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Abstract
This research will examine the relationship of the Arab citizens of the State of Israel to the
Independence Day celebrations during the period of military rule. Independence Day is
considered as the highest degree to show belonging and national identity. The Arabs are the
citizens of the state, the Palestinians are the citizens of the state, the Arabs of Israel are all
the same names for the citizens who were converted with the declaration of the state of
Israel as a minority within their homeland.
The research question is why did Arab citizens celebrate Independence Day during the
period of military rule, especially in the first decade of the establishment of the State of
Israel? In order to get the answer, I used two sources and analyzed their content. The first
source is the articles that were written in Al-Ittihad newspaper between the years 19491958. The second source is ten interviews I conducted in 2016 with ten women and men.
I found that people's motives were different, but they were not naive, and varied between
the desire to join the state or the desire to enjoy the only freedom day available during the
year. Or perhaps the desire to be part of modernity. And most of them with the end of the
military rule ended their desire to celebrate. Whoever remained, despite the outward
appearance, was the celebration, but the inner part was still linked to the roots.
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اتجاهات مواطني اسرائيل العرب نحو االحتفال بيوم االستقالل أثناء فترة الحكم العسكري
١٩٦٦ -١٩٤٨
هديل عارف إجميل
د ،.وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

الملخص
هذا البحث سيتطرق إلى عالقة المواطنين العرب مواطني دولة إسرائيل باحتفاالت يوم االستقالل في فترة الحكم العسكري.
يوم االستقالل يعتبر اعلى درجة إلظهار االنتماء والهوية الوطنية .العرب مواطني الدولة ،الفلسطينيون مواطني الدولة،
عرب إسرائيل كلها ذات المسميات للمواطنين الذين تحولوا مع إعالن دولة إسرائيل ألقلية داخل وطنهم.
سؤال البحث هو لماذا احتفل المواطنين العرب بيوم االستقالل بفترة الحكم العسكري وخاصة في العشر األول لقيام دولة
إسرائيل؟ ومن أجل الحصول على اإلجابة سأستخدم مصدريين وسأقوم بتحليل محتواهم .األول هو المقاالت التي كتبت
بجريدة "االتحاد" بين السنوات  1958-1949المصدر الثاني هو عشر مقابالت اجريتها عام  2016مع عشر نساء ورجال
وسأقوم بتحليل المحتوى.
ما توصلت اليه ان الدوافع لدى األشخاص كانت مختلفة ،ولكنها لم تكن ساذجة ،وتنوعت بين الرغبة باالنخراط بالدولة أو
بسبب الرغبة باالستمتاع بيوم الحرية الوحيد المتاح خالل العام .أو ربما للرغبة ان يكونوا جزء من الحداثة .ومعظمهم مع
انتهاء فترة الحكم العسكري انتهت رغبتهم باالحتفال .ومن بقي رغم الظاهر هو االحتفال إال ان الباطن كان ال يزال مرتبطا
بالجذور.
الكلمات المفتاحية :االحتفال باالستقالل ،الهوية ،فلسطينيون مواطني دولة إسرائيل.
المقدمة:
هذا البحث سيسلط الضوء على عالقة العرب مواطني دولة إسرائيل مع االحتفاالت بيوم االستقالل إبان فترة الحكم
العسكري .يعتبر يوم االستقالل هو يوم القمة للتعبير عن الهوية القومية ،العرب مواطني الدولة ،الفلسطينيون مواطني
الدولة ،عرب إسرائيل كلها مسميات لذات المجوعة السكانية والتي تحولت مع قيام الدولة ألقلية في موطنها .مجموعة
سكانية تحولت خالل فترة زمنية قصيرة إلى أقلية اثنية داخل غالبية اثنية آخرى.
تمثل التعريفات المختلفة للهويات المختلفة للمواطنين العرب في إسرائيل اإلحساس باالنتماء أو عدمه كما ورد في
أحد المقابالت،
شعوري ،طيلة الوقت رغبت ان أكون جزء من الدولة ،هذه هي الحقيقة ،طيلة الوقت رغبت ان أكون جزء من
الدولة ،حاربت ألكون جزءا منها ،ولكن الدولة طيلة الوقت لم ترغب ان أكون جزءا منها ،وصادفتني احداث شعرت بان
الدولة ال ترغب بوجودي".
التاريخ االجتماعي للمواطنين العرب داخل إسرائيل لم يكتب عنه كثيرا وسأحاول ضمن هذا البحث تسليط الضوء
على قضية من قضايا هذا المجتمع.
سؤال البحث هو :لماذا احتفل عرب إسرائيل بعيد االستقالل أثناء فترة الحكم العسكري وخاصة في العشر األول؟
ومن أجل إيجاد إجابة لهذا السؤال سأستعين بمصدرين اوليين والتي سأقوم بتحليل محتواهم .المصدر األول هو المقاالت
التي صدرت بصحيفة "االتحاد " بين السنوات  1949حتى  ،1958الرصد سيكون لألشهر ابريل ومايو من كل سنة،
المصدر الثاني عبارة عن عشرة مقابالت لنساء ورجال من مسقط راسي في قريتي البعينة بالجليل ومدينة الطيبة بالمثلث،
الوصول إلى العينة كان بواسطة األصدقاء ومن خالل األشخاص الذين قابلتهم .ألبحاث مستقبلية ربما يمكن بحث االمر لدى
فئات آخرى من المجتمع الفلسطيني كبدو النقب أو العرب في المدن المختلطة .البحث سيتطرق إلى نظرة المجتمع إلى يوم
االستقالل ،ماذا فعل الناس بيوم االستقالل؟ وما كانت الدوافع لما قاموا به؟ ومتى كانت نقطة التغير في المجتمع؟ البحث
سيتعمد على ذاكرة األشخاص امر الذي لن اثبت صدق ذاكرتهم أو عدمها.
