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  فلسطينيةتأثير قيام دولة 
  إسرائيلعلى العرب يف 

  مروان درويش

  كيان فلسطيني؟
ين مـن اإلسـرائيليين والفلسـطينيالهدف من كتابة هذا املقال هـو فحـص مواقـف إن 

، واستكشـــاف مـــا إســـرائيلإىل جانـــب  فلســـطينيأو كيـــان  ،فلســـطينيةإمكـــان نشـــوء دولـــة 
، كمـا يـرون األمـر هـم إسـرائيلينطوي قيام مثل هذا الكيان عليـه بالنسـبة إىل العـرب يف 

  .أنفسهم
، فإننــا نشــير فلســطينيأو كيــان  ،فلســطينيةعمومــاً، عنــدما نثيــر إمكــان إنشــاء دولــة 

الشــعب "بــأن  يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وإىل اإلقــرار فلســطينيةإىل ســلطة وطنيــة 
ــر عــن نفســه سياســياً  الفلســطيني يشــكل كيانــاً سياســياً مــن حــق وجــوده اجلمــاعي أن يعبِّ

 )١(."كدولة

ين يف مدريـــد يف اإلســـرائيليين والفلســـطينيمـــع ذلـــك، فـــإن بدايـــة املفاوضـــات بـــين 
، واتفــــاق ١٩٩٣ســــبتمبر /أ يف أيلــــول -	، واتفــــاق أوســــلو١٩٩١نــــوفمبر /تشــــرين الثــــاين

ين على استعداد للمضي بعيداً الفلسطيني، تبين أن ١٩٩٥سبتمبر /ب يف أيلول -	أوسلو
علــى طريــق اإلجــراءات املوقتــة، وذلــك بقبــول غــزة وأريحــا كمرحلــة أُوىل، شــرط أن يــؤدي 

النهــــائي مــــن املنــــاطق احملتلــــة وإىل حقهــــم يف تقريـــــر  اإلســــرائيليذلــــك إىل االنســــحاب 
  .مصيرهم

أكثــر قبــوالً يف الوســطين  فلســطينيةة قيــام دولــة خــالل العقــد املاضــي أصــبحت فكــر
وجــــــــاءت ذروة هــــــــذه العمليــــــــة يف اجتمــــــــاع اجمللــــــــس الــــــــوطني . الفلســــــــطينيالعــــــــاملي و
التحريـــر  منظمـــة، عنـــدما قبلـــت ١٩٨٨نـــوفمبر /الـــذي عُقـــد يف تشـــرين الثـــاين الفلســـطيني

مم علـــى أســـاس قـــراري األ إســـرائيلإىل جانـــب  فلســـطينيةفكـــرة إقامـــة دولـــة الفلســـطينية 
ووفقـــــاً للمـــــراقبين املطلعـــــين جيـــــداً، فـــــإن نشـــــوء دولـــــة . ٣٣٨ورقـــــم  ٢٤٢املتحـــــدة رقـــــم 

أو مهمـــا تكـــن  ،يف املنـــاطق احملتلـــة أصـــبح شـــبه حتمـــي، مهمـــا تطـــل العمليـــة فلســـطينية
  )٢(.مؤملة ومعقدة

                                                            
   نابلسالفلسطينيةيف مركز البحوث والدراسات  اإلسرائيليةرئيس دائرة الدراسات ،. 
)١(  Yehoshafat Harkabi, "A Policy for the Moment of Truth," Jerusalem Post 

International, February 13, 1988. 
مــن أجــل مناقشــة أوســع، . إســرائيلتــزامن هــذا مــع إضــراب عــام ملــدة يــوم واحــد نفــذه العــرب يف   )٢(
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تؤيـــد إنشـــاء  إســـرائيلإن معظـــم األبحـــاث يظهـــر أن األغلبيـــة العظمـــى مـــن العـــرب يف 
، ١٩٩٠الـذي عقـد سـنة  اإلسـرائيليذا، ففي مؤتمر احلزب الشـيوعي وهك. مثل هذه الدولة

وأعلنــــت القائمــــة التقدميــــة للســــالم    )٣(.صــــدر قــــرار علــــى أســــاس مبــــدأ دولتــــين لشــــعبين
واحلـــــزب الـــــديمقراطي العربـــــي، اللـــــذان تتشـــــكل أغلبيـــــة أنصـــــارهما مـــــن العـــــرب، موقفـــــاً 

كمـــا أن حـــزب ميـــرتس وأعضـــاء عربـــاً يف حـــزب العمـــل قبلـــوا مبـــدأ حـــق تقريـــر . مشـــابهاً
  .ينلفلسطينياملصير ل

 إســـرائيلعـــرب يف إن تأييـــد مبـــدأ حـــل الـــدولتين أصـــبح أكثـــر انتشـــاراً بـــين الســـكان ال
الـوطني  اجمللـسوقـرارات  االنتفاضـةفقد أعادت . االنتفاضةبسبب التأثير الذي أحدثته 

   )٤(.عــن املنــاطق احملتلــة إســرائيلالــذي يفصــل " اخلــط األخضــر"تأكيــد وجــود الفلســطيني 
مــن  إســرائيل، وشــملت مواقــف العــرب يف ١٩٨٩وكشــفت عمليــة املســح التــي أُجريــت ســنة 

الضــفة الغربيــة  يف فلســطينية، عــن أن تأييــد إقامــة دولــة فلســطينيةولــة مســألة إقامــة د
وقـد أيـدت    )٥(.بعـد ذلـك بعـامين فقـط% ٧٥إىل  االنتفاضةقبل % ٥٠زاد من وقطاع غزة 

مـن % ٧٩، وبينـت أن ١٩٨٩يونيـو /هذه النتائج دراسـةٌ أكثـر توسـعاً أُجريـت يف حزيـران
  )٦(.فلسطينية يف املناطق احملتلةيؤيدون إقامة دولة  إسرائيلالعرب يف 

أنهـــم االســـتثناء الوحيـــد لهـــذا  إســـرائيليف  اإلســـالميةوأثبـــت بعـــض زعمـــاء احلركـــة 
، وشــككوا الـوطني الفلسـطيني اجمللــسفقـد أبـدوا حتفظــات شـديدة جتـاه قـرارات . النمـوذج

 للدولـــــة اإلســـــالميةلالســـــتقالل، الـــــذي جتاهـــــل الطبيعـــــة  الفلســـــطينييف جـــــوهر اإلعـــــالن 
  )٧(.سطينيةالفل

