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االفتتـاحيــة

الشعب الفلسطيني 
ما كان أبدا نعامة

قبل أيام، في 11 كانون األول،  نظمت مظاهرة حاشدة في وسط 
تل أبيب هتفت خاللها عشرات اآلالف من احلناجر بـ »ال ال للتمييز... 
كــردة  جتــيء  املــظــاهــرة  هــذا  أن  يقال  رمبــا  عنصرية«.  يكفي  يكفي 
اإلسرائيلية  القانونية  والتعديالت  التشريعات  موجة   على  فعل 
العنصرية اجلديدة، ولكن هذا القول غير دقيق، إذ يسقط من اعتباره 
إال محصلة  العنصرية اإلسرائيلية في مستواها احلالي ما هي  أن 
العنصري،  والتمييز  االحاللي،  االستعمار  من  سنة  وستني  الثنني 
واالحتالل. ويسقط أيضا، أن اجلماهير خرجت ال لتلوم إسرائيل أو 
احلكومة احلالية، بل لتصرخ في وجه املجتمع الدولي الذي فشل 
فقبل  الدولية.  الشرعية  باسم  املدرجة  قراراته  من  أي  تطبيق  في 
اثنني وستني عاما، وفي ذات اليوم )1948/12/11( قرر املجتمع 
الالجئني  حلماية  خــاص  نــظــام  وضــع   )194( الــقــرار  فــي  الــدولــي 
واملهجرين الفلسطينيني مبا يضمن متكينهم من العودة إلى ديارهم 
عن  وتعويضهم  ملمتلكاتهم،  واستعادتهم  وقت،  اقرب  في  األصلية 
أن  جليا  يبدو  اليوم،  تهجيرهم.  جــراء  أضــرار  من  بهم  حلق  ما  كل 
حرمان الالجئني واملهجرين من حقوقهم، هو عنوان العناوين الذي 
وفشل  إسرائيل«،  »دولــة  مركبات  في  العنصرية  استفحال  يبرز 
احلقوق  صيغة  خارج  السالم  حتقيق  واستحالة  الدولي،  املجتمع 

الكاملة، والعدالة احلّقة، واملساواة التامة.
لقد آن األوان لتأسيس رؤيتنا وإستراتيجيتنا ونضالنا الوطني 
التكوين  بتجاهل  يكون  ال  للصراع  اجلــذري  احلــل  أن  حقيقة  على 
فالعنصرية،  احاللي.   استعماري  كمشروع  إلسرائيل  العنصري 
كــمــا جـــاء فــي الــعــدد الــســابــق مــن جــريــدة حــق الـــعـــودة، ضـــرورة 
إسرائيل،  عنصرية  عــن  ليكشف  الــعــدد  هــذه  ويــأتــي  استعمارية، 

واستحالة دميقراطيتها. 
متالزمة  ظهرت  للمفهوم  والــواســع  العام  باملعني  العنصرية 
أخرى،  وبكلمات  واالستبداد.  واالضطهاد،  االستغالل،  ظهور  مع 
العنصرية كاعتقاد بتفوق الذات على الغير، أو بدونية الغير، سواء 
كان هذا االعتقاد فرديا أو جماعيا، رافقت انقسام املجتمعات البدائية 
رأس  ثم  ومــن  العشيرة،  شيخ  أو  األســرة،  فــرب  الطبقات.  وظهور 
والنبالء،  األسياد  من  وحاشيته  فاحلاكم  للسيد،  وصــوال  القبيلة، 
ما كان ليكونوا لوال وقوع التمايز االجتماعي- االقتصادي. وبفعل 
الواحد،  للمجتمع  الطبقي  االنقسام  التمايز وبلوغه حد  تعمق ذلك 
نشأت “ضرورات” إحكام السيطرة  والهيمنة، أو إدامتها من خالل 
وسائل القمع املختلفة وعبر ما أصبح يعرف بالسلطة السياسية. 
في  السياسية  والسلطات  األنظمة  ترجمتها  التي  الضرورات  هذه 
تضمنت  فيما  تضمنت  واملعنوية،  املــاديــة  وأدواتـــه  القمع  وسائل 
و/أو  تثبيت،  خالله  من  ميكن  كمفهوم،  العنصرية  إلــى  احلــاجــة  

تسويغ، و/أو تبرير، أو تشريع وتقنني سيطرة احلاكم املستبد.
 لقد أفرزت عملية الترجمة هذه  جملة من السلوكيات الفردية، 
التمييز  مفهوم  ضمن  الــيــوم  تــنــدرج  التي  اجلماعية  واملــمــارســات 
أو  كمفهوم  للعنصرية  الفعلي  التجسيد  بــاعــتــبــاره  الــعــنــصــري 
ايدولوجيا. وباستفحال العنصرية والتمييز العنصري وصل األمر 
إلى حتول السلوكيات واملمارسات إلى درجة السياسات املنهجية 
وهو  املؤسسات،  أو  الدولة  قبل  من  سواء  العنصرية  املمارسة  في 
وبامتداد  املمنهج.  املؤسسي  العنصري  بالتمييز  يعرف  أصبح  ما 
إلــى خــارج حــدود املجتمع احمللي،  نطاق االســتــبــداد، واالضــطــهــاد 
عبر  الدولي  املستوى  إلى  العنصري  والتمييز  العنصرية  انتقلت 
احلمالت االستعمارية مبختلف أشكالها، وذلك لضرورات الهيمنة 

والسيطرة على الشعوب املستضعفة.
الــعــنــصــريــون، كــمــنــظــريــن وســـاســـة، وفـــي خــضــم ممارستهم 
للعنصرية،  لم يكتفوا بابتداع النظريات وترويج الفكر العنصري 
واخــتــالف  الــبــشــري  العقل  وتــنــوع  تــتــالءم  شتى  بــصــور  وتغليفه 
مــســتــويــات اإلدراك بــاخــتــالف األزمــنــة واألمــكــنــة والـــظـــروف، بل 
مبرمة.  وتشريعات  أحكام  في  العنصرية  تقنني  إلــى  سعوا  طاملا 
نضالها  فــي  املكافحة  احلــرة  الشعوب  أبــدعــت  طاملا  املــقــابــل،  وفــي 
مستعمريه،  يقاوم  ال  شعب  يقال  فكما  حقوقها.  لنيل  وتضحياتها 
اثــنــني وســتــني عــامــا من  يستحق االضــطــهــاد. وال نــخــال أن مـــرور 

االضطهاد قد جتعل من شعبنا نعامات.   

هيئة التحرير

األسرى الفلسطينيون في شيفرة الثقافة االسرائيلية 
بقلم: عيسى قراقع*

ســؤال اإلشكالية في هذه املقالة هو: هل أزمــة األســرى الفلسطينيني في سجون 
االحتالل هي أزمة سياسية أم تربوية/ ايدولوجية؟ والسبب الذي أوجب هذا السؤال 
هو مستوى التعقيد الذي وصلت إليه قضية األســرى، واستمرار معاناتهم وآالمهم 

سنني طويلة دون أن جتد لها حالً عادالً ومقبوالً.
ويبدو لي بوضوح أكثر من السابق أن األزمة أساسا هي أزمة تربوية ثقافية في 
املجتمع االسرائيلي ومؤسساته عكست نفسها على سلوك التعامل والتعاطي مع اإلنسان 
األسير ومطالبه وطموحاته. وقد جتلت هذه األزمة في طبيعة النظرة االسرائيلية 
لألسرى لتصبح جزءاً من السياسات الثابتة لصانعي القرار في إسرائيل، ومنهجاً ثقافياً 
 يرفض بإصرار التجاوب مع املكونات السياسية وحتى اإلنسانية لقضية األسرى.

جاءت  األســرى  قضية  حــول  االسرائيلي  السياسي  للسلوك  املختلفة  التعبيرات  إن 
ترجمة للبنية التربوية والتعليمية في املجتمع اإلسرائيلي )األدجلــة( القائمة على 
أساس العنصرية، والعدوانية، وتنمية النزعة العسكرية وجتريد الفلسطينيني من 
إنسانيتهم وحقوقهم. ولهذا ليس غريباً أن ال ُتدّرس مناهج ومبادئ حقوق اإلنسان 
يتم  ذلــك،  من  وبــدالً  اإلسرائيلية.  املـــدارس  في  جنيف  واتفاقيات  الــدولــي  والقانون 
التركيز على تغذية التعصب القومي والتربية الشوفينية التي تتناقض مع مفهوم 

التربية على القيم اإلنسانية.
الطالب اإلسرائيلي ال ينمو في املدرسة ليصبح إنسانا؛ بل جندياً مستعداً دائماً 
للقتال، وال يتغذى على قيم اإلنسانية والتعايش وحوار اآلخرين؛ بل على فن احلرب، 
 واحلقد على العرب ليصبح إما محارباً، أو سجاناً مجرداً من شخصيته األخالقية.
النقطة  هذه  برلني”  “هارون  السابق  االسرائيلي  والثقافة  املعارف  وزيــر  وأوضــح 
بقوله: املدرسة االسرائيلية تدرس قيم البطولة اليهودية وإنقاذ األرض، ولم تضع 
املدرسة أمام األجيال اليهودية سوى اخلدمة العسكرية والنزعة العسكرية. وهذا ما 
دفع البرفسور االسرائيلي “يعقوب لورخ” أن يطلق على وزارة املعارف االسرائيلية 
“وزارة اخلنق؛ “ألنها تغلق العقول وتنتهج سياسة غير إنسانية جتاه تربية أوالد 
اليهود...”. لكل ذلك، قيل على لسان الباحثني اإلسرائيليني: أن املدارس في اسرائيل 
والفلسطينيني  العرب  جتــاه  السلبية  املــواقــف  تشكيل  في  ومهماً  بـــارزاً  دوراً  لعبت 

وساهمت الكتب الدراسية في تصعيد الصراع.
ال يوجد أي ذكر في التعليم االسرائيلي للقواعد اإلنسانية للتعامل مع األسرى 
في أوقات احلرب؛ بل إن مصطلح فلسطينيني مثله مثل اخلط األخضر والنكبة، يبدو 
غريباً عن كتب التدريس اإلسرائيلية. وبناًء على ذلك، جند أن األسرى في العقل الثقافي 
االسرائيلي هم أموات، أو يجب أن يكونوا أمواتاً وفق ما قاله “يعقوب غانوت” مدير 
مصلحة السجون السابق، وهم؛ أي األسرى، “ليسوا سوى مجرمني وقتلة وإرهابيني 

أياديهم ملطخة بالدماء”. 
التي تتذرع بها حكومات اسرائيل فيما  وما يدل على ذلك ما ُيسمى احلساسية 
يتعلق باإلفراج عن األسرى ملدى قبول املجتمع االسرائيلي املعبأ عنصرياً ضد اإلفراج 
عموما، او على األقل ضد اإلفراج عن نوعية جدية عن األسرى. وألن األسرى فرضوا 
التعامل معهم يجري  فان  اإلسرائيلية،  السياسية  واقع على احلياة  كأمر  وجودهم 
وكأنهم أرقام ال بشراً؛ بل فئران كما قال الصحفي “عاموس هرئيل” ليس لهم حقوق، 
والذي يقرر حقوقهم هي نظرية القوة واألمن واألوامر والتعليمات العسكرية الصادرة 

عن الضابط أو من اجلهاز القضائي اإلسرائيلي.
والقائمة على تعليم احلرب  اسرائيل  الثقافية في  والتنشئة  التربية  أن  واضــح 

والكراهية اقتداًء بداود االسرائيلي الذي تغلب على جوليات الفلسطيني العمالق، كما 
ورد في الفصل السابع عشر من كتاب التوراة والذي يدرس في املدارس اإلسرائيلية، 
وما أحدثته من غسيل دماغ قد حولت الشبان اإلسرائيليني إلى جنود آليني ميكانيكيني 
بال مشاعر وبال أحاسيس، عنيفني وجالدين، وجنود حاجز ال ترجتف أيديهم عندما 

يضغطون على الزناد حسب قول احملامية فيليتسا النفر.
وال يرجتف الضمير الثقافي في إسرائيل أمام مشاهد اعتقال القاصرين األطفال 
املعتقلني في سجون ال  واالعتداء عليهم بطرق وحشية جسدياً ونفسياً، وأمــام زج 
وامللبس  املأكل  في  بحقهم  االنتهاكات  أنــواع  شتى  وممارسة  اآلدمية  للحياة  تصلح 
ما نشرته صحيفة هآرتس  أمــام  الضمير  والعالج ورؤيــة ذويهم. ولم يرجتف هذا 
االسرائيلية يوم 2006/11/8 عن قيام جهاز الشاباك االسرائيلي مبمارسة أعمال 
اللواط والتحرش اجلنسي مع املعتقلني ونتف حلاهم واعتقال زوجاتهم واستخدام 

أساليب الشبح واخلنق والتعامل معهم كأنهم “صراصير وحشرات”.
وحتى اآلن لم يطرح السؤال التربوي في إسرائيل نفسه ليواجه احلقائق املؤملة 
ولينقذ االسرائيلي من تلك املدرسة التي علمته أن ال يكون إنسانا. فاملنظومة الثقافية 
واجلنراالت  األمــن  أجهزة  ومن  األساطير  من  غذائها  تتلقى  إسرائيل  في  والتربوية 
العسكريني؛ ليظل اإلسرائيلي أسيراً لكتاب التربية الوطنية للصف اخلامس االبتدائي 
الذي يعلم الطالب اليهودي بأنه عن طريق القوة يتعلم العرب بسرعة كيف يحترمون 
استثناء،  الشعوب دون  أبناء  اليهودي ال توازيه دماء  الدم  اليهودي، وأن  احلــارس 
 حسب قصيدة الشاعر اإلسرائيلي “تان ولترمان” التي تدرس في املدارس اإلسرائيلية.
اخلـــــرافـــــة  مــــــن  تــــتــــحــــرر  لــــــم  إســــــرائــــــيــــــل  فــــــي  والـــــتـــــربـــــيـــــة  الــــثــــقــــافــــة  وألن 
ـــــزعـــــة الــــســــيــــطــــرة وإقــــــصــــــاء اآلخـــــــريـــــــن، وركــــــــــزت عــــلــــى الـــعـــســـكـــرتـــاريـــة  ون
 وإعـــــــــــداد الــــطــــالــــب لـــلـــجـــنـــديـــة وكــــأنــــهــــا تـــبـــنـــي أجــــــيــــــاالً مـــــن مــــعــــدن وحــــديــــد،
وألن خرائط التعليم ال يظهر على األرض فيها أناس وحياة؛ بل صحراء جرداء تنتظر 
من يحيها وهي رميم، فإنها ال تبالي باعتقال ربع الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 

وبناء املعسكرات والسجون...
ان الشيفرة الثقافية “إلسرائيل” تستند إلى ثقافة حقوق القوة االحتاللية التي لم تغير 
 روايتها وال تريد أن تسمع رواية اآلخرين الواقعني حتت االحتالل وفي ظالم السجون.

وعلى الرغم من بروز األسئلة األخالقية والثقافية في السنوات األخيرة على ألسنة 
القلة القليلة في املجتمع اإلسرائيلي إال أنها بقيت خافتة غير مؤثرة؛ لم تستطع أن 
حترير  مستوى  إلــى  تصل  ولــم  اإلسرائيلي  العقل  وإفــســاد  تخريب  منهجية  تواجه 

الثقافة اإلسرائيلية من عنصريتها التي تشكل غطاًء لقمع اآلخر  واالستبداد به. 
لكل هذا ال زال األسرى الفلسطينيون غائبني عن العقل السياسي اإلسرائيلي ال 
يظهرون إال كشرط للمساومة واالبتزاز واملقايضة، أشباح تتحرك في معادلة الصراع 
ال ُتستدعى من عتمة املؤبد وال تعطى حقها اإلنساني أن تسأل هذا املؤبد: كم عمرك؟ 

وما هو وزنك في تاريخ الصراع؟
لم يتصالح الثقافي مع السياسي في إسرائيل، ظل األول مشحوناً بذاكرة املنفى 
واإلقصاء محبوساً في غيتو احملاربني األوائل وأشعار “احلشمونيني”، ال ميد الثاني 

إال بالبزة العسكرية ومفاتيح السجون وسالسل القيود وأناشيد حرس احلدود.

* عيسى قراقع: وزير شؤون األسرى واحملررين الفلسطينيني، كاتب وأديب فلسطيني، 
عضو جمعية عامة في مركز بديل. 

املصدر: وفا
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صدر في الشهر املنصرم قرار قضائّي استثنائّي للقاضي يوفال شدمي، من محكمة صلح الناصرة، في قضية قاصر عربي 
اتهّم برشق سيارة شرطة باحلجارة، في 05.01.2009، أثناء عمليات االحتجاج على حرب غزة، ويقضي القرار بعدم إدانة 
القاصر بالتهم املنسوبة إليه، استناداً إلى ادعاء وكيله أّن تقدمي الئحة االتهام ضد القاصر تتناقض جوهرياً مع مبادئ العدالة 

والنزاهة القانونية.
ما من شك، إنَّ القرار املذكور غير مسبوق واستثنائّي، كونه يتطرق لسياسة النيابة وُيَغرُِّد خارج السرب، بل ضد أهزوجة 

السرب القضائي.
لقد جاء في حيثيات القرار أنَّ الدولة تنتهج سياسة متييزيَّة، مُتيُِّز من خاللها بني القاصرين العرب واليهود، فهي تسارع 
إلى اتِّخاذ إجراءات جنائية بحق القاصرين العرب، الذين ُيعتقلون على خلفية أعمال ذات طابع عقائدي، وتطالب بإنزال عقوبة 
السجن الفعلّي، دون أن تقوم بإرجاء اإلجراءات القضائية ضد القاصرين أو بالعفو عنهم، بينما متتنع عن اتخاذ أي إجراءات 
بحق القاصرين اليهود، الذين خالفوا القانون أثناء عملية االنسحاب من قطاع غزة أو إخالء بعض »البؤر االستيطانية« في 
الضفة الغربية أو القاصرين اليهود )احلريدمي(، الذين اعتقلوا على خلفية »حرمة السبت«، حيث مّت إطالق سراحهم مباشرة 

بعد اعتقالهم، دون اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم. 
ال يسع كّل متابع ٍنزيه وموضوعّي لنشاط الشرطة واجلهاز القضائي إال أن يرى اإلجحاف اليومي الصادر عن هذا اجلهاز 
بحق العرب، أفراداًً وجماعات من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي األراضي احملتلة عام 67. اجلهاز بكافة أذرعه وسلطاته مجّنٌد 
برمته لإلسهام في إحكام سياسة القمع والتفرقة، بدءاً من شرطي املرور، مروراً بأجهزة التحقيق والنيابة العامة، وصوالًً إلى 

القضاء.
ما من شك أن املوضوع املطروح جدير بدراسة مستفيضة ووافية تتطرق إلى كافة أوجه االزدواجية املعيارية في ممارسة 

سلطة القانون، طبقاً للهوية القومية.
نسلط الضوء، في هذه املقالة، على االزدواجية التمييزية العنصرية املُتبعة جتاه القاصرين العرب، ففي حني أن نيابة 
الشرطة اعتقلت وقدمت لوائح اتهام ضد عشرات القاصرين العرب، الذين مت اعتقالهم إبان مظاهرات الغضب احتجاجاً على  
حرب غزة، وطالبت احملاكم باعتقالهم الحقاً، وفي أغلب احلاالت مت قبول طلبها، حيُث أمرت احملاكم باعتقالهم حتى انتهاء 
اإلجراءات القانونية بحقهم- أي لفترة أولية قدرها تسعة أشهر- معللَّة ذلك بضرورة احلفاظ على النظام ومعاقبة املعتدين 

على رجال الشرطة بيد حديدية.
في املقابل، نكاد ال جند أية الئحة اتهام ضد قاصرين يهود قاموا بأعمال شغب أثناء االنسحاب من غزة أو خالل متثيليات 

»إخالء البؤر االستيطانية« مثالً.
وفي هذا السياق، نشرت احملكمة املركزية في القدس، في الثالثني من أيلول 2009،  قرارها الذي يلغي قراراً صادراً من 
محكمة صلح القدس بخصوص ثالثة قاصرين يهود مت إبعادهم عن بيوتهم في الضفة الغربية احملتلة ملدة 21 يوًما، بعد أن 
مت القبض عليهم إثر رشقهم سيارات فلسطينية باحلجارة وإصابة املسافرين فيها. ومن سخريات القدر أن القاضي استند في 
قراره إلى »حق القاصرين« املكفول دستورياً بالعودة إلى بيوتهم في املستوطنات، مرتكزاً إلى سابقة قضائية للمحكمة العليا 
عة من تسع قضاة أجازت فيها ابعاد عائلتني فلسطينيتني من مخيم عسكر وعصيرة الشمالية من الضفة الغربية  بهيئة موسَّ
إلى قطاع غزة ملدة عامني، بحجة قرابتهما لفلسطينيني مت اعتقالهم على خلفية انتفاضة األقصى، حيث أكدَّت أن إبعاد مواطن من 
محل سكناه ونقله إلى مكان آخر ميُس بشكل جسيم بكرامته وبحريته ومبلكيته، سيما وأن بيت أي مواطٍنً ال يشكل مكان سكن 

فحسب، بل هو واقع مكاني ووجداني واجتماعي.
نعم ويا لهول املفارقة- أن العائالت الفلسطينية املُبعدة، هي في األصل الجئة من الساحل الفلسطيني عام 48 إلى الضفة 
الغربية، يتم إجالؤها مرة أخرى إلى قطاع غزة عنوًة وباسم القانون، على الرغم من الكالم املعسول حول حرية املواطن في 
السكن في مناخه اجلغرافي، الذي تغنَّى به تسعة من قضاِة احملكمة العليا، وتأتي محكمة القدس املركزية لتقتبس من هذه 
السابقة وتعلٍُّل إعادة املستوطنني القاصرين أبناء املستوطنني إلى مستعمراتهم بعد أعمال الشغب التي مارسوها أثناء إخالء 

بؤرة استيطانية. 
يذكر جمهور احملامني والقانون قرار قاضي العليا املتقاعد حشني، الذي صدر بحق قاصر فحماوي، كان عمره في حينه 15 
عاماً، أبان اندالع انتفاضة األقصى عام 2000- ليصبح فيما بعد السابقة املعتمدة ضد القصر العرب -  حيث أمر بحبس القاصر 
إلى حني انتهاء محاكمته رغم كونه مريضاً مزمناً، مشيراً أن داوود اليافع -الذي أصبح فيما بعد ملكاً من ملوك إسرائيل- أردى 

ُجليات  قتيالً بعد أن رجمه بحجر وادي.
نعم تلك هي سريرة وأخالقية القضاء اإلسرائيلي، الذي ُيًؤِوُل الكالم كيفما يشاء »ملوك الكالم« وطغاة الزمن الرديء، حيُث 

يتُم قلب املفاهيم، ويصبح املجرم ضحيًة والضحيُة مذمومٌة بفعلتها، كونها »أجبرت« املجرم على اقتراف جرميته ضدها. 
أما نحن جمهور احملامني والقانونيني ومؤسسات حقوق اإلنسان واملغلوبني على أمرنا فعلينا على األقل: مهمٌة بسيطة، 

قول كلمة حق أمام سلطان جائر وكسر جدار الصمت وإماطة اللثام عن هذا العدل الزائف. 

 * يعاد نشر هذا املقال بتصريح من الكاتب.
 **  حسني أبو حسني: محامي وناشط حقوقي ورئيس اللجنة التنفيذية في اجتاه - احتاد جمعيات عربية.  

 

السؤال عن دور احلركة األسيرة في بناء ثقافة وطنية وبالتالي اإلسهام في تثبيت الهوية الفلسطينية سؤال كبير 
ويحتاج إلى أكثر من حديث، بل يحتاج إلى بحث مطول. بالنسبة لي كأسير فلسطيني مضى على اعتقاله أكثر من عشرين 

عاما أود فقط إبراز بعض املالمح العامة لنضال احلركة األسيرة في نشر الثقافة الوطنية وإبراز الهوية الفلسطينية.   
في سن مبكرة جدا، أدركت وجود االحتالل، ومعنى أن تكون خاضعا لالحتالل. فقد كنت استمع ألحاديث األسرة عن 
أخي األكبر الذي كان ممنوعا من السفر إلى األردن بسبب »ملفه األسود« عند االحتالل. عرفت وجه االحتالل من خالل أيام 
منع التجوال التي كانت تفرض على املخيم ما بني فترة وأخرى. وكلما كنت أتساءل عما يدور حولي كان اجلواب ياتيني: 
إنها إسرائيل، انه االحتالل. وشيئا فشيئا، بدأت اعرف فلسطني من خالل قصص والدّي وجدتي عن النكبة ومعاناة اللجوء. 
أحببتها من خالل قصصهم عن أيام »البالد«، أي ذكريات األيام احللوة ما قبل النكبة، أو احلياة احلقيقية كما كانت تقول 
جدتي. في تلك األيام، أواخر السبعينيات، لم يكن هناك أي مصدر آخر ملعرفة فلسطني باستثناء قصصهم وبضع كلمات قد 

يذكرها األستاذ في خوف وخشية من الطرد من الوظيفة على يد قوات احلكم العسكري.
كان الشتعال املواجهات مع قوات االحتالل في مطلع الثمانينيات بسبب سعيهم لفرض روابــط القرى على الشعب 
الفلسطيني بديال عن رؤساء البلديات املنتخبني وبديال عن م ت ف؛ كان لتلك املواجهات اثر على تغير حياتي، إذ أصبحت 
نشيطا في احلركة اجلماهيرية املتصاعدة. فلم يكن نشاطي مقتصرا على املشاركة في املسيرات، واإلضرابات، واملظاهرات، 
بل  بدأت ابحث عن املعرفة الوطنية، أو قل تثقيف نفسي سياسيا. لم يكن االمر سهال على االطالق،فالبحث عن كتب تاريخ 
فلسطني السياسي، وواقع استعمارها، كان يتطلب جهدا كبيرا محفوفا باملخاطر، إذ كانت هكذا مصادر نادرة وممنوعة. 
لم يكن سهال احلصول على كتاب عن فلسطني والفلسطينيني، حتى وان كان قصة لغسان كنفاني، أو ديوان شعر حملمود 
درويش. وجدت في الكتيبات واملنشورات السرية ما ميأل شغفي ملعرفة وطني، والكتساب ثقافتي الوطنية. تلك الكتيبات أو 
املنشورات السرية لم تكن تعليمات تصنيع القنابل، بل كانت مجرد كتب تاريخية وأدبية وسياسية وفكرية نتداولها سرا، 

وتنتقل من شخص ألخر سرا؛ الن مجرد ضبطها من قبل قوات االحتالل كان ميكن أن يؤدي إلى السجن. 
كنت أغذي حماستي الوطنية باالستماع إلى أغاني مارسيل خليفة، واحمد قعبور، وأشعار مظفر النواب. كانت األشرطة 
أيضا ممنوعة، لذا كنا نسجلها على أشرطة فيها أغاني عاطفية وأجنبية من باب احلرص والتمويه. من خالل تلك األغاني 

واألشعار تعلمت ماذا يعني النضال من اجل احلرية، وكيف يكون التعاون ما بني الفئات والشعوب املضطهدة. 
كم افتقد تلك األجواء! اليوم وبعد زمن طويل من االنقطاع عن تلك األجواء بسبب وجود في السجن منذ عشرين عاما، 

اقول: ليتها تعود. 
عندما سجنت أول مرة عام 1982، وكان عمري حينها 16 سنة، وجدت هناك في السجن ما لم أكن أتوقعه، أو قل ما 
كان يصعب أن جتده في اخلارج. وجدت في السجن مدرسة الثقافة الوطنية، واملعرفة السياسية، والفكرية. هناك عرفت 

أن املعرفة باب االنتصار. 
في السجن، عبر نضاالت طويلة وشاقة، استطاعت احلركة الوطنية االسيرة ان تفرض حق األسرى في وجود مكتبة. 
أبدع مناضلو احلركة األسيرة في تهريب الكتب الى السجون اإلسرائيلية، فلديهم من الوسائل ما اعجز السجانني عن اكتشاف 
الكتب احملظورة. استطاعت احلركة األسيرة أن تنظم جلسات وحلقات التثقيف والتوعية في مختلف املواضيع. يوميا كنت 
ترى أمني املكتبة يجول بني الغرف واألقسام، يستبدل الكتب التي متت قراءتها، يوزع »دفتر املكتبة« وهو فهرس بأسماء 
الكتب املتوفرة في املكتبة، ليدون كل أسير ما يريد من كتب. اذكر مرة بعدما استطاعت احلركة األسيرة تهريب كتاب رجال 
في الشمس إلى سجن نابلس القدمي كيف كان يلزم الشخص تسجيل اسمه مسبقا ليحجز دورا، وكيف كان يطول االنتظار 
أحيانا ليمتد أسابيع. اذكر أيضا إننا اضطررنا مرة لنسخ بعض الكتب بسبب كثرة الطلب عليها مثل كتاب احلركة القومية 
في فلسطني من 1948-1917 لناجي علوش الذي نسخ منه خمسة نسخ يدويا. اذكر كيف كان التسابق ما بني األسرى على 

كتب غابريل غارسيا، وجورج امادو، وتولستوي ودوستوفسكي وحنا مينا وناظم حكمت وغيرهم الكثير الكثير. 
كان السجن بإرادة املناضلني مدرسة بل جامعة تدرس األدب، واللغات، والسياسة، والفلسفة وغيرها. وكم خرجت من 
املبدعني في مجاالت عدة. ال زلت اذكر كلمات املناضل بدر القواسمة الذي التقيته في عام 1984 في سجن نابلس القدمي، حيث 
قال لي: »قبل األسر، كنت عّتاال ال اقرأ وال اكتب، أما اآلن بعد 14 سنة في األسر، فانا اكتب بالعربية، واعلم العبرية، وأترجم 
سجون  في  عاما   17 عن االجنليزية..«. ال زلت اذكر كلمات صالح ابو طايع )أسير فلسطيني الجئ في سوريا، أمضى 

االحتالل وحترر في تبادل األسرى عام 1985( عن نضاالتهم لتهريب وإخفاء ورقة، أو حشوة قلم. 
 كان األسرى ينقلون معارفهم إلى بعضهم البعض بطريقة منهجية منظمة. ببساطة كان ذلك، أي اكتساب املعرفة 
الوطنية والثقافة العامة، وتفاصيل الصراع وتطوراته؛ كان يعتبر واجبا وطنيا ال بد منه لضمان الثبات في معركة الدفاع 
عن احلقوق، ولتحقيق االنتصار على االستعمار والصهيونية. ضمن هذا السياق استطيع أن أقول انه عبر نشر الثقافة 

واملعرفة الوطنية، لعبت احلركة األسيرة دورا طليعيا في تثبيت الهوية الفلسطينية. 

* هذه األسطر تلخص احلديث الذي دار مع األسير خالد األزرق ) مطلع اكتوبر 2009(، وهو أسير فلسطيني )منذ أكثر 
من عشريهن عاما(، من مخيم عايدة- بيت حلم، املعتقل حاليا في سجن هدارمي، نفحة، صحراء النقب. 

   

أهالي األسرى يعتصمون أسبوعياً للمطالبة باإلفراج عن ذويهم. غزة 2009. تصوير: محمد عمر

ب الفؤاد ما رأى«* دور احلركة األسيرة في تثبيت الهوية الفلسطينية  “ما كذَّ
بقلم: حسني أبو حسني**
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الفلسطينية  – فرنسا واجلالية  العودة   باستضافة كرمية من جلنة حق 
في باريس، مِت افتتاح اللقاء التنسيقي التاسع الئتالف حق العودة في مدينة 
أعضاء  ومبشاركة   2009 الثاني  تشرين   20 يــوم  صباح  فرنسا   – باريس 
عن  الدفاع  مجال  في  الفاعلة  والشخصيات  الفعاليات  من  وعــدد  االئــتــالف، 
حقوق الشعب الفلسطيني. وقد مت استعراض األوضاع العامة، وأهمية دور 

حركة الدفاع عن حق العودة في ظل الظروف الراهنة.
التاسع  السنوي  اللقاء  انعقاد  جاء  السابقة،  السنوية  اللقاءات  في  كما 
تلك  سواء  تعقيدا،  تــزداد  ظروف  ظل  في  العودة  حلق  الفلسطيني  لالئتالف 
املفاوضات،  مبسيرة  املتعلقة  تلك  أو  الداخلي،  الفلسطيني  بالوضع  املتصلة 
في  الــغــرب  ودبلوماسية  الــدولــي  املجتمع  فشل  باستمرار  املتعلقة  تلك  أو 
يكتسب  بالذات  اآلونــة  هذه  في  اللقاء  هذا  انعقاد  إن  الصراع.  ومعاجلة  حل 
أعضاء  واألطر  والهيئات  املؤسسات  ألن  وذلك  مضاعفة،  إستراتيجية  أهمية 
اكبر  مسؤوليات  عليهم   تلقي  الراهنة  املرحلة  تعقيدات  أن  تــرى  االئــتــالف 
الفلسطيني  الوطني  النضال  مسيرة  وان  خصوصا  وشعبهم  قضيتهم  حيال 
برمتها، وليس فقط مستقبل حركة حق العودة، قد بلغت مفترق طرق حاسم. 
أن  أن اختيار أي مسلك ال بد  العودة نرى  الفلسطيني حلق  إننا في االئتالف 
ومفاعيلها،  املرحلة،  ملعطيات  فاحصة  حتليلية  رؤيــة  على  مستندا  يكون 
وتــوجــهــات األطـــراف املــؤثــرة فــي املــســار. إن حتــديــد املسلك األنــســب بــدقــة ال 
للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  حقوق  لصون  ضمانة  فقط  يشكل 
وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار األصلية، وحق تقرير املصير، بل يترتب 
مبا  للنضال  املالئمة  واألدوات  والــوســائــل  اآللــيــات  تقدير  بــالــضــرورة  عليه 
الدميقراطية  الفلسطينية  الدولة  إقامة  املتمثل في  الهدف االستراتيجي  يخدم 
على كامل تراب فلسطني التاريخية كما جاء في مقررات وتوصيات اللقاءين: 

السابع والثامن لالئتالف.  
إننا في االئتالف الفلسطيني حلق العودة وكقوة دافعة في حركة العودة 
نرى إن إمكانية اخلروج من املأزق الوطني بكل جتلياته، يكمن في املباشرة 
بتأسيس رؤيتنا وإستراتيجيتنا باعتبار أن املرحلة مرحلة حترر وطني وأن 
احلقوق  ضمان  مبدأ  مبدأين:  على  بتأسيسه  إال  يكون  ال  االستراجتي  السالم 
الــديــار  إلــى  بــالــعــودة  احلــق  مقدمتها  وفــي  الفلسطيني  للشعب  األســاســيــة 

األصلية، وتقرير املصير، ومبدأ حتقيق العدالة للضحايا الفلسطينيني. 

الرؤية العامة للمرحلة السياسية 
واألوضاع الراهنة:

إسرائيل دولة استعمار احاللي، وابرتهايد، واحتالل عدواني:
بعد قرابة واحد وستني عاما من النكبة )1948(، وأكثر من اثنني وأربعني عاما 
من االحتالل )1967(، وبعد قرابة عشرين عاما من املفاوضات املباشرة وغير 
املباشرة، يقود التحليل املوضوعي املعمق لطبيعة وجوهر إسرائيل إلى اجلزم 
بأنها ذات نظام فريد في نوعه يجمع ما بني خصائص االبرتهايد، واالستعمار 
زالت  ال  عنصرية  ايدولوجيا  على  أساسا  قام  العدواني،  واالحتالل  االحاللي، 
تغذيه بأركانه الثالث: العقائدية، والسياسية، والقانونية. إن النظام اإلسرائيلي 
املسماة  السياسية االستعمارية  ايدولوجيا عنصرية متثلها احلركة  تعبير عن 
انتمائهم  بسبب  الفلسطينيني  جميع  تستهدف  كنظام  وإسرائيل  بالصهيونية، 
القومي؛  سواء من كان منهم في املنافي، أو احلاصلني على مواطنة إسرائيل، أو 
أولئك املوجودين في األرض احملتلة عام 1967. وعليه نرى ان أنشطة االئتالف 

وأعضائه يجب ان تنطلق من هذه الرؤية حيال »إسرائيل«. 

املجتمع الدولي:
عليها،  العظمى  الغربية  القوى  هيمنة  بسبب  الدولية،  الهيئات  أن  حيث 
املؤمتر  العربية، ومنظمة  االنحياز، واملجموعة  وبسبب تراجع فعل دول عدم 
اإلسالمي، تعاني من شلل يبلغ حد العجز، فانه من غير املتوقع قيامها باتخاذ 
خطوات عملية بدون مراكمة الفعل املنظم كما في جتربة حترير جنوب أفريقيا 

مع نظام الفصل العنصري.  
إن املجتمع الدولي قد فشل في حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير 
الفلسطينيني  الالجئني  وحق  املصير،  تقرير  في  حقه  فيها  مبا  للتصرف  القابلة 
إحــداث  فــي  أســهــم فعليا  الــدولــي  إلــى ديــارهــم األصــلــيــة. فاملجتمع  الــعــودة  فــي 
احترام  تضمن  إجـــراءات  اتــخــاذ  فــي  أخفق  حيث  فلسطني،  فــي  إنسانية  مــأســاة 
والــرأي  املتحدة،  األمم  وقـــرارات  الــدولــي،  القانون  بقواعد  والتزامها  إسرائيل 
تقرير  إهمال  العظمى  الــدول  تعمد  ولعل  الدولية.  العدل  حملكمة  االستشاري 
مؤخرا  غزة  قطاع  في  شعبنا  على  العدوانية  احلرب  بشأن  غولدستون  القاضي 
ومحاوالت إفراغ توصياته من محتواها ومن اجلانب العملي املتضمن فيها خلير 
دليل على تواطؤ الدول العظمى مع »إسرائيل« ومواصلة السعي إلى حتصينها 
وطنيا  املقبول  وال  املعقول  غير  ملن  وانه  املسؤولية.  من  وإعفائها  العقوبات  من 
احلالية  املعطيات  هــذه  ظــل  فــي  األوروبـــي  واالحتـــاد  املتحدة،  الــواليــات  اعتبار 

أطرافا محايدة، بل هي شريكة فعلية في إدامة نكبة الشعب الفلسطيني. 

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية 
واجلبهة الداخلية:

إن االنقسام الفلسطيني قد استفحل فعليا في وقت تقتضي فيه املصلحة الوطنية 
العليا توحيد الصفوف واجلهود. ومع اإلدراك التام بان استمرار هذا االنقسام ال يخدم 
إال أعداء شعبنا، فانه لم يعد مقبوال أيضا تبرير تأجيل املصاحلة لتحقيق مكاسب 
فئوية وحزبية. وعليه، فان معيار الشرعية ومصداقية االنتماء تكون بالقياس إلى 
املمثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حول  وبااللتفاف  الفلسطيني،  الوطني  امليثاق 
أسس  على  تفعيلها  على  بالعمل  واملباشرة  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي 

دميقراطية حقيقية. 
كما ولم يعد مقبوال تقدمي مكانة السلطة الفلسطينية على مكانة م.ت.ف خالفا 
لألصل، فقد اضعف هذا جبهتنا الداخلية، ويهدد ما أجنزه الشهداء واملقاومون طوال 
عمر الثورة الفلسطينية املعاصرة على كافة املستويات. إننا وبرغم إدراكنا أن ميزان 
القوى ال يعمل لصاحلنا، نرى  أن في شعبنا من اإلميان، والطاقة، واالستعداد للعطاء 
ما يكفي لوقف االنحدار بسقف مطالبنا يوما بعد يوم. إننا نرى أن إعادة بناء وتفعيل 
كافة أجهزة وهيئات م. ت. ف املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واإلطار 
الوطني اجلامع، واألداة التنظيمية والسياسية، والسلطة الفلسطينية العليا، أولوية 
وطنية ملحة وغير قابلة للتأجيل، خصوصا وان هذا هو املخرج الوحيد من األزمة 
الوطنية أوال والكفيل باستنهاض الهمم ثانيا، والضمانة لدفع املجتمع الدولي على 

فرض احلل العادل املؤسس على احلقوق.  

احلل والدولة وحق العودة: 
إن فشل ما سمي بعملية السالم أو سالم أوسلو أصبح منذ زمن حقيقة ملموسة 
أعــاله  بيانه  سبق  كما  املرحلة  معطيات  وان  إنــكــارهــا.  يجوز  ال  والــدانــي  للقاصي 
الدولتني أصبح مستحيال،  تؤكد على نحو ليس فيه مجال للشك أن ما يعرف بحل 
العيون. إن »إسرائيل«،  وال  أو ذر للرماد في  إما خداع للذات،  انه  القول  بل ويجب 
نقول هذا الن احلكومة اإلسرائيلية  احلالية ال زالت تتنكر لكل اتفاقيات اوسلو على 
اإلسرائيلية  واملمارسات  السياسات  بفعل  األرض  على  قائم  هو  ما  الن  بل  هزالتها، 
يؤكد هذه االستحالة. انه ملن الضرورة مبكان التأكيد على ما سبق وما تبنته م ت ف 

سابقا إال وهو الدولة الدميقراطية على ارض فلسطني التاريخية.    

