومقارعة القوانني 

االإ�رشائيلية العن�رشية التي كانت ت�شتهدفهم.

وانطالقاً من اأهمية هذا املو�شوع اختارت هيئة التحرير يف مركز الزيتونة 

مو�شوع  لتناول  املعلومات  تقارير  �شل�شلة  من  االإ�شدار  هذا  تخ�ش�ص  اأن 

االأحزاب العربية يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1948.

ال�شيا�شية  امل�شاركة  تاريخ  على  االأول  الق�شم  يف  ال�شوء  التقرير  ي�شلط 

الثاين عن  الق�شم  العربية، ويتحدث يف  االأحزاب  1948 وت�شكيل  لفل�شطينيي 

يف  تاأثريها  ومدى  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شية  احلياة  يف  العربية  االأحزاب  دور 

قوانني احلكومات االإ�رشائيلية و�شيا�شاتها، وامل�شاركة يف انتخابات الكني�شت 

الق�شية  من  العربية  االأحزاب  موقف  الثالث  الق�شم  يف  ويتناول  والبلديات. 

ويف  الق�شية.  بها  ومتّر  مرت  التي  االأحداث  اأهم  من  واملوقف  الفل�شطينية 

ثّم  العربية،  االأحزاب  من  االإ�رشائيلي  للموقف  التقرير  يعر�ص  الرابع  الق�شم 

يتناول القوانني واالإجراءات االإ�رشائيلية جتاه هذه االأحزاب للحّد من تاأثريها 

وفاعليتها.
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اإعالن  بعد   1948 واقع فل�سطينيي  التمهيد: 

قيام “اإ�سرائيل“ وتاريخ امل�ساركة ال�سيا�سية

فل�شطني  �شكان  جممل  من  ال�شاحقة  االأغلبية  العرب  الفل�شطينيون  �شكل 

يف  كيانهم  اإن�شاء  اليهود  وا�شتطاع  النكبة(.  )عام   1948 �شنة  حتى  التاريخية 

التي �شنتها  اأر�ص فل�شطني. ونتيجة للحرب  77% من  1948 على نحو  �شنة 

الفل�شطينيني، وما ح�شل فيها من عمليات قتل،  ال�شهيونية �شّد  الع�شابات 

من  اأكرث  طرد  مّت  باأكملها،  فل�شطينية  ومدن  قرى  وتدمري  وتهجري،  وذبح، 

800 األف فل�شطيني من اأر�شهم، ي�شكلون نحو 58% من ال�شعب الفل�شطيني. 

فح�شب درا�شة اإح�شائية دقيقة قامت بها جانيت اأبو لغد فاإن عدد الفل�شطينيني 

يف نهاية �شنة 1948 كان مليوناً و398 األفاً، اأما تقديرات �شلمان اأبو �شتة لل�شنة 

يتمكن  مل  الذين  الفل�شطينيني  عدد  بلغ  وقد  األفاً.  و441  مليون  فهي  نف�شها 

ال�شهاينة من طردهم نحو 156 األفاً، اأي 17% من العدد الكلي ل�شكان الكيان 

ال�شهيوين عند اإن�شائه. وهوؤالء الذين بقوا هم الذين يعرفون بـ“فل�شطينيي 

.
1948“ اأو عرب 1948، اأو ما ي�شميه ال�شهاينة بـ“عرب اإ�رشائيل“1

وح�شب معطيات ن�رشتها دائرة االإح�شاء املركزية االإ�رشائيلية يف ت�رشين 

الثاين/ نوفمرب 2013، فاإن عدد �شكان الدولة العربية، مبا يف ذلك �شكان �رشق 

وبلغ  ن�شمة،   8,120,300 بلغ  قد   ،1967 �شنة  يف  احتل  الذي  القد�ص  مدينة 

ال�شكان،  جمموع  من   %75.04 اأي  ن�شمة،   6,093,600 اليهود  ال�شكان  عدد 

واجلوالن،  القد�ص  �رشقي  �شكان  ذلك  يف  مبا  العرب،  ال�شكان  عدد  يبلغ  فيما 

، واإذا ما حذفنا عدد �شكان �رشقي القد�ص 
1,679.8 مليون ن�شمة، اأي 2%20.68

 1948 فل�شطينيي  عدد  فاإن   ،)
4ً
األفا  25 )نحو  واجلوالن   ،)

3ً
األفا  318.5 )نحو 

ي�شبح نحو 1,336,300 ن�شمة، اأي 16.45% من جمموع ال�شكان، بينما يبلغ 

.
عدد ال�شكان املعرفني بـ“اآخرين“ 347 األف ن�شمة، اأي 5%4.27
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متيل   1948 �شنة  منذ  املتعاقبة  االإ�رشائيلية  احلكومات  �شيا�شات  كانت 

اأقلية  بكونهم  “اإ�رشائيل“  داخل  بالفل�شطينيني  االعرتاف  عدم  اإىل  دوماً 

االآلة  وكونت  ذلك.  وغري  وثقافية  واجتماعية  دينية  قوميات  اإمنا  قومية، 

عن  بعيداً  “اإ�رشائيل“  يف  الفل�شطينيني  لتعريف  م�شطلحات  االإ�رشائيلية 

االإ�رشائيليون“  “العرب  ا�شم  العربي والفل�شطيني، واأطلقت عليهم  التعريف 

مع  القطاعي  التعامل  مبداأ  تبني  اإىل  احلكومات  و�شعت  اإ�رشائيل“.  “عرب  اأو 

فل�شطينيي 1948، فاأقامت اأق�شاماً لالأقليات يف الوزارات التي لها تعامل يومي 

مع الفل�شطينيني داخل “اإ�رشائيل“ ففي وزارة الرتبية والتعليم دائرة عربية، 

.
6
واأخرى درزية، وثالثة بدوية...اإلخ

�شيا�شية  اجتاهات  “اإ�رشائيل“  داخل  الفل�شطينيني  اأو�شاط  يف  تتبلور  مل 

وا�شحة اإال يف مرحلة متاأخرة، ويعود ذلك بالدرجة االأوىل اإىل احلكم الع�شكري 

مل   1966–1948 الفرتة  وخالل   ،1966 �شنة  حتى  اآنذاك  عليهم  ُفر�ص  الذي 

ت�شارك  العربية  القوائم  بع�ص  ظلت  واإن  االإطالق،  على  عربية  اأحزاب  تظهر 

1949. وقد �شهدت اخلم�شينيات وال�شتينيات من  يف انتخابات الكني�شت منذ 

با�شم  تتحدث  �شيا�شية  حركات  لت�شكيل  املحاوالت  بع�ص  الع�رشين  القرن 

فل�شطينيي 1948، لكنها مل تتمكن من اال�شتمرار، اإما ب�شبب خالفات داخلية، 

اأو للت�شييق الذي كانت متار�شه ال�شلطات االإ�رشائيلية عليها. ومع ذلك يكن 

التاريخ  يف  كبري  اإيجابي  تاأثري  لها  كان  التي  املحاوالت  بع�ص  اإىل  االإ�شارة 

:
ال�شيا�شي لفل�شطينيي 71948

ع�شويتها  يف  �شمت  التي   ،1958 �شنة  يف  العربية  اجلبهة  تاأ�شي�ص   .1

وانفرط  طويالً،  تعّمر  مل  لكنها  والقوميني،  والنا�رشيني،  ال�شيوعيني، 

عقدها ب�شبب اخلالفات بني العنا�رش املكونة لها، على خلفية اخلالف الذي 

ن�شب بني النا�رشية واالحتاد ال�شوفياتي يف خم�شينيات القرن الع�رشين.
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ال�شلطات  اأن  اإال   ،1958 �شنة  يف  القوميون  اأ�ش�شها  التي  االأر�ص  حركة   .2

االإ�رشائيلية قامت بحظرها ر�شمياً عند حماولتها التحّول اإىل حزب �شيا�شي 

م�شّجل قانونياً يف �شنة 1965.

ت�شكيل حركة اأبناء البلد التي اأن�شاأتها عنا�رش قومية يف اأوائل ال�شبعينيات   .3

من القرن الع�رشين، ومار�شت اأن�شطة �شيا�شية واإعالمية وطالبية، �شبه 

�رشية وعلنية، غري معرتف بها قانوناً.

وقد حدث تطور بارز على هذا ال�شعيد يف �شنة 1983، عندما �شكلّت جمموعة 

ان�شّقت عن اجلبهة الديقراطية لل�شالم وامل�شاواة )حدا�ص( تنظيماً اتخذ ا�شم 

احلركة التقدمية – النا�رشة، وحتول اإىل تنظيم قطري يف �شنة 1984، عندما احتد 

مع جمموعة من اأّم الفحم ان�شقت عن حركة اأبناء البلد، مع �شخ�شيات بارزة 

يف الو�شط العربي، لتاأ�شي�ص احلركة التقدمية. وتكتلت احلركة التقدمية، قبيل 

)البديل(  األرتنتيف  تنظيم  مع   ،)1984( ع�رش  احلادي  الكني�شت  انتخابات 

Alternative اليهودي الإن�شاء القائمة التقدمية لل�شالم، وخا�شت االنتخابات 

.
8
التي جرت يف تلك ال�شنة، وفازت فيها مبقعدين يف الكني�شت

ويف �شنة 1988 حدث تطور بارز، يف م�شرية فل�شطينيي 1948 ال�شيا�شية، 

عربي  حزب  اأول  كان  والذي  العربي،  الديقراطي  احلزب  اإن�شاء  مّت  حيث 

�رْشف مل تعمد ال�شلطات االإ�رشائيلية اإىل حظره. فقد ان�شحب ع�شو الكني�شت 

من  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  يف  ع�شواً  كان  الذي  دراو�شة،  الوهاب  عبد 

العربية  املجال�ص  واأقدم مع عدد كبري من روؤ�شاء  ال�شنة،  تلك  اأوائل  حزبه يف 

اإقامة  على  اأعمال،  ورجال  وم�شيحيني،  م�شلمني  دين  ورجال  واأع�شائها، 

ع�رش  الثاين  الكني�شت  انتخابات  خا�ص  الذي  العربي،  الديقراطي  احلزب 

)1988(، وفاز فيها مبقعد واحد.

وفتح ت�شكيل احلزب الديوقراطي العربي الباب اأمام اأحزاب عربية اأخرى 

الديقراطي  الوطني  التجمع  اأبرزها:  الع�رشين،  القرن  ت�شعينيات  يف  ظهرت 
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بزعامة  للتغيري  العربية  احلركة  1995؛  �شنة  يف  ب�شارة  عزمي  بزعامة 

مكونة  كانت  التي  املوحدة  العربية  والقائمة  1996؛  �شنة  يف  الطيبي  اأحمد 

املالك دهام�شة،  االإ�شالمية برئا�شة عبد  2003 من �شطر من احلركة  �شنة  يف 

واحلزب الديقراطي العربي برئا�شة طلب ال�شانع، واحلزب القومي العربي 

العربية  واحلركة  املوحدة  العربية  القائمة  وخا�شت  كنعان.  حممد  برئا�شة 

 .
9
انتخابية واحدة قائمة  )2009( يف  الثامن ع�رش  الكني�شت  انتخابات  للتغيري 

يف   )2013( ع�رش  التا�شعة  الكني�شت  انتخابات  العربية  االأحزاب  وخا�شت 

اإطار قائمتني عربيتني مركزيتني، هما التجمع الوطني الديقراطي، والقائمة 

قائمتان  �شاركت  كما  حدا�ص.  هي  يهودية  عربية  وقائمة  املوحدة،  العربية 

.
10

جديدتان �شغريتان هما حزب دعم وقائمة االأمل للتغيري
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اأوًل: اخلريطة ال�سيا�سية لالأحزاب العربية

الفل�شطينية،  ال�شيا�شية  احلياة  يف  مهّماً  منعطفاً   1967 �شنة  حرب  �شكلت 

كانت  حيث   .1948 لفل�شطينيي  بالن�شبة  طراأت  التي  اجلذرية  والتحوالت 

التنظيم  من  معني  نوع  ولظهور  العربية،  لالأحزاب  االأوىل  االنطالقة  مبثابة 

ال�شيا�شي العربي امل�شتقل عن التنظيم ال�شيا�شي ال�شهيوين اليهودي. اإال اأن 

هذا التنظيم مل ياأخذ طابعاً مميزاً اإال يف العقدين االأخريين من القرن الع�رشين، 

حيث اأ�شبحت االأحزاب العربية ت�شكل رقماً يف املعادلة ال�شيا�شية واالنتخابية 

داخل الكيان ال�شهيوين. وبات متثيلها لل�شوت العربي، املتنامي ديوغرافياً 

اليهودي، ي�شكل عن�رشاً  الو�شط  ب�شكل كبري، مقارنة بالنمو الديوغرايف يف 

ترجيحياً حلزب اإ�رشائيلي على االآخر.

�شيا�شية،  وقوى  اأحزاب،  عدة  “اإ�رشائيل“  يف  العربي  الو�شط  يف  وتن�شط 

ال�شيا�شية  التطورات  وهيئات متثيلية، وحملية، وقطرية، ن�شاأ معظمها بفعل 

.
واالقت�شادية والثقافية، التي طراأت مبرور الوقت على فل�شطينيي 111948

اإن االأحزاب ال�شيا�شية العربية يف “اإ�رشائيل“ تت�شابه يف اأ�شمائها وبراجمها؛ 

العربي،  الديقراطي  واحلزب  التقدمية،  الوطنية  واحلركة  حدا�ص،  فهناك 

يف  تتفق  وكلها  للتغيري،  العربية  واحلركة  الديقراطي،  الوطني  والتجمع 

تبنيها للمطالب العربية وتختلف يف كيفية حتقيق هذه املطالب.

موقفاً  وانتهجت  حازماً،  خطاً  ال�شنني  مّر  على  اتبعت  جميعها  واأن  كما 

مناوئاً لل�شهيونية، ورف�شت يف ن�رشاتها ودعايتها تعريف “اإ�رشائيل“ كدولة 

لل�شعب اليهودي، وَتعّد هذا التعريف باأنه غري من�شف جتاه العرب مواطني 

الدولة. واأكدت على كون الدولة دولة لكّل مواطنيها. هذا املوقف يتطابق عملياً 

الأنف�شهم  النظر  ي�شتوعبون  ال  الذين  للعرب،  ال�شاحقة  الغالبية  موقف  مع 

.
12

كاإ�رشائيليني
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 1948 فل�شطينيو  يكن  مل  “اإ�رشائيل“  يف  عربي  حزب  اأّي  ن�شوء  قبل 

يف  واأع�شاوؤهم  م�شاركاتهم  لهم  كانت  بل  ال�شيا�شية،  احلياة  عن  بعيدين 

ال�شيوعي  فاحلزب  اإ�رشائيلية،  �شخ�شيات  موؤ�ش�شوها  اإ�رشائيلية،  اأحزاب 

والتاأييد  الدعم  لقي   ،1948 �شنة  يف  تاأ�ش�ص  الذي   )Maki )ماكي  االإ�رشائيلي 

من ال�شكان العرب امل�شاركني يف االنتخابات؛ لكونه الوحيد الذي �شّم بع�ص 

احلزب  وكان  عربية،  تنظيمات  تاأ�شي�ص  قبل  الفل�شطينية،  الوطنية  القوى 

. وبقي 
13

العربية العرب واليهود، والدفاع عن احلقوق  بامل�شاواة بني  ينادي 

احلزب وملدة طويلة القوة الوحيدة الفاعلة يف املجتمع العربي يف “اإ�رشائيل“، 

وكان برنامج احلزب ال�شيوعي منذ تاأ�شي�شه يدعو اإىل قيام كيان فل�شطيني اإىل 

جانب دولة “اإ�رشائيل“. وبعد حرب 1967، نادى احلزب باالعرتاف مبنظمة 

.
14

التحرير الفل�شطينية، واإقامة دولة فل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة

قامت  عربية  اأكرثية  بني   1965 �شنة  يف  نف�شه  على  احلزب  انق�شم 

�شغرية  اأقلية  وبني   )Rakah )راكاح  اجلديدة  ال�شيوعية  القائمة  بتاأ�شي�ص 

انتخابات  بعد  ال�شيا�شية  احللبة  عن  اختفت  اأن  لبثت  ما   ،
15  

)Maki )ماكي 

احلزب  موقف  هو  االنق�شام  �شبب  وكان   ،1969 �شنة  يف  ال�شابع  الكني�شت 

.
16

العربية القومية  احلركة  من 

مل تكن االأحزاب ال�شهيونية معنية بالن�شاط ال�شيا�شي للعرب، واإمنا اهتمت 

 Mapai باحل�شول على اأ�شواتهم قبيل االنتخابات، فمثالً جنح حزب ماباي

العربية  االأ�شوات  جمع  يف  جناحه  قمة  حتقيق   1959 �شنة  يف  الحقاً(  )العمل 

النتخابات الكني�شت، فح�شل على �شتة مقاعد بف�شل االأ�شوات العربية، هذا 

.
وقد رف�ص احلزب قبول عرب بني اأع�شائه حتى �شنة 171974

واملخاتري  العائالت  ممثلي  خالل  من  ال�شهيونية  االأحزاب  متكنت  “لقد 

والطوائف املختلفة من اإحكام ال�شيطرة على فل�شطينيي 1948، واالإبقاء عليهم 
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ومكتب  املخابرات،  وجهاز  الع�شكري،  احلكم  خالل  فمن  �شعفاء،  ُمَفتَّتني 

�شيا�شياً   1948 فل�شطينيي  و�رشذمة  جتزئة  ا�شتطاعت  العربية  ال�شوؤون 

. غري اأنه منذ ن�شاأة االأحزاب 
واجتماعياً، وم�شادرة مواردهم االقت�شادية“18

العربية، اأخذت تتقل�ص االأ�شوات التي حت�شدها االأحزاب ال�شهيونية. 

