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جحليل سياساث

املزكز العزبي لألبحاث و دراست السياساث

خلفيت جاريخيت قصيرة:
هما هى معسوف بلي بعد الىىبت في داخل خدود الهدهت عام  ،9494خىالي ماثت وخمظحن الف
عسبي مً الفلظوُىحن ؤبىاء امليان .وكد بلىا ألطباب مخخلفت جخفاوث بخفاوث شمان وميان الاخخالٌ الري
حعسكذ له اللسي والبلداث العسبُت خالٌ خسب  .9493وٍمىً اللىٌ بلدز مً الُلحن ؤن ألاػالء التي
ً
ً
بلُذ لم حؼيل ػعبا مخماطيا ،بل ججمعاث طياهُت مخىاثسة بلُت مً ػعب ػسد الى حهاث ألازق ألازبع.
ً
ما جبلى هى كسي وبلداث ؿؼحرة كعُفت اكخـادًا ومعصولت عً ػعبها وؤمتها ،ميؼؼلت بالبلاء ػحر كادزة
ً
ً
طُاطُا وخلازٍا على بطدُعاب الخدىالث الىحىدًت الىبري التي عـفذ بها .وػابذ اللُادة الظُاطُت،
ألن كُادة الؼعب الفلظوُني الخللُدًت وػحر الخللُدًت اهخللذ الى املىافي بعد الؼخاث .وخلذ فلظوحن
داخل خوىن الهدهت مً الفئاث املدًيُت والبرحىاشٍت الـاعدة والوبلت الىطوى وهباز مالن الازق .ما
بلي هى زٍف شزاعي مخىاثس مؼدذ ػحر كادز على الخىاؿل في ػُاب جىىىلىحُا وطاثل الاجـاٌ وفي ػُاب
طىق عسبي واكخـاد عسبي ،وألهه ّ
ملُد احرسهت وخاكع حريام عظىسٍحن على مظخىي البلدة والىاخُت
واملىولت.
مىذ العسب الباكىن في الداخل املىاهىت إلاطساثُلُت بعد اهتهاء احرسب .حسي هرا ألطباب مخخلفت ال مجاٌ
للخىق فيها في هرا امللاٌ .وػيلىا في جلً ألاًام  %9..9مً املىاهىحن .9وكد ػازوىا في الاكتراع الهخخاباث
الىىِظذ الاولى عام  9494بيظب عالُت اشدادث اهثر هبعا في اهخخاباث العام  9499مع اطخلسز ألاوكاع
اهثر كلُال.
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رغم نسب الوالدة المرتفعة نسبٌا وبعد اكثر من ستٌن عام ارتفعت نسبة العرب ب  %7فقط .وذلك الن اسرائٌل دولة هجرة تمدها بموجات من
الزٌادات السكانٌة رغم الهجرة المعاكسة.
2
نسبة مشاركة العرب في انتخابات الكنيست منذ عام  1949وحتى 2009

سنة االنتخابات
( 9191الكنٌست االولى)
( 9199الكنٌست الثانٌة)
( 9199الكنٌست الثالثة)
( 9191الكنٌست الرابعة)
( 9139الكنٌست الخامسة)
( 9139الكنٌست السادسة)
( 9131الكنٌست السابعة)
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نسبة مشاركة العرب
31.6
99.9
19.9
99.1
99.9
97.9
9..9

النسبة العامة
93.1
79.9
9..9
99.3
99.3
96.9
99.7
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مً الىاضح ؤنهم اعخبروا الخـىٍذ ػىال مً ؤػياٌ الىالء ،ؤو للدكت الخٌاهس بالىالء للىُان
الظُاس ي احجدًد الري كام على ؤهلاق الؼعب الفلظوُني .ومً هافل اللىٌ ؤهه لم جيؼإ ؤخصاب عسبُت،
ّ
ولم ٌظمذ بلُام ؤخصاب مً هرا الىىع .وكد جىهد ههج املؼازهت والخـىٍذ مع الصمً ،خاؿت وان
الاهخخاباث واهذ ججسي مع اهخخاباث البلدًاث في الُىم ذاجه .ثم بدؤ الهبىن في اليظب مىر الثماهِىاث.
ّ
وكد ػيلذ البيُت الاحخماعُت الخللُدًت التي جاهد على الاهخماء للعاثلت املمخدة (العؼحرة) واللسٍت والىاخُت
ّ
ًمثلها شعماء مدلُحن وطُوا بحن الظيان املدلُحن مً حهت ،والدولت مخمثلت في احراهم العظىسي
والتي
وبالداثسة العسبُت في هلابت العماٌ العامت اٌ"هظخدزوث" (التي واهذ ؤهثر مً هلابت وػيلذ حصء زثِظُا
ً
مً املاطظت احراهمت هلواع اكخـادي واطع وهرزاع اطدُواوي) ،والخلا ماطظاث الدولت املسهصٍت مً
حهت ؤخسيّ .
وجدىٌ بعم هاالء الصعماء املدلُحن بلى هىاب في الىىِظذ بعد ؤن اطخخلف مظخعسبى خصب
العمل وؤحهصة ألامً إلاطساثُلُت مً هره البنى الاحخماعُت كىاثم عسبُت مسجبوت بدصب العمل جخىق
الاهخخاباث للبرملان .ففي خُىه لم حظمذ الاخصاب الاطساثُلُت بعلىٍت العسب فيها ( وزبما لم جخىكع ؤن
ً
ً
ًلبل العسبي ؤن ًيىن علىا فيها) ولرلً ؤكامذ كىاثم عسبُت مسجبوت بها جإلفذ مً شعماء زٍفُحن
جللُدًحن ،وكام مظدؼسكى "الدواثس العسبُت" في احرصب احراهم ،و"الهظخدوزث" ،بخىشَع جلً اللىاثم على
اطاض املىاهم :حلُل ،مثلث( ،والخلا الىلب) ،وعلى اطاض هاثفي اًلا.