الوضع الداخلي لالئتالف:
من  جملة  هذا  لقائهم  في  العودة  حلق  الفلسطيني  االئتالف  أعضاء  ناقش  وقد 
األعضاء  وبــرامــج  التنسيق،  والــيــات  االئــتــالف،  ببناء  اخلاصة  التنظيمية  املسائل 
الوطنية،  املستويات  كافة  على  االئتالف  دور  تعزيز  إلى  سعيا  وذلــك  الصلة،  ذات 
النحو  على  والتوصيات  الــقــرارات  من  عــدد  اتخاذ  مت  ولقد  والــدولــيــة،  واإلقليمية، 

التالي: 
القرارات:

املكتبة ومركز الدراسات: مت تبني فكرة السيد رشيد جالد، مدير عام دار ومركز 
– بيروت، حول إنشاء مكتبة ومركز دراسات في أوروبا لترويج  دراسات احلمراء 
األوروبي.  العام  الرأي  أمام  الصهيونية وإسرائيل  الكتب والدراسات بهدف تعرية 
وقد مت االتفاق على تكليف عضو االئتالف عائدون/لبنان بالتواصل مع السيد هاني 

مندس ألغراض  سبل وكيفية التعاون. 
املنسق: مت االتفاق على تكليف عائدون – لبنان لشغل منصب املنسق لالئتالف 

للعام 2010. 
االشتراكات: على كل األعضاء االلتزام بتسديد االشتراكات السنوية واملساهمة 
في تغطية نفقات أنشطة االئتالف بحسب النظام الداخلي لالئتالف، على يتم متابعة 

األمر فيما بعد من قبل املنسق.  
مكان انعقاد اللقاء العاشر: مت االتفاق على عقد اللقاء السنوي العاشر لالئتالف 

في سويسرا. 

البيان اخلتامي الصادر عن اللقاء التنسيقي السنوي التاسع لالئتالف الفلسطيني حلق العودة
باريس 19-22 تشرين الثاني 2009

التوصيات:
التحرير  منظمة  وأجهزة  هيئات  كافة  وتفعيل  بناء  إعادة  على  بالعمل  املباشرة 
شؤون  ودائــرة  الفلسطيني،  الوطني  املجلس  خصوصا  تأخير،  دومنا  الفلسطينية 
الالجئني، على أسس دميقراطية وطنية جامعة مبا يضمن إشراك جميع القوى في 

إطارها باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد، واملرجعية العليا.  
املباشرة ودومنا تأخير في اتخاذ إجراءات عملية تنهي حالة االنقسام الداخلي، 

عبر احلوار الوطني الشامل. 
فك  على  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والــقــوى  والهيئات  األطــر  كل  مع  العمل 

احلصار املفروض على قطاع غزة.  
والكلمات  الــعــبــارات  استخدام  مــن  ملنعها  الفلسطينية  الــقــيــادات  على  الضغط 
في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حق  عن  احلديث  عند  املطاطة  الدبلوماسية 
أو  كانت  دولــيــة  مقترحات  أيــة  مــع  التعاطي  ورفــض  األصلية،  الــديــار  إلــى  الــعــودة 

إسرائيلية، أو فلسطينية ال ترقى إلى مستوى القرار 194 لغة، وشكال، ومضمونا.
تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية في توفير احلماية واملساعدات لالجئني 

الفلسطينيني خصوصا في لبنان وكافة مناطق تواجدهم. 
الدولية  واملــؤمتــرات  احملــافــل  كــافــة  فــي  فلسطني  متثيل  يــكــون  أن  على  التأكيد 
وعدم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اختصاص  من  املتحدة  األمم  هيئة  وخصوصا 
اعتماد ممثلي السلطة الفلسطينية، وسفرائها كبديل عن م ت ف باعتبار أن السلطة 

الفلسطينية مشروع من مشاريع م ت ف. 
األجيال  وتثقيف  عليها،  القائمني  وتعرية  التطبيع  وأنشطة  مشاريع  رفــض 

الناشئة بشأن خطورة هكذا مشاريع.
التأكيد على أن احلق في املقاومة بكافة أشكالها حق مكفول للشعب الفلسطيني 
الفلسطينيني  األســرى  قضية  واعتبار  مسلوبة،  وبــالده  حقوقه  بقيت  طاملا  وقــواه 
التي  القضايا  من  واحــدة  جعلها  االئتالف  أعضاء  على  يتوجب  التي  القضايا  إحدى 

يجب تقدميها في كل احملافل كشاهد على انتهاكات إسرائيل وعنصريتها. 
فضح  إستراتيجية  تطوير  على  للعمل  العاملي  املدني  املجتمع  واطــر  قوى  حث 
جــرائــم نــظــام إســرائــيــل الــعــنــصــري )االبــرتــهــايــد، االســتــعــمــار االحـــاللـــي، االحــتــالل 
مختلف  فــي  الفلسطيني  الشعب  نــضــال   ودعـــم  تطوير،  على  والعمل  العسكري( 
مواقعه )في فلسطني التاريخية، وفي املنافي( إلى أن يتم متكني الشعب الفلسطيني 
من ممارسة حقوقه في تقرير املصير، والعودة إلى الديار األصلية، وحتقيق العدالة 

واملساواة.
حث قوى واطر املجتمع املدني العاملي للعمل على تطوير وتفعيل احلملة العاملية 
ما  بحسب  عليها  العقوبات  وفــرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة 
ورد في نداء مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني. وندعو بشكل خاص االحتادات 
التجارية، واالحتادات املهنية واألكادميية، والنقابات، والكنائس، واملنظمات األهلية 

التخاذ خطوات جدية تكفل عزل إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها.
 الضغط على حكومات الدول وبالذات في أوروبا لتبني سياسات تدعم حقوق 
الالجئني الفلسطينيني وخصوصا حقهم في العودة إلى الديار األصلية، لدفعها لربط 
التعاون مع إسرائيل في كل املجاالت مبدى التزام األخيرة بتمكني الفلسطينيني من 

نيل وممارسة حقوقهم. 
جعل يوم 11 كانون أول )تاريخ صدور قرار 194( من كل عام يوما وطنيا عاما 
فعاليات  املواقع  كل  في  خالله  تنظم  األصلية،  الديار  إلى  العودة  حق  على  للتأكيد 

وأنشطة تبرز هوية الشعب الفلسطيني احلضارية وحقوقه.
اعضاء  فيه  ينظم  عاما  يوما  عام  كل  من  حزيران  العاملي 20  الالجئ  يوم  جعل 

االئتالف فعاليات وأنشطة في مختلف مواقعهم. 
العمل على تعزيز دور االنروا في مناطق عملها اخلمس، وتوسيع صالحياتها، 
ولــيــس تطوعيا.  إلــزامــيــا  االنــــروا  فــي صــنــدوق  الـــدول  والــعــمــل على جعل مساهمة 
الواجب  اخلــدمــات  مختلف  تطال  التي  التقليصات  سياسة  أمــام  بحزم  والــوقــوف 

تقدميها لالجئني. 

األعضاء املشاركون في اللقاء:
بديل املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، 

جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني ومركز يافا مخيم بالطة، 
احتاد مراكز الشباب االجتماعية، مخيمات الالجئني- 

املكتب التنفيذي لالجئني، فلسطني،
جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين داخل اخلط األخضر 1948.

الكونفدرالية االوروبية للجان حق العودة )فرنسا، اليونان، سويسرا، النرويج، السويد(
جتمع اهالي القرى واملدن املهجرة/ رام الله

احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة الغربية.
مجموعة عائدون/لبنان 

مجموعة عائدون/ سوريا.

املجد للشهداء، احلرية لألسرى، والشفاء للجرحى، والنصر لفلسطني
ومعا وسويا حتى العودة إلى الديار األصلية
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لغرض  وذلك  الثانية،  العاملية  احلرب  أعقاب  في  املتحدة  األمم  هيئة  تأسست 
تعزيز السالم العاملي ومكافحة التمييز العنصري، وينص ميثاق األمم املتحدة في 

املادة 1)3( على واحد من »املقاصد« الرئيسة لألمم املتحدة: 
ذات  الدولية  املسائل  حل  على  الدولي  التعاون  حتقيق   .3
الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى 
للناس  األساسية  واحلــريــات  اإلنــســان  حقوق  احــتــرام  تعزيز 
جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو 
التأكيد  )خط  والنساء.  الرجال  بني  تفريق  وال  الدين  أو  اللغة 

مضاف(.

بعض  املتحدة  األمم  نظام  طور  وجودها،  من  عاما  وخمسني  تسعة  مدى  على 
اآلليات القانونية الهامة املصممة للقيام بالعمل الشاق املتعلق مبكافحة العنصرية، 
معاهدة  مبوجب  املؤسسة  اللجان/هيئات  عمل  منها:  اثنني  املقالة  هذه  وستبحث 

دولية، ودور املقررين اخلاصني في رصد مدى التطبيق لالتفاقيات ذات الصلة. 

هيئات الرصد املؤسسة مبوجب معاهدة دولية
النفاذ،  اإلنسان دخلت حيز  املتحدة ست معاهدات رئيسية حلقوق  األمم  لدى 
املعاهدات  وهذه  اإلنسان،  حلقوق  مختلفة  جوانب  حماية  أجل  من  وضعت  والتي 

الست هي:
حيز  )دخلت   ،)CERD( العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  *اتفاقية 

النفاذ في 4 كانون ثاني، 1969(؛
حيز  )دخــل   ،)ICCPR( والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلــاص  الدولي  العهد   *

النفاذ في 23 آذار، 1976(؛

 )ICESCR( العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية *
)دخل حيز النفاذ في 23 آذار، 1976(؛

C - املــرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  بشأن  الدولية  االتفاقية   *(
DAW(، )دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول، 1981(؛

 26 فــي  النفاذ  حيز  )دخــلــت   ،  )CAT( التعذيب  ملناهضة  الــدولــيــة  االتفاقية   *
حزيران، 1987(؛ و

أيلول،   2 فــي  التنفيذ  حيز  دخلت   ،)CRC( الطفل  حلقوق  الدولية  االتفاقية   *
.)1990

بهدف  إنشائها  ومت  بها،  خاصة  مراقبة  هيئة  املعاهدات  هذه  من  معاهدة  لكل 
رصد تطبيق االلتزامات التي حددتها املعاهدة من جانب الدول التي وقعت املعاهدة 
جنيف-  فــي  الهيئات  هــذه  مــن  خلمس  الرئيسية  املــقــرات  وتــقــع  عليها.  وصــدقــت 
سويسرا؛ فيما يقع املقر الرئيسي للسادسة في نيويورك، وتعرف الهيئات الست 

ملراقبة هذه املعاهدات باألسماء التالية:
 

جلنة القضاء على التمييز العنصري، )جنيف(؛
جلنة حقوق اإلنسان، )جنيف(؛

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )جنيف(؛
جلنة مناهضة التعذيب، )جنيف(؛

جلنة حقوق الطفل، )جنيف(؛ و
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، )نيويورك(.

على  ليس  )ولكن  السنة  خــالل  دوري  بشكل  املعاهدات  رصــد  هيئات  جتتمع 
طرق  أربعة  عبر  العالقة  ذات  املعاهدة  تطبيق  رصد  أجل  من  وذلــك  السنة(؛  مــدار 

رئيسية:
تقارير الدول: تلزم املعاهدات الدول األطراف املتعاقدة تقدمي تقارير دورية 
حول تطبيق كل دولة طرف في املعاهدة، سواء ما تقوم به من خالل إدراج أحكام 
املعاهدة في تشريعها الوطني اخلاص، أو حول ما تقوم به من ممارسة اللتزاماتها 
مبوجب املعاهدة. وتقوم هيئة مراقبة املعاهدة باستعراض هذه التقارير والدخول 
الذين يقدمون تقريرها، وفي نهاية االستعراض، يتم  الدولة  في حوار مع ممثلي 

إصدار »مالحظات ختامية« من قبل هيئة مراقبة تطبيق املعاهدة.
آليات تقدمي الشكاوى الفردية: بالنسبة ألربعة من هذه املعاهدات، وهي 
القضاء على التمييز العنصري، العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
آليات  فإنها توفر  املــرأة؛  التمييز ضد  القضاء على  الطفل، واتفاقية  اتفاقية حقوق 
انتهاكات  حول  بشكاويهم  التقدم  خاللها  من  األفــراد  يستطيع  الفردية  للشكاوى 
لهذه  تفصيال  أكثر  مناقشة  )ستجري  املعاهدة.  مبوجب  املقررة  الفردية  حقوقهم 

اآللية أدناه(.
جلان التحقيق: يوجد معاهدتان، هما اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة 
واتفاقية حقوق الطفل، حتتويان على آليات إلجراء حتقيقات يتم مبوجبها تفويض 
بعثات حتقيق ليتم إرسالها إلى الدول املتعاقدة للتحقيق في مزاعم حول انتهاكات 

منهجية أو جسيمة للحقوق املنصوص عليها في املعاهدة. 
»تعليقات  املعاهدات  رصد  هيئات  تصدر  التوصيات:  أو  العامة  التعليقات 
عامة« أو »توصيات« تبني مدى االلتزام باحلقوق املختلفة التي تكفلها كل معاهدة 

من هذه املعاهدات.
وتتعهد الدول طواعية بااللتزامات املنصوص عليها في املعاهدات؛ وذلك عبر 
الوطنية.  التشريعية  هيئاتها  إطــار  في  وااللتزامات  األحكام  تلك  على  التصديق 

هيئات األمم املتحدة واملقررون اخلاصون:
 رصد تطبيق املعاهدات الدولية وبعض آليات األمم املتحدة ملكافحة العنصرية

بقلم: غيل بولينغ*

منظر متكرر النتظار الفلسطينيني على احلواجز اإلسرائيلية، بيت حلم 2009. تصوير: آن باك، مركز بديل

مستحيلة  ودميقراطية  متأصلة  عنصرية  إسرائيل: 
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وفور مصادقة أية دولة على معاهدة ما؛ تصبح احلقوق املكفولة مبوجب هذه املعاهدة نافذة بالنسبة لألشخاص اخلاضعني 
للوالية القضائية لتلك الدولة، ويصبح على الدولة واجب قانوني ملزم لدعم هذه احلقوق وتأديتها. وميكن أن تسعى الدول 
للحد من مدى االلتزامات من خالل التصديق على املعاهدة مع إبداء “حتفظات” معينة. ومع ذلك؛ ميكن اعتبار بعض هذه 
اإلحصائية  املعطيات  بعض  يلي  وفيما  للمعاهدة.  األساسي  والغرض”  “املقصد  مع  تتعارض  كانت  إذا  باطلة  التحفظات 
املأخوذة عن دراسة “آن بايفسكي” التي تفتح أفقا جديدا في دراسة هيئات مراقبة املعاهدات بعنوان: “منظومة األمم املتحدة 
ملعاهدات حقوق اإلنسان: العاملية على مفترق طرق” )كلوير للقانون الدولي، 2001(، والتي تبني حجم االنخراط التراكمي 

للدول في نظام معاهدات األمم املتحدة كما كان في عام 2000: 

عام 2000
926العدد التراكمي للتصديقات

52العدد اإلجمالي لألسابيع التي جتتمع فيها هيئات املعاهدات )مبا فيها أسابيع ما قبل اجللسات(
1721العدد التراكمي للتقارير التي مت النظر فيها

108العدد اإلجمالي للتقارير التي ينظر فيها سنويا
4عدد الشكاوى الفردية املوجودة قيد املعاجلة

186العدد التراكمي لتصديقات الدول على إجراءات الشكاوى الفردية
95العدد التراكمي للتعليقات العامة/التوصيات

)املصدر: “ منظومة األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان: العاملية على مفترق طرق”، 2001(

ولسوء احلظ، فإن أعداد التصديقات لم تقترب من الهدف اخلاص باملصادقات العاملية على معاهدات حقوق اإلنسان. 
ووفقا لبايفسكي، وحسب معطيات العام 2000؛ فإن نسبة الدول األعضاء في األمم املتحدة التي لم تصادق على املعاهدات 
احلقوق  23%؛  والسياسية  املدنية  احلقوق  19%؛  العنصرية  على  القضاء  يلي:  كما  هو  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  الستة 
االقتصادية، االجتماعية والثقافية 25%، القضاء على التمييز ضد املرأة 13%؛ اتفاقية مناهضة التعذيب 35%، واتفاقية حقوق 
الطفل 1%. وعالوة على ذلك، تشير “بايفسكي” إلى أن نسبة الدول التي صادقت عام 2000 على معاهدات حقوق إنسان 
العنصرية  القضاء على  املعاهدات، كانت كما يلي:  املدرجة في  الفردية  الشكاوى  آليات  بدون املصادقة )أو حتفظت( على 

79%؛ احلقوق املدنية والسياسية 33%؛ القضاء على التمييز ضد املرأة 92%؛ واتفاقية مناهضة التعذيب %66.
ولسوء احلظ املماثل أيضا، فحتى بني الدول التي صادقت على املعاهدات، فإن االمتثال لنظام تقارير الدول يتخلف عن 

اجلدول الزمني املقرر لها بشكل حاد، وتقتبس بايفسكي املعطيات التالية كما كانت في عام 2000:
متوسط قدره 70% من الدول األطراف في كل معاهدة فوتت موعد التقارير؛

25% من الدول املتعاقدة قدمت تقارير أولية بعد مرور موعدها احملدد؛
إنشاء هيئات رصد  النظر في  1،600 تقرير خالل ثالثني عاما من تاريخ  املوعد، وفقط مت  فائتة  يوجد 1،200 تقرير 

املعاهدات؛
أربعة من بني هيئات رصد املعاهدات لديها تقارير متراكمة متأخرة منذ سنتني تنتظر النظر فيها واستعراضها؛

سمحت حوالي 100 دولة بشكاوى فردية متعلقة بانتهاكات واسعة النطاق للحقوق، ولكن 30% من هذه الدول لم تكن 
قط موضوعا لشكوى واحدة )أي لم تكن الشكوى تستهدف الدولة(، ويتم سنويا تسجيل 60 شكوى فردية فقط، من بني 1.4 

بليون نسمة محتملني أو معرضني النتهاك ما؛
في حاالت الشكاوى الفردية التي تتكشف عن وجود انتهاكات، يوجد فقط 20% من الدول املستعدة لتوفير سبل إلنصاف 

ضحايا هذه االنتهاكات.
“قائمة القضايا”  يوجد دور هام للمنظمات غير احلكومية لتلعبه في مساعدة هيئات رصد املعاهدات من خالل وضع 
التي ينبغي أن يطلب من الدولة املتعاقدة تقدمي تقارير بشأنها، كما تلعب املنظمات غير احلكومية دورا مهما مشابها من 
لتقدميها لهيئات رصد املعاهدات للنظر فيها عند مراجعة تقارير الدول. ومنذ أن مت تشكيل  “تقارير الظل”  خالل صياغة 
هيئات رصد املعاهدات من “متطوعني” غير مدفوعي األجر، ومنتخبني من بني مرشحني تسميهم الدول األطراف املتعاقدة، 
وقت  هو  الظل  وتقارير  الــدول  تقارير  في  للنظر  أمامهم  املتاح  الوقت  فإن  فقط؛  السنة  من  أسابيع  لعدة  يجتمعون  وألنهم 
أو  جنيف  في  الوقت  بعض  لقضاء  خاص،  بشكل  احلكومية  غير  املنظمات  ملمثلي  مفيد  الوضع  هذا  يكون  ولذلك،  محدود. 
نيويورك للقيام شخصيا بأعمال الضغط في أوساط هيئات رصد املعاهدات؛ حول النتائج املوصى بها والتي يرغبون في 

إدراجها ضمن املالحظات اخلتامية أو التعليقات اخلتامية والتوصيات.

إجراءات الشكاوى الفردية
يوجد أربع معاهدات توفر آليات للشكاوى الفردية، وجتيز لألفراد أن يقدموا شكاوى بشان انتهاكات حلقوقهم الفردية 
املكفولة في املعاهدة، وهذه املعاهدات األربعة وموادها التي تشتمل على حق األفراد في تقدمي الشكاوى ضمن هذه اآلليات، 

هي كما يلي:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )املادة رقم 14(.

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )البروتوكول االختياري(.
اتفاقية مناهضة التعذيب )املادة رقم 22(.

اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة )البروتوكول االختياري(.
اإلنسان”  حلقوق  املتحدة  األمم  معاهدات  نظام  عبر  بشكوى  تتقدم  “كيف  بعنوان  ثانيا  كتابا  بايفسكي  آن  ألفت  لقد 
)ناشرين عابري القومية Transnational Publishers، 2000(، وهذا الكتاب يصف إجراءات تقدمي الشكاوى الفردية. 
وكقاعدة عامة، فإنه يجب استنفاذ سبل اإلنصاف الداخلية ) امام احملاكم الوطنية( قبل أن تنظر هيئة املعاهدة في شكوى 
الوطنية )داخل  أن تثبت بأن سبل اإلنصاف  أن هذا الشرط يتم جتاوزه عندما تستطيع الشكوى  الرغم من  فردية، وعلى 
دولة املشتكي( ستكون غير مجدية، أو طال أمدها بدون مبرر. ثم يتم إعطاء فرصة للدولة كي ترد على املزاعم املوجودة 
أم ال.  للمعاهدة  انتهاك  إذا ما وقع  املعاهدة، لكي تقرر  إلى هيئة مراقبة  الفردية، ومن ثم يتم إحالة املوضوع  الشكوى  في 
وقد الحظت بايفسكي أنه حتى عندما يتم التأكد من وقوع انتهاك، فإن إجراءات املتابعة ضعيفة جدا، ونادرا ما تقوم الدول 
بتوفير سبل اإلنصاف عندما يتم التحقق من وجود انتهاك، ومن الواضح أن هذا اجلانب من نظام رصد املعاهدات بحاجة 

لتعزيز.

معاهدات تعالج العنصرية في حد ذاتها
وحسب  العنصرية،  على  القضاء  في  الــرائــدة  االتفاقية  هي  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  إن 
بايفسكي، وكما كانت املعطيات في عام 2000؛ فإن 85% من الدول األعضاء في األمم املتحدة قد صادقت على اتفاقية القضاء 
على التمييز العنصري؛ وبذلك أصبحت أطرافا متعاقدة في املعاهدة، وان 20% من الدول األعضاء في األمم املتحدة )%25 

من الدول األطراف املتعاقدة( قد صادقت على واعتمدت إجراءات الشكاوى الفردية مبوجب املادة رقم 14، وقد أخذت الدول 
»التمييز  على  للقضاء  املالئمة«  الوسائل  بكل  »تسعى  وبأن  العنصري«  التمييز  »إدانــة  عاتقها  على  املعاهدة  في  األطــراف 
العنصري بجميع أشكاله«، وبأن تقوم بتعزيز »التفاهم بني جميع األجناس« )املادة رقم 2)1(. وتعرف املادة رقم 1)1( 

التمييز العنصري على النحو األتي، بأنه:
أي تفرقة أو استبعاد، تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق، اللون، النسب، أو األصل القومي أو اإلثني، ويستهدف 
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بـ، أو ممارستها على قدم املساواة، في 

املجال السياسي، االقتصادي، االجتماعي، الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.

ويشتمل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على مادة حتظر التمييز العنصري؛ وهي املادة رقم 26 التي 
جاء فيها:

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد، يجب أن 
يحظر القانون أي متييز، وان يكفل جلميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو 
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سواء كان سياسيا أو غير سياسي، األصل القومي أو االجتماعي، الثروة أو النسب، أو 

غير ذلك من األسباب.

املقررون اخلاصون
لقد أرست جلنة حقوق اإلنسان آليات لـ«إجراءات خاصة« ملعاجلة حالة احلقوق في دول معينة أو حالة الوقوف على 
موضوع معني في مجال احلقوق في جميع أنحاء العالم )العناوين واملوضوعات(. واإلجراءات اخلاصة إما أن تكون فردية 
من خالل »مقررين« خاصني أو من خالل مجموعات عمل. وهناك 31 تفويضا يتعلق مبواضيع حقوق اإلنسان عامليا،  وثماني 
تفويضات تتعلق بحاالت الدول/البلدان، ومن ضمنها »املقرر اخلاص حول أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
احملتلة منذ عام 1967«، وكانت هذه الوظيفة قد أنشأت في عام 1993 ويتوالها حاليا البروفيسور ريتشارد فولك، الذي 
منع من دخول إسرائيل في كانون أول عام 2008، وبالتالي؛ كان عليه أن يكتب تقريره حول »عملية الرصاص املصبوب« 
العنصري،  التمييز  للعنصرية،  املعاصرة  األشكال  حول  خاص  مقرر  ويوجد  أخرى.  مصادر  من  جمعت  أدلة  على  معتمدا 
البريد اإللكتروني متوفرة على املوقع االلكتروني ملكتب مفوض  كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب«، وعناوين 

األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان.

.)Salt Lake City، Utah( كاتبة هذا املقال هي محام أمريكي تعيش في مدينة سولت ليك، أوتا *

قراءة في املقال: هيئات األمم املتحدة واملقررون اخلاصون في السياق الفلسطيني
بقلم: سالم ابو هواش*

وبرغم أن نظام األمم املتحدة ملراقبة تطبيق مواثيق ومعاهدات حقوق اإلنسان يتطلب املزيد من التحسني والتعزيز، 
وأنه بحاجة للمزيد من الفعالية من أجل تلبية االحتياجات الكبيرة حلماية حقوق اإلنسان وحرياته وكرامته، ومن 
أجل صيانة السالم واألمن، ولتحقيق التعاون بني الشعوب؛ إال أن منظمات املجتمع املدني والفاعلني في مجال الدفاع 
عن حقوق اإلنسان يستطيعون االستفادة من هذا النظام في طرح القضايا الهامة التي تخص حاالت معينة خطيرة من 
انتهاكات حقوق اإلنسان، أو تخص حاالت كثيرة منتشرة تهم العديد من األطراف. وفي نفس الوقت، تستطيع منظمات 
املجتمع املدني احمللية والعاملية خدمة ومساعدة وتعزيز نظام مراقبة معاهدات األمم املتحدة نفسه، ليس عبر تقارير 
الظل والقيام بأعمال الضغط في أروقة هذه الهيئات فحسب، بل أن من خالل القيام بدور متكني األفراد واجلماعات من 
الوصول للنظام وتقدمي شكاويهم، ومن ثم متابعتها على مستوى الدولة املعنية، أو على مستوى التنسيق بني العديد 
من األطراف حلث الدول املختلفة على االلتزام بواجباتها جتاه احلقوق املكفولة مبوجب املعاهدات التي صادقت عليها. 
كما ان هذا النظام إذا ما وظف من قبل منظمات املجتمع املدني لتنظيم احلمالت الشعبية، والدعوية فانه ميكن أن يشكل 
القرار. وميكن للفلسطينيني،  املؤثرة في صناعة  الدول، وحتديدا تلك  السياسية لدى  اإلرادة  أداة في مواجهة غياب 
املنافي،  الالجئني واملهجرين في  أو حتى  األرض احملتلة عام 1967، داخل اخلط األخضر،  سواء ممن يعيشون في 
االستفادة من هذا النظام، وخاصة األحكام املتصلة بالقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله. ضمن هذا السياق، 
مع  »مدني«  تعاون  اتفاقيات  وصياغة  ضغط  بحمالت  القيام  عموما  الفلسطيني  املدني  املجتمع  منظمات  تستطيع 
أطراف املجتمع املدني العاملي، لتكون مبنية على أساس احلقوق املنصوص عليها في صكوك ومواثيق حقوق اإلنسان 
الدولية، ومبا ميكن من توسيع إطار املشاركة والضغط لتفعيل املتابعة األممية ملا يخص حقوق الشعب الفلسطيني، 

وحقوق شعوب وفئات أخرى تتعرض النتهاكات جسيمة حلقوقها. 

* سالم أبو هواش: باحث وكاتب فلسطيني، رئيس سابق ملجلس إدارة مركز بديل.

املصدر: األنروا

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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فيها باحلصول  املواطنني  إسرائيل  وعدت دولة  االستقالل”،  في و”ثيقة 
ديانتهم  أو  عرقهم  إلى  النظر  دون  احلقوق  جميع  في  التامة  املساواة  على 
في  لكن  دميقراطية.  كدولة  إسرائيل  تصنف  أن  يفترض  وعليه  جنسهم،  أو 
لذاتها  نعتها  ومــا  الصفة،  هــذه  عــن  البعد  كــل  بعيدة  إسرائيل  فــإن  الــواقــع، 
عندما  احلقيقة  تنكشف  ما  وسرعان  باطل،  ادعــاء  إال  الدميقراطية  بالدولة 
املــســاواة  ملــبــدأ  الــقــضــائــيــة  الــقــوانــني والــتــشــريــعــات والــتــطــبــيــقــات  نتفحص 
حقيقة  إلى  ستوصلنا  الفحص  نتيجة  االستقالل.  وثيقة  في  عليه  املنصوص 
واضحة ال مجال للجدل فيها، وهي أن جوهر القوانني والتطبيقات القضائية 
عنصري، فحتى القوانني التي سنت من أجل حماية حقوق اإلنسان واملواطن 
القضائي  قبل اجلهاز  اليهودي، وتفسر من  اإلنسان واملواطن  لتخدم  وجدت 
كدولة  إسرائيل  صورة  تبدو  حتى  ولكن  العربي،  حالة  في  الدولة  لصالح 

قانونيا. التمييز  يكون  أن  وجب  دميقراطية 

أنواع من  القوانني اإلسرائيلية نالحظ ثالثة  بحسب 
التمييز:

صراحة  الــقــوانــني  فيها  مييز  التي  احلــالــة  هــو  الــصــريــح:  التمييز  األول، 
أساسا  هنا  )واملقصود  اليهود  وغير  اليهود  واجبات  أو  حقوق  بني  وبوضوح 
الــيــهــوديــة-  للمنظمات  خــاصــة  مــكــانــة  مبــوجــبــهــا  تــعــطــى  أو  الــفــلــســطــيــنــيــون(، 

الصهيونية.
القانونية  األدوات  فيها  تتبنى  التي  احلالة  هو  اخلفي:  التمييز  الثاني، 
خاصة  الــيــهــود،  وغــيــر  الــيــهــود  بــني  التمييز  إلــى  وعمليا  فعليا  تـــؤدي  معايير 
هذا  يهود.  وغير  يهود  الصريحة  املصطلحات  استعمال  دون  الفلسطينيون، 
بنية  سنت  ولكنها  متييزية  معايير  ظاهريا  تستعمل  ال  التي  القوانني  يشمل 

فقط. العرب  على  لتطبيقها  واضحة 
القضاء  فيها  مييز  التي  احلالة  هو  املؤسسي:  القضائي  التمييز  الثالث، 

اليهود والعرب. اإلسرائيلي في أحكامه بني 
التمييزية: القوانني  على  األمثلة  بعض  إعطاء  يلي  فيما  سنحاول 

االستقرار  في  احلق  ميلك  يهودي  كل  القانون  هذا  مبوجب  العودة:  قانون 
في  اليهود  جلميع  مينح  خاص  امتياز  وهذا  )عولي(،  جديد  كقادم  إسرائيل  في 

املبدأ األساسي إلسرائيل كدولة يهودية. العالم ملجرد كونهم يهودا، ويعتبر 
على  احلــصــول  طــرق  إحــدى  “العودة”  تعتبر  اجلنسية  قــانــون  ومبــوجــب 
العرب  أما  عائالتهم،  وأفراد  لليهود  إال  متاحة  غير  وهي  اإلسرائيلية،  املواطنة 

فيحصلون على املواطنة عن طريق الوالدة أو اإلقامة أو التجنس.
مجالس  إقــامــة  ينظم  قــانــون   :1971- اليهودية  الدينية  اخلــدمــات  قــانــون 
القانون  هذا  لها.  امليزانيات  ويحدد  احمللية  السلطات  جانب  إلى  يهودية  دينية 
باقي  تتلقى  حيث  اليهودية؛  الدينية  املجالس  على  مقصورا  يجعله  بندا  يشمل 

الوزارة. األديان خدماتها مباشرة من 
عندما  الــيــهــوديــة-1950:  الــعــاملــيــة-الــوكــالــة  الصهيونية  املنظمة  قــانــون 
املنظمة الصهيونية  وضعت الصيغة األساسية للقانون لم يكن هناك فصل بني 
لرفع   1971 عام  الدولة  مع  التفاقية  التوصل  بعد  ولكن  اليهودية،  والوكالة 
جلسمني  وظائف  وحتديد  األصلي  القانون  تعديل  مت  اليهودية،  الوكالة  مكانة 

. منفصلني
هذان  به  قــام  الــذي  التاريخي  بــالــدور  إسرائيل  تعترف  القانون  خــالل  من 
من  وخارجها  الدولة  داخــل  العمل  مواصلة  في  بصالحيتهما  وتقر  اجلسمان، 
أجل تطوير واستيطان البالد. وفي عام 1979 وقعت دولة إسرائيل اتفاقية مع 
االتفاقية  هذه  وبحسب   ،)1971 لسنة  يعود  رجعي  )بأثر  الصهيونية  املنظمة 
يتعلق  منها  العديد  ان  حيث  العاملية،  الصهيونية  املنظمة  وظــائــف  حتــددت 
الدعم  بتقدمي  تتعلق  وظائفها  من  اآلخر  والقسم  “الشتات”  من  اليهود  بهجرة 

اليهود. املواطنني  املجاالت وحصرا ملصلحة  إلسرائيل في شتى 
وإمنا  املكتوب  النص  على  الفحص  يقتصر  ال  اخلفي،  التمييز  عنوان  حتت 
جيد  مثال  ممــوه.  متييز  وجــود  خشية  السطور  وراء  من  يكمن  ما  فحص  يجب 

اخلفي. للتمييز  كمعيار  العسكرية  اخلدمة  استعمال  هو  ذلك  على 
على  العسكرية  اخلدمة  أداء  واجب  يقر  العسكرية-1986:  اخلدمة  قانون 
االمــتــنــاع عن  إســرائــيــل مت  دولــة  إقــامــة  منذ  لكن  ال-18 ســنــه،  بلغ  مــواطــن  كــل 
من  اخلمسينيات  أواخـــر  فــي  جتنيدهم  بــدأ  الــذيــن  الـــدروز  عــدا  الــعــرب،  جتنيد 
خدمته  لقاء  مكافآت  على  املواطن  يحصل  القانون  هذا  بحسب  املاضي.  القرن 

في اجليش.
)الــعــودة  املــســرحــني  اجلــنــود  قــانــون  على  تعديل  أدخـــل   1971 الــعــام  وفــي 
مكان  إلــى  الــعــودة  فــي  املــســرح  اجلــنــدي  حــق  يــتــنــاول  قــانــون   -1949 للعمل( 
مخصصات  إعطاء  العمل  لوزير  يحق  التعديل  هذا  – بحسب  التجنيد  قبل  عمله 
ذات  العربية  العائلة  حترم  حني  في  اليهودية،  العائالت  في  لألطفال  إضافية 
نفس عدد األوالد من ذلك. وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 1997 حيث ألغيت 
املخصصات اإلضافية، مع إبقاء االمتيازات األساسية األخرى لصالح اليهودي 

اإلسرائيلي.
قــانــون اســتــيــعــاب اجلــنــود املـــســـرحـــني-1994 :أعــطــى اجلــنــود املــســرحــون 

العلمية  والــــدورات  للجامعات  الــقــبــول  أولــويــة  املــاديــة،  للمكافآت  بــاإلضــافــة 
تأسيس  مت  الــقــانــون،  هــذا  على  بــنــاء  الــعــرب.  حــســاب  على  وذلــك  والتأهيلية، 
صندوق خاص يرصد به لكل جندي مبلغ عن كل شهر خدمة وملدة )5( سنوات 
استعماله  مــن  اجلــنــدي  لتمكني  وذلـــك  الــعــســكــريــة،  اخلــدمــة  مــن  تسريحه  بــعــد 
إلكمال تعليمه وشراء بيت، وإذا لم يتم صرفه لهذه األهداف يتم سحبه مباشرة 

اخلاص. الستعماله  للجندي 
كذلك يحصل اجلنود املسرحون على قروض إسكان خاصة، ففي حني تبدو 
واضح  متييز  إلى  تؤدي  الواقع  في  أنها  إال  قانونية،  وكأنها  القروض  معايير 
بني األزواج الشابة العربية واليهودية، وذلك في حجم القروض املمنوحة. كما 
نالحظ على أرض الواقع أن معيار اخلدمة يستخدم كشرط أساسي للقبول في 

العمل. أماكن  أغلبية  في  الوظائف 
على مستوى التمييز املمأسس في اجلهاز القضائي: هناك مثال صارخ على 
لصالحيات  فنتيجة  احلكومية.  امليزانيات  تخصيص  موضوع  في  النوع  هــذا 
أن  املجال  هــذا  في  األبــحــاث  تشير  املــوازانــات،  وتــوزيــع  تخصيص  في  الـــوزراء 
اليهودي  الوسطني  في  األمــوال  رصد  في  املجاالت  من  العديد  في  تفاوت  هنالك 
للسلطات  الدينية،  للخدمات  األمـــوال  رصــد  فــي  مثال  متييزا  فنرى  والــعــربــي، 
اخلــدمــات  فــي  الضعفاء،  للطالب  ومــســاعــدات  التعليم  ميزانيات  فــي  احملــلــيــة، 
ترميم  مــشــروع  االبــتــدائــي،  قــبــل  التعليم  اخلـــاص،  اإلثــــراء  بــرامــج  املــدرســيــة، 
التفضيل  ومــنــاطــق  احلــكــومــي  الــتــوظــيــف  أو  التشغيل  املــيــاه،  حــصــة  األحــيــاء، 
أعطيت  حيث  اجلدد،  املهاجرين  إلسكان  تطوير  مناطق  أو  مدن  كإقامة  القومي 
جميع  في  تقريبا  لها  املــصــادر  تخصيص  في  األفضلية  املناطق  أو  املــدن  لهذه 
وقــروض  الصناعي  االستثمار  وهبات  الثقافة  مجاالت  في  وخاصة  املــجــاالت 
التصنيف،  بهذا  أو منطقة عربية  أو مدينة  قرية  أية  يتم تصنيف  اإلسكان، ولم 
وبالتالي لم تستفد من هذه املصادر، فمن هنا يفهم أن الهدف املعلن للقانون هو 

االستيطان. تشجيع 
قانونا   )20( من  أكثر  هناك  أن  نتيجة  إلى  نصل  القوانني  قائمة  راجعنا  إذا 
املبطن  أو  الواضح  التمييز  إلى  الكنيست جوهرها عنصري يهدف  سنت من قبل 

الفلسطينيني. اليهود، أو مبعنى أدق ضد  أو املمأسس ضد غير 
 – تبنتها  أو  إســرائــيــل  فــي  اعتمدت  الــتــي  تلك  الــقــوانــني  هــذه  “أغرب”  ومــن 
فترة  من  وانتدابية  عثمانية  قوانني   – و”الدميقراطية”  احلديثة  الدولة  وهي 
أصحابها  مــن  األراضـــي  سلب  بــهــدف  وذلــك  فلسطني؛  فــي  البريطاني  االنــتــداب 
لهذا  خصيصا  استحدثت  التي  القوانني  إلى  باإلضافة  هذا  العرب،  الفلسطينيني 
التغيرات  االعتبار  بعني  األخــذ  دون  تنفذ  والقدمية  البالية  فالقوانني  الهدف. 

