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  ]مقتطفات*. [ين يف إسرائيلالفلسطينيالتصور املستقبلي للعرب ) 2(
[.......]  

  *منطلق

 الفلسطيني، أهل الوطن األصليون ومواطنون يف الدولة وجزء من الشعب إسرائيلين يف الفلسطينينحن، العرب 
  .واألمة العربية والفضاء الثقايف العربي واإلسالمي واإلنساين

ووجدنا أنفسنا نحن . من مساحة فلسطين التاريخية %78على  إسرائيلإقامة دولة إىل  1948لقد أدت حرب 
وعن  الفلسطينيداخل حدود الدولة اليهودية منقطعين عن بقية شعبنا ) نسمة 160,000حوايل (الباقين يف وطننا 

  .لتاريخيفتحولنا إىل أقلية يف وطننا ا اإلسرائيليةالعامل العربي وأُرغمنا على حمل جنسية الدولة 
عانينا منذ نكبة فلسطين وقيام الدولة من سياسات تمييز بنيوية حادة وقهر قومي ومن حكم عسكري دام 

ومن سياسة مصادرة األرض وتمييز يف املوارد واحلقوق وتهديد بالترحيل، واعتداءات عنيفة  1966حتى العام 
ويوم القدس واألقصى  (1976)األرض  ويوم (1956)قتلت فيها الدولة مواطنين فلسطينيين يف كفر قاسم 

(2000).  
لقد ناضلنا . وبالرغم من كل ذلك فقد حافظنا على هويتنا وثقافتنا وانتمائنا الوطني وتنظيم صفوفنا ورصها

ين حالً مقبوالً الفلسطينيونناضل من أجل حتقيق السالم العادل والشامل والدائم يف املنطقة وحل قضية الالجئين 
  .املستقلة الفلسطينيةللقرارات الدولية وإقامة الدولة  وعادالً وفقاً

تعريف الدولة بأنها دولة يهودية واستعمالها للديمقراطية خلدمة يهوديتها يقصينا ويضعنا يف تصادم مع 
لذلك نطالب بنظام ديمقراطي توافقي يمكننا من املشاركة احلقيقية يف . طبيعة وماهية الدولة التي نعيش فيها

  .قرار والسلطة لضمان حقوقنا القومية والتاريخية واملدنية الفردية واجلماعيةاتخاذ ال
يف ظل هذا التاريخ احلديث املركّب، نتطور حالياً نحو حقبة جديدة، حيث يتصاعد الوعي الذاتي بيننا، مشدداً 

 –ج عملنا االجتماعية على احلاجة إىل أن نقوم برسم طريقنا نحو املستقبل وبلورة هويتنا اجلماعية وصياغة برام
نقطة مفصلية يف تاريخ  إسرائيلالسياسية، وقد كانت مرحلة تكوين جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية يف 

تنظيمنا حيث حازت اللجنة على املصداقية بكونها الهيئة التمثيلية العليا جلميع القوى والهيئات السياسية 
  .والشعبية الفاعلة

لواقع، ومن منطلق رؤيتنا للتغييرات احلاصلة داخلنا، يأتي هذا املشروع استمراراً ملسيرتنا انطالقاً من هذا ا
وينشد هذا العمل اإلجابة عن . إسرائيلاستراتيجي للفلسطينيين يف " تصور مستقبلي"النضالية وارتقاء نحو بلورة 

  "مَن نحن وما الذي نريده جملتمعنا؟: "السؤال املصيري
ستتبع التصور املستقبلي خطوات عملية ملموسة وخطة عمل عينية ذات أهداف حمددة  لتحقيق هذا الهدف

  .وستشمل كافة التيارات يف جمتمعنا باعتبار هذا التصور خطاباً فلسطينياً مستقالً ونوصي باعتماده مرجعاً
قدات والرؤى نتوخى من هذا التصور املستقبلي تنظيم الصفوف وإيجاد نقاط االلتقاء لوجهات النظر واملعت

