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يتأســس هــذا الكتــاب عــى أطروحــة بحثيّــة كتبَهــا
ِ
دراســته العليــا تحــت
دورون ماتســا ،املؤلــف ،يف إطــار
عنــوان «سياســات إرسائيــل تجــاه املواطنــن العــرب
الفلســطينيني -جــذور فكريّــة وتصــوّرات تكوينيّــة وآليــات
تنفيــذ» ،تنــاول فيهــا املــدارس السياســيّة والتصــوّرات
االســراتيجيّة التــي نشــأت للتعاطــي مــع األقليّــة العربيّــة
الفلســطينيّة التــي بقيــت يف إرسائيــل ،مــا هــي حدودهــا
ومالمحهــا؟ كيــف نفــ ّذت أجهــزة الدولــة املختلفــة هــذ ِه

التصــوّرات ،ومــا هــي أدواتهــا القانونيّــة السياسـيّة األمنيّــة
والعســكريّة لتطبيــق التصــوّرات والــرؤى التــي أنتجتهــا
املؤسســة االســتعماريّة؟
مــن امله ـ ّم االنتبــاه إىل أن أهميّــة الكتــاب مســتقاة مــن
أهميّــة املناصــب االســتخبارتيّة التــي شــغلها الكاتــب ،قبــل
تحولــه إىل محــارض جامعــي وباحــث متخصــص يف شــؤون
العــرب ،أســوة بالكثــر مــن الباحثــن اليهــود يف شــؤون
العــرب (رجــال أمــن ومخابــرات يتحولــون إىل خــراء يف
شــؤون العــرب؟؟ّ!!) .هــذه الحقيقــة هــي مــا يعطــي
الكتــاب قيمـ ً
ـة ،إذ يبـ ّ
ـن لنــا طــرق تفكــر املؤسســة األمنيــة
يف هــذا الســياق ،مــا هــي األســئلة التــي تتعامــل معهــا
املؤسســة؟ كيــف تتعاطــى مــع «األزمــات» [االنتفاضــات
واالحتجاجــات] يف البلــدات واملــدن الفلســطينيّة تحــت
الســيطرة املدنيّــة اإلرسائيليّــة؟ مــن هنــا نحــاول أن نعــي
األهــداف االســراتيجيّة لــدى املؤسســة ،هل تســعى أو ســعت
يف فــر ٍة معيّنــة إىل اســتكمال مــروع طــرد الفلســطينيني

ً
خصوصــا أثنــاء الحكــم العســكريّ حتــى
مــن أرضهــم،
عــام  ،1966وهــل بالفعــل اســتبدلت األهــداف االســراتيجيّة
بعــد هــذ ِه الفــرة؟
يف العــام  ،1950قــال الرئيــس الثانــي لدولــة إرسائيــل،
بشــكل مبــارش
إســحق بــن تســفي ،داخــل الكنيســت،
ٍ
وواضــح «قب ـ َل ك ّل يشء (يُطــرح) الســؤال التــايل :مــا هــو
موقــف الدولــة تجــاه األقليّــات؟ هــل نريدهــا أن تبقــى يف
الدولــة ،أن تســتوعب يف الدولــة أم أن تغــادر؟ [ ]...إننــا
نعلــن ،وقــد أعلنــا ،عــن مســاواة املواطنــن دون تمييــز يف
1
العِ ــرق ،هــل املقصــود حــن ال يكــون عــرب يف الدولــة؟».
هــذ ِه التســاؤالت ّ
التحتــي القاعــدي
توضــح لنــا التوجّ ــه
ّ
أن بــن تســفيّ ،
ُ
حيــث ّ
يوضــح
الســراتيجيّة املؤسســة،
الحــدود والخيــارات أمــام الفلســطينيني الباقــن بعـ َد عمليّــة
ـي .ويف كتــاب «مجــزرة كفــر قاســم -الســرة
التطهــر العرقـ ّ
ـيايس ،آدم راز أن التوجّ هات
السياسـيّة» ،يوضــح املــؤرخ السـ ّ
التــي أعقبــت النكبــة واالســتقالل ،إزاء الفلســطينيني داخــل
الخـ ّ
ً
خصوصــا عنــد املؤسســة والحــزب الحاكــم
ط األخــر،
الفلســطيني)
«مابــاي» ،هــي توجّ هــات انعزاليــة (تجــاه
ّ
وأخــرى إدماجيّــة للفلســطيني ،وكالهمــا يحمــان مبــادئ
وخطــوط عريضــة متفــق عليهــا ضمنيًــا .يف الســنوات
األوىل ،بــر َز دافيــد بــن غوريــون وموشــيه ديّــان بصفتهمــا
املمثــان البــارزان يف «مبــاي» للتوجّ ــه األول ،أي التوجّ ــه
االنعــزايل ،أمــا التوجّ ــه اآلخــر فمثلــه موشــيه شــاريت،
2
وبنحــاس الفــون.
ّ
يوضــح ماتســا يف كتابــه أن التوجّ هــات البحثيّــة لفهــ ِم
السياســات اإلرسائيليّــة إزاء املواطنــن العــرب ،تنقسـ ُم إجمـ ً
ـال
ُ
حيــث أن التوجّ هــات
واملمارســتي،
املؤسســاتي
إىل تياريّــن؛
ّ
ّ
انقســمت بـ َ
ن مــن يــرى بوجــوب فهـ ِم السياســات مــن خــال
مــا تــديل بـ ِ
ـه الحكومــة واملؤسســات الرســميّة ،مــن تعريفـ ٍ
ـات
ٍ
عكــس
وقــرارات وبرامــج ومــا إىل ذلــك ،عــى
ونصــوص
ِ
ٍ
مــن ينطلــق مــن ممارسـ ِ
ـة الدولــة تجــاه مواطنيهــا العــرب
الفلســطينيني ،مــن إقصــاء وعنرصيّــة يف جميــع املجــاالت
وســلب لــأرايض .يف هــذا الصــدد اقــرح ماتســا منهجً ــا آخــر
ـتي ،ويح ّلــل بالتــايل
ـاتي واملمارسـ ّ
يقــوم عــى تداخــل املؤسسـ ّ
ـكل متكامــل.