يف مفاوضــات الســالم  إســرائيلإن مســألة مــا إذا كــان يجــب إثــارة وضــع العــرب يف 
األول يمثلـه احلـزب الشـيوعي . إىل معسكرين رئيسيين إسرائيلقسمت السكان العرب يف 

واحلـــزب الـــديمقراطي العربـــي واألعضـــاء العـــرب يف حـــزب العمـــل وجماعـــات  اإلســـرائيلي
. ىل التيـــار املركـــزي يف احليـــاة السياســـية العربيـــةسياســـية وشخصـــيات عربيـــة تنتمـــي إ
شــــأن داخلــــي ال يجــــوز إثارتــــه خــــالل أي  إســــرائيلويعتقــــد هــــؤالء أن مســــألة العــــرب يف 

وشدد املعبِّرون عن مثل هذا املوقف على أن إثارة مثـل هـذه املسـألة . مفاوضات سلمية
ضـدهم، وإىل تقويـة  إسـرائيلستؤدي إىل استنفار مشاعر قـوى السـالم والديمقراطيـة يف 

                                                                                                                                                                          
  .٢٠/١١/١٩٨٨، "هآرتس: "نظرا

)٣(  The Israeli Communist Party, Report of the 21st Congress of the Party, Central 
Committee, Tel-Aviv, May 1990. 

  .٢٥/١٢/١٩٨٧، "يديعوت أحرونوت"  )٤(
)٥(  Report of the Circle of Arab Academics for Research and Developmental Studies, 

Jerusalem, December 1989. 
  :نظر أيضاًا .٢٤/٨/١٩٨٩، "يديعوت أحرونوت"  )٦(

  Jerusalem Post, August 25 and April 8, 1989. 
)٧(  The Nation, December 19, 1988. 
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ويف املقابل، فإن اجلهات األكثر تطرفـاً، يف كـل . حجج قوى اليمين ضد أي اتفاق سالم
جــزءاً مــن  إســرائيل، تطالــب بــأن تكــون قضــية العــرب يف إســرائيلمــن املنــاطق احملتلــة و

 منظمـــةوال الفصـــيل الرئيســـي يف  إســـرائيلإنهـــا، مـــع ذلـــك، تقـــر بـــأن ال  إالّ. املفاوضـــات
ومـــن الواضـــح أنـــه خـــالل التفـــاوض بشـــأن . يشـــاطرانها هـــذا الـــرأيالفلســـطينية التحريـــر 

مسـألة السـجناء مـن عـرب التحرير الفلسطينية  منظمةإطالق السجناء السياسيين مل تثر 
وقـــــد طالـــــب أعضـــــاء الكنيســـــت العـــــرب وعـــــائالت الســـــجناء ومنظمـــــات حقـــــوق . إســـــرائيل

 الفلسـطينيةئيل والسـلطة الوطنيـة اإلنسان يف اجملتمع العربي بأن تتنـاول كـل مـن إسـرا
  .هذه القضية

  الفلسطينيالتأثيرات املتوقعة للكيان 
  إسرائيلعلى العرب يف 

بشـــأن مســـتقبل املنـــاطق  إســـرائيليف  اليهـــودأثـــار النقـــاش املتنـــامي بـــين العـــرب و
وتســـبب إمكـــان . العـــرب إســـرائيلاحملتلـــة، وبصـــورة حمتومـــة، قضـــية مســـتقبل مـــواطني 

 إسـرائيلببـروز سـؤال مركـزي يتطلـب مـن عـرب  إسرائيلإىل جانب  فلسطينيةنشوء دولة 
 فلســطيني، ومــا األثــر الــذي ســيتركه كيــان إســرائيلهــل يظــل مســتقبلهم يف : اإلجابــة عنــه

  فيهم؟
حمـط  إسـرائيلعلى املواطنين العرب يف  الفلسطينيلقد كان موضوع تأثير الكيان 

 إســـرائيل، تعـــالج رؤيـــة مـــواطني ١٩٧٧ة ويف دراســـة نشـــرت ســـن. اهتمـــام ألعـــوام كثيـــرة
الدراســة أن استقصــاء واحللــول املطروحــة لهــا، يــذكر مؤلــف  الفلســطينيةالعــرب للمشــكلة 

مـــن الـــذين % ٢٩قـــال : أُجـــري آنـــذاك يف أوســـاط هـــؤالء املـــواطنين أظهـــر النتـــائج التاليـــة
هــا إىل يف حــال قيام فلســطينيةســينتقلون إىل دولــة " بالتأكيــد"شــملهم االستقصــاء أنهــم 

مــنهم % ٣٣ينتقلــون إليهــا، بينمــا رفــض " ربمــا"مــنهم أنهــم % ٣٩وقــال . إســرائيلجانــب 
  )٨(.مثل هذا اإلمكان بشدة

إىل حــدوث تبــدل مهــم يف املوقــف مــن هــذه املســألة؛  ١٩٨٩وأشــار بحــث صــدر ســنة 
%) ٧٩( إســرائيلفقــد أظهــر استقصــاء أُجــري يف تلــك الســنة أن األغلبيــة العظمــى مــن عــرب 

فقـــــط بـــــأنهم ســــيختارون العـــــيش يف الدولـــــة % ١.٤، وأجــــاب إســـــرائيلتفضــــل البقـــــاء يف 
عــن نمــط مشــابه لهــذه ١٩٩٥يوليــو /وكشــفت مقــابالت أُجريــت يف تمــوز   )٩(.الفلســطينية

 فلســطينيةالنتيجــة، إذ رفــض كــل الــذين أُجريــت املقــابالت معهــم فكــرة العــيش يف دولــة 
ســنبقى هنــا، هــذا بلــدنا؛ لقــد ولــدنا هنــا، ونعــيش هنــا، "أحــدهم جميبــاً، وكمــا عبّــر . جديــدة

                                                            
)٨(  Mark Tessler, "Israel’s Arabs and the Palestinian Problem," The Middle East 

Journal, vol. 3, no. 3 (Summer 1977), p. 325. 
)٩(  Report of the Circle of Arab Academics…, op. cit. 
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بــوطنهم  إســرائيلوخالصــة القــول، يبــدو جليــاً أن ارتبــاط العــرب يف    )١٠(."وســنموت هنــا
قـــوي إىل درجـــة يبـــدو معهـــا أن أي انتقـــال طـــوعي بأعـــداد كبيـــرة مـــن هـــؤالء الســـكان إىل 

ل الســكان ســتواجه كيــان فلســطيني جديــد ناشــئ أمــر مســتبعد جــداً، وأن أي خطــط لتبــاد
  .معارضة شديدة