  .اخملتلفة واملتناقضة أحياناً على أساس الثوابت واملصالح الوطنية
أخذت على عاتقها تفعيل هذا البرنامج، باطالع جلنة  إسرائيلاللجنة القطرية للسلطات احمللية العربية يف 

وىل شكلت جلنة توجيه يف املرحلة األ: ويتم تنفيذ هذا املشروع على مرحلتين. املتابعة العليا للجماهير العربية
ساهمت يف توضيح آليات التعبير عن أهداف واستراتيجيات املشروع لتضمن تطبيقه الفعلي، ولتختبر مدى تالحم 

ويف املرحلة الثانية، تم بلورة تصور مستقبلي على مدار أربعة اجتماعات . األهداف مع اآلليات اخملطَّطة للبرنامج
وتكتمل هذه املرحلة بعقد مؤتمر . وضمت كوكبة من املفكرين والناشطين العربمطولة، انعقدت يف نهايات أسابيع 

  .عام وبكتاب يعرض من خالله التصور النهائي وسيرورة العمل
 اإلسرائيليةنصبو لهذا التصور أن يشكل نبراساً يف مسار تغيير واقعنا وأن يساهم بالتأثير على األجندة 

املضي يف الزخم الفعال الذي تنتهجه جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية  بصورة فعالة وإيجابية، مواصالً بذلك
كما نرجو أن يؤدي إىل إثارة وإثراء شرارة النقاش العام فيما بيننا، ونحو اجملتمع . منذ قيامها إسرائيليف 
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  .يف اخلارج، ونحو الدولة واجملتمع اليهودي والرأي العام العربي والعاملي الفلسطيني
.][......  

  إسرائيلون يف الفلسطينيالعرب 
  *وعالقتهم بالدولة

الصهيونية يف أوروبا والغرب وساهمت يف  –وليدة عملية استيطان بادرت إليه النخب اليهودية  إسرائيلإن 
تنفيذه دول استعمارية كالسيكية، وتعزز بتكاثف الهجرة اليهودية إىل فلسطين على ضوء نتائج احلرب العاملية 

يف انتهاج سياسات مشتقة من رؤيتها لنفسها  إسرائيلاستمرت  1948بعد قيامها يف العام . ية والكارثةالثان
كما استمرت يف تنفيذ . كامتداد للغرب يف الشرق األوسط، والتنازع مع جوارها بشكل دائم وبمستويات متعددة

  .ينالفلسطينيسياسات استعمارية داخلية ضد مواطنيها العرب 
وهدم  1948يف العام  الفلسطينيئيل عملية التهويد بأشكال عدة، بدايتها تهجير غالبية أبناء الشعب نفّذت إسرا

مستوطنة يهودية، بغية  700بلدة عربية ومصادرة واسعة لألراضي العربية وإقامة أكثر من  530أكثر من 
رايف وحمو املاضي واحلضارة ارتكزت هذه األعمال على تهويد احليز اجلغ. استيعاب اليهود املهاجرين إليها

  .إسرائيلين، خاصة داخل الفلسطيني، وإقامة اقتصاد مركزي ومنظومات سياسية تهمش وتضعف الفلسطينية
كدولة ديمقراطية، ويتوجب  إسرائيلمن حيث جمعها بين الديمقراطية واإلثنية، ال يمكن تصنيف أو تعريف 

وكندا لغاية ما قبل أربعين عاماً (والتفيا وليتوانيا وإستونيا  تعريفها كدولة إثنوقراطية مثل تركيا وسري النكا
فهذه األنظمة تمنح جمموعات األقلية مساواة جزئية وتشرك أعضاءها بشكل حمدود يف احلياة السياسية ). تقريباً

ع بها واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية، وإن كان ذلك بدرجة غير متساوية على أية حال مع تلك التي تتمت
األغلبية، ووسط اتباع سياسة متواصلة وثابتة من السيطرة والرقابة اللتين تكفالن احلفاظ على هيمنة األغلبية 

