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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث

مركز األبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية  - القدس- فلسطني / تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps

منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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29 تموز )يوليو( 2021

يحــاول عالــم السياســة الفرنســّي، جريجــوري ماوزيــه، فــي هــذه الورقــة التحليليــة إبــراز الــدور الــذي لعبــه فلســطينيو 

إســرائيل فــي هّبــة أّيــار الماضــي التــي اندلعــت فــي القدس والضفــة الغربية وقطــاع غّزة، من جــّراء محاولة الســلطات 

ــرم  ــررة للح ــا المتك ــم، واقتحاماته ــن منازله ــرقّية م ــدس الش ــي الق ــّراح ف ــيخ ج ــكان الش ــض س ــاء بع ــرائيلّية إخ اإلس

هــت ضربــة قاصمــة لخرافــة 
ّ

القدســّي، حيــث يحاجــج مســتعرضا جوانــب عــّدة مــن الصــراع، بــأّن الهّبــة األخيــرة قــد وج

ــرا منصــور 
ّ

»تعايــش« فلســطينيي إســرائيل فــي المجتمــع اإلســرائيلّي، وال ســّيما فــي ضــوء النهــج الــذي ســلكه مؤخ

عّبــاس، رئيــس القائمــة العربيــة المشــتركة، بتحالفــه مــع اليميــن المتطــرف اإلســرائيلي إلقصــاء بنياميــن نتنياهــو.

مرآة معكوسة

ــح الكاتــب بــأّن الخطــوة التــي اتخذهــا منصــور عّبــاس، رئيــس حــزب »راعــم«، بدعمــه لبعــض أحــزاب اليميــن 
ّ

يوض

المتطــرف اإلســرائيلي، فــي نهــج مخالــف لســابقيه ابتعــد أكثــر فأكثــر عــن تحقيــق مصالــح فلســطينيي إســرائيل، قــد 

وجــدت صــدى إيجابيــا وترحيبــا كبيــرا لــدى المجتمــع السياســي واإلعامــي اإلســرائيلي، حيــث كتبــت تايمز أوف إســرائيل 

ــا بيــن عــرب 
ً

بحماســة فــي نوفمبــر 2020: »مــع تاشــي القضيــة الفلســطينية فــي العالــم العربــي، فإنهــا تتاشــى أيض

إســرائيل«. بعــد اتفاقيــات التطبيــع التــي تــم التوصــل إليهــا قبــل بضعــة أشــهر بيــن إســرائيل والعديــد مــن دول الخليــج، 

ســتدفع المواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل إلظهــار نهــج أكثــر »براغماتيــة«.

ــا أي إشــارة إلــى  ــز مطالبــه علــى مصالــح »مجتمعــه«، متجنًب ــاس قــد أصــّر علــى تركي ــأّن منصــور عّب يضيــف الباحــث ب

القضيــة الفلســطينية ككل. وباســتثناء المتعصبيــن للحــزب الصهيونــي الدينــي، أشــادت الطبقة السياســية اإلســرائيلية 

ــت  ــد دع ــس« ق ــة »هآرت ــى أن صحيف ــو، حت ــن نتنياه ــر بنيامي ــد تعبي ــى ح ــرائيل« عل ــرب إس ــي لع ــوت الحقيق بـــ »الص

الســكان اليهــود لقبــول اليــد الممــدودة، واصفــة بمــا حــدث بـــ »الثــورة السياســية«.