الفترة. ومن األمثلة على ذلك:  التي حدثت منذ تلك  والتطورات 
قانون أراضي موات، والذي مبوجبه يتم مصادرة األراضي غير املفلوحة أو 

الغائبني، وأراضي  املزروعة، 
اإلنسان  كــان  لو  حتى  القانون،  هــذا  مبوجب  الغائب”:  “احلاضر-  قانون 
إحصاء  عملية  متــت  وعندما  معني  بتاريخ  ولكنه  الــدولــة  ضمن  اآلن  مــوجــودا 
-يقصد  “معادية”  لم يكن موجودا هنا بل في دوله  الدولة،  إقامة  السكان بعد 

الدولة. انتقلت مللكية  أمالكه  املجاورة- فهو يعد غائبا وكل  العربية  الدول 
املالية  لــوزيــر  الصالحية  مينح  الــعــام:  الصالح  أجــل  مــن  املــصــادرة  قــانــون 
أرض  على  بالطبع  تقع  واملصادرة  العامة.  املصلحة  أجل  من  أراٍض  مبصادرة 
إقامة مستوطنة جديدة الستيعاب  العامة هي  للفلسطينيني، واملصلحة  مملوكة 
أراضي  مصادرة  مت  أن  يحدث  ولم  عسكري.  تدريب  منطقه  إلقامة  أو  اليهود، 

التي صودرت منها. العربية  املنطقة  عربية من أجل تطوير 
كانت هذه حمله موجزة جدا ألقت الضوء على بعض من تشريعات إسرائيل 
منذ قيامها وحتى السنة األخيرة، والتي كانت بغالبيها تشريعات قدميه سبقت 
لكن امللفت هو استمرار “ابتكار”  سن قانون أساس “كرامة اإلنسان وحريته”، 
للفلسطينيني  املناهضة  القوانني  من  النوع  هذا  على  التعديالت  أو  التشريعات 
في  التمييز  هــذا  بــلــورة  هــو  واألخــطــر  التمييز،  ســيــاســة  تــأكــيــد  بــهــدف  الــعــرب 
على  التشريع  في  التمييز  بلورة  أن  اإلشــارة  جتدر  وهنا  أساسية.  تشريعات 
استعدادا  إسرائيل  فيها  تبدي  جديدة  مرحله  إلى  االنتقال  تعني  قومي  أساس 
التعديالت  هــذه  ومــن  الــدســتــوري.  بنائها  مــن  جــزءا  التمييز  كــون  عــن  لــإلعــالن 

األساسية: القوانني  على  “االبتكارات” 
املسرحني:  للجنود  امتيازات   )7 املسرحني)تعديل  اجلنود  استيعاب  قانون 
بواسطة  واألكــادميــيــني  اجلامعيني  الــعــرب  الــطــالب  ضــد  بالتمييز  احلــق  أعطى 
السكن  البت في استحقاق  املدنية، عند  أو  العسكرية  إلى معيار اخلدمة  اللجوء 

الطلبة. مساكن  في 
احلق  يعطي  املــواطــنــة-2008:  نــزع  صالحية   )9 )تعديل  املواطنة  قانون 
في  السكن  مثال  للدولة.  للوالء  خــرق  فيه  لعمل  نتيجة  املواطنة  بنزع  للدولة 
لــقــطــاع غــزة.  بــاإلضــافــة  الــقــانــون،  قــائــمــة حتــوي )9( دول عــربــيــة نــص عليها 
“خرق  القانون ميكن نزع املواطنة دون أن يثبت اجلرم اجلنائي  ومبوجب هذا 

بل وميكن البت في قرار نزع املواطنة غيابيا. الوالء للدولة”، 
قانون التدبيرات القانونية )التحقيق مع املشتبهني( )تعديل 4(-2008: 
مبوجبه )مدد في حزيران 2008 ألربع سنوات إضافية( يسمح بعدم إتباع 

وهنا  األمنية.  القضايا  في  املشتبهني  مع  جتري  لتحقيقات  املصور  التوثيق 
املطلقة  الغالبية  انه متييز على أساس قومي، ألن  إال  اإلعفاء  ال ميكن تفسير 

الفلسطينيني. من  هم  “األمنية”  التهم  في  للمشتبهني 
متـــديـــد ســــريــــان قــــانــــون املــــواطــــنــــة والـــــدخـــــول إلـــــى إســــرائــــيــــل )أمــــر 
لسنه  القانون  مفعول  سريان  متديد  مت   2008 متوز  في  الــســاعــة(-2003: 
القانون منع  الهدف األساسي لهذا  التاريخ،  إضافية، هي السابعة حتى ذلك 
الغربية  الضفة  الزوجني من سكان  أحد  فيها  والتي يكون  العائالت  لم شمل 

وقطاع غزة.
قانون أساس الكنيست )تعديل38( )مرشح زار دولة عدو خالفا للقانون(: 
أذن  بدون  زار،  من  كل  من  للكنيست  الترشح  حق  يسلب  التعديل،  هذا  مبوجب 
وذلك  عدوة،  كدولة  إسرائيل  تعرفها  والتي  معينة  عربية  دوال  الداخلية،  وزير 

التي سبقت موعد تقدمي قوائم املرشحني. في السبع سنوات 

في اخلتام أود أن أتطرق ولو بلمحه عابره إلى مشاريع 
لقوانني موجودة: أو تعديالت مقترحة  لقوانني مقترحة 

مــشــروع قــانــون املــواطــنــة )تــعــديــل إلــغــاء املـــواطـــنـــة(-2009: بحسب 
ملصادقة  احلاجة  دون  الداخلية،  لوزير  الصالحية  تعطى  املقترح  التعديل 
هذا  وبحسب  إســرائــيــل.  ســكــان  مــن  املــواطــنــة  لسحب  الــقــانــونــي،  املستشار 
“سياسيه”  املواطنة حتى ألسباب  الداخلية من نزع  التعديل سيتمكن وزير 
الفرد  بــأن  الــوزيــر  فيها  يقتنع  التي  احلــاالت  فــي  أيديولوجي”  “موقف  أو 
الشعب  ضد  أو  اليهودي  الشعب  دولة  باعتبارها  إسرائيل  دولة  ضد  يعمل 
اليهودي أو ضد كون دولة إسرائيل دوله يهودية وصهيونية ودميقراطية.
مــشــروع قــانــون املــواطــنــة والـــدخـــول الـــى إســرائــيــل )مـــرســـوم مــؤقــت(

)تعديل-قيود على املواطنة، ترخيص اإلقامة في إسرائيل وتصريح املكوث 
في إسرائيل(،2009: مبوجب هذا االقتراح يتم اعتبار جميع العرب معادين 
التقييدات  فأن  التعديل  مقترح  لسان  فعلى  عليها.  خطرا  ويشكلون  للدولة 
اإلقامة  من  “إرهابية”  عمليات  في  يشاركون  من  ملنع  تهدف  والترخيصات 

أو املكوث في إسرائيل.
مشروع قانون املواطنة )تعديل-تصريح الوالء(-2009: يطلب مشروع 
وذلك  بالوالء  التصريح  وهو  املواطنة،  على  للحصول  شرط  إضافة  القانون 
كدولة  إسرائيل  لــدولــة  واإلخـــالص  بــالــوالء  “ألتزم  التالي:  النص  بحسب 
كلما  الدولة  وخدمة  وقيمها  ولرموزها  ودميقراطية،  وصهيونية  يهودية 

القانون”.  أو بخدمة بديلة تدرج في  طولبت بذلك وبخدمة عسكرية... 
الداخلية  لــوزيــر  صالحية  الــقــانــون  مــشــروع  منح  أعــاله  الــنــص  بحسب 

بإلغاء مواطنة كل من لم يؤد اخلدمة العسكرية أو املدنية.
والعلم  للدولة  الــوالء  )تعديل-تصريح  السكان  سجل  قانون  مشروع 
والنشيد الوطني(، 2009: يطلب املشروع من كل مواطن يحق له استصدار 
نصه  والء  تصريح  على  البطاقة  على  احلصول  قبل  يوقع  أن  هوية،  بطاقة 

يكاد مياثل النص الوارد في تصريح الوالء أعاله.
مشروع قانون يوم االستقالل )تعديل-حظر إحياء يوم االستقالل أو يوم 
إقامة دولة إسرائيل كيوم حداد(2009: مبوجبه يحظر إحياء يوم االستقالل 
النشاطات في  إلغاء كل  إلى  إقامة دولة إسرائيل كيوم حداد وهذا سيؤدي  أو 

النكبة، وكل من يخالف يحكم عليه بالسجن ل-3 سنوات. ذكرى 
عضو  والء  )تــعــديــل-تــصــريــح  الــكــنــيــســت  األســـــاس:  قـــانـــون  مـــشـــروع 

ودميقراطية. وصهيونيه  يهودية  كدوله  للدولة  والء  تصريح  الكنيست(: 
عضو  والية  سريان  :الكنيست)تعديل-انتهاء  األساس  قانون  مشروع 
دولــة  وجـــود  رفــضــه  حــال  فــي  الكنيست  فــي  عضويته  :تــتــوقــف  الكنيست( 

ودميقراطية. صهيونيه  يهودية  كدوله  إسرائيل 
ال  من  على  ضريبة  فــرض  )تعديل-وجوب  األمــن  خدمة  قانون  مشروع 
في  املطلوب  لفهم  يكفي  العنوان  مــدنــيــة(،2009:  أو  عسكرية  خدمة  يخدم 

التعديل.
إسرائيل  أرض  دراسة  واجب  )تعديل-  الرسمي  التعليم  قانون  مشروع 
إسرائيل  أرض  تاريخ  موضوع  تعليم  يجب  بحسبه   :2009 والصهيونية( 
 3 العربية وملدة  املدارس  فيها  الرسمية مبا  املدارس  والصهيونية في جميع 
الهدف  أن  شك  وال  الدراسي.  العام  امتداد  على  األقل  على  أسبوعية  ساعات 

من وراء هذا التعديل فرض عملية األسرله على الطالب العرب.
يتضح مما ورد أعاله أن التمييز العنصري ضد الفلسطينيني من مواطني 
ممنهجة  سياسة  ميثل  القضائية  واألحــكــام  التشريع  مجاالت  في  إسرائيل 

تستهدف إقصاء كل من هو غير يهودي، في شتى املجاالت.   

املقال: اعتمدت عليها كاتبة  التي  املصادر 
اسرائيل، بروفيسر دافيد كريتشمر. للعرب في  القانونية  املكانة   .1  

نعامنة.  االلكترونية جلمعية عدالة- حنني  املجلة   .2

* محامية فلسطينية - حيفا.

تشريع وشرعنة التمييز العنصري: سياسة إسرائيلية ممنهجة 
بقلم: سلمى واكيم*

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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بنت  كما  تنجزها،  لــم  ولكنها  إســرائــيــل،  دولــة  الصهيونية  احلــركــة  أقــامــت 
»إسرائيل«  أن  ورغــم  بناءها.  تنجز  لم  ولكنها  اليهودية«  »األمــة  الصهيونية 
أنها لم تشترط  املفهوم الصهيوني كـ »دولة قومية« لليهود، بيد  تقوم مبوجب 
وجود األمة قبل الدولة، بل رأت أن الدولة تثّبت األمة. ورمبا كان ذلك خيارها 
وهنا،  دولــة.  أرضها  على  تنبت  أمة  وجــود  عدم  اإلعتبار  بعني  باألخذ  الوحيد، 
تظهر العقدة التي أفرزتها الصهيونية بعد إقامة الدولة، وهي أن على إسرائيل 
مكتملني،  غير  مشروعني  باعتبارهما  التشكل،  قيد  تظال  أن  اليهودية«  و«األمــة 

الى األبد. 
لــقــد أقــيــمــت »إســرائــيــل« كــمــشــروع كــولــونــيــالــي صهيوني أوروبــــي خــارج 
مسلكهما.  وسلك  األوروبيتني،  والقومية  الكولونيالية  مبفردات  تغذى  أوروبا، 
مسوغات  فقدت  قد  الصهيونية  أن  حلني  بدا  فقد  الدولة،  بعد  ما  مرحلة  في  أما 
صياغته  أعــادت  ما  سرعان  الذي  جوهرها،  على  التركيز  الى  لتنتقل  وجودها، 
املخلوق  لّف  واذا  »إسرائيل«.  وليدتها  اكتمال  عدم  بفعل  »وجوديا«،  باعتباره 
األخطار احملدقة، فال بد خلالقه أن يأخذه بعنايته. ولكن في حقيقة األمر، فإن 
القادة الصهاينة إلسرائيل قد عملوا دوما على تدعيم دولتهم من جهة، ولكنهم 
لم يطمحوا يوما بأن تبلغ دولتهم االكتمال، وهو من نوع النبوءات التي حتقق 

ذاتها. 
في  مهما  ركــنــا  تـــزال،  وال  الــهــجــرة  شكلت  لقد  للتوضيح.  مثال  هنا  نــســوق 
»نفي  الشهير  الصهيوني  املــبــدأ  ضمن  الــدولــة،  بــنــاء  صعيد  على  الصهيونية 
من  املاليني  استقطاب  فعال  الصهيونية  واستطاعت  الشتات«.  »جمع  و  املنفى« 
بيهود  تعلقا  أكثر  الوقت  مع  أضحت  إسرائيل  ولكن  إسرائيل.  الى  العالم  يهود 
»نفي  وجــوب  مــن  بــد  ال  كــان  هنا،  ومــن  بها،  تعلقهم  مــن  »شتاتهم«  فــي  العالم 
اخلــارج،  في  طويلة  وصهيونية  إسرائيلية  أذرع  وجــود  لضمان  املنفى«  نفي 

وخصوصا في مراكز صنع القرار األوروبية واألمريكية.  
ــابــل، فــقــد ظـــل مـــشـــروع بــنــاء الـــدولـــة غــيــر مــكــتــمــل، ودائـــمـــا حسب  فـــي املــق
وعلى  بإسرائيل،  احملدقة  الوجودية  األخطار  ظل  في  خصوصا  الصهيونية، 
ضــوء بــقــاء معظم الــيــهــود خـــارج دولــتــهــم االفــتــراضــيــة، إســرائــيــل، الــتــي بقيت 
أو  جنودها،  أقــدام  تصل  أينما  حدودها  إمنا  ُمعّرفة،  حــدود  وبال  دستور  بــدون 
إلى  سنصل  »عندما  إسرائيل:  حدود  عن  سئلت  عندما  مئير  غولدا  صرحت  كما 

احلدود سنخبركم”.
وإذا كان هذا غير كاف، فإن »املصادرة« الصهيونية جلل »أراضي الدولة« التي 
كانت مملوكة من قبل الفلسطينيني العرب لصالح »الصندوق القومي اليهودي«، 
الصهيونية  لصالح  الدولة  سيادة  من  قليل  غير  جــزء  نــزع  على  داللــة  أكبر  لهو 
العاملية مباشرة على طريق أرجحة الدولة وزيادة تعلقها بالصهيونية، وللدقة، 

لضمان استقرارها، كدولة يهودية، من خارج مؤسساتها الدوالنية.   
طريقا  دولــتــهــم  أعــطــوا  قــد  الصهاينة  أن  فــي  يكمن  كــلــه،  ذلــك  مــن  واألخــطــر 
واحدا للحياة، هو ضمان تفوقها العسكري واستعالءها العرقي من خالل مبدأ 
بالعودة  املتمثلة  املشروعة  الفلسطينية  احلقوق  تعني  وهنا،  األغيار«.  »نفي 
واملساواة وتقرير املصير، تدميرا فوريا إلسرائيل، وهذا صحيح الى حد كبير. 
الفلسطيني  االنــســان  حقوق  رهــن  أن  السياق،  هــذا  فــي  التأكيد  مــن  بــد  ال  ولكن 
وليست  وحدهم  الصهاينة  مسؤولية  هي  الــذاتــي  اسرائيل  بتدمير  املشروعة 
مسؤولية الفلسطينيني بأي حال من األحوال. في أعقاب احتالل الضفة الغربية 
وقطاع غزة في العام 1967، فكر الصهاينة في طرق التعامل، وطاملا كان ضم 
بني  الدميغرافي  التوازن  خلخلة  الى  سيؤدي  املواطنة  ومنحهم  الفلسطينيني 
أبارتهايد  دولــة  اثــنــني:  خيارين  ثمة  كــان  فقد  الفلسطينيني،  والــعــرب  اليهود 
رسمي أو دولة دميقراطية جلميع مواطنيها. وفي نهاية املطاف، بدأت إسرائيل 
تعد للخيار األول ولكن بشكل غير معلن، وأكثر فظاعة مما كان عليه في جنوب 

أفريقيا مع الوقت. 
أبــراهــام  تعبير  بحسب  دولـــة«  »شبه  تعتبر  التي  إســرائــيــل  احملصلة،  فــي 
بورغ، أصبح من االستحالة فصلها عن الصهيونية، ألنها بدون ذلك، وببساطة 

متناهية، لن تكون »إسرائيل«. 
منو  دون  حائلة  تقف  وأيديولوجيتها  الصهيونية  فــإن  األمــة،  صعيد  على 
العالم،  يهود  وحــدة  على  العنصري  بــاصــرارهــا  اسرائيل  فــي  مستقلة  قومية 

احمليطة  املنطقة  من  جــزءا  لتصبح  الغرب  عن  الدولة  هــذه  انفصال  وبرفضها 
بها. من هنا، يظل املجتمع اليهودي في إسرائيل قيد التشكل مع وفود كل هجرة 
ظل  فقد  وعليه،  تليها.  التي  الهجرة  قــدوم  مع  آخر  تشكل  إنتظار  وفي  جديدة، 

املجتمع اليهودي الصهيوني في إسرائيل يعيد إنتاج نفسه تباعا. 
اليهودي  الى خلق  انسجام قسرية ترمي  الصهر، كعملية  واذا كانت بوتقة 
)سفاردمي(،  الشرقيني  اليهود  صهر  في  جزئيا  جنحت  قد  اجلديد  اإلسرائيلي 
فهل ستنجح هذه  الفالشا،  اليهود  السوفييت، ونبذت  اليهود  وفشلت في صهر 
البوتقة في صهر يهود أمريكا؟ قطعا ال. من هنا، تظل عملية بناء األمة اليهودية، 

مستمرة وقيد التشكل، الى أجل غير مسمى. 
ويرفع قادة إسرائيل في هذه األيام من وتيرة مطالبهم بضرورة اإلعتراف 
على  تركيزها  من  عديدة  فلسطينية  أصــوات  ترفع  فيما  الــدولــة،  »يهودية«  بـ 
يأخذ  ال  وذلك،  هذا  بني  السرائيل.  العنصري  الكولونيالي،  االستيطاني،  البعد 
املسبب طريقه؛ أي الصهيونية. وبغياب فهم املسبب أو طرحه لن نفهم الناجت. 
والتمييز  واالحتالل  االستعمار  كرس  من  وهي  إسرائيل،  رب  هي  فالصهيونية 

والتطهير العرقي بحق الفلسطينيني أصحاب األرض. 
ثــمــة أســئــلــة اســتــنــكــاريــة تعلو فــي هـــذا الــســيــاق: هــل مــن املــمــكــن أن تكون 
استيطان  دون  مــن  أو  صهيونية؟  غير  احلــالــيــة  صــيــرورتــهــا  فــي  »إســرائــيــل« 

ومتييز؟ وعن أي يهودية نتحدث، عندما نتطرق الى يهودية الدولة؟ 
باستثناء  جمعاء  اليهودية  تصهينت  لقد  املتصهينة.  اليهودية  حتما  إنها 
حفنة صغيرة ممن تتواجد على هامش التاريخ وفي أحسن األحوال غير مؤثرة 
العلماني  الصهيوني  الفكر  في  الدين  تأصيل  جــرى  لقد  احلركة.  مسارات  في 
اليهودية  العقيدة  عــن  بــتــاتــاً  تنفصل  ال  الصهيونية  فالقومية  كبير.  بشكل 
دينها  بني  اليهود  أغلبية  ُتــفــّرق  ال  هنا  من  وتعاليمها،  ومفاهيمها  ومفرداتها 
الدين،  إلــى  تشير  »يــهــودي«  واحدة، فكلمة  أليديولوجية  وجهان  وقوميتها، 
كانت  واذا  الــقــدس(.  في  صهيون  )جبل  األرض  إلــى  تشير  »صهيوني«  وكلمة 
اليهودية  فــإن  البداية،  في  اليهودية  في  الــروافــد  كأحد  بــرزت  قد  الصهيونية 
حتى  صهيونية،  بــدون  يهودية  يــوجــد  ال  الصهيونية.  روافـــد  أحــد  هــي  الــيــوم 
األرثوذكسية اليهودية التي ال تعترف بإقامة دولة اليهود قبل قدوم املشيح، قد 
تأسرلت بداية في إسرائيل الصهيونية، ثم تصهينت أخيرا، عبر إنشاء أحزاب 

لها ضمن املؤسسة احلاكمة في إسرائيل. 
يبرز التركيز املفرط على اسرائيل كدولة يهودية، إذن، ألن الصهيونية التي 
خالل  من  حتاول  الشعار،  لهذا  الفلسطينيون  ومنهم  العرب  رفض  متاما  تعلم 

محيط  مواجهة  في  وقومية(  )كدين  العددية  اليهود  قلة  تضع  أن  هذا  خطابها 
الضحية  دور  لعب  مجددا  لها  يضمن  ما  وهو  والعرب،  املسلمني  ماليني  يضم 
مرة أخرى. إن هذا اخلطاب، بالرغم من عبثيته، فإنه يرمي الى عرض الصراع 
الصراع  هذا  أن  وهو  القصيد:  بيت  مغيبا  »قوميات«،  صراع  أو  أديــان،  كصراع 
في حقيقته صراع بني حركة استيطانية استعمارية مع أصحاب األرض الذين 

املسلوبة.  يطالبون بحقوقهم 
الفلسطينيني  الذي نهش بلحم  البعد االستيطاني للصهيونية واسرائيل  إن 
خصوصا  أوروبـــا،  قمع  من  هربوا  قد  الصهاينة  بعض  كــون  حقيقة  حتميه  ال 
قد  الشمالية  أمــريــكــا  فــي  املستوطنني  مــن  فالعديد  الــهــولــوكــوســت.  أعــقــاب  فــي 
الفقر، كذلك في أستراليا واجلزائر  تركوا بالدهم هرباً من االضطهاد الديني أو 
وطرد  األرض  بسلب  يكتفون  ال  هؤالء  أن  في  هو  املدهش،  األمر  ولكن  وغيرها. 
بهم،  تعجب  أن  الضحية  على  ويلحون  بــل  محلهم،  آخــريــن  وإحـــالل  السكان 

ومتنحهم الشرعية، وتقسم لهم الوالء. 
»املؤرخون  إسم  عليهم  اطلق  ممن  عدد  دعا  املاضي،  القرن  تسعينيات  في 
مواطنيها«،  كل  »دولــة  الى  يهودية«  »دولــة  من  إسرائيل  حتويل  فكرة  اجلــدد« 
من خالل بحوث نقدية واجهت الصهيونية فكرا وممارسة. وسرعان ما صنف 
على  الثناء  بدافع  ليس  الصهيونية«،  بعد  »ما  مفهوم  ضمن  العلمي  التيار  هذا 
والشتيمة  والقدح  الذم  الى  هؤالء  تعرض  فقد  صحيح.  العكس  وإمنا  اإلطالق، 
ولصق تهم اخليانة بهم. ورغم أن »املؤرخون اجلدد« قد القوا ردودا محمودة، 
وجتمد،  وانحسر  تبدل  ما  سرعان  التيار  هذا  أن  إال  ودوليا،  وعربيا  فلسطينيا 
السطح تيار جديد  أنفاسه االخيرة، ليطفو على  الى لفظ  أنه في طريقه  ويبدو 
يسمى »الصهيونية اجلديدة«، وهم بخالف الصهاينة التقليديني، أكثر استعدادا 
والتعددية  املدنية،  احلــقــوق  حساب  على  للدولة،  اليهودي  الطابع  لترسيخ 

الدميقراطية.  الثقافية واملبادئ 
الصهيونية  نهاية  حــال  بــأي  يعني  ال  اسرائيل  استمرار  بــأن  نقول  ختاما، 
وإمنا انتقالها الى مرحلة جديدة تعيد من خاللها عملية إنتاج الدولة واألمة. في 
املسار التاريخي، الصهيونية قد خلقت إسرائيل ككيان غريب وفي ظروف بالغة 
وأرجحته  وتشويهه  عزلته  في  ساهم  من  أكثر  الوقت  ذات  في  ولكنها  التعقيد، 

وعدم اكتماله، وذلك للحيلولة دون نفي ذاتها. 

األركان  دار  عام  مدير  وهو  كاريكاتير،  ورسام  باحث  هو  بقاعي  نهاد   *
لإلنتاج والنشر 

الصهيـونيـة، اليهوديــة، وإسرائيــل
بقلم: نهــاد بقاعــي*

»نحن جيل مستوطن، وبدون اخلوذة املعدنية واملدفع، لن نستطيع زرع شجرة أو بناء منزل. ال تدعوا الكراهية التي يشعر بها 
نحونا مئات اآلالف من العرب حولنا تثنينا عن عزمنا«. 

موشيه ديان، )1956(. 

أحد املؤمترات اليهودية خاص بالعالقات اإلسرائيلية-األمريكية في احلقبة اجلديدة، 2007. املصدر: موقع االنتفاضة اإللكترونية

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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في الثامن من شهر كانون األول عام 2009، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية مؤمترها العام 
في منطقة البحر امليت؛ وكانت قضايا األرض والتخطيط والبناء والتنظيم ومناطق النفوذ وسياسة هدم البيوت العربية 
مشاكل  وهي  والتصنيع،  واجلباية  االشفاء  وخطط  امليزانيات  قضايا  الى  إضافة  املؤمتر،  بحثها  التي  القضايا  أبرز  من 
مزمنة ولكنها تتفاقم مع مرور السنني. ومما ال شك فيه أن املشاكل املذكورة لها وثيق الصلة مبكانة العرب في اسرائيل 
الصدف.  البالد، وإنها ليست وليدة  العرب في  الفلسطينيني  االسرائيلية ضد  السلطات  التي متارسها  التمييز  وسياسة 
فالسكان الفلسطينيون يعانون من متييز بنيوي بفعل السياسات احلكومية وتعريف اسرائيل لذاتها بأنها دولة يهودية 
أو دولة اليهود. وتعتبر قضايا األرض واخلرائط الهيكلية ومناطق النفوذ جوهر الصراع الذي تخوضه السلطات احمللية 

العربية واجلماهير العربية الفلسطينية واحلركات السياسية مع السلطات االسرائيلية ودوائرها احلكومية.

قضايا األرض ومناطق النفوذ
يشكل الفلسطينيون نحو 16،7% من مجمل السكان في اسرائيل )باستثناء القدس واجلوالن احملتلني عام 1967(، ولكنهم 
ميلكون أقل من 3% من أراضي الدولة. ورغم أن عددهم تضاعف أكثر من سبع مرات منذ قيام إسرائيل، إال أن مساحة أراضيهم 
كانت وما زالت تتناقص باستمرار، وذلك بفعل املصادرة والقوانني واألنظمة التي طبقتها حكومات اسرائيل املتعاقبة بهدف 

السيطرة على أراضيهم.
مارست حكومة اسرائيل سياسة املصادرة وتضييق اخلناق على السلطات احمللية العربية ورسمت لها مناطق نفوذ ضيقة 

متر مبحاذاة البناء احمليط، مما جعل هذه السلطات تعاني من مشاكل بالغة على الصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وحسب املعلومات الواردة في املسح الشامل للبلدات العربية وسلطاتها احمللية في اسرائيل لعام 2007، واملتوفرة في بنك 
”ركاز«، فان نحو 46،7% من السكان العرب في البالد يعيشون في جتمعات  املعلومات عن األقلية الفلسطينية في اسرائيل 
سكانية تدير شؤونها مجالس محلية قروية، ونحو 33،8% في بلدات تعرف على أنها مدن، و 8،2% يعيشون في مدن مختلطة، 
و 3،6% في بلدات تخضع لسلطة مجالس إقليمية. بينما يعيش نحو 7،7% في أكثر من 40 قرية في اجلنوب )النقب( والشمال 
ال تعترف بها السلطات كقرى مستقلة، وكل هذه التجمعات تعاني األمرين من سياسة تضييق اخلناق واحلصار التي تطبقها 

املؤسسات االسرائيلية.
سياسة التمييز بني العرب واليهود فيما يتعلق مبناطق النفوذ بارزة جدا، واملقارنات تظهر ذلك بكل وضوح وال تدع مجاال 
يبلغ تعداد سكانها حسب  التي  املسيح،  بلد  فالناصرة  العرب.  املواطنني  العنصري ضد  التمييز  اسرائيل متــارس  بأن  للشك 
نفوذ  تبلغ مساحة منطقة  بينما  نفوذها 14،123 دومنــا  تبلغ مساحة منطقة  الف نسمة،  احصائيات عام 2007 حوالي 66 
الناصرة العليا 32،521 دومنا، علماً بأن عدد سكانها في نفس العام حوالي 42،600 نسمة، وعلما بأن هذه املدينة تأسست عام 

1957 على أراضي مصادرة كانت تابعة لبلدات عربية مجاورة.
وتشير هذه األرقام الى أن الناصرة العربية تعاني أزمة سكنية خانقة، حيث تبلغ الكثافة السكانية 4716 نسمة لكل كم 

مربع، بينما ال تزيد الكثافة في الناصرة العليا اليهودية عن 1310 نسمة لكل كم مربع.
كما أن املقارنة بني مدينة ام الفحم ومدينة العفولة تؤدي الى نفس النتيجة. فعدد سكان أم الفحم يزيد عن عدد سكان العفولة 
بحوالي 5 آالف نسمة، بينما تزيد مساحة منطقة نفوذ العفولة عن منطقة نفوذ أم الفحم بحوالي 4650 دومنا، وهذا يعني ازدياد 

االكتظاظ في املدينة العربية التي صودرت الغالبية العظمى من أراضيها.
في عام 1995 اصبحت سخنني مدينة ولكنها ظلت محاصرة ولم تفكر السلطات في توسيع منطقة نفوذها. عدد سكان املدينة 
حوالي 26 الف نسمة ولكن مساحة منطقة نفوذها 9816 دومنا وهي محاصرة مبستوطنات وقرى تابعة ملجلس »مسجاف« 
االقليمي. عدد السكان التابعني ملجلس »مسجاف« نحو 22 الف نسمة، بينما تبلغ مساحة منطقة نفوذه نحو 180،000 دومن، 
بينما يقل عدد سكان املجلس االقليمي »مطيه آشر« عن 20 الف نسمة فان منطقة نفوذه حتتل 220 الف دومن. وهذا ال يعني أن 

األرض لليهود وأن »املدن« العربية ستتحول الى »جيتوات«.
يشكل النقب حوالي ثلثي مساحة »اسرائيل« ولكن رغم الكثافة السكانية القليلة في هذه املنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 
14 مليون دومن فان السلطات االسرائيلية تضيق اخلناق على العرب وجتود باألراضي على البلدات اليهودية. ففي عام 1994 
اصبحت »راهط« مدينة ويبلغ تعداد سكانها اليوم نحو 44 الف نسمة بينما تبلغ مساحة منطقة نفوذها 19،586 دومنا. وفي 
املقابل، فان مساحة منطقة نفوذ مدينة »عراد« اليهودية تبلغ 93،140 دومنا رغم أن عدد سكانها 23،400 نسمة تقريبا. وتعتبر 

مدينة »راهط« من أفقر املدن في اسرائيل وتشكل بؤرة من بؤر البطالة في البالد، فيما تعتبر »عراد« مدينة ميسورة احلال.

املجالس االقليمية
تتكون املجالس االقليمية من مستوطنات وقرى زراعية صغيرة متفرقة، وهذه املستوطنات التي تشمل الكيبوتسات والقرى 
التعاونية تشكل التعبير املركزي لترجمة األيديولوجية الصهيونية بصورة عملية. متلك هذه املجالس مساحات شاسعة من 
األراضي رغم قلة تعداد سكانها، وهي في األساس مجالس يهودية. أما املجالس االقليمية العربية التي تضم عددا قليال من القرى 

الصغيرة فلها معاملة خاصة.
تستولي املجالس االقليمية اليهودية على أراضي واسعة ال تتناسب وعدد سكانها، وهي تشكل وسيلة لالستيالء على أراضي 
الدولة والتي هي باالساس في معظمها ملكية خاصة لالجئني الفلسطينيني. فاملجلس االقليمي »أشكول« في لواء اجلنوب الذي 
تأسس عام 1951، ال يزيد تعداد سكان القرى والكيبوتسات فيه عن 10 آالف نسمة، بينما تبلغ مساحة منطقة نفوذه مليون 
دومن. واملجلس االقليمي »رمات هنيجب« الذي تأسس عام 1954، تبلغ مساحة منطقة نفوذه 4 مليون دومن رغم أن عدد سكان 

القرى فيه، والبالغ عددها 12 حسب احصائيات مكتب االحصاء املركزي لعام 2007، بلغ نحو 6200 نسمة.
املجلس االقليمي »أبو بسمة« في النقب الذي تأسس عام 2004 له وضع مختلف »بفضل« سياسة التمييز العنصري. في 
منطقة نفوذ املجلس االقليمي يسكن نحو 80 ألف عربي، بعضهم في قرى معترف بها وبعضهم في جتمعات سكنية ال تعترف بها 
السلطات االسرائيلية، وتبلغ مساحة منطقة نفوذه 43 ألف دومن، وسكان التجمعات غير املعترف بها محرومون من اخلدمات 

األساسية مثل التيار الكهربائي وشبكة املياه واملجاري واملدارس والعيادات الصحية وغير ذلك.

اخلرائط الهيكلية
في  البناء  مسطحات  وتوسيع  الهيكلية  اخلرائط  اقــرار  في  لها  التابعة  والدوائر  الداخلية  وزارة  ومتاطل  تعرقل 
واملستقبلية  اآلنية  احلاجات  وتلبية  واملــدن  القرى  هذه  تطوير  أمام  عقبات  ذلك  يشكل  بحيث  العربية،  واملــدن  القرى 
للسكان، خاصة في مجاالت السكن، واملأوى، وتوفير األراضي لألغراض العامة وللتطوير االقتصادي. كما أن اخلرائط 

املودعة من أجل اقرارها من قبل جلان التخطيط والبناء اللوائية تختلف عن اخلرائط التي أعدها اخلبراء، وهي ال تلبي 
احتياجات املواطنني، وتتجاهل مطالب السلطات احمللية العربية. هذه اخلرائط التي تودع منذ سنوات تشمل مساحات 
ضيقة وصغيرة لبناء املساكن، وال تتضمن حلوال من أجل التطوير االقتصادي أو اقرار مناطق صناعية في القرى واملدن 

العربية، وهي بذلك تبقي الوضع كما هو عليه.
ان مسطحات البناء الضيقة، وتقاعس وزارة الداخلية والدوائر الرسمية في اقرار خرائط هيكلية مناسبة وتلبي 
احتياجات املواطنني، تدفع الكثيرين الى البناء غير املرخص من أجل توفير املأوى أو املباني ألغراض اقتصادية من أجل 
توفير لقمة العيش، مما يدفع السلطات الى فرض الغرامات الباهظة على »املخالفني« واصدار أوامر الهدم لهذه املباني. 
القروية  السلطات احمللية  التي تواجهها  القضايا  ابرز  العربية من  البيوت  ان تصبح سياسة هدم  الغريب  وليس من 

والبلدية.
وفي ظل هذه السياسة، فان بعض الدراسات تشير الى أن ما يقارب 30% من األسر في البلدات العربية تعاني من 
املشكلة في ظل غياب  الهيكلية املصدق عليها، وتستفحل هذه  لها ضمن اخلرائط  لبناء مساكن اضافية  غياب األرض 
سوق العقارات في القرى واملدن العربية. ان عدم توفر أرض البناء يشكل السبب املركزي واألهم للضائقة السكنية التي 

يعاني منها الشعب العربي الفلسطيني في اسرائيل.

املناطق الصناعية في البلدات العربية
مناطق  فيها  محلية  سلطة   74 أصل  من  محلية  سلطة   25 فهناك  صناعية.  مناطق  بدون  احمللية  السلطات  غالبية 
واملشاغل  املختلفة.  واخلــدمــات  الهبات  السلطات  هــذه  من  لقسم  تقدم  والتجارة  الصناعة  وزارة  أن  غير  صناعية، 
نقل  ويعتبر  متواضعة.  وصناعة  خدمات  وتقدمي  لعرض  جميعها  الصناعية  املناطق  هذه  في  اقيمت  التي  واملصانع 
احملال التجارية واملصانع من األماكن السكنية الى مناطق خارج مناطق السكن من أهم اجنازات املناطق الصناعية، 
العربية  البلدات  املستثمرين من خارج  لم تنجح في جذب  الصناعية  املناطق  أن  بالكامل، كما  يتم  لم  النقل  ولكن هذا 

لبناء املشاغل واملصانع، األمر الذي من شأنه ان يضعف دخل السلطات احمللية العربية.
وتفيد دراسة أجراها مركز التخطيط البديل، بأن السلطات تخصص مناطق صناعية أوسع للوسط اليهودي من 
الهيكلي  التنظيم  مخطط  فان   ،2007 عام  أجريت  التي  الدراسة  هذه  وحسب  العربي.  للوسط  تخصصها  التي  تلك 
القطري قد خصص مساحة 11،600 دومن للمناطق الصناعية في البلدات العربية )13 مترا مربعا للفرد( وباملقابل 

خصص نحو 347،000 دومن للمناطق الصناعية في البلدات اليهودية )61 مترا مربعا للفرد(.

السلم االجتماعي – االقتصادي وتقارير الفقر
سياسة مصادرة األراضي العربية، وسلب أراضي الفالحني العرب التي مارستها احلكومات االسرائيلية املتعاقبة منذ النكبة 
عام 1948، سددت ضربة قوية للفالحني واملزارعني العرب. وقد دفعت هذه السياسة، إضافة إلى أسباب أخرى، املواطنني العرب 
الى البحث عن أماكن عمل أخرى، بحيث حتولوا الى أجيرين. وحسب موقع ركاز – بنك املعلومات التابع جلمعية اجلليل- فان 
3،1% من قوى العمل العربية في البالد عملت في فرع الزراعة في العام 2006. وقد أضعف غياب املناطق الصناعية احليوية 
اجلماهير  افقار  في  واالجحاف  العنصري  والتمييز  التهميش  سياسة  وساهمت  العربية.  احمللية  السلطات  اقتصاد  والنشطة 

العربية في البالد ودفعها الى البطالة أحيانا والى العيش في ظل ضائقة سكنية.
تصنف دائرة االحصاء املركزية االسرائيلية التجمعات السكانية حسب السلم االجتماعي االقتصادي من 1 – 10 )1 هو األدنى 
و 10 هو األعلى(، وذلك حسب متغيرات مختلفة من بينها التربية والتعليم، واملستوى الثقافي، ومستوى املعيشة ودخل األسرة 

ومصروفها، والبطالة، والدميوغرافيا وغيرها.
االجتماعي  السلم  أسفل  حتتل  العربية  البلدات  كل  فان  األخيرة،  السنوات  في  املركزية  االحصاء  دائــرة  معطيات  وحسب 
االقتصادي، باستثناء قريتي اجلش )5( ومعليا )6(. كما أن جميع البلدات العربية في النقب حتتل الدرجة األخيرة في السلم. 
كما تشير املعطيات الى ان 95،8% من البلدات العربية تعيش في درجات السلم الدنيا األربع )مقارنة بالبلدات اليهودية التي تبلغ 

نسبتها 23،5%(، بينما تعيش في الدرجات اخلمس العليا من السلم أكثر من نصف البلدات اليهودية.
وفي حني يشير التقرير حول الفقر في العام 2008 الصادر عن مؤسسة التأمني الوطني، إلى أن 23،7% من االسرائيليني هم 
فقراء، فان نسبة الفقراء في صفوف العرب قد بلغت نحو 49،4% في العام املذكور. هذه االحصائيات تعني ان نسبة الفقراء في 

صفوف العرب تزيد عن ضعف نسبة الفقراء في صفوف اليهود.
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امليزانيات في ظل اجلباية املتدنية والتقليصات احلكومية
والضرائب  املياه  وأثــمــان  )االرنــونــا(  السكن   ضريبة  الــذاتــي  الدخل  على  األســاس  في  احمللية  السلطات  تعتمد 
املفروضة على احملال التجارية واملصانع والبنوك وغير ذلك )الهبات واملساعدات احلكومية من الوزارات املختلفة(. 
وذلك  وقليل،  منخفض  العربية  احمللية  السلطات  لدى  الذاتي  الدخل  أن  سابقا،  ذكرنا  ما  إلى  استنادا  الواضح،  ومن 
الصناعية  املناطق  وغياب  جهة،  من  عليها(  واالستيالء  األراضــي  مــصــادرة  )بسبب  الضيقة  النفوذ  مناطق  بسبب 
العربية يحتلون اسفل السلم االجتماعي  الغنية والنشطة من جهة ثانية. اضافة لذلك، فان السكان العرب والبلدات 
)األرنونا(،  السكن  ضريبة  دفع  يستطيعون  ال  غالبيتهم  في  فقراء  السكان  هؤالء  ان  يعني  الذي  األمر  االقتصادي،   –
احمللية  السلطات  لدى  الذاتي  الدخل  انخفاض  الى  تؤدي  العوامل  هذه  عالية.  ضريبية  تخفيضات  على  فيحصلون 

العربية وزيادة اعتمادها على الهبات واملساعدات احلكومية.
على  الداخلية  وزارة  عملت  الفلسطينية،  العربية  واجلماهير  احمللية  السلطات  خاضته  الذي  النضال  أعقاب  في 
الوزارة تراجعت عن  العربية واليهودية، ولكن  للسلطات احمللية  تقدمها  التي  الهبات  الفجوات والتمييز في  تقليص 
االشفاء  خطة  استدعت  فقد  احلكومية.  امليزانيات  في  الكبرى  التقليصات  بعام  املعروف   ،2003 عام  السياسة  هذه 
التي قدمها وزير املالية، بنيامني نتنياهو، تقليص هبات املوازنة بنسبة 50%، وقد مت ذلك في منتصف العام وبدون 
سابق انذار. وقد شكل ذلك ضربة قاسية وأحدث أزمات مالية حادة لكثير من السلطات احمللية العربية. فالهبات التي 
قد  الهبات  وهذه  الفقيرة.  احمللية  والسلطات  العربية  احمللية  للسلطات  أساسي  دخل  مصدر  تشكل  للموازنة  تعطى 
تشكل 30% من ميزانية السلطات احمللية العربية، مقابل 10% من ميزانيات السلطات احمللية اليهودية األقوى، بسبب 
اجلاليات  من  التبرعات  إلى  إضافة  عليها،  حتصل  التي  العالية  التطوير  وميزانيات  فيها  االقتصادية  املرافق  وجود 

واملؤسسات اليهودية غير احلكومية في العالم.
لقد أدت هذه التقليصات في ظل العجز املتراكم في السلطات احمللية العربية الى شل هذه السلطات، وحالت دون 
قيامها بتقدمي اخلدمات االساسية، وعجزت بعضها عن دفع رواتب املستخدمني لعدة أشهر. كما أصبح العديد من هذه 
قد  كانت  الداخلية  ان وزارة  منها. ويذكر  الداخلية بحل عدد  أوامر من وزارة  االنهيار، وصدرت  السلطات على حافة 
حلت اكثر من 15 سلطة محلية عربية، من بينها بلديات، وعينت جلان الدارة هذه السلطات، بدال من االدارة املنتخبة، 

وغالبا ما كان رؤساء هذه اللجان من احملسوبني على األحزاب احلاكمة.
اليهودية  العليا  والناصرة  العربية  الناصرة  ميزانية  في  كبير  فرق  هناك  يكون  لن  هذه،  التمييز  سياسة  ظل  في 
الناصرة  ميزانية  بلغت  بينما  شاقل  مليون   230 حوالي  املذكور  العام  في  الناصرة  ميزانية  بلغت  فقد   .2007 لعام 
العليا 221،5 مليون شاقل، علما بأن عدد سكان املدينة اليهودية يقل عن ثلثي عدد سكان املدينة العربية )الفرق بني 

عدد سكان املدينتني أكثر من 23 الف نسمة، حسب كل االحصائيات(.
بلغت  فقد  نسمة،  آالف   5 بحوالي  العفولة  مدينة  سكان  تعداد  عن  الفحم  أم  مدينة  سكان  تعداد  يزيد  حني  وفي 

ميزانية األخيرة 218،116 مليون شاقل، بينما بلغت ميزانية املدينة العربية 151،720 مليون شاقل فقط.