تسوية قد يتم التوصل  ال يعتقدون أنهم يشكلون جزءاً من أي إسرائيلإن العرب يف 
لــــن يــــتم  إســــرائيلويعتقــــدون أن مســــألة العــــرب يف . إســــرائيلين والفلســــطينيإليهــــا بــــين 

ها تبصف الفلسطينيةوهم ال يتطلعون إىل الدولة . اخلوض فيها خالل مفاوضات السالم
إن الســؤال الــذي يبــرز، إذاً، هــو كيــف ســتؤثر . دولــتهم، وال يتوقعــون االنتقــال للعــيش فيهــا

 إســرائيليف النضــال مــن أجــل املســاواة التــي يســعى العــرب يف  الفلســطينيةإقامــة الدولــة 
  .لها

 إســــرائيلعلــــى العــــرب يف  الفلســــطينييتفــــق معظــــم البــــاحثين علــــى أن أثــــر الكيــــان 
ويشــــير مؤلفــــو . يناإلســــرائيليين والفلســــطينييد منــــه كــــل مــــن ســــيكون إيجابيــــاً، وسيســــتف

مـن العـرب يف % ٧٥يقتـرن، لـدى  فلسـطينيةإىل أن قيـام دولـة  ١٩٩٣دراسة نشرت سـنة 
دعـم قيـام إىل وبالنسـبة إىل العـرب، يبـدو أن الـدافع األساسـي . ، بتوقعـات كبيـرةإسرائيل

شــعبهم يف املنــاطق احملتلــة، ال  مثــل هــذه الدولــة يســتند إىل الفوائــد التــي ســيجنيها أفــراد
عـــن تفـــاؤل كبيـــر  هـــممعظميف وقـــد عبّـــر الـــذين أُجريـــت مقـــابالت معهـــم    )١١(.هـــم أنفســـهم

ـــروا عـــن توقعـــات واقعيـــة فيمـــا يتعلـــق بكيـــف ستســـاهم الدولـــة   الفلســـطينيةأكثـــر ممـــا عبّ
لكــن مــن املهــم، مــع ذلــك، اإلشــارة إىل أن مثــل . مســاهمة ملموســة يف حتســين أوضــاعهم

وجهات النظر هذه يفتقر إىل البعد النقدي، وقد يوحي بأن لدى السـكان جميعـاً توقعـات 
  .كبيرة

ـــــة ســـــيكون عالمـــــة علـــــى انتهـــــاء  اإلســـــرائيليإن انتهـــــاء احلكـــــم  يف املنـــــاطق احملتل
ون، الذين أُجبروا على العيش حتت الفلسطينيلها االضطهاد واملعاناة واحملنة التي حتمّ

ين الفلسـطينيه سيعني حتقق آمالهم الوطنيـة وجـزء مـن تطلعـات كما أن. احلكم العسكري
، انفراجــــاً كبيــــراً يف إســــرائيلوقــــد تكــــون النتيجــــة، بالنســــبة إىل العــــرب يف . إســــرائيليف 

 الضــــفةيف " شــــعبهم"، حتتــــل إســــرائيل، "دولــــتهم"التــــأزم النفســــي النــــاجم عــــن حقيقــــة أن 
 إســـرائيليـــتم التوصـــل إليـــه بـــين وهكـــذا، يبـــدو أن أي اتفـــاق ســـالم . الغربيـــة وقطـــاع غـــزة

النفسـي  إسـرائيلين والدول العربية سيكون ذا أثر هائـل يف وضـع العـرب يف الفلسطينيو
إننا نعـاين نتيجـة ملعانـاة شـعبنا مـن : "وقد أوضح أحد املراقبين األمر بقوله. والعاطفي

                                                            
وليــو ي/مقابلــة مــع فضــل نعامنــه، رئــيس اللجنــة الوطنيــة للــدفاع عــن األراضــي العربيــة، تمــوز  )١٠(

١٩٩١.  
)١١(  Majd Al-Haj, Eliahu Katz and Somhel Shye, "Arabs and Jews Attitude Towards 

a Palestinian State," Journal of Conflict Resolution, vol. 37, no. 4 (December 
1993). 
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ســوف . إن وضــع نهايــة لهــذه املعانــاة ســيؤثر علينــا إيجابيــاً. هــذه املأســاة يف املنــاطق
  )١٢(."يضع ذلك حداً ألحزاننا وغضبنا

إىل تقويـــة اإلحســـاس  فلســـطينيةمـــن هنـــا، فـــإن مـــن املتوقـــع أن يـــؤدي إنشـــاء دولـــة 
، وأن يتعــزز لــديهم الشــعور بهــويتهم الوطنيــة إســرائيلبالكرامــة الوطنيــة لــدى العــرب يف 

هــذه أغلبيــة األشــخاص بــين وقــد عبّــرت عــن وجهــة النظــر . الفلســطينيكجــزء مــن الشــعب 
إن : "وكمــا قــال عضــو ســابق يف الكنيســت. الســكان العــرب الــذين أجريــت مقــابالت معهــم

ستســاعد يف إزالــة احلــواجز بــين الشــعب الواحــد، وســوف تشــجع علــى  الفلســطينيةالدولــة 
ــــــــة، وتؤكــــــــد اإلحســــــــاس بالهويــــــــة الوطنيــــــــة  بــــــــروز مصــــــــالح وتطلعــــــــات وطنيــــــــة متماثل

  )١٣(."الفلسطينية
 الفلســـطينيةأن يـــزداد إحساســـهم بالهويـــة الوطنيـــة  إســـرائيلقـــع العـــرب يف ومـــع تو

قـــــوة، فـــــإن لـــــديهم أيضـــــاً توقعـــــاً واســـــع االنتشـــــار بـــــأن يـــــؤدي حتقـــــق احلقـــــوق الوطنيـــــة 
وإذا مـا حـدث ذلـك، فـإن . يينإسرائيلإىل تقوية شعورهم بهويتهم كمواطنين  الفلسطينية

وهــذا . الوطنيــة قــد يــتم جتــاوزه بالتــدريجالتعــارض القــائم حاليــاً بــين املواطنــة والهويــة 
هب عـــــامل االجتمـــــاع ذبـــــل يـــــ. ويســـــرعها إســـــرائيلبـــــدوره سيشـــــجع عمليـــــة االنـــــدماج يف 

، سامي سموحا، إىل حد القول إن العرب سيكونون عندها قادرين علـى قبـول اإلسرائيلي
ياسـية وهـذا بالتأكيـد وجهـة النظـر التـي تعبّـر عنهـا األحـزاب الس. كدولة يهودية إسرائيل