( 9176الكنٌست الثامنة)
( 9177الكنٌست التاسعة)
( 9199الكنٌست العاشرة)
( 9199الكنٌست الحادٌة عشر)
( 9199الثانٌة عشر)
( 911.الثالثة عشر)
( 9113الرابعة عشر) للبرلمان
ورئاسة الحكومة فً الوقت ذاته
( 9111الخامسة عشر) للبرلمان
ورئاسة الحكومة فً الوقت ذاته
( .999انتخابات مباشرة لرئاسة
الحكومة) اعلنت القوى الوطنٌة عن
مقاطعتها
( .996السادسة عشر)
( .993السابعة عشر)
( .991الثامنة عشر)
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للد اهجب هرا الىىع مً الاجـاٌ بحن اللُاداث الخللُدًت والدولت الىلُدة مولب "كُادة الواثفت الدزشٍت"
ؤن ًخدم ابىائها في احجِؽ .وكد هالبذ كُادة الواثفت بخجىُد الدزوش عام  ،9499ولبى بً ػىزٍىن
الولب عام  .9491ومىر ذلً العام وكعذ الظىت للمظاز احخاؾ بخوىز هره الفئت مً العسب في
الداخل بيخاثجه الاحخماعُت والظُاطُت اليازثُت.
في جلً الفترة وان الخـىٍذ لخلً اللىاثم ٌعني الخـىٍذ لألخصاب الـهُىهُت التي زعتها ،وباألطاض خصب
ً
ً
"مباي" احراهم الري جدىٌ فُما بعد الى خصب العمل .ولىً لم ًىً ػسٍبا ؤن هجد عسبا ًـىجىن بيظب
ً
مسجفعت لألخصاب الـهُىهُت مباػسة ،وختى للرصب اللىمي الدًني املخوسف "املفداٌ" ،وذلً بمىحب
الىشازاث التي ًدًسها احرصب الـهُىوي ،واحخدماث التي ٌعد بها الصعماء املدلُُىن وملاولى ألاؿىاث
مىاهىيهم في خالت الخـىٍذ لرلً احرصب.
في جلً ألاًام وان احرصب إلاطساثُلي الىخُد الري ٌعلً عً هفظه ؤهه ػحر ؿهُىوي هى "احرصب
ً
الؼُىعي إلاطساثُلي" ،الري كام بعد إلاخخالٌ مباػسة مً دمج الؼُىعُحن العسب الرًً بلىا داخل احخى
ً
ألاخلس ،مع "احرصب الؼُىعي الفلظوُني  ،"PKPالري وان مالفا مً مهاحسًٍ يهىد .للد اعترف هرا
احرصب بدولت بطساثُل فىز كُامها ،وطاهم ؤعلاءه في ما ٌظمى ب"خسب الاطخلالٌ" ،ؤي خسب اخخالٌ
َّ
فلظوحن .ووكع ممثله (مئحر فلجر) على وثُلت اطخلالٌ اطساثُل .ومع ذلً ،وهجصء مً احرسهت الؼُىعُت
ً
العاملُتً ،ل هرا احرصب ٌعلً عً هفظه بًدًىلىحُا ،ؤهه ػحر ؿهُىوي ،بل معاد للـهىهُت .هرا مع ؤن
حعسٍف احرصب في البىد الثاوي مً دطخىزه وان ؤن احرصب الؼُىعي إلاطساثُلي هى خصب ألاممُت
البرولُخازٍت والىهىُت إلاطساثُلُت .خـل هرا احرصب على  %..مً ؤؿىاث العسب عام  9494في ملابل
 %.2خـلذ عليها ألاخصاب الـهُىهُت و %99خـلذ عليها اللىاثم العسبُت املسجبوت بدصب العمل .ووان
ً
ً
هرا بدد ذاجه دلُال على ؤن عملُت الخـىٍذ حاءث خىفا ؤو كبىال بالهصٍمت .فمً ًـىث لهرا الظبب
ًفلل ؤن ٌعلً والءه للظلوت احراهمت مباػسة ولِع ملعازكيها.
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وكد اخخفذ اللىاثم العسبُت املسجبوت بالدولت نهاثُا بعد نهىق الىعي الىهني ،اي بعد ًىم الازق،
ولم جخمثل في البرملان في اهخخاباث  ،9439ولم جخم الاهخخاباث عام  .9439واهذ ألاخصاب الىخُدة التي
حظمذ بعلىٍت العسب فيها هي احرصب الؼُىعي الاطساثُلي وخصب العماٌ إلاػتراوي املىخد" ،مبام" الري
ً
مثل الِظاز الـهُىوي ووان ػسٍيا في الاثخالفاث احراهم مىر الُىم ألاوٌ .ؤما احرصب الؼُىعي إلاطساثُلي
ً
ً
ً
فلد ًل معازكا مثابسا مىالُا بؼيل وامل لإلجداد الظىفُتي .وكد هجح احرصبان باحخراب ؤعداد مً
الؼباب العسبي املثلف .وكد فسػذ ؿفىف "مبام" بالخدزٍج مً الؼباب ذوي احرع الىهني .ؤما احرصب
الؼُىعي إلاطساثُلي فلد بشداث حاذبِخه لهاالء الؼباب أوال ألهه لم ٌُظمذ بلُام ؤي خصب عسبي وهني،
وثانيا ألن الهىة في املىاكف بحن الاجداد الظىفُتي وكُادة احرسهت الـهُىهُت احظعذ بالخدزٍج ،وألهه
خـل جلازب بحن الاجداد الظىفُتي والخُاز اللىمي العسبي في مسخلت مً احخمظِىاث وفي الظخِىاث .وكد
ؤثس ذلً في النهاًت مباػسة على احرصب الؼُىعي الاطساثُلي بةوؼلاكه عام  9419بحن مً اهداشوا للىهىُت
الـهُىهُت وهاكؼىا املىكف الظىفُتي ،واولئً الرًً اهداشو للمىكف الظىفُتي احجدًد خاؿت في مسخلت
الخدالف مع عبدالىاؿس .للد خٌي هرا الؼم مً احرصب الري طمي بداًت "زاهذ" ( اخخـاز اللاثمت
الؼُىعُت احجدًدة) بخإًد ؤوطع مً املىاهىحن العسب وبشداد عدد العسب بـفىفه ختى ػيلىا ؤػلبُت
اعلاء احرصب ،وال ػً ؤن هره املىحه دفعذ بةعداد هبحرة في ؿفىفهم في ًسوف ػُاب خصبهم .ولىً
احرصب لم ًدص احرصب على ؤػلبُت اؿىاث العسب وًلذ ألاػلبُت جرهب لألخصاب الـهُىهُت واشداد في