مناطق األفضلية ومناطق الترانسفير
في شهر أيار عام 1998 قدمت »عدالة« )املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في اسرائيل( باسم جلنة املتابعة 
العليا لقضايا اجلماهير العربية وآخرين وجلنة متابعة قضايا التعليم العربي، قدمت التماسا ضد رئيس احلكومة 
االسرائيلي يطالب بابطال سياسة توزيع البالد الى مناطق أفضلية، وذلك ألنها تستند على معايير ومقاييس مميزة 
وغير متساوية. وفي حالة عدم ابطال توزيع البالد ملناطق أفضلية وطنية، طالب مركز عدالة بضم بلدات عربية الى 
القائمة. يذكر ان برنامج »األفضلية الوطنية« معد ملساعدة القرى السكنية ضعيفة التطور من الناحية االقتصادية، 
ومينحها ميزانيات وخدمات اضافية: ميزانيات اضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروض بشروط مريحة، 

وميزانيات لتطوير البنى التحتية وغير ذلك.
أساس  على  واضحا  متييزا  يشكل  األفضلية  ملناطق  عربية  بلدات  ضم  عدم  ان  عدالة  مركز  التماس  في  جاء  وقد 
الناحية  من  وضعها  قــورن  ما  إذا  البرامج،  هــذه  ملثل  احتياجا  األكثر  وأنها  خصوصا  العربية،  البلدات  ضد  قومي 
االجتماعية – االقتصادية بالبلدات اليهودية. وبالرغم من أنه من بني األربعة عشر بلدة األكثر فقرا في البالد هناك 

احدى عشرة بلدة عربية، إال أنه لم تضم بلدة واحدة منها الى قائمة القرى ذات األفضلية الوطنية.
قائمة  الى  النقب  في  عربية  بلدات  سبع  ضم  بخصوص  للمحكمة  آخر  طلبا  عدالة  مركز  قدم   2004 عام  آذار  في 
البلدات ذات األفضلية، وفي اجللسة التي عقدت بتاريخ 10.11.2004 وجه قضاة احملكمة العليا السبعة نقدا الذعا 
أفضلية  كبلدات  بلدة   553 صنف  والذي   1998 عام  في  صدر  الذي  احلكومة  قرار  بخصوص  للدولة  العامة  للنيابة 
ضد  قومي  أساس  على  صارخا  متييزا  األمر  هذا  يشكل  وبالطبع  فقط.  عربية  بلدات   4 ومنها  التعليم،  مجال  في  )أ( 

العربية. البلدات 
ويذكر ان القضية ما زالت قيد البحث في أروقة محكمة العدل العليا ولكن أين العدلّ؟!

ونسأل مرة أخرى، أين العدل في الوقت الذي يعيش فيه في النقب أكثر من 80 ألف انسان عربي فلسطيني في 
واالعتراف  السرائيل  الهيكلية  اخلارطة  على  ادراجها  االسرائيلية  السلطات  ترفض  سكني،  وجتمع  قرية   40 نحو 
بل  املجاري،  وشبكة  الصحية  والعيادة  واملدرسة  والكهرباء  املاء  مثل  لها  األساسية  اخلدمات  تقدمي  وبالتالي  بها، 
تخطط بدال من ذلك لترحيلهم واالستيالء على أراضيهم، وتقوم باستمرار بهدم بيوتهم ليعيشوا في العراء وحتت 

قبة السماء؟

* محمد كيال: عضو مؤسس جلمعية الدفاع عن حقوق املهجرين، ونائب سابق لرئيس مجلس محلي )جديدة املكر(. www.al-akhbar.com :أحياء مدينة عكا العربية، 2008. املصدر

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة

wikimedia.org :جانب من األحياء العربية في مدينة الناصرة: املصدر
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إلــى نشر املعرفة  الــتــقــومي  يــهــدف هــذا 
واالهـــتـــمـــام بــقــضــيــة وحـــقـــوق الــالجــئــني 
تنامي  إبــــراز  والــــى  أوال،  الفلسطينيني 
العودة  حركة  من  كل  وفعاليات  أنشطة 
التضامن  وحركة  الفلسطينيني  لالجئني 
الـــدولـــي ثــانــيــا، والــــى الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الالجئني  لقضية  والــدائــم  الشامل  احلــل 
إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــني يــجــب أن يــســتــنــد 
القانون الدولي وتطبيق قرار اجلمعية 
الــعــامــة لـــألمم املــتــحــدة رقـــم 194 )11 

كانون األول 1948(، وقرار مجلس األمن الدولي رقم 237 )14 حزيران 1967( ثالثا. 

صدر حديثًا عن مركز بديل

االحتاد في مقاومة االبرتهايد، االستعمار االحاللي، 
واالحتالل: الكرامة االنسانية والعدالة للشعب الفلسطيني

ورقة املوقف االستراتيجي للمجتمع املدني 
الفلسطيني مقدمة الى:

مؤمتر مراجعة مقررات ديربان، جنيف، 24-20 
نيسان 2009

تأتي ورقة موقف املجتمع املدني هذه كمبادرة تطلقها اللجنة 
منها،  االستثمارات  وسحب  إســرائــيــل،  مقاطعة  حلملة  الوطنية 
إستراتيجية  رؤيــة  إلى  الوصول  بهدف  عليها،  العقوبات  وفــرض 
في التحليل، واالستنتاج، والتوصيات تشترك فيها، وتلتقي عليها 
للمقاطعة  الوطنية  اللجنة  إن  عامليا.  املدني  املجتمع  قــوى  أوســع 
تسعى من خالل هذه الورقة إلى لعب دور مؤثر من خالل بناء حتالف 
عاملي قوي يكافح لتجسيد رؤيته، ليس في مؤمتر األمم املتحدة - 

مؤمتر ديربان 2009 وحسب؛ بل وخارجه وبعد انعقاده.
اجلزء األول من هذه الورقة يراجع ما مت اعتماده بشأن القضية 
الفلسطينية في مقررات ديربان )اإلعالن وخطة العمل لعام )2000( 
العنصرية  ملناهضة  املتحدة  لــألمم  العاملي  املؤمتر  قبل  من  املتبناة 
-ديربان 2001 . تخلص املراجعة في هذا القسم إلى انه رغم إدراج 
العنصرية  ضحايا  كأحد  ديــربــان  مــقــررات  فــي  الفلسطيني  الشعب 
إسرائيل  ومسؤوليات  دور  عــن  صمت  انــه  إال  العنصري؛  والتمييز 
أن جاءت خطة عمل ديربان 2001 خالية -الدولة التي جعلت منهم ضحايا. متخض عن هذا الصمت غير املبرر 

اآلثار  إن  العنصري.  للتمييز  ممارستها  متابعة  وآلية  إسرائيل،  عنصرية  مواجهة  كيفية  بشأن  توصية  أية  من 
املترتبة على غياب آليات املواجهة واملتابعة املطلوبة واردة في نهاية القسم األول من الورقة.

الواقعية  املعطيات  املستقبلية خلطة عمل مؤسسة على حتليل  الرؤية  الورقة يعرض  الثاني من هذه  اجلزء 
للصراع الدائر، وتستجيب لضرورات النضال.

اإلنسان  الهيئات األممية حلقوق  لها  التي توصلت  الهامة  االول من هذا اجلزء يعرض االستخالصات  القسم 
من  قلقها  وأبدت  والتحليل،  بالدراسة  اإلسرائيلي  النظام  ماهية  تناولت  والتي  املستقلني،  اخلبراء  من  عدد  وآراء 
كونه يكاد يكون نظاما عنصريا ممأسسا و/او ال يختلف عن االبرتهايد، األمر الذي جتلى في مختلف توصياتها 

األساسية.
يقدم القسم الثاني من هذا اجلزء تطور حتليل ورؤية املجتمع املدني الفلسطيني للصراع منذ عام 2001. يقدم 
الفلسطيني خالل ستني عاما من  أن نظام سيطرة إسرائيل على الشعب  التحليل املعروض حججا وبراهني على 

النكبة، وواحد وأربعني عاما من االحتالل يشكل نظام سيطرة خاص يستدعي فحصه بدقة.  
االستعمار  االبرتهايد،  مابني  انه نظام يجمع  ذاك يظهر  اإلسرائيلي  السيطرة  تفاصيل نظام  الوقوف على  إن 
االحاللي، واالحتالل العسكري. ومن ثم يبني هذا اجلزء أن عناصر جرمية االبرتهايد، بحسب تعريفها في القانون 

الدولي، تنطبق متاما على نظام إسرائيل العنصري.
املدني واملنظمات االهلية منذ عام 2001 في  التي اتخذها املجتمع  العملية  يتبع ذلك عرض موجز للخطوات 

مواجهة نظام إسرائيل االجرامي،ومن ثم تنتهي ورقة املوقف هذه في خالصة تعرض االستنتاجات الرئيسة.
تهدف  املعنية.  األطـــراف  كــل  إلــى  موجهة  مــحــددة  بتوصيات  قائمة  على  الــورقــة  حتتوي  ملحق،  قسم  وفــي 
االستعمار  )االبرتهايد،  العنصري  إسرائيل  نظام  مواجهة  في  فعال  عمل  برنامج  وضع  إلى  املقدمة  التوصيات 
االحاللي، واالحتالل العسكري(، والى توحيد اجلهود العاملية في مواجهة العنصرية والتمييز العنصري باعتبار 
أن تعاون وتعاضد القوى املكافحة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة، والكرامة اإلنسانية للجميع، مبا في ذلك 

الشعب الفلسطيني. وعليه، فإن التوصيات املقدمة في ملحق الورقة حتتاج إلى مزيد من النقاش واالغناء.

جتسيدات الهوية لدى مخيمات الالجئني الفلسطينيني: رؤية جديدة للـ«محلي« والـ »وطني«

للباحثة روز ماري صايغ

هـــذا اإلصـــــدار، لــيــس ورقـــة ســيــاســيــة، وال 
اعــتــبــاره دراســة  هــو بحث قــانــونــي، وال ميكن 
سوسيولوجية، أو ورقة بحثية في علم ثقافة 
إلى  بالنظر  هــي،  )االنــثــربــولــوجــي(؛  اإلنــســان 
مضمونها والنتائج التي خلصت إليها، كل ذلك 

معا، وضع في 
قالب دراسة عينية – أكادميية تسلط الضوء 
إطار  وترسم  وعمق،  بدقة  املشكلة  تفحص  على 

احلل.    
ليس خافيا على احد أن إشكاالت ما بعد اوسلو 
قد بلغت في اآلونة األخيرة مستوى غير مسبوق في 
الوطنية  اإلستراتيجية  وغياب  الداخلي،  االنقسام 
الــقــيــادات والقطاعات  الــواضــحــة، والــتــبــاعــد مــا بــني 
و«اخلــارج«... »الداخل«  بني  ما  والتفريق  الشعبية، 

قد  اوسلو  ســالم  عملية  أن  القول  جديدا  وليس  الــخ. 
الفلسطيني،  الشعب  قــطــاعــات  مختلف  قلق  أيقظت 
وخــصــوصــا الــالجــئــني واملــهــجــريــن عــلــى مــصــيــرهــم 
مجدية،  وغــيــر  مبهمة،  مــفــاوضــات  ظــل  فــي  وحقوقهم 
التحرر الوطني.  وليس ابتكارا القول أن كل ذلك، تتقدم فقط في مجاالت أمنية بعيدة عن أسس مشروع 

أو على اقل تقدير في معظمه، يعود إلى شلل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أجهزتها، والى تزايد التساؤل عن 
معايير مشروعية التمثيل. وال يغيب عن الذهن بطبيعة احلال أن إعادة بناء املنظمة ومؤسساتها قد أصبح منذ زمن 
مطلبا وطنيا عاما لم يجد له حتى اآلن سبيال إلى التنفيذ. ولكثرة تكرار وتضمني هذا املطلب في النداءات، واخلطابات 

السياسية، والبرامج، أصبح اليأس يتبدى في االعتقاد بأنه مجرد مطلب سياسي مصلحي لهذا الفصيل أو ذاك. 
الالجئني: رؤية جديدة  الهوية لدى مخيمات  اهتمام مركز بديل بإصدار ونشر ورقة »جتسيدات  من هنا يأتي 
للمحلي والوطني« باعتبارها دراسة تتجاوز اخلطاب السياسي التقليدي، لتعكس رؤى الالجئني وحتديدا الجئي 
السياسي و«خطة  الــدور  املخيمات كقطاع شعبي طاملا لعب دورا مركزيا - خصوصا في زمن األزمــات- في رسم 
الطريق«. الورقة تطرق بجد عمق األزمة وأصولها في الوعي الشعبي. وتبرز أكثر ما تبرز أهميتها في أنها تخلص - 
من بني أشياء أخرى- إلى أن إعادة بناء املنظمة على أسس وطنية دميقراطية يشكل املخرج، ليس من األزمة الراهنة 
وحسب، بل باعتباره ضرورة لضمان شرعية، وعدالة أية تسوية من جهة، ولضمان حتقق »وطنية الدميقراطية« 
التي حتفظ حقوق اجلماعة واألفراد، وتستوعب تعدد وتنوع جتسيدات الهوية الوطنية من جهة ثانية، وباعتبارها 

السبيل للحيلولة دون تكرار التجارب الفاشلة لقوى التحرير الوطنية من جهة ثالثة.             

الالجئون واملهجرون الفلسطينيون: املسح الشامل لعام 2009-2008

يــعــد هـــذا اإلصــــدار أهـــم اإلصـــــدارات الــنــوعــيــة التي 
أوال  الضوء  يسلط  ألنه  سنويا؛  بديل  مركز  يصدرها 
بالالجئني  املتعلقة  والتحديات  القضايا  من  عدد  على 
التاريخية  فلسطني  في  الفلسطينيني  في  واملهجرين 
وكافة أرجاء العالم، أولها توفير املعلومات األساسية 
املستمرة(  )النكبة  الفلسطيني  واللجوء  التهجير  حول 
الدميغرافية،  وميزاتهم  واملهجرين  الالجئني  وتــعــداد 
كما  االقتصادية.  واالجتماعية-  القانونية  وأوضاعهم 
ويهدف املسح ثانيا إلى توضيح صيغة احلماية الدولية 
واملساعدة اإلنسانية املستحقتني وآليات تطبيقهما إلى أن 
يتم متكني املهجرين من التمتع بأحد احللول الدائمة بناء 
على خيارهم الطوعي واحلر ومبوجب  مبادئ ومواثيق 

القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات العالقة.
ويقدم الفصل األول من املسح خلفية تاريخية موجزة 
الفلسطيني،  والــلــجــوء  للتهجير  اجلــذريــة  األســبــاب  عــن 
وانعكاساته. فيما يبحث الفصل الثاني في تعداد الالجئني 
فيتناول  الثالث  الفصل  أما  وتوزيعهم،  داخليا  واملهجرين 
األوضــاع  على  الــرابــع  يركز  فيما  الدولية،  احلماية  نقص 
– االقــتــصــاديــة لــالجــئــني. ويــتــطــرق الفصل  إلــى فشل االجــتــمــاعــيــة  اخلامس واألخــيــر 

الغربي:  التواطوء  بسبب  واملهجرين  لالجئني  والدائمة  الشاملة  احللول  تطبيق  ضمان  في  الدولي  املجتمع 
األمريكي واألوروبي مع إسرائيل، أو لغياب اإلرادة السياسية. 

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2010
1. جائزة العودة ألفضل كاريكاتير  للنكبة

موضوع الكاريكاتير الفني 
اللجوء  جــوانــب  مــن  جانبا  الكاريكاتير  حقل  يــتــنــاول 
ــــذي يــتــعــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون،  والــتــهــجــيــر املــســتــمــر ال
ومعاناة الالجئني وحقوقهم. كما يتناول املواقف السياسية 
الشعبية  و/أو  الرسمية  الفلسطينية،  وغير  الفلسطينية 

حيال حق العودة. 

شروط خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن الكاريكاتير بغض 

النظر عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
2. يجب أن تتوافر في العمل املواصفات الفنية التالية:

 ، A4 حجم  -
، JPEG ألوان -

DPI 300  :Resolution/جودة -
لتنفيذ  أخـــرى  تقنيه  وأيـــة  الكومبيوتر  اســتــخــدام  ميكن   .3

العمل املشارك.
باستخدام  أي   ( يــدوي  بشكل  الكاريكاتير  رسم  حال  في   .4
ألوان مائية أو أقالم حتبير مثال(، يفضل إرسال النسخة 
األصــلــيــة لــضــمــان جـــودة الــنــســخ واحلــفــظ االلــكــتــرونــي 

والتقييم املوضوعي. 
5. تقبل الرسومات ملونة أو باألبيض واألسود.

الفكرة،  عــنــصــري: جــدة وقـــوة ووضـــوح  العمل  فــي  يــراعــى   .6
وجودة التنفيذ /التجسيد الفني. 

الذاتية  Word( بالسيرة  7. يرفق مع املشاركة ملف )ورد 
تتضمن العنوان، رقم الهاتف، العنوان اإللكتروني.

قيمة اجلائزة 
متنح املشاركات الفائزة في املراتب الثالث األولى جوائز 

نقدية: 
اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.

كما ويتكفل مركز بديل:
تقدير  بحسب  مشاركات  عشرة  أفضل  أصحاب  بتكرمي 
مهرجان  خــالل  تقديرية  جــوائــز  ومبنحهم  التحكيم  جلنة 
معرض  بتنظيم   ،2010 أيــار  في  يقام  الــذي  الــعــودة  جائزة 
جلنة  توصيات  بحسب  املشاركات  أفضل  فيه  تعرض  فني 

التحكيم.
جلنة التحكيم 

سباعنة،  محمد  جحا،  امية  بقاعي،  نهاد  حجاج،  عماد 
ناصر اجلعفري.

2.جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة

موضوع البوستر 
موضوع بوستر ذكرى النكبة، كتصميم فني، يجب أن يكون 
مستوحى من النكبة والنكبة املستمرة، بالتركيز على التهجير 

ومقاومة التهجير املستمر ومتسك الفلسطيني بأرضه.
 

شروط  خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن البوستر بغض النظر 

عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
اعتماد  يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  حــال  في   .2

اللغة العربية كأساس. 
3. أن يكون البوستر أصيالً ومبتكراً ذوا رسالة واضحة وغير 

مكرر. 
4. ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

5. في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام ألوان 
 )CMYK(

6. ال تعاد البوسترات املرشحة إلى أصحابها. 
7. تراعي في البوستر املواصفات الفنية التالية: 

 x42 30( A3 ترسل النسخة االلكترونية للبوستر بحجم
ســم(. بدرجة وضــوح ودقــة عاليتني )فــي احلــد األدنــى 250-

تكون  أن  على   .)gif( أو    jpg(( نــوع  من  مبلف   )DPI  300
مرفقة بالسيرة الذاتية.

  
قيمة اجلائزة

اجلائزة االولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بأكثر  ونــشــره  األولـــى  باجلائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
من 40000 نسخة توزع في كافة أنحاء فلسطني واملنافي في 
فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستني للنكبة في أيار 2010.

إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق عليها 
مهرجان  خــالل  اللجنة،  توصيات  إلــى  وباالستناد  الــشــروط 

جائزة العودة. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بناء على توصيات 
جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة 

العودة. 

جلنة التحكيم
عليان،  محمد  نصار،  مقبولة  كتلو،  يوسف  منصور،  سليمان 

عمر عساف                

للسنة الرابعة على التوالي، يعلن بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة 
والالجئني عن اطالق جائزة العودة السنوية للعام 2010 حتت شعار: 

نحن من هناك... نحن أحياء وباقون... وللحلم بقية
فكرة وهدف وحقول اجلائزة

 تأتي هذه اجلائزة كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني وفي املقدمة منها حقهم بالعودة إلى ديارهم 
األصلية، وذلك من خالل تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة. 
وتقسم جائزة العودة السنوية للعام 2010 إلى خمسة حقول هي:  1. جائزة العودة ألفضل كاريكاتير للنكبة، 2. جائزة العودة ألفضل 

بوستر للنكبة، 3. جائزة العودة لألوراق البحثية، 4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة، 5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1.على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

3. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
4.  يكرم مركز بديل ويسلم اجلوائز النقدية والتقديرية للفائزين/ات خالل مهرجان اجلائزة في أيار 2010.  

بحسب  املختلفة،  بديل  مركز  إصــدارات  ضمن  أو  خاصة،  كتب  في  الفائزة،  املشاركات  وترويج  وتوزيع،  ونشر،  بطباعة،  بديل  يتكفل   .5
شروط كل حقل. 

6. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. 
7. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال ينتقص ذلك من حقوق 

املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
8. يتضمن املهرجان معرض ألفضل املشاركات في حقول: الكاريكاتير والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.

آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو االثنني، 15 آذار 2010.

إسال املشاركات
بريد  على  الــعــودة  جــائــزة  حــقــول  فــي  للمشاركة  املـــواد  إرســـال  يتم 
او إرسالها  باليد  او تسليمها   ،  awdaaward@badil.org ألكتروني

بالبريد على عنوان مركز بديل: 
بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني. ص.ب: 
728، بيت حلم، شارع الكركفة، عمارة املجد )بجانب فندق بيت حلم(، 

الطابق األول. 
 ويلتزم بديل للمشاركني/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو 

بكتاب موثق بحسب احلال.
شبكة  على  بديل  مركز  موقع  زيـــارة  يرجى  التفاصيل،  مــن  ملزيد 

www.badil.org :اإلنترنت

مهرجان جائزة العودة
ينظم مركز بديل مهرجان جائزة العودة  في أيار 2010  بحضور 
الوطنية  الشخصيات  مــن  ولفيف  التحكيم،  وجلــان  الــفــائــزيــن/ات، 
خالل  وسيتم  الفتة،  بصورة  إعالميا  تغطيته  سيتم  حيث  واملهتمة، 
احلفل تسليم اجلوائز للفائزين/ات باإلضافة إلى اجلوائز التقديرية 
حقول   في  املشاركات  ألفضل  معرض  وإقامة  املتميزة،  للمشاركات 

الكاريكاتير،  والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.
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 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2010
2.جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة

موضوع البوستر 
موضوع بوستر ذكرى النكبة، كتصميم فني، يجب أن يكون 
مستوحى من النكبة والنكبة املستمرة، بالتركيز على التهجير 

ومقاومة التهجير املستمر ومتسك الفلسطيني بأرضه.
 

شروط  خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن البوستر بغض النظر 

عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
اعتماد  يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  حــال  في   .2

اللغة العربية كأساس. 
3. أن يكون البوستر أصيالً ومبتكراً ذوا رسالة واضحة وغير 

مكرر. 
4. ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

5. في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام ألوان 
 )CMYK(

6. ال تعاد البوسترات املرشحة إلى أصحابها. 
7. تراعي في البوستر املواصفات الفنية التالية: 

 x42 30( A3 ترسل النسخة االلكترونية للبوستر بحجم
ســم(. بدرجة وضــوح ودقــة عاليتني )فــي احلــد األدنــى 250-

تكون  أن  على   .)gif( أو    jpg(( نــوع  من  مبلف   )DPI  300
مرفقة بالسيرة الذاتية.

  
قيمة اجلائزة

اجلائزة االولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بأكثر  ونــشــره  األولـــى  باجلائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
من 40000 نسخة توزع في كافة أنحاء فلسطني واملنافي في 
فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستني للنكبة في أيار 2010.

إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق عليها 
مهرجان  خــالل  اللجنة،  توصيات  إلــى  وباالستناد  الــشــروط 

جائزة العودة. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بناء على توصيات 
جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة 

العودة. 

جلنة التحكيم
عليان،  محمد  نصار،  مقبولة  كتلو،  يوسف  منصور،  سليمان 

عمر عساف                

3. جائزة العودة لألوراق البحثية
موضوع الورقة البحثية

خصخصة أمالك الالجئني الفلسطينيني وحق العودة. 

للباحث/ة ان يتناول في بحثه/ا جميع أو بعض املفاصل 
واحملاور التالي ذكرها املتعلقة باملوضوع: 

أنواع امللكية، تقدير أمالك الالجئني، مصير أمالك الغائبني، 
اجلانب القانوني للخصخصة، شرعية اإلجراء اإلسرائيلي في 
املطلوب  العودة،  الدولي، تأثير هذا اإلجــراء على حق  القانون 

فلسطينياً ملواجهة هذا اإلجراء،

 شروط خاصة بالورقة البحثية
1. أن تكون الورقة البحثية ما بني 4000 إلى 5000 كلمة فقط.  

2. أن تكون املادة املقدمة مكتوبة بلغة عربية صحيحة.
وأصــول  البحث،  في  األكادميية  الكتابة  منهجية  تعتمد  أن   .3

التوثيق وبيان املصادر و املراجع.
4. أن تكون املادة البحثية أصيلة فيها من اإلبداع واجلدة والفكر 

املستقل، ولم يتم نشرها من قبل.
5.أن يكون البحث موضوعياً متجنبا اللغة اخلطابية والتعابير 

املشحونة واملواقف املسبقة. 
6. يــحــق لــألشــخــاص الــذيــن شــاركــوا ســابــقــاً بــجــائــزة الــعــودة 

السنوية أن يشاركوا باملسابقة.
7. تخضع املواد الفائزة للتحرير من قبل بديل قبل النشر.

 
طريقة التقدمي

 word نــوع  من  الكتروني  مبلف  البحثية  األوراق  ترسل 
مــرفــقــة بــالــســيــرة الــذاتــيــة لــلــبــاحــث وعـــنـــوان االتـــصـــال بـــه/ا، 

وملخص موجز للبحث ال يزيد على 500 كلمة. 
 

قيمة اجلائزة  
اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بطباعة ونشر األوراق البحثية الثالث الفائزة في إصدار خاص أو ضمن 
إصدارات مركز بديل املختلفة. 

منح مركز بديل صاحب/ة البحث الفائز 100 نسخة من اإلصدار مجاناً.
التحكيم  تقدير جلنة  أبحاث، بحسب  أفضل عشرة  بديل أصحاب  يكرم 

ومينح أصحابها جوائز تقديرية. 
 

جلنة التحكيم 
أ. د. عزيز حيدر، د. اسعد غامن، د. نورما مصرية، د. إصالح 

جاد، أ. شوقي العيسة

4. جائزة العودة للقصص الصحفية  املكتوبة
موضوع القصة الصحفية 

جوانب  مــن  جانبا  الصحفية  القصة  مــوضــوع  يــتــنــاول 
اللجوء والتهجير املستمر للفلسطينيني، على ان تكون القصة 
الــزمــان،  الــكــاتــب/ة  يــراعــي  وان  خيالية،  وليست  واقــعــيــة 
واملكان، وعنصر املعاصرة في ربط األحداث، على ان ال يفهم 
استذكار  استدعاء/  حرية  أو  األدبــي،  اإلبــداع  تقييد  ذلك  من 

أحداث سالفة.
 

شروط خاصة 
القصة الصحفية املكتوبة بني  1. ان تتراوح عدد كلمات 

1000 – 1500 كلمة . 
املمكن  ومــن  سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  تــكــون  ان   .2

استخدام اللغة العامية مبا يخدم القصة. 
3. أن تكون القصة الصحفية جديدة لم يسبق نشرها في 

أية وسيلة إعالمية. 
4. يفضل إرفاق صورة ذات صلة بالقصة مع بيان املصدر 

 .JPG على ملف
الثالث  اجلــوائــز  في  الفائزين  املشاركة  من  يستثنى   .5

األولى في السنوات السابقة. 
 

موعد وطريقة التقدمي
تـــرســـل املــــشــــاركــــات عـــلـــى مـــلـــف الـــكـــتـــرونـــي مــــن نـــوع
وعنوان  للباحث/ة  الذاتية  بالسيرة  مرفقة  word  فقط، 

االتصال به/ا.

قيمة اجلائزة
اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بطباعة القصص الصحفية الثالث الفائزة ونشرها ضمن 
إصداراته أو كما يراه بديل وجلنة التحكيم مناسبا. 

بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات ومبنحهم جوائز 
تقديرية خالل مهرجان جائزة العودة. 

 
جلنة التحكيم

خطيب،  قاسم  عاقلة،  أبــو  شيرين  النجار،  الناصر  عبد 
ناصر اللحام، جنيب فراج، خليل شاهني

5. جائزة  العودة للصورة الفوتوغرافية

والتعبير  لإلبداع  كمجال  الفوتوغرافية  الصورة  حقل 
ويرى  عــامــا(.   18 دون  )مــا  الناشئ  اجليل  فئة  يستهدف 
فرصة  الناشئ  اجليل  قطاع  سيمنح  احلقل  هــذا  أن  بديل 
املــشــاركــة بــفــاعــلــيــة فــي جــائــزة الـــعـــودة، خــصــوصــا وان 
قد  األخــرى  احلقول  في  الفوز  وفــرص  الفئة  هذه  مشاركة 

تكون محدودة جدا.

موضوع الصورة الفوتوغرافية
يـــتـــمـــحـــور مــــوضــــوع الـــــصـــــورة حـــــول آثــــــار الــنــكــبــة 
وواقــع  التحديات،  مواجهة  أشكال  وسبل/  وتداعياتها، 

الالجئني الفلسطينيني في املخيمات عموما. 

شروط خاصة 
1. ان يكون عمر املشترك/ة ما دون  18 سنة. 

2. للمشترك/ة  تقدمي صورة واحدة فقط للمسابقة. 
3. يجوز تقدمي الصورة ملونة أو اسود وابيض. 

4. ان تكون الصورة على طبيعتها، حيث ال تقبل الصورة 
إذا أرفــقــت  الــبــرامــج االلــكــتــرونــيــة إال  املــعــاجلــة ضــمــن 

النسخة املعاجلة بالصورة األصلية )قبل املعاجلة(. 
ذلك  في  مبا  مضافة  نصوص  على  الصورة  حتتوي  ال   .5

اسم املشارك/ة. 
عاليتني،  ودقـــة  وضـــوح  بــدرجــتــي  الــصــورة  تــكــون  ان   .6

 .)300 dpi( وجودة )jpg( وترسل مبلف من نوع
ال  وان  وحــديــثــة،  أصيلة،  مبتكرة،  الــصــورة  تــكــون  أن   .7

تكون قد شاركت بأية مسابقة من قبل. 
8. ال يتحمل مركز بديل املسؤولية القانونية عن أي إخالل 

في حقوق ملكية الصورة املرشحة والفائزة. 
دون  املشاركة  الصور  استخدام  في  احلــق  بديل  ملركز   .9

املساس بحقوق املشاركني/ات. 
10. إرفاق صورة هوية أو شهادة ميالد مع املشاركة. 

طريقة التقدمي
ترسل النسخة االلكترونية للصورة على ملف خاص، 
باإلضافة إلى ملف من نوع )word ( يحتوي على السيرة 
الذاتية  للمشترك/ة، وشرح مختصر عن الصورة يتضمن 
احلدث/املناسبة،  الــزمــان،  )املــكــان،  بالصورة  التعريف 

الشخوص إذا لزم، واحملتوى(  مبا ال يتجاوز 50 كلمة. 
 

قيمة اجلائزة
 Mega  10 مبواصفات  ديجيتال  كاميرا  إلى  باإلضافة 

الفائزة: الثالث  املشاركات  متنح   ))Pixel
اجلائزة األولى: 400 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 300 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 200 دوالر أمريكي 

ويتكفل بديل أيضاَ:
بديل  إصــــدارات  ضمن  الــفــائــزة  الــصــور  ونــشــر  طباعة 

املختلفة.
إقــامــة مــعــرض خــاص بــاألعــمــال املــخــتــارة خــالل حفل 

االختتام واملهرجان. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بحسب تقدير 

جلنة التحكيم ومبنحهم جوائز تقديرية.

التحكيم  جلنة 
ـــؤي صــبــابــا،  روال  ـــة،  ل ـــدارن إبــراهــيــم مــلــحــم، عـــالء ب

حلواني، محفوظ أبو ترك 
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 )PACBI (  احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية
تصدر مبادئ توجيهية لتطبيق املقاطعة األكادميية العاملية إلسرائيل.

1 تشرين أول 2009 - احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية 
األكادميية،  املقاطعة  لتطبيق  توجيهية  مبادئ  تصدر   )PACBI( إلسرائيل 
في  العاملني  توجيه  في  للمساعدة  رئيسية  بصورة  موجهة  املعايير  وهــذه 
أنحاء  جميع  في  الثقافية  والنشاطات  الفعاليات  ومنظمي  الثقافي،  املجال 
وذلك  إسرائيل،  ملقاطعة  الفلسطيني  املجتمع  منظمات  بنداء  التزاما  العالم 
ميكنكم  منطقتنا.  في  عادل  سالم  إقامة  نحو  قدما  املضي  في  منهم  كمساهمة 

قراءة املبادئ التوجيهية على صفحة االنترنت:
. http://www.bdsmovement.net/?q=node/566 

منظمات حملة املقاطعة األوروبية تشن حملة 
لـ«إعطاء بطاقة حمراء إلسرائيل«

7 تشرين ثاني 2009 – قامت ثماني عشرة منظمة أوروبية مشاركة في 
حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها؛ 
لكي  »الفيفا«  القدم  لكرة  العاملي  االحتــاد  داعية  منسقة  جهود  في  بالشروع 
الفرصة  هذه  يغتنم  وبأن  األساسي،  نظامه  وروح  نص  مستوى  إلى  يرتقي 
أكثر عدال، وذلك عبر توجيهه رسالة  إلى جانب عالم  أنه يقف  للعالم  ليثبت 
تهديد واضحة إلسرائيل باستبعادها، وأن هذا سيكون انتصارا هاما حلقوق 
لكرة  العاملي  للمجتمع  بــل  فحسب،  للفلسطينيني  بالنسبة  ليس  اإلنــســان، 

القدم.

مؤمتر »متحدون في النضال ضد االستعمار 
اإلسرائيلي  واالحتالل والعنصرية« - بيت حلم

فلسطني  عــن  الــدفــاع  مــبــادرة  نظمت    -  2009 أول  تــشــريــن   25  –  24
البديلة  املــعــلــومــات  ومــركــز   ،)OPGAI( احملتلتني  اجلـــوالن  ومــرتــفــعــات 
)AIC(، مؤمترا دوليا شارك فيه فلسطينيون وناشطون عامليني ومناهضون 
العدالة  بتعزيز  املهتمني  من  وغيرهم  وباحثون،  اإلسرائيلي،  لالستعمار 
االقتصادية  املصالح  على  خاص  بشكل  املؤمتر  وركز  الفلسطيني.  للشعب 
ملقاطعة  العاملية  للحمالت  احملتمل  األثــر  وعلى  االحــتــالل،  وراء  تقف  التي 
 ،)BDS( عليها؛  العقوبات  وفــرض  منها،  االستثمارات  وسحب  إسرائيل، 
وما ميكن أن تقدمه في تعزيز العدالة للشعب الفلسطيني. ومن بني مطالب 
أخرى، دعا املشاركون في املؤمتر إلى: رفضهم احلازم لسياسات ومشاريع 
املقاطعة  حملة  تفعيل  خــالل  من  العربي،  العالم  في  إسرائيل  مع  التطبيع 
مؤسسات  قبل  من   2005 عام  منذ  املستمرة  الدعوة  على  بالتأكيد  )BDS(؛ 
الــنــداء  لــدعــم  اإلســرائــيــلــيــني  الــضــمــائــر  لـــذوي  الفلسطينية  املــدنــي  املــجــتــمــع 
احلقيقي؛  والــســالم  العدالة  حتقيق  أجــل  من  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطيني 
الــدول  جانب  من  كفاءة  وأكثر  أقــوى  موقف  تعزيز  إلــى  املــؤمتــرون  دعــا  كما 
النشاطات  إلى مقاطعة جميع  القدس، إضافة  الدفاع عن  العربية وجمعيات 
السياسية، االقتصادية، والثقافية املتواطئة مع اجلهود اإلسرائيلية لتهويد 

القدس وعزلها. 

برملانيون بحرينيون يقدمون مشروع قانون 
يحظر العالقات مع إسرائيل 

قوانني  مبشاريع  بحرينيون  برملانيون  تقدم   –  2009 أول  تشرين   27
على  اجلديدة  القوانني  مشاريع  وتشتمل  إسرائيل،  مقاطعة  تكرس  جديدة 
يتعامل  بحريني  ألي  ســنــوات،  خمس  حتى  السجن  إلــى  تصل  قد  عقوبات 
إسرائيل  مــع  الــعــالقــات  أشــكــال  مــن  شكل  أي  ومتنع  إســرائــيــل،  مــع  مباشرة 
أو  األعــمــال  املــســتــويــات - احلــكــومــة وقــطــاع  عــلــى جميع  أو اإلســرائــيــلــيــني 
 10،000 إلــى  تصل  غــرامــات  فــرض  العقوبات  وتشمل  اخلــاصــة.  العالقات 
ســواء  إســرائــيــل،  مــع  يتعاملون  الــذيــن  األعــمــال  رجــال  وأن  بحريني،  درهــم 
 10 إلى  تصل  قد  ملدة  تراخيصهم  يفقدون  سوف  منتجاتها  ترويج  أو  ببيع 
إسرائيل،  مقاطعة  مكتب  إحياء  يعيد  قد  املقترح  القانون  أن  كما  سنوات. 
الواليات  مع  احلــرة  التجارة  اتفاقية  أمــام  الطريق  إلفساح  إغالقه  مت  الــذي 
املتحدة، ومن شأنه أيضا أن مينع احلكومة، من خالل القانون، من أي تبادل 

إسرائيل.  مع  الدبلوماسية  للبعثات 

طالب جامعة ساسكس )Sussex( البريطانية يصوتون
 لصالح مقاطعة البضائع اإلسرائيلية 

30 تشرين أول 2009 -  في أعقاب استفتاء تاريخي، صوت الطالب في 
القرار  هذا  ويأتي  اإلسرائيلية.  البضائع  مقاطعة  لصالح  ساسكس  جامعة 
مقاطعة  الــى  الــداعــي  الفلسطينية  املــدنــي  املجتمع  منظمات  نــداء  أعــقــاب  فــي 
اسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، إلى ان حتترم 

الفلسطينيني  الالجئني  واعــادة  لفلسطني،  احتاللها  وإنهاء  الدولي  القانون 
جميع  إلزالــة  الطالب  احتــاد  مجلس  االستفتاء  نتيجة  وتخول  ديــارهــم.  الــى 
على  حصوله  مصادر  في  النظر  وإعــادة  مخازنها،  من  اإلسرائيلية  املنتجات 
السلع الغذائية. وهذا يجعل من احتاد الطلبة في جامعة ساسكس هو احتاد 
الطلبة األول في بريطانيا الذي يقوم بتنفيذ مقاطعة كاملة للسلع والبضائع 
اإلسرائيلية من خالل استفتاء. وقد سبق هذا التصويت واحد من أكبر وأكثر 
النقاشات حول قضايا خالفية في تاريخ االحتاد؛ حيث صوت مع القرار 562 

صوتا مع، مقابل 450 ضد املقاطعة. 