واحلــزب  اإلســرائيليين العــرب، مثــل احلــزب الشــيوعي اإلســرائيليالرئيســية الناشــطة بــين 
الــــــديمقراطي العربــــــي والقائمــــــة التقدميــــــة للســــــالم واألعضــــــاء العــــــرب يف حــــــزب العمــــــل 

ـــا حركـــة أبنـــاء البلـــد واحلركـــة    )١٤(.اإلســـرائيلي ، فقـــد أعربتـــا عـــن حتفظـــات اإلســـالميةأمّ
ويف احلقيقــة، فــإن أحــد األعضــاء البــارزين . يهوديــةكدولــة  إســرائيلشــديدة حيــال قبــول 

يف احلــــزب الــــديمقراطي العربــــي يتطلــــع إىل اليــــوم الــــذي يتحقــــق فيــــه االنــــدماج الكامــــل 
  )١٥(.اإلسرائيلييف اجليش  إسرائيلعندما يخدم مواطنون عرب يف  - الرسمي

معهـم عـن  وبشأن مسألة ترتبط بهذه النقطة، أعرب عدد من الذين أجريت مقـابالت
سيســــاهم جــــذرياً يف تخفيــــف التــــوتر بــــين العــــرب  فلســــطينيةاعتقــــادهم أن إنشــــاء دولــــة 

                                                            
يوليــــو /تمــــوز ١٥، الفلســــطينيمقابلــــة مــــع إبــــراهيم مالــــك، عضــــو ســــابق يف احلــــزب الشــــيوعي   )١٢(

١٩٩١.  
نــــور : نظــــر أيضــــاًا. ١٩٩١يوليــــو /تمــــوز ١٧مقابلــــة مــــع توفيــــق طــــوبي، عضــــو كنيســــت ســــابق،   )١٣(

جملــة "، "اإلســرائيلية -	الفلســطينيةواالتفاقــات  )اخلــط األخضــر(ون داخــل الفلســطيني"مصــاحله، 
  .٧٦ -	٦٨ص  ،)١٩٩٤خريف ( ٢٠، العدد "الفلسطينيةالدراسات 

غِفْعـــات ) (بالعبريـــة" (تصـــوُّر العـــرب يف إســـرائيل للســـالم"الزار وأســـعد غـــانم،  -ســـاره أوزاكـــي   )١٤(
  .٢٨، ص )١٩٩٣حفيفا، 

 ١٥مقابلــــــة مــــــع عبــــــد الوهــــــاب دراوشــــــة، عضــــــو الكنيســــــت عــــــن احلــــــزب الــــــديمقراطي العربــــــي،   )١٥(
مـن اجلـدير مالحظـة أن . Jerusalem Post, April 25, 1991: نظـر أيضـاًا. ١٩٩١ليـو يو/تمـوز

  .معظم التمييز القانوين يستند إىل حجة عدم أداء اخلدمة العسكرية



  ٦٤، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

٦ 
 

ين لــــن ينظــــروا بعــــد ذلــــك إىل العــــرب اإلســــرائيلي اليهــــود، وقــــالوا إن إســــرائيليف  اليهــــودو
وهكـــذا، وبحســـب هـــؤالء، فـــإن قيـــام دولـــة ". طـــابور خـــامس خـــائن" ، وكــــ"عـــدو داخلـــي" كــــ

  .إسرائيليف  اليهودإيجاد ثقة متبادلة بين العرب و يمكن أن يعجل يف فلسطينية
ين وبعـض الزعمـاء السياسـيين الراديكـاليين الفلسـطينيويعتقد بعـض األكـاديميين 

يف اجملتمـــــع  إســـــرائيلأن اتفـــــاق أوســـــلو أضـــــفى شـــــرعية أكبـــــر علـــــى انـــــدماج العـــــرب يف 
الوطنيــــة ، وأضــــعف املقاومــــة إســــرائيل، وأنــــه دعــــم عمليــــة أســــرلة العــــرب يف اإلســــرائيلي

اإلفـــــــادة مـــــــن هـــــــذا التحـــــــول اجلديـــــــد باجتـــــــذاب  إســـــــرائيلوإذا اســـــــتطاعت . الفلســـــــطينية
، فــــإن ذلــــك قــــد يــــؤدي إىل تهمــــيش هــــويتهم إســــرائيلاألكــــاديميين واملثقفــــين العــــرب يف 

  .ومطالبهم الوطنية
، فــإن إســرائيلإنْ حــدث ذلــك، ونشــأ جــو أفضــل مــن التفــاهم والقبــول املتبــادلين يف 

ويف فرصــهم  إســرائيليف إحــداث حتــوالت بنيويــة يف وضــع العــرب يف هــذا ربمــا يســاهم 
وقد أعرب بعض املراقبين عن تفاؤله بأن تؤدي إزالة أسباب التفرقة القائمة . املعيشية

  .إسرائيليف  اليهودحالياً إىل مزيد من املساواة بين العرب و
ن خــالل عدســة واألقليــة العربيــة ينظــر إليهــا يف األســاس مــ إســرائيلمنــذ قيــام دولــة 

وأدى ذلـــــك إىل عزلهـــــا وتعرضـــــها . أمـــــن الدولـــــة، واعتُبـــــرت دائمـــــاً بمثابـــــة تهديـــــد لألمـــــن
وقـــد يبـــدأ كثيـــر مـــن هـــذه املمارســـات بـــالتغير حاملـــا يتوقـــف . ملمارســـات تمييـــز ضـــدها

ومـن الالفـت للنظـر أن الـذين تـم . بأنهم خطـر أمنـي إسرائيلتعريف املواطنين العرب يف 
وعنـــدما . أيـــدوا وجهـــة النظـــر هـــذه" اخلـــط األخضـــر"م علـــى طـــريف إجـــراء املقـــابالت معهـــ

، ســـيكون يف إمكانهـــا أن تمـــارس "تهديـــد أمنـــي"يتوقـــف تعريـــف األقليـــة العربيـــة بأنهـــا 
وقــد . كشــريك كامــل يف جمتمــع ديمقراطــي اإلســرائيلي اليهــوديتــأثيراً أكبــر يف اجملتمــع 

  .يير اجتماعي وسياسيمن أجل تغ اليهودتنشأ فعالً مصلحة مشتركة بين العرب و

  السعي للمساواة
علــى جبهتـــين؛ فــداخلياً، هنـــاك حماولــة مســـتمرة  إســـرائيليجــري نضـــال العــرب يف 