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الخلفية النظرية
العرب في إسرائيل
اسفر انتهاء الحرب عام  1948عن نتيجتين ،األولى قيام دولة إسرائيل والثانية تبعثر المجتمع الفلسطيني وتحوله
إلى أقلية داخل وطنه ،هذا الواقع الزم السلطة في الدولة على تنظيم سياسة تجاه المواطنين العرب المتبقين داخلها (جورن،
.)1996
األقلية المتبقية اختفى منها اعلى السلم االجتماعي ،المجتمع المدني تقلص ،وبقيت فئة تتعامل مع البطالة ،متوزعة
بشكل غير متساو بين االلوية المختلفة .كثافة سكانية منخفضة بمناطق شاسعة مقابل تركيز عال في مناطق آخرى .في
الجليل شكل العرب  %45من سكان شمال البالد ( (شتندل ،)1972 ،وعرب الجليل شكلوا  %60من مجموع عرب
إسرائيل ،وهناك تواصل عربي من جبال الناصرة حتى جبال الجليل ،و ب  3.4.1949تم ضم المثلث (شتندل.)1972 ،
المجتمع الفلسطيني عشية الحرب كان تعدادها  ،1300000منهم  700000في المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل.
في نهاية  1948بقي في إسرائيل  156000عربي (تسفرير.)1966 ،
مع استقرار حدود الدولة عام  1949كان تعداد األقلية العربية حوالي  160000نسمة وشكلوا  %15من سكان
الدولة .العرب في إسرائيل هم جزء ال يتجزأ من العالم العربي ،ولكنهم بخالف العرب في العالم العربي وجد عرب إسرائيل
انفسهم في نهاية حرب  1948مواطني دولة ال يردونها وبدأوا باستكشاف إيجابيات وسلبيات الوضع الجديد (ليزر.)1996 ،
أبناء الشعب الفلسطيني تفرقوا بعدة دول ،والبعض بقي في إسرائيل ،تفرقوا في أماكن عدة (األردن ،الضفة الغربية،
دول عربية) ،التغيرات التي حصلت بقيادة المجتمع وخروج القوى السياسية واالقتصادية القوية خارج حدود الدولة وانقطع
العرب عن اخوتهم في بقية الدول العربية (ليزر.)1996 ،
المبنى السياسي والمدني
مجتمع متصدع ،وبداخله أقلية تختلف عن األكثرية بلغتها ،ثقافتها ،ومصالحها .أقلية تطالب بحق الحفاظ على كيات
منفصل ،حكم ذاتي ،وحق بالتمثيل لثقافتهم الخاصة .الحق بالتمثيل الذاتي يكون عادة لألقليات العرقية التي يتم ضمها لدولة
عقب االحتالل .لكن عرب إسرائيل هم أقلية عرقية داخل الدولة ولكن هم جزء من عرق موجود خارج حدود الدولة .الهوية
القومية تم تحديدها قبل قيام الدولة بالنزاع الذي كان بين الحركة القومية الفلسطينية واليهودية بفرض السلطة على البالد.
وحتى حرب سينا كان هناك ارتباك النهم لم يستطيعوا القرار هل عليهم االعتياد على الوضع القائم أو توقع التحرر القريب
بواسطة العالم العربي ،ولكن بعد الحرب بدأوا تقبل الوضع الجديد ومحاولة االندماج بالدولة والصراع من أجل تحسين
ظروفهم .عرب إسرائيل هم اقليه قومية وبذات الوقت هم جزء من االمة العربية والتي تجمعهم معها لغة ،أصل عرقي
وتاريخ وثقافة .إحساس قوي باالنتماء لالمة العربية ألنهم الفئة العربية الوحيدة التي تعيش كأقلية وأيضا النهم يروا بأنفسهم
جزء من الشعب الفلسطيني ،لديهم وعي قومي قوي ،ومصالح قومية فوق العائلية ،الحمائلية ،الطائفية والحزبية .الوعي
القومي نابع أيضا من المعرفة ان التمييز ضدهم على أساس قومي ،والدولة عند تعاملها مع األقلية العربية تجاهلت الخاصية
القومية والمصلحة المشتركة بينهم .كل هذا االمر على الرغم من إسرائيل منحت المواطنة لمعظم العرب بشكل تلقائي
وشكلوا وقتها اقل من  %10من سكان الدولة ،وكانوا معظمهم قرويين ،اميين ،فقراء ،بدون قيادة ،بدون طبقة مهنية .لذا
فهمت الدولة ان الفئة المتبقية ال تشكل تهديد أمنى لوجود الدولة أو لصبغتها اليهودية (سموحة.)1999 ،
بعض الشخصيات العربية تعاونت مع الدولة مثل سيف الدين زعبي أو صالح خنيفس ،معظم هذه الشخصيات كانوا
أصحاب مكانة سياسية محلية ،قياديين محليين أو طائفين ،بعد قيام الدولة تحولوا لقيادات بمستوى الدولة وأعضاء كنيست.