وفقــا للباحــث، لــم تمنــع الوحــدة الفلســطينية التــي تجلــت خــال هّبتــي أيــار وأبريــل منصــور عبــاس وحزبــه، اللذيــن 

نأيــا بنفســيهما قــدر اإلمــكان عــن التحــركات - بمــا فــي ذلــك الحشــود الســلمية - مــن اتبــاع منطقهــم. خــال اتمــام 

صفقتــه بإزاحــة نيتنياهــو عــن الحكــم، بعــد حــرب غــزة األخيــرة، لــم يذكــر منصــور عبــاس القضيــة الفلســطينية مــن 

جانبــه، بــل خطــة جوهريــة لاســتثمار فــي البلــدات العربيــة، واالعتــراف بعــدد قليــل مــن القــرى البدويــة فــي النقــب، 

ــا. كمــا كان متوقعــا، نظــر المعلقــون السياســيون إلــى هــذا 
ً

ووقــف هــدم المبانــي التــي شــيدت بــدون تصريــح مؤقت

التعــاون العربــي الصهيونــي علــى أنــه عامــة علــى انفتــاح المجتمــع اإلســرائيلي وحيويــة ديمقراطيتــه. 
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استمرار الفصل العنصري

ــر، حيــث يــرى معظمهــم بــأن قصــر عمــر  ــأّن ردود الفعــل بيــن الفلســطينيين كانــت أقــل إيجابيــة بكثي يــرى الباحــث ب

الحكومــة الحاليــة، واحتفاظهــا بالقوانيــن التمييزيــة مثــل قانــون الدولــة القوميــة لعــام 2018 وقانــون عــام 2011 

 حــول تقديــم إجــراءات فّعالــة لصالــح العــرب فــي إســرئيل.
ّ

الــذي يمنــع إحيــاء ذكــرى النكبــة، ســتلقي بظــال الشــك

علــى  المفــروض  الحظــر  تمديــد  نســبي  بشــكل  الصهيونــي  واليســار  اإلســاميون  دعــم  بالمثــل،  ــه، 
ّ

بأن يضيــف 

ــة مــن الحصــول علــى الجنســية اإلســرائيلية مــن خــال لــم شــمل األســرة. يقــول  الفلســطينيين فــي األراضــي المحتل

ــة  ــة العربي ــزل القضي ــن ع ــا يمك ــاواة، ف ــو المس ــود ه ــدف المنش ــاواة : » إذا كان اله ــز مس ــن مرك ــى، م ــم موس نعي

اإلســرائيلية عــن القضيــة الفلســطينية ككل، حيــث أن اضطهــاد أجــزاء مختلفــة مــن الشــعب الفلســطيني يســتجيب 

بدرجــات متفاوتــة لفلســفة الفصــل العنصــري نفســها.«

ــد   الماحظــة التــي تشــاركها 
ّ

يشــير الباحــث إلــى أّن الهبــة األخيــرة فــي الشــارع الفلســطيني مــن النهــر إلــى البحــر تؤك

اآلن علــى نطــاق واســع منظمــات حقــوق اإلنســان: وجــود نظــام تفــوق عرقــي فــي جميــع أنحــاء األراضــي التــي 

تســيطر عليهــا إســرائيل. إن تجميــع 18٪ مــن الفلســطينيين فــي إســرائيل علــى 3٪ مــن األرض، واســتحالة الحصــول 

علــى رخصــة بنــاء، أو حتــى التهويــد القســري مــن قبــل المســتوطنين المتعصبيــن فــي األحيــاء العربيــة يعكــس 

بشــدة الوضــع فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة. وبالمثــل ، فــإن القمــع الوحشــي لهــذه التظاهــرات وموجــة 

االعتقــاالت الجماعيــة التــي أعقبــت ذلــك )أكثــر مــن 2000 منــذ بدايــة أيــار/ مايــو 2021( ، قــد تســاهم فــي ظهــور حركات 

تمــرد علــى شــاكلة تلــك الموجــودة  فــي األراضــي المحتلــة.

ثورة أم ثورة مضادة

يوضــح الكاتــب بــأن مــا قــام بــه حــزب منصــور عّبــاس ليــس بجديــد، فالتاريــخ ملــيء بالقــادة الفلســطينيين المزعوميــن 

اإلدارة  المحلييــن فــي ظــل نظــام  الوجهــاء  الشــخصية، كاســتمالة  باعــوا قضيتهــم مقابــل مصالحهــم  الذيــن 

العســكرية بيــن األعــوام 1948 و 1966، لكــن هــذه االســتماالت والشــراكات لــم تنعكــس علــى المجتمــع الفلســطيني 

فــي إســرائيل. 