  .وهامشية األقلية
  :املبادئ التي توجه النظام اإلثنوقراطي هي

  .جمموعة إثنية مهيمنة تسيطر على جهاز الدولة  .1
إىل مبدأ أساس لتوزيع املوارد واإلمكانيات، وسط تقويضها لـ ، وليس املواطَنة، )والدين(حتوُّل اإلثنية   .2

  ).عموم املواطنين" (الشعب"
  .تدريجية للسياسة التي تتكون على أساس الطبقات اإلثنية" أثننة"عملية   .3
  .حالة دائمة من انعدام االستقرار  .4
ام يفضل بشكل كامل جمموعة املنطق اإلثنوقراطي هو الذي يوفر أدوات التحليل لفهم جمتمعات ذات نظ  .5

معينة على حساب اجملموعات األُخرى، كما أنه يوفر بطبيعة احلال ديناميكية العالقات بين اجملموعات 
  .اخملتلفة

  
من أجل احلفاظ على النظام اإلثنوقراطي قامت الدولة إجماالً باتباع عدة قواعد مركزية لتعاملها مع املواطنين 

  :، تتلخص هذه السياسات بما يليائيلإسرين يف الفلسطينيالعرب 
واألمتين  الفلسطينيوباقي أجزاء الشعب العربي  إسرائيلين يف الفلسطينيقطع صلة الهوية بين العرب   .1

  اجلديد؛" اإلسرائيليالعربي "أو " عربية إسرائيلية"العربية واإلسالمية وحماولة بناء جمموعة جديدة 
من التواصل املادي واملعنوي مع إخوتهم يف القدس والضفة الغربية  يلإسرائين يف الفلسطينيمنع العرب   .2

  ين؛الفلسطينيوقطاع غزة والالجئين 
خارج ما تريده األكثرية والدولة من حيث التمثيل  إسرائيلين يف الفلسطينيمعارضة تنظيم العرب   .3

خارج برملاين يرتكز على العمل  البرملاين، والتدخل ملنع أية إمكانية جدية لنسبة كبيرة منهم لعمل سياسي
  الشعبي والنضال اجلماهيري؛

معارضة حماوالت القيادات الرامية إىل بناء رؤية مناهضة لتكريس وضع األقلية يف الدولة اليهودية،   .4
  والتي ترضى يف نهاية املطاف بالسيطرة اليهودية على الدولة ومقدراتها ومواردها؛

على القبول بتوزيع موارد الدولة حسب املفتاح اإلثني وليس حسب  إسرائيل ين يفالفلسطينيإجبار العرب   .5
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  .الفلسطينياملواطَنة حتى يتسنى للدولة احلفاظ على تفوق اليهودي ودونية العربي 
  

ففي الوقت الذي يحافظون فيه على هويتهم . غير راضين عن مكانتهم اجلماعية إسرائيلون يف الفلسطينيالعرب 
، يتطلعون إىل حتقيق املواطَنة الكاملة يف الدولة ومؤسساتها وحتقيق إدارة ذاتية مؤسساتية طينيةالفلسالعربية 

تضمن لهم حق إدارة شؤونهم اخلاصة كمواطنين يف جماالت التعليم والثقافة والدين، وذلك بطبيعة احلال كجزء ال 
ويف احلقيقة . يق املساواة مع األغلبية اليهودية، باإلضافة إىل سعيهم لتحقاإلسرائيليةيتجزأ من الدولة واملواطَنة 

، وهو "الديمقراطية التوافقية"فإن إدارة ذاتية من هذا النوع يف إطار الدولة تشكل نموذجاً لنظام مبني على أساس 
ين، يضمن املشاركة احلقيقية يف الفلسطينيبمثابة نظام يجسد وجود جمموعتين قوميتين يف الدولة، اليهود و