هؤالء األشخاص امتنعوا من تقديم طلبات على أساس قومي للدولة ،وأعطوا مصداقية لوجود الدولة ولألمور التي قامت بها
مثل الحكم العسكري أو مصادرة األراضي ،قاموا بتبني توجه دعم للسلطات والتعاون معهم من أجل تحصيل حقوق لألقلية
العربية  .مقابل هذه الشخصيات كان التيار القومي مثل الحزب االشتراكي والذي اعطى شرعية لوجود الدولة ولكن لكونه
اإلطار القانوني الوحيد الذي استطاع القوميين التعبير عن رأيهم انضم لهم شخصيات متطرفة من ناحية قومية (كوهين،
.)2006
الهوية القومية
المجموعات العرقية تتنازع فيما بينها من أجل الحفاظ على هويتها ،وبذات الوقت يحاولون التقرب من ثقافة
األغلبية ،المجموعة األقوى تحاول فرض ثقافتها وتهيمن على األقليات من خالل القمع ،األبادة العرقية واالستغالل
(.)smith, 1999
العرب الذين أصبحوا مواطني دولة إسرائيل هم جزء من الشعب العربي الفلسطيني .بعد قيام الدولة العناصر القومية
العربية عملت من أجل الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية .المؤسسة اإلسرائيلية رأت بالحفاظ على هذه الهوية خطر
عليها ولذا عملت على بناء هوية جديدة "عرب إسرائيل" .الهوية "عرب إسرائيل " لم تكن من انتاج المؤسسة اإلسرائيلية،
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ولكن المؤسسة شجعت تطور هوية منفصلة عن الهوية العربية بشكل عام وعن الهوية العربية الفلسطينية بشكل خاص .ومع
ذلك لم تنشأ هوية منفصلة لعدة أسباب ،األول عالقة الدولة المزدوجة تجاههم فمن جهة هم مواطني دولة ومن جهة آخرى
هم أصحاب حقوق محدودة مما لم يمكن من تبني الهوية اإلسرائيلية هذا باإلضافة ان اليهود لم تكن لديهم الرغبة ببناء هوية
مشتركة مع العرب (كوهين.)2006 ،
موضوع الهوية تم التعبير عنه باألدب والشعر ،وكتب من خالل توجهين ،التوجه القومي العربي أو المواطن
الراغب با النخراط بالدولة والحصول على حقوقه كمواطن .والتوجه الثاني عن الخوف من االنخراط في المجتمع اليهودي
وفقدان الهوية العربية (ليزر)1996 ،
الحكم العسكري
في العشر األول للدولة واجهت دولة إسرائيل عدة تحديات ومن بينها وجود عرب إسرائيل (ليزر .)1996 ،ومن
أجل التعامل معها تم فرض الحكم العسكري الذي اختلف نمطه من منطقة إلى آخرى (جورن .)1996 ،كان الحكم
العسكري ساري المفعول في كل المناطق التي سكنها عرب ،في المدن المختلطة أُلغي ولكن في القرى استمر حتى عام
( 1966ليزر . )1996 ،كانت محاولة لتركيز العرب في احياء معينة بمدينة حيفا ولم تنجح ،فتم تحديد االحياء التي يمكن
للعرب التنقل بها داخل المدينة ،كما انها كانت محاوالت للسيطرة على األمالك والبضائع التي تخرج خارج حدود المدينة
باإلضافة انهم ُمنعوا من استعمال السيارات إال في الحاالت الضرورية (جورن .)1996 ،في هذه الفترة سياسة تكميم االفواه
كانت بموضوعي التاريخ والذاكرة والسياسة االنية ومحاولة فهم أهداف سياسة الدولة تجاه مواطنيها (جورن .)1996 ،مع
نهاية الخمسينات وبداية الستينات ،تم تخفيف الحكم العسكري ،حصل المواطنين العرب على تسهيالت معينة ،هذه
التسهيالت كان لها عدة أسباب ،اقتصادية كالحاجة إلى ايدي عاملة عربية ،انخفاض الخطر العربي الخارجي والخوف من
انخراط المواطنين العرب مع الجيوش العربية ،في  1.12.1966تم إنهاء الحكم العسكري ،ولكن بقيت قوانين الطوارئ
ولكن تطبيقها كان بمسؤولية الشرطة (كوهين.)2006 ،
الحكم العسكري والتفرقة لطوائف وأديان والبعد الجغرافي بين البلدان صعّب على العرب داخل الدولة بالحفاظ على
عالقات مترابطة (ليزر. )1996 ،
العالقة مع الدولة
العديد من المواطنين تبنوا فكرة التقرب من السلطات بدل مواجهتها .من ناحية آخرى كانت هناك مجموعات وطنية
مثل الشيوعيين أبناء األرض وغيرهم (كوهين .)2006 ،المخاتير وأعضاء الكنيست عبروا عن دعمهم للدولة بشكل
واضح ،بعض الشخصيات العامة تبنت القصة الصهيونية بما يخص حرب  ،1948ومن جهة آخرى نجح الحزب الشيوعي
وحركة األرض من القيام باحتجاجات عامة وعرض اقتراحات آخرى عدا عن الخضوع واالستسالم (كوهين.)2006 ،
ضباط الجيش ،الشرطة والحكم العسكري عندما دخلوا مدينة الطيبة بمايو  1949تم استقبالهم بحفاوة ،عبد الرؤوف عبد
الرازق والذي كان ناشطا في الثورة العربية بسنوات  ،1939-1936حضر لمقر الحاكم العسكري وعرض خدماته
كمستشار للحاكم العسكري  .رجل المخابرات يهوشع فلمون والذي عُين كمستشار لموضوع العرب من قبل رئيس الحكومة
بن غوريون نصح بقبول العرض ،العديد من المواطنين بين كفر قاسم بالجنوب وحتى أم الفحم في الشمال خرجوا الستقبال
الجنود والشرطة بحفاوة .في الناصرة بعثة من أبناء الشبيبة وقفوا أمام الحاكم وعبروا عن والئهم للدولة الجديدة وصرحوا
عن استعدادهم للتعاون .تعبر رسالة عودة أبو معمر من قبيلة مسعودين من ديسمبر  1948عن توجه البدو ورغبتهم
باالنضمام لدولة إسرائيل ،وتسال الدولة ان تمدهم بالطعام واللباس واألسلحة من أجل الدفاع عن أنفسهم من بقية أعضاء
القبيلة الذين ال يرغبوا باالنضمام إلسرائيل أو من المصريين .أهل أبو غوش عبروا عن والئهم للدولة وطلبوا التطرق إلى
المساعدة التي قدموها للدولة قبل قيامها .ومع ذلك قليل من العرب من تبنى الرواية الصهيونية .ومن حاول ضبط التيار
القومي قام بذلك خوفا من رد فعل السلطة باإلضافة إلى االلتزام تجاه الدولة النهم مواطنيها (كوهين.)2006 ،
ومن جهة آخرى أشهر قليله بعد النكبة كان هناك تنظيم لحراك ضد الدولة والذي استمر لعقدين من الزمن ،وعلى
الرغم من نظام المخابرات وقوانين الطوارئ كانت هناك تقارير دائمة عن هذا الحراك الوطني والمعارضة الدائمة على
وجود الدولة (كوهين.)2006 ،
العالقة مع رموز الدولة ويوم االستقالل
ُكتب في األدب عن مجموعة من الكشافة الكاثوليك التي سافرت من جبل الطور إلى شفاعمرو وعلى سيارتهم
رفرف علم إسرائيل ،علم الفاتيكان وعلم الكشافة (كوهين.)2006 ،
كانت هناك ضغوطات على المواطنين العرب لالحتفال بيوم االستقالل مع عدم االكتراث لمفهومه بالنسبة لهم.