وإىل جانـــــــب ذلـــــــك هنـــــــاك نضـــــــال لـــــــدعم حـــــــق . لتحقيـــــــق احلقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية
  .ين يف تقرير مصيرهم وحقهم يف إنشاء كيان وطنيالفلسطيني

يتوقعـــــون يف أغلبيـــــتهم أن  إســـــرائيلوهنـــــاك مـــــا يـــــدعو إىل االعتقـــــاد أن العـــــرب يف 
، مــــن التركيــــز علــــى الشــــؤون احملليــــة، وخصوصــــاً فلســــطينيةيتمكنــــوا، بعــــد إقامــــة دولــــة 

وهنـــاك اعتقـــاد فحـــواه أن األوضـــاع . نضـــالهم مـــن أجـــل حقـــوقهم املدنيـــة والديمقراطيـــة
ضــل وفرصــاً جديــدة مــن شــأنها أن تســاعدها اجلديــدة ســتوجِد لألقليــة العربيــة شــروطاً أف

متفائلين أكثـر مـن  إسرائيلويف احلقيقة، قد يكون العرب يف    )١٦(.يف حتسين أوضاعها
                                                            

)١٦(  Emile Tuma, "Reply to Nakhleh’s Liberation Mentality," New Outlook, vol. 24 
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ليين نتيجـة قيـام إسرائيالالزم فيما يتعلق بالتغير الذي سيطرأ على وضعهم كمواطنين 
ع ، ويف تــــوقعهم حــــدوث حتســــن كبيــــر ســــيجعل وضــــعهم مســــاوياً لوضــــفلســــطينيةدولــــة 

ويجـــد املـــرء تأييـــداً لهـــذا التفـــاؤل يف دراســـة أجراهـــا عزيـــز حيـــدر . يناإلســـرائيلي اليهـــود
يوافقـون علـى أن التسـوية  إسـرائيليف  الفلسـطينيةمـن الزعامـة % ٩٨وأشار فيها إىل أن 

ويقـول راسـم خمايسـي إن عـدم تطـرق    )١٧(.أجل املسـاواةهم من تالسياسية ستسهل حمل
، إسرائيليدل على اعتبارهم جزءاً مندجماً يف  إسرائيلعرب يف التسوية السياسية إىل ال

، وأن يعملــــوا اليهــــودوإن مــــن املتوقــــع أن يركــــزوا علــــى حتقيــــق املســــاواة مــــع املــــواطنين 
  )١٨(.كي يؤثروا يف القرارات السياسية يف الدولة اإلسرائيليضمن النظام السياسي 

هنـــاك ثقـــة واســـعة االنتشـــار بأنـــه حاملـــا يـــزول التهديـــد األمنـــي املزعـــوم لـــن يبقـــى 
وبالتـايل، فـإن العنصـرية ستتالشـى . هناك دوافع تبرر املواقف والتصـرفات العنصـرية

وذهــب عضــو الكنيســت عبــد الوهــاب دراوشــة، وهــو مــن احلــزب الــديمقراطي . إســرائيليف 
مــــن الــــواقعي توقــــع أن تصــــبح اجملموعــــات "العربــــي، إىل أبعــــد مــــن ذلــــك عنــــدما قــــال إن 

السياســــية العربيــــة جــــزءاً مــــن حكومــــة ائتالفيــــة وأن يشــــغل أعضــــاء عــــرب يف الكنيســــت 
واقعــاً مغــايراً  ١٩٩٢ســنة  اإلســرائيليةولقــد أظهــرت االنتخابــات    )١٩(."مناصــب وزاريــة

ـــــل فقـــــط  عنـــــدما اســـــتثنى حـــــزب العمـــــل األحـــــزاب العربيـــــة مـــــن االئـــــتالف احلكـــــومي، وقبِ
ييدها من خارج االئتالف، مع أن رئيس احلكومة يتسحاق رابـين مل يكـن قـادراً علـى بتأ

ب مــن دون دعــم العــرب  - أ واتفــاق أوســلو - تــأمين تأييــد أغلبيــة لكــل مــن اتفــاق أوســلو
وال شك يف أن نـزع الشـرعية هـذه عـن أصـوات العـرب وممثلـيهم واعتبارهـا . يف الكنيست

يــان الضــوء علــى التفرقــة العنصــرية التــي تمارســها يلق اليهوديــةغيــر مســاوية لألصــوات 
  .جتاه مواطنيها العرب اإلسرائيليةالدولة 

وحتــى ممثلــو التيــارات األكثــر راديكاليــة يف احلركــة السياســية العربيــة، مثــل أبنــاء 
يف  إســـــرائيلالبلــــد، يوافقـــــون علــــى أن مـــــن املمكــــن أن تتســـــارع عمليــــة االنـــــدماج داخــــل 

ية إلظهـــار إســـرائيلون أن ذلـــك ســـيكون جـــزءاً مــن اســـتراتيجيا املســتقبل، ولـــو أنهـــم يعتقــد
وجـــه طيـــب إنســـاين لســـكانها العـــرب، مـــن أجـــل إجهـــاض أي ميـــل إىل االتصـــال بالدولـــة 

ومنذ توقيع اتفاق أوسـلو، انضـم . ، واستباق أي مطالبات بحكم ذاتي إقليميالفلسطينية
وأضـفت هـذه العمليـة . دولـةإىل مؤسسـة ال إسرائيليف  الفلسطينيةمزيد من أفراد النخبة 
، وبالتــــايل همشــــت القضــــايا اإلســــرائيليةين يف الدولــــة الفلســــطينيشــــرعية علــــى انــــدماج 

                                                                                                                                                                          
(1981), pp. 30-33; Noam Chomsky, "The Arabs in Israel," Monthly Review, vol. 