منظومــة السياســات اإلرسائيليّــة بشـ ٍ
 1جلســة « -كتلتنــا» يف الكنيســت مــع األمانــة العامّ ــة،9.7.1950 ،
ص( 4بالعربيّــة)
 2آدم ،راز .مجــزرة كفــر قاســم -ســرة سياسـيّة( .حيفــا :مكتبــة ك ّل
يشء )2019 ،ص.40 -37

ّ
تاريخية
جذور
يجــد ماتســا أن الحركــة الصهيونيّــة هــي جُ ــزء مــن
ٍ
كحركــة
املنظومــة األوروبيّــة االســتعماريّة ،وأن تطوّرهــا
قوميّــة إثنو-ثقافيّــة جُ ــزء مــن التقاليــد القوميّــة األوروبيّــة
الرشقيّــة ،وقــد أصبحــت هــي بدورهــا أكثــر حســمً ا يف مــا
يتع ّلــق برتســي ِم حــدو ٍد واضحــة أيديولوجيّــة ومعرفيّــة إزاء
العــرب الفلســطينيني ،السـ ّكان األصالنيني يف أرض فلســطني
التاريخيّــة.
ويشــر إىل أن نظريّــة إدوارد ســعيد «االســترشاق»
املتع ّلقــة بعالقــات الــرق -الغــرب (النظــر بدونيّــة إىل
الــرق وتحويلــه إىل موضــوع للبحـ ِ
ـث والهيمنــة) ،تمهي ـدًا
لفهـ ِم تطــوّر رؤيــة من ّ
ظــري الحركــة الصهيونيّــة وقياداتهــا
ً
وأيضــا يبـ ّ
ـن
ـرب الفلســطينيني عــى أنهـ ّم «متخ ّلفــون»،
للعـ ِ
أن الحركــة الصهيونيــة تبنــت نُظــم الهيمنــة األوروبيّــة
ً
وممارســة عــى شــعوب الــرق ،وجعلتهــا أدا ًة
نظريًــا
للســيطر ِة عــى الجغرافيــا الفلســطينيّة.
بالتــايل ،فقــد شــكلت الرؤيــة االســترشاقيّة البنيــة
التحتيّــة للتعاطــي مــع «املســألة العربيّــة» التــي بــرزت أمام
القيــادة الصهيونيّــة ومنظريهــا ،ونتــجَ عــن ذلــك سياسـ ٍ
ـات
ورؤى تطبيقيّــة أوليّــة ،من ـذُ أواخــر القــرن التاســع عــر،
ّ
تجســدت يف مســارين أو منهجــن عنــد قيــادات الحركــة؛
مســار الجــذب ،ويُقصــد بــه أن الحركــة الصهيونيّــة هــي
ـي واألجنــدة القوميّــة الوحيــدة التــي انبثقــت
التأطــر الحداثـ ّ
ِ
بالنســبة إىل «األرض املقدّســة»
األوروبــي
عــن التنويــر
ّ
فلســطني ،وعــى هــذا األســاس نجــد أدبيّــات عديــدة تعتــر
أن العــرب الفلســطينيني ُهــم جُ ــزء مــن «الشــعب اليهــوديّ »
تعــود أصولهــم إىل ّ
الفلحــن اليهــود الباقــن بعــد تدمــر
الهيــكل الثانــي ً
وفقــا للروايــة التوراتيّــة .بالتــايل نــرى
أن املســار املقــرح ،يحــاول جــذب العــرب الفلســطينيني
ـي ،إذ يعتربهــم جُ ــزءا
ودمجهــم داخــل املــروع الصهيونـ ّ
مــن الشــعب اليهــوديّ (اســتخدم يف الكتــاب مصطلــح
«االندمــاج» ،لكــن يف مضمــون املســار واملنهــج ال يحيــل إىل
اندمــاج إنمّ ــا إىل جــذب).
أمّ ــا املســار الثانــي فهــو تطهــر األصالنيــن؛ أي العــرب
الفلســطينيني.
ويشــر الكاتــب إىل أن املســار الثانــي ســا َد فقــط يف عقــد
الثالثينيّــات واألربعينيّــات عــى أثــر ازديــاد عدد املســتوطنني
اليهــود بالتزامــن مــع القــوّة التــي اكتســبتها املؤسســات
الصهيونيّــة ،والتــي جعلــت مــن املســار التطهــريّ أمــ ًرا
ً
أساســا نقــل العــرب
واقعيًــا وعمليًــا .ويُقصــد بذلــك
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ُ
ّ ً
من ُهنا ّ
ّ
االستشراقي أيضا  ،حيث
التطهيري ،ناتج عن المنظور
يبين ماتسا أن المسار
ُ
تحكم المستوطنين اليهود األوروبيين باألصالنيين الفلسطينيين
أن العالقة التي
ّ
ً
ً
تتلخص في السؤال «ماذا يجب أن نفعل بهم؟» واعتبارهم أدنى إنسانيا وإدراكيا،
سياسية ّ
ّ
خاصة بهم.
منظور ورؤيا
من أن يكون لديهم
ٍ
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الفلســطينيني إىل خــارج «أرض إرسائيــل» ً
وفقــا لألدبيّــات
ُ
حيــث أنهــ ّم يمتلكــون مســاحات شاســعة
الصهيونيّــة،
عربيّــة يف الجــوار ،أمّ ــا الجماعــة اليهوديّــة االســتيطانيّة «ال
تملــك ّإل هــذ ِه القطعــة الصغــرة مــن األرض».
ّ
يبــن ماتســا أن املســار التطهــريّ ،
مــن ُهنــا
ُ
االســترشاقي ً
حيــث أن
أيضــا ،
ناتــج عــن املنظــور
ّ
العالقــة التــي تحك ـ ُم املســتوطنني اليهــود األوروبيــن
ّ
تتلخــص يف الســؤال «مــاذا
باألصالنيــن الفلســطينيني
يجــب أن نفعــل بهــم؟» واعتبارهــم أدنــى إنســانيًا
منظــور ورؤيــا
وإدراكيًــا ،مــن أن يكــون لديهــم
ٍ
ّ
خاصــة بهــم .لذلــك ،يجــد يف النهايــة أن
سياســيّة
املســارين متشــابهان بنيويًــا ،كالهمــا يتعاطــى مــع
«املســألة العربيــة» داخــل «أرض إرسائيــل» عــى
َ
أنهــا ســؤا ٌل لهــم كجماعـ ٍ
دون اعتبــار
ـة اســتيطانيّة
ِ
للحداثــة التــي جلبهــا
لألصالنيّــن ،إمّ ــا «جذبهــم
املســتوطنني ،أو طردهــم مــن حيّــز الحداثــة».