التوجه لهذا اليوم أصبح نقطة خالف بين الدولة وبين القوى الوطنية .بين التيار الموالي للدولة والتيار القومي .مثال في يوم
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االستقالل عام  1954قام طالب بمدرسة بطمرة بإلقاء كلمة تهنئة بمناسبة االستقالل فوصلته رسالة تهديد موقعه باسم
"السرية الفلسطينية " .قامت المخابرات بتلك الفترة بتسجيالت دقيقة حول المواطنين الذين رفعوا العلم بيوم االستقالل ومن
امتنع ،من شارك باالحتفاالت ومن لم يفعل ،أو من شارك بمسيرات الجيش ومن قام بتوبيخهم .كان يوم االستقالل فرصة
من أجل التعبير عن والئهم للدولة ،اما بواسطة المشاركة ،أو تنظيم االحتفاالت ،أو بواسطة الخطابات .وبذات الوقت كانت
فرصة للتيار المعارض إليصال صوته .أحد االحداث المهمة كان باحتفاالت العشر سنة  ،1958قام مندوبو المؤسسات ببذل
مجهود كبير الستقطاب الجماهير العربية للمشاركة باالحتفاالت .والتيارات القومية نادت بمقاطعة هذه االحتفاالت ،فمثال
بكفر ياسيف ورغم ان المجلس المحلي قرر عدم اجراء احتفاالت ،إال ان جمعية محلية نظمت احتفال شارك به معظم أهل
القرية .وتم تزيين القرية بإعالم الدولة وغيرها من مظاهر االحتفال .في الجش مهجري برعم امتنعوا عن االحتفال،
باإلضافة انه تم تعين االحتفال من االنتهاء من ترميم مسجد الجزار ليوم االستقالل وفي الدعوة التي أرسلت لرجال ذُكر بان
االحتفال سيتخلل أيضا االحتفال باستقالل الدولة .في  1.5.1958أسبوع بعد يوم االستقالل وبمناسبة يوم العمال كانت هناك
مظاهرات في أم الفحم والناصرة ،مئات القوميين تم اعتقالهم وبعض ُوقف ألسابيع .في سنوات الحقة كانت هناك احداث
متفرقة مثل قيام أحدهم بتمزيق العلم أو انتقاد أحدهم للمحتفلين (كوهين.)2006 ،
االحتفال بيوم االستقالل في المدارس
في الدول المحتلة ،المدرسة هي المكان من أجل التغيير في الهوية العرقية ،وتغير ثقافة السكان األصليين ( Dyck,
 .)1997المدارس العربية هي جزء من المدارس الحكومية وتخضع لقوانين الدولة ،المنهاج التعليمي يسعى إلى التربية
للسالم ،الوالء للدولة والتشديد على المصالح المشتركة لجميع المواطنين باإلضافة للتشديد على تعليم تاريخ اليهود (شطندل،
.)1972
وفق كل ما ذكر فرضيتي للبحث هي:
 .1العرب احتفلوا بيوم االستقالل وخاصة بالمدارس.
 .2الدوافع لالحتفال كانت مختلفة.
طريقة البحث:
اعتمد البحث على عشرة مقابالت ،مدة المقابلة تراوحت بين  15حتى  40دقيقة ،العينة كانت مقصودة حيث توجهت
ألشخاص على استعداد إلجراء المقابلة وولدوا بين السنوات  .1952-1940باإلضافة إلى تأثير كرة الثلج بحيث أحيانا
شخص قادني إلى شخص آخر .هناك بعض األشخاص الذين توجهت اليهم ورفضوا اجراء المقابلة ،ولجميعهم قبل بداية
المقابلة كان لديهم علم بموضوع المقابلة "احتفاالت االستقالل في العشر األول للدولة وحتى نهاية الحكم العسكري" .جميع
المقا بالت أجريت في بيوت األشخاص ،وهم اشخاص من بلديين قرية البعينة في الجليل ،ومدينة الطيبة بالمثلث والتي كانت
قرية عام  . 1948تم تسجيل المقابالت ومن ثم تفريغهم وتحويلهم للغة الفصحى ومن ثم قمت بتحليل المحتوى واستخالص
الفئات المركزية.
النتائج والنقاش
اعتمد البحث على مصدريين ،األول عشرة مقابالت اجريتها مع اشخاص مختلفين ،والثاني مقاالت من جريدة
"االتحاد" بين السنوات  1958-1948وتم االطالع على جميع االعداد لألشهر ابريل ومايو.