)BDS( كراسة جديدة حول حملة املقاطعة
حملة  حول  كتيبا  يصدر  »معا«  التنموي  العمل  مركز   2009 تشرين   31
دروس  والعقوبات:  االستثمارات  سحب  “املقاطعة،  بعنوان   BDS املقاطعة 

ميكنكم حتميل الكتيب من الرابط:  مستفادة في التضامن الفعال”. 
. http://www.bdsmovement.net/?q=node/574

نقابة عمال فرنسية تنضم حلملة املقاطعة 
1 تشرين أول 2009 – قرر احتاد الشغيلة الوطني، وبواسطة سكرتاريته 
للرأسمالية  مناهض   أممــي   عمالي  احتــاد  وهو  ]فرنسا[،  الدولية  )أمانته( 
  .BDS املقاطعة  حملة  إلــى  االنضمام  قــرر  الطبقي،  النضال  فــي  ومنخرط  
نظمت  التي  املــبــادرات  فــي  نشط  بــدور  بالقيام  نفسه  االحتـــاد  هــذا  ألــزم  وقــد 
املرتبطة  واالحتـــادات  النقابات  جميع  الدولية  أمانته  دعــت  كما  فرنسا.  في 
إطار  في  ملموسة  خطوات  والتخاذ  املقاطعة،  حملة  على  فرادى  للتوقيع  به 
األنشطة اخلاصة بهم )التعليم، العمل االجتماعي، الصحة، الثقافة، التجارة 

ووسائل اإلعالم...( وفي مختلف مناطقهم. 

إطالق حملة في مونتريال ملقاطعة مستحضرات 
التجميل لشركة »أهافاه« 

2 تشرين ثاني 2009 – شرع أعضاء في مجموعات التضامن حول الشرق 
الفلسطيني  اإلنــســان  حــقــوق  مــع  التضامن  وجلــنــة   ،!Tadamon األوســـط 
)SPHR(، وجلنة “كويبك” حلملة املقاطعة، سحب االستثمارات والعقوبات، 
 The Bay ”شرعوا في حملة تطالب بأن يقوم قسم املتاجر الكندية “اخلليج
اإلسرائيلية  “أهافاه”  لشركة  امليت  البحر  جتميل  مستحضرات  عرض  بعدم 
شركة  تتبع  “أهافا”  لشركة  امليت  البحر  مختبرات  أن  علما  رفوفها.  على 
معادن  باستخدام  التجميل  مستحضرات  بتصنيع  تقوم  خاصة  إسرائيلية 
وطني مأخوذة من البحر امليت، كما أن منتجات هذه الشركة مثل مستحضرات 
امليت،  البحر  وطينة  معادن  واألفوكادو،  العنب  من  املستخلصة  االستحمام 
وكرميات القدم املعدنية، موجودة في رفوف بارزة في املتاجر والصيدليات 

في أنحاء الواليات املتحدة، كندا وأوروبا. 

نشطاء بريطانيون ينظمون حملة نشاطات على مدار 
أسبوع ملقاطعة منتجات املستوطنات اإلسرائيلية 

 9-15 تشرين ثاني 2009 - كجزء من حركة املقاطعة الدولية السرائيل، 

اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها 

اجلديد في أخبار حملة املقاطعة )تشرين اول – تشرين ثاني 2009(
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات عليها )BDS(، نفذت حملة التضامن 
سلسلة  ملقاطعة  كامل  أسبوع  مــدار  على  فعاليات  بريطانيا  في  فلسطني  مع 
احلملة  استهدفت  وقــد  اإلســرائــيــلــيــة.  املنتجات  تبيع  الــتــي  الــكــبــرى  املــتــاجــر 
على  للضغط  محاولة  في  وذلــك  و”موريسونز”،  “ويتروز”  متاجر  شبكة 
في  ومعاجلتها  إنتاجها  يتم  التي  واخلضار  الفواكه  بيع  لوقف  املتاجر  هذه 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. وقد جاء هذا األسبوع من العمل 
دعوات  توجيه  مثل  أخــرى؛  أساليب  استخدام  النشطاء  هؤالء  حاول  أن  بعد 
ولكن  إلى هذه املتاجر لوقف بيع ما يسمونه بـ”منتجات الفصل العنصري”، 

مدراء احملال التجارية لم يستجيبوا لتلك االلتماسات. 

مهرجان »نيو اورليانز« ألفالم الشرق األوسط  يصبح أول 
من ينضم حلملة املقاطعة الثقافية في الواليات املتحدة 

حضور  لدينا  كــان  األوليتني  السنتني  »فــي   -  2009 ثاني  تشرين   12
مع  تتعامل  التي  األفــالم  جميع  فــإن  السنة،  هــذه  ولكن  إسرائيل،  من  قــوي 
إسرائيل هي من وجهة نظر الفلسطينيني، لقد كنت مترددا ]في القيام بذلك[ 
انظم  أكن  لم  ألنني  السينمائي،  املهرجان  لهذا  األولــى  القليلة  السنوات  في 
كنت   - األوسط  الشرق  ألفالم  مهرجان  وإمنا  الفلسطينية،  للسينما  مهرجا 
أحاول احلصول على رأي متوازن جدا... ولكن بعد احلرب على غزة ورفض 
النداء  إلى  االنضمام  قررت  اإلعمار،  إلعــادة  مواد  بدخول  السماح  إسرائيل 
سأصاب  أنني  أعلم  وأنــا  إلســرائــيــل...  الثقافية  املقاطعة  أجــل  مــن  الــدولــي 
بـــ«الــســخــونــة« مــن جـــراء ذلـــك، ولــكــن... ». هــذا مــا جــاء على لــســان  رينيه 
ألفالم  أورليانز”  “نيو  ملهرجان  املنظم   ،Rene Broussard بــروســارد 

سينما الشرق األوسط .

احلكومة الهولندية توافق على فتح حتقيق 
قد يؤدي إلى مقاطعة شركة »أهافاه«

تسمى  مجموعة  تــقــوم  شــهــور،  مــدى  على   -  2009 ثــانــي  تشرين   13
ضد  احتجاج  بأعمال   )Bathrobe Brigades( احلــمــام«  ثــوب  »ألــويــة 
التجارية  احملــالت  خــارج  مظاهرات  تنظيم  خــالل  مــن  الصهيوني  النظام 
“جمال  بعنوان  حملة  ضمن  وذلــك   ،AHAVA منتجات  فيها  تباع  التي 
شركة  منع  املجموعة  هــذه  حتــاول  كما   .)Stolen Beauty( مسروق” 
هذه  بــدأت  وقــد  هــولــنــدا.  فــي  البيع  نــقــاط  مــن  شبكة  تطوير  مــن  “اهافاه” 
“ماكسيم  الهولندي  اخلارجية  وزيــر  وافــق  عندما  ثمارها  تؤتي  احلملة 
“أهافاه”  مــنــتــجــات  اســتــيــراد  حـــول  حتــقــيــق  فــي  ــبــدء  ال عــلــى  فيرهاخن” 
في  التجميل  مــواد  بتصنيع  اإلسرائيلية  الشركة  تــقــوم  حيث  للتجميل. 
في الضفة الغربية، وذلك باستخدام املعادن  “ميتسبي شاليم”  مستوطنة 
حتت  مضللة  بطريقة  املنتجات  هذه  تصدير  ويتم  األردن،  نهر  من  والطني 

“صنع في إسرائيل”.  شعار 

اللجنة الوطنية الفلسطينية حلملة املقاطعة تدعو الدول 
العربية إللغاء صفقات مع شركتي »فيوليا« و »والستوم«

حلملة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  عقدت   –  2009 ثاني  تشرين   16
عليها،  العقوبات  وفــرض  منها،  االســتــثــمــارات  وســحــب  إســرائــيــل،  مقاطعة 
قانونية  عــدم  عن  وأســبــاب  معلومات  عن  خالله  من  أعلنت  صحفيا  مؤمترا 
شركتا  به  تعهدت  الذي  الدور  عن  معلومات  ونشرت  القدس،  مترو  مشروع 
في  املترو  سكة  مشروع  وإدارة  إنشاء  في  الفرنسيتان  و«ألستوم«  »فيوليا« 
مع  عالقات  أيــة  لقطع  العربية  الــدول  اللجنة  دعــت  املؤمتر؛  وخــالل  القدس. 
في  احلديدية  السكك  مشروع  في  استثماراتها  تسحب  حتى  الشركتني  هاتني 
إلى  العربية السعودية  اململكة  اللجنة  القدس. وعلى وجه اخلصوص، دعت 
حرمان هاتني الشركتني من املشاركة في املناقصات على مشروع سكة حديد 

مكة املكرمة-املدينة املنورة. 

احلركة النقابية الفلسطينية تؤكد باإلجماع 
دعمها حلملة املقاطعة

25 تشرين ثاني 2009 - ردا على تقارير تزعم بأن االحتاد العام لنقابات 
العمال الفلسطينية قد سجل حتفظاته حول حملة املجتمع املدني الفلسطيني 
عليها  الــعــقــوبــات  وفـــرض  منها،  االســتــثــمــارات  وســحــب  اســرائــيــل،  ملقاطعة 
بإصدار  الفلسطينية،  النقابية  احلركة  أطياف  وبكل  االحتــاد،  قام   ،)BDS(
الفلسطينية  الوطنية  للجنة  وامللتزم  املبدئي  دعمه  عن  فيه  عبر  عــام  بيان 
العقوبات  وفـــرض  منها،  االســتــثــمــارات  وســحــب  اســرائــيــل،  مقاطعة  حلملة 
عليها، ببعديها الفلسطيني والعاملي، باعتبارها شكال فعاال ملقاومة االحتالل 
االســتــيــطــانــي االحــاللــي اإلســرائــيــلــي، وجــرائــم احلـــرب وســيــاســات الفصل 

اإلسرائيلية. العنصري 

www.bdsmovement.net :جانب من خط السكة احلديدية قيد اإلنشاء في مدينة القدس. املصدر

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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إزالــة  على  تعمل  لــم  إســرائــيــل  أّن  يشير   2009 أكتوبر  فــي  احلــال  واقــع 
الوصمة التي أخذت باالّتساع منذ أحداث اندالع انتفاضة األقصى في أكتوبر 
الشرطة  أفــراد  من  أيٌّ  للمحاكمة  بعد  يقدَّم  لم  ســنــوات،  تسع  فبعد   .2000
اإلســرائــيــلــيــة املــســؤولــني عــن قــتــل وإصــابــة مــئــات املــواطــنــني الــعــرب خــالل 

األحداث.  
»إسرائيل«  مواطني  جتاه  والعنصرّية  التمييز  دوائر  تشهد  املقابل،  في 
من الفلسطينيني العرب اّتساًعا كبيًرا، وتتغلغل مبنهجّية إلى داخل املنظومة 
العرب  املواطنني  مع  التعامل  الشرطة  تواصل  حيث  والسلطوّية،  السياسّية 
تعمل  التي  القوانني،  ومشاريع  املــبــادرات  في  حــاّد  ارتفاع  وحتقق  كــأعــداء، 
على نزع الشرعّية عن عموم اجلمهور العربّي، وعن متيُّزه القومّي والثقافّي 

واللغوّي.
هــذه املـــبـــادرات واملــشــاريــع  تـــؤدي إلــى تــعــاظــم املُــنــاخ الــعــدوانــّي جتــاه 
األساسّية  القيم  في  متواصل  تآكل  والى  الفلسطيني  العربّي  اجلمهور  عموم 
املقال  هذا  سيتناول  اإلسرائيلّي.  املجتمع  في  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطّية 
والشرطة  احلكومة  لسياسة  اخلطيرة  واإلسقاطات  القوانني  هذه  مبادرات 
مواطني  خمس  يقارب  ما  تشكل  قومية  أقلية  مع  تتعامل  التي  اإلسرائيلية 

»الدولة« كعدو. 

مشاريع قوانني ودعوات عنصرّية
ومشاريع  دعــوات  االجّتــاهــات،  جميع  من  األخــيــرة،  السنوات  في  ُتُطرح 
من  »إســرائــيــل«  مواطني  على  اخلــنــاق  لتضييق  تسعى  عنصرّية،  قــوانــني 
الفلسطينيني، ونزع الشرعّية عن حياتهم السياسّية وعن ثقافتهم وُهوّيتهم، 
األخــيــرة فقط، ميكن تعداد  السنة  فــي  »الــدولــة«.  فــي  وحــّتــى عــن وجــودهــم 

عشرات الدعوات واملبادرات العنصرّية كهذه؛ من بينها:
مشروع قانون العقوبات )تعديل- حظر نشر حتريض ينطوي على نفي 
مشروع  وهو  ودميــقــراطــّيــة(-2009:  يهودّية  كدولة  إسرائيل  دولــة  وجــود 
يحّدد  اليهودّي«(  )»البيت  أورليف  زفولون  الكنيست  عضو  به  تقّدم  قانون 
فْرض َسْجن ِلَسنٍة على كّل َمن ينشر دعوة تنفي وجود دولة إسرائيل كدولة 
مضمون  -بحسب  معقول  احتمال  تــوافــر  إذا  وذلــك  ودميــقــراطــّيــة،  يهودّية 
حتقير،  أو  كراهية  بفعلة  القيام  »إلــى  الــدعــوة  أو  النشر  يــؤّدي  أن  النشر- 
بحسب  أقيمت  التي  وقضائها،  حكمها،  لسلطات  أو  لــلــدولــة،  والء  عــدم  أو 
تاريخ  في  التمهيدّية  بالقراءة  هذا  القانون  مشروع  على  ُصــوِدَق  القانون«. 

27.أيار.2009.
مــشــروع قــانــون يــوم االســتــقــالل )تــعــديــل- حظر إحــيــاء يــوم االستقالل 
َدعمت   ،2009 عــام  ــار  أّي في   :2009 ِحـــَداد(،  كيوم  إسرائيل  دولــة  إقامة  أو 
أحداث  ذكــرى  إحياُء  مبوجبه  ُيحظر  قانون  مشروَع  اإلسرائيلية  احلكومُة 
تاريخ  فــي  النكبة.  ذكـــرى  ُيــْحــيــي  ــن  َم لــكــّل  ــجــن  الــسَّ عقوبة  ويــحــّدد  النكبة، 
أثارها  التي  العارمة  اجلماهيرّية  الضّجة  ضــوء  وعلى  17.متـــــوز.2009، 
القانون، ُصوِدَق في اللجنة الوزارّية لشؤون التشريع على صيغة  مشروع 
ُيْحيي  َمن  على  جن  السَّ عقوبة  ُتفرض  ال  بحسبها  القانون،  ملشروع  جديدة 
»يوم النكبة الفلسطينّية«، بل ُيحظر على أّي جسٍم يتلّقى الدعم من قبل الدولة 
متويُل تنفيذ نشاط ُيْحيي النكبة بأّي شكل كان. في تاريخ 22.متوز.2009، 

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدّية على مشروع القانون.
املواصالت  وزيــر  بــادر  الــشــوارع:  الفتات  من  عربّية  بلدات  أسماء  إزالــة 
اإلسرائيلي »يسرائيل كاتس« إلى استبدال نقش األسماء الواردة في الفتات 
لتلفظ  عربّية  بــأحــرف  بالعبرّية  كتابتها  الــى  ليصار  بالعربّية  الــشــوارع 
ملواطني  األساسّية  احلقوق  ينتهك  املخّطط  هذا  متاما.  بالعبرّية  ُتلَفظ  كما 
»إسرائيل« من الفلسطينيني، وال سّيما حّقهم في املساواة والكرامة، من خالل 

انتهاك حّق األقلّـّية في اللغة وفي املمّيزات احلضارّية والتاريخّية.
مّتوز  في  العرب:  والطلبة  العربّية  املــدارس  على  صهيونّية  ِقَيم  فــْرض 
إخراج  نّيته  عن  ساَعر«  »غدعون  والتعليم  التربية  وزير  أعلن   ،2009 عام 
آب،  شهر  في  العربّية.  املــدارس  في  التعليم  برنامج  من  »النكبة«  مصطلح 
أعلن هذا الوزير أمام جلنة التربية والتعليم عن نّيته مكافأة املدارس ماّدّيًا 
اإلسرائيلّي،  الدفاع  جليش  املتجّندين  نسبة  وفي  التعليم  في  االمتياز  على 
وفي  الدفاع  جيش  في  املنخرطني  أعــداد  فيها  تصل  التي  املــدارس  أن  بحيث 
التي  امليزانّيات  إلى نسبة عالية، ستحصل على زيادة في  اإللزامّية  اخلدمة 
أّنه  اللجنة  أمام  الوزير  يعلن  أنفسهم.  املعلّمني  وعلى  املدرسة  على  ع  ستوزَّ
اليهودّية  القيم  على  التربيُة  التدريسّية:  للسنة  املوضوعة  األهداف  بني  من 
االجتماعّية  الــفــجــوات  وتقليص  واالمــتــيــاز،  والــدميــقــراطــّيــة،  والصهيونّية 

وتشجيع التجّند في اجليش. 
 2008- )تعديل(  التعاونّية  اجلمعّيات  مرسوم  تعديل  قانون  مشروع 
على  للبلدات  القبول  في  إسرائيل  داخل  الفلسطينيني  ضّد  التمييز  اآلن  يأتي 
نحٍو علنّي ومكشوف: أعضاء الكنيست »يسرائيل حسون« و«شاي حرميش« 

جلاَن  قانونّي  نحٍو  على  خ  يرسِّ قانون  مشروع  يقّدمون  أريئيل«  »أوري  و 
للرؤية  املرّشح  »مالَءمة  ومنها  التصفية،  معايير  ويحّدد  التمييزّية،  القبول 
القانون، ورَد  امللحقة مبشروع  الشروح  للبلدة اجلماهيرّية«. في  األساسّية 
بصورة  الصهيونّية  الرؤيا  حتقيق  على  القدرة  على  »احملافظة  يبتغي  أّنه 

فعلّية«.
العرب:  من  كانوا  إذا  فقط   - س  بالتجسُّ املشتَبهني  من  اجلنسّية  سحب 
لسحب  استثنائّية  بإجراءات  القيام  في  يشاي«  »إيلي  الداخلّية  وزير  شرع 
بنشاط  طهم  تورُّ في  ُيشتبه  الذين  اإلسرائيلّيني  العرب  من  أربعة  جنسّية 
امتداد  أّنه -على  الرغم من  إسرائيل. على  إلى  العودة  في  عدائّي، ويرغبون 
والتجّسس،  باخليانة  كذلك  يهود  مواطنون  أُديَن  إسرائيل«-  »دولة  وجود 
تتعلّق  ألسباب  إسرائيلّيني  جنسيُة  فيها  أُلِغَيْت  التي  النادرة  احلــاالت  ففي 
بـِ »اإلخالل بالثقة«، كان هؤالء من العرب. رسالة وزير الداخلّية في منتهى 

الوضوح: مواَطنة العرب في إسرائيل ليست مفهومة ضمنّيًا.    
هذه القوانني ومشاريع القوانني والدعوات تشير إلى محاوالت احلكومة 
املتكّررة لتضييق اخلناق على املواطنني العرب، ونزع الشرعّية عن حياتهم 
السياسّية وعن ثقافتهم وُهوّيتهم، وحّتى عن وجودهم في “الدولة”. كّل هذا 
من خالل املساس مببادئ دميقراطّية أساسّية، وبحقوق اإلنسان للمواطنني 

العرب، وبخاّصة حّقهم في الكرامة وحّرّية التعبير السياسّي والثقافّي.

تعاُمل مع أعداء
الشرطة  خضعت   ،2000 عــام  أكتوبر  في  األقصى  انتفاضة  انــدالع  منذ 
مواطنون  فيها  شارك  أحداث  مع  التعامل  في  كثيرة  المتحانات  اإلسرائيلية 
فــلــســطــيــنــيــون، مبــا فــي ذلـــك نــشــاطــات احــتــجــاجــّيــة جــمــاهــيــرّيــة. مــن خــالل 
تصرفات الشرطة في هذه األحداث، ُيستَدّل أّنها ال زالت تتعامل مع املواطن 
يريد  الـــذي  الــعــربــّي  الفلسطيني  املــواطــن  سّيما  -وال  الــعــربــّي  الفلسطيني 
ومباشًرا،  ــا  وجــودّيً خطًرا  يشّكل  عــدّو  مع  كتعاملها  واالحتجاج-  التظاهر 
»يسّوغ« استخدام القّوة جتاهه. في ما يلي بعض األمثلة من السنة املاضية، 
جتاه  الشرطة  قبل  من  العدائّية  املعاملة  استمراَر  ملموٍس  نحٍو  على  تشرح 

العرب: الفلسطينيني  املواطنني واملتظاهرين 
ــرة  فــي نــهــايــة مــســيــرة الـــعـــودة الــتــي جـــرت عــلــى أراضــــي الــقــريــة املــهــجَّ
صّفورية، في تاريخ 8.5.2008 )وهي مناسبة سنوّية إلحياء ذكرى النكبة 
املسيرة واعتدت عليهم بعنف  املشاركني في  الشرطة  الفلسطينّية(، هاجمت 
ل  الشرطة، ولم تسجَّ املسيرة جرت بترخيص من  أّن  الرغم من  بالغ. وعلى 
فيها أحــداث شـــاّذة، قــام أفــراد الــوحــدات اخلــاّصــة )»يــســام«(، التي وصلت 
لتّوهم  عادوا  )الذين  املشاركني  مئات  بتفريق  املسيرة،  نهاية  مع  املكان  إلى 
فيهم  )مبن  اجلميع  على  واعتدوا  بالقّوة،  شفاعمرو(  الناصرة-  شارع  إلى 
على  للدموع  املسيل  الغاز  قنابل  الشرطّيون  أطلق  واألطــفــال(.  الصحفّيون 

املشاركني، واعتَدْوا عليهم بالضرب، واعتقلوا العشرات منهم.
خالل احلرب على غّزة، )»حملة الرصاص املصبوب«(، ُنّظمت في معظم 
املدن والقرى العربّية مظاهراٌت احتجاجّيٌة ضّد احلرب. وعلى غرار سلوكها 
بتفريق  الشرطة  قامت  عــرب،  مواطنون  فيها  يــشــارك  التي  األحـــداث  خــالل 
نشاطات  بإجراء  بتاًتا  تسمح  لم  األحيان  من  كثير  وفي  بالقّوة،  املظاهرات 
ذات  تصريحاٌت  هذا  كلَّ  رافقت  واسّعة.  اعتقاالت  حملة  ونّفذت  احتجاجّية، 
طــابــع عنيف وأهـــوج مــن قبل قــيــادات مــرمــوقــة فــي صــفــوف الــشــرطــة، ومن 
حديد،  من  بيد  ستضرب  الشرطة  أّن  أعلن  الذي  الشمالّي  اللواء  قائد  بينهم 
وأّنها »لن تتسامح مع مثيري الشغب واحملّرضني البّتة«. هذه التصريحات 
تنافى بشكل تاّم مع ما حّددته جلنة أور حول »أهّمـّية تعميم السلوك املّتزن 
الشرطة«.  مستويات  كــّل  فــي  الــعــربــّي  الــوســط  مــع  التعامل  لــدى  واملــعــتــدل 
وسياسّيني  اجتماعّيني  ناشطني  استدعاء  ظاهرة  انتشرت  احلــرب،  وخــالل 
العاّمة(  املخابرات  )جهاز  »الشاباك«  جهاز  لُيْجري  الداخل  فلسطينيي  من 
النشاطات  تنظيم  عــن  وردعــهــم  »حتــذيــرهــم«  بغية  وذلــك  معهم،  حتقيقات 

االحتجاجّية والنشاطات السياسّية املشروعة وعن املشاَركة فيها. 
املواطنني  جتاه  العدوانّية  املعاملة  على  والقضاء  العبر  استخالص  بدل 
الفلسطينيني، كما أمرت جلنة أور، بدا خالل شهر آب وأيلول وكأّن الشرطة 
ًدا لقمع عنيف ألحداث إحياء الذكرى السنوّية التاسعة ألكتوبر  تستعّد مجدَّ
2000. كّل هذا أتى على خلفّية التقارير حول التدريبات التي أُجرتها الشرطة 
في  حتصل  قد  التي  العاّم  بالنظام  الواسع  اإلخــالل  لسيناريوهات  ـًبا  حتسُّ
والتعامل  القتالّي  العنيف  َه  التوجُّ جُتّسُد  التدريبات  هــذه   .2009 أكتوبر 

العدائّي مع اجلمهور العربّي الفلسطيني.

ُمناخ عدوانّي وعنصرّية متفاقمة
حتصل املشاعر العدائّية جتاه املواطنني الفلسطينيني العرب على جرعة 
ساسٌة  ُيطلقها  الــتــي  والتحريضّية  العنصرّية  التصريحات  مــن  تشجيع 

صّرح  املثال-  سبيل  -على  هكذا  جماهيرّية.  وشخصّياٌت  كنيست  وأعضاُء 
رئيس احلكومة اإلسرائيلي من على منّصة الكنيست خالل احلرب على غّزة: 
»سنضرب بيد من حديد مؤّيدي وداعمي حماس في داخلنا«. أّما بخصوص 
الكنيست ميلر  دعـــا عــضــو  فــقــد  فــي اجلــامــعــات خـــالل احلــــرب،  املــظــاهــرات 
متاثلهم  عن  يعّبرون  »الذين  الطلبة  جميع  إبعاد  إلى  بيتينو«(  )»يسرائيل 
مع أعداء إسرائيل« عن مقاعد الدراسة، وصّرح أّن على الطلبة العرب الذين 
على  يحصلوا  لــن  الـــوالء  »بـــدون  ــه  أّن يفهموا  أن  اجلــامــعــات  فــي  يتظاهرون 
تل  في  البلدّي  املجلس  في  الليكود  كتلة  رئيس  دعا  كذلك  جامعّية«.  شهادة 
مظاهرات  ومنع  يافا،  في  العرب  ضــّد  قــّوة  من  يلزم  ما  استخدام  إلــى  أبيب 
العرب ضّد احلرب. حتّولت التصريحات العنصرّية إلى »نكات« في صفوف 
أطرى  أبيب،  تل  في  املركزّية  للمحّطة  زيارة  ففي  اإلسرائيلّية.  الشخصّيات 
وزير األمن الداخلّي »يتسحاق أهارونوفيتش« على أحد الشرطّيني املتخّفني 
قائالً له إّنه« قذر ويبدو مثل َعْرُبوش ]كنية حتقيرّية للعرب[ حقيقّي«. هذه 
التصريحات هي من نوع تلك الدعوات التي أشارت جلنة أور إلى خطورتها 
التصريحاُت  عديدة  مناسبات  في  كثرت  التسعينّيات،  »في  منها:  وحــّذرت 
العلنّية التي تعّبر عن معاملة سلبّية ُمَقْوَلَبة، وحّتى عنصرّية جتاه العرب. 
في تلك الفترة، ازداد انتشار هذه التصريحات وحِظَيْت مبزيد من الشرعّية. 
كذلك.  جماهيرّية  شخصّيات  بها  تفّوهت  خطيرة  عنصرّية  مقوالت  ُسِمعت 
مناشيَر  متطّرفٌة  جهاٌت  فيها  َوّزعــت  التي  احلــاالت  كثرت  الَعقد،  نهاية  في 

عنصرّيًة«. 
هذه املبادرات والدعوات ومشاريع القوانني تؤّدي إلى تذكية العنصرّية 
هــذا  تــآكــل وتــنــاُقــص شــرعــّيــة  وإلـــى  الفلسطيني،  الــعــربــّي  جتـــاه اجلــمــهــور 
بإحلاق  ُيسمح  وكمن  كعدّو،  الفلسطيني  العربّي  املواطن  تصوير  اجلمهور. 
جتاه  العدائّية  منسوب  رفع  في  يساهم  األساسّية،  وحقوقه  بجسمه  األذى 
املــواطــنــني الــعــرب، ويــشــّجــع على قــيــام اجلــمــهــور الــيــهــودّي بــأعــمــال العنف 
والعنصرية جتاه املواطنني العرب. ومن نافل القول أن نشير إلى أّن تعامل 
سلطات »دولة إسرائيل« جتاه املواطنني العرب الفلسطينيني يشّكل منوذًجا 
ُيحتذى على الصعيد االجتماعّي )املمارسات العنصرية الصادرة عن السكان 
العرب  املواطنني  مع  تتعامل  الدولة  كانت  وإذا  الفلسطينيني(.  ضد  اليهود 
اجلمهور  على  ُيحظر  فــلـِـَم  بعنصرّية،  تعاملهم  أن  لها  ُسمح  وإذا  كــأعــداء، 
قيام  عدم  وبقسوة؟!  بفظاظة  معهم  والتعامُل  وإقصاُؤهم  وْصُمهم  الواسع 
الدولة وسلطات فرض القانون مبحاكمة أّي من الشرطّيني املتوّرطني في قتل 
وجرح عشرات املواطنني العرب في أكتوبر 2000، هذه احلقيقة ُتعّزُز لدى 
اجلمهور الواسع داخل إسرائيل اإلحساَس بأّن دم املواطنني العرب مهدور. 
في  املتواصل  االرتــفــاع  ومراجعة  لفحص  ضــرورة  ثّمة  اخللفّية،  هــذه  على 
جتاه  اإلسرائيلّي  املجتمع  صفوف  في  املختلفة  بأشكالها  العنصرّية  مظاهر 

الفلسطيني. العربّي  اجلمهور 
في    2008 أيلول   شهر  في  )الكيبور(  »الغفران«،  يوم  أحــداث  جُتّسد 
عّكا، اخلطَر الكامَن في خلق ُمناخ عدائّي وحتريضّي جتاه اجلمهور العربّي 
بني  املدينة  في  اندلعت  التي  العنيفة  الصدامات  إسرائيل.  في  الفلسطيني 
يوم  مساء  في  لسّيارته  عربّي  سائق  قيادة  خلفّية  على  والعرب،  اليهود 
األضــرار  وبــإحلــاق  العشرات  بإصابة  انتهت  والتي  )الكيبور(،  الغفران 
الكامن  اخلطَر  تعكس  الصدامات  هذه  العرب؛  السّكان  مبمتلكات  اجلسيمة 
في  الفلسطيني  العربّي  اجلمهور  جتاه  وحتريضّي  عدائّي  ُمناخ  خلق  في 
املجتمع بأسره.  ُمناٌخ كهذا في  التي قد يخلقها  الهّدامة  إسرائيل، والنتائج 
ُمناٌخ  ــَد  َتــَولَّ إسرائيل،  في  أخــرى  وأحــداث  أخــرى  مواقع  في  وكما  عّكا،  في 
امتداد  التي ُسِمعت على  العنصرّية والتحريضّية  الدعوات  عدوانيٌّ بسبب 
تــعــّززت- خالل  مــا  الــعــرب، وتــعــّززت -فــي  عّكا  أشهر طويلة ضــّد ســّكــان 
ا من العداء،  اليمني واملستوطنني، وأْضَفْت جّوً األحداث من قبل عناصر من 
وساهمت في تدهور الوضع وفي الصدامات العنيفة بني سّكان عّكا اليهود 

والعرب. 
والنفور  االغتراب  حلّدة  مؤّشٍر  إلى  اندالعها  منذ  أكتوبر  أحداث  حتّولت 
العرب،  الفلسطينيني  الدولة  ومواطني  إسرائيل«  »دولــة  في  املؤّسسة  بني 
فاحتتها  كــانــت  )الــتــي  األخــيــرة  السنة  فــي  االغــتــراب.  هــذا  لنتائج  ومــؤّشــٍر 
األحــــداث العنيفة فــي عــّكــا، وتــواصــلــت مــن خــالل الــتــصــريــحــات ومــشــاريــع 
املؤّسسة  بــني  الــعــالقــات  فــي  ــا  إضــافــّيً تــدهــوًرا  نشهد  العنصرّية(،  الــقــوانــني 
اإلسرائيلّية واملواطنني العرب الفلسطينيني. هذا التدهور يتغلغل إلى داخل 
نسيج العالقات الهّش بني اليهود والعرب في أنحاء البالد. التآكل املتواصل 
يدّل  ال  األخيرة  السنة  في  العرب  للمواطنني  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  في 
فقط على أّن توصيات جلنة أور بقيت مجّرد حبر على ورق، بل ويدل على أن 

دولة كهذه ال ميكن أن تكون دميقراطية. 

في  املواطن  حقوق  جمعية  في  فلسطينيان  محاميان  عليان:  ونسرين  بنا  عوني   *
إسرائيل. 

الفلسطينيون أقلية قومية أم عدو داخل “إسرائيل”؟
بقلم: عوني بنا ونسرين عليان*

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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صادق الكنيست اإلسرائيلي في آذار 2007 على قانون املواطنة والدخول 
“قانون  يلي:  )فيما   2007  -)2 رقــم  )التعديل  الساعة(  )أمــر  إسرائيل  إلــى 
املواطنة”(، حيث مّدد فترة سريان قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر 
الساعة(-2003 الذي مينع لّم الشمل بني املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل 
وبني الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حتى يوم 31 
متوز 2008. كما وّسع قانون املواطنة من املنع الساري على لّم الشمل ليشمل 
أيًضا سكان الدول األربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى 
الّسكان الذين يعيشون في مناطق جتري فيها عمليات تشكل خطًرا على أمن 
الدولة أو على مواطنيها، وذلك وفق ُمذّكرة موقف تصدر عن اجّلهات األمنية 
بهذا الصدد. وفي شهر أيار 2006، أصدرت احملكمة العليا قرارها في التماس 
قانون  دســتــوريــة  حــول  متحور  الــذي  الــداخــلــيــة،1  وزيــر  ضــد  “عدالة”  مركز 
وقد  قاضًيا.   11 بتركيبة   ،2003 سنة  من  إسرائيل  إلــى  والــدخــول  املواطنة 
عدة  هناك  واليوم،  خمسة.  ضد  قضاة  ستة  بأغلبية  االلتماَس  احلكم  قرار  رّد 
التماسات ُمقّدمة إلى احملكمة العليا، قدمتها عدة تنظيمات، من بينها التماس 
مركز »عدالة«،2 ضد دستورية قانون املواطنة، حيث أصدرت احملكمة مؤخًرا 

أوامَر احترازية تخّص هذه االلتماسات.
صراحًة  ــه،  ُمــوجَّ وهــو  عنصرية،  القوانني  أكثر  أحــد  هــو  املواطنة  قــانــون 
 . وعلًنا، ضّد املواطنني العرب في إسرائيل، ال لشيٍء إال لسبب انتمائهم القوميِّ
ع قانون املواطنة من حّيز الّسريان اجلغرافّي للمنع القائم  وكما أسلفنا، ُيوسِّ
آنًفا. وبهذا، ُيشرِعن  ضد لّم شمل العائالت، ليشمل الدول التي ورد تفصيلها 
القانون املسَّ اجلارف باحلياة العائلية وُيبقي على قائمة الدول التي يسري 
ُيثبت  ودالئــلــّي  حقائقّي  تأسيس  أّي  دون  مــن  وذلــك  مفتوحًة،  املــنــُع،  عليها 
أمن  على  خطًرا  تشّكل  نشاطات  في  املقصودة  الدول  لسكان  الفعلّي  الضلوع 
منع  فــي  عبثّيتها  تنحصر  ال  عبثية،  هــي  هــذا  ُمحّصلة  مواطنيها.  أو  الــدولــة 
الله، بل  الّسكن في إسرائيل فيما لو تزّوج من سكان رام  املواطن العربي من 
املتحدة  الــواليــات  في  ُولــدت  التي  زوجته  على  تعّرف  لو  حتى  هــذا  سيحدث 
إال  األمريكية،  اجلنسية  وحتمل  فقط  اإلجنليزية  تتحدث  والتي  األمريكية، 
أيًضا  عندها  والديها؛  عن  ورثتها  الّسورية،  أو  اللبنانية  اجلنسية  حتمل  أنها 
تُزر  لم  لو  حتى  إسرائيل،  في  معها  والّسكن  بها  الــزواج  من  ممنوًعا  سيكون 

لبنان أو سورية، قط.
وعلى أرض الواقع، ُيفرز قانون املواطنة واقًعا ينعكس في ثالثة مسارات 
لليهود  ُمعّد  الهرمّي،  الّسلم  أعلى  وفي  األول،  إسرائيل:  في  للمواطنة  هرمّية 
وفق قانون العودة- 1950. الثاني، وهو لألجانب )غير اليهود وغير العرب( 
الذين تسري عليهم قرارات حكومية مختلفة و«اإلجراء التدريجي«، حيث يبدأ 
هذا املسار بعد فترة بينّية وفحص، بإقامة عرضية وينتهي بإقامة دائمة. هذا 
املوجود  الثالث،  املسار  الهرمّية.  هذه  في  الوسطى  املرتبة  في  موجود  املسار 
ممارسة  من  املمنوعني  العرب  للمواطنني  ُمعّد  الهرمية،  التراتبية  أسفل  في 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  زوجاتهم  أزواجهم/  مع  العائلية  حيواتهم 
التصنيف  هذ  املواطنة.  قانون  في  وردت  التي  األخــرى  العربية  الــدول  ومن 
حيث  الــعــرب،  املواطنني  جميع  ضد   )profiling( »الــَوْســم«  سياسة  يقّوي 
التي  إثباته(  تتعزز سياسة »الوسم« هذه في ضوء سهولة اخلطر )املطلوب 
في  احلكم  قرار  إصدار  موعد  وحتى   1994 منذ  الشمل  لّم  طالبي  من  تنعكس 
اإللتماس، )»عدالة ضد وزير الداخلية« في شهر أيار 2006(، والذي يتضح 
شكلت  عمليات  في  ضالعني  كانوا  الذين  عدد  أّن  الدولة،  اّدعــاء  وفق  بحسبه، 
خطًرا على أمن الدولة ومواطنيها بلغ 26 شخًصا من أصل 130،000 شخص 
الكامن  اجلارف  املّس  على  التصديق  جرى  أّنه  أي  الشمل.  لّم  بطلبات  تقدموا 
في القانون، رغم أّن اخلطر النابع من دخول فلسطينيني إلى نطاق الدولة، ال 
يتجاوز 0.02% مقابل احتمال يصل إلى 98.98% بعدم وقوع أية عملية أمنية 
أّيًا كانت. إِضف إلى ذلك، أّن سياسة »الَوسم« تتعاظم في ظّل الغياب املطلق 

لضالعني من دول عربية، أضيفوا على املنع القائم في القانون الثاني. 
حياة  بتسيير  الــعــرب  املــواطــنــني  حــّق  املــواطــنــة  قــانــون  يتجاهل  وعملًيا، 
عائلية في نطاق دولة إسرائيل مع أبناء شعبهم الفلسطينّي أو مع أبناء أمتهم 
العرب  املواطنني  بني  العائلية  احلياة  ممارسة  تقييد  ويتعارض  العربية. 
الدولّي، والتي تشمل بنود إعالن األمم  القضاء  ُنُظم  وبني شعبهم وأمتهم مع 
في  الصادر  واللغوية  والقومية  اإلثنية  األقليات  أبناء  حقوق  بشأن  املتحدة 

سنة 1992. البند 2)5( من إعالن األمم املتحدة املذكور ينّص على ما يلي:
ميلك األشخاص الذين ينتمون إلى أقلياٍت حقَّ إقامة وتسيير عالقات ُحّرة 
مجموعات  ومــع  ملجموعاتهم  آخرين  أبناء  مع  متييز،  أيِّ  دون  من  وُمساملة، 
وتسيير  إقامة  جانب  إلى  أخــرى،  أقليات  إلى  ينتمون  أشخاص  ومع  أخــرى، 
عالقات عبر احلدود مع مواطنني من دول أخرى تربطهم بهم روابط قومية أو 

إثنية او دينية أو لغوية. 
التي صدرت عن  القومّية  األقليات  الدفاع عن  لذلك، تنص معاهدة  إضافًة 

املجلس األوروبي سنة 1995، في البند 17، على ما يلي:
إقامة  في  القومية  األقليات  أبناء  حق  في  يتدّخلوا  بــأال  األطـــراف  يتعّهد 
في  قانونًيا  يقيمون  أشخاص  مع  احلدود  عبر  وُمساملة  حرة  روابط  وتسيير 

الثقافية  أو  اإلثنية  الهوية  يشاطرونهم  الذين  أولئك  وخصوًصا  أخرى،  دول 
أو اللغوية أو الدينية، أو يشاطرونهم املوروث الثقافي املشترك.