وجــدت القيــادات الصهيونيّــة املؤسســة للدولــة
مــن الطــرف «الليــرايل ّ اليســاريّ » بــدءًا مــن هرتســل
وحاييــم وايزمــان ودافيــد بــن غوريــون أن املســار األوّل
يالئــم موقعهــا ،حيـ ُ
ـث أنهــم حاولــوا دائمً ــا التشــديد
عــى حقــوق العــرب الفلســطينيني ضمــن تصوّرهــم
اعرتافــا ّ
ً
بحقهــم عــى
ـيايس ،لكــن ذلــك لــم يكــن
السـ ّ
األرض ،ومــن املهـ ّم الفصــل ،لفهـ ِم التصــوّر العمـي ّ إزاء
العــرب الفلســطينيني ،كمــا تطــوّر حتــى العــام ،1948
ومــا بعدهــا .ش ـدّدت القيــادات الصهيونيّــة دائمً ــا عــى
ّ
ِ
للجماعــة االســتيطانيّة
أن األرض هــي
حــق حــريّ
ِ
بالنســبة
اليهوديّــة ،وظنّــت أن ا ُملشــكلة األساســيّة
للعــرب الفلســطينيني تقــع ضمــن املســتوى االقتصــاديّ

ـي،
ـي ،وح ّلهــا يكمــن داخــل املــروع الصهيونـ ّ
االجتماعـ ّ
ـي
حتــى بدايــات الثالثينيّــات وتراكــم النضــال الوطنـ ّ
االندماجــي عــى
الفلســطيني ،وضــ َع حــدًا للمســار
ّ
ّ
أســاس الدولــة اليهوديّــة الصهيونيّــةُ .
وهنــا بإمكاننــا
اســتيعاب مقــوالت زئيــف جابوتنســكي إزاء القيــادات
ـي
«الليرباليّــة اليســاريّة» التــي ظنّــت لوهلــة أن العربـ ّ
الفلســطيني ســيقبل بــروط الجماعــة االســتيطانيّة
ّ
اليهوديّــة واالندمــاج فيهــا والقبــول بتحســن الوضــع
االجتماعــي.
االقتصــادي
ّ
عــى هــذا األســاس بــدأت املســارات تتغـ ّ
ـار
ـر إىل مسـ ٍ
ـطيني
العربي الفلسـ
تطهــريّ  ،إثر الوصــول إىل اســتيعاب أن
ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
للجماعــة
طموحــات قوميّــة منازعــة ومقاومــة
لديــه
االســتيطانيّة ،ممــا دفــع الحركــة الصهيونيّــة إىل التفكــر
العربــي.
أمنيًــا يف مســتقبل مســتوطناتها ،إزاء التهديــد
ّ
ويبـ ّ
ـن الكاتــب عــى أن اللحظــة التاريخيّــة لنضــج فكــر
الفصــل واالبتعــاد عــن األصالنيــن العــرب ،عــى أســس
عنرصيّــة فيهــا مضامــن سياســيّة واقتصاديّــة ،تزامنــت
مــع تزايــد قــوّة الحركــة القوميّــة العربيّــة .ونتــجَ عــن ذلــك
الخطــط العمليّــة التــي تأسســت عــى املســار الثانــي ،أو كما
عُ رفــت بالنسـ ِ
ـرب الفلســطينيني «النكبــة» تجســيدًا
ـبة للعـ ِ
ملســار التطهــر العرقــي .بعــ َد تأســيس دولــة إرسائيــل،
عــى األقــل حتــى عــام  ،1963اســتم ّرت هيمنــة التفكــر
ـطيني وسياســات الفصــل والطــرد
التطهــريّ ومحــو الفلسـ
ّ
يف أوســاط القيــاد ِة الصهيونيّــة .ومــا أن غــاب دافيــد بــن
الســيايس ،حتــى بــدأت تتشــ ّكل
غوريــون عــن املشــهد
ّ
سياســات مغايــرة إزاء األقليّــة العربيّــة ،لكــن مــن املهــ ّم
االنتبــاه إىل أن املمارســات التطهرييّــة مــا زالــت مســتم ّرة
ً
[وفقــا للكتــاب].
لكنّهــا لــم تعــد سياســات

ّ
ّ
ّ
العربية»
«األقلية
سياسات تشكل
ّ
السياسي
والفعل
يميّــز ماتســا بــ َ
ن الطــرق واألدوات التــي تبنتهــا
القيــادات الصهيونيّــة إزاء ضبــط «العــرب الفلســطينيني»
بعــد إتمــام مهمّ ــة بنــاء الدولــة ،حيـ ُ
ـث ّ
أن املســار الــذي
اتخذتــ ُه القيــادة الصهيونيّــة قبــل العــام  1948اســتم ّر
بعــ َد ذلــك ،وهــو مســار الطــرد وتطهــر املــكان .إال ّ
أن
تغــر ذلــ َكً ،
ّ
ألســباب سياســيّة
وفقــا للكاتــب ،رضوريّ
ٍ
وديمغرافيّــة واقتصاديّــة .ويحيــل التحــوّل الــذي طــرأ
عــى السياســات اإلرسائيليّــة حينمــا شــارفت فــرة الحُ كــم
العســكريّ عــى االنتهــاء ،إىل التغيــر الحاصــل عىل مســتوى
القيــادة الصهيونيّــةً ،
أيضــا كمــا ذكرنــا أعــاه ،غيــاب بــن
غوريــون كشــخصيّة مركزيّــة يف تشــكيل الخطــط العمليّــة
للمســار الثانــي التطهــريّ .
يف هــذا الصــدد ،نجــد أنــه مــع أواخــر الخمســينيّات
انطلقــت «عمليّــة التحديــث» القرسيّــة التــي رافقتهــا عمليّــة
إنتــاج معــريف ّ اســترشاقيّة ضخمــة يف املؤسســات األكاديميّــة
أساســا باإلضافـ ِ
ً
ـة إىل
«جامعــة تــل أبيــب» و»الجامعــة العربيّــة»
كتابــات املستشــارين والخــراء الرســميني ،وازدادت يف ســتينيّات
القــرن املــايضً ،
وفقــا للسياســات التــي تبنتهــا املؤسســة
بهــدف إنشــاء نمــط عالقــة مغايــر عــن املســار التطهــريّ ،
يرتكــز عــى إنتــاج لغــة ومصطلحــات ّ
ـرب داخــل
خاصــة للعـ ِ
إرسائيــل ،وصياغــة وجودهــم كـ»أقليّــة» ،وبالتــايل العــودة إىل
ـار األول «الجــذب» ،بمعنــى إنتــاج أقليّــة عربيــة ومجتمــع
املسـ ِ
ـي تابــع يكــون بمثابــة جُ ــزء مــن املجتمــع اإلرسائيـيّ ،مــن
عربـ ّ
امله ـ ّم التشــديد عــى أن املســار األوّل يحتــوي عــى ممارســات
تطهــر ومحــو ،إال أنهــا ال تهــدف الطــرد وتطهــر املــكان.