يوم االستقالل كان له أوجه عدة في فترة العشر األول للدولةـ وقبل ذكر الفئات المركزية من النتائج أريد ان اشير
إلى نتائج عامة ،من العشر اشخاص الذين أجريت معهم مقابلة ،سبعة منهم احتفلوا بيوم االستقالل ،شخص واحد ما زال
يحتفل حتى اليوم .األشخاص الذين لم يحتفلوا هم أم أحمد  2وام كفاح واالثنتين من مواليد عام  1941وتعلموا بالصف األول
عند قيام الدولة إال انهن لم يتواجدن بالمدارس ،الشخص الثالث وليد  ،1941ولكنه استمر بتعليمه حتى دار المعلمين ،وحتى
كمعلم ال يذكر شيئا عن يوم االستقالل وذلك ربما ألنه أُبعد من عمله ،وال يذكر هل إلبعاده كان بسبب عدم احتفاله مع طالبه
بيوم االستقالل أم ألسباب آخرى.
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تحليل محتوى المواد التي تم تجميعها يمكن تقسيمها للفئات التالية:
االحتفال باإلكراه:
في جريدة االتحاد الصادرة بـ  1.5.1950ذُكر ان هناك احتفاالت أجريت بالمثلث ،المواطنون كانوا تحت الحكم
العسكري ،وأجبروا على إقامة االحتفاالت واالشتراك بها ،و ُكتب في  15.5.1949ان األهالي شاركوا باالحتفاالت الن
الحاكم العسكري أجبرهم على ذلك.
الخروج لالحتفال كتماهي مع الدولة:
األشخاص احتفلوا بعيد االستقالل ألنهم شعروا ان اليوم يخصهم أيضا مثل ما قالت أم العبد:
"شعرت انني جزء من الدولة ،رغم انني ال اشعر بذلك اليوم ،كان العيد كأنه عيدنا ،عيد الدولة ،إال ان العنصرية
الموجودة لم نشعر بها آنذاك ،رغم ان حركتنا كانت مقيدة إال ان وقت االحتفاالت شعرنا ان االحتفاالت لنا أيضا"
في صحيفة االتحاد بـُ 19.5.1951كتب ان تم إصدار منشور بقرية الطيبة من أجل يوم االستقالل ،رغم ان الخبر
ذُكر في سياق انتقاد تجاه رئيس الحكومة بن جوريون ،أي انه كان استغالل ليوم االستقالل للتذكير بان العرب هم مواطني
الدولة وجزء منها .وفي الخبر الصادر ب  15.5.1949تم الحديث عن عيد االستقالل بانه أيضا عيد للعرب ،وكان هناك
انتقاد حاد لصوت العرب الذي أعلن عن هذا اليوم كيوم حداد على انتهاء االنتداب البريطاني .هذا االنتقاد نبع من رؤيتهم ان
لليهود حق في إقامة دولة ،وان النزاع لدحر االنتداب البريطاني كان مشترك بين اليهود والعرب ،وإعالن الحداد يعني ان
هدرا ،في السنة التالية ورغم االنتقادات على االحتفاالت في المثلث إال انه ُكتب سنحتفل باستقالل
الدماء التي سفكت ذهبت ً
الدوله حتى تقوم دولة عربية بجانبها تسود بين الدولتين عالقات أخوية .اما في تاريخ  3.5.1952تم ذكر يوم االستقالل
كيوم يتم ذكر الجنود الذين سقطوا من أجل االستقالل ،وذات التوجه كان بمقال بتاريخ  6.5.1955عندما تم الحديث عن
احتفاالت أخوية بمناسبة قُرب عيد االستقالل.
أميل حبيبي (حبيبي ،)1952 ،ورغم اعتراضه على احتفاالت يوم االستقالل إال انه ما زال يتحدث بالمقال عن عبد
وفي نهاية المقال يتحدث عن ان العالقة مع الواليات المتحدة هي هدر للدم العربي واليهودي الذي سفك من أجل الحصول
على االستقالل وطرد االنتداب .باسم مكتب االتحاد ب ُ 17.4.1956كتب ان الشعب احتفل بعيد االستقالل وقد شملت
االحتفاالت مواكب للجيش ،االحتفاالت كانت بجميع القرى والمدن وتخللت تزيين باإلعالم ،كما ان في مباني الحزب
الشيوعي ُرفع العلم ،قيادي الحزب القوا خطابات بهذه المناسبة ،وكما ُكتب بحفاوة عن اشخاص رفعوا الكؤوس في االتحاد
السوفيتي الستقالل إسرائيل.