النظر  وبغّض  إسرائيل،  في  العرب  باملواطنني  املذكور  املّس  إلى  وإضافًة 
الذي  الغرباء  دخــول  تقييد  إسرائيل  لدولة  يحّق  هل  الــّســؤال:  ُيطرح  عنهم، 
يرغبون بدخولها لغرض الزواج، من منطلق االنتماء القومي أو اإلثني، ليس 

إال؟ 
وقد ألزم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 1948 جميَع الّدول 
أنه  ومع  إنساًنا.  كونه  إنسان  أّي  جتاه  التمييز  منع  مبدأ  باحترام  األعضاء 
ُيسَمح لكّل دولة بتقييد حريات أشخاص ليسوا مواطنني أو سكاًنا من الدخول 
أّن  إال  موضوعية،  واعتبارات  تسويغات  منطلق  من  )األجانب(،  مناطقها  إلى 
ليسوا  من  دخــول  مينع  شرعًيا  اعتباًرا  يوًما  يكن  لم  القومي  اإلنسان  انتماء 
قوانني  سّن  من  فرنسا  مُتنع  كما  فمثال،  الدولة.  نطاق  إلى  سكاًنا  أو  مواطنني 
منع  من  أيًضا  مُتنع  إسرائيل  فــإّن  دخولها،  من  يهوَد-  -كونهم  اليهود  متنع 
أّيًا كانوا، من دخول مناطقها،  األزواج/ الزوجات من أصل لبناني أو عراقي، 

نتيجة النتمائهم القومّي واإلثنّي. 
هي  الّستينيات،  سنوات  في  ِصيغت  التي  الدولية  املعاهدات  تنّص  كما 
أيًضا، على أنه ميكن تقييد احلقوق واحلريات في حاالت الطوارئ الوطنية، 
أو  التمييز  منع  فــي  احلــّق  مــن  االنتقاص  ميكن  ال  أنــه  ذلــك  على  تزيد  أنها  إال 
املواثيق  متنع  وجــلــّي،  صريح  وبشكل  الوطنية.  الــطــوارئ  بحالة  اشتراطه 
خلفية  على  الــدولــة،  دخــول  في  يرغبون  الــذي  األجانب  ضد  التمييز  الدولية 
أّن جلنة  إال.3 ونشّدد هنا على  إثنية، ليس  أو  إلى مجموعات قومية  انتمائهم 
أصــدرت  العنصرية،  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  لتطبيق  املتحدة  األمم 
ثالثة قرارات تطلب من دولة إسرائيل إلغاء قانون املواطنة.4 كما أّن املجلس 
األوروبّي )Europe of Council( أقّر مؤخًرا توجيهنْي عاّمنْي يشمالن منع 
االنتماء  خلفية  على  اإلرهــاب،  مواجهة  أثناء  األفــراد  ضد  مُتّيز  تدابير  اتخاذ 
اإلثــنــّي أو الــقــومــّي فــقــط.5 ومــؤخــًرا، ُبــلــورت هــذه األمـــور، أيــًضــا، فــي اإلعــالن 
الذي صادقت عليه األمم املتحدة في شهر  العاملي حلقوق األقليات األصالنية 

أيلول 2007. 
منع  على  ينّص  تقدم  ممــا  الــبــنيِّ  اإلستنتاج  فــإّن  الــدولــي،  القضاء  ووفــق 
خلفية  على  الــزواج،  لغرض  الدولة  حّيز  دخولهم  عند  األجانب  ضد  التمييز 
إّن  نقول  ما  مصدر  هنا  من  كانت.  ــا  أّيً قومية  أو  إثنية  مجموعة  إلى  انتمائهم 

قانون املواطنة الثاني مخالف ألوامر القوانني الدولية الواضحة.
وحتى لو كان األزواج/ الزوجات األجانب الذين يطلبون/يطلنب الدخول 
الدولة من »مواطني دول عدوة«، حتى عندها، ووفق أوامر القضاء  إلى حّيز 
انتماءاتهم  خلفية  على  الــدولــة  مناطق  إلــى  دخولهم  تقييد  ميكن  ال  الــدولــي، 
الدولي  القضاء  بأوامر  يصطدم  املواطنة  فقانون  فقط.  اإلثنية،  أو  القومية 
race. وقد جرى   enemy  or  aliens  enemy –»بتبّنيه مبدأ »رعايا العدو
بريطانيا  طرف  من  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  )العقيدة(  املبدأ  هذا  تبني 
أّن بوسع شخص ما، في  والواليات املتحدة خصيًصا، حيث ينّص املبدأ على 
مجموعة  إلى  انتمائه  خلفية  على  خطًرا  يكون  أن  الدولية،  الطوارئ  أوقــات 
قومية معينة، ليس إال، ولذلك ميكن تقييد حقوقه املنصوص عليها في القانون 
األساسي، والتي تشمل دخوله إلى حّيز دولة ما، على خلفية انتمائه القومّي 
الرعايا األملان إلى ثالثة أنواع، تتباين في  أو اإلثنّي. فمثال، صّنفت بريطانيا 
تقييد حركتهم واعتقالهم والسيطرة  التصديق على  مستوى اخلطورة، بغية 
تبّنت  التي  املتحدة  الواليات  مع  األمر  وكذا  األربــاح.  دّر  لغرض  أمالكهم  على 
مبدأ »رعايا العدو« ضد املواطنني األمريكيني من أصل يابانّي، نتيجة للعدائية 
الثانية.  العاملية  احلــرب  خــالل  والــيــابــان  املتحدة  الــواليــات  بــني  ســرت  التي 
احملكمة  عن  الصادر  احلكم  قــرار  في  املبدأ  هذا  إلى  اللجوء  جتسيد  وينعكس 

على  فيه  صودق  الذي  املتحدة6  الواليات  ضد  هيرباياشا  )األمريكية(  العليا 
التسويغ  األمنية.  اخلطورة  مسألة  في  للبّت  كمعيار  العدو  رعايا  استخدام 
الذي أوردته احملكمة العليا األمريكية في هذه احلالة هو: وجود عالقة ما بني 
املواطن من أصل ياباني وبني دولته األم أو مؤّسساتها أو أبنائها، ُيحيل إلى 
وبعد  العدو.  دولــة  نصيب  من  سيكون  املواطنني  هــؤالء  والء  بــأّن  االستنتاج 
مرور فترة قصيرة على هذا، صّدقت احملكمة األمريكية على قرار احلكم على 
أصل  من  أمريكيني  مواطنني  اعتقال  قانونية  َشــْرَعــَن  الــذي  كورماتسو7  اســم 
)عقيدة(  مبدأ  على  بناًء  وهذا  وعسكرية،  أمنية  اعتبارات  منطلق  من  ياباني، 

»رعايا العدو«. 
املفاهيم  في  تغيير  جرى  الثانية،  العاملية  احلــرب  أعقاب  وفي  الواقع،  في 
الدولة  مبدأ سيادة  إلى  مفاهيم ومدارك تستند  الدولية، من  بالقوانني  اخلاّصة 
اإلنسان.  حقوق  لصالح  الــدولــة  سيادة  تقييد  خاللها  من  ميكن  التي  تلك  إلــى 
نقد  بــدر  الثانية،  العاملية  احلــرب  انتهاء  وبعد  املتحدة،  الــواليــات  فــي  وحتى 
يابانّي،  أصــل  من  املواطنني  جتــاه  املتحدة  الــواليــات  سياسة  ضد  وشديد  الذع 
 Civil( قانون 1988، هو  العام  الكونغرس، في  قانون في  إلى درجة تشريع 
Liberties Act 1988(، الذي اعترف من خالله الكونغرس بالغنب الذي حلق 
وشمل  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  ياباني،  أصل  من  األمريكيني  باملواطنني 
اعتذاًرا علنًيا لصالح املواطنني األمريكيني من أصل ياباني على الغنب الذي حلق 
بهم. كما حذت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حذَو احملكمة األمريكية، وفي 
بأنه ال ميكن   ،Timishev v. Russia قــراًرا في قضية،  2005 أصدرت  سنة 
هذه  وفــي  فقط.  وإثــنــي،  قومي  أســاس  على  إنسان  ضد  املـُـوّجــه  التمييز  تبرير 
احلالة جرى تقييد حرية تنقل شخص شيشانّي في روسيا بسبب انتمائه إلى 

مجموعة إثنية، ليس إال، وفي أعقاب هذا ُسلبت منه إقامته الدائمة.8
التي  الــدولــّي  القضاء  ألوامــر  مخالف  املواطنة  قانون  إّن  نقول  تلخيًصا، 
أو اإلثني،  القومي  انتمائه  التمييز ضد شخص بسبب  أنه ال ميكن  تنّص على 
فقط. ولكن، واألهم من هذا، يثبت قانون املواطنة اخلوف من أّن التصديق على 
 ،2006 العام  في  العليا  احملكمة  عليه  صّدقت  الذي  املواطنة  قانون  قانونية 
وعلى قانون املواطنة في العام 2007 في الكنيست، سيؤّدي إلى منزلق خطر 
في الطريق إلى املّس اجلارف باحلقوق املدنية االساسية، وباستمرارية املّس 
ا أخالقّيًا للتصديق على قوانني عنصرية  باملواطنني العرب، كما سيشّكل صّكً

أخرى ضد املواطنني العرب. 
ومن الواضح للجميع أّن قانون املواطنة ال يربطه رابط بالشؤون األمنية. 
قلب  التنامي في  في  اآلخذ  الدميغرافي  فهدفه وغايته دميغرافيان. واخلطاب 
ه ضد املواطنني العرب. وبحسب هذا املنظور،  احلياة اإلسرائيلية العامة، ُموجَّ
–بحّد ذاته- خطًرا وجودًيا.  فإّن مجرد وجود العرب، وليس أفعالهم، يشّكل 
وتتجّسد سياسة الفصل الدميغرافي، أكثر ما تتجّسد، في إقامة جدار الفصل، 
إلغاء  في  احملتملة  غير  والسهولة  الفلسطينيني،  وتنقل  احلركة  حرية  وسلب 

مواطنة وإقامة املواطنني الفلسطينيني العرب في إسرائيل.
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الشعب  مجموع  عشر  من  أكثر  وهــم  فلسطيني،  مليون   1.3 حوالي  يستمر 
أنهم  مــن  وبــالــرغــم   ،1948 عــام  احملتلة  األراضـــي  فــي  العيش  فــي  الفلسطيني، 
التغاضي  يتم  ما  غالبا  انــه  إال  الفلسطيني،  الشعب  من  يتجزأ  ال  أساسي  جــزء 
عن وجودهم ألنهم أصبحوا يسمون »عرب إسرائيل« من قبل أجزاء واسعة من 
ال  إسرائيل  دولــة  مواطني  باعتبارهم  مكانتهم  فإن  ذلــك،  ومع  الدولي.  املجتمع 

متنحهم نفس احلقوق التي يتمتع بها اليهود اإلسرائيليون. 
خط  حتــت  األخــضــر«  »اخلـــط  داخـــل  الفلسطينية  الــعــائــالت  نــصــف  تعيش 
من   %100 الـــ  يقرب  ما  أن  كما  اليهودية(،  العائالت  من   %15 بـ  )مقارنة  الفقر 
تلك  هي  املتوسط،  فوق  بطالة  معدالت  لديها  التي  احمللية،  واملجالس  البلديات 
الفلسطينية. ويشكل االستبعاد املنهجي  البلديات واملجالس احمللية للتجمعات 
الفلسطينيني في داخل  من االستخدام السبب اجلذري للفقر في أوساط السكان 
الصهيونية  السياسات  بني  للمزج  نتيجة  هو  املستمر  احلرمان  وهذا  إسرائيل. 
والليبرالية اجلديدة، ومثل أي نهج استبعادي، فإنه ميد نفسه تدريجيا ملجموعات 
مهمشة أخرى، مثل األثيوبيني واليهود املتدينني األصوليني ]احلريدمي[، وتصف 
الفقرات التالية عددا من العوامل الرئيسة التي تسهم في العزل االقتصادي داخل 

إسرائيل.

القطاع اخلاص: االستثمار والوصول لفرص العمل
إن أحد أهم املشكالت الرئيسة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم إليجاد 
فرص العمل في إسرائيل هي غياب فرص العمل في داخل بلداتهم ومدنهم. وعلى 
منطقة  وعشرين  خمس  رسميا  اإلسرائيلية  احلكومة  خصصت  املــثــال،  سبيل 
أراضي الضفة  املناطق في  املتقدمة، وتقع خمس من هذه  للتكنولوجيا  صناعية 
وفقط  احملتلة،  السورية  اجلــوالن  مرتفعات  في  وواحــدة  احملتلة،  الفلسطينية 
يشترك جتمع فلسطيني واحد في واحدة من املناطق الصناعية املوجودة داخل 
»اخلط األخضر«، وذلك جنبا إلى جنب مع مجلس إقليمي يهودي. وبصرف النظر 
عن حقيقة أنه ينبغي أن يبحث العمال الفلسطينيون عن العمل خارج بلداتهم، 
فإن هذه السياسة التخطيطية تضمن بأن عائدات الضرائب من الشركات الكبرى 

يتم جمعها من قبل املجالس البلدية واإلقليمية اليهودية.
أو  متصلة،  غير  الفلسطينية  والقرى  البلدات  من  العديد  هناك  ذلك،  وعالوة 
أمام  العامة، مما يضع عقبة أخرى  غير متصلة بدرجة كافية بنظام املواصالت 
األمر  يقتصر  فال  النساء.  أمــام  خاص  وبشكل  عمل،  عن  الباحثني  الفلسطينيني 
في  أنفسهن  النساء  جتــد  بــل  التنقل،  نقص  مــن  معاناتها  على  للمرأة  بالنسبة 
السالم بني  اتفاقية  أعقاب  السالم«، وذلك في  بـ«عائد  ملا يسمى  الطرف اخلاسر 
النساء  من  اآلالف  استخدام  مت  التسعينيات،  منتصف  فحتى  واألردن.  إسرائيل 
صناعة  فــي  السابق،  السوفييتي  االحتـــاد  دول  مــن  واملــهــاجــرات  الفلسطينيات 
منتجات  معظم  صناعة  يــجــري  األيــــام،  هــذه  فــي  ولــكــن  اإلســرائــيــلــيــة،  النسيج 
النسيج في مناطق صناعية مؤهلة في األردن، حيث تقوم املشاريع املشتركة بني 
األردنية واإلسرائيلية باحلصول على تخفيضات ضريبية وإعفاءات  الشركات 
جمركية عند التصدير للواليات املتحدة، وذلك كجزء من اتفاقية السالم، كما مت 
تخفيض تكاليف اإلنتاج بصورة كبيرة في هذه املناطق الصناعية املؤهلة، عن 
احلني؛  ذلــك  ومنذ  آسيا،  جنوب  من  الــوافــدة  الرخيصة  العمالة  استغالل  طريق 
أصبح معظم عمال الغزل والنسيج الفلسطينيني في إسرائيل عاطلني عن العمل. 
التحامل  فإن  للعوملة،  السلبي  األثر  وعن  الدولة،  متييز  عن  النظر  وبصرف 
العمل  أربــاب  يتبعها  التي  التوظيف  سياسات  يقرران  واالجتماعي  العنصري 
اإلسرائيليون، ووفقا لدراسة مسحية حديثة أجراها معهد البحوث اإلسرائيلي 
يشعرون  اإلســرائــيــلــيــني  العمل  أربـــاب  مــن   %83 أن  تبني  فقد  أونــــو«؛  »كــريــات 
املــدراء  مــن   %58 وأن  جامعية،  شــهــادة  يحمل  ال  عربي  تعيني  مــن  باالمتعاض 
وأن  التقليديني(،  املتدينني  )اليهود  »احلريدمي«  من  أكادمييني  تعيني  يرفضون 

53% من بني هؤالء املدراء ال يفضلون تشغيل أثيوبيني.

القطاع العام: اخلدمة املدنية والشركات اململوكة 
للدولة

في حني أن غياب املناطق الصناعية من البلدات الفلسطينية يحد من الوصول 
منهجي  بشكل  محرومون  الفلسطينيني  فإن  اخلــاص،  القطاع  في  العمل  لفرص 
من   %20 حوالي  الفلسطينيون  يشكل  فبينما  العام؛  القطاع  في  العمل  من  أيضا 
من  هم  املدنية  اخلدمة  موظفي  من  فقط   %5 فــإن  إسرائيل،  في  السكان  مجموع 
الفلسطينيني، ومن بني حوالي 55،000 مستخدما في الشركات اململوكة للدولة 
)مثل االتصاالت، الكهرباء، سلطات املياه واملوانئ(؛ فإن أقل من واحد في املائة 
هم من الفلسطينيني. إن هذا التمثيل املتدني جدا للفلسطينيني في القطاع العام، 
العسكرية  اخلدمة  تعتبر  التي  إسرائيل  لدولة  األمنية  للسياسات  نتيجة  هو 
»حساسية- ذات  بأنها  إليها  النظر  يتم  وظــائــف  أو  مــواقــع  فــي  للعمل  شــرطــا 
أمنية«. وعالوة على ذلك، فإن الفلسطينيني منفصلون عن الترسانة العسكرية 
املرجعية  هــي  التي  السياسية  املؤسسة  عــن  وبالتالي  واجلــيــش،  اإلسرائيلية 
اإلدارية األساسية لفرص التوظيف في قطاع اخلدمة العامة. كما أن االستبعاد 

من القطاع العام ينطوي على عناصر هامة بالنسبة للنوع االجتماعي )اجلندر(، 
باعتبار أن القطاع العام كان تقليديا مصدر رئيسي لفرص العمل للنساء.

سوق  من  للفلسطينيني  املنهجي  االستبعاد  حول  توضيحي  مثال  يلي  وفيما 
االقتصادية،  األزمة  آذار من عام 2009، وفي خضم  العمل اإلسرائيلي: في شهر 
قامت شركة القطارات في إسرائيل، وهي شركة مساهمة عامة؛ بإعالن سياستها 
في  حارس  لوظيفة  شرطا  باعتبارها  اجليش  في  اخلدمة  تشترط  التي  اجلديدة 
نقاط  تقاطع الطرق مع السكك احلديدية، وذكرت الشركة صراحة بأنه من املهم 
توفير فرص عمل جلنود اجليش الشباب، وتبعا لذلك، تلقى حوالي 150 فلسطيني 
العمل.  من  فصل  كتب  احلديدية  السكك  تقاطع  نقاط  حراسة  في  يعملون  عربي 
وبدعم من نقابة »صوت العامل« و«عدالة«؛ قام العمال بتحدي السياسة اجلديدة 
والطعن بها عبر احملاكم. وقد أجبر العمل القانوني، إلى جانب الضغط الدولي من 
العامل« من  الذي وجهته نقابة »صوت  النداء  نقابات عمالية وأفراد وقعوا على 
القطارات اإلسرائيلية على عرض تسوية مت  الدولي، أجبر شركة  أجل التضامن 
مبوجبها استبدال اخلدمة في اجليش مبجموعة من املعايير األخرى، ومن ضمنها 
18 شهرا من العمل املستمر مع نفس رب العمل وخبرة عملية في »منظمة هرمية« 
بأن هذه  العمال وممثلوهم  ذلك؛ حاجج  العسكرية(. ومع  )ومن ضمنها اخلدمة 
املعايير البديلة؛ من شانها في الواقع العملي، أن يكون لها نفس األثر على العمال 
مشاريع  في  العمل  أو  والتعاقد  املؤقت  بالعمل  عملهم  أمناط  تتميز  الذين  العرب 
صغيرة تديرها العائلة في الغالب. باملقابل سوف يتم تلقائيا اعتبار كل من خدم 
في اجليش مؤهال. وقد وافقت محكمة العمل اللوائية على العرض وأصدرت حكما 
على  بناء  شخص  أي  فصل  بعدم  إسرائيل  قــطــارات  سلطة  شركة/  يأمر  مؤقتا 

شروط االستخدام اجلديدة، طاملا أن القضية/ الدعوى ال تزال معلقة.

الفرص الوظيفية والتعزيز الوظيفي
ثابتة  إلى هجرة بطيئة ولكن  يقود  للفلسطينيني  إن عدم وجود فرص عمل 
فعلى  التعليمية.  إسرائيل  سياسة  من  الدفع  من  املزيد  تتلقى  والتي  لألدمغة، 
سبيل املثال، هناك بعض املواضيع في اجلامعات يتم إتاحتها للطالب فوق سن 
21 سنة فقط، وهو العمر الذي ينهي فيه اليهود اإلسرائيليون اخلدمة العسكرية، 
ميضوا  أن  العسكرية  اخلدمة  من  املعفيني  الفلسطينيني  الطالب  على  وبالتالي 
ثالث سنوات بعد املدرسة الثانوية قبل أن يتمكنوا من دخول اجلامعة، وكنتيجة 
لذلك؛ يتوجه املزيد من الفلسطينيني في إسرائيل للدراسة في اجلامعات األردنية، 
أكثر من اجلامعات اإلسرائيلية. وحتى هؤالء الفلسطينيني الذين يتخرجون من 
جامعات إسرائيلية؛ ليس من املرجح أن يعثروا على عمل، وخاصة في قطاعات 
مرتفعة الدخل: وكمثال، بينما يشكل الفلسطينيون ما نسبته أكثر من 10% من 
خريجي الهندسة في إسرائيل، هناك فقط 2% من مستخدمي التكنولوجيا املتقدمة 

في إسرائيل هم من الفلسطينيني.

وفيما يتعلق بالتعزيز، فإن الدراسة املسحية املذكورة أعاله قد بينت أن %86 
التقليديني  املتدينني  من  مستخدمني  ترقية  يفضلون  ال  أنهم  قالوا  املبحوثني  من 
)احلريدمي(، و 79% قالوا نفس األمر بالنسبة للفلسطينيني العرب، كما أن %70 

منهم قالوا أنهم ال يفضلون ترقية أو حتفيز موظفني أثيوبيني. 

إنفاذ قانون العمل، والعمل املنظم 
للغاية،  انتقائي  بشكل  إسرائيل  في  القانون  تطبيق  يجري  عــام،  بوجه 
وبــدون  بانتقائية  يتم  القانون  تطبيق  فــإن  الفلسطينيني  العمال  حالة  وفــي 
النكبة«  القوانني األخيرة، مثل قانون »مناهضة  تدخل. ففي حني أن مشاريع 
فإن  الفلسطينيني،  املواطنني  على  السيطرة  في  العامة  الرغبة  يعكس  الــذي 
املعايير  فتطبيق  متاما؛  مشلول  هو  العربي  االقتصاد  في  العمل  قانون  إنفاذ 
العمل،  مكان  في  السالمة  إجـــراءات  أو  لــألجــور،  األدنــى  احلــد  مثل  األساسية 
وشركات  املقاولني  العمل،  أربــاب  قبل  من  واســع  نطاق  على  جتاهلها  يجري 
العمل  مفتشي  أن  كما  كهذا.  مناخ  في  تزدهر  التي  اإلسرائيلية  العاملة  القوى 
التي  هي  الفلسطينية  املــرأة  تكون  أخــرى،  مرة  وهنا،  عمليا.  موجودين  غير 
تعاني أشد املعاناة من االنتشار الواسع لالستغالل االقتصادي بسبب قدرتها 
النساء  أن  احملدودة على املساومة. وفي تقرير حكومي من عام 2008، وجد 
العربيات هن املجموعة األكثر تعرضا لالستغالل من بني مكونات قوة العمل 

اإلسرائيلية، وحتى أنهن يحصلن على دخل أقل من العمال املهاجرين.
وأخيرا، فإن الهيئة العامة الحتاد نقابات العمال اإلسرائيلي )الهستدروت( 
لم تقم يوما باتخاذ أي إجراء ملموس لتحسني وضع العمال الفلسطينيني، أو 
لقوة  االستخدام  ألمناط  ونتيجة  املتدنية،  األجور  ذوي  العمال  قطاع  لتنظيم 
العمل الفلسطينية، والتي تهيمن عليها الصبغة املؤقتة واملقاوالت من الباطن، 
واملشاريع العائلية، وأن معظم العمال الفلسطينيني في إسرائيل غير منظمني. 
ويعود ذلك لعوامل تاريخية وسياسية، مثل الدور الرائد لـ«ألهستدروت« في 
العام. كما يوجد دور لقلة  القطاع  الدولة اإلسرائيلية وتركيزه على  تأسيس 
الوعي  إلى غياب  العمالية، إضافة  النقابات  الفلسطينيني في  العمال  عضوية 

حول حقوق العمال في أوساط قوة العمل الفلسطينية.

مخطط »ويسكونسني«: العقاب األخير للفقراء
مخطط »ويسكونسني« Wisconsin هو سياسة احلكومة اإلسرائيلية 
يتم  والتي    )welfare-to-work( االجتماعية-إلى-العمل”  “الرعاية 
تطبيقها من قبل الشركات اخلاصة، وقد بدأ تطبيق هذا املشروع في األصل 
في عام 2005 كتجربة تستمر ملدة عامني، وتطلب أن يقوم كل املستفيدين 
أربعة  في  بالتسجيل  الدخل(  مخصصات  )ضمان  االجتماعية  الرعاية  من 
مناطق استكشاف هي القدس، الناصرة، عسقالن واخلضيرة/ وادي عارة؛ 
اخلاصة  الشركات  لصالح  والعمل   “ تشغيل  “مكاتب  في  للمثول  وذلــك 
املــشــاركــة فــي املــشــروع ملــدة أكــثــر مــن 40 ســاعــة فــي األســبــوع لكي يكون 
وفي  الــدخــل،  ضمان  مخصصات  دفــعــات  على  للحصول  مؤهال  الشخص 
املشاركني  األشخاص  أحد  قبل  من  العمل  رفض  أو  التعاون”  “عدم  حالة 
الرعاية  )دفعات  مخصصاته/ـا  قطع  فسيتم  ويسكونسني،  مشروع  في 
وتــرك  شــهــريــن،  أو  شهر  ملــدة  الــدخــل(  ضــمــان  مخصصات   = االجتماعية 
إما  األربعة  االستكشاف  مناطق  كانت  وقــد  دخــل.  بــدون  جميعها  العائلة 
بغالبية عربية، ومن ضمنها أجزاء من شرقي القدس التي ضمتها إسرائيل، 
وإما مأهولة مبجموعات مهمشة أخرى، مثل املهاجرين من البلدان الناطقة 
بالروسية أو إثيوبيا. وقد كانت الناصرة، وهي املدينة الفلسطينية األكبر 
في داخل اخلط األخضر، هي منطقة االستكشاف الوحيدة التي غطت كامل 

املدينة.
السنوات  مــدى  على  التغييرات  مــن  بــعــدد  ويسكونسني  مخطط  مــّر  لقد 
املاضية، ولكن فكرته العامة ال زالت كما هي: يتوجب على الفقراء أن يستوفوا 
مررت  قد  الــدولــة  وان  األساسية،  بحقوقهم  التمتع  أجــل  من  معينة  واجــبــات 
االقتصادية  األزمـــة  زمــن  وفــي  واآلن،  الــربــحــي.  اخلـــاص  للقطاع  املسؤولية 
عقاب  مع  مجددا  يعود  ويسكونسني  مشروع  فــإن  الوظيفي،  األمــن  وانــعــدام 
املخطط   توسيع  إلى  يهدف  بنقاش  اإلسرائيلي  البرملان  يقوم  حيث  انتقامي، 
أن  هو  النقاش  طاولة  على  املطروحة  اخليارات  وأحد  بأسرها،  البالد  ليشمل 
خطة ويسكونسني سيجري تطبيقها في جميع املناطق عندما تتجاوز معدالت 

البطالة نسبة الـ %10.
التذكير مبا ذكر في  النقطة، مع ضــرورة  الوقت لإلنهاء عند هذه  لقد حان 
من  األعلى  البطالة  معدالت  ذات  السكانية  التجمعات  حول  املقالة،  هذه  بداية 

املتوسط: فهي فلسطينية في غالبيتها الساحقة.

وهي  العامل«،  »صوت  نقابة  في  الدولية  العالقات  منسق  هي  بدارنة:  ماري-أوليفيا   *
منظمة نقابية للعمال الفلسطينيني تهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال والعاطلني عن 
العمل في إسرائيل. للمزيد من املعلومات حول هذه املنظمة، ميكنكم زيارة صفحتها على 

. www.laborers-voice.org :االنترنت

قصة من الداخل: القوى العاملة الفلسطينية في أراضي عام 1948
بقلم: ماري- أوليفيا بدارنة*

فوق: ص17 حتت: 

عمال فلسطينيون يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي احتجاجاً على مخطط 
ويسكونسني، حزيران 2007. املصدر: جمعية صوت العامل النقابية.

عمال فلسطينيون يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي احتجاجاً على مخطط 
ويسكونسني، حزيران 2007. املصدر: جمعية صوت العامل النقابية.

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة



كانون األول  2009 18

نبات الصبار يدرك ما ال يدركه الصهاينة
بقلم: طل دور*

palestineremembered.com :الصبار في الدامون املهجرة، تصوير: محمد زيدان، املصدر

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة

نشاطي  عن  ألحتــدث  سياسية  نــدوات  في  للمشاركة  األخيرة  السنوات  في  ُدعيت 
السياسي واالجتماعي، وذلك لتحليل ماهية املجتمع اإلسرائيلي. لقد كان السؤال الذي 
تكرر: “كيف يعقل أن ال يرى اإلسرائيليون احلقيقة؟”. وفي جميع املرات التي ُسئلت فيها 
هذا السؤال، حاولت دوما أن أشرح التركيبة املعقدة للمجتمع اإلسرائيلي والهيكلية التي 
تقف وراء جتاهل االحتالل. أعتقد أن السؤال األهم واألكثر جوهرية هو: ما هي األدوات 
التي يقدمها املجتمع اإلسرائيلي لتحليل الواقع؟ فالكثير من اإلسرائيليني ال يعترفون 
باالحتالل، وال يستخدمون هذه الكلمة وغير مستعدين لتحمل مسؤولياتهم كمحتلني. 
وأنا لست واثقة من أن إنكار اإلسرائيليني لالحتالل والطابع االستعماري )الكولونيالي( 
املوجود على األرض ناجتني عن عدم معرفة. ليس لدّي أدنى شك بأن سبل الفصل أو ما 
ُيسمى بـ »اجلدران املادية والنفسية« متّكن اإلسرائيليون من العيش بفقاعة حتفظهم من 
قساوة النظر إلى أنفسهم  كمحتلني؛ لكن حتى بداخل هذه الفقاعة، يرى اإلسرائيليون 

الواقع ولكنهم يحللونه بطرق عنصرية، عنيفة وعسكرية. و بالطبع ذكورية. 

أنا »تسباريت«**
- »هل ولدِت بجنوب أفريقيا؟

- ال، أنا ولدُت في حيفا.
- أنِت »تسباريت«، إذن، هذا جميل«. 

ولــــدُت فــي حــيــفــا، والــــداي مــن مــهــاجــري جــنــوب أفــريــقــيــا. ولــّقــبــت مــنــذ صــغــري بـ 
»تسباريت«، قيلت لي بلهجة انغلوسكسونية خفيفة. كالصّبار إذن، يكون اإلسرائيليون 
بهذه التسمية لذيذي الطعم من الداخل ولكنهم شائكون وخشنون من اخلارج. والصالبة 

واخلشونة اخلارجية ناجتة من دافع: »حماية أنفسنا من أعدائنا، أعدائنا العرب«.
الصّبار، الذي هو جزء من املنظر »اإلسرائيلي«،  أصبح بذلك رمزا »طبيعيا« بالنسبة 
لغالبية اإلسرائيليني. انه في الواقع منوذجا  لإلنكار واالحتكار والعنف املوجه جتاه 
الشعب الفلسطيني. إن لقاء اإلسرائيليني اليومي مع الصّبار ال يثير لديهم أية أسئلة 
وينكر  يتجاهل  السائد  الصهيوني  واخلــطــاب  فلسطني.  في  عربي  كيان  وجــود  حــول 
أعمال الهجوم، املجازر، تدمير القرى الفلسطينية وطرد أهاليها. إن منظر نبات الصّبار 
اليومي ال يثير مثل هذه األسئلة وإمنا ميحوها. وهكذا فإن االستخدام اليومي للمصطلح 
 ***)sense common( »تسبار« او »تسبارة« قد ابتدع حالة من »املألوف البديهي«
ناحية،  من  الفلسطيني  الشعب  جتاه  املرتكبة  العنف  أعمال  و  العنصرية  إنكار  حيث 

واحتكار التاريخ وشرعنة العنف من ناحية أخرى.
يشير نبات الصّبار إلى وجود قرية فلسطينية، وغالبا ما استخدم بهدف تقسيم 
الزراعية وملكية األراضــي. وحتى يومنا هذا، ال يزال الصّبار موجودا على  املساحات 
من  وبالرغم  الفلسطينية،  الــقــرى  أشــالء  فــوق  املستمر  واالستيطان  الــهــدم  مــن  الــرغــم 
العربي وجــذوره في فلسطني، حيث تصطدم  للوجود  الهدم ومحو كل ذكر  محاوالت 

القوات الصهيونية دوما بنبات قوي وصامد أمام محتليه.  
إن احتكار نبات الصّبار، كجزء من املألوف البديهي االجتماعي الصهيوني، يخلق 
شعورا بالراحة والهدوء أمام تاريخ عنيف جدا. “التسبار” الذي ترعرع في فلسطني،  
في  نفسه.  الصّبار  يصبح  ثماره،  وأكــل  برفقته  وتنزه  يوميا،  “الصّبار”  نبات  ورأى 
حياته اليومية، يتمّكن اإلسرائيلي بذلك من التواصل مع أرض فلسطني، إذ يشعر بأن 
بجذورهم  التسباريني،   اإلسرائيليين،  شعور  مع  جــذوره.  هي  الصبار  نبات  جــذور 
املهاجرين  مشاكل  مع  التعامل  الصهيونية  )الهجمنة(  الهيمنة  حتــاول  »الصّبارية«، 
قد  »التسباري« هذا،  الوعي  إن خلق  لهذه األرض.  االنتماء  اليهود بفلسطني ومعضلة 
ساهم بشكل كبير في ترسيخ حلقة الصمت واملألوف البديهي، وأكثر من ذلك، املفهوم 
الذي أعطي للـ«تسبار« ال ميّكن اإلسرائيلي من الشعور باالنتماء لألرض وجذوره في 
لذيذ  الصبار،  أي  وكونه،  كمحتل.  صورته  جتاهل  على  يساعده  وإمنــا  فقط،  فلسطني 
الطعم من الداخل وخشن من اخلــارج، فهذا يعطي اإلمكانية لإلسرائيليني بالنظر إلى 
الذين  »األشـــرار«  »التسبار« وإمنــا بسبب  »أعدائهم«. هذا ليس ذنب  كأنه ذنب  عنفهم 
يريدون أكل هذه الفاكهة، أي أن هذا يفيد بأن »التسباريني« ليسو مبسؤولني عن عنفهم، 
إمنا هم »األعــداء العرب«. نذكر جميعا مقولة غولدا مئير الشهيرة: »لن أسامح العرب 
على ما فعلناه بسببهم«. ها نحن، فيما يتعلق برمز »التسبار«، لسنا فقط أمام ديناميكية 
عدم حتمل املسؤولية والعنف، وإمنا إعطاء تفسيرات عنصرية وأكاذيب من أجل التعامل 

مع الواقع من حولنا.   

»ماذا تعلمِت اليوم في املدرسة؟«
»التسبار« اإلسرائيلي ليس فقط إسرائيلي وإمنا اشكنازي بالضرورة. كما وأن كل 
رموزه ومعانيه تدل على أنه ملح األرض، املثل األعلى، انه في الواقع شخصية الشاب 
االشكنازي، محتل األرض. وكونه احد منتجات الهيمنة )الهجمنة(، فإن مفهوم »التسّبار« 
واجلغرافيا  التاريخ  كتب  في  واملهيمن.  القاهر  احلاكم،  صــورة  إلى  احلقيقة  في  يشير 
حسب املنهاج الرسمي اإلسرائيلي، ال يوجد هناك أي ذكر عن تاريخ األرض التي نعيش 
عليها ومن هم الناس الذين عملوا بها، وعاشوا فيها لسنوات عديدة. فنحن ال ندرس عن 
النكبة الفلسطينية، وإمنا ندرس عن انتصار »القالئل أمام األكثرية«. حسب هذه الرواية 
فإن األرض كانت فارغة، جدباء ونحن جئنا إلبعاد اجلدب واخلراب عنها. وأكثر من ذلك، 
فإن التسلسل التاريخي الذي يدّرسه جهاز التعليم اإلسرائيلي لتالميذه هو التسلسل 
التاريخي حسب التوراة الدينية من جهة، ورواية االشكنازي األوروبي من جهة أخرى. 
والصهيونية منذ بدايتها وحتى اليوم تصر على التنصل من اليهودية الدينية، ومع ذلك 
فإنها تستخدم كتاب التوراة ككتاب تاريخي. هذا االستخدام هو حتايل أكيد. وال يبدأ 
التحايل وينتهي باالستخدام، فاستخدام الكتاب املقدس كان لهدف كولونيالي رديء، 

و  بتوازنها  اإلخــالل  السهل  أماكن ليس من  أكثر عمقا.   التحايل ألماكن  ولذلك يستمر 
حتديها، و كأنها ذات الوطن الذي ال ميكن التنكر له، وكأنها ذات التاريخ  املنقوش على 
الصخر وغير القابل  للطعن. إلى جانب ذلك، فال ذكر حلياة وتطور اليهود القادمني من 
الدول العربية والشرق. حسب هذا التدريس، فإن التاريخ قد ولد ومنا في أوروبا. هذا 
يعني أن بناء الرواية الصهيونية ال تلغي »اآلخر« فقط، وأعني من هو ليس اشكنازي 
أو  كــان يهوديا  العربي، ســواء  اآلخــر  به وتتجاهله بروايتها.  رجــولــي، وإمنــا ال تهتم 

مسيحيا أو مسلما، غير موجود. فهو لم يكتب التاريخ، وال هي كتبته!
ومثلما أن جهاز التعليم الرسمي هو جهاز الستنساخ املألوف البديهي في السياق 
االجتماعي، فإن املعرفة وطريقة التعليم يخدمان ويعززان الهيمنة، هذا ينطبق أيضا 
على التعليم غير الرسمي وطريقة توصيل املعرفة لــألوالد والكبار في خضم احلياة 
اليومية. لنتفق أوال أن التعليم ال يحدث على املستوى الرسمي فقط ، وإمنا يتعداه إلى 
احلياة اليومية من خالل الرموز و االستعارات، في هذه احلالة سيكون بامكاننا، من 
الصهيوني.  البديهي  املألوف  فحص  اليومية،  املمارسات  و  العملية  التطبيقات  خالل 
يخضع هذا األخير لسيطرة املضطِهد، القاهر، وهو حسب تعريف أنطونيو غرامشي: 
رأينا مبثال  الهيمنة  اإلسرائيلية. ومثلما   ،)Hegemony( »الهجمنة« أو  »الهيمنة« 
أو  ألسئلة  وجـــود  ال  ضمنا.  كمفهومة  الهيمنة   تــأثــيــرات  مــع  نتعامل  فإننا  الــصــّبــار، 
انتقادات، وطبعا ال توجد أي محاولة للطعن فيها. كل محاولة كهذه للمس باملألوف 
البديهي ستسبب وبدرجات متفاوتة العنف واالعتداء من اجلانب الظالم واحلاكم، وهذا 
املوجودة دفعه. وهذا  األكثرية  منوط بثمن اجتماعي وسياسي في وقت ترفض فيه 
يعني، أن ماهية اآلخر هي بالضرورة عدوة لهذه الهيمنة. بناًء على ما سبق، دعونا 
نتساءل من هو اآلخر حسب مفهوم الهيمنة الصهيونية اإلسرائيلية؟ العدو املركزي 
للهيمنة االشكنازية الصهيونية هو العربي الفلسطيني، هذا املتجذر في أرض فلسطني، 
و هو عينه الذي ميكنه رواية قصة فلسطني في السنوات الواقعة ما بني خراب الهيكل 
الثاني وحتى » الهجرة« اليهودية لفلسطني في أواخر القرن التاسع عشر. هذه السنوات 
غير موجودة على اإلطالق في قائمة املراجع التربوية اإلسرائيلية. هذا هو الفلسطيني 
الذي زرع الصّبار )من نوع الكاكتوس املكسيكي( في أرضه الزراعية في سنة 1700. 
ولكن هناك أيضا أعداء داخليني يهددون الهيمنة من الداخل وغالبيتهم من اؤلئك الذين 
يقودون اخلطاب املؤسس لنضال »شرقي«، و حتديدا اخلطاب النسوي الشرقي. هذا 
هذا  إن  بالضرورة.  االشكنازية  شخصيتها  السياسية  للصهيونية  يعكس  اخلطاب  
اخلطاب النسوي الشرقي هو الذي يعمل وبشكل واضح ضد املألوف البديهي االجتماعي 
الصهيوني، ال يروي هذا اخلطاب  التاريخ غير املروي فحسب، وإمنا يصر على ابتداع 
وسائل أخرى لتحليل الواقع، وسائل غير عنيفة، وسائل ملقاومة االحتالل، إنها وسائل 
قادرة على حتمل املسؤولية. وهنا، علينا أال نتجاهل تعقيد املجموعة اليهودية، وهرمية 
الهوية، والنوع االجتماعي أو اجلندر )Gender( في املجتمع اإلسرائيلي. جتاهل هذا 

بإمكانه أن يخدم الهيمنة وبالتالي ميّكنها من تثبيت جذورها العنيفة في األرض. 