  .واملوارد واتخاذ القرار لكلتا اجملموعتينالسلطة 
  

  :خالل العقدين القادمين الفلسطينيةأهداف يتوجب أن تكون يف صلب مطالب اجلماهير العربية 
ونتائجها الكارثية بالنسبة للفلسطينيين  1948عام  الفلسطينيةإقرار الدولة بمسؤوليتها عن النكبة   .1

خاص، وضرورة شروعها يف العمل على إصالح ما حدث، بما يف منهم بشكل  إسرائيلعموماً، وملواطني 
ين، كمجموعة وكأفراد، عما حلق بهم جرّاء النكبة وجرّاء السياسات التي الفلسطينيذلك تعويض مواطنيها 

  وليس كمواطنين لهم احلق يف معارضة األكثرية وحتديها؛" كجزء من العدو"اشتقت من رؤيتهم 
وأقلية حسب التعريفات املتداولة (كمجموعة قومية أصلية  إسرائيلين يف لفلسطينيااعتراف الدولة بالعرب   .2

لها احلق، يف إطار الدولة واملواطَنة، يف اختيار ممثليها مباشرة ويف إدارة شؤونها ) يف املواثيق الدولية
اة، ووقف ، وإقامة مؤسساتها الوطنية يف خمتلف مناحي احلي)الثقافية والتعليمية والدينية(اخلاصة 

  سياسة التفرقة بين أبناء الطوائف الدينية العربية؛
ويتم السعي إىل أن تتضمن (ين واليهود الفلسطينيإقرار الدولة بكونها وطناً مشتركاً ملواطنيها من العرب   .3

، بحيث ترتكز )االعتراف/املستقبلي فقرة افتتاحية ترسي هذا املبدأ إسرائيلقوانين األساس ودستور 
العالقة بينهم على إحقاق احلقوق اإلنسانية وحقوق املواطَنة التامة واملتساوية والتي بدورها  مضامين

وتسود بين اجملموعتين عالقة . ترتكز على املواثيق الدولية واإلعالنات واملعاهدات الدولية ذات الصلة
موعتين؛ التمثيل النسبي ائتالف واسع بين نخب اجمل(متبادلة مبنية على أسس النظام الديمقراطي التوافقي 

  ؛)املتكافئ؛ حق النقض املتبادل؛ اإلدارة الذاتية للقضايا ذات اخلاصية
ين يف الفلسطينيباحلقوق اخلاصة باألقليات حسب املواثيق الدولية، بحيث تقر بأن للعرب  إسرائيلاعتراف   .4

مية وثقافية أصلية ذات مكانة خاصة يف مؤسسات اجملتمع الدويل وتعترف بهم كمجموعة قو إسرائيل
  ، حتظى بحماية ورعاية ودعم دويل حسب املواثيق واملعاهدات الدولية؛إسرائيلمواطنة تامة يف 

عن اتباع سياسات وتنفيذ مشاريع حتمل صبغة تفضيل األكثرية، بل والقيام بإزالة كافة  إسرائيلتوقُّف   .5
وتبني . فيذي والبنيوي والقانوين والرمزيمظاهر التفوق العرقي على جميع املستويات، وأهمها التن

يف جميع مناحي احلياة، حتى يتم التعويض بشكل كامل عن " التفضيل املُصحِّح"سياسات حتمل صفات 
. ون جرّاء سياسات التفضيل العرقي لليهود حتى اآلنالفلسطينياألضرار التي تكبدها املواطنون العرب 

اون مع ممثلي اجلماهير العربية، بفحص إمكانية إعادة جزء من فتقوم الدولة، على سبيل املثال، بالتع
، كما تقوم بانتهاج سياسة )شوارع وحدائق عامة(أراضيهم التي صودرت ألسباب ال تتعلق بالتطوير العام 

  تخصِّص بموجبها نسبة متكافئة من مواردها اخملتلفة لصالح حاجاتهم املباشرة إلخ؛
طائفة اإلسالمية يف إدارة شؤونهم يف قضية األوقاف واملقدسات اإلسالمية، بحق أبناء ال إسرائيلتعترف   .6