االمتناع عن االحتفال كاعتراض للحكومة وليس للدولة:
االمتناع عن االحتفاالت وخاصة احتفاالت العُشر ،ذكرت في صحيفة االتحاد كاعتراض على حكومة "مباي" وبن
غوريون وليس كاعتراض على قيام الدولة ،ومن أجل الضغط للحصول على حقوق مدنية ،كتب مقال طويل
ب 19.5.1951تحت عنوان "يوم االستقالل" وفحواه كان انتقاد الذع لسياسة الحكومة ،ونقد للعالقة بين الحكومة والواليات
المتحدة ،سياسة التقشف ،الوضع العام للقادمين الجدد والحكم العسكري ،ولذا ال يمكن للدولة ان تقيم احتفاالت حتى تجد ً
حال
لجميع هذه االزمات وعندها يمكنها االحتفال .وبمقال اميل حبيبي (حبيبي ،)1952 ،يتحدث عن بن غوريون بانه باع
االستقالل وباع الدولة ،ويوسع في مقاله بأسباب صعوبة االحتفال بعيد االستقالل ،وذلك بسبب الوضع االقتصادي ،وضع
القادمين الجدد ومرة آخرى االعتراض على العالقة مع الواليات المتحدة ،وفي مقاالت من عام  1958تعود ذات الفكرة بانه
ال يمكن االحتفال ما دام هناك حكم عسكري ،بمقال بتاريخ  5.5.1958كان في الصفحة الرئيسية للصحيفة "أنوار
االحتفاالت تضيئ األحجار فقطـ ،وحتى األحجار تصرخ بسبب التمييز القومي" ،في المقال ذُكر انه ال يمكن االحتفال ما دام
هناك حكم عسكري ،وانه يجب تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنين العرب .هذه االعتراضات ازدادت مع
اقتراب احتفاالت العُشر وذكرت ذات األسباب بمقال بتاريخ  ،10.4.1958باإلضافة إلى االعتراض على تبذير األموال
على االحتفاالت .ومن ثم بمقال بتاريخ  22.4.1958تم ربط ان األوان بمناسبة العشر للدولة ان يمنح المواطنين العرب
حقوقهم ونقد لعدم قيام الحكومة ببناء عالقات مع االتحاد السوفيتي .بعدها بثالث أيام بتاريخ  25.4.1958ذُكر ان بان
الكشافة رفضوا المشاركة باالحتفاالت لذات األسباب وحتى انه ذُكر ان االحتفاالت كلفت  1200ليرة ،الرفض هو بسبب ان
التبذير على االحتفاالت واخفاء الصراع الدائر منذ عشر سنوات وبه يحاول المواطنين تحصيل حقوقهم الوطنية واليومية،
وبمقال آخر ذُكر ان الشعب الفلسطيني لن يحتفل باالستقالل ألنه لم يحصل حقوقه وبسبب الضحايا الذين سقطوا في سيناء.
اختالط يوم االستقالل مع األول من أيار
في السنوات  1953و 1954لم يرد ذكر ليوم االستقالل وكان هناك العديد من المقاالت حول األول من أيار ،وفي
مقال الوارد ب  3.5.1955العنوان الرئيسي بالصحيفة كان "مظاهرة األول من أيار هي طريق العمال للتعبير عن رغبتهم
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بالسالم ،االستقالل والحرية" ،استعمال كلمة االستقالل ضمن سياق تحقيق الحقوق للعمال ،واالحتفاالت هي لألول من أيار
وليس لالستقالل .وبالمقابلة مع أبو العبد تحدث عن مشاركة بشيء ما في الناصرة وال يذكر ما الذي كان بالضبط هل هو
االحتفال باألول من أيار أو بعيد االستقالل.
"ال اذكر ،هل كان األول من أيار أم يوم االستقالل ،غالبا كان األول من أيار ،الن كان هناك مظاهرة وقوات من
الشرطة"
مشاركة فعالّة
باالتحاد بتاريخ ُ 10.4.1958كتب انه تم اختيار شباب من القرى ومن الناصرة من أجل التدرب على إطالق
األلعاب النارية وبمقابلة أبو العبد:
"شاركت بمسيرة كانت بحيفا ،بدأت بالهدار ،كنا نتمشى على امتداد شارع هيرتسل ،الناس كانوا يقفون على جانبي
الطريق ،اذكر ان كانت هناك رقص شعبي ،مسيرات مع عربات ،كنت استمتع بمشاهدة العروض العسكرية ،لعدة سنوات
اذكر انني كنت اذهب لمشاهدة العرض"
إذا كما ورد في هذه الشهادة المشاركة لم تكن باإلكراه ،انما كتعبير وانا موجود أشارك بما يحدث في دولتي .في
مقابلة مع قيس يذكر االحتفاالت بلورد سموئيل بتل أبيب ،وعائشة التي تذكر ان سلفها أخذهم في أحد المرات للمشاهدة
عرض دبابات الجيش في تل أبيب.
المدارس ويوم االستقالل
وفق المقابالت التي اجريتها كانت المدارس هي المكان األساسي الحتفاالت يوم االستقالل ،رغم ان ليس جميع من
قابلتهم يذكر شيئا عن االحتفاالت في تلك الفترة ،فام أحمد والتي كانت بالمدرسة األبتدائية سنة  1958تقريبا ،وقيس الذي
سمع من االخرين ،ولكنه لم ير بنفسه .اما عائشة التي ُولدت عام  49ودرست بالمرحلة األبتدائية بين السنوات -1955
 1962تحدثت عن احتفاالت صفية ومدرسية بيوم االستقالل .اما فاطمة وجميلة واللتان عملتا كمعلمتين بين السنوات
 1967-1952تحدثن عن انه في يوم االستقالل قمن بالحديث مع الطالب عن الموضوع ،وقال أبو العبد والذي كان طالبا
بين السنوات  1952حتى :1960
"تركت المدرسة عام  1961وحتى ذلك الوقت ال اذكر شيئا عن عيد االستقالل في المدرسة"
ولكن أم العبد تذكر انه عام  1958كانت طالبة بالصف الثاني:
" عام  1958كانت هناك احتفاالت ،كنت بالصف الثاني ،صفنا كانت تحت منزل درويش ،االحتفال كان بالليل ،قام
المدير بنصب مسرح ،في الليل كانت هناك احتفاالت ،تم تدريب للدبكة وتعلمنا اغنيتين ،اغنية "انا الراعي ،انا الراعي"،
في االحتفال كان معلمي المدرسة ،األهل ومسؤولين من المعارف “.