السنة

الحزب
الشٌوعً
االسرائٌلً
ماكً

9191
9199
9199
9191

..
93
99
99

قوائم
عربٌة
بزعامات
تقلٌدتٌة
قرٌبة من
الدولة
99
99
99
9.

حزب
العمل

احزاب
صهٌونٌة
أخرى

99
99
99
99

97
99
.6
67

الحظ انخفاص نسبة التصوٌت للشٌوعٌٌن فً الداخل هذا العام بشكل حاد هذا العام نتٌجة لصدام الناصرٌة معهم عربٌا ونتٌجة لموقف الشٌوعٌٌن
والحزب الشٌوعً االسرائٌلً بشكل خاص ضد الوحدة السورٌة المصرٌة ،ما أكد حس الناس العروبً فً تلك الفترة العصٌبة.
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ؤوطاهها عىـس البراػماجُت والىفعُت على عىـس احخىف ،ختى نهاًت الظبعُىاث( .عام  22خاق احرصب
الاهخخاباث في بهاز جدالف واطع وخاش على هـف اؿىاث العسب) .9
9

وفقط بعد قٌام أحزاب عربٌة منذ الثمانٌنات اصبحت هنالك اغلبٌة تصوت لألحزاب العربٌة .وصار الحزب الشٌوعً بمسماه االنتخابً ( الجبهة
الدٌمقراطٌة للسالم والمساواة) ٌعتبر احد هذه األحزاب العربٌة ،رغم رفضه لتصنٌفه هذا .انظر التوزٌع منذ قٌام األحزاب العربٌة الجدٌدة.
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القائمة
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-
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حسث في جلً املسخلت املبىسة كبل عام  9412مداوالث عدًدة إلكامت جىٌُماث عسبُت .وواهذ ؤهمها مداولت
ً
بكامت خسهت ألازق التي ،خالفا ملا ٌعخلد ،هلبذ خىق بهخخاباث الىىِظذ .ولىنها ُمىعذ مً ذلً ،ثم
ُخلذ هخىٌُم ،ومىعذ ختى مً حسجُل هفظها هؼسهت .وحسث مداوالث ؤخسي إلكامت ماطظاث جدالفُت
حؼمل خصبُحن وػحر خصبُحن ُومىعذ هي ألاخسي.