ويؤ ّ
ـق
طــر ماتســا ،هــذا املســار عــى أنــ ُه بدايــة لخلـ ِ
ـي اإلرسائيــيّ» ،وهــي شــخصيّة «الــروح
شــخصيّة «العربـ ّ
ّ
املتصدّعــة» حيـ ُ
ً
ـث أنهــا تملــ ُك تاريخــا عربيًــا فلســطينيًا،
لكنّهــا يف الوقــت نفســه تحمـ ُل مواطنــة إرسائيليّــة ،موضحً ــا
عــى أن هــذ ِه الشــخصيّة ،هــي اســراتيجيّة إرسائيليّــة
ـدف جعلهــا يف «حالـ ٍ
بهـ ِ
ـة بينيّــة» سياسـيًا [يتطابــق املفهــوم
والتحليــل مــع مقالــة نرشتهــا هنيــدة غانــم «الخصوصيــة يف
ظــل الوحــدة :يف ســبيل تجــاوز الرشذمــة وتعريــف مــروع
وطنــي جامــع»] ،وغــر قــادرة عــى أن تُصبــح إرسائيليّــة
تمامً ــا أو أن تعــود عربيّــة فلســطينيّة مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى،
ممــا يجعــل املجموعــة الفلســطينيّة داخــل إرسائيــل مشـتّتة،
ّ
ـي.
ويتحقــق بالتــايل الهــدف االسـ
ـراتيجي األمنـ ّ
ّ

«العربــي اإلرسائيــيّ» ً
أيضــا
يحتــوي خلــق شــخصيّة
ّ
عــى توتّــرات ونقاشــات داخليّــة يف ثالثــة جوانــب بالنسـ ِ
ـبة
للقيــادة الصهيونيّــةً :
أول ،والء هــذ ِه الشــخصيّة للمؤسســات
اإلرسائيليّــة وقوانينهــا َ
دون إلزامهــا بالتماهــي مــع قيــم
ـي
املؤسســة اإلرسائيليّــة وطموحاتهــا .وثانيًــا ،الجانــب األمنـ ّ
ووضعــت املؤسســة احتمــاالت وســيناريوهات لكيفيّــة
ِ
للكتلــة
مســاعدة العــرب الفلســطينيني داخــل إرسائيــل،
العربيّــة املحيطــة .والجانــب الثالــث ،الديمغــرايف ّ والــذي
ً
ً
وخصوصــا يف الجليــل
هاجســا ملســتقبل الدولــة
شــ ّكل
ُ
حيــث تصــل نســبة العــرب الفلســطينيني إىل أكثــر مــن
 .%50بالتــايل ،لتجنّــب هــذ ِه التوتّــرات حــدّدت الدولــة ،أن
يعنــي إعطــاء ّ
كافــة الحقــوق الديمقراطيّــة،
االندمــاج ال
ّ
ً
وأيضــا يُمنــع العــرب الفلســطينيون مــن إقامــة مؤسســات

ـي،
أحــزاب وجمعيّــات واتحــادات آنــذاك ،عــى أســاس قومـ ّ
لذلــك االندمــاج هــو تخطيــط عــى مســتوى األفــراد
والشــخصيّات الجديــدة «العربيّــة اإلرسائيليّــة».
يتنبّــه ماتســا إىل عمليّــة تثبيــت البينيّــة عنــد «األقليّــة
العربيّــة» قانونيًــا ،ودور النصــوص املؤسســة للدولــة،
مثــل وثيقــة «إعــان االســتقالل» و»أوامــر إجــراءات
ً
أساســا تعريفــات ضبابيّــة إزاء
الحُ كــم» ،وهــي تحتــوي
العــرب الفلســطينيني بـ َ
ـن «أقليّــة قوميّــة» و /أو «أفــراد
عــرب إرسائيليــن» ،موضحً ــا إىل أن الضبابيّــة هــي غايــة
إرسائيليّــة ً
وفقــا للمســار األوّل الــذي اتبعتــهُ ،يف الفــرة
التــي تلــت الحُ كــم العســكريّ  ،ممــا يعيــق أيّ مطالبــة
ـي؛ بمعنــى أن إتاحــة الحقــوق
حقوقيّــة عــى أســاس قومـ ّ
للعــرب الفلســطينيني هــي فقــط عــى أســاس كونهــم
أفــرادًا ،بالتــايل وإن تبنّــت بعــض مؤسســات الدولــة
تعريفــات مثــل «أقليّــة عربيّــة» وغــر ذلــك ،فهــي تهدف
ً
ـطيني ،لكنّهــا
أساســا إلعاقــة االنتمــاء والتعريــف الفلسـ
ّ
ً
ـي،
يف الوقــت ذاتــه لــن تتيــح
حقوقــا عــى أســاس قومـ ّ
لذلــك يــرى ماتســا أن الضبابيّــة وتعـدّد التعريفــات هــي
غايــة إرسائيليّــة.
أضــف إىل ذلــك ،أن ترســيم حــدود األقليّــة عــى املســتوى
ـي جــاء يف النصــوص القانونيّــة ،مــن الجهـ ِ
ـة املقابلــة؛
الحقوقـ ّ
أي مــن خــال تعريــف الدولــة عــى أســاس إثنــي -دينــي
يهــوديّ  ،ممــا يح ـ ّد بطبيعـ ِ
ـة الحــال مــن تعريفـ ٍ
ـات وحقــوق
للعــرب الفلســطينيني ،ويعــدّد ماتســا سلســلة مــن
قوميّــة
ِ
القوانــن والنصــوص التــي تملــك أبعــادًا قانونيّــة ،والتــي
تشـدّد عىل البعــد اليهــوديّ للدولــة ،انتهــا ًء بـ»قانــون القوميّة»
الــذي هـ َ
ـكل مبــارش لحــر الحقــوق القوميّــة لليهــود.