خالصة:
في الرحلة السنوية خالل املرحلة الثانوية سافرنا إلى الشمال، إلى اجلليل، وعندما 
أين  نعرف  كيف  لي،  يقول  “من  املرشد:  سألنا  لبنان  باجتاه  الرائع  املنظر  نشاهد  كنا 
أذكر أني كنت مهتمة جدا ملعرفة اإلجابة، حاولت  متر احلدود بني إسرائيل ولبنان؟”. 
أن انظر بشكل مهني على املنظر الذي أمامي وأكون أول من جتيب بصواب. وبعد مرور 
خمس دقائق من الصمت قال املرشد: “هذا سهل، أنظروا إلى أرضنا باملقارنة مع أرضهم: 
أرضنا خضراء ومزدهرة وأرضهم جدباء. إنهم ال يحبون أرضهم مثلنا وهم ال يعرفون 
بذاكرتي  حفرت  القصة  هذه  احلدود”.  تعرفون  هكذا  مثلنا.  األرض  في  يعملون  كيف 
حتى اليوم. في تلك األيام، لم يكن لدي اإلدراك السياسي املنفتح، ولم أكن أملك الوسائل 
لتحليل توجه املرشد. ولكن مع ذلك، فإن تفسير املرشد قد أحدث في داخلي شرخا، هذا 
الشرخ لم يلتئم ، وإمنا أسس لطرح أسئلة. إن تفسير املرشد ليس كاذبا من الناحية 

التعليم  في  اليومية  الرسائل  إن  ومتكبر.  عنصري  وإمنــا  فقط،  والزراعية  السياسية 
اإلسرائيلي بأننا »نحن« أفضل، ومهذبون أكثر »منهم« موجودة في كل شرائح املجتمع؛ 
في التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي، وفي الدعايات وبرامج التلفزيون، وطبعا في 
الرحالت في أرجاء »الطبيعة«. هذا ليس فقط بأننا أفضل، كما ولدينا حق العيش وهم ال 

يحق لهم ذلك. لنا احلق بان نكون آمنني وهم ال. لنا احلق في كل شيء وهم ال. 
الواقع من حولهم.  ولهذا، ال شيء يدعو إلى املفاجأة بأن اإلسرائيليني »ال يــرون« 
الدمج ما بني جتاهل وجود الكيان الفلسطيني والعربي، باإلضافة إلى التعالي االشكنازي 
العنصري واملجتمع العسكري الذكوري، ينتج واقعا أدواته االعتيادية لتحليل املعطيات 
الواقعية هي أدوات كاذبة، عنيفة وعنصرية. من هنا ال نستطيع القول بأن »اإلسرائيليني 
ال يرون احلقيقة«، واألكثر من ذلك أنه ملن األمر اخلطير بأن نصادق على ما يقومون 
جميعا  وعلينا  الديناميكية،  لهذه  توصل  التي  املعقدة  التركيبة  نفهم  أن  علينا  بفعله. 
وال  املسؤولية  تبدأ  حيث  املسؤولية.  حتمل  من  يعفينا  ال  األمــر  هــذا  وأن  كما  املقاومة. 
تنتهي عند مجرد فهم الوحدة الكاملة للقمع والتي تستخدمها هذه  الهيمنة. ميكن للفهم 
بأن يقاوم ويخلق دوائر وآليات تضامنية والتي بإمكانها مقاومة هذا اجلهاز القامع. ال 
مجال هنا للمقارنة بني درجات القمع، وإمنا يجب التوضيح بأن القوة القامعة تستخدم 
أساليب عدة أمام »أعدائها« من اجل احملافظة على قوتها، وتضامن هؤالء املظلومني هي 

الطريق ملقاومة هذه الهيمنة. 
في هذه األيام، نحي ذكرى مرور عام على االجتياح اإلسرائيلي واملذابح الظاملة في 
غزة والتي بدأت في أواخر العام 2008. هذه املذبحة التي حصلت على تشجيع ودعم 
كبيرين من غالبية اجلمهور اإلسرائيلي والصهيوني في العالم. إنه ليس باألمر املفاجئ 
 )Indoctrination( بأن اجلمهور الذي يعيش حتت عملية شديدة من إسقاط القيم
بشكل دائم عليه، يدعم مثل هذه األعمال، إمنا ننتظر من هذا اجلمهور أن يعرف محيطه و 

يسأل أسئلة نقدية حول العنف الذي يتحمل أساسا  املسؤولية عنه.
بــأن رمز  عــام، وقــد تكون صدفة  الصّبار موجود في فلسطني منذ  300-200  إن 
اإلسرائيلي- الصهيوني هو نبات جــذوره األصلية ليست بفلسطني. وســواء كان ذلك 
صدفة أم ال، فإن »اإلسرائيليني« لن يكونوا أبدا »الصّباريني« )»تسبارمي«(، ألن الصّبار 
هو املهاجر الذي استقبل على أيدي وبإرادة سكان فلسطني وكان مساهما ببناء احلياة 
على هذه األرض، أما الصهيوني فقد أخذ األرض بالقوة وأنكر سكانها. لقد أدرك نبات 
الصّبار ما ترفض غالبية اجلمهور الصهيوني إدراكه. فنبات الصّبار يعيش حياته في 
الشرق األوسط، أما »التسبار« اإلسرائيلي فيعيش كمستوطن بفلسطني، ومن أجل أن 
يقبله سكان األرض الفلسطينيني، على اإلسرائيليني »الصّباريني« أن يحرروا أنفسهم 

من شخصية املستوطن، أي الشخصية االستعمارية. 
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أوال: مقدمة 
خمس  توجد  1948؛  عــام  احملتلة  فلسطني  جنوب  فــي  النقب  صــحــراء  فــي 
وثالثون قرية مأهولة بالبدو العرب، وال تعترف بها »دولة إسرائيل«،1 سبعون 
في املائة من فتيات هذه القرى »غير املعترف« بها هّن متسربات من املدارس،2 
أية مسئولية في إنشاء مــدارس ثانوية في  وال تقوم »دولــة إسرائيل« بتحمل 
هذه القرى؛ ويضطر الطالب إلى السير ألميال طويلة من أجل الوصول للطرق 
الثانوية.  الرئيسة، حيث يستطيعون استخدام املواصالت للوصول للمدارس 
إلى  الــوصــول  بصعوبة  مباشرة  عالقة  ذو  املـــدارس  من  التسرب  فــإن  ولــذلــك، 
للمدرسة على  البيت  السفر بني  الثانوية احمللية؛3 حيث تؤثر مسافة  املدارس 
الفتيات البدويات أكثر من تأثيرها على األوالد، مما ينتج عنه ارتفاع في نسبة 
التسرب العالية بني الطالبات، كما تعود هذه النسبة جزئيا إلى التقاليد البدوية 
العريقة التي تقيد النساء في الظهور للعالم اخلارجي األبعد من العائلة املمتدة، 

وكذلك حتميلهن مسؤولية أساسية عن العديد من جوانب االقتصاد املنزلي.

ثانيا: الفتاة البدوية والتعليم 
في القرى البدوية  غير املعترف بها

من منظور تاريخي
فــي خمس وثــالثــني قرية ال  الــعــرب  الــبــدو  مــن  يعيش حــوالــي )76،000(4 
اإلسرائيلية،  اخلرائط  على  القرى  هذه  تظهر  وال  إسرائيل.5  دولة  بها  تعترف 
وهي محرومة من اخلدمات األساسية والبنية التحتية، ومن ضمنها الشوارع 
الصحية ونظام  الــرعــايــة  الــنــفــايــات، خــدمــات  املــيــاه، خــدمــات  املــعــبــدة، شبكة 
التعليم.6 ونتيجة لكل ذلك؛ أنشئت املدارس في هذه القرى لتلبية االحتياجات 
التعليمية امللحة من خالل املوارد احمللية املتوفرة، ويجري التدريس في أكواخ 
بدون توفر املياه أو الكهرباء بشكل دائم،7 وال يوجد مرافق أو جتهيزات أخرى 
للتعليم، مثل املكتبات، املختبرات والوسائل التعليمية املساعدة. كما أن الطرق 
االنتظام في  املناخية على  الظروف  املدارس غير معبدة، وتؤثر  لهذه  املوصلة 
البدو  الطالب  الــظــروف؛ ال يستطيع معظم  هــذه  املــدرســي. ومــن ضمن  الـــدوام 

االستفادة من شروط التعليم اإللزامي.8
غير  البدوية  القرى  في  املــدارس  من  البدويات  الفتيات  تسرب  نسبة  تبلغ 
فإن  الــيــهــود،  الــطــالب  مــع  وباملقارنة  بــاملــائــة؛9  السبعني  حــوالــي  بها  املعترف 
في  أقــل  فــرص  ولديهم  املـــدارس،  من  للتسرب  عرضة  أكثر  هم  العرب  الطالب 
فإنهم  االمتحان  اجتازوا  لو  وحتى  )البكالوريا(،  التوجيهي  امتحانات  اجتياز 
سيكونون أقل تأهيال للقبول في اجلامعات من الطالب اليهود.10 وفي أوساط 
الفلسطينيني العرب  في إسرائيل، تكون هذه الفروق أكبر بكثير عندما يتعلق 
األمر بالبدو في صحراء النقب.11 حيث تتسم املدارس البدوية في النقب بأعلى 
الدراسي في  املدارس، وبأقل مستويات للتحصيل  معدالت تسرب للطالب من 

فلسطني احملتلة عام 1948.12
فــي ســنــوات الــعــشــريــنــيــات مــن الــقــرن املــاضــي، قــامــت اإلدارة االنــتــدابــيــة 
السلطات  هذه  وقامت  قبلية،13  مناطق  خمس  في  البدو  ألبناء  مــدارس  بإنشاء 
السبع؛  بئر  فــي  داخــلــيــة  نظامية  مــدرســة  بتأسيس  الثالثينات  ســنــوات  فــي 
مواصلة  والوجهاء،  الشيوخ  أبناء  وبخاصة  البدو،  ابناء  فيها  يستطيع  حيث 
للذكور  واحدة  مدرستان،  هناك  كانت  1934؛  عام  وحتى  الثانوي.14  تعليمهم 
املــدرســة من  لــإلنــاث.15 وفــي عــام 1948، جــرى االستيالء على مبنى  وأخــرى 
قبل القيادة اإلسرائيلية للمنطقة اجلنوبية وجرى حتويلها إلى مرفق من أجل 
السكان  إخضاع  مت  و1966؛   1948 عامي  وبــني  اجلــنــود.16  واستجمام  راحــة 
البدو للحكم العسكري،17 وقامت الدولة بتقييد حركة البدو، وكان عليهم طلب 
تصاريح خاصة من أجل احلصول على العمل أو فرص التعليم.18 وبالتالي، لم 
التعليم،19 وحتى  أية فرص للحصول على  النساء،  البدو، وبخاصة  لدى  يكن 
سنوات السبعينيات فقط؛ جرى إنشاء مدرستني ثانويتني في اثنتني من القرى 
املعترف بها،20 وقد التحق عدد قليل جدا من الطالب بهذه املدارس، أما البقية فقد 
بحثوا عن التعليم في املدارس العربية أو اليهودية النظامية الداخلية في شمال 
إسرائيل.21 وبخالف النساء العربيات في شمال إسرائيل الالتي لديهن مدارس 
أكثر تطورا ونظم مدرسية متقدمة،22 فإن النساء البدويات ليس لديهن فعليا أي 
فرصة للوصول إلى أي نظام تعليمي، وفقط في عام 1976؛ حصلت أول امرأة 
بدوية على تعليم ثانوي، وفي العام 1988 فقط؛ حصلت 12 امرأة بدوية على 

درجة البكالوريوس.23

التعليم في صفوف الفتيات البدويات من منظور ثقافي
إن سياق التسييس للتعليم البدوي في النقب ليس العامل الوحيد الذي أثر 
الفتيات البدويات في النقب؛ فهناك ميل لدى العديد من التربويني  على تعليم 
الذين يعزون العديد من مشاكل املدارس البدوية إلى انخفاض قيمة التعليم لدى 
اآلباء، وذلك بسبب افتقارهم للتعليم أو محدودية التعليم الرسمي لديهم.24 فيما 
يعزو آخرون األمر إلى الهرمية االجتماعية وإلى تركيبة املجتمع البدوي التي 

تفصل بني النوع االجتماعي )متنع االختالط بني اجلنسني(، وتعزز قيم وأمناط 
ثقافية تقود إلى نسبة عالية من تسرب البنات البدويات من املدارس.25

الــبــدوي،  للمجتمع  االجتماعية  التركيبة  فــي  متأصلة  الثقافية  واحلــجــة 
ففي نظام اجتماعي قبلي يهيمن عليه الذكور؛ تقاس قوة القبيلة بعدد الذكور 
هن  وبالتالي،  الرجال،  من  مرتبة  أدنــى  أنهّن  على  للنساء  النظر  ويتم  فيها،26 
أعضاء في املجتمع من الدرجة الثانية.27 وتقع في قلب النظام األخالقي للبدو 
قيمتا الشرف والتواضع.28 واحلياة اجلنسية للمرأة البدوية محكومة من قبل 
السلطة األبوية للقبلية وهي »رمز الشرف«.29 وإحدى الطرق لـ«حماية« »رمز 
الشرف« هي عزل النوع االجتماعي ]التفريق بني اجلنسني( من خالل التقسيم 
الواضح بني املجالني اخلاص والعام، ونظرة املجتمع البدوي التقليدية للنساء 
تتعلق بأدوارهن في إعادة اإلنتاج بوصفهن أمهات وزوجات؛ وغالبا ما تكون 
هذه األدوار ضمن املجال اخلاص، فيما يكون املجال العام هو للذكور. وتعتبر 
عدم  عائالتهن  تفضل  هنا،  ومــن  العائلة،  لشرف  حامالت  البدويات  الفتيات 
أو  ]الغرباء[  بني  بالسفر  للبنات  السماح  خالل  من  للخطر  سمعتها  تعريض 
املدارس بعيدة  بالذكور من عشائر أخرى.30 وبالتالي، عندما تكون  االختالط 
عن مساكن العشيرة؛ فإن اآلباء يكونون أكثر ترددا في السماح لبناتهم بالسفر 
للمدارس مما يكون جتاه السماح ألوالدهم الذكور.31 ومع ذلك، فإن هذا وحده 
ال يفسر نسبة التسرب العالية في القرى اخلمس والثالثني: »في مسح اجري 
الــدراســة  على  بناتهن  حصول  حــول  نساء   305 على   1992-1991 عــام  فــي 
بناتهن  تكمل  لكي  الرغبة  لديهن  كــان  بينهن  مــن   %80.7 أن  تبني  الــثــانــويــة؛ 
إكمال  دون  حالت  مالية  موانع  أن  منهن،   %24.9 وذكرت  الثانوي،  حتصيلهن 
تسمح  ال  املمتدة  عائالتهن  أن  حقيقة  إلى  وبالنظر  الثانوي،  لتعليمهن  بناتهن 
للبنات بإكمال حتصيلهن الدراسي للمرحلة الثانوية، وإلى حقيقة أن املدارس 
بعد  إن  الثانوية«.32  الدراسة  إكمال  من  لبناتهن  آخر  مانعا  كانت  جدا  بعيدة 
املسافة بني البيت واملدرسة جتعل من الصعوبة على الفتاة أن متشي وحيدة 
عن  اللوم  وحدها  تتحمل  ال  الثقافية  االجتــاهــات  فــإن  وهكذا،  الــصــحــراء.33  في 

تسرب الفتيات البدويات من املدارس.

ثالثا: التزامات إسرائيل
 مبوجب القانون الدولي والقانون الوطني

القانون الدولي: نطاق احلق في التعليم
في  الدولي،34 وأســاس احلق  القانون  التعليم هو حق محمي مبوجب  حق 
التعليم هو التزام الدولة بتوفير التعليم جلميع مواطنيها بدون متييز، وحق 
التعليم هو من احلقوق االجتماعية – االقتصادية املعترف بها في جميع أنحاء 
التعبير،  اإلعــالم،  حرية  السياسي؛  للتمكني  جدا  ضــروري  فالتعليم  العالم.35 
التجمع، واملشاركة، وضروري ملمارسة احلق في التصويت. وعالوة على ذلك، 

إحقاق  »]إنه[ يعزز  االجتماعية واالقتصادية،  التنمية  التعليم هو مفتاح  فإن 
حقوق اإلنسان«،36 وبالنسبة لـ«اجلماعات الدينية، اللغوية واألقليات العرقية؛ 
يكون التعليم هو الوسيلة األكثر أهمية للحفاظ على هوياتهم الثقافية«.37 إنه 

حق ايجابي يلزم الدولة بـ«تأدية واجبها« في توفير التعليم ملواطنيها.38
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )UDHR( ينص على احلق في التعليم، 
الدين،  اللغة،  اجلنس،  اللون،  العرق،  أســاس  على  متييز  أي  صراحة  ويحظر 
الثروة/امللكية،  االجتماعي،  أو  القومي  األصــل  السياسي،  الــرأي  أو  االنتماء 
من  جــزءا  حاليا  يعتبر  اإلعــالن  وهــذا  أخـــرى.39  وضعية  أيــة  أو  املولد/النسب 
القانون الدولي العرفي، وبذلك يلزم إسرائيل بتوفير احلق في التعليم بأسلوب 

غير متييزي.
كما أن العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التعليم،  في  احلــق  يضمن  املتعاقدة؛  أطرافه  أحــد  وإسرائيل   40،)ICESCR(
الدولي  القانون  التعليم األساسي )االبتدائي( مبدأ أساسيا من مبادئ  ويشكل 
االبتدائي ينبغي  التعليم  املادة 13)2()أ( فإن »...  حلقوق اإلنسان؛ ومبوجب 
أن يكون إلزاميا ومتوفرا بصورة مجانية للجميع«، ومصطلح »إلزامي« يعني 
الذي لديه حقوق معينة، ال أحد يستطيع  الطفل،  لـ«حماية حق  وجود وسيلة 
التعليم اإللزامي حلماية  الدولة وال حتى والديه«.41 ويهدف  إياها، ال  حرمانه 
مصالح الطفل ضد التأثيرات السلبية لألبوين، العائلة أو الدولة، كما انه يعزز 
املتساوية.42  الفرص  مبدأ  وهــو  أال  اإلنــســان،  حقوق  قانون  من  جوهريا  مبدأً 
وان  لألطفال،  الفضلى  املصالح  يخدم  مبا  العمل  واجــب  واآلبــاء  الدولة  وعلى 
هــذا احلــق هام  بــهــم.43 وقــد يكون  مــن عــدم نضجهم اخلــاص  يقوما بحمايتهم 
بشكل خاص للفتيات »الالتي يعانني تقليديا من التمييز واحلرمان من التعليم. 
وباألخذ بعني االعتبار أن للتعليم دور حيوي في متكني النساء،44 فإن على دولة 
إسرائيل التزاما محددا ومستمرا »للتحرك بأقصى سرعة وفعالية ممكنة« نحو 
القرى اخلمسة  املــدارس في  بناء  13،45  وذلك من خالل  للمادة  الكامل  التنفيذ 

والثالثني لتزويدها بالتعليم األساسي مجانا. 
عشرة،  الثامنة  سن  حتت  هن  املـــدارس  من  املتسربات  البدويات  الفتيات 
تعتبر  التي   47،)CRC(الطفل حقوق  اتفاقية  مبوجب  محميات46  هن  وبذلك 
إسرائيل طرفا فيها، حيث تنص املادة 28)1( على أن »الدول األطراف تعترف 
بحق الطفل في التعليم وبغية حتقيق هذا احلق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ 
باملجان  ومتاحا  إلزاميا  األساسي  التعليم  »جتعل  سوف  وأنها   48»... الفرص 

للجميع«.49
الدوام  ودولة إسرائيل ملزمة بـ«اتخاذ تدابير لتشجيع انتظام الطالب في 
باحلسبان  تأخذ  أن  لها  وينبغي  الــتــســرب«.50  مــعــدالت  ولتخفيض  املــدرســي 
نسبة  تخفيض  شأنها  مــن  التي  املالئمة  احلــلــول  توفر  وان  الثقافي  السياق 
التسرب من املدارس، مثل إيجاد مدارس منفصلة لإلناث، أو مواصالت منفصلة 
بني البيت واملدرسة.51 فعلى الدولة أن توفر التعليم »على أساس املساواة في 
الفرص«، »وبدون متييز من أي نوع، وبغض النظر عن االنتماء العرقي للطفل 

حقائق وحتديات أمام احلق في التعليم للمرأة العربية- البدوية في إسرائيل
بقلم: راوية أبو ربيعة*

مقابلة دراسية مع نساء بدو اجلهالني في القدس، 2008. املصدر: مركز بديل

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة
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أو أبويه أو لونه، جنسه، لغته، دينه ونوعه االجتماعي، ...«.52

وتلزم املادة رقم 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
)CEDAW( الدول املتعاقدة على:

“اتخاذ جميع التدابير املناسبة إلزالة التمييز ضد النساء من أجل أن تضمن 
لهن حقوق متساوية مع الرجال في حقل التعليم، وبشكل خاص؛ وعلى قاعدة 
املساواة بني الرجال والنساء، أن تضمن: )أ( نفس الشروط ... في الوصول إلى 
التربوية  املؤسسات  في  الدبلوم  شهادات  على  احلصول  أجــل  ومــن  الــدراســات 
هذه  ضــمــان  وينبغي  احلــضــريــة؛  املناطق  فــي  كما  األريـــاف  فــي  الفئات  جلميع 
املساواة في تعليم ما قبل املدرسة، التعليم العام، التقني، املتخصص والتعليم 
التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب املهني؛ .... )ج( التخلص من أية 
فكرة منطية حول أدوار الرجال والنساء في جميع مستويات وأشكال التعليم ... 
)و( تخفيض معدالت تسرب الطالبات وتنظيم برامج خاصة بالفتيات والنساء 

الالتي تركن املدرسة قبل سن البلوغ«.53 )خط للتأكيد مضاف من الكاتب(.
التمييز ضد  أشكال  بالقضاء على جميع  املعنية  املتحدة  األمم  طرحت جلنة 
في  املــدارس  من  التسرب  ظاهرة    199754 لعام  اخلتامية  مالحظاتها  في  املــرأة 

صفوف فتيات البدو العرب في إسرائيل كما يلي:
غير  للنساء  اإلنــســان  حقوق  ممارسة  لضمان  التدابير  بــأن  اللجنة  أوصــت 
اليهوديات، مبن فيهن الالتي يقطّن في املناطق الريفية، وعلى وجه اخلصوص 
يتوجب  كما  تكثيفها.  يتم  أن  ينبغي  واالستخدام،  التعليم  بالصحة،  يتصل  ما 
وملعاجلة  واليهودية  العربية  املــدارس  بني  الفجوة  جلسر  خاصة  تدابير  اتخاذ 
وينبغي  العربيات،  الــبــدويــات  الفتيات  صفوف  فــي  العالية  التسرب  مــعــدالت 
تخصيص املوارد املالئمة للمرافق املدرسية ولفرص التعليم، ومن ضمنها املنح 

الدراسية.55 )التشديد مضاف من الكاتب(. 
وهكذا، على دولة إسرائيل واجب توفير شروط التعليم للفتيات من القرى 
البدوية غير املعترف بها؛ وذلك من خالل إقامة املدارس االساسية والثانوية في 

هذه القرى.
وجتيز االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 196256  
أن  شريطة  لغوية؛  أو  دينية  ألسباب  منفصلة  تعليمية  أنظمة  وصيانة  إنشاء 
فيها  املقدم  التعليم  أن يكون  اختيارية، ويجب  األنظمة  املشاركة في هذه  تكون 
»متمشيا مع رغبات آباء التالميذ أو أولياء أمورهم القانونيني«، ويجب أن يكون 
هذا التعليم مطابقا ملعايير »التعليم من نفس املستوى«.57 وعالوة على ذلك؛ فإن 
إسرائيل، بوصفها أحد األطراف املتعاقدة، قد وافقت على تطوير وتطبيق سياسة 
وطنية »تضمن أن معايير التعليم متكافئة لنفس املستوى في جميع املؤسسات 
املتاحة  التعليم  بفرص  املتعلقة  الشروط  وأن  )احلكومية(،  العامة  التعليمية 

ستكون متعادلة أيضا«.58
الدولية للقضاء على جميع  االتفاقية  أن دولة إسرائيل هي أحد أطراف  كما 
أشكال التمييز العنصري )CERD(،59 وبذلك هي ملزمة باتخاذ تدابير محددة 
أو ألفــراد يحتاجون ملثل  املالئم ملجموعات عرقية محددة  التقدم  تأمني  أجل  من 
هذه احلماية؛ وذلك من أجل ضمان املساواة في متتع أو ممارسة هذه اجلماعات 
أو األفراد حلقوقهم اإلنسانية.60 وتعاني الفتيات البدويات من متييز مركب، على 
إسرائيل  دولــة  فإن  وبالتالي؛  القومية،  أســاس  وعلى  االجتماعي  النوع  أســاس 
للفتيات  التعليمية  لالحتياجات  منتبهة  تكون  بأن  االتفاقية،  مبوجب  ملزمة، 

البدويات. 
ودولة إسرائيل هي أيضا طرف في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
مدنيا  حقا  باعتباره  التعليم  يــدرج  ال  العهد  وهــذا   61.)ICCPR( والسياسية 

هذا  مثل  في  »احلــق  طفل  لكل  تضمن  منه   24 املــادة  ولكن  جوهريا،  وسياسيا 
عاتق  على  ]وتضعه[  قاصرا،  بصفته  وضعه  يتطلبه  كما  احلماية  من  اإلجــراء 
لتشمل  املـــادة  هــذه  تفسير  جــرى  وقــد  الــدولــة«،  عاتق  وعلى  ومجتمعه  أســرتــه 
التعليم؛ ألن التعليم ميكن كل طفل من تنمية قدراته/ها للتمتع باحلقوق املدنية 
صادقت  التي  املعاهدات  مبوجب  قانونيا  ملزمة  إسرائيل  ودولة  والسياسية.62 
أحكامها  في  الدولية  باملعاهدات  تستشهد  إسرائيل  في  احملاكم  أن  كما  عليها، 

التفسيرية.63

القانون اإلسرائيلي وأحكام صادرة عن احملكمة العليا
ومنها:  التعليم،  في  احلــق  تعالج  التي  القوانني  من  العديد  إسرائيل  في  توجد 
قانون التعليم اإللزامي،64 قانون حقوق التالميذ )قانون التالميذ(،65 قانون احلقوق 
توفير  إسرائيل  دولــة  مــن  اإللــزامــي  التعليم  قــانــون  ويتطلب  للنساء.66  املتساوية 
وشاب  طفل  »لكل  أن  على  التالميذ  قانون  ينص  كما  ملواطنيها،67  املجاني  التعليم 
جاء  وقــد  الــقــانــون«.68  تعليمات  جلميع  وفقا  التعليم  في  احلــق  إسرائيل  دولــة  في 
أو  التعليمية  املؤسسة  »التعليم احمللي،  بأن  التالميذ  قانون  املادة رقم 5)أ( من  في 
موظفيها؛ يجب أن ال مييزوا ضد أي طالب على أساس عرقه ]أو[ على أساس خلفيته 
للنساء  املتساوية  احلقوق  قانون  فإن  لذلك،  إضافة   .69»... االقتصادية  االجتماعية 
ينص على أن »جلميع الرجال والنساء حقوق متساوية حلفظ كرامتهم اإلنسانية، 
البيئية  الرعاية  اإلسكان،  الصحة،  التعليم،  العمل،  املساواة في حقول  ومن ضمنها 

واالجتماعية«.70
قوانني األساس71 في إسرائيل ال تذكر صراحة احلق في التعليم، وحكمت احملكمة 

اإلسرائيلية العليا بأن احلق في الكرامة اإلنسانية ال يشتمل على احلق في التعليم.72 
ومع ذلك، فقد اعترفت احملكمة اإلسرائيلية العليا باحلق في التعليم باعتباره ضروريا 
إلعمال احلقوق املدنية والسياسية األساسية،73 وللمحكمة العليا، في ظروف معينة، 
سلطة إسقاط قوانني عادية تنتهك القوانني األساس.74 وفي عام 1988، جرى تقدمي 
التماس للمحكمة العليا بشان احلق في التعليم في القرى البدوية غير املعترف بها، 
وقد فوجئ قضاة احملكمة العليا لدى علمهم بأن الثالث عشرة مدرسة حكومية في 
نظام  وبال  إضــاءة  بــدون  هي  وبالتالي  الكهرباء،  بشبكة  موصولة  غير  القرى  هذه 
العليا  احملكمة  عزت  االلتماس،  حول  عاجلة  جلسة  ختام  وفي  تكييف.75  أو  تدفئة 
سبب املوضوع إلى فشل احلكومة في تشغيل هذه املدارس باعتباره »وضع ال ميكن 

تصوره«، و«وصمة عار للدولة«، وبأنه وضع »ال ميكن أن يستمر«.76
إسرائيل،  فــي  العربية  األقلية  حلقوق  القانوني  املــركــز  قــام   ،2004 عــام  وفــي 
»عدالة«؛77  بتقدمي التماس آخر للمحكمة العليا باسم ثالثمائة طفل بدوي أعمارهم 
بني ثالث إلى أربع سنوات، احملرومني من رياض األطفال بسبب رفض وزارة التربية 
والتعليم اإلسرائيلية تأسيس رياض أطفال في القرى البدوية غير املعترف بها. وقد 
بالتماس  تقدم مركز عدالة  االلتماس.78 وفي عام 2005  العليا هذا  رفضت احملكمة 
جديد باسم خمس وثالثني فتاة بدوية يطالنب بإقامة مدرسة ثانوية في قرية »أبو 
إلى  التماسهم  في  امللتمسون  ويستند  والتعليم.79  التربية  وزارة  قبل  من  طلول« 
املعدالت العالية لتسرب الفتيات من املدارس، وفي عام 2007؛ وافقت وزارة التربية 
والتعليم اإلسرائيلية على بناء مدرسة ثانوية في قرية »أبو طلول«، وميكن لسبع 
قرى بدوية أن تنتفع من إنشاء هذه املدرسة الثانوية.80 وتظهر هذه القضايا حتوال 

ثقافيا نحو قيمة التعليم في املجتمع البدوي، وأحدثه هو جتاه تعليم الفتيات.

رابعا: التحديات واآلفاق أمام تعليم البنات البدويات

التحديات الثقافية والتزامات الدولة
اخلارجية  الــعــوامــل  مــن  كــل  بسبب  بــاهــظــاً  ثمنا  الــبــدويــات  الفتيات  تــدفــع 
في  يعشّن  ألنهّن  التعليم  في  األســاســي  حقهن  من  محرومات  فهّن  والداخلية: 
كجزء  والتهميش  لالستبعاد  يخضعّن  كما  إسرائيل،  دولــة  بها  تعترف  ال  قرى 
من مجتمع أبوي يضع قيمة للرجال أعلى من النساء ويعزز تبعيتهن للرجال. 
في  بواجبها  الــوفــاء  فــي  الــدولــة  الــتــزام  على  التعليم  فــي  احلــق  نطاق  ويشتمل 
إتاحة هذا احلق بأسلوب غير متييزي؛ لكن، ال يوجد في أي من قوانني األساس 
التمييز أو تضمن املساواة. ومع ذلك؛  في دولة إسرائيل أي قاعدة عامة حتظر 
قاعدة  أنشأ  قد  وحريته(  اإلنسان  )كرامة  األســاس:  قانون  بأن  البعض  يجادل 
دستورية للحق في املساواة.81 وقد اعترفت احملكمة العليا باملساواة باعتبارها 
مبدأً قضائيا، وأعلنت أنه ال يجوز استخدام تقديرات السلطة اإلدارية في التمييز 

على أساس الدين أو العرق.82
الثقافية؛  الــلــوم على االجتــاهــات  كــل  أنــه ال ميكن حتميل  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
بني  محتجزات  يصبحن  حيث  البدويات،  للفتيات  صعبا  وضعا  تخلق  أنها  إال 
اجلهة  من  اخلاص  مجتمعهن  في  األبوية  السلطة  وبني  جهة،  من  الدولة  متييز 
األخرى.83 وتشجع املمارسات احلالية على املمارسات الثقافية الضارة وحتافظ 
وعلى  االجتماعي.  النوع  جتاه  النمطية  األفكار  وعلى  للرجل  املــرأة  تبعية  على 
البدويات  أداة حاسمة للفتيات  التعليم هو  التعليم حق متكينّي، فإن  اعتبار أن 

من أجل تغيير العادات الثقافية التمييزية.

توصيات  سياسية 
حقوق  ونشطاء  محامي  لدى  حاجة  هناك  األبعاد،  متعددة  املشكلة  هذه  ملعاجلة 
هذه  ملعاجلة  املناسب  السبيل  بينها  ومــن  املسائل،  من  العديد  على  لإلجابة  اإلنسان  أطفال بدو غور األردن، محرومون من املالعب واملدارس. املصدر: مركز بديل

إسرائيل: عنصرية متأصلة ودميقراطية مستحيلة

www.akbarna.com :روضة أطفال قرية رخمة في النقب بعيد هدمها، أيلول 2009. املصدر
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املشكلة؛ استراتيجيات التدخل الفعال ملعاجلة مشكلة حتتاج لتسوية عوامل خارجية 
احلساسية  مــن  امــتــدادهــا  ولها  بالثقافة،  متصلة  داخلية  وعــوامــل  بــالــدولــة،  متصلة 

الثقافية.
متتثل  الــدولــة  جلعل  والسياسية  القانونية  للوسائل  احلــاجــة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
اللتزاماتها في تلبية االحتياجات التعليمية للفتيات البدويات؛ إال أنه ثمة حاجة لتنمية 
إحداث  األخــرى من أجل  الفاعلة  املنظمات غير احلكومية واجلهات  اجتماعية من خالل 
التعليمية  الثقافية؛ فهذه اجلهات تستطيع مناصرة احلقوق  املعايير والقيم  حتول في 
للفتيات البدويات من خالل تأكيدها على الكيفية التي ميكن ملثل هذا التعليم أن يكون مفيدا 
للمجتمع البدوي؛ ففي هذا املجتمع؛ ميكن أن جتري مناصرة احلق في التعليم بالتوافق مع 
القيم والعادات االجتماعية في املرحلة األولية. فعلى سبيل املثال، وطاملا أن نسبة األمية 
في أوساط النساء البدويات عالية جدا؛ فمن الصعب عليهن التواصل مع دوائر احلكومة 
بدون مساعدة من أطفالهن، وبخاصة من قبل بناتهّن. أيضا سيكون املجتمع البدوي أكثر 
انفتاحا جتاه تعليم البنات إذا ما أدرك أهمية تعليم األمهات في تنشئة أطفالهن. في هذه 
األيام؛ يوجد في النقب العديد من املنظمات غير احلكومية النشيطة في تعزيز احلق في 
للتعليم  دراسية  منح  تقدم  وهي  البدوي،  املجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  باعتباره  التعليم 

العالي، وتنظم دروس حملو األمية في القرى غير املعترف بها.
ودولة إسرائيل تتحمل املسؤولية االولى في توفير التعليم للبنات البدويات مع 
األخذ بعني االعتبار املكونات الثقافية وتقدمي احللول املالئمة، مثل تطبيق نفس املعايير 
املطبقة على القطاع األرثودوكسي اليهودي ]املتدينني التقليديني[ – مدارس منفصلة 
لإلناث. إضافة لذلك، ينبغي على دولة إسرائيل أن توفر سبل أفضل للوصول للمدارس 
من خالل تعبيد الطرق، توفير وسائل النقل وإنشاء مدارس ثانوية مناطقية في املناطق 
للمدارس.  للوصول  أفضل  إمكانية  على  الفتيات  حتصل  سوف  وبالتالي  الرئيسية، 
إعمال  والدولي نحو  الوطني  القانون  بواجباتها مبوجب  القيام  إسرائيل  وعلى دولة 

احلق في التعليم للجميع.

خامسا: خالصة
ما ورد في هذه املقالة هو تلخيص لدراسة حالة حول التسرب من املدارس 
بــني الــطــالــبــات الــبــدويــات، وتــظــهــر هـــذه الـــدراســـة مـــدى ضــعــف وضـــع الفتيات 
البدويات؛ حيث يدفعن الثمن ألنهّن جزء من أقلية قومية مخضعة أللوان مختلفة 
من التمييز، ويدفعن الثمن لكونهّن جزء من مجتمع أبوي يقوم بإخضاع النساء. 
يعتمدون  أطفاال  بوصفهن  البدو  بنات  أن  هي  الوضع  هذا  في  القائمة  واملفارقة 
على والديهم وعلى الدولة في أداء الواجب نحو هؤالء األطفال. وهّن محرومات 
من أحد أكثر احلقوق أهمية ملجرد أنهن بدويات، إناث وترعرعّن في قرى بدوية 
وبني  اخلــاص  ملجتمعهّن  األبــويــة  السلطة  بــني  ومحتجزات  بها،  معترف  غير 

التمييز من قبل دولة اسرائيل.
اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  أهمية  السيناريو  هذا  يظهر  ناحية،  ومن 
من  القانونية  املعايير  وضع  على  املساعدة  باستطاعتها  دعوية  أداة  باعتباره 
معاجلة  بــأن  يؤكد  األخــرى؛  الناحية  ومــن  واإلدراك.  الوعي  مستوى  رفــع  أجــل 
حاجة  توجد  بل  فحسب،  قانونية  حلول  مجرد  ليست  وحلولها  املشكلة  هــذه 
املشكلة—األبعاد  لهذه  األبعاد  املتعددة  األوجه  تأخذ باحلسبان  حللول شاملة 
القانونية، االجتماعية، الثقافية والسياسية. وأخيرا، ينبغي معاجلة التهميش 
النوع االجتماعي )اختالف اجلنس(؛ وذلك كجزء من عملية  القائم على أساس 

رفع مستوى الوعي بالنوع االجتماعي.
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تنفيذا ألوامر احلكومة؛ دخلت قوات إسرائيلية، يرافقها عمال هدم وجرافتان 
أيار 2007،  الثامن من  التاسعة والنصف من صباح يوم  الساعة  القرية في  إلى 
وفي وقت كان فيه جميع رجال القرية في أعمالهم، ثم قامت هذه القوات بتدمير 
كل هيكل تقع عليه العني. وقد أجبرت النساء، واألطفال، والشيوخ املوجودين في 
القرية على اخلروج من البيوت الثالثني قبل تدميرها جميعا، تاركني أكثر من مائة 
فلسطيني بال مأوى حتت أشعة شمس الصيف احلارقة.1  لم جتر هذه الواقعة في 
الضفة الغربية أو قطاع غزة؛ بل جرت في قرية »طويل أبو جــروال« في النقب، 

وجميع الفلسطينيني الذين مت تهجيرهم قسريا هم من مواطني »دولة إسرائيل«.
منذ عام 2006، تعرض سكان قرية »طويل أبو جروال« لعمليات هدم املنازل 
بأكملها  القرية  تدمير  جــرى  املــرات  هــذه  معظم  وفــي  مــرة.  عشر  خمسة  من  أكثر 
متاما.2  وهذه القرية ليست االستثناء، بل القاعدة في النقب، فقد حاولت إسرائيل 
من  صغيرة  بقع  في  البالد  جنوب  في  الفلسطينيني  البدو  حشر  منهجي  بشكل 

األرض، بينما تقوم بالسيطرة على ما يتبقى من هذا النصف املنسي لفلسطني.
بــدوي   100،000 مــن  أكــثــر  النقب  فــي  يعيش  كــان  1948؛  عــام  نكبة  عشية 
فلسطيني، شكلوا أكثر من 99% من أهالي املنطقة.3 وكان أسلوب احلياة اخلاص 
بالبدو في هذه املنطقة الواسعة، وجزئيا املنطقة الصحراوية اخلصبة، يستند إلى 
تربية املواشي، والتي تتطلب وجود مراٍع شاسعة للماعز، واألغنام واإلبل، وعلى 
النظام العشائري لم  القائمة على  الزراعة في السنوات املمطرة. تركيبة املجتمع 
تسمح بتقطيع أوصال األرض إلى قطع صغيرة كملكية فردية خاصة، فكل عشيرة 
قبل  األراضـــي حتترم من  هــذه  مــحــددة، وكانت حــدود  ملكية عرفية ألراضــي  لها 
العشائر األخرى، ومن قبل السلطة العثمانية )التركية(، والحقا من قبل السلطات 

البريطانية.4
الفلسطينيني  للبدو  املمنهج  القسري  التهجير  عملية  بــدأت   1948 عــام  فــي 
والتهجير  الكامل  والتدمير  السبع  بئر  لبلدة  إسرائيل  احتالل  مع  ترافقت  والتي 
لكل التجمعات السكانية األصلية في اللواء؛ ومع أوائل اخلمسينات، كان أكثر من 
90،000 بدوي فلسطيني قد أجبروا على الرحيل؛ حتول معظمهم إلى الجئني في 
واألردن.5  سيناء  جزيرة  شبه  الغربية،  الضفة  غزة،  قطاع  في  املجاورة  املناطق 
قرار  إلى  الواسعة  املنهجية  والتهجير  امللكية  من  التجريد  موجات  جذور  وتعود 
»دولة إسرائيل« بعدم اعترافها باحلقوق العشائرية العرفية مللكية األرض، حيث 
مسجلة  كانت  إذا  إال  دولــة،  أراض  باعتبارها  البدو  أراضــي  مع  إسرائيل  تتعامل 

بوصفها أمالكا خاصة.