ين لفلسطينيوترفع يدها عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية، كجزء من احلقوق اجلماعية املمنوحة للعرب ل
  ؛إسرائيليف 

يف التواصل القومي والديني والثقايف واالجتماعي  إسرائيلين يف الفلسطينيبحق العرب  إسرائيلتعترف   .7
  .ومع جميع مركّبات األمتين العربية واإلسالمية الفلسطينيمع بقية أجزاء الشعب 
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  املكانة احلقوقية للعرب
  *إسرائيلين يف الفلسطيني

ين يف طينيالفلسثمة حقيقتان مؤسِّستان يتوجب أخذهما يف عين االعتبار يف بلورة املكانة احلقوقية للعرب 
  :إسرائيل

أهل البالد األصليين، ولهم عالقة عضوية وتاريخية بوطنهم وجدانياً  إسرائيلين يف الفلسطينيكون العرب   .1
  .ووطنياً ودينياً وثقافياً

  .الفلسطينيكونهم جزءاً حياً وال يتجزأ من الشعب العربي   .2
  :اثنين أساسيين يف تعامل الدولة معهموجود بعدين  إسرائيلين يف الفلسطينيويستدل من واقع العرب 

القانوين، املتمثل يف التمييز القائم منذ قيام الدولة على صعيد القوانين والتشريعات  –البعد الرسمي   .1
  ).التمييز املقونن(التمييزية  اإلسرائيلية

نعكس ميدانياً يف ظروف ، املتمثل يف التبعية االقتصادية التي ت)أو املادي(االجتماعي  –البعد االقتصادي   .2
  .ينالفلسطينيمعيشة املواطنين العرب 

وتركز . ويمتُّ هذان البعدان الواحد لآلخر بصلة وثيقة، ليحددان معاً، وجدلياً، جتربة املواطنين العرب اجلماعية
  .احلقوقي، حاضراً ثم مستقبالً –هذه الورقة بصورة نقدية على البعد األول 

  التبعية الرسمية
الالمساواة بين ) وبالتايل تكرس(عدداً من القوانين املركزية التي تنتج  اإلسرائيليةملنظومة القضائية تتضمن ا

لذا فإن القاعدة القانونية ذاتها هي قاعدة منحازة . (de jure)على رؤوس األشهاد  إسرائيلاليهود والعرب يف 
ي على اجملاالت الرمزية فقط، مثل علم الدولة وال يقتصر هذا االنحياز الرسم. عالنية لصالح جمموعة األغلبية

ين القانونية يف نواحي حياتية أساسية، ال سيما املواطَنة الفلسطينيورموزها، وإنما يتغلغل يف عمق مكانة العرب 
وتؤدي هذه التبعية الرسمية، يف . والهجرة واملشاركة السياسية وملكية األراضي واللغة واألماكن املقدسة وغيرها

مواطَنة من الدرجة األوىل، يحملها املواطن الذي يتمتع : مل، إىل تصنيف رسمي علني للمواطَنة اإلسرائيليةاجمل
ومن نافل . باألفضلية املقوننة املذكورة؛ ومواطَنة من الدرجة الثانية والثالثة، يحملها من يُحرَم من هذه األفضلية

بادئ ديمقراطية أساسية كاملساواة ومناهضة التمييز القومي القول أن هذه الفوقية اإلثنية تتناقض جوهرياً مع م
  .والعرقي، تقرها املواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان وحقوق األقليات

إن هذا التمييز الرسمي على أساس قومي هو، برأينا، يف صميم حالة التمييز التي يعيشها املواطنون العرب 
وهكذا، فقد جاء تعريف . اجلذرية التي تنحدر منها معاناتهم جماعةً وأفراداً، وهو القضية إسرائيلون يف الفلسطيني

رسمياً كدولة الشعب اليهودي، ليخلق سداً أيديولوجياً منيعاً أمام إمكانيات حتقيق املساواة اجلوهرية  إسرائيل
  .التامة للمواطنين العرب فيها