أما عائشة والتي تعلمت بالطيبة فقالت:
"كان المعلمين في تلك الفترة يطلبون منا تزيين المدرسة وإقامة احتفال ليوم االستقالل ،كنا نغني "احنا بعيد
االستقالل نبعث مباركتنا لالمة" ،كنا بسطاء وصغار ،في الحفلة كانت تتخلل العاب رياضية ،كانوا يستدعون شخصيات
خارجية من دار صالح ،بقيت االحتفاالت حتى اعترض احد المدرسين واخبرنا اننا يجب ان ال نحتفل ،فكيف لنا ان نحتفل
بانه تم احتاللنا ،هذا المدرس ترك المدرسة"
مدرستين ،طالبة التي انضمت للمدرسة عام  1957وأخرى قبلها بخمس سنوات ،واحدة تعلمت بالجليل واألخرى
بالطيبة ،ولكن كلتاهما تحدثتا عن احتفاالت بالمدرسة ،أوالد يغنون ،والعاب مختلفة ،كلتاهما تحدثتا عن إعالم ورقية ،بفارق
ان احداهن أخبرتني ان اإلعالم بقيت معلقة حتى تمزقت ،واألخرى أخبرتني انه تم جمعهم الستعمالهم بالعيد القادم .ومن
وجهة نظر المعلمين أخبرتني فاطمة:
"عندما كنا نتعلم وفي فترة التأهيل "عايدة الصباغ" كانت المفتشة ،وأخبرتنا بان علينا ان نعلّم األوالد عن
االستقالل ،كان األوالد يزينون الصف والساحة نشرح لهم عن المناسبة ،كنا مجبرات ،والحديث عن فلسطين كان ممنوع،
مع انتهاء الحكم العسكري عام  1967بدأ الناس بالحديث ،كنت صغيرة واتذكر ان كل من كان يحاول الخروج من القرية
كانوا يطلقون عليه النار ويخبرونا انه حاول الهرب"
شهادة معلمة آخرى ،جميلة ،تقول:
" كنت ادرس بقلنسوة ،قبل يوم االستقالل بيومين أو ثالث كنا نحضر الزينة ،كان األوالد يرسمون ،كنا نشرح لهم
بشكل مختصر عن الحرب ،بإن كانت حرب بين العرب واليهود وانتصر اليهود ،االحتفاالت كانت صفية وبدون األهل"
اما علي وهو معلم عمل في الفترة  1962-1961في النقب ال يذكر انه تطرق إلى يوم االستقالل بتلك السنتين ،ولكن
يذكر انه حصل على رسالة ابعاد مع نهاية السنة الثانية ولم يعد للعمل في سلك التعليم .اما جميلة فأخبرتني انه كان نص
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بالكتاب التعليمي عن عيد االستقالل وكنا ملزمين بتمريره بتلك الفترة .اما في صحيفة االتحاد في تاريخ  25.4.1958ذُكر
ان مدرسة في يافة الناصرة أقيمت حفلة بمناسبة يوم االستقالل ،عُلقت اإلعالم والزينة ،وأُرسلت دعوات لألهل ولالعيان
للمشاركة باالحتفاالت المدرسية ،وذُكر أيضا بإن الطالب صعدوا إلى المسرح وقدموا مقاطع فنية حول االستقالل ،في ذات
الصفحة ُكتب بان هناك احتفال كان بمدرسة بالمغار والتي تضمنت استقبال سياح من الواليات المتحدة من أجل االحتفال
باالستقالل بقرية جليلة.
العائلة ويوم االستقالل
لم يذكر أي أحد مما قمت بمقابلته عن احتفاالت عائلية اما بالخروج لنزهات فأخبرني أبو العبد:
"كنت نخرج عائالت كاملة ،األب ،األم واألوالد والشباب ،اغلبهم كانوا رجاال .قليل من النساء ،كنا نأخذ معنا لحم
ونقوم بالشواء ،كان جو عيد ،عيد االستقالل ،كنا نشعر اننا في عيد ونفعل ما نريد ،نستطيع الخروج في رحلة"
يوم االستقالل ،يوم استراحة من الحكم العسكري:
وفق اقوال أبو العبد ،أم العبد وام أحمد وقيس في يوم االستقالل كانت هناك تسهيالت في قوانين الحكم العسكري،
لذا كان األشخاص يستغلون هذا اليوم من أجل الوصول إلى امكان ال يمكن الوصول اليها بقية السنة وكما قال أبو العبد:
" الذاكرة الراسخة في ذهني من يوم االستقالل هو اننا لم نستطع الخروج من القرية ،أو للدقة لم نستطع السفر من
القرية وشرقًا ،شرقي شارع  ،65لمنطقة الناصرة كان يمكننا ان نصل بدون تصريح ،ولكن شرقًا باتجاه طبريا لم يكن
باإلمكان ،في يوم االستقالل كان يُسمح لنا بالسفر ،ولكنني اذكر انه لم يكن هناك كثير من السيارات ،خالي كانت لديه شاحنة
وكنا نحن األوالد نسافر بالشاحنة باتجاه طبريا ،بقيت هذه العادة حتى حرب  ،1967بعد احتالل الضفة الغربية توقفنا عن
السفر مع الخال ،انا كبرت واآلخرين استمروا ،في كل عيد كانت لنا الفرصة للخروج برحلة وألنه لم يكن لدينا سيارات
سافرنا بشاحنة الخال"
وشهادة آخرى بهذا الموضوع من أم العبد والتي قالت:
"أبو عامر كانت لديه شاحنة وكانت السيارة الوحيدة في القرية ،ليلة االستقالل كنا نغسل الشاحنة ،ونضع الفرشات
على ارضيتها ،نحضر الثلج ،نأخذ اللحم ونجهز طعام مشترك ،كنا نسافر للطابغة لمنطقة تنور أيوب ،كنا نحب الذهاب
لهناك فالماء هناك مبارك ويشفي االمراض الجلدية"
بعد ان استمعت للقصة من ثالثة اشخاص توجهت لصاحب الشاحنة وكرر ذات القصة
"بعد عام  1955اشتريت الشاحنة ،كنت احمل األوالد بها بيوم االستقالل ،ألنه في هذا اليوم لم أكن احتاج إلى
تصريح ،كنت أخذهم حتى الجوالن ،في احد المرات وصلنا راس الناقورة ،كنت أخذهم مجانا ،واستمررت باألمر حتى
نهاية الحكم العسكري"
لم نحتفل:
ام أحمد ُولدت لعائلة كثيرة األوالد ومحدودة الدخل ،جميع ذكرياتها عن يوم االستقالل غير واضحة فهي ال تذكر أي
احتفال
"الناس كانت تسافر في يوم االستقالل ،كانوا يسافرون بالشاحنة ،كان يوم عطلة ،سافروا للبحر ،انا لم اسافر وكان
اليوم كبقية األيام ،وفي المدرسة كانت االحتفاالت بسيطة"
اما فاطمة ورغم ان ذاكرتها مليئة بتفاصيل الطفولة إال انها ال تذكر انهم تحدثوا معها عن يوم االستقالل في المدرسة
رغم انها كانت في تلك السنوات طالبة إال من السنوات في دار المعلمين.