)التطهير  الــســكــان  ترحيل  عمليات  تــواصــلــت  و1967؛   1948 عــامــي  وبــني 
العرقي(، التجريد من األمالك والقمع؛ من خالل نظام احلكم العسكري الذي سيطر 
اجلديدة،  الدولة  حــدود  داخــل  البقاء  من  متكنوا  الذين  الفلسطينيني  العرب  على 
وهذه القوانني العسكرية لم يتم تطبيقها على اليهود اإلسرائيليني. أما ما يقرب من 
10،000 بدوي فلسطيني الذين متكنوا من البقاء في النقب فقد متت محاصرتهم 
بشكل منهجي ونقلهم قسريا، ومت حشرهم في ما يسمى مبنطقة السياج الواقعة 
في الركن الشمالي–الشرقي للنقب، مباشرة إلى اجلنوب من الضفة الغربية، وفي 

مثلث واضح في املنطقة الواقعة بني مدن بئر السبع، عراد ودميونا.6
جنسيتها  منح   1952 لعام  اجلنسية  قانون  مبوجب  إسرائيل  اشترطت  وقد 
للبدو الفلسطينيني في النقب مبوجب تسجيلهم مع إحدى العشائر الثمانية عشر 
اإلسرائيلية  واملدنية  العسكرية  السلطات  وقامت  الدولة،  قبل  من  بها  املعترف 
هذه  رؤســـاء  أو  الشيوخ  طــريــق  عــن  فقط  الــبــدو  السكان  مــع  اتصاالتها  بــإجــراء 
يسمح  يكن  لم  العسكري،  احلكم  وحتت  وسطاء.7  مبثابة  عملوا  الذين  العشائر، 
السلطات  من  تصريح  بــدون  قريته  أو  بلدته  دخــول  أو  مبــغــادرة  فلسطيني  ألي 

العسكرية.
لــعــام 1965،  والــبــنــاء  التخطيط  قــانــون  إســرائــيــل  أصـــدرت  عــام 1965،  فــي 
عن  املسؤولة  املختلفة  الرسمية  الهيئات  سلطات  الدقيقة  بالتفاصيل  يحدد  الذي 
التخطيط والتنفيذ مبوجب القانون، إضافة إلى خطة رئيسية على مستوى البالد 
تشتمل على خرائط جلميع املجتمعات احمللية8 املوجودة،  وعلى مناطق التنمية 
األثرية  واملواقع  والكهرباء،  الطرق  وشبكات  والزراعية،  الصناعية  العمرانية، 
والتاريخية،  وعلى توقعات لالجتاهات السكانية، واحتياجات االستيطان، الخ. 
وأحد العناصر الرئيسة لقانون عام 1965 للتخطيط والبناء؛ هو أنه صّمم إلعاقة 
تنمية السكان الفلسطينيني األصليني في إسرائيل، وأنه مييز ضدهم في األحكام 

املتعلقة باخلدمات العامة وتخصيص املوارد.
على الرغم من أن معظم التجمعات السكانية الفلسطينية داخل اخلط األخضر 
كانت موجودة في عام 1965، بل  وقبل تأسيس »دولة إسرائيل« بفترة طويلة، 
إال أن العديد من القرى الفلسطينية في اجلليل، وعلى األقل خمسني جتمعا سكانيا 
بدويا في النقب، لم يتم إدراجها في قانون عام 1965 للتخطيط والبناء، ولم تكن 
أنها  أي  بها«  معترف  »غير  أصبحت  وبذلك  الرئيسة؛  القومية  اخلطة  من  جــزءا 

أصبحت غير شرعية مبوجب القانون.
على  بها  املعترف  غير  الــقــرى  تظهر  ال   ،1965 عــام  فــي  الــقــانــون  صــدور  منذ 

التعليم،  الصحي،  الصرف  الكهرباء،  املياه،  خدمات  تتلقى  وال  »الدولة«،  خرائط 
النفايات، أو أية خدمات بلدية؛ ولم يتم إقامة طرق خلدمة هذه القرى، وال  جمع 
مدارس، أو مراكز اجتماعية، باختصار شديد: هي حتصل على ال شيء.  احلرمان 
من الكهرباء هو أمر صارخ بوجه خاص بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من هذه 
احملطات  إحــدى  أن  كما  العالي،  الضغط  وخــطــوط  كــوابــل  فوقها  مــن  متــر  الــقــرى 
في  مقامة  السبع،  بئر  منطقة  تخدم  والتي  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  الرئيسة 
وسط قرية »وادي النعم« غير املعترف بها وهي بال كهرباء أيضا.  إضافة لذلك، 
وألن إسرائيل تعتبر هذه القرى غير قانونية، فإن منازلها خاضعة للهدم في أي 
وقت، مبا فيها كذلك جميع املنشآت من أكواخ وخيام، وصهاريج مياه إلى حظائر 
ماشية، وهذا الوضع ميثل خوفا دائما وحقيقة واقعة بالنسبة ألكثر من 75،000 
بدوي فلسطيني من مواطني »دولة إسرائيل«، الذين يقطنون في هذه القرى في 

النقب، ومن بينها قرية »طويل أبو جروال«.9
وبالرغم من ان فترة احلكم العسكري قد شهدت تهجير أعداد كبيرة من البدو 
ظلت  للنقب  الشمال-الشرقي  منطقة  أن  إال  أراضيهم،  ومــصــادرة  الفلسطينيني 
الصهيونية  اخلطوة  فكانت  جــدا،  عالية  فلسطينية  سكانية  كثافة  ذات  منطقة 
الفلسطينيني في اصغر بقعة  البدو  أكبر عدد ممكن من  التالية تستهدف تكديس 
في  اخلطوة  هــذه  بــدأت  السياج.  منطقة  أو  املسيجة«  »املنطقة  داخــل  األرض  من 
إليها  ويشار  قرى،  بسبعة  االعتراف  عملية  إسرائيل  شرعت  عندما   1968 العام 
ببلدات التركيز؛ وهي: تل السبع، رهط، عرعرة، كسيفة، سيغف شالوم، حورة، 
هي  جدا  الصارخة  واملقارنة  إسرائيل.  في  فقرا  األكثر  التجمعات  وهي  واللقية، 
مع املستوطنات اليهودية املجاورة، التي تباهي الكثير منها بأن لديها املؤشرات 
التركيز،  بلدات  من  الواضح  والهدف  البالد.  في  األعلى  االقتصادية-االجتماعية 
أماكن حضرية  الفلسطينيني في  للبدو  كما يتضح من تعيينها، هو جتميع مرّكز 
عمال  إلــى  وحتويلهم  الرعوية،  البدوية  احلياة  أسلوب  عن  وفصلهم  معزولة، 

قابلني لالستغالل في مختلف الصناعات اململوكة لليهود في منطقة النقب.
وتتغير؛  تتنوع  اإلسرائيلية  السلطات  تستخدمها  التي  األساليب  أن  ومع 
فــقــد ظــل الــغــرض الــرئــيــس لــلــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــنــقــب، مــنــذ أواســـط 
القرى غير املعترف  الفلسطينيني من  التهجير القسري للبدو  السبعينيات؛ هو 
في  املــدارس  تأسيس  جرى  املثال؛  سبيل  فعلى  التركيز.  بلدات  داخــل  إلى  بها 
والتي  اإللزامي،  التعليم  قوانني  بتمرير  إسرائيل  وقامت  فقط،  التركيز  بلدات 
جعل  إما  صعبة:  خيارات  أمام  بها  املعترف  غير  القرى  في  اآلبــاء  وضع  تعني 

النقب: التهجير املستمر لبدو جنوب فلسطني
بقلم: حازم جمجوم*
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أطفالهم يذهبون للمدارس مشيا على األقدام لعدة كيلومترات، أو االنتقال إلى 
بلدات التركيز، أو مواجهة العقوبات مبوجب قوانني التعليم اإلجبارية.01

للزراعة  وزيــرا  كان  الذي  شــارون،  أريئيل  قام  السبعينات،  أواخــر  وخالل 
تتبع  وكانت  اخلضراء  بالدوريات  سميت  عسكرية  وحــدات  بتأسيس  آنــذاك، 
الفلسطينيني  مضايقة  هي  الدوريات  لهذه  الرئيسة  املهمة  وكانت  وزارتـــه.11 
املاعز  ولعل  ممتلكاتهم.  خربت  ما  وغالبا  بها،  املعترف  غير  القرى  في  البدو 
خطرا  اعتبارها  مت  بالذات،  املاعز  هذه  بدوية؛  حيوانية  ثروة  أهم  هو  األســود 
عــلــى الــبــيــئــة مبــوجــب الــقــانــون اإلســرائــيــلــي، فــقــامــت الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
مبــصــادرة األغــنــام »الــضــالــة«. وجلعل هــذه األغــنــام »ضــالــة« كانت الــدوريــات 
أكبر قدر من الضجيج، من  الفلسطينيني، محدثة  الرعاة  اخلضراء تنقض على 
في  للفرار  ودفعها  األغنام  وتخويف  إلفــزاع  واألسلحة،  اجليب  عربات  خالل 
مع  سباق  إلى  تتحول  الهجمات  لهذه  التالية  الساعات  وكانت  االجتاهات،  كل 
أن  قبل  »الضالة«  األغنام  من  قدر  اكبر  جلمع  وعائلته  الراعي  قبل  من  الزمن؛ 

تصلها الدوريات اخلضراء.21
رعاة  مع  التعامل  حتكم  التي  اإلسرائيلية  السياسات  فــإن  الــيــوم،  وحتى 
مستوى  كل  في  الفلسطينيني  الــرعــاة  ضد  مفضوح  متييز  على  تقوم  املاشية 
املواشي،  تربية  أجل  من  لتراخيص  يحتاجون  فالرعاة  التنفيذ،  مستويات  من 
والسلطات اإلسرائيلية ال تسمح سوى بإصدار عدد محدود من هذه التراخيص؛ 
اإلسرائيلية  السلطات  تصدر  ال  كما  جديدة،  )رخص(  شهادات  إصدار  يتم  وال 
أية رخصة جديدة لتربية اإلبل، باعتباره احليوان الذي يعتمد عليه البدو على 
الرعاة  على  يكون  اجلفاف؛  سنوات  وفي  رزقهم.  لكسب  العربي  الوطن  امتداد 
العملية  وهذه  املراعي،  عن  بحثا  الشمال  إلى  قطعانهم  ينقلوا  أن  الفلسطينيني 
بالنسبة  األمــر  ونفس  عليه،  احلصول  مبكان  الصعوبة  من  ترخيصا  تتطلب 
للحصول على تصريح لرعي ماشيتهم في أراض يكون على البدو استئجارها 

من الصندوق القومي اليهودي في اغلب األحيان.31
ومــنــذ الــثــمــانــيــنــات، تــســتــهــدف الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة أيــضــا احملــاصــيــل 
القسري  التهجير  إلحـــداث  كوسيلة  وذلــك  النقب،  فــي  الفلسطينية  الــزراعــيــة 
نحو بلدات التركيز، وميكن للدوريات اخلضراء وموظفي الدولة اآلخرين، أن 
يستخدموا اجلرافات وآليات أخرى من أجل القيام بالتدمير املادي للمحاصيل 
الفلسطينية، وتخريب موارد الرزق ألصحابها. وخالل سنوات 2002-2004؛ 
رش  وهي  جديدة:  طريقة  باستخدام  اإلسرائيلية  األراضــي  إدارة  موظفو  بدأ 
احملاصيل من اجلو باستخدام مبيدات األعشاب السامة في »محيطها«. وخالل 
األراضــي  من  دومن   30،000 من  أكثر  تدمير  الطريقة  بهذه  مت  السنوات؛  هــذه 
مئات  عــدة  نفوق  في  تسبب  السامة  باملبيدات  الــرش  أن  كما  للبدو،  املــزروعــة 
احلــوامــل،  الفلسطينيات  للنساء  إجــهــاض  عمليات  وفــي  املاشية،  رؤوس  مــن 
الفلسطينيني  أوســاط  في  معينة  بأمراض  اإلصابة  ملعدالت  حاد  ارتفاع  وإلــى 
رشها.41  جرى  التي  احملاصيل  من  أكلوا  أو  الكيماوية،  املواد  استنشقوا  الذين 
وقد مت وقف هذه املمارسة فقط بعد قيام فلسطينيني ومنظمات حقوق إنسان 
أمر  على  وحصلوا  ضارية،  قانونية  معركة  في  بالنجاح  يهودية-إسرائيلية 

محكمة بوقف عمليات الرش.
ـــذي اســتــخــدمــتــه الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة لتشريد  واألســـلـــوب األوضــــح ال
متام  ففي  املــنــازل،  هــدم  هــو  بها  املعترف  غير  الــقــرى  مــن  الــبــدو  الفلسطينيني 
الساعة اخلامسة صباحا من يوم 15 كانون أول 2008(؛ قام أكثر من 200 من 
البدوية  املضارب  باقتحام  اخلضراء  الدوريات  أفراد  من  وعدد  الشرطة  رجال 
لعبدالله األطرش، بالقرب من بلدة رهط، وعلى مدار الستة ساعات التي تلت 
العائالت  جميع  بطرد  بالقوة  وقاموا  برمتها،  القرية  هدم  في  استمروا  ذلــك، 
أو هيكل  العملية على منشاة  التي كانت تعيش هناك، ولم تبق هذه  العشرين 
واحــد فــوق األرض، وجــرى طــرد الــرجــال، النساء واألطــفــال مــن أراضــيــهــم.51 
ويعيش سكان هذه القرية في هذا املوقع ملا يقرب من العشرين عاما، وذلك بعد 

أن طردوا من بيوتهم السابقة التي كانت في مكان أبعد إلى  ناحية الغرب.

وادي النعم: الرد بالتنظيم الذاتي والصمود
رمبا تكون قرية »وادي النعم« هي القرية الفلسطينية الوحيدة التي طلب 
داخــل  فــي  بؤسا  األمــاكــن  أكثر  مــن  واحـــدة  فهي  آخــر؛  مكان  الــى  نقلهم  سكانها 
خمسة  بنحو  اآلن  عددهم  يقدر  الذين  الفلسطينيون  وسكانها  االخضر،  اخلط 
آالف نسمة؛ كان قد مت تهجيرهم من النقب الغربي في أوائل اخلمسينيات، من 
أراضيهم األصلية التي منعتهم إسرائيل من العودة إليها. وإضافة إلى املشكالت 
املستمرة الناشئة عن هدم البيوت، نقص املياه، الكهرباء، الخ، والتي يواجهها 
مشكالت  النعم«  »وادي  قرية  تواجه  بها؛  املعترف  غير  األخــرى  القرى  سكان 
الطاقة  لتوليد  رئيسية  محطة  وسطها  فــي  تــوجــد  حيث  بــهــا،  خــاصــة  أخـــرى 
هوفاف«  »رمــات  منطقة  القرية  من  الشرقي  اجلنوب  إلــى  ويقع  الكهربائية، 
التي  الرياح  حتمل  الكيماوية.  املنتوجات  صناعة  في  املتخصصة  الصناعية 
تهب على القرية من جهة املنطقة الصناعية انبعاثات خطرة نتج عنها معدالت 
عالية جدا من اإلصابة مبرض السرطان، وأمراض اجلهاز التنفسي، وأمراض 
جلدية، والعقم وإجهاض احلوامل، ومع كل ذلك؛ عرقلت السلطات اإلسرائيلية 

بشكل صارم اجلهود الرامية لتوفير طاقم وعيادة طبية في القرية.
استعادة  أجــل  مــن  الفلسطينيني  للبدو  واســعــة  تعبئة   1994 الــعــام  شهد 
بعض األراضي التي هجروا منها في أواخر األربعينيات وأوائل اخلمسينيات؛ 
وبني عشية وضحاها، مت نصب أكثر من خمسمائة خيمة في قرية »بئر هداج« 
حلظة  فــي  العمل  هــذا  مت  وقــد  الــســيــاج.  ملنطقة  الغربي  اجلــنــوب  إلــى  الــواقــعــة 

هي  الفلسطينية  األحــزاب  أحد  أصوات  كانت  حيث  نوعها،  من  فريدة  سياسية 
وقف  مــن  املــنــاورات  بعض  خــالل  مــن  ومتــكــن  الكنيست،  فــي  الــقــبــان«  »بيضة 
قضية  احلــدث  هــذا  وأعــاد  هـــداج«.61   »بئر  قرية  ملستعيدي  القسري  الترحيل 
فلسطينيي النقب مرة أخرى إلى جدول األعمال، ولكن ظلت استجابة السلطات 
قيادة  لديهم  ليس  البدو  أن  إدعائها  إلى  تستند  سابقا،  كانت  كما  اإلسرائيلية، 

حقيقية أو ممثلني ميكن للسلطات اإلسرائيلية التفاوض معهم.
النقب  من  الفلسطينيني  الناشطني  من  مجموعة  شرعت  1997؛  عــام  وفــي 
العمل في جزء منه ردا على االدعاء  بالعمل لبناء قدرات مجتمعهم، وكان هذا 
التمثيل، وقد عملوا على تشكيل هيئاتهم  الفلسطينيني يفتقرون إلى  البدو  بان 
احمللية من أجل توفير اخلدمات األساسية التي يتم تزويدها من قبل املجالس 
احمللية في أماكن أخرى، وقد اشتملت العملية على إنشاء جلان محلية منتخبة، 
ثم قامت بالتصويت النتخاب هيئة متثل جميع القرى غير املعترف بها، والتي 
النقب  في  بها  املعترف  غير  للقرى  اإلقليمي  بـ«املجلس  اآلن  معروفة  أصبحت 
للقرى غير  اإلقليمي  املجلس  األولى، وجد  الثالث  )RCUV(. وخالل سنواته 
العقبة  وبــان  كبيرة،  مــوارد  توفر  تتطلب  البلدية  اخلدمات  بــأن  بها  املعترف 
السياسات  أن  حقيقة  مــن  وتنبع  سياسية،  عقبة  الــواقــع  فــي  كانت  الرئيسة 

واملمارسات اإلسرائيلية تقوم على التمييز الفظ ضد الفلسطينيني.
فلسطينيي  وتنظيم  تثقيف  على  اإلقليمي  املجلس  عمل   ،1995 عام  ومنذ 
النقب حول القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر، وقد اشتملت هذه اجلهود 
مع املساعدة في احلصول على مولدات كهرباء  “اعرف حقوقك”،  على حمالت 
إضافة  املهدومة،  البيوت  بناء  إعادة  جهود  ودعم  املياه،  لصهاريج  والوصول 
مــن احلــاالت؛  الــدعــوي على املستوى احملــلــي والــعــاملــي. وفــي عــدد  العمل  إلــى 
أطلق املجلس اإلقليمي مواجهات قانونية ضمن محاوالته لتأمني الوصول إلى 
املرافق الصحية، واملدارس واملراعي، وغالبا ما كانت هذه املبادرات مدعومة من 
ومن  إسرائيل.  في  العربية  األقلية  حلقوق  القانوني  املركز  “عدالة”:  مؤسسة 
ثالث  إقامة  من  شركائهم  مع  اإلقليمي  املجلس  في  متكنوا  اجلهود،  هذه  خالل 
مدارس وسبع عيادات صحية في القرى غير املعترف بها. وقد اعتمدت بعض 
وفي  “بئر هداج”.  أعمال املجلس اإلقليمي على خبرة املواجهة املباشرة لقرية 
وهي  خشرم”،  “أم  في  املاشية  رعي  اإلسرائيلية  السلطات  منعت   ،2006 عام 
منسق  عمل  وفي  السياج،  منطقة  من  الغربي  الشمال  إلى  هامة  مراعي  منطقة 
أم خشرم كنوع من  إلى  200،000 رأس ماشية  أكثر من  نقل  بشكل مذهل؛ مت 
أعمال التحدي واالحتجاج.71 وبينما جنحت احلكومة اإلسرائيلية في تضييق 
واإلرادة  التحدي  مــن  الــروح  هــذه  أن  إال  املــواشــي،  ورعــاة  مربي  على  اخلــنــاق 
فلسطينيي  أوســـاط  فــي  مــتــزايــدة  بــصــورة  تنمو  الــتــي  هــي  حقوقهم  ملــمــارســة 

النقب.
بذلت احلكومة اإلسرائيلية العديد من احملاوالت لتسوية مطالبات متعلقة 
بأراضي البدو، ولكنها لم تكن أبدا على أساس تطبيق حقوق املهجرين بالعودة 
وفي  األرض.  أصحاب  الفعليني  للمالكني  األمــالك  إعــادة  حتى  أو  أراضيهم  إلى 
اآلونة األخيرة، ليس »تقرير جلنة غولدبيرغ« سوى واحدة من هذه احملاوالت 
األخيرة لتسوية مطالبات باألراضي، من خالل إنشاء املزيد من بلدات التركيز، 
وإلعطاء مزيد من الوقت، وتوفير مساحة أكثر قليال  لكي يجري عزل فلسطينيي 
النقب فيها. وعلى الرغم من الكثافة والعنف الذي يكتنف سياسات وممارسات 
التهجير اإلسرائيلية، إال أن النصف فقط من بني الـ 150،000 بدوي فلسطيني 

على  واضح  دليل  وهذا  التركيز،  بلدات  في  يسكنون  النقب  في  بقوا  الذين  من 
ثم  ومن  الفلسطينيني،  لتهجير  املستمرة  اإلسرائيلية  اجلهود  مواجهة  في  انه 
السيطرة على أراضيهم،  سيظل الصمود املستمر للبدو الفلسطينيني في النقب، 

على الدوام، هو األساس احلاسم إلفشال املخططات اإلسرائيلية.

* حازم جمجوم: منسق االتصال والتواصل في بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق 
املواطنة والالجئني. 
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املــنــشــيــة هــي إحـــدى اكــبــر احــيــاء شــمــال مــديــنــة يــافــا، أقــامــتــهــا عــلــى شاطئ 
التي  املــصــريــة  الــعــائــالت  بــعــض  الــتــاســع عــشــر  ــقــرن  ال الــبــحــر فــي سبعينيات 
هــاجــرت الـــى مــديــنــة يــافــا فــي الــثــالثــيــنــيــات مــن نــفــس الــقــرن. مــع مـــرور الــوقــت 
نفي  شالوم،  نافي  بايت،  أحــوزات  كأحياء  اليهودية  باألحياء  املنشية  أحيطت 
أبيب.  تل  مدينة  بعد  فيما  وتصبح  شماالً  لتمتد  وغيرها  نــوف  يافي   تسيديك، 
حـــول حــكــايــة املــنــشــّيــة وتــفــاصــيــل حــنــني أهــلــهــا الــيــهــا، حــــاورت الــســيــدة افتخار 
يــافــا، ذلــك احلي  الــيــوم فــي حــي العجمي فــي مدينة  تــرك )1936(، وهــي تسكن 
حنني  تفاصيل  لنا  ليحكي  وضواحيها  يافا  مهجري  من  تبقى  ما  احتضن  الــذي 

احلاضرين- الغائبني بها.
افتخار في لهفة طفلة،  املنشية«، حدثتني  “أنا تعلمت مبدرسة األوقاف في 

وتابعت:
 »البنات كانت تروح تتعلم مثل األوالد، الناس كانت حتب تعلّم بناتهم. أنا 
كنت من األوائل فيها، املديرة كان اسمها سهيلة البزرة واملعلمات اسمهم سلوى 
انه اخلّص  األحــول. كان فكري  أبو ضب، عطاف جبر وجناح  خورشيد، وصال 
وصــارت  مجال،  أعطونا  ما  بس  مدرسه،  معلمه  واطلع  دراســة  وأكّمل  املدرسة 

احلرب. 
أمي وستي كان الهم سبع بيوت باملنشية، أجّروا ستة منهم وبالبيت السابع 
اللي  الصغير  وأخــوي  وأبــوي  وأمــي  وستي  أنا  عايشني  كّنا  بالبيت  فيه.   سكّنا 
كان عمره 9 سنني. كانت حارتنا كلها عرب، ما كان يهود أبدا، كان اليهود يومها 
قالئل ومش مثل اليوم كتار، وبذكر انه باملنشية سكنوا بعض العائالت اليهودية 
واستأجروا بيوت من العرب، وما كان الهم أمالك باملنشية. ما حّسينا انه اليهود 
من  بس  مبنيح،  الناس  مع  يحكوا  ســري.  الهم  شي  كل  كان  البلد،  يوخدو  بدهم 

وراهم يخططوا ألخذ بالدهم”. 

يافا، ومع  مدينة  اليهودية وبني  األحياء  الفاصل بني  املنشية اخلط  اعتبرت 
ازدياد الهجرة اليهودية الى فلسطني واندالع الثورة عام 1936، اعتبرتها األحياء 
اليهودية بأنها أكثر املناطق خطراً عليهم بسبب قربها منها وتواجد الثوار فيها، 
هذه  امتداد  تقطع  ألنها  كذلك  أبيب،  تل  على  األمني  للقلق  مصدر  أكبر  واعتبرت 

األحياء نحو الشاطئ وتعرقل توسيع مساحتها. 

»بياع البيض قتلوه اليهود...”
»االجنليزي كان مشاغب كتير”، حدثتني افتخار:

املنشية  أول  ور، مّدوه من  مــدّ املنشية بسلك كبير  أجوا االجنليز وحّوطوا   “
لعند سوق الكرمل اليهودي. دارنا كانت جوا السلك وكنت الصبح ملا بّدي أروح 
على املدرسة، يكون احلارس واقف هناك، مّرات يكون أبن حالل ويخلينا نطلع 
ومّرات ما يرّجعنا ع بيوتا،  كان حتركنا صعب كتير.  االجنليز كانوا منحازين 
كتير لليهود، مثال لو مسكوا مع ابن املنشية فرد كانوا يحبسوه 6 أشهر ويدوبوا 
حدا  ووال  شي  وكــل  ســالح  عندهم  فكان  اليهود  أمــا  ايــاه،  ويسقوه  باملي  الدخان 
يحكي معهم. مره واحد فالح كان يبيع بيض، دخل على شارع اليهود، مسكوه 
اليهود وقتلوه، إحنا  وقتها كّنا نلعب الزّقوطه، وشفناه مقتول وممد بالشارع، 
“بياع  للناس  نقول  وصرنا  )نركض(  نرمح  طلعنا  باملنشية،  احلــرب  أول  هاي 
البيض قتلوه اليهود، بياع البيض قتلوه اليهود”، وهجموا الطرفني على بعض. 

كان اليهود كل ما يختلوا بعربي جوا السلك يضربوه.
في واحد اسمه محمد بالبل من املنشية أعدموه االجنليز عشان كان معه فرد. 
تلة بيدس،  الناس بالساحة قبال  الناس كلها. حّطوه بني  قدام  حاكموه وقتلوه 
عليه  وتشاهدوا  ولّبسوه  وّقفوه  جتمعت،  الناس  إعــدام.  في  انه  بالبلد  وأذاعــوا 

وطّخوه. هاي كانت أول احلرب...«

 احتالل: 
قامت عصابات االيتسل الصهيونية باحتالل املنشية وهدم بيوتها في شهري 
نيسان وأيار عام 1948، بعد أسابيع قليلة من احتاللها لقرية دير ياسني وقتل 

العشرات من سكانها. كان هدف الهجوم على املنشية هو إخماد الثورة فيه،ا 
ومتهيد الطريق أمام القوات الصهيونية للدخول الى مدينة يافا واحتاللها، وقد 
مت تهجيّر جميع سكانها الى غزة واألردن والقليل منهم  الى املدن املجاورة. بعد 
شهرين من طرد سكانها، توافدت الى املنشية بعض العائالت اليهودية املهاجرة 

وسكنت في بيوتها الفارغة  لبضع سنوات.

إحنا تهّجرنا من املنشية 6 مّرات:
حدثتني افتخار:

 »ملا صارت حرب ال 48، صار السلك اللي يفصل بني العرب واليهود باملنشية 
كبير، وصارت الناس تنظر لليهودي كيهودي والعربي كعربي، وبدأت الكراهية 
وبدأت احلرب وصار في مقاومني وثوار. العرب ما كان عندهم جيش منظم، كان 
بس مقاومه شعبّية. اليهود كان عندهم جميع االسلحه، وصاروا يضربوا علينا 
قنابل من سوق الكرمل ومن تل أبيب، الضرب علينا كان ليل نهار مثل زخ املطر، 

واللي بالعجمي كانوا يضربوا عليهم من مصنع البيرا من بات يام. 
سفن  بتجيب  املصريني  انه  سمعوا  البحر،  على  هربوا  الفقراء  املنشية  أهل 
أشوف  كنت  انا  البحر.  ع  نزلت  ناس  كتير  ببالش،  مصر  على  الناس  وبتحّمل 
كان  احِلمل  ألنه  بالبحر  يرموهم  وبعدين  بالسفن  أغراضها  حتط  كيف  الناس 
بقّل  داره  من  بطلع  اللي  ستي  يا  شايفي   « لي:  وتقول  علي  تتطلّع  ستي  ثقيل. 

مقداره«. 
علينا  اليهود  يضرب  مــا  كــل  وكــان  يــهــاجــروا  بدهن  كــان  مــا  باملنشية  أهلي 
قنبلة نتنقل لبيت تاني بداخل املنشية. مّره أجا مدفع على حيط اجلنينية عند 
دار سيدي، كانت دار من طابقني، املدفع هّد احلائط بس ثاني يوم خالي صلّحه 
بدنا نطلع  مــرات، وما  إحنا تهجرنا  6  املنشية  تاني... بنفس  ونقلنا على بيت 

منها.«

 

اطلعوا من الدور... اليهود وصلوا فرن خلف!!
»إحنا آخر ناس طلعت من املنشية«، استمرت افتخار في 

حديثها:
سمعوا  ما  بعد  خصوصاً  واألردن،  والرملة  اللد  وعلى  البحر  ع  هّجت  الناس   «
مبجزرة دير ياسني. كانوا يقولوا انه بشقوا بطن احلبلى وبيطلعوا اجلنني من بطنها 

وهذا اللي خوف الناس اكثر واكثر.
بقينا إحنا وأربع عائالت باملنشية. بشي يوم بساعات الصبح دخل ع املنشية 
واحد من املناضلني، وصار ينادي، يا ناس يا عالم، اطلعوا من الدور، اليهود وصلوا 
فرن خلف. أمي طلعت من الدار والال هو واقف على باب الدار. قاللها بسرعة اليهود 
صاروا بفرن خلف، طلعنا من البيت وقلت له انه سّتي كبيره ومبا بتقدر تطلع، قال 
لي بحملها. كان هو حامل شنطة وسالح بدون فشك. أعطاني احملهم وهوي حمل 
ركبت  املنشية  من  )السيارات(.  باالطومبيالت  يافا  على  وطعلنا  ظهره  على  سّتي 
معنا مرا كبيره اسمها سعدية شقير ومعها بنت بنتها، كانت بصفي باملدرسة.  بعد 
ما البنت ركبت باالوطومبيل، قالت لنا سعدية انها نسيت املصاري بالدار، وصارت 
بدها ترجع، النسوان قالولها ما تروحي أحسن ما يقتلوك، قالت لهم ما بقتلوني أنا 
مرا كبيره، ما ردت عليهم وراحت، اليهود مسكوها وقتلوها، وضلت ثالث أيام بالدار 
بحبال  سحبوها  يافا  من  نــاس  راح  بعدين  بس  يجيبها.  يــروح  قــدر  حــدا  ومــا  ميته 

وجابوها على يافا.«

حكاية منشّية يافا
بقلم: رنني جريس*

عجمي:
تستمر افتخار ترك في حديثها قائلة:

البلد  الشارع،  النزهة سابقاً( بنص   االوطومبيل نزلنا بشارع بشديروت )شــارع 
كانت فاضية من الناس وكل منطقة كان فيها ثالث أو أربع عائالت، اجو اليهود أطلعوهم 
من دورهــم وجمعوا الناس في حي العجمي. بعدها مبّده مــّدوا سلك على البلد من عند 
السبيطار )املستشفى( الفرنسي لعند عمارة السفير الفرنسي، إحنا جوا واليهود برا، 
هّم بروحو وين ما بدهم وإحنا بالسجن. ملا وصلنا شارع النزهة ال كان معنا أواعي وال 
شي، وين بدنا نروح؟ كان معنا مرأة كبيرة من دار الشيخ عوده وبنتها، رحنا معهم عند 
أقاربهم بالنزهة، وصلنا لهناك، دقينا على الباب، بس طلعوا أهل الدار مهاجرين والدار 
فاضي. دفعنا الباب وقعدنا بالبيت من الصبح للمغرب، كنت معهم أنا واخوي ابن ال 
9 سنني. اخدت مصاري من سّتي ونزلت اشتريت خبز وجبنه وزيتون أسمر وحالوة 
السمنهودي ألنه هون ما في  أم صالح  نــروح عند دار عمتي  وأكلنا. سّتي قالت خلينا 
فراش وال أواعي. نزلت ع الشارع والقيت داليجانس )عربه يجرها حصان(، ما كان في 
تكسيات ألنه كل التكسيات كانت تنقل الناس برا يافا. وّقفت الزملة وقلت له »يا عم الله 
يخليك إحنا هجرنا من املنشية وما في مطرح ننام فيه وبدنا نروح عند أقاربنا، ومنعطيك 
مصاري«. اطلعنا معه وجينا عند دار أم صالح، استقبلتنا مبيت مرحبا وضلينا عندها. 
قعدنا عندها شهرين وجينا بعدها هون ع بيتنا اللي إحنا ساكنني فيه لليوم. شو بدي 
احكيلك... مترمرنا إحنا وكل الناس، كان عذاب وكان خوف. قسم من الشباب أخذوها ع 

األسر وقسم أخذوهم على شط البحر وطخوهم واللي هاجروا كسبوها.
اسمه  واحــد  كــان  معنا.  كتير  وأوالد  شغل  وال  أكــل  بــدون  بالعجمي  اشهر  قعدنا 
احلاج احمد أبو لنب وأخوه عبد الــرّزاق، كانوا جتار قماش بشارع بسطرس، صاروا 
ينادوا على أهل العجمي واخذوا الشباب وراحوا ع امليناء حتى يجيبوا مؤن للناس، 
امليناء كان مليان خيرات، حبوب، رز وحمص وفول. راحت الشباب ونقلوا كل املونه 
ع احلمير على شارع األقباط. وفتحوا فرنني، واحد بشارع احللوة وين بوظة اندري 

اليوم والثاني ورا السوق قريب ع دار السمنهودي. 

املنشية اليوم:
بناء على قانون أمالك الغائبني، متت مصادرة جميع بيوت وأراضي املنشية 
والتي بلغت حوالي 2،400 دومن، الى ملكية الدولة للتصرف بها. وكونها تقع في 
مكان استراتيجي يربط تل أبيب مبدينة يافا، قررت احلكومة اإلسرائيلية عام 1963، 
آالف  الى جانب  فنادق،  الى مركز جتاري، مقاهي،  املنشية وحتويلها  بناء  إعادة 
الوحدات السكنية واحلدائق العامة  التي تخدم سكان تل أبيب واملناطق املجاورة 
وتستقطب السائحني اليها، ولهذا الهدف أقيمت جلنة حكومية-بلدية خاصة باسم 
>“احوزات هحوف« والتي أعلنت عن مناقصة دولية لتخطيط وبناء احلي من جديد.

كما هو احلال اليوم في مدينة يافا، يعكس “مشروع املنشية” الذي تبنته مدينة 
تل أبيب واحلكومة اإلسرائيلية، سيرورة هدم هذا احلي، التي بدأت منذ عام 1948 
وحتى يومنا هذا وتشريع الهدم وتغيير معالم املكان من خالل تعريفه كمشروع 

»تخطيط« أو »تطوير« على مدار كل تلك السنني.  

“باألول موت وهأل تعذيب...”
“ممنوع نبني وممنوع نشتري بيوت” تواصل افتخار:

“املنشية اليوم هّدوها وعملوها طاييلت )كلمة بالعبرية معناها متنزه(، هّدوا البيوت 
ورموهم بالبحر. هّدوا بيوت أمي وستي. بعد سنني رجعت أشوف شو صار باملنشّية، ما 

ضل أشي...أنا لليوم معي كواشني وأوراق الدور اللي كانت باسم سّتي وأمي.
خالي خليل اللمداني، كان اله بيارتني بيازور، اخذوهم وقلعوا البرتقال كله ورّحلوه 
على غزة. خالي إبراهيم، كان عند قهوة اسمها قهوة احلج ابراهيم اللمداني، وقهوة ريانه 

وين اجلامع الكبير، وقهوة بامليناء. كل عائلتي كانت مالكني ومتعلمني. 
 بس اليوم عنا مشكله اكبر من اللي فاتت. وهي انه بدهم يهدوا قسم من بيتنا اللي إحنا 
ساكنني فيه اليوم. الدولة ما رضيت تعطينا رخص عشان نبني ألنه ما بدهم انه العرب يبنوا 
ويتوسعوا، إحنا بنينا غرفة صغيرة واليوم في امر هدم الها. وّقفنا محامي بس ما في نتيجة 
بعد. لليوم الحقينا، صارت الدولة مهدمة حوالي 100 دار بالعجمي، وكلهم لناس فقرا. ما 
بدهم عربي ال بيافا وال بغير يافا، شو نعمل؟؟ ممنوع نبني وممنوع نشتري بيوت!!...

عيشتنا كانت صعبة وإحنا باملنشية واليوم أصعب... باألول موت وهأل تعذيب. 

* رنني جريس: باحثة فلسطينية ومركزة مشروع التاريخ الشفوي في جمعية ذاكرات، حيفا، 
عضو الهيئة اإلستشارية جلريدة "حق العودة". 

)حق العودة( 
دورية تصدر كل شهرين عن 

بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
18149774 :)ISSN( الرقم الدولي املعياري

منها.  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  أساس  على  يعتمد  الفلسطينيني   الالجئني  جلميع  والشامل  الدائم  للحل  التوصل  الى  ساعيا  الفلسطينيني،  الالجئني  قضايا  حول  العلمية،  والتحاليل  واملعرفة  للمعلومة  مصدر  توفير  الى  بديل  مركز  يهدف 

حتـريـــر

محـمد جرادات
نـضــــــال العــــــــــزة
بـــاســـــــم صبـــــيح 

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 camp@badil.org :بريد الكتروني
 www.badil.org :صفحة االنترنت

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 
نهاد بقاعي )اجلليل(
رنني جريس )حيفا(

الهيئة  االستشارية 

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 
جابر سليمان )صيدا(

تيسير نصر الله )نابلس( 
هشام نفاع )حيفا( 

وليد عطا الله )باريس( 
أنور حمام )رام الله( 
نايف جراد )طولكرم(

حي العجمي، يافا 2008.