ونعر�ص فيما يلي ملحة عامة لالأحزاب ال�شيا�شية العربية يف “اإ�رشائيل“:

1. اجلبهة ال�شعبية العربية 1958:

احلزب  بني  ال�شيا�شي  التحالف  ثمرة  كانت  وقد   ،1958/5/6 يف  تاأ�ش�شت 

اجلبهة  علنت 
ُ
اأ وقد  العربية،  ال�شخ�شيات  وبع�ص  االإ�رشائيلي،  ال�شيوعي 

يف  النا�رشة  انتفا�شة  اأعقاب  يف  عقد  عربي  قطري  موؤمتر  اأول  يف  ال�شعبية 

العربية  اجلبهة  با�شم  ت�شجيلها  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  ورف�شت   ،1958/5/1

فعرفت با�شم اجلبهة ال�شعبية.

وحددت اجلبهة اأهداف قيامها يف الت�شدي ل�شيا�شة احلكومة االإ�رشائيلية 

جتاه العرب، والدفاع عن حقوقهم، وذلك على الرغم من اجلهود امل�شنية التي 

على  فر�شت  التي  ال�شارمة  والقيود  قيامها،  لعرقلة  الع�شكري  احلكم  بذلها 

عدد  اعتقال  ومّت  تنقل،  ت�شاريح  قادتها  ينح  فلم  وموؤيديها،  اجلبهة  زعماء 

.
19

منهم وُحقق مع االآخرين

ال�شيوعي،  احلزب  من  بقرار  اأ�ش�شت  قد  ال�شعبية  العربية  اجلبهة  وكانت 

وكان الهدف من تاأ�شي�شها جتميع االأطر وال�شخ�شيات الوطنية، وكانت حتت 

اال�شم  ذلك  رف�شت  االإ�رشائيلية  احلكومة  ولكن  العربية“،  “اجلبهة  م�شّمى 

�شيوعيني  اإىل  اجلبهة  ان�شقت  ما  �رشعان  ولكن  ال�شعبية“،  بـ“اجلبهة  فعرفت 

القومي  التيار  واأعلن   ،
20

حملية منها  اأكرث  اإقليمية  بتطورات  تاأثراً  وقوميني؛ 

فيها عن تاأ�شي�ص “حركة االأر�ص“.
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2. حركة االأر�س 1958: 

قامت حركة االأر�ص يف �شنة 1958، على اإثر ال�رشاع الذي وقع بني احلركة 

العربية.  ال�شيوعية  واالأحزاب  النا�رش،  عبد  جمال  بقيادة  العربية،  القومية 

وكان من الطبيعي اأن ينتقل هذا ال�رشاع اإىل فل�شطينيي 1948.

قدرة  اأن  اإال  االأر�ص،  حركة  لقادة  املجال  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  واأعطت 

االإ�رشائيلية،  لل�شلطات  اإزعاجاً  �شّكل  العربي  ال�شارع  حتريك  على  احلركة 

الربملانية  االنتخابات  ملقاطعة  دعوتها  عند  جلياً  االأر�ص  حركة  قوة  وظهرت 

التي جرت يف �شنة 1959. ومن مبادئ احلركة، كما ن�رشت يف العدد االأول من 

من�شوراتها الذي حمل ا�شم االأر�ص يف �شنة 1959:

قوانني  واإلغاء  العربي،  للمواطن  احلقول  كّل  يف  مت�شاوية  حقوق  اإعطاء  اأ. 

العربية  ال�شخ�شية  هدم  �شيا�شة  عن  واالإقالع  العن�رشي،  التمييز 

اأمامها  االإمكانات  جميع  وف�شح  والروحية،  واملادية  املعنوية  ومقوماتها 

لتتفاعل وتتطور �شمن تقاليدها ومميزاتها القومية.

االعرتاف بحّق عودة الالجئني العرب اإىل ديارهم، الأنه ال يكن اأن ي�شتقر  ب. 

ال�شالم، ما دام مليون الجئ ]كتب يف �شنة 1959[ حمرومني من العودة 

ويوتون  اخليام،  يف  وينامون  املوائد،  فتات  على  يعي�شون  بالدهم،  اإىل 

بني اجلبال وحّر الرمال. واإننا اإذ نقول هذا ال ن�شتدر عطفاً وال ن�شت�رشخ 

اإن�شانية، الأننا نرى اأن م�شكلتهم م�شكلة �شيا�شية يف ال�شميم.

العامل  يف  واملقررة  امل�شتقلة  القوة  هي  العربية  الوحدة  باأن  االعرتاف  ج. 

اآخر هو وليد خطاأ لفهم حقبة التاريخ، �شيوؤدي  اأّي اعتبار  العربي، واأن 

تتحطم  التي  احلقيقة  بهذه  اال�شطدام  اإىل  اآجالً،  اأو  عاجالً  اإن  ب�شاحبه، 

عليها قرون الوعول.
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بع�ص  هناك  وكانت  االأر�ص،  حركة  و�شعتها  التي  املبادئ  من  ثالثة  هذه 

متا�شياً  االإيجابي،  احلياد  �شيا�شة  باتباع  املطالبة  غرار  على  االأخرى  املبادئ 

مع املبادئ التي و�شعها موؤمتر باندونغ Bandung Conference التاريخي 

�شنة 1955 يف اإندوني�شيا، والذي �شهد اإن�شاء حركة عدم االنحياز.

العربية“،  “الدولة  الأمن  معادية  املواقف  هذه  “اإ�رشائيل“  وجدت  وقد 

وخ�شو�شاً البند الثالث، وقامت ال�شلطات االإ�رشائيلية مب�شادرة عدد االأر�ص 

الثالث ع�رش، ونفي قادة احلركة اإىل اأماكن خمتلفة داخل االأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة �شنة 1948. وقررت حمكمة العدل العليا االإ�رشائيلية يف بداية ال�شتينيات 

من القرن الع�رشين اعتبار احلركة خارجة عن القانون، ومّت منع اأع�شائها من 

اأطلقت على نف�شها  االأر�ص، حركة �شابة  ال�شيا�شة. واأفرزت حركة  ممار�شة 

.
ا�شم “اأبناء البلد“21

3. حركة اأبناء البلد 1972:

اأبناء البلد، التي تعّد نف�شها جزءاً ال يتجزاأ  اإن�شاء حركة  1972 مّت  يف �شنة 

من منظمة التحرير الفل�شطينية، وخا�شة التيار الي�شاري منها، حيث ركزت 

يف برناجمها على املحافظة على الهوية الوطنية الفل�شطينية.

وظهرت حركة اأبناء البلد يف �شنة 1973 تنظيماً �شغرياً يف مدينة اأّم الفحم، 

التي جرت  املحلي  املجل�ص  انتخابات  الكيوان خلو�ص  توفيق  املحامي  اأ�ش�شه 

التيار  اأن�شار  التنظيم وحتقيقه جناحاً حمدوداً  ال�شنة. و�شجع ظهور  يف تلك 

هذه  اأقامت  وقد  القرى،  من  عدد  يف  م�شابهة  تنظيمات  اإقامة  على  القومي 

التنظيمات �شالت فيما بينها، وتناولت الراأي وامل�شاندة، ولكنها مل تتحول اإىل 

تنظيم قطري موحد ين�شط حتت ا�شم اأبناء البلد اإال يف فرتة الحقة. ولهذا يكن 

القول اإن عدم وجود تاريخ حمدد لتاأ�شي�ص التنظيم يعك�ص عدم والدته بقرار 

.
22

بقدر ما جاء ا�شتجابة لواقع بداأ يربز بني اجلماهري العربية
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:
23

اأما اأبرز اخلطوط العامة للحركة فهي

ال�شعب  من  يتجزاأ  ال  جزء  هو   1948 اأرا�شي  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأ. 

الفل�شطيني.

لل�شعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  هي  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ب. 

الفل�شطيني يف كافة اأماكن تواجده.

اأّي حّل للق�شية الفل�شطينية يجب اأن ي�شمل فل�شطينيي 1948. ج. 

اجلماهريية  والن�شاالت  الن�شاطات  معظم  يف  احلركة  اأ�شهمت 

اأم  العربية،  االأرا�شي  عن  الدفاع  جبهة  ن�شال  يف  �شواء   ،1948 لفل�شطينيي 

العمل  احلركة  هذه  مار�شت   .
24

الطالبية احلركة  يف  اأم  املحلية،  ال�شلطات  يف 

عانت  اأنها  اإال  االأر�ص،  حركة  فيها  وقعت  التي  االأخطاء  متجنبة  ال�شيا�شي، 

على  ما  مرحلة  يف  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  �شاعد  مما  داخلية،  خالفات  من 

.
25

تفكيك وحدتها

غري اأن احلركة عادت واأ�شدرت بياناً حمل عنوان “حركة اأبناء البلد موحدة“، 

كناعنة،  وحممد  اإغبارية  رجا  بقيادة  احلركة  �ِشقي  توحيد  عن  فيه  اأعلنت 

وانتخاب اأمانة عاّمة موؤقتة الإدارة �شوؤون احلركة اجلارية. واأ�شار البيان اإىل 

حممد  بيت  يف  مكوناتها  جميع  ممثلي  بح�شور   ،2011/12/3 يف  عقد  اجتماع 

مبدئي  توافق  اإىل  فيه  التو�شل  مّت  املنزيل،  االعتقال  قيد  لكونه  نظراً  كناعنة، 

.
26

ب�شاأن توحيد �ِشقي احلركة، وت�شكيل قيادة مو�شعة

4. احلركة االإ�شالمية 1973:

تعّد احلركة االإ�شالمية من احلركات املهّمة التي لعبت دوراً بارزاً يف احلياة 

الع�رشين  القرن  �شبعينيات  بداية  يف  تاأ�ش�شت   .1948 لفل�شطينيي  ال�شيا�شية 

الذين ال ينتمي معظمهم الأحزاب �شيا�شية،  االإ�شالميني  ال�شباب  اأو�شاط  بني 
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خ�شو�شاً اأولئك الذين در�شوا يف الكليات االإ�شالمية يف ال�شفة الغربية وقطاع 

غزة، حيث تاأثروا بامل�شامني االجتماعية، والثقافية، وال�شيا�شية االإ�شالمية.

وتعود بدايات ن�شاأة احلركة االإ�شالمية يف “اإ�رشائيل“ اإىل �شنة 1971 حيث 

�شكل ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ص نواتها االأ�شا�شية يف قرية كفر قا�شم، ومتثلت 

اأول موؤمتر  1977 عقد  اإىل االإ�شالم“. ويف �شنة  الرئي�شية يف “العودة  دعوتها 

اإ�شالمي يف “اإ�رشائيل“، وتقرر فيه املطالبة بتحرير اأمالك الوقف االإ�شالمي، 

. ويف 
27

ال�رشعية املحاكم  الق�شاة يف  اإدارة �شوؤونها وتعيني  امل�شلمني يف  وحّق 

�شمايل  وِجّت  الغربية،  وباقة  الفحم،  اأم  مدن  اإىل  احلركة  و�شلت   1978 �شنة 

يف  الفل�شطيني  اجلليل  قرى  وبع�ص  النا�رشة  وو�شلت  النقب،  ثم  املثلث، 

.
281980 �شنة 

يف  الفرتة  تلك  يف  االإ�شالمي  التيار  انت�شار  اإىل  االإ�شالمية  اليقظة  وترجع 

القومية والي�شارية،  التيارات  العربي واالإ�شالمي، مع تراجع وف�شل  املحيط 

الغربية  ال�شفة  اأهل  مع  اللقاء  وحتى   ،1967 حرب  هزية  اإثر  خ�شو�شاً 

وقطاع غزة كان له تاأثري ملحوظ يف اليقظة االإ�شالمية بني فل�شطينيي 1948، 

فوجد امل�شلمون من بينهم يف املناطق املحتلة اأيديولوجيات وحركات دينية مل 

.
29

ي�شبق لهم اأن عرفوها من قبل

ويف �شنة 1979 اأ�ش�شت “اأ�رشة اجلهاد“ من قبل ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ص، 

الذي �شجنته ال�شلطات االإ�رشائيلية، وجمموعة من ال�شبان من التيار امل�شمى 

“التائبني“ بقيادة فريد اأبو مخ من قرية باقة الغربية، الذين دعوا للجهاد امل�شلح 

 .1980 �شنة  غالبيتهم  اعتقال  ومّت  االإ�رشائيليني؛  �شّد  االقت�شادية  واحلرب 

وبعد ذلك ومنذ �شنة 1982 تبنّت احلركة اأ�شلوباً اإ�شالحياً مدنياً يعتمد على 

اأ�ش�ص احلوار امل�شتمر مع كل من يحيط بهم من م�شلمني، ويهود، وم�شيحيني، 

.
30

وغريهم
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والحقاً اأ�ش�ص ال�شيخ دروي�ص حركة ال�شباب امل�شلم، التي ركزت جهودها 

على العمل االجتماعي والرتبوي. ومنذ اإطالق �رشاح قادة “اأ�رشة اجلهاد“، 

وعلى راأ�شهم ال�شيخ عبد اهلل منر دروي�ص، تبنت احلركة االإ�شالمية نهجاً دعوياً 

م�شاملاً، يقوم على “نظرية واقعية“ مفادها اأن ينح�رش عمل اإ�شالميي اأرا�شي 

عرب  االأقلية،  حقوق  عن  والدفاع  االإ�شالمية  العربية  الهوية  تثبيت  يف   1948

الن�شال ال�شيا�شي واالنتخابات البلدية، اأو حتى من خالل انتخابات الكني�شت 

انتخابات  يف  االإ�شالمية  احلركة  دخلت   1989 �شنة  ويف   .
31

االأمر اقت�شى  اإذا 

جمال�ص بلديات القرى العربية يف “اإ�رشائيل“، وفازت يف خم�ص بلديات مهمة 

منها اأم الفحم، ومنذ ذلك الوقت اهتمت احلركة باأن�شطة البلديات، ومل تتعداها 

.
32

للن�شاط ال�شيا�شي يف الربملان االإ�رشائيلي

وقد وقع ان�شقاق داخل احلركة عندما انق�شمت اإىل جناحني: جناح بقيادة 

ال�شيخ رائد �شالح، رئي�ص بلدية اأّم الفحم، على خالف يف النواحي االإ�شالمية 

ال�شيا�شية والوطنية، وجناح اآخر بقيادة عبد اهلل منر دروي�ص الذي اأظهر نوعاً 

من املرونة ال�شيا�شية جتاه امل�شاركة بالعملية ال�شيا�شية يف الربملان االإ�رشائيلي 

االأرا�شي  يف  الفل�شطينيني  لل�شكان  واقت�شادية  اجتماعية،  مكا�شب  لتحقيق 

الفل�شطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل“ منذ �شنة 1948. وهذا ما جعلها تتحالف 

مع احلزب الديقراطي العربي يف انتخابات �شنة 1996، ويفوز حتالفها معه 

باأربعة مقاعد يف الربملان، وبقي اجلناح االآخر بقيادة ال�شيخ رائد �شالح خارج 

.
33

هذه العملية الربملانية الأن اأع�شاء هذا اجلناح ال يوؤمنون بها

يف  واليهود  العرب  بني  احلقوق  يف  امل�شاواة  حتقيق  اإىل  احلركة  تدعو 

“اإ�رشائيل“،  جانب  اإىل  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  اإقامة  وتوؤيد  “اإ�رشائيل“، 

.
34

وتوؤكد على حّق الالجئني يف العودة اإىل وطنهم

�شالح،  رائد  ال�شيخ  بقيادة  ال�شمال،  جناح   - االإ�شالمية  واحلركة 

حتتلها  التي  الفل�شطينية  االأرا�شي  داخل  الفل�شطينية  احلركات  اأقوى  من 
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منذ �شنة 1948، ولقد و�شفها رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي االأ�شبق  “اإ�رشائيل“ 

قائالً:  باملتطرفة  �شحفي،  موؤمتر  خالل   ،Ehud Olmert اأوملرت  اإيهود 

“نحن فخورون بديقراطيتنا التي تتعامل مع اأكرث النا�ص تطرفاً وراديكالية 

اأال وهي احلركة االإ�شالمية يف اإ�رشائيل التي تعرب عن نف�شها وعن حتري�شها 

.
يف ديقراطيتنا“35

5. اجلبهة الدميقراطية لل�شالم وامل�شاواة )حدا�س( 1977:

من  جزء  ومن  “راكاح“،  ال�شيوعي  احلزب  من   1977 �شنة  يف  تاأ�ش�شت 

“الي�شار  ومن  الديقراطية“،  “النا�رشة  جبهة  ومن  ال�شود،  الفهود  حركة 

و“جلنة  عربية،  حملية  جمال�ص  روؤ�شاء  ومن  االإ�رشائيلي“،  الديقراطي 

املبادرة الدرزية“، التي اأن�شئت �شنة 1973 للعمل اأ�شا�شاً من اأجل اإلغاء التجنيد 

االإجباري املفرو�ص على اأبناء الطائفة الدرزية يف “اإ�رشائيل“. وكذلك ان�شمت 

 .
36

اإىل تلك الكتلة �شخ�شيات واأو�شاط �شعبية يهودية، وعربية على حّد �شواء

واجلبهة ذات توجه ي�شاري، وال�شكرتري العام لها هو حممد بركة.