  االقتصادية –التبعية االجتماعية 
يف ظل قوانين  إسرائيلين يف الفلسطينيث عن حتقيق مساواة حقيقية للمواطنين العرب ال يمكن، إذاً، احلدي

، وتتسم بفوقية اجملموعة القومية الفلسطينيةتمييزية ترسي عالقة هرمية بين األغلبية اليهودية واألقلية العربية 
هل : سؤاالً جوهرياً ال مفر منه إسرائيلوتطرح مركزية هذه القوانين التمييزية يف احلياة العامة يف . املسيطرة

يمكن، أصالً، ضمان إحقاق املساواة احلقيقية للمواطنين العرب حتى يف تلك اجملاالت اجملتمعية التي يغيب فيها 
التي تنتج الالمساواة بين العرب  اإلسرائيليةنظرياً ذلك التصنيف التمييزي؟ ما ندعيه هو أن للتشريعات والقوانين 

اً وتأثيراً كبيرين، وعلى نطاق واسع يتعدى حدود القوانين التمييزية ويمس فعلياً بمكانة العرب واليهود، انعكاس
  .مبدأ املساواة –نظرياً  –ين يف جميع اجملاالت يف البالد، بما يف هذا تلك التي يسري فيها الفلسطيني

إجحاف تاريخي متواصل يف ين وجود الفلسطينيفإىل جانب التبعية الرسمية أعاله، يستدل من واقع العرب 
االقتصادية يف البالد الرسمية  –، كما يظهر جلياً يف املعطيات االجتماعية (de facto)ظروف املعيشة أيضاً 
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 –ين، كما أسلفنا، تبعية اجتماعية الفلسطينيوهكذا، تضاف إىل الدونية الرسمية يف مكانة العرب . منها والشعبية
عابير جلية يف خمتلف مناحي حياتهم، مثل آفة الفقر، والبطالة املتفاقمة، وتتخذ هذه التبعية ت. اقتصادية

  .والتحصيل الدراسي املتدين وغيرها
، بصفتها املالذ القضائي األخير، يف توفير إسرائيلويف ظل هذا اإلطار التمييزي، فشلت احملكمة العليا يف 

عليا االلتماس تلو اآلخر يف قضايا مركزية ومصيرية وردّت ال. احلماية القضائية اجلدية حلقوق املواطنين العرب
أمّا قرارات العليا، . للمواطنين العرب، ارتبطت عينياً بمصادرة األراضي وتوزيع امليزانيات واملوارد احلكومية

، )مثل قضية عائلة قعدان وحقها بالسكن يف كتسير(القليلة بحد ذاتها، التي جتاوبت نسبياً مع امللتمسين العرب 
فقد جاءت تفسيرات احملكمة فيها بصورة قواعد حقوقية  –رغم كونها إيجابية على املستوى احلقوقي الرسمي و

ين احلياتي يف الفلسطينيذات طابع فرداين ضيق، بحيث ال حتمل أي بعد جماعي واسع يؤثر فعلياً على واقع العرب 
والتصورات اجلماعية املستقبلية للعرب ثمة حاجة، إذاً، إىل وضع استراتيجيات حقوقية تتجاوب . البالد

ين اإلسرائيليين يف البالد، وإىل بلورة وتطوير خطاب حقوقي يتجاوز حمدوديات القانون والقضاء الفلسطيني
  .حقوقها املدنية والقومية والتاريخية الفلسطينيةويطرح بدائل ورؤى حقوقية جوهرية حتفظ لألقلية 

  التحولية –نحو املساواة اجلماعية 
 Group(ين باألساس على النظرة اجلماعية والتحولية الفلسطينيتعتمد رؤيتنا احلقوقية لقضية مساواة العرب 

Transformation ( ملبدأ املساواة، والتي بحسبها نسعى إىل حتقيق املساواة والشراكة الفعليتين على املستوى
ية االقتصادية التي يعاين منها العرب اجلماعي، وإىل مكافحة ظروف التبعية الرسمية والتبع –القومي 