ـدف بشـ ٍ
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ما يلفت االنتباه أن العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل لم يطوروا فقط أدوات نضالهم،
ً
ً
أيضا مطالبهم أو ّ
تصوراتهم حول العالقة األكثر عدالة التي يجب أن يحظوا بها
إنما
اليهودية المستوطنة في أرض فلسطين ،فقد تطورت داخل «حيزّ
ّ
إزاء الدولة والجماعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيني
الديمقراطي» مثل
الوطني
العربية» مفاهيم عند حزب «التجمع
العلمانية
الثقافي ودولة المواطنين ،ومن داخل ّ
ّ
ّ
ّ
السياسي»
«حيز الدين
الذاتي
األصالني والحكم
ّ
ّ
ّ
ّ
بهدف
تطورت مفاهيم إسالمية تقتضي بتطوير أجهزة ومؤسسات وجمعيات إسالمية
ِ
ّ
استقاللية المجتمع عن الدولة،
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ـيايس يجيــب ماتســا بــأن
يف مــا يتع ّلــق بالتمثيــل السـ ّ
«الفكــرة املركزيــة هــي تحويــل األقليــة مــن خــال
حركــة الجــذب -اإلبعــاد /اإلدمــاج -اإلقصــاء ،إىل كيــان
عربــي إرسائيــي ّ داخــل النســق اإلرسائيــي ولكــن يف
ّ
ظــل ظــروف وخصائــص محــددة تفــ ّكك وجودهــا
القومــي الفلســطيني» .ممــا يجعــل مســألة التمثيــل
ّ
ـيايس جُ ــزءًا مــن عمليّــة إنتــاج شــخصيّة «العــرب
السـ ّ
اإلرسائيليّــن» ليشــ ّكلوا بدورهــم كيانًــا جديــدًا مالئمً ــا
لرتتيبــات العالقــة التــي ترســمها املؤسســة الصهيونيّــة
إزاء العــرب الفلســطينيني.
ً
مثــال عــى ذلــك ويحلــل تنظيمــات
يعــرض ماتســا
سياس ـيّة عربيّــة بهـ ِ
ـدف فهــم طــرق التعامــل اإلرسائيليّــة،
بــدءًا مــن «حركــة األرض» التــي ظهــرت بعــد مــرور عــام
عــى انتفاضــات ومظاهــرات العــرب الفلســطينيني يف أيّــار
 1958التــي بــدأت يف النــارصة وكفــر ياســيف والعديــد
مــن قــرى الجليــل ،ث ـ ّم أم الفحــم وقــرى أخــرى يف املث ّلــث.
تشــ ّكلت هــذه وفــق منطــق وتخطيــط ال يندرجــان تحــت
البنيــة املتأرجحــة بــ َ
ن الجغرافيــا والســيادة اإلرسائيليّــة،
والهويّــة العربيّــة املتوائمــة سياســيًا مــع األوىل ،التــي
شـ ّكلتها املؤسســة الصهيونيّــة للعــرب الفلســطينيني ،حيـ ُ
ـث
ّ
أن «حركــة األرض» تعاطــت مــع ا ُملشــكلة الفلســطينيّة
كوحــد ٍة واحــدة ،وعــى أســاس وحــدة القضيّــة املمكــن
ح ّلهــا داخــل الجغرافيــا الفلســطينيّة ،عــى أســاس انتمائهــا
لألمّ ــة العربيّــة ،ممــا يجعلهــا تهديـدًا للتخطيــط اإلرسائيـي ّ
الســيايس للعــرب الفلســطينيني،
ملــا هــي حــدود الفعــل
ّ
وهــذا مــا حــدث يف عــام  1965حينمــا حُ ظــرت «حركــة
األرض» ومُنعــت مــن املشــاركة السياســيّة يف الكنيســت
لتمثيــل العــرب الفلســطينيني.

ِ
ٍ
ذاتــه،
حــدث آخــر يف العــام
مــن املهــ ّم اإلشــارة ،إىل
ـيوعي اإلرسائيـيّ»
وهــو االنشــقاق الحاصــل يف «الحــزب الشـ ّ
(ماكــي) وتأســيس «القائمــة الشــيوعيّة الجديــدة» (راكاح)
ٍ
ٍ
قيــادات شــيوعيّة للتصــوّرات
خــاف عــى انتمــاء
إثــر
الصهيونيّــة .ونظــرت املؤسســة إىل هــذ ِه الخطــوة عــى
أنهــا قــد تهــدّد ً
أيضــا التخطيــط اإلرسائيــي ّ للعــرب
ـبب دعمهــا للحركـ ِ
ـة الوطنيّــة الفلســطينيّة
الفلســطينيني ،بسـ ِ
يف قضايــا عـدّة ،بالتــايل قــد تعطــي بديـ ً
ـا للشــباب العــرب
داخــل إرسائيــل عــن «حــزب مابــاي» و «حــزب مابــام».
اجتمعــت القيــادة الصهيونيّــة يف أوائــل ســبعينيّات القــرن
املــايض بهــدف مناقشــة اســراتيجيّات إدمــاج العــرب داخل
األحــزاب الصهيونيّــة وتطويرهــا ،ولــم تقـ ّرر منــع أو حظــر
«راكاح» لخاصيّــات عــدّة تجعلــه يتحــ ّرك وفــق التخطيــط
اإلرسائيــي ّ ومنطــق التــوازن بــ َ
ن هويّــة عربيّــة وأخــرى
متصالحــة مــع املســاحة والســيادة اإلرسائيليّــة؛  )1حــزب
ـي لتحقيــق منجــزات
ـي يهــوديّ  )2فعــل سـ ّ
ـيايس عربـ ّ
عربـ ّ
ِ
للحركــة
املدنــي  )3انتمــاء
االجتماعــي
عــى املســتوى
ّ
ّ
الشــيوعيّة والطبقــة العاملــة العامليّــة [ممــا يجعــل مــن
ـي أقــ ّل حــد ًة].
االنتمــاء الوطنـ ّ
مــن املهــ ّم أن نلتفــت إىل محاولــة «راكاح» السياســيّة
لتخ ّ
طــي منطــق التــوازن اإلرسائيـيّ ،عــر تنظيــم وتخطيــط
«مؤتمــر الجماهــر العربيّــة» الهــادف إىل انتخــاب ممث ّلــن،
وصياغــة الخطــوط السياســيّة للفلســطينيني داخــل
إرسائيــل ،مــا دفــ َع األجهــزة األمنيّــة اإلرسائيليّــة لحظــر
املؤتمــر .بالتــايل ،تثبيــت العالقــة السياسـيّة بـ َ
ن الجماهــر
ـطيني عمومً ــا
الفلســطينيّة داخــل إرسائيــل والشــعب الفلسـ
ّ
ـيايس العــام ،وتأطــر حــدود هــذ ِه العالقــة
وتنظيمــه السـ ّ
مــن جهـ ِ
ـة األجهــزة األمنيّــة اإلرسائيليّــة.