27, part II (April 1976), pp. 20-30. 
  .٨/٦/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"  )١٧(
مركــــز البحــــوث والدراســــات : نــــابلس" (فلســــطينيو الــــداخل والتســــوية الســــلمية"راســــم خمايســــي،   )١٨(

  .١٠، ص )١٩٩٤، الفلسطينية
  .ة مع دراوشة، مصدر سبق ذكرهمقابل  )١٩(
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ومل يكـن مفاجئـاً يف مثـل هـذه األوضـاع أن تراجـع حركـة أبنـاء البلـد . السياسية القومية
وقـــد . برناجمهـــا السياســـي لتفســـح يف اجملـــال أمـــام مشـــاركتها يف انتخابـــات الكنيســـت

، لهــا صــلة بحركــة أبنــاء "االحتــاد الــديمقراطي الــوطني"ظهــرت مــؤخراً منظمــة حتــت اســم 
أخـــذت تقـــوم بـــدور نشـــيط يف تشـــكيل وتعبئـــة االئـــتالف الناشـــئ حـــديثاً مـــن القـــوى  البلـــد،

  )٢٠(.إسرائيلالسياسية التقدمية الوطنية وأفراد يف 
تبــدي منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو موقفــاً لينــاً جتــاه احلقــوق  إســرائيلومــن الواضــح أن 

الفــــــردي  فهــــــم يتمتعــــــون اآلن بحريــــــة أكبــــــر يف اجملــــــالين. إســــــرائيلاملدنيــــــة للعــــــرب يف 
وجتــري مناقشــات واســعة تتعلــق بالقضــايا السياســية واالجتماعيــة للســكان . واجلمــاعي
وقـــد انعكـــس هـــذا االهتمـــام علـــى اإلعـــالم اخلـــاص والعـــام بالعربيـــة . إســـرائيلالعـــرب يف 

وعالوة على ذلك، وجهت احلكومة جهوداً وأمواالً كبيرة إىل األنشـطة الثقافيـة . والعبرية
  )٢١(.العرب، على الرغم من االنتماء السياسي للمنتفعينوالتعليمية للسكان 

ويف حــال اســتمرار هــذا التوجــه، فمــن الواضــح أنــه ســيقوي دور األحــزاب السياســية 
وســـيزيد . والدولــة اإلســرائيليالعربيــة كــأدوات لبلــورة مطالــب اإلصــالح داخــل اجملتمــع 

 اإلسـرائيليةعـات ذلك يف فـرص تزايـد التعـاون بـين هـذه اجملموعـات واألحـزاب واجملمو
وكجـزء مـن هـذا السـيناريو، قـد تظهـر بـين . التي تدعو إىل الديمقراطيـة والسـالماليهودية 

الشـــــــرقيين جمموعـــــــات جديـــــــدة تأخـــــــذ موقفـــــــاً مشـــــــتركاً إىل جانـــــــب العـــــــرب يف  اليهـــــــود
  )٢٢(.إسرائيل

  االستراتيجيا املزدوجة التوجه
إمكان أن تنشـأ يف إطـار  ين العرب فيهااإلسرائيليمن االحتماالت التي يفكر بعض 

ألول مـــرة،  - أوضـــاع مواتيـــة لهـــم للمطالبـــة اإلســـرائيلي - حـــل ســـلمي للصـــراع العربـــي
وهكــذا، فإنـــه قــد يبـــرز . بــاالعتراف بهــم أقليـــة قوميــة - باإلضــافة إىل املطالــب احلاليـــة

توجـه يركـز علـى املطالـب القائمـة حاليـاً مـن أجـل : قـومي مـزدوج التوجـه/برنامج مدين
آخــر يركــز علــى القضــايا املســاواة املدنيــة، مثــل امليزانيــة والتطــوير واخلــدمات؛ وتوجــه 

  .كأقلية قومية إسرائيلالتي تتعلق بالعرب يف 
ســـنة  الفلســـطينيعـــن إخـــوانهم مـــن الشـــعب  إســـرائيلين يف الفلســـطينيمنـــذ انفصـــال 

                                                            
وهــي تتصـــور . نشـــأت يف أوائــل الســبعينات يف أم الفحـــم فلســطينيةحركـــة وطنيــة " أبنــاء البلــد"  )٢٠(

التحريـــر  منظمـــةالتـــي تقودهـــا  ةالفلســـطينينفســـها جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن حركـــة التحـــرر الـــوطني 
 لهــا تمثيــل حمــدود يفوهــي قريبــة سياســاً مــن اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، و. الفلســطينية

  .إسرائيلجملالس احمللية يف القرى العربية يف ا
مركــــز البحــــوث : نــــابلس" (إســــرائيلين يف الفلســــطينيالتوجهــــات السياســــية بــــين "عزيــــز حيــــدر،   )٢١(

  ).١٩٩٥، الفلسطينيةوالدراسات 
)٢٢(  Shlomo Swirski, Israel: The Oriental Majority (London: Zed Books, 1989). ا 
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، وتعتـرف فقـط الفلسـطينيةتتمسك بسياسة إنكار اخلصائص القوميـة  إسرائيل، و١٩٤٨
ومــع ذلــك، يوجــد تبــاين بــين خمتلــف اجملموعــات . بــبعض املقومــات الدينيــة والثقافيــة

ويف اإلمكـــــان ". القوميـــــةاألقليـــــة "يف شـــــأن النظـــــرة إىل مفهـــــوم  إســـــرائيلالسياســـــية يف 
  :االطالع على وجهتي نظر رئيسيتين

، كجــزء فلســطينيةهم أقليــة قوميــة ت، بصــفإســرائيليجــب االعتــراف بــالعرب يف  - ١
هم كـــذلك، يجـــب االعتـــراف بحقـــوقهم الثقافيـــة الوطنيـــة توبصـــف. الفلســـطينيمـــن الشـــعب 

ـــر عـــن وجهـــة النظـــر هـــذه احلـــزب الشـــيوعي . وإحيـــاء ميـــراثهم ، واحلـــزب رائيلياإلســـويعبِّ
وهــم . الــديمقراطي العربــي، وأعضــاء يف حــزب العمــل، وأحــزاب صــهيونية يســارية أُخــرى

  .اليهود، وإىل املساواة بين العرب واإلسرائيليةيدعون إىل اندماج العرب يف املؤسسة 
تأكيــــد الســــمات القوميــــة لألقليــــة العربيــــة، وأن االعتــــراف بهــــا كأقليــــة قوميــــة  - ٢

ويعبِّــر عــن وجهــة النظــر . كدولــة ثنائيــة القوميــة إســرائيلإعــادة تشــكيل ســيقود حتمــاً إىل 
هــذه حركــة أبنــاء البلــد، والقائمــة التقدميــة للســالم، وراديكــاليون يف القطــاعين العربــي 

وهــــم يــــدعون إىل إنشــــاء منظمــــات عربيــــة مســــتقلة، وينــــادون بــــإدارة ذاتيــــة . اليهــــوديو
  .إسرائيلإقليمية للشؤون الثقافية واالقتصادية للعرب يف 

ومـــع أن قـــادة الـــرأي العـــام يعبـــرون يف معظمهـــم عـــن آراء متشـــابهة، ويتفقـــون مـــع 
ف بــالعرب ســتؤدي إىل تســريع عمليــة االعتــرا الفلســطينيةوجهــة النظــر القائلــة إن الدولــة 