واإخالء  اال�شتيطان  عمليات  وقف  اجلبهة  توؤيد  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على 

االأرا�شي  جميع  من  االإ�رشائيلية  القوات  بخروج  تطالب  كما  امل�شتعمرات، 

جانب  اإىل  عليها،  فل�شطينية  دولة  وتاأ�شي�ص   ،1967 �شنة  يف  املحتلة  العربية 

اأو منحهم تعوي�شات عادلة. ترى  دعمها حلّق عودة الالجئني الفل�شطينيني، 

اأقلية  اأنهم  على  اأرا�شيها  على  بالعرب  “اإ�رشائيل“  اعرتاف  وجوب  اجلبهة 

.
37

قومية م�شتقلة، وتدعو اإىل حت�شني ظروفهم و�رشوط عي�شهم

6. احلزب الدميقراطي العربي 1988: 

تاأ�ش�ص  �رشف،  عربي  اأ�شا�ص  على  قام  برملاين  عربي  حزب  اأول  يعّد 

الذي كان  الوهاب دراو�شة،  الكني�شت عبد  1988 مببادرة من ع�شو  �شنة  يف 

وان�شحب  الربملانية،  كتلته  من  وجزءاً  االإ�رشائيلي  العمل  حزب  يف  ع�شواً 



تقرير معلومات

20

وزير  �شيا�شة  على  احتجاجاً   ،1988 �شنة  اأوائل  يف  املذكور  احلزب  من 

االنتفا�شة  جتاه   Yitzhak Rabin رابني  اإ�شحق  وقتئٍذ  االإ�رشائيلي  الدفاع 

الفل�شطينية. وقد �شاركه يف التاأ�شي�ص عدد كبري من روؤ�شاء واأع�شاء املجال�ص 

املحلية العربية يف مناطق خمتلفة، ورجال دين م�شلمون وم�شيحيون، وعدد 

 .
38

من رجال االأعمال

ينادي برنامج احلزب بالن�شال من اأجل امل�شاواة الكاملة لفل�شطينيي 1948 

مع اليهود يف “اإ�رشائيل“، واالعرتاف بهم كاأقلية قومية، واإلغاء جميع مظاهر 

القومي  ال�شعيد  على  وينادي  �شّدهم.  العن�رشي  والتمييز  الظلم  واإجراءات 

خروج  بعد  فل�شطينية  دولة  واإقامة  عادالً،  حالً  الفل�شطينية  الق�شية  بحّل 

اجلي�ص االإ�رشائيلي من االأرا�شي املحتلة كافة مبا يف ذلك �رشقي القد�ص.

من الناحية التنظيمية يبدو احلزب تنظيماً ف�شفا�شاً واأقرب اإىل حزب جلان 

فيه  املحركة  الرئي�شية  والقوة  موؤ�ش�شات،  حزب  اإىل  منه  انتخابية  وحتالفات 

، وطلب ال�شانع، الذي ت�شلم رئا�شة احلزب 
39

موؤ�ش�شه عبد الوهاب دراو�شة

.
يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب 402012

7. التجمع الوطني الدميقراطي 1995:

وعربي  قومي  توجه  ذات  قوى  عدة  من  بتحالف   1995 �شنة  يف  تاأ�ش�ص 

اأهمها: حركة اأبناء البلد، واحلركة التقدمية، وحركة ميثاق امل�شاواة. من اأبرز 

الوطني  التجمع  ويعّد  الزعبي.  وحنني  زحالقة  وجمال  ب�شارة  عزمي  قادته 

التجمع  يعّرف   .1948 لفل�شطينيي  املمثلة  الت�شكيالت  اأبرز  من  الديقراطي 

حزب  اإ�رشائيل،  يف  العرب  املواطنني  يثل  ديقراطي  “حزب  باأنه  نف�شه 

قومي عربي وطني فل�شطيني، يعمل على الربط بني الهوية القومية ومبادئ 

ي�شمن  الفل�شطينية،  للق�شية  عادل  حّل  حتقيق  اإىل  وي�شعى  الديقراطية، 

.
احلقوق التاريخية لل�شعب الفل�شطيني“41
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اليهودية،  بهويتها  التم�شك  �شديدة  دولة  “اإ�رشائيل  اأن  التجمع  ويرى 

تتعار�ص فيها امل�شاواة الكاملة مع اأيديولوجيتها الر�شمية، اأي ال�شهيونية“. 

يف  العربي  للمجتمع  القومية  الهوية  على  “احلفاظ  �رشورة  على  ويوؤكد 

اإ�رشائيل“. وينتقد الطروحات الداعية الإخراج من تبقى من فل�شطينيي 1948 

جتاه  الع�شكري  احلكم  قواعد  بـ“تطبيق  “اإ�رشائيل“  ويتهم  اأرا�شيهم،  من 

اأما  ديوغرافية“.  “م�شكلة  اأنها  على  اإليها  والنظر  الفل�شطينية“،  االأقلية 

ويتهم  لها،  دائم  حّل  اإيجاد  اإىل  التجمع  فيدعو  الفل�شطينية،  للق�شية  بالن�شبة 

القد�ص  حيال  الفل�شطينية  الثوابت  حول  بالتفاو�ص  الرغبة  بعدم  “اإ�رشائيل“ 

.
42

وامل�شتعمرات

 ارتبط ا�شم التجمع با�شم النائب ال�شابق، عزمي ب�شارة، الذي ا�شتقال من 

الكني�شت يف ني�شان/ اأبريل 2007 بعد اأ�شابيع من مغادرته “اإ�رشائيل“؛ وبعد 

والتج�ش�ص  العظمى“،  بـ“اخليانة  باتهامه  انتهت  حتقيقات  ال�رشطة  بداأت  اأن 

.
43

ل�شالح حزب اهلل اللبناين

:
44

اأما اأهم بنود الربنامج ال�شيا�شي للحزب فهي

االعرتاف بحّق تقرير امل�شري لل�شعب العربي الفل�شطيني. اأ. 

واإقامة   ،1967 �شنة  احتلت  التي  العربية  املناطق  جميع  من  االن�شحاب  ب. 

الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة يف ال�شفة وغزة، وعا�شمتها القد�ص ال�رشقية، 

وفقاً  الفل�شطينيني  الالجئني  ق�شية  وحّل  “اإ�رشائيل“،  دولة  جانب  اإىل 

لل�رشعية الدولية.

اإخالء جميع امل�شتعمرات االإ�رشائيلية من االأرا�شي العربية املحتلة. ج. 

الن�شال من اأجل امل�شاواة الكاملة للعرب مع اليهود واالعرتاف بهم كاأقلية  د. 

قومية.

دفع م�شرية ال�شالم يف املنطقة. هـ. 



تقرير معلومات

22

8. احلركة العربية للتغيري 1996:

الطيبي،  اأحمد  مببادرة   ،1996 �شنة  للتغيري  العربية  احلركة  تاأ�ش�شت 

امل�شت�شار ال�شابق لرئي�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يا�رش عرفات، وع�شو 

اأزمة داخلية يف “اإ�رشائيل“، ب�شبب ما  الكني�شت فيما بعد. وهو ما ت�شبب يف 

قالوا اإنه “والء مزدوج“ ملوؤ�ش�ص احلركة. وتوؤكد احلركة العربية للتغيري على 

ا�شتمرار دعم م�شرية ال�شالم االإ�رشائيلية - الفل�شطينية من اأجل اإقامة دولة 

اإ�رشائيل“  “دولة  اإىل جانب  ال�رشيف،  القد�ص  فل�شطينية م�شتقلة وعا�شمتها 

1967؛ وحّل م�شكلة الالجئني الفل�شطينيني ب�شكل  يف حدود حزيران/ يونيو 

عادل طبقاً لقرارات االأمم املتحدة. وتطالب يف امل�شار ال�شوري - االإ�رشائيلي 

باخلروج الكامل من اجلوالن، طبقاً حلدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 

.
45

وتوقيع اتفاقية �شالم مع �شورية كجزء من �شالم �شامل يف املنطقة

واملدنية  القانونية  املكانة  وتغيري  ودعم  برفع  احلركة  وتطالب 

لفل�شطينيي 1948، وتقلي�ص الفجوة القائمة بني الو�شطني اليهودي والعربي 

املجاالت:  كافة  يف  العربي  للو�شط  االإيجابي  التمييز  �شيا�شة  طريق  عن 

الزراعة، وال�شناعة، والتعليم، واالت�شاالت، وال�شحة، واالإ�شكان، واالأر�ص 

وامليزانيات؛ وذلك من اأجل الو�شول اإىل م�شاواة حقيقية بني الو�شطني العربي 

الكاملة“  املدنية  “امل�شاركة  �شعار  خالل  من  املجاالت،  كافة  يف  واليهودي 

.
46

واالعرتاف باجلماهري العربية كاأقلية قومية

الفل�شطينية  والوطنية  الثقافية  الهوية  على  احلركة  وتوؤكد 

العربية. وتدعم مبداأ  االأّمة  القومي مع  التوا�شل  1948، واأهمية  لفل�شطينيي 

التعاي�ص ال�شلمي اليهودي - العربي، املبني على اأ�شا�ص من االحرتام املتبادل، 

.
47

واالعرتاف باحلقوق ال�شيا�شية واملدنية لالأقلية العربية

تراجعت  اأنها  اإال   ،1996 �شنة  انتخابات  قبل  كحزب  احلركة  و�ُشجلت 

احل�شم  ن�شبة  تتخطى  اأال  من  خوفاً  ال�شنة،  تلك  يف  االنتخابات  خو�ص  عن 
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املطلوبة. ويف انتخابات الكني�شت اخلام�شة ع�رش، �شنة 1999، دخلت احلركة 

يف ائتالف مع التجمع الوطني الديقراطي، لتفوز القائمة امل�شرتكة مبقعدين 

يف الكني�شت. ويف انتخابات 2003 حتالفت احلركة مع حدا�ص، وفاز التحالف 

واحلزب  االإ�شالمية  احلركة  مع  حتالفت   2006 انتخابات  ويف  مقاعد.  بثالثة 

باأربعة  املوحدة  العربية  القائمة  با�شم  القائمة  وفازت  العربي،  الديقراطي 

. و�شاركت اأي�شاً �شمن هذه القائمة يف انتخابات الدورة الثامنة ع�رشة 
48

مقاعد

2009 وانتخابات الدورة التا�شعة ع�رشة 2013.
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ثانيًا: دور الأحزاب العربية يف احلياة ال�سيا�سية 

والعامة الإ�سرائيلية

1. التاأثري يف قوانني احلكومات االإ�رسائيلية و�شيا�شاتها: 

ال تلعب  العربية يف “اإ�رشائيل“  اأن االأحزاب  الباحثني على  يتفق كثري من 

املختلفة، ب�شبب  القرارات مب�شتوياتها  الت�رشيع، ويف �شناعة  يف  فاعالً  دوراً 

االأحزاب  بقيت   ،1949 �شنة  االأوىل،  الكني�شت  انتخابات  ومنذ  العن�رشية. 

لرف�شها  �شواء  احلكومي  االئتالف  يوماً  تدخل  ومل  املعار�شة،  يف  العربية 

االأحزاب  وبقيت  لها.  االإ�رشائيلية  احلكومات  لرف�ص  اأم  لذلك،  االأيديولوجي 

كما  نادرة،  حاالت  عدا  فيما  الهام�ص،  على  املعار�شة  يف  وهي  حتى  العربية 

�شّكل  حينما   )1995–1992( رابني  اإ�شحق  احلكومة  رئي�ص  والية  يف  ح�شل 

اتفاقية  ل�شالح  بالت�شويت  االئتالف  خارج  من  داعمة  كتلة  العرب  النواب 

العا�شمة  يف  الفل�شطينية و“اإ�رشائيل“  التحرير  التي وقعته منظمة   ،
49

اأو�شلو

االأمريكية وا�شنطن يف 1993/9/13.

مهند  )درا�شات(  وال�شيا�شات  للحقوق  العربي  املركز  يف  الباحث  ويرى 

ال�شيا�شات  عن�رشية  تك�شف  بالكني�شت  العربية  االأحزاب  اأن  م�شطفى، 

التجمع  عن  النائب  زعبي،  حنني  �شطب  حماولة  يف  يتجلى  كما  االإ�رشائيلية، 

منرباً  با�شتغالله  يكتفون  الكني�شت  يف  العرب  واأن  اأدائها،  ب�شبب  الوطني 

للتعبري ال�شيا�شي واالحتجاج فقط. اأما يف الق�شايا املدنية واالجتماعية، فريى 

معيناً للنواب العرب فقط على الق�شايا ذات الطابع  م�شطفى اأن هناك تاأثرياً 

.
50

املدين العام، والطابع املدين ذي اخل�شو�شية العربية

اأن  جمال،  اأمل  اأبيب  تل  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  يف  املحا�رش  ويرى 

على  للتاأثري  �شيا�شية  حنكة  من  لديها  ما  كّل  ت�شتغل  مل  العربية  االأحزاب 

اخلا�شة  املدنية  بال�شوؤون  يتعلق  ما  خا�شة  بـ“اإ�رشائيل“،  القرار  �شناعة 
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بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  اأي�شاً  يوؤكده  ما  وهذا   .1948 بفل�شطينيي 

حيفا اأ�شعد غامن، والذي ياأخذ على االأحزاب العربية عدم وجود ا�شرتاتيجية 

.
51

وا�شحة وموحدة لها

وت�شري درا�شة للباحث اإمطان�ص �شحادة، �شدرت عن مركز “مدى الكرمل“ 

يف كانون االأول/ دي�شمرب 2011، على �شبيل املثال، اإىل اأن االأحزاب العربية يف 

الكني�شت الثامن ع�رش مل تنجح يف �َشّن اأّي قانون ي�شّب يف امل�شالح اخلا�شة 

لفل�شطينيي 1948، �شوى قانون فّك الدمج بني قرية باقة الغربية وقرية جّت، 

كما مل تتمكن من الت�شدي لِ�َشّن القوانني العن�رشية. فمنذ بداية دورة الكني�شت 

اقرتاح  األف  قرابة  العربيّة  االأحزاب  من  الكني�شت  اأع�شاء  َقّدم   2009 �شنة 

قانون، ومل ينجح يف اجتياز مرحلة القراءة التمهيدّية �شوى 72 اقرتاحاً، ويف 

اجتياز القراءة االأوىل جنح 23 اقرتاحاً فقط، وقد اأقّر الكني�شت ع�رشين اقرتاح 

العربية. وجتدر  االأحزاب  اأع�شاء كني�شت من  قّدمها  الثالثة،  بالقراءة  قانون 

االإ�شارة اإىل اأن هذه القوانني لي�شت بال�رشورة من االقرتاحات التي ُقّدمت يف 

.
52

الدورة نف�شها للكني�شت، وبع�شها ُقّدم يف الدورة ال�شابقة لها

2. امل�شاركة يف انتخابات الكني�شت:

مل تكن هناك اأّي اأحزاب عربية �رشفة م�شاركة يف الكني�شت خالل الفرتة 

االأحزاب  قوائم  خالل  من  ذلك  قبل  فيه  العربي  التمثيل  وكان   ،1988–1949

االإ�رشائيلية.

ال�شيا�شة  تكوين  يف  العربية  االأحزاب  دور  على  يلي  فيما  ال�شوء  ون�شلط 

الداخلية االإ�رشائيلية، وم�شاركتها يف انتخابات الكني�شت والبلديات، وتاأثريها 

يف قوانني احلكومات االإ�رشائيلية و�شيا�شتها.

دوراته  يف  االإ�رشائيلي  الكني�شت  دخلوا  الذين  العرب  النواب  عدد  يبلغ 

 1949 �شنة  يف  اأع�شائه  الختيار  اأجريت  انتخابات  اأول  منذ  ع�رشة،  الت�شعة 
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؛ منهم 45 ع�شواً 
53ً

وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير )�شنة 2013(، 74 ع�شوا

انتخبوا عن االأحزاب والقوائم العربية.