ّ
األمنية
قراءة في فعل االحتجاج واختالل السياسة
أ .يوم األرض
رافقــت محــاوالت تأطــر الجماهــر العربيّــة الفلســطينيّة
داخــل إرسائيــل صعوبــات وتحديّــات ،وقــد حاولــت إعــادة
ـي ،يف ثالثــة أحــداث؛ يــوم األرض يف
ـق األمنـ ّ
صياغــة املنطـ ِ
ُ
العــام  ،1976وهبّــة القــدس واألقــى يف العــام 2000
(يســميها «أحــداث أكتوبــر») ،وأخـرًا نــر وثائــق «الرؤيــة
ـرب الفلســطينيني يف إرسائيــل» ،ويجد ماتســا
املســتقبليّة للعـ ِ
أن جميــع هــذ ِه األحــداث تعمــل عــى تقويــض أو االشــتباك
مــع التوازنــات التــي ش ـ ّكلتها املؤسســات اإلرسائيليّــة من ـذُ
نهايــات الحُ كــم العســكريّ .
مــا يلفــت االنتبــاه أن العــرب الفلســطينيني داخــل
إرسائيــل لــم يطــوروا فقــط أدوات نضالهــم ،إنمــا ً
أيضــا
مطالبهــم أو تصوّراتهــم حــول العالقــة األكثــر عدالـ ً
ـة التــي
يجــب أن يحظــوا بهــا إزاء الدولــة والجماعــة اليهوديّــة
املســتوطنة يف أرض فلســطني ،فقــد تطــورت داخــل «حيّــز
ـي
العلمانيّــة العربيّــة» مفاهيــم عنــد حــزب «التجمّ ــع الوطنـ ّ
ـي
ـي» مثــل الفلسـ
ـطيني األصالنــي والحكــم الذاتـ ّ
ّ
الديمقراطـ ّ
الثقــايف ّ ودولــة املواطنــن ،ومــن داخــل «حيّــز الديــن
الســيايس» تطــوّرت مفاهيــم إســاميّة تقتــي بتطويــر
ّ
أجهــزة ومؤسســات وجمعيّــات إســاميّة بهـ ِ
ـدف اســتقالليّة
املجتمــع عــن الدولــة ،وتشــكيل أمــر واقــع «دولــة داخــل
دولــة» .ويف هــذا الســياق ،يجــب فهــم هــذ ِه األحــداث الثالثة
ً
وأيضــا يف التصــوّر.
عــى أنهــا تطــوّر يف األدوات
لذلــك يــرى ماتســا أن أهميّــة هــذ ِه األحــداث ،تنبــع
مــن تعبريهــا عــى ثــاث لحظــات مكثّفــة للعــرب
َ
بــن
الفلســطينيني ضــ ّد النظــام ومنطــق التــوازن
مســاحة إرسائيليّــة غــر مكتملــة ،وهويّــة عربيّــة ال
تجــد لهــا تعبــرًا سياســيًّا ،ومحاولــة خــرق ذلــك،
وإتاحــة إمكانــات جديــدة ،تهــدّد السياســة األمنيّــة
واالســراتيجيّة ،بــدءًا مــن أحــداث يــوم األرض يف العــام
 ،1976التــي أخ ّلــت بالرؤيــة االســراتيجيّة األمنيّــة تجــاه
العــرب الفلســطينيني داخــل إرسائيــل ،وبالتــايل ّ أخ ّلــت
َ
بــن ثــاث مجموعــات فلســطينيّة؛
بالفصــل القائــم
ّ
ّ
الضفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة ،واملجموعــة األخــرة
يف
ُ
فلســطينيي مدينــة القــدس ،اعتمــادًا عــى هيكليّــة
حقوقيّــة /اقتصاديّــة معياريّــة بـ َ
ـن املجموعــات .تكمــن
أهميّــة هــذ ِه األحــداث بالنسـ ِ
ـبة للمؤسســة الصهيونيّــة،
يف كونهــا التهديــد األوّل ،ملرشوعهــا الهــادف إىل التــوازن

بـ َ
ـن هويّــة عربيّــة وحقــوق مدنيّــة داخــل إرسائيــل ،ممــا
النموذجــي.
«العربــي اإلرسائيــيّ»
يخلــق
ّ
ّ
تمثَّــل الســياق الــذي تفجّ ــر من ـ ُه «يــوم األرض» بوضــع
املؤسســة ً
هدفــا لـ»تطويــر الجليــل» ،والتطويــر يف الســياق
االســتعماريّ  ،معنــا ُه زيــادة أعــداد املســتوطنني اليهــود،
يُرافــق ذلــ َك بنــاء مســتوطنات قابلــة الســتيعاب عــرات
اآلالف ،عــى حســاب أرايض الفلســطينيني املســلوبة ،أو
التــي ستُســلب .بالتــايل ،الخ ّ
طــة األوليّــة مصــادرة 26
ّ
خاصــة.
ألــف دونــم 12 ،ألــف دونــم بملكيّــة فلســطينيّة
وقــررت الحكومــة خــال جلســات أواخــر العــام ،1975
حتــى شــباط  1976اعتمــادًا عــى توصيــات مستشــارين
مختصــن بـ»األقليّــة العربيّــة» أن ّ
ّ
تخفــف مصــادرة األرض
التــي يملكهــا فلســطينيون مــن ً 12
ألفــا إىل النصــف  6آالف
دونــم .ويف العــام نفسـ ُه بــدأت «لجنــة الدفــاع عــن األرايض»
وضــع خطــط ملواجهــة قــرارات املصــادرة يف الجليــل،
ِ
باإلضافـ ِ
ـيوعي الــذي عُ رف آنــذاك بـ»القائمة
ـة إىل الحزب الشـ ّ
الشــيوعيّة الجديــدة» (راكاح) ،وبــدأت معركــة داخليّــة ب ـ َ
ن
ـطيني،
ـي الفلسـ
ّ
رؤســاء مجالــس وبلديّــات املجتمــع العربـ ّ
لتحديــد خ ّ
طــة املواجهــة بــ َ
ن إرضاب أو مفاوضــات مــع
املؤسســة الصهيونيّــة.