كأقلية قومية، فإنـه مـا زال مـن غيـر الواضـح مـا هـو املقصـود واملتوقـع مـن  إسرائيليف 
إنهـم يشـيرون إىل شـكل مـن أشـكال احلمايـة ". االعتـراف بـالعرب كأقليـة قوميـة"مثل هذا 

ويـــذهب آخـــرون إىل أبعـــد مـــن ذلـــك فيطـــالبون . إســـرائيلالدســـتورية حلقـــوق األقليـــات يف 
، أن تكـون جـزءاً لهـا ة األقليـة العربيـة التـي يف إمكانهـا، وينبغـيبضمانات دولية حلمايـ

؛ اتفاق يضمن حقوقهم السياسية إسرائيلين والفلسطينيمن أي اتفاق سالم رسمي بين 
  .أيضاً الفلسطينييين، وكجزء من الشعب إسرائيلوالوطنية واملدنية كمواطنين 

كأقليـة قوميـة، ال  إسرائيل إن إنشاء كيان فلسطيني، واالعتراف املمكن بالعرب يف
ال دولــة يهوديــة : دولــة ثنائيــة القوميــة إســرائيلبــد مــن أن يثيــرا بالضــرورة مســألة كــون 

وإذا مــا تــم الســعي يف هــذا االجتــاه، . ، بــل دولــة لكــل مواطنيهــااليهــوديمــن أجــل الشــعب 
ستنشـــــأ يف نهايـــــة املطـــــاف مطالبـــــة بتعـــــديل التشـــــريعات املتعلقـــــة بقضـــــايا اجلنســـــية 

وكجــزء . الفلســطينية - اليهوديــةرة، بحيــث تعكــس ســمة الدولــة الثنائيــة القوميــة والهجــ
مـــن عمليـــة التعـــديل هـــذه، ســـيكون هنـــاك ضـــرورة إلعـــادة فحـــص دقيـــق جلميـــع الرمـــوز 
القومية واالحتفاالت والشعائر الدينية احلالية، لتجنب أي إساءة غير ضـرورية ألي مـن 

  .والعربي اليهوديالشعبين، 
ديمقراطيـة  يهوديـةكدولـة  إسـرائيلذه القضـايا فيمـا يتعلـق بطبيعـة إن طرح مثل ه

ويجـــب . إســـرائيلســـيثير يف النهايـــة جـــدالً ويـــؤدي إىل اســـتقطاب يف وجهـــات النظـــر يف 
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تـــرفض أي تغييـــر يف  اإلســـرائيليةاالعتـــراف بـــأن األغلبيـــة العظمـــى لألحـــزاب السياســـية 
وقــد . اليهــوديصــهيونية للشــعب  يهوديــةكدولــة  إســرائيلاملســائل اجلوهريــة املتعلقــة ب

ين هـو الفلسـطينيأكد رئيس احلكومة رابين أن الهدف االسـتراتيجي مـن املفاوضـات مـع 
. يهوديـــةكدولـــة  إســـرائيلحتقيـــق فصـــل كامـــل بـــين الشـــعبين، وبالتـــايل احملافظـــة علـــى 

لشــــؤون العربيــــة، يــــورام كــــاتس، ومــــن دون يف اوأوضــــح مستشــــار حــــزب العمــــل الســــابق 
ولن تتحول إىل دولة ثنائية القومية، وأن اخلط األحمر  يهوديةدولة  ائيلإسر"حتفظ، أن 

حــق العــودة والعــيش يف  ليهــودالــذي ال نســتطيع جتــاوزه هــو تغييــر القــوانين التــي تكفــل ل
ومــع ذلــك، قــد تــؤدي عمليــة خفــض التســلح وتخفيــف الصــبغة العســكرية،    )٢٣(."إســرائيل

وقد تتم إعادة توجيه . تشجيع على قبول التغييراملتوقع أن يتبعا أي اتفاق سالم، إىل ال
  )٢٤(.املوارد، املكرسة سابقاً ألغراض الدفاع واألمن، لتلبية حاجات السكان

ين والـــدول العربيـــة الفلســـطينيو إســـرائيلويف أي حـــال، فـــإن عقـــد اتفـــاق ســـالم بـــين 
، قــــد تنشــــأ "التهديــــد اخلــــارجي"ومــــع زوال ". العــــدو"ســــيكون خطــــوة أساســــية نحــــو زوال 

الشـرقيين يف  اليهـودوربمـا يتشـارك العـرب مـع . إسـرائيلجمموعات سياسـية جديـدة يف 
ــــوم تشومســــكي إمكــــان أن . حملــــة مشــــتركة ضــــد التمييــــز ــــه مشــــكالت "وقــــد أثــــار نَعُ تُواجَ

قـــد تســـعى . ...جمموعـــات داخـــل اجملتمعـــين املتعـــاديين جانـــبن التفرقـــة واالضـــطهاد مـــ
  )٢٥(."إلقامة عالقات خارج اخلطوط القومية

بـــة جديـــدة حلـــل مســـألة العالقـــة بـــين روخالصـــة القـــول، يمكـــن أن نالحـــظ بـــروز مقا
تكمـــل وينطـــوي ذلـــك علـــى اســـتراتيجيا مزدوجـــة تشـــتمل علـــى سياســـات . األقليـــة والدولـــة

: أوالً، هناك تركيز على املطالب اليوميـة املتعلقـة باملسـاواة .إحداها األُخرى بالضرورة
امليزانية، اخلدمات، التطوير، مسألة األراضي؛ ثانياً، هنـاك تركيـز متزايـد علـى القضـايا 

كأقليـة قوميـة، والتـي هـي يف صـميمها تعبيـر عـن مطالبـة  إسـرائيلاملتعلقة بـالعرب يف 
وعــن منــاداة بــإجراء تغييــرات يف قــوانين املواطنــة  ،قوميــةبــاالعتراف بــالعرب كأقليــة 

  .يهوديةكدولة  إسرائيلونتيجة ذلك، تثير هذه املطالب قضية . والهجرة

  مستقبل بديل متسم بالتشاؤم
أيضاً عن خماوف مـن عمليـة تهمـيش متزايـدة لهـم ومـن  إسرائيللقد عبّر العرب يف 

  .خطر ترحيلهم عبر احلدود
                                                            

)٢٣(  Adam Keller, Terrible Days (Amsterdam: Cypress Press, 1987), Chapters 2-4. 
أغســـطس /لشـــؤون العربيـــة يف حـــزب العمـــل، آبيف امقابلـــة مـــع يـــورام كـــاتس، مستشـــار ســـابق   )٢٤(

١٩٩١.  
)٢٥(  Chomsky, op. cit. 