9

نهوض وطني:
فلى في الظبعُىاث بعد وؼىء فئاث واطعت وظبُا مً املخعلمحن واملثلفحن ،ووؼىء جىٌُماث
هالبُت وبعد ؤن جبلىزث كُاداث وهىُت مً مىاهم مخخلفت جىاؿلذ وحعازفذ هدالت اػتراب في بهاز
بطساثُلي ،هى احجامعاث إلاطساثُلُت ،وبعد وؼا بداًاث هبلت وطوى مً املهىُحن وؿؼاز زحاٌ ألاعماٌ،
ّ
زاخذ جخىلد خسواث وهىُت عسبُت مىٌمت ذاث خواب كىمي عسبي ؤو وهني فلظوُني.
وبكافت لالهدؼاز الخدزٍجي للىعي الىهني بحن هره الفئاث عبر الظىحن ،والخجاوش الخدزٍجي للخىف ،لم ًإث
جىكُذ النهىق ؿدفت .فلد وان ذلً في فترة هي فترة ؿعىد الىهىُت الفلظوُيُت بعد هصٍمت عام ،12
وبعد والللاء املباػس مع فلظوُني اللفت الؼسبُت وكواع ػصة ،وبؼيل خاؾ مع ؿعىد مىٌمت الخدسٍس
الفلظوىُت بلىة على الظاخت الدولُت بعد خسب .9423
في هره الفترة وؼإث خسواث عسبُت الوابع ذاث هابع كوسي ( امللـىد ػحر مدلي) مثل اللجىت ُ
اللوسٍت
للوالب الثاهىٍحن العسب عام  ،9429واجداد حجان الوالب العسب في احجامعاث عام  ،9429ثم الاجداد
ُ
اللوسي للوالب العسب عام  .9421وهي هفع الفترة التي ػهدث كُام الخىٌُم العسبي ألاهم ختى ذلً

ً
ّ
احرحن ،وهى حجىت الدفاع عً ألازاض ي العسبُت .وكد ػيلذ ألاخحرة اثخالفا بحن اللىي الىهىُت الـاعدة ػحر
احرصبُت وألاعلاء العسب في احرصب الؼُىعي إلاطساثُلي في مسخلت نهىق وهني .واهوللذ بخوىاث هلالُت
ً
كد مىحاث حدًدة مً مـادزة ألازاض ي العسبُت جىحتها بةعالن بكساب عام في الُىم الري ؤعلً ًىما

لألزق في  33آذاز .9421

.9

تأسست حركة االرض تأسست سنة  .9191واعلنت عن قٌامها رسمٌا ً عام  9139تحت اسم حركة االرض ،وطلبت تسجٌلها كحزب سٌاسً.