ون على حد سواء؛ سعياً إىل تغيير جمتمعي بنيوي وشامل يحقق لنا ظروفاً حياتية على أرض الواقع ال الفلسطيني
االجتماعي عن تلك املتوافرة لدى جمموعة األغلبية، وذلك نحو حتقيق احلرية الكاملة  –تقل بمستواها االقتصادي 

  .القومية واالستغالل واالضطهادمن ظروف التبعية 
اعتماداً على هذه الرؤية الديمقراطية الواسعة نصبو لبلورة تصورنا املستقبلي اجلماعي للمكانة احلقوقية 

  .ين يف إسرائيل، لتقوم على املساواة الشراكية واملتكافئةالفلسطينيللمواطنين العرب 

  حقوق املواطنة املشتركة. 1
نونية املنشودة حلقوق املواطَنة املشتركة يف الدولة، على املنظومة القانونية يف بغية ضمان احلماية القا

البالد أن تتبنى، على نحو شامل، القوانين املناهضة للتمييز يف كافة نواحي احلياة، وذلك على الصعيدين العام 
مستقلة للمساواة وحقوق ) أو مفوضيات(وعلى هذه املنظومة القانونية أن تشمل أيضاً إقامة مفوضية . واخلاص

كما وعلى . اإلنسان، يتمحور عملها يف ضمان تطبيق القوانين املناهضة للتمييز ومتابعة تنفيذها ميدانياً
املنظومة القانونية يف البالد أن تتبنى املواثيق الدولية اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان وأن تلتزم بها، مثل 

التمييز؛ وتلك اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية؛ وتلك اخلاصة باحلقوق املعاهدة الدولية ملناهضة كافة أشكال 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتلك اخلاصة بمساواة املرأة؛ وحقوق الطفل؛ بحيث تصبح بنود هذه 

  .املعاهدات جزءاً ال يتجزأ من القانون الداخلي الساري يف البالد

  اجلماعية –احلقوق القومية . 2

ين نطرح مبدأً أساسياً، هو شراكتهم التامة الفلسطينياجلماعية املنشودة للعرب  –صلب املساواة القومية  ويف
واحلقيقية، وعلى قدم التكافؤ، أفراداً وجماعة، يف كافة املوارد العامة يف الدولة، السياسية منها واملادية 

  .والرمزية
وتتطلب ممارسة هذه احلقوق الشراكية . وعادل يف البالد هذه الشراكة هي حجر الزاوية يف بناء جمتمع متساو

عملية إعادة بناء املؤسسات السياسية واجملتمعية واالقتصادية يف الدولة، كي يضمن املبنى اجلديد االنتماء 
  .power-sharingوالفرصة املتساويَيْن لكل جمموعة اعتماداً على أسس ديمقراطية من التوافق وتقاسم القوى 

عيد احلماية القانونية للحقوق القومية واجلماعية، نشير حتديداً إىل عدد من احملاور احلقوقية وعلى ص
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  :ينالفلسطينياألساسية التي يتوجب ضمانها سعياً نحو البلورة املنشودة للمكانة احلقوقية للمواطنين العرب 
اصيتهم القومية، والدينية، ين يف الدولة، وبخالفلسطينياالعتراف الرسمي بالوجود اجلماعي للعرب   .1

  والثقافية، واللغوية؛ واالعتراف بكونهم أهل الوطن األصليين؛
جماعي،  –ين يف املساواة اجلوهرية التامة يف الدولة على أساس قومي الفلسطينياالعتراف بحق العرب   .2

  إىل جانب املساواة املدنية؛
  ساواة بين العربية والعبرية؛ضمان ثنائية لغوية جوهرية يف البالد، على قدم امل  .3
ين يف دوائر اتخاذ الفلسطينيضمان التمثيل واملشاركة املالئمين واملؤثرين على أساس قومي للعرب   .4