جدول رقم )1(: اأ�شماء النواب العرب الذين انتخبوا عن االأحزاب 

والقوائم العربية يف دورات الكني�شت الت�شعة ع�رسة54

الكني�شت
عدد 

النواب
اأ�شماء النوابالقوائم / االأحزاب

االأوىل 

)1949(
3

 ،
*
القائمة الديوقراطية للنا�رشة

احلزب ال�شيوعي االإ�رشائيلي 

اأمني جرجورة، توفيق طوبي، 

�شيف الدين الزعبي

الثانية 

)1951(
7

احلزب ال�شيوعي االإ�رشائيلي، 

القائمة الديوقراطية لعرب 

، قائمة الزراعة والتطوير، 
*
اإ�رشائيل

تقدم والعمل

اإميل حبيبي، توفيق طوبي، جرب 

معدي، �شيف الدين الزعبي، 

�شالح خنيف�ص، فار�ص حمدان، 

م�شعد ق�شي�شي

الثالثة 

)1955(
8

احلزب ال�شيوعي االإ�رشائيلي، 

القائمة الديوقراطية لعرب 

اإ�رشائيل، تقدم وعمل، قائمة 

الزراعة والتطوير 

اإميل حبيبي، توفيق طوبي، جرب 

معدي، �شيف الدين الزعبي، 

�شالح �شليمان، �شالح خنيف�ص، 

فار�ص حمدان، م�شعد ق�شي�شي

الرابعة 

)1959(
6

قائمة التقدم والتطور، احلزب 

ال�شيوعي االإ�رشائيلي، كتلة 

*
، زراعة وتطوير

**
م�شاركة واأخوة

الظاهر،  اأحمد  نخلة،  اإليا�ص 

توفيق طوبي، لبيب اأبو ركن، 

حممود النا�شف، يو�شف دياب

اخلام�شة 

)1961(
6

احلزب ال�شيوعي االإ�رشائيلي، 

، كتلة م�شاركة 
**

قائمة تقدم وتطور

واأخوة

نخلة،  اإليا�ص  حبيبي،  اإميل 

اأحمد الظاهر، توفيق طوبي، جرب 

معدي، دياب عبيد 

ال�شاد�شة 

)1965(
6

 ،
***

قائمة االإخوة اليهودية العربية

القائمة ال�شيوعية اجلديدة، كتلة 

م�شاركة واإخوة، تقدم وتطوير

نخلة،  اإليا�ص  حبيبي،  اإميل 

معدي،  جرب  طوبي،  توفيق 

دياب عبيد، �شيف الدين الزغبي

ال�شابعة 

)1967(
6

القائمة ال�شيوعية اجلديدة، كتلة 

م�شاركة واإخوة، قائمة التقدم 

والتطور 

نخلة،  اإليا�ص  حبيبي،  اإميل 

معدي،  جرب  طوبي،  توفيق 

الزغبي الدين  �شيف  عبيد،  دياب 

الثامنة 

)1973(
5**

حدا�ص، القائمة العربية املوحدة

زياد،  توفيق  طوبي،  توفيق 

ربيعة،  اأبو  حماد  معدي،  جرب 

الزغبي الدين  �شيف 



الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

27

التا�شعة 

)1977(
7

حدا�ص، القائمة العربية املوحدة، 

احلركة الديقراطية للتغيري 

زياد،  توفيق  طوبي،  توفيق 

ربيعة،  اأبو  حماد  معدي،  جرب 

حنا مويا�ص، �شيف الدين الزغبي، 

اأ�شعد �شفيق 

العا�رسة 

)1981(
توفيق زياد، توفيق طوبيحدا�ص 2

احلادية 

ع�رس 

)1984(

5
حدا�ص، احلزب الديقراطي 

العربي، القائمة املتقدمة لل�شالم

زياد،  توفيق  طوبي،  توفيق 

 ، �شة و ا ر د ب  ها لو ا عبد 

ميعاري، حممد وتد حممد 

الثانية 

ع�رس 

)1988(

6
حدا�ص، احلزب الديقراطي 

العربي، القائمة املتقدمة لل�شالم 

زياد،  توفيق  طوبي،  توفيق 

 ، �شة و ا ر د ب  ها لو ا عبد 

 ، ع نفا حممد   ، ي ر ميعا حممد 

ميد حما �شم  ها

الثالثة 

ع�رس 

)1992(

حدا�ص، احلزب الديقراطي العربي 5

�شليم،  �شالح  زياد،  توفيق 

ال�شانع، عبد الوهاب  طلب 

دراو�شة - ها�شم حماميد

الرابعة 

ع�رس 

)1996(

8
احلزب الديقراطي العربي - 

القائمة العربية املوحدة، حدا�ص، 

التجمع الوطني الديقراطي

اأحمد �شعد، توفيق اخلطيب، 

ال�شانع،  طلب  �شليم،  �شالح 

املالك دهام�شة، عزمي  عبد 

ب�شارة، عبد الوهاب دراو�شة، 

ها�شم حماميد

اخلام�شة 

ع�رس 

)1999(

9
التجمع الوطني الديقراطي، 

القائمة العربية املوحدة، حدا�ص، 

احلزب القومي العربي

اأحمد الطيبي، توفيق اخلطيب، 

طلب ال�شانع، عبد امللك دهام�شة، 

عزمي ب�شارة، ع�شام خمول، 

كنعان،  حممد  بركة،  حممد 

حماميد ها�شم 

ال�شاد�شة 

ع�رس 

)2003(

8
التجمع الوطني الديقراطي، 

القائمة العربية املوحدة، اجلبهة 

الديقراطية لل�شالم 

اأحمد الطببي، جمال زحالقة، 

طلب ال�شانع، عبد امللك دهام�شة، 

عزمي ب�شارة، ع�شام خمول، 

حممد بركة، وا�شل طه

ال�شابعة 

ع�رس 

)2006(

10
القائمة املوحدة والعربية والتغيري، 

التجمع الوطني الديقراطي، 

حدا�ص 

اأحمد الطيبي، جمال زحالقة، 

نفاع،  �شعيد  �شويد،  حنا 

ال�شانع، عزمي ب�شارة،  طلب 

 ، كة بر حممد   ، ر كو ز �ص  عبا

طه وا�شل  �رش�شور،  هيم  ا بر اإ
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الثامنة 

ع�رس 

)2009(

10
القائمة العربية املوحدة - احلركة 

، التجمع 
****

العربية للتغيري

الوطني الديقراطي، حدا�ص 

اإبراهيم �رش�شور، اأحمد الطيبي، 

جمال زحالقة، حنا �شويد، 

نفاع،  �شعيد  الزعبي،  حنيني 

اإغبارية،  عفو  ال�شانع،  طلب 

حممد بركة، م�شعود غنيم

التا�شعة 

ع�رس 

)2013(

10
القائمة العربية املوحدة - احلركة 

العربية للتغيري، التجمع الوطني 

الديقراطي، حدا�ص

اإبراهيم �رش�شور، اأحمد الطيبي، 

�شويد،  حنا  زحالقة،  جمال 

غطا�ص،  با�شل  الزعبي،  حنني 

اأبو عرار، عفو اإغبارية،  طلب 

حممد بركة، م�شعود غنيم

قوائم متحالفة مع حزب املباي يف انتخابات الكني�شت، انظر موقع الكني�شت.  *

كتل متحالفة مع حزب املعراخ يف انتخابات الكني�شت، انظر موقع الكني�شت.  **

قوائم برملانية م�شتقلة اأ�ش�شها اإليا�ص نخلة يف الكني�شت ال�شاد�شة، انظر موقع الكني�شت.  ***

حتالف اأحزاب عربية من فل�شطيني 1948، مّت تاأ�شي�شها �شنة 1996 للم�شاركة يف انتخابات الكني�شت.  ****

مل حتمل انتخابات الكني�شت التا�شع ع�رش يف �شنة 2013 اأّي تغيري بالن�شبة 

ح�شل  فقد   ،2009 بانتخابات  مقارنًة  العربية،  االأحزاب  بني  املقاعد  لتق�شيم 

كّل من حدا�ص والقائمة العربية املوحدة على اأربعة مقاعد، والتجمع الوطني 

55. وي�شم الكني�شت التا�شع ع�رش 18 نائباً من 
الديقراطي على ثالثة مقاعد

، وثمانية عن االأحزاب 
56

فل�شطينيي 1948، منهم ع�رشة عن االأحزاب العربية

اليهودية، بينهم �شتة دروز. ويحق لـ 790 األفاً من فل�شطينيي 1948 االقرتاع، 

اأن  اإىل  االإ�شارة  مع   ،
“اإ�رشائيل“57 يف  االنتخاب  لهم  يحق  ممن   %14 بن�شبة 

ن�شبة عدد فل�شطينيي 1948 ي�شل اإىل 16.45% من عدد �شكان “اإ�رشائيل“.

77% من جممل  2013 على نحو  وح�شلت االأحزاب العربية يف انتخابات 

ح�شة  بلغت  وقد   .2009 �شنة  يف   %82 مقابل  ال�شاحلة،  العربية  االأ�شوات 

االأحزاب العربية يف البلدات العربية 84% مقارنة بـ 87% يف �شنة 2009، ويف 

البلدات العربية - الدرزية و�شلت اإىل 18% مقارنة بـ 17% يف انتخابات 2009. 

وو�شلت يف البلدات املختلطة واملدن ال�شاحلية اإىل قرابة 58%80.
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جدول رقم )2(: عدد ون�شبة الت�شويت بني االأحزاب العربية خالل 

الفرتة 1999–2013

ال�شنة

التجّمع الوطني الدميقراطيالقائمة العربية املوحدةحدا�س

الن�شبةعدد االأ�شواتالن�شبةعدد االأ�شوات
 عدد

االأ�شوات
الن�شبة

199987,02221.3114,81030.666,10316.8

200393,8192665,5511871,29920

200686,09224.394,78627.472,06620.2

2009112,13029.6113,95430.383,73922.2

2013113,43924138,4503197,03022

3. امل�شاركة يف انتخابات البلدية:

عثماين  قانون  اإىل  “اإ�رشائيل“  يف  املحلي  للحكم  القانونية  االأ�ش�ص  تعود 

�شدر يف عهد ال�شلطان عبد احلميد الثاين يف �شنة 1877، يف اإطار اإعادة تنظيم 

الربيطاين  االنتداب  وقام  د�شتورية،  �شلطات  املحلي  احلكم  مبنح  الدولة 

اإعالن  1934. وبعد  1921 ويف �شنة  العثماين مرتني يف �شنة  القانون  بتعديل 

ال�شنوات  يف  قانونية  مرا�شيم  ثالثة  ن�رشت   1948 �شنة  يف  “اإ�رشائيل“  قيام 

1950، و1953، و1958، حددت االأ�ش�ص القانونية النتخاب وعمل ال�شلطات 

املحلية يف “اإ�رشائيل“. ومنذ ذلك احلني، يعّد احلكم املحلي يف “اإ�رشائيل“ اأحد 

.
59

اأ�ش�ص النظام ال�شيا�شي

وجمال�ص  بلديات،  املحلي:  احلكم  من  اأنواع  اأربعة  “اإ�رشائيل“  يف  توجد 

حملية، وجمال�ص اإقليمية، وجمال�ص �شناعية، وترتكز اأغلب ال�شلطات املحلية 

العربية يف ق�شم املجال�ص املحلية.

“اإ�رشائيل“  قيام  قبل  فل�شطني  يف  العربية  املحلية  ال�شلطات  عدد  بلغ 

عمرو،  و�شفا  النا�رشة  بلديتان:  يلي:  ما  وفق  ق�شمت  حملية،  �شلطات  اأربع 
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بعد   ،2009 �شنة  العدد يف  يا�شيف. وو�شل  الرامة وكفر  وجمل�شان حمليان: 

اأن مّت توحيد �شلطات حملية عربية مع بع�شها، 12 جمل�شاً بلدياً، و65 جمل�شاً 

حملياً، واأربعة جمال�ص اإقليمية.

ويف اإطار ال�شلطات املحلية العامة يف “اإ�رشائيل“، �شكلت ال�شلطات املحلية 

العربية يف �شنة 2010 الن�شب التالية: 12 مدينة عربية من جمموعة 72 مدينة 

جمموع  من  عربياً  حملياً  جمل�شاً  و65   ،%16.6 بن�شبة  اأي  “اإ�رشائيل“  يف 

اإقليمية  جمال�ص  واأربعة   ،%52 بن�شبة  اأي  “اإ�رشائيل“  يف  حملياً  جمل�شاً   125

وال   ،%7.4 بن�شبة  اأي  “اإ�رشائيل“  يف  اإقليمياً  جمل�شاً   54 جمموع  من  عربية 

يوجد جمل�ص �شناعي عربي واحد من بني ال�شلطات املحلية ال�شناعية االأربعة 

.
يف “اإ�رشائيل“60

ويف درا�شة لكّل من منر مرق�ص، رئي�ص املجل�ص املحلي يف كفر يا�شيف يف 

اجلليل، واأ�شعد عزايزة، وحنا �شويد، ع�شو الكني�شت االإ�رشائيلي عن حدا�ص، 

12 يف  “اإ�رشائيل“ 63 �شلطة حملية عربية منتخبة، منها  اأنه يوجد يف  ذكرت 

تاأ�شي�شها كما  ال�شلطات ح�شب فرتات  الدرزية، وتتوزع هذه  العربية  القرى 

:
61

يلي

ثالث �شلطات حملية يعود تاأ�شي�شها اإىل ما قبل قيام “اإ�رشائيل“.  •

15 �شلطة حملية جرى تاأ�شي�شها يف خم�شينيات القرن الع�رشين.  •

26 �شلطة حملية جرى تاأ�شي�شها يف �شتينيات القرن الع�رشين.  •

�شبع �شلطات حملية جرى تاأ�شي�شها يف �شبعينيات القرن الع�رشين.  •

ثماين �شلطات حملية جرى تاأ�شي�شها يف ثمانينيات القرن الع�رشين.  •

اأربع �شلطات حملية جرى تاأ�شي�شها يف ت�شعينيات القرن الع�رشين.  •
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وي�شاف اإىل هذه، ت�شع �شلطات حملية معينة جرى تاأ�شي�شها يف ت�شعينيات 

72 �شلطة حملية،  القرن الع�رشين، اأي اإن عدد ال�شلطات املحلية العربية يبلغ 

تخدم قرابة 670 األفاً من فل�شطينيي 1948.

تلعب العائالت دوراً مهماً يف ال�شوؤون الداخلية لفل�شطينيي 1948، وتهيمن 

على ال�شلطات املحلية. وتزايد نفوذها على ال�شلطات املحلية بانتظام منذ �شنة 

1993، بعد �شنوات عديدة من الرتاجع. وكانت الزيادة يف عدد القوائم امل�شتندة 

اإىل العائالت وا�شحة ب�شكل خا�ص يف االنتخابات املحلية التي جرت يف العديد 

، و�شنة 2013.
من ال�شلطات املحلية يف �شنة 2003، و�شنة 622008

اإعالن قيام “اإ�رشائيل“، ويف غياب قاعدة  خالل العقود الثالثة االأوىل من 

اقت�شادية م�شتقلة لفل�شطينيي 1948 مل�شاندة التنظيمات ال�شيا�شية الوطنية، 

النف�ص،  على  لالعتماد  االأخرى  القومية  والهيئات  االجتماعية،  واحلركات 

العائلة على امل�شتوى املحلي. ومتكنت احلكومة  الداخلي على  تعزز االعتماد 

واإغرائها  مادية،  حوافز  مبنحها  العربية  النخبة  على  التاأثري  من  االإ�رشائيلية 

ذلك  خالل  ومن  باحلرمان.  وبتهديدها  الفردية،  الذاتية  م�شاحلهم  بتحقيق 

 1948 فل�شطينيي  من  كبري  عدد  اإىل  و�شلت  قد  االإ�رشائيلية  احلكومة  تكون 

.
63

باختيارها عدداً �شغرياً من زعماء العائالت ذوي النفوذ

االنتخابات  وا�شلت  عربية،  �شيا�شية  اأحزاب  تاأ�شي�ص  من  الرغم  وعلى 

البلدية لل�شلطات املحلية العربية تاأثرها باالنتماء العائلي، واأ�شهمت �شيا�شات 

خالل  من  االأمر،  هذا  يف   1948 لفل�شطينيي  ال�شيا�شية  واحلركات  االأحزاب 

. وابتداء من ثمانينيات القرن 
64

التعامل مع العائلة كرافعة �شيا�شية م�شمونة

املحلية.  االنتخابات  يف  ت�شارك  التي  العربية  االأحزاب  عدد  ازداد  الع�رشين 

دراو�شة،  الوهاب  عبد  اأ�ش�شه  الذي  العربي،  الديقراطي  احلزب  واأ�شبح 

.
65

مناف�شاً رئي�شياً على ال�شعيد املحلي، غري اأنه اأي�شاً اعتمد على دعم العائالت
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كما اكت�شبت احلركة االإ�شالمية اأر�شية �شلبة على ال�شعيد املحلي بعد اأن 

 1989 انتخابات  يف  و�شاركت   ،1983 �شنة  يف  فقط  واحدة  قرية  يف  بداأت 

رئا�شية  مراكز  وخم�شة  ع�شوية،  مقعد   51 وك�شبت  عربية،  بلدة   15 يف 

وانق�شمت  برا.  وكفر  وراهط،  وجلجولية،  قا�شم،  وكفر  الفحم،  اأّم  هي 

احلركة االإ�شالمية يف 1996 اإىل �شقني �شمايل وجنوبي، وح�شل فرعا احلركة 

الفحم،  اأّم  هي  رئا�شية  مراكز  و�شبعة  مقعداً   46 على   1998 انتخابات  يف 

.
66 

وكفر قا�شم، وجلجولية، وكفر برا، وطمرة، وكابول، وكفر كنا

منت�شف  يف  تاأ�شي�شه  عقب  الديقراطي  الوطني  التجمع  وا�شرتك 

م�شوؤول  وقال  حمدود.  نطاق  على  ولكن  املحلية،  االنتخابات  يف  الت�شعينيات 

يف التجمع “اإننا ب�شفتنا حركة وطنية نريد الو�شول اإىل ال�شعب بجميع فئاته، 

.
ويجب اأن نكون يف الو�شط بني اأفراده“67

يبدو اأن انتخابات ال�شلطات املحلية التي جرت يف 2003، و2008، و2013، 

االنتخابات؛  جمريات  على  العائلة  �شيطرة  اإىل  ت�شري  اأفرزتها،  التي  والنتائج 

ففي   .
68

عائلية قاعدة  اإىل  ت�شتند  العربية  واملدن  القرى  يف  القوائم  فاأغلب 

�شلطة   53 بني  فمن  العائلية،  ل�شالح  االأحزاب  كافة  غابت   2003 انتخابات 

حملية جرت فيها انتخابات، مّت يف ت�شع �شلطات انتخاب مر�شحني ذوي انتماء 

�شيا�شي وا�شح، وان�شغلت االأحزاب بتفح�ص نقاط قوة و�شعف كل مر�شح 

.
69

عائلي، لتختار حليفها

وبدا وا�شحاً اأن قوة االأحزاب يف االنتخابات املحلية تراجعت يف انتخابات 

روؤ�شاء  من  رئي�شاً   16 كان  فبينما  الرئا�شة؛  مقاعد  يف  وخ�شو�شاً   ،2013

2008، ت�شاءل  انتخابات  اأحزاب يف  املحلية هم مر�شحون من قبل  ال�شلطات 

مع  روؤ�شاء،  ل�شتة  لي�شل  االأوىل،  جولتها  يف   ،2013 انتخابات  يف  العدد  هذا 

اآن  العائلية واحلزبية يف  اأن ق�شماً منهم كان مر�شحاً بتقاطع بني  اإىل  االإ�شارة 

.
70

واحد
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املختلفة  ال�شيا�شية  واحلركات  االأحزاب  و�شع  التالية  النتائج  وتظهر 

مبقارنة بني انتخابات 2008 و2013 يف البلدات التي ظهرت بها النتائج للجولة 

.
71

االأوىل

البلدية  يف  العربية  االأحزاب  اأع�شاء  عدد   :)3 ( رقم  جدول 

ل�شنتي 2008 و2013*

احلزب

الروؤ�شاءعدد االأع�شاء

2008201320082013

534092حدا�س

91221التجمع الوطني الدميقراطي

23احلزب الدميقراطي العربي

12احلزب القومي العربي

12احلركة العربية للتغيري

111اأبناء البلد

81احلركة االإ�شالمية - اجلناح ال�شمايل 

8942احلركة االإ�شالمية  - اجلناح اجلنوبي

8369166املجموع

ال ت�شمل هذه املعطيات نتائج انتخابات 2013 للبلدات التالية: النا�رشة، عكا، جديدة - املكر والرينة، ب�شبب   *

عدم ظهور نتائج جولة االإعادة حتى تاريخ اإعداد التقرير.