و رفض الطلب .وأصدر لٌفً إشكول رئٌس الوزراء أمراًًً بحل حركة األرض واعتبارها خارجة على القانون.
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واهذ جلً هىاة ممىىت لخجاوش البعد املولبي (ختى لى حمع الىهني باملدوي في خالت ألازق) ،والخدىٌ الى
جىٌُم وهني ػامل للعسب في الداخل .ولىً اي جوىز ههرا وان ًدىاكم مع الاطتراجُجت املعلىت للرصب
الىخُد فيها ،اي احرصب الؼُىعي الاطساثُلي .فخعسكذ اللجىت الوؼلاكاث ،ثم كمسث ،واهتهذ جماما بعد
ؤن ُ
ؿ ِّحرث علىا في جدالف حبهىي جدعمه في إلاهخخاباث في الىىِظذ جدذ املظمى احجدًد" ،احجبهت
الدًملساهُت للظالم واملظاواة" ،خداغ" .فلد خسحذ العىاؿس الىهىُت منها وػيلذ جُازاث وؤخصاب.
ً
ولرلً ػهدث الظاخت العسبُت والدة خسواث طُاطُت وهىُت عسبُا مثل خسهت ؤبىاء البلد واحرسهت
الخلدمُت للظالم .ومً خُث احخواب الظُاس ي واملصاج الثلافي بؼيل عام ًمىً بعخباز هره احرسواث ؤهثر
ً
كسبا حرسواث مثل فخذ واحجبهت الؼعبُت في ًسوف املىاهىت إلاطساثُلُت ،مع الخىاكم الىبحر الري جدمله
هره الظُاكاث الى طُاطت وجىلله بلى خواب وطلىن هره احرسواث .وكد خاكذ احرسهت الخلدمُت للظالم
اهخخاباث الىىِظذ عام  9439وليي ٌظمذ لها بخىق الاهخخاباث جدالفذ مع جىٌُم يهىدي ؿؼحر طمى
هفظه "ؤلترهدُفا" (البدًل).
واهذ هره الخلىٍىاث التي جدىلذ فُما بعد بلى ؿساعاث هي إلاوعياطاث ألاولى للىاكع املسهب للعسب في
الداخل ،والري ًلىم مً خُث بهخاج خُاجه املادًت باملعنى الىاطع لليلمت في واكع بطساثُليٌ .ؼمل ذلً
ً
مً طبل املعِؼت واحرلىق الظُاطُت مسوزا بالخعلُم والعىاًت الصرُت واحخدماث على ؤهىاعها.
والخلا وؼإث جُازاث طُاطُت عسبُت مىٌمت جىمل الوسٍم املىلوع لللىاثم الخللُدًت املتربوت بدصب
العمل مثل احرصب العسبي مً حهت ،والخجمع الىهني الدًملساهي الري ػيل ؿُؼت مىٌمت للرسهت
الىهىُت في الداخل في بخواب ًمحزها في ًسوف الداخل مً دون جبعُت للىي خازحُت .هما وؼإث احرسهت
الاطالمُت في بداًت الثماهِىاث واوؼم هي اًلا عام  9441بحن جُاز ٌؼدد على إلاطالم ههىٍت احخماعُت
جللُدًت في بهاز الاهدماج في املجخمع والدولت في بطساثُل ،وآخس ًاهد ؤًلا على إلاطالم ههىٍت احخماعُت،
ولىىه ًخللي في الىثحر مً املىاكف مع اللىي الىهىُت كد ألاطسلت.
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الواقع املزكب
مً املخىكع في ًسوف عِؽ ابىاء ؤكلُت كىمُت همىاهىحن في دولت ،ختى لى واهذ دولت اخخالٌ ،ؤن
ًيؼإ جُاز كىي مىالي لخلً الدولتً .صح ذلً ختى خحن جيىن ألاكلُت مً الظيان ألاؿلُحن الرًً واهىا
ً
ً
ؤهثرًت وؤؿبدىا ؤكلُت ،خاؿت بذا واهذ معصولت عً ؤمتها ،وكعُفت بكخـادًا وثلافُا ،ومً دون مساهص
ً
مدًيُت ،ومسجبوت جماما باحخدماث التي جلدمها الدولت ،هرا هاهًُ بظُوسة ؤحهصة ألامً واحخىف منها .في
مثل هره احرالت ًُ َ
فسش املجخمع بؼيل واضح بلى كىي وهىُت وكىي ػحر وهىُت .وال ًصح في املسخلت ألاولى
حعسٍف ػحر الىهىُحن هخُاز ؤًدًىلىجي ،خاؿت وؤنهم ٌعىظىن خالت بحخماعُت ال جـاغ في الىعي بال
همجمىعت مخاوف وموالب وجبرًساث ووطاهاث .ؤما بعد ؤن جخىطع خلىق املىاهىت ،وجصداد الثلت في
ً
الىفع ،وجـبذ الدولت املظُوسة ؤهثر اهفخاخا ،بعد ؤن جسجفع وظب الخعلُم وٍصداد معها الىعي الظُاس ي
ً
فةن الخعبحراث عً الىاكع املسهب جـبذ ؤهثر وعُا لراتها هإفياز ،وجخدىٌ ألاطسلت والخإطسٌ مً خالت
مادًت وؿحروزة اكعُت جم ّحز الىاكع املعِش ي بلى حعبحراث على مظخىي الهىٍت ،وعلى مظخىي الىعي الظُاس ي.
ً
ً
فمع همى الىعي الىهني الري جىاولىاه طابلا همى ؤًلا وعي بطساثُلي ًدمله مثلفىن ،ولِع شعماء
جللُدًحن .وٍخوىز هرا الىعي إلاطساثُلي الظُاس ي على دزحاث .فلد هجده ًبرز احخدمت العظىسٍت ؤو
ً
احخدمت املدهُت ،وذلً لِع خىفا هما وان علُه احراٌ في الظابم ،بل لؼسق احرـىٌ على خلىق (