امتناع عن االحتفال أيديولوجيا
جميع األشخاص الذين أجريت معهم المقابلة لم يذكروا أي معارضة لالحتفاالت أو التنزه ،االعتراض الوحيد ذكرته
عائشة كما ذكرت سابقا بان أحد المدرسين حاول لفت انتباههم.
الدوافع لالحتفال:
كما رأينا ان الدوافع لالحتفال كانت مختلفة كما صرح األشخاص في المقابالت ،دافع االنتماء للدولة كما قالت أم
العبد
"شعرت باالنتماء للدولة ،ليس مثل اليوم ،انا ال اشعر بهذا االنتماء ،العيد كان عيدنا ،عيد الدولة ،لم نشعر
بالعنصرية ،رغم تقيدات الحكم العسكري إال اننا لم نشعر بالعنصرية "
دافع آخر كان ان يوم االستقالل كان يوم الحرية ،يوم االستراحة من الحكم العسكري مثلما ذكر أبو العبد
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"كنا ننتظر اليوم ،كنا ننتظر طيلة العام لهذا اليوم لنستطيع الخروج في رحلة ،النه عدا عن يوم االستقالل لم تكن
هناك فرصة ،فالتصريح كان يمنح فقط للعمل .خروج العائالت كان ممكن فقط في سنوات الستين "
دافع آخر كان الخوف من فقدان الوظيفة كما ذكرت جميلة،
"تمكنت من التوظف بعد فترة طويلة من العذاب والجوع ،ولم أكن على استعداد لخسارة وظيفتي لدوافع قومية ،لذا
قمت بتنفيذ ما ُ
طلب مني"
االندماج في المجتمع الجديد كان هو دافع قيس
"كنت في تل أبيب اشتركت باالحتفاالت ،رقصت مع الصبايا"
تلخيص واستنتاج
مر خمسون عاما منذ انتهاء الحكم العسكري ،واألشخاص الذين عاشوه ما زالوا يستصعبون نسيان تلك الفترة ،ما
زال لديهم الخوف من التطرق ألمور تخص الدولة ،هذا الخوف جعل البعض يرفض المقابلة ،بادعائهم انهم ال يذكرون
شيئا ،أو ان ال يوجد لديهم ما يقولون.
ام أحمد أرادت ان تدافع عن الدولة وتخبرني كم حافظت الدولة عليها
"المعلمون كانوا جيدون ،علمونا بشكل جيد ،لم يضربوا ،أبو عاطف كان يوزع علينا الطعام الذي تمنحه الدولة"
العالقة مع يوم االستقالل كان لها عالقة بجيل األشخاص عند قيام الدولة وبالوظائف التي شغلوها فيما بعد،
فاألشخاص الذي ن عملوا كمدرسين يذكروا ما قاموا به بالصف .اما األشخاص الذين لم يكملوا دراستهم وتقبلوا الدولة " كان
عيدنا واالحتفاالت كانت جميلة" .أو كان العيد فرصة لتجربة العالم الغربي كما ادعى قيس "في تل أبيب كنت ارقص
بالشارع ملتصقًا بالصبايا".
دوافع مختلفة ألشخاص مختلفين ،لكنهم لم يحتفلوا ألنهم لم يفهموا أو لسذاجة ،البعض رغب باالنخراط بالدولة أو ان
يكون جزء من العالم الجديد ،معظم العرب كان لهم دورا باالحتفاالت في فترة الحكم العسكري ،هذه االحتفاالت انتهت مع
انتهاء فترة الحكم العسكري أو قريب منها .ومن المهم ان نفهم ان الناس لم يتصرفوا من سذاجة كما قال صاحب الشاحنة
"في ضغوطات الحياة ،اردت ان يفرح األوالد ،بعدما تعرفت على الحاكم العسكري وانتقل إلى الناصرة ،اعطاني
توصيه سافرت لطبريا ،دخلت للحاكم العسكري ،أعطيته الرسالة ،فأخبرني توصيتك كبيرة ،وسوف اساعدك بالحصول
على وظيفة ،فأخبرته ابي استشهد بالسجرة وخرجت"
لم يكن الناس بال هوية قومية ،ولكن قاموا بسلوكيات تخدم مصالحهم .فإذا كان العلم وسيلة من أجل ان يستطيع
آخر اج األطفال برحلة ،فيتم تعليقه على الشاحنة ،ولكن بذات الوقت لم يكن على استعداد للقبول بوظيفة معلم مقابل إعطاء
معلومات .األشخاص الذين بقوا لم يكونوا منفصلين عن جذورهم وتاريخهم.
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