انتهــت هــذ ِه املعركــة الداخليّــة لصالــح القــوى
الوطنيّــة ،وإقــرار اإلرضاب يف أواخــر آذار مــن العــام
 .1976يف املقابــل ،نظــرت الحكومة واملؤسســة الصهيونيّة
للخطــوة عــى أنهــا تهــدّد «النظــام العــامّ» ،تقودهــا
الحــركات االنتهازيّــة واملح ّرضــون ،وســعت إلزالــة األبعاد
السياسـيّة عــن إعالنــات اإلرضاب واملظاهــرات ،ومحاولــة
ـطيني
ـي الفلسـ
ّ
فصــل هــذ ِه الجهــات عــن املجتمــع العربـ ّ
وعزلهــا ،وإبــراز وإعــاء جهــات عربيّــة صهيونيّــة ً
وفقــا
ّ
ومختصــن وباحثــن .تبلــورت
لتوصيــات مستشــارين
السياســات اإلرسائيليّــة يف تلــك الفــرة عــى أســاس
ـراتيجي وتثبيتــه وإزاحــة العوامــل
فــرض التــوازن االسـ
ّ
االنتهازيّــة (ويُقصــد بهــا الشــيوعيون ،الذي يســتخدمون
قضيّــة األرايض كرافعـ ٍ
ـة قوميّــة) ،ومــن املهـ ّم النظــر عــى
أن هــذا التحـدّي هــو األول أمــام االســراتيجيّة اإلرسائيليّة
الجديــدة تجــاه العــرب الفلســطينيني ،منـذُ إنهــاء الحُ كــم
العســكريّ .
ينظــ ُر ماتســا إىل أنــ ُه مــع بدايــة عقــد الســبعينيّات،
بــرزت وثائــق وأوراق وتوصيــات عــدّة ،تُشــر إىل تصاعــد
الهويّــة القوميّــة عنــد العــرب الفلســطينيني يف األرايض
املحت ّلــة عــام  ،1948ومحــاوالت حثيثــة الســتعادة العالقــة
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َ
ّ
ّ
وفرض
الفلسطينية داخل إسرائيل،
للجماعة
سياسي
وتجاهل
إهمال
بعد
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ً
ّ
ّ
استمرت في تبنيها
االستراتيجية التي
للسياسة
مساحات مغلقة ومحصورة وفقا
ِ
ٍ
َ
مسارات
المؤسسة بعد أحداث يوم األرض عام  ،1976حيث لم تر ضرورة اتخاذ
ٍ
ً
مغايرةّ ،
تفجرت األوضاع في العام  2000أيضا عند بدء األحداث في القدس ،فالنضال
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
االستراتيجية،
هذه
الفلسطيني ،خصوصا في إسرائيل كما يراه ماتسا ،موجه ضد ِ
ّ
أساسا ،في ما تمثله من فرض الفصل َ
ً
ً
سياسيا.
بين العرب الفلسطينيين
ِ

مــع فلســطينيي األرايض املحت ّلــة عــام  ،1967منهــا قــراءات
لخــراء ومستشــارون يف املؤسســة الصهيونيّــة شــموئيل
مثــل طوليدانــو ويرسائيــل كنيــج ،حيـ ُ
ـث لفــت تصاعــد قــوّة
«القائمــة الشــيوعيّة الجديــدة» نظرهــم ،حيـ ُ
ـث ّ
أن الجيــل
ـيوعي عــى
ـيايس للحــزب الشـ
الشــباب يمــارس الفكــر السـ ّ
ّ
ّ
أســاس تحــدّي الدولــة ومؤسســاتها ،وبصــور ٍة أدق وجــد
بانعــزال أكــر
كنيــج أن قــرى وبلــدات الجليــل ،تشــع ُر
ٍ
عــن الدولــة ،وقــد يحمـ ُل األمــر يف داخلـ ُه إخــال بالتــوازن
ـراتيجي الــذي وضعتــ ُه املؤسســة.
االسـ
ّ
وجــاءت ممارســات الحكومــة اعتمــادًا عــى هــذ ِه املــادّة،
ضمــن اســراتيجيّة إعــادة الفلســطينيني إىل التــوازن ومعادلة
العربــي داخــل املدنيّــة اإلرسائيليّــة ،وبالتــايل
القومــي
ّ
ّ
ضمــان االنقطــاع عــن هويّــة قوميّــة مرتبطــة بالنضــاالت
الفلســطينيّة والعربيّــة عمومً ــا يف املنطقــة ،وأيّ تقــارب
قــد يه ـدّد االســراتيجيّة املعتمــدة ،يخلــق تحديّــات بنيويّــة
للمــروع بــأرس ِه واســتكمال تحويــل الفلســطينيني األصليني
إىل «األقليّــة العربيّــة يف إرسائيــل» .وفقـا ً لذلــك ،كانــت املهمّ ة
األساســيّة للحكومــة اإلرسائيليّــة التــي يقودهــا إســحق
رابــن هــي تفكيــك التأطــر واملعانــي الوطنيّــة الفلســطينيّة
التــي تحــوم حــول دعـ ِ
ـوات النضــال ضـ ّد مصــادرة األرايض.
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ب .االنتفاضة الثانية
ِ
للجماعــة الفلســطينيّة
ســيايس
وتجاهــل
إهمــال
بعــ َد
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مســاحات مغلقــة ومحصــورة
وفــرض
داخــل إرسائيــل،
ِ
ً
ِ
للسياســة االســراتيجيّة التــي اســتم ّرت يف تبنيهــا
وفقــا
املؤسســة بع ـ َد أحــداث يــوم األرض عــام  ،1976حيــث لــم
تــر رضورة اتخــاذ مسـ ٍ
ـارات مغايــرة ،تفجّ ــرت األوضــاع يف
العــام ً 2000
أيضــا عنــد بــدء األحــداث يف القــدس ،فالنضال

ً
خصوصــا يف إرسائيــل كمــا يــرا ُه ماتســا،
الفلســطيني،
ّ
ّ
ً
أساســا ،يف مــا تمثلــه
موجّ ــه ضــ ّد هــذ ِه االســراتيجيّة،
ـرض الفصــل بــ َ
ن العــرب الفلســطينيني سياســيًا،
مــن فـ ِ
وقــد شــكلت القــدس واملســجد األقــى املســاحة الوحيــدة
ـة ب ـ َ
ـحة وعالقـ ٍ
املتبقيّــة للحفــاظ عــى فسـ ٍ
ن الفلســطينيني
عــى طــريف ّ الخــ ّ
ط األخــر ،واتســعت مســاحة االشــتباك
ً
وأيضــا مــع فئـ ٍ
ـات يهوديّــة ســواء
ضـ ّد املؤسســة وأجهزتهــا
طالبًــا أم مدنيــن (اســتوطنت يف فلســطني عــى طــول
القــرن األخــر).