اأن عدد االأع�شاء العرب الذين فازوا يف انتخابات  اإىل  وجتدر االإ�شارة هنا 

2013 يف املجال�ص املحلية العربية هو 762 ع�شواً؛ وهذا يعني اأن ن�شبة اأع�شاء 

واأما   ،%9 تتجاوز  ال  �شيا�شية  وحركات  الأحزاب  املنتمني  املحلية  ال�شلطات 

66 �شلطة حملية  اأ�شل  الرئا�شة فقد فاز �شتة مر�شحني حزبيني من  يف مقعد 

عربية، اأي بن�شبة 9%72. كما اأن القوائم اأعاله ت�شري فقط اإىل الذين فازوا، مع 

العلم اأن هناك مر�شحني حزبيني �شاركوا يف املناف�شة االنتخابية وخ�رشوا اأمام 

.
73

مر�شحني من عائالت اأخرى اأو اأحزاب اأخرى
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جدول رقم )4(: معدالت الت�شويت يف االنتخابات املحلية العامة 

والعربية74

املعدل العام يف “اإ�رسائيل“يف املجتمع العربيانتخابات �شنة

1978%84.12%57.3

1983%88.8%59.2

1989%88.7%59.5

1993%88.7%56.3

1998%90.7%57.4

2003%75%49.3

2008%77%46

2013%75%35

اأّم الفحم منوذجاً:

األف  خم�شني  نحو  �شكانها  عدد  ويبلغ  املثلث،  يف  الفحم  اأّم  مدينة  تقع 

ن�شمة. وهي ت�شهد تراجعاً لهيمنة العائالت يف املجل�ص املحلي البلدي، منذ اأن 

�شيطرت عليه احلركة االإ�شالمية يف �شنة 1989. وكانت املناف�شة على رئا�شة 

املجل�ص البلدي وع�شويته يف االنتخابات البلدية 2003 بني احلركة االإ�شالمية 

العربية،  ال�شيا�شية  االأحزاب  خمتلف  من  املكون  البلدي  الوطني  والتحالف 

عما  االنتخابية  املناق�شات  وتركزت  العائالت.  بني  تناف�شاً  يكون  اأن  من  بدالً 

االأحوال االقت�شادية واالجتماعية يف  اأن تفعل حتى حت�ّشن  يكن لكل قائمة 

الف�شيلني  اإ�شدار  العامة،  للم�شلحة  االأولوية  اإعطاء  مظاهر  ومن  الفحم.  اأّم 

املتناف�شني ن�رشة م�شرتكة كان �شعارها “انتخابات ليوم واحد ولكن اأم الفحم 

اإىل االأبد“.

يف  اأ�ش�شت  منذ  عديدة  مراحل  يف  الفحم  اأّم  يف  املحلية  ال�شلطة  مرت 

1960، و�شيطرت خمتلف العائالت بادئ ذي بدء على ال�شلطة املحلية،  �شنة 
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1983، دخل ها�شم  وتدهورت اخلدمات يف البلدة تدهوراً تدريجياً. ويف �شنة 

حماميد االنتخابات حتت راية حدا�ص مب�شاندة من عائلته وجنح. غري اأن عدم 

ر�شا ال�شكان ب�شبب �شعف اخلدمات تزايد. وبحلول �شنة 1989 انتخب اأهايل 

اأّم الفحم احلركة االإ�شالمية.

القرن  من  والثمانينيات  ال�شبعينيات  يف  االإ�شالمية  احلركة  ن�شطت 

امل�شاريع  يف  رئي�شية  ب�شورة  اأن�شطتها  ومتثلت  كبرياً،  ن�شاًطا  الع�رشين 

الفحم  البلدية الأم  انتخابات  1989 ا�شرتكت احلركة يف  االجتماعية. ويف �شنة 

البلدي  املجل�ص  رئا�شة  مقعد  وك�شبت  االأخرى،  العربية  البلدات  من  عدد  ويف 

البلدي  املجل�ص  1993 رئا�شة  انتخابات  نالت يف  اأع�شائه. كما  وغالبية مقاعد 

انتخاب  17 مقعد ع�شوية. ومّت  الفحم، ف�شالً عن ع�رشة مقاعد من بني  الأم 

احلركة  ووا�شلت  االأ�شوات.  من   %74 بن�شبة  كرئي�ص  �شالح  رائد  ال�شيخ 

جناحها بقيادة ال�شيخ رائد يف انتخابات اأم الفحم ل�شنة 1998، ونالت رئا�شة 

املجل�ص البلدي و11 مقعد ع�شوية. ويف انتخابات 2003 متّكن مر�شح احلركة 

االإ�شالمية ال�شيخ ها�شم عبد الرحمن من الفوز برئا�شة املجل�ص البلدي، حائزاً 

انتخابات  يف  االإ�شالمية  احلركة  وفازت   .
75

املحلية االأ�شوات  من   %75 على 

2008 بثمانية مقاعد من اأ�شل 15 مقعداً، وفاز مر�شحها ال�شيخ خالد حمدان 

. ويف انتخابات 
76

برئا�شة البلدية، بعد ح�شوله على نحو 62% من االأ�شوات

اأن  غري  االنتخابات،  خو�ص  عدم  عزمها  االإ�شالمية  احلركة  اأعلنت   2013

من  ا�شتقالته  واأعلن  االنتخابات،  يف  امل�شاركة  على  اأ�رّش  حمدان  خالد  ال�شيخ 

احلركة، وا�شتطاع الفوز برئا�شة البلدية بعد ح�شوله على 59% من اأ�شوات 

.
77ً

امل�شاركني، وفازت القائمة التي يرتاأ�شها بثمانية مقاعد من اأ�شل 17 مقعدا
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ثالثًا: موقف الأحزاب العربية من الت�سوية 

ال�سلمية

1. احلركة االإ�شالمية:

حجم  مبكراً  واأدركت  الفل�شطينية،  الق�شية  االإ�شالمية  احلركة  عا�شت 

الق�شية  وعّدتها  الكبري،  الهم  هذا  عاتقها  على  وحملت  عليها،  املوؤامرة 

االأ�شا�شية واجلوهرية يف العامل العربي واالإ�شالمي. واعتقدت اأال حّل للق�شية 

ب�شمان  الوحيد  الكفيل  االأول،  االإ�شالمي  “مربعها“  راأته  ما  اإىل  بعودتها  اإال 

اإىل ديارهم واأر�شهم، واأخذ احلق ممن ارتكبوا جرائم حرب  عودة الالجئني 

. واأكد ال�شيخ عبد اهلل 
78

اإبان النكبة التي تعر�ص لها بحق ال�شعب الفل�شطيني 

منر دروي�ص، موؤ�ش�ص احلركة االإ�شالمية، اأن ال�شعب الفل�شطيني هو من اأكرث 

ال�شعوب معرفة بقيمة ال�شالم، و�رشورته خلري االإن�شان، غري اأنه �شدد على 

اأن ال�شالم من غري عدالة ال يدوم، ومنها اإعطاء ال�شعب الفل�شطيني حقوقه من 

.
79

خالل حقه يف تقرير م�شريه، واإقامة دولته، وحّق العودة لالجئني

اأ. احلركة االإ�شالمية - اجلناح ال�شمايل: 

اأن  ال�شمايل،  اجلناح   - الفل�شطيني  الداخل  يف  االإ�شالمية  احلركة  ترى 

اتفاق اأو�شلو، الذي وقعته قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية مع “اإ�رشائيل“ 

رائد  ال�شيخ  واتخذ   .
80

وم�شوؤوم فا�شل  اتفاق   ،1993 �شبتمرب  اأيلول/  يف 

�شالح موقفاً �شلبياً من املفاو�شات مع الكيان ال�شهيوين، وراأى بـ“عدمية“ 

التفاو�ص معه لعدم احرتامه ملا يتم االتفاق عليه، وقال: “اأّي اإن�شان يظّن اأن 

املوؤ�ش�شة االإ�رشائيلية قد حترتم وثيقة مكتوبة فهو واهم، وي�شحك على نف�شه 

ويخدعها“، و�شدد على اأن “كل هذا احلديث من باب الدجل، والكذب، وخداع 

ال�شعب الفل�شطيني، وال�شحك على اآالمه“. واأ�شاف قائالً: “هناك اإجماع بني 
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واحليلولة  الالجئني،  عودة  رف�ص  على  ا�شتثناء  بدون  االإ�رشائيلية  االأحزاب 

دون قيام دولة فل�شطينية ذات �شيادة كاملة، وعدم اخلروج من امل�شتعمرات 

القد�ص، وبناء  التفاو�ص على م�شتقبل  الغربية وقطاع غزة، وعدم  ال�شفة  يف 

الهيكل على ح�شاب امل�شجد االأق�شى، ولذلك فاإن كل ت�شوية تقوم على هذه 

�شعبنا  ويالت  من  �شتزيد  الأنها  نظرنا؛  يف  مرفو�شة  االإ�رشائيلية  الثوابت 

الالجئني  القد�ص واالأق�شى وعودة  اإنه خائٌن من خان  . وقال 
الفل�شطيني“81

وتاآمر على ح�شار وجتويع اأهايل قطاع غزة ور�شي بتهويد ال�شفة الغربية 

.
82

وزراعتها بامل�شتعمرات

العامل  يف  الفل�شطينيني  جميع  اإن   ،2013/2/4 يف  �شالح،  ال�شيخ  وقال 

“االحتالل  ولكن  �شيادة  ذات  م�شتقلة  الفل�شطينية  دولة  بقيام  يطالبون 

بتهويد  وي�شتمر  واهية،  و�شعارات  بكلمات  اإر�شاءنا  يحاول  االإ�رشائيلي 

ال�شفة وبناء امل�شتعمرات، بهذه احلالة عن اأّي اأفق �شالم نتحدث؟! اأين هو اأفق 

ال�شالم؟!“. موؤكداً على اأن عملية ال�شالم جمرد �شعارات ي�شتخدمها االحتالل 

ليقوم بتنفيذ م�شاريعه اخلا�شة. وراأى اأن املوؤ�ش�شة االإ�رشائيلية بكل اأذرعها 

ال يكن اأن توافق يف يوم من االأيام على قيام دولة فل�شطينية بكامل ا�شتقاللها، 

.
83

ولو على كيلومرت مربع واحد

واأ�شار ال�شيخ رائد اإىل ات�شاع املخططات التهويدية، التي اأكد اأنها ال تقت�رش 

على القد�ص واإمنا متتد اإىل �شائر ال�شفة الغربية، حيث زادت “اإ�رشائيل“ من 

تنفيذ م�شاريعها التهويدية، ومن م�شاعيها لبناء الهيكل مكان امل�شجد االأق�شى 

املبارك، حتديداً بعد الربيع العربي. وذكر اأن احلكومات االإ�رشائيلية هي التي 

�رشعنت اال�شتيطان ودفعت باجتاهه. و�شدد على اأن اال�شتيطان يتم ويتزايد 

.
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ب�شكل خطري بعلم �شلطات االحتالل ومبوافقته
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اجلناح   - االإ�شالمية  احلركة  رئي�ص  نائب  اخلطيب،  كمال  ال�شيخ  اأكد  كما 

نتائج  اإىل  تف�شي  لن  الفل�شطينية  االإ�رشائيلية  املفاو�شات  اأن  على  ال�شمايل، 

خلف  يلهث  فهو  وراءها  وي�شعى  نتائجها  ينتظر  ومن  االأر�ص،  على  عملية 

الت�شوية  وعملية  للمفاو�شات  رف�شه  على  م�شدداً  اأوهام،  وخلف  �رشاب 

ال�شلمية، وراأى اأنها جمرد كالم، وال تعرب عن راأي ال�شارع الفل�شطيني، الأنها 

. وراأى 
85

االأ�رشى اأنها تهم�ص  الفل�شطينيني كما  الالجئني  تتجاهل حّق عودة 

اأن مفاو�شات ال�شالم مل تاأِت يف �شياق طبيعي حلل ال�رشاع، بل يف  اخلطيب 

�شعي فر�شها ال�شتغالل ظروف الوهن وال�شياع التي يعي�شها العامل العربي، 

واإنهاء  لطم�ص  يهدف  الذي  االأو�شط“  ال�رشق  �شالم  “م�رشوع  فر�ص  عرب 

الق�شية الفل�شطينية، وكانت البداية من “مدريد مروراً باأو�شلو وكامب ديفيد“ 

وغريها من املوؤمترات واللقاءات، ما يعني اأن املفاو�شات هي طريق ال�شياع، 

.
86

واأن م�رشوع املقاومة منذ اندالع االنتفا�شة املباركة هو طريق اخلال�ص

اإىل  واإ�شالمية  عربية  �شخ�شيات  زيارات  االإ�شالمية  احلركة  ورف�شت 

مدينة القد�ص، واأكد ال�شيخ �شالح اأن االحتالل االإ�رشائيلي ي�شعى ال�شتدراج 

الت�شليم  يتّم  اأن  وهي  فيها،  الوحيد  الرابح  هو  خطرية  حالة  اإىل  “اجلميع 

االأق�شى  امل�شجد  اإ�رشائيلية على  �شيادة  اإ�رشائيلي، وبوجود  احتالل  بوجود 

من  امل�رشوعة  ال�شغوط  كّل  جتتمع  اأن  “املطلوب  اأن  واأكد  القد�ص“.  ومدينة 

ِقبل امل�شلمني والعرب بهدف زوال االحتالل االإ�رشائيلي عن القد�ص وامل�شجد 

االإ�شالمية  ال�شيادة  حتت  والعرب  امل�شلمني  بزيارة  نرحب  وعندها  االأق�شى 

.
العربية الفل�شطينية امل�شتقلة“87

االإ�شالمية  االأوقاف  لرعاية  م�شاراً  االإ�شالمية  احلركة  واتخذت 

الدعوية واالجتماعية، وجتنب  االأ�شاليب  ات�شم مبمار�شة  االأق�شى  وامل�شجد 

اأ�ش�شت اجلمعيات اخلريية، واأقامت  “اإ�رشائيل“، حيث  �شّد  “العمل امل�شلح“ 

ع�رشات املخيمات ال�شبابية ال�شيفية، واأ�شلحت ورممت امل�شاجد، وافتتحت 



الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

39

عدداً من املعاهد وامل�شت�شفيات واملدار�ص. وقد تعددت املجاالت الدعوية التي 

:
88

مار�شتها احلركة االإ�شالمية يف االأن�شطة التالية

االأق�شى  امل�شجد  اأن  االإ�شالمية  احلركة  تعتقد  االأق�شى:  امل�شجد  حماية   .1

نظمتها  التي  الرتبوية  املع�شكرات  و�شهدت  امل�شلمني،  عقيدة  من  جزء 

احلركة منذ فرتة مبكرة من تاريخ عملها ارتباطاً بامل�شجد االأق�شى، حيث 

تقاطر الطالب عليه م�شلني ومرابطني، وارتفعت اأهميته يف وجدانها، مع 

االأوقاف  مع  به  تهتم  و�رشعت  لديها،  ال�شيا�شي  العمل  من�شوب  ارتفاع 

يف  االأق�شى  ق�شية  لتثبيت  واآليات  و�شائل  عدة  اعتمدت  كما  واملقد�شات. 

الذهنية لدى فل�شطينيي 1948، وقامت بربنامج عملي متثل يف الفعاليات 

التالية:

الرتميم واالإعمار: تعاونت احلركة مع الهيئات االإ�شالمية امل�شوؤولة يف   •

امل�شجد االأق�شى لرتميمه خالل الفرتة املمتدة بني �شنتي 1996 و1999، 

االإ�رشائيلية  ال�شيا�شات  تنفيذ  دون  وحالت  االإ�شالمية،  هويته  لتاأكيد 

الرامية لتهويده، على غرار ما حدث يف امل�شجد االإبراهيمي يف اخلليل.

يف  “االأق�شى  ال�شنوي  مهرجانها  احلركة  تعقد  ال�شنوية:  املهرجانات   •

خطر“، وتنبع اأهميته من كون ح�شوره بات عاملياً، وتاأثريه كبري يف نقل 

االهتمام بق�شية االأق�شى من الداخل اإىل امل�شتوى العاملي.

م�شرية البيارق: وهو م�رشوع �شّد الرحال اإىل امل�شجد االأق�شى، حيث   •

الفل�شطيني  الداخل  يف  القرى  جميع  من  احلافالت  ع�رشات  اإليه  ت�شري 

لتاأدية ال�شلوات فيه، بهدف اإحياء الدور الريادي لالأق�شى.

مالحقة احلفريات االإ�رسائيلية: مما اأدى للك�شف عن االأنفاق االأثرية   •

اخلطرية التي تقوم بها “اإ�رشائيل“ يف غفلة من الفل�شطينيني.
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االإ�شدارات الثقافية: اإ�شدار الن�رشات الدورية لتوعية العامل االإ�شالمي   •

امل�شجد،  حول  فيديو  اأ�رشطة  واإنتاج  باالأق�شى،  املحدقة  باملخاطر 

وثائقية  اأفالم  و�شل�شلة  االأق�شى،  للم�شجد  جوية  �شورة  واإ�شدار 

االإنرتنت  �شبكة  على  موقع  واإن�شاء  املقد�ص“،  بيت  “مقد�شات  بعنوان 

الإطالع العامل على االنتهاكات االإ�رشائيلية.

لراية  االإ�شالمية  احلركة  حمل  اأن  االإ�رشائيلية  االأمنية  املوؤ�ش�شة  وعّدت 

اأخطر  اأحد  خطر“،  يف  “االأق�شى  حملة  على  واإ�رشافها  املقد�شات،  عن  الدفاع 

 Shaul موفاز  �شاوؤول  زعم  حيث  “االإرهاب“،  على  التحري�ص  م�شادر 

اأن  االأ�شبق،  الدفاع  ووزير  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأركان  هيئة  رئي�ص   ،Mofaz

اتهامات ال�شيخ �شالح لـ“اإ�رشائيل“ بالتخطيط لتدمري االأق�شى حتري�ص على 

امل�ّص باأمنها.