ين تفعيل الفلسطينيالقرار يف الدولة ويف املؤسسات اجملتمعية العامة، بحيث يضمن هذا التمثيل للعرب 
  ؛يف القضايا املتعلقة بهم) الفيتو(حق النقض 

ين يف جمال التربية والتعليم، والدين، والثقافة، واإلعالم، الفلسطينيضمان اإلدارة الذاتية للعرب   .5
واالعتراف بحقهم يف تقرير املصير فيما يتعلق بشؤون حياتهم ذات اخلاصية اجلماعية، وذلك بما يكمّل 

  شراكتهم يف املُنفسَح والفضاء العامَيْن يف الدولة؛
على أساس جماعي يف توزيعة املوارد املادية العامة يف الدولة، ال سيما امليزانيات الرصد اخلاص   .6

  واألراضي واملسكن، اعتماداً على مبدأي العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية؛
  ضمان التمثيل املالئم، على أساس جماعي، يف منظومة الدولة الرمزية؛  .7
ة وتوثيق عالقات خاصة، بشكل حر، مع سائر أجزاء الشعب العربي ين يف إقامالفلسطينيضمان حق العرب   .8

  ، ومع الشعوب العربية قاطبة؛الفلسطيني
ين يف قضايا عينية غُيبت تاريخياً، مثل قضية املهجرين يف وطنهم الفلسطينيضمان حقوق العرب   .9

ف اإلسالمي ونقل وعودتهم إىل قراهم ومدنهم األصلية؛ وقضية أمالك الوق") احلاضرون الغائبون("
صالحيات إدارتها ألبناء الطائفة اإلسالمية؛ وقضية االعتراف بالقرى العربية التي ال تعترف سلطات 

  الدولة بوجودها؛ وقضية األراضي العربية التي صودرت من أصحابها العرب ظلماً وإجحافاً؛
 الفلسطينيين يف البالد والشعب لسطينيالفأخيراً وليس آخراً، اإلقرار الرسمي بالغبن التاريخي ضد العرب .10

  .عامة، وضمان إنهاء هذا الغبن ومعاجلة عواقبه املستمرة حتى يومنا هذا
  

ين، وبغية العمل على مواجهة الفلسطينيومن أجل بلورة وحتقيق املكانة احلقوقية املنشودة للمواطنين العرب 
 –زيز وتطوير املكانة احلقوقية والثقافية واالجتماعية التحديات الكبيرة التي ترافقنا يف نضالنا هذا، نقترح تع

من خالل إجراء الدراسات احلقوقية واالستراتيجية بغية بلورة وتطوير  إسرائيلين يف الفلسطينياالقتصادية للعرب 
ة سياسات يف هذا اجملال خلدمة ودفع قضايانا على األمدين القريب والبعيد، والعمل على إشراك جماهيرنا بفاعلي

وبمبادرة أكبر يف تخطيط سياساتها واستراتيجياتها اجلماعية؛ ويف وضع رؤية مستقبلية واضحة املعامل يف 
  .نضالها إلحقاق املساواة الشراكية اجلوهرية وملناهضة التمييز القومي واإلقصاء يف الدولة

  

 www.arab-lac.org: املصدر  (*)

، )إسرائيلئيس جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية يف ر(أصدرت هذه الوثيقة جلنة برئاسة شوقي خطيب 
سلمان ناطور؛ عايدة توما؛ رياض إغبارية؛ مروان دويري؛ أسعد غانم؛ خالد أبو عصبة؛ جعفر : وعضوية كل من

  .زعبي –فرح؛ غيداء ريناوي 

  .اعتُمد يف النص خطاب املذكر مع أن القصد للجنسين  (*)

  .أسعد غانم وناقشته اجملموعة. ورقة على البحث الذي قدمه داعتُمد يف كتابة هذه ال  (*)

 .يوسف تيسير جبارين وناقشته اجملموعة. اعتُمد يف كتابة هذه الورقة على البحث الذي قدمه د  (*)

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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