بخللُف املفهىم الى خدماث) بثمً كبىٌ مفهىم ؿهُىوي للمىاهىت في دولت يهىدًت .ؤو هجده ًدخل في وعي
كىة طُاطُت عسبُت معازكت لظُاطاث احريىمت ،ولىنها معازكت هلىة اطساثُلُت ،وحعخبر هفظها كىة طالم
بطساثُلُت ،ؤو حظس للظالم مع الدوٌ العسبُت والفلظوىُت وهىرا.
وما بن اخترق الىاكع إلاطساثُلي الىعي العسبي في الداخل على ػيل واكعُت طُاطُت واعُت لراتها ،ختى
زاح ًخدزج مً جلمف وامل لصخـُت "إلاطساثُلي مً ؤبىاء ألاكلُاث" ،الري ال ّ
ًخىزع عً الاهلمام بلى
ً
ً
ً
خصب اللُيىد وػحره ،وختى "العسبي إلاطساثُلي" الري ٌؼادز خصب العمل وٍلُم خصبا عسبُا ،وٍخـسف جماما
بمىحب كىاعد اللعبت إلاطساثُلُت ،وٍداوٌ بثازة بعجاب إلاطساثُلُحن بخللُده شخـُت إلاطساثُلي،
وبةعخداله وواكعُخه ،وٍدبنى جـيُفهم للعسب بحن معخدلحن ومخوسفحن وػحرهم.
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وللد شادث "مظازاث" الظالم العسبُت مً جسهُب هرا الىاكع في الداخل .فمً هاخُت ؤؿبذ باإلميان ؤن
"ًدظاوق" ،العسبي مع الىٌام احراهم في بطساثُل ،وختى مع ؤحهصجه ألامىُت ،وؤن ًجد مع ذلً ؤهٌمت
عسبُت جسعاه ؤو جدخلىه باعخبازه معخدٌ .وؤؿبذ مً ٌعازق طُاطاث الاخخالٌ الاطساثُلي ؤو ًسفم
ً
يهىدًت بطساثُل ؤو ًوالب بدم العىدة لالحئحن الفلظوُىحن ٌعخبر بإعحن بطساثُلُت ؤهثر جوسفا مً دوٌ
ً
ً
عسبُت ،بل وَعخبر مخوسفا بإعحن هره الدوٌ ؤًلا.
مً هاخُت ؤخسي ،وفي ملابل هره الترهُب والدؼىٍه وؼإث احراحت لفىس وهني ٌعُه وٍخعامل معه .ومً
هىا وؼإ جُاز وهني عسبي ٌعمل في هره الٌسوف املسهبت .وَعي ؤهه ال بد ؤن ًخعامل مع الىاكع املسهب
ملجخمعه على مظخىي احرُاة الُىمُت وعلى مظخىي الىعي .ومً هىا وؼإث املداولت للجمع بحن فىسة
املىاهىت املدظاوٍت املخىاكلت مع الفىسة الـهُىهُت والىعي الىهني الفلظوُني والىعي العسوبي في جسهُبت
عسبُت دًملساهُت ال شالذ فسٍدة بلى خد بعُد.
ّ
هل يمكن أن يشكل املواطنون العزب في الداخل حالت سياسيت في هذه الظزوف املزكبت؟
لم جىً املاطظت الـهُىهُت ذاث احخبرة الىاطعت في الخعامل مع عسب الداخل ػاثبت عً جسهُب
الـىزة ؤعاله .وهي ال جدزهه فلى بل جاثس فُه بؼيل فاعل عبر طُاطاتها وعبر بعالمها ،ومً خالٌ مىاهج
الخدزَع ،وبىاطوت بخخىاء الجزعاث الىلدًت في بهاز املاطظت ،وعبر الخعُِىاث والىًاثف واملحزاهُاث
ً
واحخدماث وػحرها .وكد ّ
هىزث املاطظت إلاطساثُلُت حعاملها مع العسب وفلا للمسخلت .فلد ؤبولذ احرىم
العظىسي عام  ،9411وفخدذ ألاخصاب الـهُىهُت املجاٌ لعلىٍت العسب بالخدزٍج وبدؤث في بجباع
الظُاطاث جىطع هامؽ الىلد وخسٍت الخعبحر وحعترف ختى بىكىع جمُحز خم املىاهىحن العسب .وفي العام
 9429-9429وفي ملابل حجىت الدفاع عً ألازاض ي العسبُت بادزث الدولت ( ممثلت في خُىه بمىخب مظدؼاز
زثِع احريىمت لؼاون العسب) بجمع زئطاء البلدًاث والظلواث املدلُت العسب هلُاداث معخدلت .وما
لبثذ ؤن جدىلذ هره بلى حظم داثم ًفاوق الدولت على املحزاهُاث املمىىخت لللسي واملدن العسبُت وعلى
طُاطاث الخخوُى والبىاء .وٍيخخب ػالبُت هاالء على ؤطاض مدلىي ؤو عؼاثسي .وكلما ًيخخبىن على
ُ
ّ
ؤطاض بهخماء خصبي ،ؤو مىكف طُاس ي .ولرلً فهم ال ٌؼيلىن خالت طُاطُت كوسٍت .ؤما ألاخصاب
الظُاطُت العسبُت ،طىاء واهذ عسبُت وهىُت ؤو عسبُت بطساثُلُت (باملعنى احرسفي لليلمت) ،فخدىافع جدذ
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ً
طلف البرملان إلاطساثُلي وبمىحب كىاعده .وال ًىحد طلف وهني ًجمعها ،وٍلع كىاعدا باملظمىح
واملمىىع .وكد ًـل الخىافع في الىىِظذ خد الخأمس بمداولت بثازة بعجاب املاطظت احراهمت وإلاعالم
إلاطساثُلي على خظاب اللىي الىهىُت ،وجلدًم جىاشالث طُاطُت ملابل خدماث ،ؤو ًـل خد الخدالف مع
اللىي الـهُىهُت كد اللىي الىهىُت مىافظت.