املقد�شات  بق�شية  كبرية  ب�شورة  احلركة  اهتمت  باالأوقاف89:  االهتمام   .2

االإ�شالمية من م�شاجد ومقابر ومقامات؛ نظراً لتعمد االإ�رشائيليني االعتداء 

تاأ�شي�ص  وجاء  عنها،  اأهلها  رحيل  بعد  اأخرى  الأغرا�ص  وحتويلها  عليها، 

االإ�شالمية“، لالإ�شهام ب�شكل فاعل  املقد�شات  االأق�شى لرعاية  “موؤ�ش�شة 

يف الدفاع عن امل�شاجد يف فل�شطني، وجنحت يف اإظهار حماوالت االحتالل 

املتكررة �شدها.

كما دعمت احلركة االإ�شالمية االنتفا�شة الفل�شطينية املباركة التي اندلعت 

ومتثل   ،2000 �شنة  اأواخر  اندلعت  التي  االأق�شى  وانتفا�شة   ،1987 �شنة  يف 

:
90

موقفها من االنتفا�شة بالفعاليات التالية

الدعوة اإىل مظاهرات للت�شامن مع فل�شطينيي ال�شفة الغربية وقطاع غزة.  •

اأبناء من ينفذون عمليات فدائية  اأ�رش ال�شهداء واجلرحى، وكفالة  دعم   •

داخل “اإ�رشائيل“، من خالل موؤ�ش�شة “جلنة االإغاثة االإن�شانية“.
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اإغاثة الفل�شطينيني، ال �شيّما بعد اأحداث جمزرة “خميم جنني“، واإقامة   •
الإعادة  وا�شتعدادها  املجاورة،  املناطق  و�شكان  الأهله  عاجلة  خميمات 

اإعماره بالكامل.

كما دعمت املحا�رشين يف قطاع غزة، واأر�شلت العديد من القوافل االإغاثية، 

و�شارك ال�شيخ رائد �شالح باأ�شطول احلرية الإغاثة غزة يف اأيار/ مايو 2010، 

ومّت اعتقاله من ِقبل �شلطات االحتالل، كما اأعلن ال�شيخ �شالح يف 2013/9/20 

1948 مع  ل�شكان قطاع غزة، موؤكداً وقوف فل�شطينيي  اإغاثية  تد�شني حملة 

.
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�شكان القطاع ال�شاحلي املحا�رشين

للعدوانني  الفل�شطينية  الف�شائل  مقاومة  االإ�شالمية  احلركة  و�شاندت 

 ،2012 �شنة  ويف   ،2009 �شنة  يف  غزة  قطاع  على  االحتالل  �شنهما  الذين 

الردع  قوة  بددت  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينية  املقاومة  اأن  �شالح  ال�شيخ  واأكد 

معركة  اإن  وقال  بها.  العامل  وُيوهم  االإ�رشائيلي،  االحتالل  يدعيها  كان  التي 

اال�شرتاتيجي  “بالعمق  ي�شمى  ما  ه�شا�شة  مدى  عك�شت  �شجيل“  “حجارة 

االإ�رشائيلي“. وحول انعكا�ص �شمود املقاومة يف غزة على فل�شطينيي الداخل، 

لي�ص  املعنويات  ويجدد  االأمل،  يبعث  املقاومة  انت�شار  اإن  �شالح  ال�شيخ  قال 

واأكد   .
92

االأر�ص يف  املظلومني  كّل  نفو�ص  يف  بل  الداخل،  لفل�شطينيي  فقط 

ال�شيخ �شالح اأن ال�شعب الفل�شطيني على قناعة باأنه ما دام هناك احتالل ال 

.
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بّد من مقاومته

طالبت   2006 �شنة  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  انتخاب  اإجراء  وعقب 

احلركة االإ�شالمية باحرتام “خيار ال�شعب الفل�شطيني، واأعربت عن تعجبها 

من “�رشعة بع�ص الدول التي تطلق على نف�شها املانحة وهي تتعجل باالإعالن 

الفل�شطيني  ال�شعب  ممار�شة  ب�شبب  الوطنية  لل�شلطة  املعونات  وقف  عن 

“هذه االنتخابات مرحلة من مراحل  اأن  اإنها ترى  حّقه الديقراطي“، وقالت 

ال�شعب  وحدة  على  باحلفاظ  الف�شائل  وطالبت  الفل�شطيني“.  امل�رشوع 
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م�شرية  على  واالإبقاء  الوطنية،  ال�رشاكة  تدعيم  على  والعمل  الفل�شطيني، 

.
94

ال�شعب الفل�شطيني نا�شعة البيا�ص والنموذج املحتذى

“الف�شاء  لتدمري  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  �شعت  “االأ�رسلة“95:  مكافحة   .3

املدين“ لفل�شطينيي 1948 فا�شتهدفت الثقافة والفكر واالقت�شاد، وعمدت 

اأن دمرت القرى والبيوت، وطردت  لتهويد احليز املكاين وال�شكاين، بعد 

ال�شكان، وطم�شت املعامل، مما اأدى اإىل فراغ كبري. غري اأن احلركة االإ�شالمية 

وقفت اأمام حماوالت “اأ�رشلة“ جمتمع فل�شطينيي 1948، ويجزم مو�شيه 

اأن  ال�شابق،  االإ�رشائيلي  الداخلي  االأمن  وزير   ،Moshe Shahal �شاحال 

وعّد  االإ�شالمية،  احلركة  بربوز  يتمثل  “االأ�رشلة“  ف�شل  مظاهر  اأهم  اأحد 

وجلاأت  “االأ�شلمة“.  تعزيز  مقابل  “االأ�رشلة“  ف�شل  على  قوياً  دليالً  ذلك 

احلركة ملواجهة �شيا�شة “االأ�رشلة“ من خالل امل�شارات التالية:

رف�س اخلدمة الع�شكرية: ن�شطت احلركة يف حتري�ص البدو على عدم   •
�ُشّمي  ما  ازدياد  عنه  نتج  ما  االإ�رشائيلي،  االحتالل  جي�ص  يف  اخلدمة 

بـ“قوافل الراف�شني والتائبني“، وانخفا�ص ملحوظ يف ن�شبة املن�شمني 

للجي�ص. فقد اتهمت �شعبة القوى الب�رشية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي احلركة 

البدوية حلّث  ال�شكانية  التجمعات  بالوقوف وراء حتري�ص  االإ�شالمية 

ال�شباب على عدم اخلدمة الع�شكرية.

فيها،  وجوده  وتثبيت  اأر�شه:  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  بقاء  تاأمني   •
واحلفاظ وامل�شاعدة على تزايد منوه.

االإ�شالمية  الروح  اإحياء  خالل  من  االإ�شالمية:  الهوية  على  احلفاظ   •
من  وا�شعة  حركة  وانطالق  الدعاة،  قوافل  عرب  االإ�شالمي  وااللتزام 

العمران االإ�شالمي ا�شتهدفت ترميم امل�شاجد واملوؤ�ش�شات االإ�شالمية، 

واإقامة �شل�شلة من املوؤ�ش�شات االجتماعية.
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ب. احلركة االإ�شالمية – اجلناح اجلنوبي: 

للحركة  ال�شابق  الرئي�ص  دروي�ص،  اهلل  عبد  ال�شيخ  قال  املقابل  يف 

االإ�شالمية – اجلناح اجلنوبي اإنهم يقبلون باحلل ال�شيا�شي الذي يتم التو�شل 

اإليه بالتفاو�ص بني القيادة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل“، ويرحبون باإقامة دولة 

فل�شطينية على اأّي جزء من فل�شطني، حتى لو كانت يف مدينة واحدة. وو�شع 

فبعد  معها.  وال�شلح  “اإ�رشائيل“،  مع  للتفاو�ص  �رشعياً  تاأ�شيالً  دروي�ص 

القبول  باإمكانية  دروي�ص  يخرج  العلماء،  كبار  من  عدد  لفتاوى  ا�شتعرا�شه 

الفل�شطينيون على حقوقهم بقوله: “بعد هذه  اإذا ح�شل  اليهود  بال�شلح مع 

االأقوال التي نقلناها عن كبار العلماء، نالحظ اأنهم عادوا واتفقوا على ق�شية 

ال�شلح اإذا اأقيمت دولة فل�شطني، وعا�شمتها القد�ص، مع احلل العادل لق�شية 

االأمر  لويل  اأن  اإىل  اأقوالهم  ت�شري  كما  واملعتقلني،  االأ�رشى  وحترير  الالجئني 

الفقهاء؛  ال�شيا�شيون ولي�ص  الق�شية يتوالها  اأن هذه  اأي  ال�شلح؛  اتخاذ قرار 

الأنها يف غالبيتها �شيا�شية تنظر يف م�شلحة االأمة، وجتتهد لهذه امل�شلحة مبا 

.
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يحققها، اأو على االأقل ال يفوت احلّد املطلوب

ويرى اإبراهيم ال�رش�شور، رئي�ص احلركة االإ�شالمية - اجلناح اجلنوبي، 

اأو�شلو، باعرتاف  اأن اتفاق  ع�شو الكني�شت ورئي�ص القائمة العربية املوحدة، 

حيث  الفل�شطينية،  احلقوق  من  االأدنى  احلّد  حتقيق  يف  ف�شل  مهند�شيه، 

الذرائع  اإعطاء  وعدم  باالتفاق  االلتزام  بحجة  الفل�شطيني  ال�شعب  اأيدي  كبل 

لـ“اإ�رشائيل“ لنق�شه. بينما اأباحت “اإ�رشائيل“ لنف�شها يف ظّل اخللل الوا�شح يف 

موازين القوى، والدعم االأمريكي غري املحدود، ونفاق املوقف االأوروبي، اأن 

تغتال احللم الفل�شطيني من خالل تهويد القد�ص، وتو�شيع اال�شتيطان، ومن 

خالل ال�شيطرة والتحكم يف ال�شاأن الفل�شطيني واملوارد الفل�شطينية والف�شاء 

.
97

واحلدود الفل�شطينية
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وركز �رش�شور، خالل ندوة نظمتها احلركة االإ�شالمية - اجلناح اجلنوبي 

يف منطقة النقب مبنا�شبة الذكرى الثانية ع�رشة لهبة القد�ص واالأق�شى، حديثه 

امل�شتوى  على  لها  “اإ�رشائيل“  وتخطيط  اأحوالها،  اإليه  اآلت  وما  القد�ص  عن 

ال�شكاين واحل�رشي، والذي يعني –براأيه- انتهاء ملف القد�ص يف االأمد املنظور 

. كما �شدد �رش�شور 
98

اإذا مل تتحرك االأمة االإ�شالمية لتغيري م�شار االأو�شاع

للممار�شات  قاطعاً  االإ�شالمية - اجلناح اجلنوبي رف�شاً  على رف�ص احلركة 

.
99

الداعية اإىل تدني�ص امل�شجد االأق�شى وتهويده

يف  ت�شكلت  التي  االإ�رشائيلية،  احلكومة  �رش�شور  اإبراهيم  وي�شف 

2013/3/18 برئا�شة بنيامني نتنياهو، “حكومة م�شتوطنني ال يكن الوثوق 

بها“. ويرى اأن “حزب البيت اليهودي ]احلزب امل�شارك باحلكومة[ �شي�شب 

جّل اهتمامه على بناء امل�شتوطنات“. وقال “ال نرى اأن نتنياهو �شيقوم باأي 

ليفني  ت�شيبي  دخول  اأما  ال�شالم،  وحتقيق  املفاو�شات  مو�شوع  يف  اخرتاق 

اإ�رشائيل  �شورة  حت�شني  بدواعي  فجاء  املفاو�شات  ملف  وتوليها  للحكومة 

اال�شتيطانية  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شة  ال�شتمرار  غطاء  وت�شكيل  العامل  اأمام 

.
وتهويد القد�ص“100

2. اجلبهة الدميقراطية لل�شالم وامل�شاواة )حدا�س(:

كان حلدا�ص مواقف كثرية من االأحداث الفل�شطينية، وقرارات احلكومات 

االإ�رشائيلية، وخ�شو�شاً القرارات التي مت�ّص ب�شكل مبا�رش فل�شطينيي 1948 

واأبدت  اأو�شلو،  اتفاق  توقيع  اجلبهة  اأيدت  فقد  عام.  ب�شكل  والفل�شطينيني 

العادل،  ال�شالم  وحتقيق  املفاو�شات  مل�شار  ال�رشعية  بالقرارات  مت�شكها 

:
101

وقالت يف بيان م�شرتك مع احلزب ال�شيوعي
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لل�شالم  الديقراطية  واجلبهة  ال�شيوعي  احلزب  يف  نحن  نوؤكد 

القيادة  اإليه  تتو�شل  اتفاق  اأّي  نعار�ص  وال  نوؤيد  اأننا  وامل�شاواة 

تخفيف  اإىل  يوؤدي  اإ�رشائيل،  حكومة  مع  الفل�شطينية  ال�رشعية 

اأّي بقعة  معاناة ال�شعب الفل�شطيني، وان�شحاب قوات االحتالل من 

الهدف  اإجناز  طريق  يف  خطوة  مبثابة  ويكون  املحتلة،  املناطق  من 

املركزي واال�شرتاتيجي، وهو ان�شحاب قوات االحتالل االإ�رشائيلي، 

من جميع املناطق املحتلة واإجناز احلق الفل�شطيني ال�رشعي بالدولة 

امل�شنود  العادل  للحل  بديل  ال  واأنه  والعودة.  والقد�ص  امل�شتقلة 

بقرارات ال�رشعية الدولية، الذي ي�شمن فعالً ال�شالم العادل واالأمن 

 - الفل�شطيني   - االإ�رشائيلي  ال�رشاع  اأطراف  جلميع  واال�شتقرار 

العربي. وروؤيتنا للحل العادل يج�شدها برناجمنا ال�شيا�شي املمهور 

بالكفاح منذ اأوا�شط ال�شبعينيات ]القرن الع�رشين[ والذي يف مركزه 

ان�شحاب  اأ�شا�ص  وعلى  وفل�شطني،  اإ�رشائيل  لل�شعبني،  دولتان 

اإ�رشائيل اإىل حدود 1967، واإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة عا�شمتها 

لقرارات  وفقاً  بالعودة  الالجئني  حّق  و�شمان  ال�رشقية،  القد�ص 

ال�رشعية الدولية.

ويرى حممد بركة، اأمني عام حدا�ص، اأن قبول احلكومة االإ�رشائيلية بقيادة 

يكن  مل   ،2003/5/25 يف  لل�شالم  الطريق“  “خارطة  مبادرة  �شارون  اأريل 

اأكدت يف قرارها قبول اخلريطة، على مت�شكها  الأن حكومة �شارون قد  جدياً 

عن  “تنازل  التحفظات:  هذه  اأبرز  املتحدة؛  الواليات  اإىل  قدمتها  حتفظاً   14 بـ 

ال�شعودية  املبادرة  مو�شوع  واإخراج  الفل�شطينيني،  لالجئني  العودة  حّق 

القد�ص  من  االن�شحاب  امل�شتوطنات،  الطريق،  خطة  من  العربية(  )املبادرة 

ال�رشقية املحتلة، مكافحة االإرهاب“.

وراأى بركة اأن احلما�ص االأمريكي لطرح خريطة الطريق مل يكن نابعاً من 

الرغبة يف تخلي�ص ال�شعب الفل�شطيني من االحتالل ومن املاأ�شاة التي يعي�شها 
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العربية، خالفاً  املنطقة  اآخر يف  اأمريكي  اأجل طرح وجه  واإمنا من  الالجئون، 

للوجه االأمريكي القبيح يف العراق، ومن اأجل حت�شني اأو�شاع حليفتها حكومة 

.
102

“اإ�رشائيل“ يف املنطقة العربية

اأما عن موقف حدا�ص من امل�شاحلة الوطنية الفل�شطينية، فبعد توقيع اتفاق 

مكة بني حركتي فتح وحما�ص يف 2007/2/8، راأى بركة التوقيع على االتفاق 

تقدماً بالغ االأهمية. وعرب عن اأمله اأن تقام احلكومة، واأن يتخطى العقبات التي 

ما تزال باقية يف طريق اإقامة هذه احلكومة، الأن احلكومة �شتقوم على اأ�شا�ص 

�شيا�شي اآخر، ويجب فتح اأفق �شيا�شي اأمامها. وراأى بركة “اأنه بعد انتخاب 

حركة حما�ص، كان على حكومة اإ�رشائيل اإجراء ات�شاالت ومفاو�شات معها 

الأنها اختيار ال�شعب الفل�شطيني، كما يجري الفل�شطينيون مفاو�شات مع كل 

.
حكومة اإ�رشائيلية يجري انتخابها“103

ويف كلمة للنائب حممد بركة يف 2011/5/11، اأمام الهيئة العامة للكني�شت، 

�رشاخ  اإال  هو  ما  امل�شاحلة،  اتفاق  �شّد  “اإ�رشائيل“  حكومة  �رشخة  اإن  قال 

الل�ص الذي اأخذوا منه الورقة الرابحة، ورقة االنق�شام، ولهذا فاإن هذا ال�رشاخ 

والنباح من اأ�شخا�ص كّل جدول اأعمالهم هو املزيد من �شفك الدماء، اأجندتهم 

االإ�رشائيلية  انتهاكات احلكومة  الواقع واحلقيقة. وعن  لن يغري  كلها دموية، 

1.5 مليون فل�شطيني يف قطاع غزة، وتبني جدار  قال: “اإن حكومة حتا�رش 

الف�شل العن�رشي، وت�شلب االأر�ص الفل�شطينية، وتقمع �شعباً باأكمله، هي من 

.
يجب اأن يتم اإدراجها على قائمة االإرهاب“104

متوز/  �شهري  خالل  لبنان  على  االإ�رشائيلي  العدوان  حدا�ص  وا�شتنكرت 

“�شّد  اأنها   ،2006/7/27 يف  لها  بيان  يف  واأكدت   ،2006 اأغ�شط�ص  واآب/  يوليو 