بــدأ تكــوّن العالقــة املضــادّة وتح ـدّي املعادلــة األمنيّــة
اإلرسائيليّــة بقــوّة منــذُ يــوم األرض ،يقــول الباحــث،
ســاردًا مح ّ
طــات عــدّة يف تطــوّر التحــدّي لفلســطينيي
خصوصــا منـذُ بــدء عالقــات رســميّة بـ َ
ً
ن قيــادات
الداخــل
وأعضــاء كنيســت عــرب فلســطينيني وأعضــاء وقيــادات يف
منظمّ ــة التحريــر ،وصلــت إىل أقصاهــا مــع عقــد اتفاقيّــة
ـة ب ـ َ
أوســلو ،وهــي التــي أطلقــت بــواد َر جديــدة للعالقـ ِ
ن
الســيايس،
أســاس الهويّــة والفعــل
الفلســطينيني عــى
ِ
ّ
وإن كانــا يف مســارين مختلفــن .وجــاءت هــذ ِه البــوادر يف
ـي ضــ ّد مصــادرة األرض
ســياق تصاعــد الفعــل االحتجاجـ ّ
ّ
يف أم الســحايل يف الجليــل ،والروحــة يف املثلــث ،يف أواخــر
تســعينيات القــرن املــايض ،وجميعهــا ً
وفقــا ملاتســا بمثابـ ِ
ـة
إعــدادات أوليّــة لرتاكــ ِم الغضــب وهــد ِم الحواجــز التــي
تمنــع الفلســطينيني مــن االحتجــاج واالشــتباك مع املؤسســة
الصهيونيّــة ،واقتبـ َ
ـس يف هــذا الســياق كلمــات رئيــس جهــاز
االســتخبارات «الشــاباك» ،آيف ديخــر يف جلسـ ٍ
ـة عقــدت أيلول
 ،2000مش ـرًا إىل التحــوّل الجــاري «يف العامــن املاضيــن،
انتهــت مرحلــة األحــداث املحليّــة لعــرب إرسائيــل».
واهتـ ّم يف أثــر الحركـ ِ
ـة اإلســاميّة عــى هــذ ِه التطــوّرات،

ً
خصوصــا عنــد نشــوء «الحركــة اإلســاميّة الشــماليّة»
ٍ
كحركــة
يف العــام  1996وقــد تحــدّدت معاملهــا آنــذاك
معارضــة للمؤسســة ،وجســدّت ذلــك يف مبــادرات عــدّة
منــذُ العــام  ،1996والتـ ّ
ـف حــول املــروع العديــد مــن
ِ
باإلضافــة إىل دور
الفلســطينيني .جميــع هــذ ِه التطــوّرات
لجنــة املتابعــة وضعــت املعادلــة االســراتيجيّة للمؤسســة
خطــر وتهديــد،
إزاء املواطنــن الفلســطينيني ،يف موضــع
ٍ
ٍ
ً
حــدث واحــد هــو «هبّــة
وخصوصــا حينمــا تفجّ ــرت يف
القــدس واألقــى».
يف ظــ ّل هــذ ِه التحــوّالت يتســاءل ماتســا :هــل أدركــت
الحكومــة والقيــادة السياسـيّة واملهنيّــة يف املؤسســة ،التحـوّالت
آنــذاك قبــل أن تحــدث ،وكيــف تفاعلــت معهــا؟ ويجيــب بأنها
أدركــت أن الجماهــر الفلســطينيّة داخــل إرسائيــل ،هــي عــى
عتبـ ِ
ـة «انتفاضــة» ود ّل اســتخدام هــذ ِه الكلمــة تحدي ـدًا ،عــى
ـيايس للتحـوّالت الجاريــة يف العقــود التــي ســبقت
التأطــر السـ ّ
ُ
حيــث أن الوثائــق واألوراق والتوصيــات التــي
عــام ،2000
وصلــت مكاتــب الحكومــة ّ
ـبب
توقعــت أحداثًــا كهــذهِ ،بسـ ِ
ـاع املتدنيّــة للفلســطينيني.
األوضـ ِ
الخالصــة األساســيّة التــي يصــل إليهــا ماتســا ،عنــ َد
قــراءة أحــداث االنتفاضــة الثانيــةّ ،
أن الحفــاظ عــى املعادلـ ِ
ـة
االســراتيجيّة األمنيّــة يقــع يف صلــب أولويّــات املؤسســة
الصهيونيّــة ،وإن كانــت الظــروف والــروط قــد تفــرض

إعــاد ِة حســاب وتغيــر لهــذ ِه املعادلــة ،مثـ ً
ـال عــى ذلــك،
شـ ّكل وصــول إيهــود بــاراك إىل الحكومــة فســحة الســتكمال
عالقــات قــد بــدأت أثنــاء تـ ّ
ـول إســحق رابــن الحكومــةّ ،إل
أنــه لــم يهتـ ّم لتغيــر التوجّ ــه عــى أســاس مطالــب اقتصاديّة
واجتماعيّــة وتحســن أوضــاع الفلســطينيني ،واألولويّــة كانــت
إعادتهــم إىل مســاحات «األقليّــة العربيّــة» ومحاولــة قطــع
ً
خصوصــا بعدمــا
عالقتهــم مــع املنظمّ ــات الفلســطينيّة
توجّ ــت هــذ ِه العالقــة يف اتفاقيّــة أوســلو ،وممارســات الحركة
اإلســاميّة يف القــدس التــي ش ـ ّكلت تأط ـرًا سياس ـيًا للعمــل
ـطيني يف الداخــل عــى أســاس االلتفــاف حــول املســجد
الفلسـ ّ
األقــى ممــا جعلهــا تتحـدّى مــروع املؤسســة الصهيونيّــة.
يأتــي تثبيــت املعادلــة االســراتيجيّة كأولويّــة ،وقــد
أصبــح أحــد أســس املؤسســة الصهيونيّــة لإلنتــاج املعــريف ّ
ً
وأيضــا مقوّمً ــا أساس ـيًّا
إزاء الفلســطينيني داخــل إرسائيــل،
ِ
للممارســة عــى أســاس هــذ ِه القــراءة .لذلــك نجــد أن
جميــع التحليــات أو القــراءات التابعــة للمؤسســة إزاء
أوضــاع الفلســطينيني إبّــان االنتفاضــة الثانيــة؛ أي يف أواخــر
ِ
صياغــة تصــوّر أنّهــا
التســعينيّات ،جميعهــا ســاهمت يف
انتفاضــة ،وهــي تأتــي تهديــدًا ملــروع املؤسســة ،ممــا
يتط ّلــب ردًا ً
ـيايس،
عنيفــا إلعــادة رســم حــدود الفعــل السـ ّ
ً
مقارنــة مــع التحليــات والتوقعّ ــات التــي ظهــرت إبّــان
يــوم األرض ،فهــي تتشــابه.
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