هرا احجمع بحن ؤخصاب عسبُت مخىافظت في البرملان إلاطساثُلي مً حهت وحجىت زئوطاء بلدًاث مً
حهت ؤخسي ال ٌؼيل هُاها طُاطُا ًىٌم ػعبا .ومً هىا فةن الهُئت التي كامذ عام  9439مً هرا املصٍج
ً
ؤطاطاّ ،
وطمُذ حجىت املخابعت لؼاون املىاهىحن العسب ،على ؤهمُتها وكسوزة إلاؿساز على وحىدها ،لم
جىجح ؤن جسجلي بلى دزحت ؤعلى مً حجىت جيظُم .وكد وؼإ في داخلها خالف بحن اللىي الظُاطُت التي
ً
ُ
جسػب باالزجلاء بها بلى هُئت وهىُت جمثل ػعبا ( احرسهت إلاطالمُت -الخُاز الؼمالي والخجمع الىهني
ً
الدًملساهي) دون ؤن ًدىاكم ذلً مع خلىق املىاهىت ،وبحن جُاز ؤهثر جإهُدا على الاهدماج في البيُت
الظُاطُت للدولت اليهىدًت وفي احخازهت الظُاطُت إلاطساثُلُت وٍخش ى ؤن ًُ ّ
فظس الخىٌُم الىهني الؼامل
ً
لألكلُت العسبُت هجزعت بهفـالُت .وما شاٌ هرا الىلاغ داثسا .وكد اخخد عىدما هسخذ اللىي الىهىُت (
الخجمع جددًدا) مىر العام  9443ؤن الوسٍم الىخُد لالزجلاء بعسب الداخل بلى خالت ػعب مىٌم هي ؤن
ً
ً
ًخلم هرا الظلف الىهني الري ًجسي الخىافع جدذ ًله بىاطوت بهخخاب حجىت املخابعت بهخخابا مباػسا
مً ِكبل املىاهىحن العسب على ؤطاض مُثاق وبعالن مبادت جلبل بها الخُازاث املخىافظت وجلص ي ألاخصاب
الـهُىهُت.
ً
ً
بلى ؤن جدظم جلً املظإلت ال ٌؼيل العسب في بطساثُل هُاها طُاطُاً ،بلىز بحماعا ،ؤو ختى ؤػلبُت وؤكلُت
ّ
دًملس َ
موسد ،وثاهُت جبلىز
اهُ َخ ْحن .وجٌل اللىي الظُاطُت مىلظمت بحن كىي جخجه هدى ألاطسلت بؼيل
ً
هسٍلا ًجمع بحن موالب املىاهىت الدًملساهُت واحرفاي على الهىٍت الىهىُت واللىمُت ،وثالثت جبدث عً
جىاشن بحن الىاكعُت املعِؼُت وطُاطاث هىٍت دًيُت الوابع.
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التصعيد إلاسزائيلي اليميني الزاهن
حعسكىا في مىاكع عدًدة للجزعت إلاطساثُلُت الداثمت لالهصٍاح هدى الُمحن مىر عام  .22للد زافم
هر العملُت ختى اللبرلت الاكخـادًت والظُاطُت وجىطع الوبلت الىطوى وخلىق املىاهً .وهاٌ العسب في
ً
ً
ً
الداخل كظوا مً ازجفاع مظخىي املعِؼت الىاحمت عً هره الخوىزاث وكظوا ؤًلا مً احرلىق
الظُاطُت الىاحمت عً جىهد عملُت بىاء ألامت واملاطظاث وجماًصها.
ً
ً
وَؼهد العلد ألاخحر زدة ًمُيُت للخلُم على احرسٍاث وللمع اللىي الىهىُت التي "اطخؼلذ"
هامؽ احرسٍت املخاح ليي "جخجاوش ول احردود" بسؤي الُمحن الـهُىوي .وجدمل بعم اللىي الـهُىهُت
اللبرالُت الىعي الىهني العسبي املظاولُت عً "زدة الفعل الُمُيُت املخوسفت" .واحرلُلت ؤهه مً السخافت
كـس هره الخوىزاث على "زدة فعل" .فهي حعىع جوىزا جدزٍجُا مظخمس هدى الُمحن مىر اخخالٌ عام .12
وزافم ختى فترة الاهفخاح اللبرالي داخل املجخمع اليهىدي .واحرلُلت ؤن الدؼسَعاث واللىاهحن إلاطساثُلُت
ً
الاخحرة جدمل كدزا مً زدة فعل على الىعي الىهني والثلت بالىفع عىد كُاداث وهىُت عسبُت ؿاعدة.
ً
ولىً وان مً املمىً ؤن ًبلى زد الفعل هرا هامؼُا في ؤخصاب ًمىُت مخوسفت حعمل على هامؽ احخازهت
احرصبُت إلاطساثُلُت .ولىً الدؼسَعاث اؿبدذ ممىىت هدُجت جدىٌ هره الاخصاب بلى ؤخصاب خاهمت كادزة
ً
على طً كىاهحن .وهى وكع هاحم عً جوىزاث ال عالكت لعسب الداخل بها ،وال ًمىنهم ؤؿال الخإثحر فيها .بهه
واكع حؼلعل الثلافت الاطدُواهُت والدًيُت في كواعاث واطعت مً املجخمع.
والـلف الاطساثُلي الري ججظده الدعىاث العىـسٍت لوسد العسب وػحرها ،بهما ٌعبر عً ػسوز هاحم عً
عدم وحىد ؤي تهدًد عسبي ؤو دولي ،وبالخالي ػُاب ؤي بحراح للخىحه هدى " الاعخداٌ" .فالخُاز
الـهُىوي"املعخدٌ" هى الري ٌظعى بىٌس الاطساثُلُحن للخفاهم مع العسب ،ؤو مع دوٌ العالم .وال وحىد
لتهدًد عسبي ؤو دولي ًدخم على الاطساثُلي الدفع بلىي كادزة على جفاهم .فخازٍخُا وان هىالً ػعىز
بالتهدًد ،وكادث املجخمع الاطساثُلي جلً اللىي ،وهي التي واهذ داثما هفظها اللىي اللادزة ؤًلا على
بعالن احرسب على العسب.
بن اهصٍاح املجخمع الاطساثُلي هدى الُمحن الدًني والعلماوي على خد طىاء هى هخاج عملُت هىٍلت
مً فلدان الِظاز الـهُىوي للىجه وهفىذه وكىاعد الاحخماعُت .وكد وان هره الِظاز خاهما لِع فلى
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هل يشكل العزب داخل إسزائيل حالت سياسيت؟