اآخر  بديالً  نطرح  نحن  والياب�ص.  االأخ�رش  حترق  التي  املجنونة  احلرب  هذه 

اأ�شا�ص احرتام حّق جميع الدول يف احلرية واالأمن  هو بديل املفاو�شات على 
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االأمن  مفتاح  هو  هذا  واإ�رشائيل.  و�شورية  وفل�شطني  لبنان  يف  وال�شيادة 

.
واال�شتقرار يف املنطقة، وكل اقرتاح اآخر ي�شع املنطقة على كّف عفريت“105

االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيني  االأ�رشى  حقوق  عن  حدا�ص  ودافعت 

االإ�رشائيلي، وجنحت كتلة حدا�ص يف الكني�شت بتمرير م�رشوع قانون حت�شني 

والذي  “اإ�رشائيل“،  يف  االأمنيون  االأ�رشى  �شمنهم  ومن  ال�شجناء  ظروف 

.
�شادق الكني�شت عليه بالقراءتني الثانية والثالثة يف 1062012/5/7

الفل�شطينيني، م�شدداً  االأ�رشى  اإطالق �رشاح  اإىل  بركة  النائب حممد  ودعا 

اأن  اإ�رشائيل  على  “بل  تبادل،  بعمليات  دائماً  ذلك  ربط  عدم  �رشورة  على 

تتوقف عن هذه اجلرية االإن�شانية امل�شتمرة بزجها اأكرث من ع�رشة اآالف اأ�شري 

يف �شجون االحتالل، وكل ما فعله هوؤالء االأ�رشى هو اأنهم قاوموا اال�شطهاد 

.
واالحتالل، وهذا من اأب�شط حقوق اأّي اإن�شان واقع حتت االحتالل“107

3. احلركة العربية للتغيري:

دعمت احلركة العربية للتغيري م�شرية ال�شالم االإ�رشائيلي - الفل�شطيني 

من اأجل اإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة، وعا�شمتها القد�ص ال�رشيف اإىل جانب 

الالجئني  م�شكلة  وحّل   ،1967 يونيو  حزيران/  حدود  يف  اإ�رشائيل“  “دولة 

الفل�شطينيني ب�شكل عادل طبقاً لقرارات االأمم املتحدة. ويف امل�شار ال�شوري - 

من  الرابع  حلدود  طبقاً  اجلوالن،  من  الكامل  باخلروج  املطالبة  االإ�رشائيلي 

�شالم  من  كجزء  �شورية  مع  �شالم  اتفاقية  وتوقيع   ،1967 يونيو  حزيران/ 

.
108

�شامل يف املنطقة

وفيما يتعلق باملفاو�شات الفل�شطينية - االإ�رشائيلية يف ظّل حكومة بنيامني 

نتنياهو، فقد عّدها رئي�ص احلركة العربية للتغيري الع�شو العربي يف الكني�شت 

. وعن امل�شاحلة الفل�شطينية قال 
109

االإ�رشائيلي اأحمد الطيبي م�شحوق جتميل

الطيبي: 
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الفل�شطينية  الق�شية  م�شلحة  يف  ت�شب  امل�شاحلة  اأن  اأعتقد 

�شوط  وُقطع  الفل�شطيني،  املوقف  وتقوي  الفل�شطيني،  وال�شعب 

التوتر  م�شتوى  وخف�ص  اخلالفات  بع�ص  حّل  �شاأن  يف  به  باأ�ص  ال 

وامل�شادات واملناكفات االإعالمية بني اجلانبني، واأعتقد اأن العالقة بني 

الرئي�ص حممود عبا�ص وخالد م�شعل اأ�شبحت اأكرث حرارة مما كانت، 

وهناك نوع من الثقة املتبادلة. ونريد من كل االأطراف اأن يتعالوا عن 

)الفل�شطينية(  االنتخابات  موعد  اإعالن  باالإمكان  لي�شبح  اخلالفات 

.
110

وت�شكيل حكومة متفق عليها



الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

49

رابعًا: املوقف الإ�سرائيلي من الأحزاب العربية

ادعت “اإ�رشائيل“ عند قيامها اأنها اأقامت نظاماً ديوقراطياً؛ لكنها با�رشت، 

اليهودية،  الدينية  الهجرة  وتبنّت  مكثّف،  عن�رشي  م�رشوع  بتنفيذ  باملقابل، 

�رشيحة  والنتماء  الفل�شطينية،  للقومية  وتنكرت  ال�شهيونية،  والثقافة 

العربية، وقامت  اأو  ال�رشقية  للثقافة  ال�رشقيني  اليهود  املهاجرين  وا�شعة من 

�شورة  تقدمي  حماولتها  من  بالرغم  وذلك  وجتاهلتهم.  عنهم  ال�رشعية  بنزع 

انتخابية  عملية  وجود  خالل  من  وخ�شو�شاً  “منفتحة“،  ذاتية  ديوقراطية 

اأواخر ت�شعينيات  تناف�شية، وحرية ن�شبية لو�شائل االإعالم. وبداأت تظهر يف 

العلماء  بع�ص  فيها  ادعى  “اإ�رشائيل“،  واقع  لفهم  حتليالت  الع�رشين  القرن 

لكنها طّورت  ب�شكل كامل،  االندماج  دولة مل تنجح يف عملية  “اإ�رشائيل“  اأن 

.
منوذجاً ُمتعدِّد الثقافات، واأنها ديوقراطية اإثنية، فيها “املواطنة املتنوعة“111

ولكن امل�شهد يظهر اأن “اإ�رشائيل“ تعتمد نظاماً �شيا�شياً غري ديوقراطي، 

باقي  مقابل  واحدة  جمموعة  مل�شلحة  النظام  النحياز  نتيجة  م�شتقر،  وغري 

.
112

املجموعات

من  املبداأ،  حيث  من   ،1948 فل�شطينيي  متّكن  “اإ�رشائيل“  اأن  �شحيح 

ممار�شة حقوقهم االأ�شا�شية، مثل حّق االنتخابات والرت�شح ملوؤ�ش�شات الدولة، 

يف  اليهود  فوقية  على  حتافظ  اأخرى،  ناحية  من  لكنها  الراأي...  عن  والتعبري 

 1948 جميع املجاالت، وتتخذ اإجراءات عديدة تهدف اإىل ا�شتثناء فل�شطينيي 

كـ“مواطنني مت�شاوين“، من خالل ممار�شة �شيا�شة التمييز �شّدهم يف معظم 

.
113

املجاالت

 اإن العدد الكبري من القوانني العن�رشية التي �ُشنّت يف الكني�شت جتعل قدرة 

االأحزاب العربية على اإحباط مثل هذه القوانني قدرة بالغة ال�شاآلة، وال �شيّما يف 

ظّل االئتالف احلكومي االإ�رشائيلي الوا�شع، وعدم اهتمام اأحزاب املعار�شة 
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املعار�شة  اأحزاب  اأن  جند  اإذ  منها؛  للعديد  دعمها  بل  القوانني،  هذه  باإحباط 

بفل�شطينيي  للم�ّص  املوَجهة  العن�رشية  القوانني  احلاالت،  من  كثري  يف  تدعم، 

�شّن  يف  االإ�رشائيلية  االأحزاب  بني  اختالف  ثمة  لي�ص  اأنه  يعني  وهذا   .1948

.
114

قوانني ترتجم �شيا�شات الف�شل العن�رشي على اأر�ص الواقع

�شّد  قانوناً   55 من  اأكرث  االإ�رشائيلية  احلكومات  اأ�شدرت  فقد 

التعبري  يف  حريتهم  لتقييد  القوانني  هذه  من  جزء  وكان   ،1948 فل�شطينيي 

اأخرى  الكني�شت واحلكومة، وجوانب  ال�شيا�شية يف  امل�شاركة  ال�شيا�شي، ويف 

يلي  فيما  ونحاول   .
115

احلقوق يف  وللم�شاواة  ديوقراطية،  حلياة  جداً  مهمة 

االطالع على اأبرز القوانني والت�رشيعات االإ�رشائيلية التي حاولت تقييد حرية 

التعبري ال�شيا�شي لالأحزاب العربية يف “اإ�رشائيل“:

: اإن قانون اأ�شا�ص: الكني�شت هو القانون الذي 
116

قانون اأ�شا�س: الكني�شت

تقوم عليه املبادئ والركائز الرئي�شية لعملية االنتخابات االإ�رشائيلية، وين�ص 

على اأن “االنتخابات للكني�شت تكون عامة، وقطرية، ومبا�رشة، ومت�شاوية، 

يف  اإ�رشائيلي  لكل  االنتخاب  حّق  االأ�شا�ص  قانون  ويعطي  ون�شبية“.  و�رشية 

�شّن الـ 18 وما فوق، باالإ�شافة اإىل حّق الرت�شح لكل اإ�رشائيلي يف �شّن الـ 21 وما 

فوق، وذلك على �رشط ا�شتيفاء بع�ص ال�رشوط الواردة يف “قانون االأ�شا�ص“.

رف�ص  على  اأعمالها  تنطوي  التي  القائمة،  على  القانون  يحظر  كذلك 

تقوم  اأنها  اأو  اليهودي،  ال�شعب  دولة  ب�شفتها  اإ�رشائيل“  دولة  “كيان 

منظمة  اأو  لدولة  امل�شلح  الكفاح  بدعم  تقوم  اأو  العن�رشية،  على  بالتحري�ص 

اإرهابية �شّد “دولة اإ�رشائيل“، خو�ص االنتخابات الربملانية للكني�شت.

العرب  تر�شيح  ملنع  تهدف  التي  العن�رشية  التعديالت  اأبرز  وكانت 

:
117

واالأحزاب العربية والتي اأدخلت على قانون اأ�شا�ص: الكني�شت
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التعديل  يف  جاء  وقد  الكني�شت؛  اأ�شا�ص:  قانون  يف  7/اأ  فرع   9 رقم  تعديل   •

الذي اأقر يف 1985/7/31 يف اأعقاب قرار حمكمة العدل العليا منع حركة كاخ 

واحلركة التقدمية من خو�ص االنتخابات، وحدد التعديل عدم م�شاركة اأّي 

ال�شعب  كدولة  اإ�رشائيل“  “دولة  اأو تعمل على رف�ص وجود  قائمة تهدف 

اليهودي، اأو ترف�ص الطابع الديوقراطي للدولة اأو حتر�ص على العن�رشية 

يف انتخابات الكني�شت. ومنذ هذا التعديل تن�شغل حمكمة العدل العليا تقريباً 

العرب  من  قوائم،  روؤ�شاء  بها  يتقدم  ق�شايا  يف  للكني�شت  انتخابات  كل  يف 

خا�شة، �شّد قرار جلنة االنتخابات منعهم من خو�ص االنتخابات، �شواء 

بحجة التحري�ص حيناً اأم بحجج عدم االعرتاف بيهودية الدولة حيناً اآخر.

التعديل الذي اأدخل يف �شنة 2002 غرّي البند 7/اأ/1 بحيث ي�شمى “معار�شة   •

7/اأ/3  البند  واأ�شاف  وديقراطية“،  يهودية  كدولة  اإ�رشائيل  دولة  وجود 

“دعم الن�شال امل�شلّح، لدولة عدو اأو منظمة اإرهابية، �شّد دولة اإ�رشائيل“، 

تر�شيح  ملنع  يهدف  والذي  قوائم،  اأو  مر�شحني  ل�شطب  اإ�شافية  كمعايري 

املر�شحني العرب واالأحزاب العربية.

منع  اإىل  االإ�رشائيلية  االحتالل  �شلطات  جلاأت  فقد  القانون  لهذا  وتطبيقاً 

عدد من فل�شطينيي 1948 من امل�شاركة يف االنتخابات، حيث قّدمت االأحزاب 

اليمينية االإ�رشائيلية يف �شنة 2002 اعرتا�شات للجنة االنتخابات املركزية ملنع 

يف  الكني�شت  النتخابات  الرت�شح  من  العرب  واملر�شحني  العربية،  القوائم 

�شنة 2003. وان�شم امل�شت�شار الق�شائي للحكومة اآنذاك، اإلياكيم روبين�شتاين 

عزمي  والنائب  التجمع،  قائمة  منع  حماوالت  اإىل   ،Elyakim Rubinstein

العام  االأمن  جهاز  بوا�شطة  موقفه  ودعم  االنتخابات،  خو�ص  من  ب�شارة 

اأ�شا�ص:  و7/اأ/3 من قانون  7/اأ/1  )ال�شاباك(. واعتمدت االعرتا�شات على بند 

االأحزاب من خو�ص االنتخابات يف حالة عدم اعرتافهم  الذي ينع  الكني�شت 
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بـ“اإ�رشائيل“ كدولة يهودية وديوقراطية، اأو تاأييدهم للكفاح امل�شلح ملنظمات 

.
اإرهاب �شّد “اإ�رشائيل“118

قانون االأحزاب 1992: ين�ص قانون االأحزاب االإ�رشائيلي على اأن احلزب 

هو “جمموعة اأ�شخا�ص انتظموا يف رابطة من اأجل تعزيز اأهداف �شيا�شية اأو 

اجتماعية ب�شورة قانونية والعمل على متثيلهم يف الكني�شت من قبل ممثلني“. 

مواطنون  هم  اأكرث  اأو  �شخ�ص  “مائة  على  يرتتب  حزب  ت�شكيل  اأجل  ومن 

دفرت  يف  احلزب  بت�شجيل  القيام  اإ�رشائيل“  يف  يقيمون  بالغون  اإ�رشائيليون 

:
119

ل االأحزاب. و�شدد القانون على اأنه االأحزاب لدى م�شجِّ

ب�شورة  اأعماله،  اأو  اأهدافه  من  هدف  انطوى  اإذا  حزب  ت�شجيل  يتم  لن 

مبا�رشة اأم غري مبا�رشة، على اأحد االأمور التالية:

رف�ص كيان دولة اإ�رشائيل ب�شفتها دولة يهودية وديوقراطية.  .1

التحري�ص على العن�رشية.  .2

دولة  �شّد  اإرهابية  منظمة  اأو  عدو  لدولة  امل�شلح  الكفاح  دعم   .3
اإ�رشائيل.

باأن احلزب �شيكون و�شيلة ملمار�شة  اأ�شا�ص معقول لال�شتنتاج   .4
ن�شاطات غري قانونية.

وكانت اأبرز تعديالت قانون االأحزاب تعديل رقم 12 يف �شنة 2002، حيث 

فر�ص البند 1/5 بع�ص التقييدات االأيديولوجية على احلق بالت�شجيل كحزب، 

كما هو احلال يف البند 7/اأ من قانون اأ�شا�ص: الكني�شت، اإذ يحظر ت�شجيل حزب 

اأو ب�شكل �شمني، معار�شة  اأو ن�شاطه، ب�شكل وا�شح  اأهدافه  اإذا كان �شمن 

 5 للبند  والتعديل  وديوقراطية.  يهودية  كدولة  اإ�رشائيل“  “دولة  وجود 

ي�شيف تقييداً مبوجبه ال ي�شتطيع اأي حزب املناف�شة يف انتخابات الكني�شت يف 

حال كان �شمن اأهدافه، ب�شكل وا�شح اأو ب�شكل �شمني، دعم لكفاح م�شلح من 

.
قبل “دولة عدو“ اأو “منظمة اإرهابية“ �شّد “دولة اإ�رشائيل“120



الأحزاب العربية يف فل�سطني املحتلة 1948

53

قانون املجال�س االإقليمية )موعد االنتخابات املحلية( )1994( تعديل 

خا�س رقم 6، 2009: ينح هذا القانون وزير الداخلية �شلطة مطلقة باإرجاء 

حمددة من الزمن.  االنتخابات االأوىل ملجل�ص اإقليمي بعد تاأ�شي�شه لفرتة غري 

ون�ّص القانون يف ال�شابق اأن االنتخابات االأوىل يجب اأن تعقد يف غ�شون اأربع 

�شنوات من تاأ�شي�ص جمل�ص اإقليمي جديد. 

تعقد  اأن  يجب  كان  التي  االنتخابات  قبيل  القانون  الكني�شت  مّرر  وقد 

النقب،  يف  بدوية  عربية  قرى  ع�رش  �شّم  الذي  االإقليمي،  ب�شمة  اأبو  ملجل�ص 

من  باأكرث  القانون  �شّن  قبل  وتاأ�ش�شت  ن�شمة،  األف   25 نحو  �شكانها  جمموع 

متثيل  وجود  وعدم  انتخابات،  اإجراء  عدم  اإىل  القانون  واأدى  �شنوات.  �شّت 

لل�شكان املحليني يف جهاز احلكم املحلي الذي يدير �شوؤونهم. وي�شم املجل�ص 

.
121

املحلي املعني من قبل احلكومة اأغلبية من االأع�شاء اليهود

عدالة   - اإ�رشائيل  يف  العربية  االأقلية  حلقوق  القانوين  املركز  من  كل  قدم 

االإ�رشائيلية  العليا  للمحكمة  التما�شاً  اإ�رشائيل“  يف  املواطن  حقوق  و“جمعية 

الداخلية باالإعالن عن  باأمر وزير  التعديل، مطالبني املحكمة  اإلغاء هذا  بطلب 

اإجراء انتخابات ديوقراطية فورية يف املجل�ص االإقليمي. وادعت املنظمتان اأن 

القانون يثل انتهاكاً خطرياً لقيم الديوقراطية، وواجب الدولة �شمان اإجراء 

انتخابات دورية �شفافة وديوقراطية. 