ل ثــورة مضــادة بوضعــه حــّدا للنجــاح منقطــع النظيــر الــذي 
ّ

يحاجــج الكاتــب بــأن مــا قــام بــه منصــور عّبــاس قــد شــك

ة، بحصولهــا 
ّ
حققتــه القائمــة العربيــة المشــتركة عــام 2020، فــي إثبــات وجودهــا كقــّوة برلمانيــة فلســطينية مســتقل

ــاق  ــى اإلط ــا عل ــتوى له ــى مس ــى أدن ــة إل ــزاب الصهيوني ــح األح ــة لصال ــوات العربي ــض األص ــًدا وخف ــى 15 مقع عل

بنســبة 12٪، والــذي منحهــا جمهــوًرا غيــر مســبوق. فعلــى النقيــض مــن ذلــك، ســيعمل الشــرخ الــذي أحدثــه منصــور 

عّبــاس علــى تمكيــن »العــرب الجيديــن«  مــن أخــذ مكانهــم فــي الحلــم اإلســرائيلي دون أن يشــكلوا أي تهديــد لعــدم 

المســاواة والعنصريــة الممارســة ضــد »العــرب غيــر المواليــن« الذيــن يطالبــون بحقوقهــم كأقليــة قوميــة. 
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ارتياب بشأن االنتخابات

يحاجــج الكاتــب بــأن القطيعــة التــي حصلــت بيــن الســلطة الفلســطينية والشــارع فــي الهّبــة األخيــرة، ســتلقي بظالها 

علــى انخــراط فلســطينيي إســرائيل فــي العمليــة السياســية اإلســرائيلّية، الذيــن قاطعــوا علــى نطــاق واســع االنتخابــات 

اإلســرائيلية األخيــرة بتاريــخ 23 آذار/ مــارس الماضــي. 

يــورد الكاتــب علــى لســان روان بشــارات الناشــطة مــن يافــا والمديــرة المشــاركة الســابقة لجمعيــة الحــوار اليهــودي 

العربــي بــأّن »الســنوات الثــاث الماضيــة كانــت بمثابــة اختبــار لممثلينــا السياســيين ولألســف فشــلوا مرتيــن«. إّن الصــدع 

ــذي شــهدناه  ــد ال ــذي فشــل فــي فهــم التصعي ــر ســنا ال ــل األكب ــى الشــوارع والجي ــزل إل ــذي ن ــد ال ــل الجدي ــن الجي بي

أصبــح واضحــا اآلن. لــم يعــد الكنيســت المــكان المناســب لتعزيــز حقوقنــا، وســيتعين علينــا النظــر إلى مســاهمتنا بشــكل 

مختلــف فــي المســتقبل. »

يختــم الكاتــب مقالــه مقتبســا عــن نعيــم موســى بــأّن »المشــاركة فــي االنتخابــات تظــل رافعــة للدفــاع عــن حقــوق 

ــار  ــذا المس ــي ه ــتمرار ف ــإن االس ــك ، ف ــع ذل ــع«. وم ــاق واس ــى نط ــا عل ــة إذا تحركن ــطيني ككل، خاص ــعب الفلس الش

يتطلــب مراعــاة التغيــرات فــي المجتمــع العربــي فــي إســرائيل بــكل تنوعــه. إن اســتمرار الامســاواة علــى المــدى 

الطويــل بيــن األشــخاص األكثــر خطــورة يجعلهــم، مــن جانبهــم، حساســين تجــاه المقترحــات التــي تتمثل في تحســين 

حياتهــم اليوميــة علــى الفــور، مهمــا كانــت غيــر مؤكــدة حتــى يتــم وضــع حــد للنظــام التمييــزي الــذي يســتهدف 

ــطيني.« ــعب الفلس الش