هرلً الخُاز الري ٌظخىهً وٍبني ماطظاث الدولت وَعلً احرسب ،بل ؤًلا هرلً الخُاز الري ًّدعي اهه
ًسٍد الظالم مع العسب .ومىر ؤن شاٌ ؤي خوس ؤمني على بطساثُل اؿبذ الُمحن الاطساثُلي احراهم ألاهثر
ثلت بالراث كادزا على الخدالف مع هىامؽ الُمحن الاطساثُلي املعادًت علىا الي طالم مع العسب ،وهي اًلا
السافلت ألي مٌهس او ادعاء للدظامذ والدًملساهُت وخلىق املىاهىت للعسب في الداخل.
وخاملا ًخطح ان املمازطاث واللىاهحن العىـسٍت "جلرم اللسز بـىزة بطساثُل في احخازج" ( ؤي في
الؼسب) ،ن"دولت دًملساهُت" فةهه ًجسي ججمُد اللىاهحن وٍىلم ختى هخيُاهى الى بداهت بعم الخـسٍداث
العىـسٍت خحن ًىفلذ احجىىن جماما ...وذلً وله العخبازاث ال عالكت لها بالظلىن الظُاس ي لعسب الداخل.
في هره ألاثىاء ،ومىر عام  .333بؼيل خاؾّ ،
جمحز املاطظت الاطساثُلُت عملُا بحن مً كىي طُاطُت
عسبُت جلعها في مـاف ألاعداء ،وكىي ؤخسي حعخبرها معازكت بطساثُلُت عسبُت ػسعُت .بن ػعبا ًسٍد
احرُاة ًسد على مثل هره املداوالث بمىاكف وخدة وهىُت.
ال ًيىن السد على هره املىحت العىـسٍت بالعىدة الى التزلف والخإهُد على الاعخداٌ في ملابل الخوسف،
وهُل السض ى وإلاعجاب ،وبخفخِذ اي امياهُت ليؼىء خالت طُاطُت لؼسق اًجاد كبىٌ لدي املاطظت
الاطساثُلُت ،بل باإلثباث ان الخخىٍف لً ًىفع وؤن املىاهىحن العسب في الداخل كد ججاشوا خالت احخىف.
فاالؿساز على ؤطسلت الىعي والخإطسٌ الظُاس ي ال ٌصجع الُمحن على املط ي في طُاطخه العىـسٍت
الخدسٍلُت فلى ،بل ًجني ؤًلا على ؤبىاء ػعبه مً الىهىُحن ،اذ ًجعلهم ًبدون مخوسفحن ختى لى واهىا
ً
ً ً
الاهثر اعخدالا كُما وطلىوا.
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