وخالل جل�شة اال�شتماع يف االلتما�ص التي جرت يف �شباط/ فرباير 2011، 

ب�شمة“  لـ“اأبو  االإقليمي  للمجل�ص  انتخابات  باإجراء  العليا  املحكمة  اأمرت 

من  �شهرين  قبل  اأي   ،2012 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  ويف   .2012/12/4 قبل 

االنتخابات املرتقبة، قرر وزير الداخلية تبنّي تقرير “جلنة احلدود“ التابعة 

لوزارة الداخلية، والذي يقرتح ف�شل املجل�ص االإقليمي لـ“اأبو ب�شمة“ ملجل�شني 

.
122

منف�شلني، وهو ما يكنهم من تاأجيل االنتخابات ل�شنوات اأخرى
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جنائية  مبخالفات  م�شتبهني  كني�شت  اأع�شاء  جتريد  قانون  م�رسوع 

�شباط/  يف  الكني�شت  عليه  �شادق  الذي  القانون،  هذا  يوؤثر  خم�ش�شات:  من 

فرباير 2011، على اأع�شاء كني�شت �شابقني اأو حاليني، اأعلن النائب العام اأنهم 

خمالفات  بارتكاب  مدانون  اأو  املحكمة  يف  متهمون  اأو  حمتملون  م�شتبهون 

جنائية، مل يثلوا يف املحكمة اجلنائية اجلارية �شدهم. وهم رهن التحقيق على 

خمالفات ت�شل عقوبتها اإىل ع�رش �شنوات من ال�شجن على االأقل. 

وُقدم م�رشوع القانون رداً على نفي ع�شو الكني�شت ال�شابق عزمي ب�شارة، 

اآذار/  يف  “اإ�رشائيل“  غادر  الذي  الديقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  من 

مار�ص 2007، بعد اأن اأعلنت ال�رشطة اال�شتباه يف تزويده حزب اهلل مبعلومات 

ُت�رش  مل  ذلك،  ومع   .
1232006 يوليو  متوز/  يف  لبنان  على  العدوان  اأثناء  يف 

“اإ�رشائيل“ اإىل اأّي دليل وا�شح �شّد ب�شارة، ويف حال وجود مثل هذه االأدلة 

فاإنها ظلت �رشية، وخمفية، ومل ُتقدم الئحة اتهام �شّده. وت�شري هذه احلقائق 

ال  الذين  الكني�شت،  اأع�شاء  فحتى  االعتباطية؛  القانون  م�رشوع  ماهية  اإىل 

.
124

يواجهون اأدلة وا�شحة وبيّنة، يكن اأن يتاأذوا واأن يخ�رشوا تعوي�شاتهم

قانون الكني�شت: يقر القانون اأنه يف اجلل�شة االفتتاحية للكني�شت، يجب 

العالقة  على  ت�شدد  التي  اإ�رشائيل“،  “دولة  اإقامة  اإعالن  من  مقاطع  قراءة 

.
125

الوحيدة بني “الدولة“ وال�شعب اليهودي

ال�شلطة  اأنظمة  من   )9( البند  يتيح   :
126

احلكومة اأ�شا�س:  قانون 

واحلكم - 1948 االإ�رشائيلية اإعالن حالة الطوارئ، ويخول كّل وزير اأن ي�شن 

اأنظمة الأوقات الطوارئ، وذلك من اأجل اأمن “اإ�رشائيل“. غري اأن البند )9( األغي 

مع بدء �رشيان قانون اأ�شا�ص: احلكومة، الذي اأقر يف �شنة 1992، والذي منح 

ال�شالحية باالإعالن عن حالة طوارئ للكني�شت، ويف حاالت معينة للحكومة. 

كما خول القانون رئي�ص احلكومة ب�شن اأنظمة الأوقات الطوارئ من اأجل اأمن 

“الدولة“.
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وقد �شنت “اإ�رشائيل“ الع�رشات من القوانني واالأنظمة التي يعتمد تطبيقها 

ب�شكل  ا�شتخدامها  ويجري  املفعول،  �شارية  تزال  وما  الطوارئ  حالة  على 

متكرر �شّد قادة فل�شطينيي 1948، منها:

يعطي  الذي   :)1979( )اعتقاالت(  الطوارئ  اأوقات  �شالحيات  قانون   •

اأ�شهر،  �شتة  ملدة  اإدارية  باعتقاالت  اأ�شخا�ص  باعتقال  ال�شالحية  الدولة 

مُتدَّد ب�شكل م�شتمر دون حّد.

اأنظمة منع االإرهاب )1948(: تورد بع�ص املخالفات اجلنائية، مبا يف ذلك   •

االأنظمة  وت�شمل  اإرهابية“.  منظمة  و“دعم  اإرهابية“،  مبنظمة  “الع�شوية 

ا�شتخدامها  ويجري  “االإرهاب“.  مل�شطلح  الف�شفا�شة  التعريفات  بع�ص 

ب�شكل متكرر �شّد القادة ال�شيا�شيني من فل�شطينيي 1948.

اأنظمة حالة الطوارئ )ال�شفر للخارج(: مبوجب النظام رقم 5 من اأنظمة   •

الطوارئ، ينع اأّي اإن�شان من اخلروج من “الدولة“ لدولة معرفة يف قانون 

منع الت�شلل )خمالفات وحكم - 1954( دون ت�رشيح من وزير الداخلية اأو 

رئي�ص احلكومة. ي�ّص هذا القانون باالأ�شا�ص املواطنني العرب، وذلك الأن 

جميع هذه الدول هي دول عربية اأو اإ�شالمية.

م�رسوع قانون متطلبات الك�شف عن متلقي الدعم من جهات �شيا�شية 

الكني�شت على  : �شادق 
127

اأجنبية )2010( )“قانون متويل اجلمعيات“(

رقابة  اجلمعيات  على  يفر�ص  وهو   ،2011 فرباير  �شباط/  يف  القانون  هذا 

�شارمة. فاجلمعيات مطالبة بتقدمي تقارير مالية ون�رشها كّل ربع عام على كّل 

التربعات التي تلقتها من حكومات اأجنبية اأو متربعني، مبا فيه تقارير مف�شلة 

حول التزاماتهم جتاه املمولني. كما يق�شي القانون باأن تف�ّشل هذه املعلومات 

يف مواقع االإنرتنت للجمعية، وموقع وزارة الق�شاء وم�شّجل اجلمعيات.
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اإال  ال�شفافية،  زيادة  هي  القانون  م�رشوع  من  املعلنة  الغاية  اأن  حني  ويف 

اأنه م�رشوع قانون زائد وغري الزم، لكون جميع املوؤ�ش�شات غري الربحية يف 

“اإ�رشائيل“ جمربة على تقدمي قائمة بهوية املتربعني لها، مبا يف ذلك احلكومات 

االأجنبية، يف مواقعها ال�شبكية وتقاريرها ال�شنوية املقدمة اإىل احلكومة. 

فالهدف من وراء هذا امل�رشوع هو اإعاقة عمل اجلمعيات االأهلية واالإ�رشار 

بقابليتها املالية، حيث اإن هذه التقييدات قد تقلل ب�شكل كبري من دعم احلكومات 

االأجنبية. كما اأنه ي�شتهدف جمعيات حقوق االإن�شان، واملجموعات التي تتلقى 

الدعم من احلكومات االأجنبية يف “اإ�رشائيل“. ونتيجة لذلك فاإن اجلمعيات يف 

االأكرث  هي  الفل�شطينية  احلقوق  تدعم  التي  واجلمعيات  الفل�شطيني،  الداخل 

اأو  عر�شة للخطر، لكونها تفتقر، عموماً، للتمويل من احلكومة االإ�رشائيلية، 

للتمويل املحلي.

ت�رسيعي(  )تعديل  اإ�رسائيل“  دولة  قيم  حماية  قانون  “م�رسوع 

يكن   :
128

ودميوقراطية“( يهودية  دولية  قانون  )“م�رسوع   )2009(

مل�رشوع القانون اخلا�ص هذا اأن يخّول م�شجل اجلمعيات وم�شجل االأحزاب 

�شالحية اإغالق جمعيات، اأو اأحزاب، اإذا كانت اأهدافها اأو ن�شاطاتها مناه�شة 

للدولة بكونها “دولة يهودية وديوقراطية“. 

التنظيم،  2009، وهو يناق�ص احلق يف حرية  القانون �شنة  ُطرح م�رشوع 

والتي  البالد،  يف  العربية  املوؤ�ش�شات  بجميع  اخلا�شتني  التعبري  وحرية 

واالجتماعية  والقانونية  ال�شيا�شية  املكانة  وحت�شني  التمييز  لتحدي  ت�شعى 

للدولة  والئهم  عن  التعبري  منهم  يطلب  امل�رشوع  فهذا   .1948 لفل�شطينيي 

اليهودية، وبالتايل ي�شعى لتقلي�ص حقوق االأقلية العربية.

وي�شابه م�رشوع القانون البند رقم 7/اأ من قانون اأ�شا�ص: الكني�شت 1958، 

الذي يطالب كّل قائمة عربية �شيا�شية بعدم اإنكار وجود “اإ�رشائيل“ كـ“دولة 
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يهودية وديوقراطية“. وي�شعى م�رشوع القانون اإىل تقوي�ص االأداء اليومي 

واأيديولوجية،  قومية  حتقيقات  طائلة  حتت  وو�شعها  العربية،  للجمعيات 

الوزارية للت�رشيع يف مطلع  اللجنة  اأقرت  مع تهديد ن�شاطاتها ال�رشعية. وقد 

وزير  مع  بالتن�شيق  الن�ّص  تعديل  بوجوب   2010 نوفمرب  الثاين/  ت�رشين 

العدل، واإعادة طرحه ثانية بعد ثالثني يوماً.

�شّد  اتهام  لوائح  تقدمي  اإىل  االإ�رشائيلية  االحتالل  �شلطات  �شعت  كما 

فل�شطينيي 1948 عند لقائهم اأياً من قادة الف�شائل الفل�شطينية، اأو زيارة اأّي بلد 

ت�شنفه “اإ�رشائيل“ على اأنه بلد عدو، فقد فتحت ال�شلطات االإ�رشائيلية حتقيقاً 

 ،48 فل�شطينيي  من  �شخ�شيات  وثالثة  الزعبي،  حنني  الكني�شت  ع�شو  �شّد 

من بينهم ال�شيخ رائد �شالح، ب�شبب م�شاركتهم يف اأ�شطول احلرية يف نهاية 

اأيار/ مايو 2010، غري اأن وزارة العدل االإ�رشائيلية اأعلنت يف 2011/12/22، اأن 

امل�شت�شار الق�شائي للحكومة يهودا فاين�شتاين Yehuda Feinstein، بو�شفه 

املدعي العام االأعلى يف “اإ�رشائيل“، قرر اإغالق ملف التحقيق ب�شبب �شعوبات 

.
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ق�شائية جتلت فيه

الذين   1948 فل�شطينيي  �شّد  التحقيق  ملف  اإغالق  عن  االإعالن  وبعد 

حزب  عن  دانون،  داين  الكني�شت  ع�شو  طرح  احلرية،  اأ�شطول  يف  �شاركوا 

الليكود، م�رشوع قانون يتيح الأغلبية 80 ع�شو كني�شت اإقالة ع�شو كني�شت 

منتخب، يطعن يف تعريف “اإ�رشائيل“ كـ“دولة يهودية ديوقراطية“، اأو يوؤيد 

دوالً، اأو منظمات و�شفها باأنها “اإرهابية ومعادية الإ�رشائيل“، اأو يوؤيد الكفاح 

امل�شلح �شّد “اإ�رشائيل“.

وقال دانون يف معر�ص تقديه للقانون اإن هناك اأع�شاء كني�شت ي�شتغلون 

حرية التعبري للم�ّص بالدولة وموؤ�ش�شاتها، م�شدداً على اأن “على اإ�رشائيل اأن 

الديوقراطية  ي�شتغلون  الذين  هوؤالء،  وجه  يف  نف�شها  للدفاع  االأدوات  توفر 

.
للنيل منها“130
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اتهام  الئحة   2011/12/26 يف  االإ�رشائيلية  العامة  النيابة  قدمت  كما 

عن  الكني�شت  ع�شو  �شّد  النا�رشة،  مدينة  يف  املركزية  املحكمة  اإىل 

من  درزي  دين  رجل  و16  نفاع  �شعيد  الديقراطي  الوطني  التجمع  حزب 

و2010،   2007 �شنتي  خالل  �شورية  زيارتهم  ب�شبب   ،1948 فل�شطينيي 

ولقاء قياديني يف منظمات فل�شطينية. ون�شبت النيابة لنفاع تهمة االلتقاء مع 

ال�شعبية لتحرير  للجبهة  العام  االأمني  نائب  لقائه مع  اأجنبي“، ب�شبب  “عميل 

فل�شطني - القيادة العامة طالل ناجي، كما وجهت له وللم�شايخ الدروز تهمة 

زيارة “دولة عدو“، واأ�شافت الئحة االتهام اأن نفاع حاول لقاء رئي�ص املكتب 

.
131
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 اخلامتة

عانى الفل�شطينيون الذين ا�شتطاعوا البقاء يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 

�شنة 1948، من اأجل ال�شمود يف اأرا�شيهم، واملحافظة على الهوية العربية، يف 

ظّل حالة القمع التي فر�شتها عليهم �شلطات االحتالل االإ�رشائيلي. وان�شبت 

واالأو�شاع  الطارئة،  اال�شتثنائية  الظروف  مواجهة  على  الفل�شطينيني  جهود 

اجلديدة، التي نتجت عن قيام الدولة العربية.

 وان�شغل الفل�شطينيون يف هذه “املرحلة االنتقالية“، اإن �شحت ت�شميتها، 

التحديات  مواجهة  يف  والقومي  والثقايف،  االجتماعي،  وجودهم  حت�شني  يف 

وترقب  انتظار  يف  اجلديد؛  االحتاليل  الواقع  عليهم  فر�شها  التي  اجلديدة، 

وقانونية،  �شيا�شية،  مفاعيل  من  اجلديد  الكيان  هذا  عن  يخرج  اأن  يكن  ما 

يكن  مل  وبالتايل  العربية.  الدولة  يف  العربي  بالوجود  عالقة  لها  واجتماعية 

املرحلة يطمعون يف ممار�شة ن�شاطات �شيا�شية تهدف  الفل�شطينيون يف هذه 

اإىل االنخراط يف الكفاح الفل�شطيني خارج احلدود، من اأجل حترير ما اغت�شب 

من فل�شطني؛ واإمنا ان�شبت ن�شاطاتهم ال�شيا�شية غري املوؤطرة داخل اأحزاب اأو 

العربية ومواجهة م�شاريع  الهوية  كيانات �شيا�شية فل�شطينية، للحفاظ على 

ت�شفية وجودهم.

اإال  وا�شحة  �شيا�شية  اجتاهات   1948 فل�شطينيي  اأو�شاط  يف  تتبلور  مل 

 ،1988 اإال بعد �شنة  اأحزاب عربية �رِشْفة  يف مرحلة متاأخرة، ومل يكن هناك 

مل  عربي،  حزب  اأول  كان  الذي  العربي،  الديقراطي  احلزب  اإن�شاء  مّت  حيث 

اأحزاب  قيام  اأمام  الباب  ذلك  وفتح  حظره،  اإىل  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  تعمد 

قوائم  خالل  من  الكني�شت  يف  ذلك  قبل  العربي  التمثيل  وكان  اأخرى.  عربية 

االئتالف احلكومي، منذ  العربية يف  االأحزاب  اإ�رشائيلية. ومل ت�شارك  اأحزاب 
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1988، لرف�شها االأيديولوجي،  م�شاركتها االأوىل يف انتخابات الكني�شت �شنة 

ورف�ص احلكومات االإ�رشائيلية اأي�شاً.

رف�شت كافة االأحزاب العربية االعرتاف ب“يهودية الدولة العربية “، اإال 

 ،1948 لفل�شطينيي  ال�شيا�شية  احلقوق  باإعطاء  با�شتمرار  تطالب  كانت  اأنها 

راف�شة التمييز العن�رشي الذي كان يار�ص جتاهها، �شواء من خالل القوانني 

اليهود  ممار�شات  خالل  من  اأم  الكني�شت  يف  ت�شّن  كانت  التي  الت�رشيعية 

االإ�رشائيليني جتاهها. كما مل يتبلور موقف موحد يف اأو�شاط االأحزاب العربية 

اأو�شلو، فيما اأجمعت كافة االأحزاب على التاأكيد على حّق العودة  جتاه اتفاق 

لالجئني الفل�شطينيني.

قدرتهم  جعل  الكني�شت  يف  العربية  االأحزاب  ملمثلي  القليل  العدد  اأن  يبدو 

ظّل  يف  �شيّما  وال  ال�شهيونية،  العن�رشية  القوانني  اإحباط  على  ال�شاآلة  بالغة 

املعار�شة  اأحزاب  اهتمام  وعدم  الوا�شع،  االإ�رشائيلي  احلكومي  االئتالف 

اأحزاب  اأن  اإذ جند  للعديد منها؛  القوانني، بل دعمها  باإحباط هذه  ال�شهيونية 

للم�ّص  املوَجهة  العن�رشية  القوانني  احلاالت،  من  كثري  يف  تدعم،  املعار�شة 

بفل�شطينيي 1948. وهذا يعني اأنه لي�ص ثمة اختالف بني االأحزاب االإ�رشائيلية 

يف �شّن قوانني ترتجم �شيا�شات الف�شل العن�رشي على اأر�ص الواقع.

واأ�شدرت احلكومات االإ�رشائيلية اأكرث من 55 قانوناً �شدّ فل�شطينيي 1948، 

وكان جزء من هذه القوانني لتقيد حريتهم يف التعبري ال�شيا�شي ويف امل�شاركة 

حلياة  جداً  مهمة  اأخرى  وجوانب  واحلكومة،  الكني�شت  يف  ال�شيا�شية 

ديوقراطية وم�شاواة يف احلقوق.

اال�شتفادة  حول  العربية  االأحزاب  بني  مفتوحاً  اجلدال  يبقى  واأخرياً، 

املرجوة من الدخول اإىل الكني�شت؛ ففيما يرى البع�ص اأن امل�شاركة يف انتخابات 

اأمام  ليدعي  الكيان؛  لهذا  جتميلياً  غطاء  يعطي  وتر�شيحاً  ت�شويتاً  الكني�شت 
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العرب؛  جتاه  العن�رشية  ممار�شاته  ويخفي  ديوقراطية،  دولة  اأنه  العامل 

يرى البع�ص االآخر اأنه باالإمكان مقاومة القوانني، والت�رشيعات، واملمار�شات 

العن�رشية جتاه العرب من داخل قبة الكني�شت.
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