  :نظراوملزيد من املناقشة،  
Avi Palscov, A Palestinian State? Examining the Alternatives, Adelphi Papers, no. 

163 (London: International Institute for Strategic Studies, 1981). 
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  :إسرائيلويمكن معرفة ثالثة أنماط رئيسية من اخملاوف يف 
  .من نزعة قومية توسعية للعرب داخل حدودها إسرائيلخوف  - ١
  ".الترحيل"خوف العرب من  - ٢
  .إسرائيلخوف من تزايد عملية تهميش العرب يف  - ٣

  )Irredentism(النزعة القومية التوسعية 
تعنــي رغبــة الدولــة، أو احلــزب، أو الشــخص،  إن النزعــة القوميــة التوســعية كمصــطلح

أن تُضَــــمَّ إىل أراضــــي األمــــة تلــــك املنــــاطق التــــي انتُزعــــت منهــــا، أو التــــي تــــدعي أنهــــا "يف 
  )٢٦(."انتزعت منها، أو التي يرتبط سكانها باألمة عرقياً

مطالبـــــة بالســـــماح للمنـــــاطق  الفلســـــطينيةتتخـــــوف مـــــن أن تثيـــــر الدولـــــة  إســـــرائيلو
 إسـرائيللعرب، وخصوصـاً يف وادي عـارة واجلليـل، بـأن تنفصـل عـن املكتظة بالسكان ا

يف ســلوك عــرب  الفلســطينياملمكــن للكيــان وهكــذا، فــإن األثــر . وتلتحــق بالدولــة اجلديــدة
، التــي ســتقاوم بالوســائل كافــة أي ســرائيلالسياســي يشــكل مصــدر قلــق كبيــر إل إســرائيل

ضــم أي عــدد  إســرائيل، ســتمنع ويف هــذه األثنــاء. حركــة انفصــالية تهــدد وحــدة أراضــيها
وحتـــــــى قبـــــــل أن تبـــــــدأ    )٢٧(.الفلســـــــطينيةين إىل نطـــــــاق ســـــــلطة الدولـــــــة الفلســـــــطينيمـــــــن 

ين اإلســــــرائيلياملفاوضـــــات بشـــــأن الوضـــــع النهـــــائي للمنـــــاطق احملتلـــــة، اقتـــــرح بعـــــض 
ين إمكــــان تبــــادل الســــكان وتعــــديل احلــــدود، حيــــث يــــتم ضــــم بعــــض القــــرى الفلســــطينيو

. اجلديــد يف مقابــل التســوية الفلســطينيإىل الكيــان " اخلــط األخضــر"العربيــة القريبــة مــن 
  .هذا االقتراح بشدة إسرائيلوقد رفض العرب يف 

  )Transfer(الترحيل 
 إسـرائيلبـأن الضـغط علـيهم للرحيـل عـن  إسـرائيلهناك شعور عميق بين العرب يف 

وهــــذا . الفلســــطينيةســــيتزايد، وهــــم يخشــــون بــــدء عمليــــة ترحيــــل لهــــم بعــــد قيــــام الدولــــة 
اإلحســــاس نــــابع مــــن جتــــربتهم خــــالل االنتفاضــــة، عنــــدما واجهــــوا العــــداء والتحــــريض 

واملؤسســــة  اإلســــرائيليالعنصــــري واملطالبــــة بتــــرحيلهم مــــن قطــــاع كبيــــر مــــن اجملتمــــع 
                                                            

)٢٦(  Michael Harsgor and Maurice Stroun, Israel and the Arab Palestinian State as 
Non-irredentist Entities (Tel-Aviv: The International Center for Peace in the 

Middle East, 1989). 
)٢٧(  Jaffee Center for Strategic Studies, Study Group, The West Bank and Gaza, 

Israel’s Options for Peace (Tel-Aviv: Tel-Aviv University, 1989), p. 97. 
  :نظراملزيد من املناقشة بشأن هذه املسألة،  

Mark Heller, A Palestinian State: The Implications for Israel (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1983), pp. 106-108; Joseph Alpher, Settlements and 
Borders: Final Status Issues: Israel-Palestinians, Study no. 3 (Tel-Aviv: Tel-
Aviv University, Jaffee Center for Strategic Studies, 1994). 
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  )٢٨(.احلاكمة
ين من شأنها أن الفلسطينيإن السيناريو األكثر تشاؤماً يتصور تسوية سياسية مع 

إىل مقاومـة مثـل هـذه التسـوية، األمـر الـذي سـيزيد يف  إسـرائيلتدفع اجلناح اليمينـي يف 
اً علــــى يــــد فلســــطيني ٢٩وقــــد يكــــون مقتــــل . اإلســــرائيليعمليــــة االســــتقطاب يف اجملتمــــع 

رم اإلبراهيمـــــي صـــــباح اخلـــــامس والعشـــــرين مـــــن يف اخلليـــــل يف احلـــــ يهـــــوديمســـــتوطن 
إن مـــن شـــأن مثـــل هـــذه . ىل مـــا قـــد يحـــدث يف املســـتقبلإ، مؤشـــراً ١٩٩٤فبرايـــر /شـــباط

وقــد ال يكــون بعيــداً عــن الواقــع . العناصــر أن يســتخدم مزيــداً مــن العنــف لتخريــب االتفــاق
يمارسـها إىل التنبؤ بأن اجلناح اليميني املتنـامي سـيوجه جـزءاً مـن أعمـال العنـف التـي 

، وبأنـــــه ســـــيطالب بترحيـــــل الســـــكان العـــــرب إىل الدولـــــة إســـــرائيلاملـــــواطنين العـــــرب يف 
، فـإن فلسـطينيةوهناك إحساس عميق باخلوف من أنه يف حال قيام دولـة . ةالفلسطيني
مــــــن اجلســــــم السياســــــي " الســــــرطان العربــــــي"الستئصــــــال قــــــد تنتهــــــز الفرصــــــة  إســــــرائيل

  .إسرائيلويمكن أن يؤدي هذا بدوره إىل قيام حرب أهلية وسفك الدماء يف . اإلسرائيلي

  عملية التهميش
ولفحـص تـأثير . إسـرائيلإن إنشاء كيان فلسـطيني قـد يـؤدي إىل تهمـيش العـرب يف 

  :أن تُدرسا جب، هناك مسألتان ياإلسرائيليهذا الكيان يف اجملتمع 
ين والبالد العربية وسـيلةً الفلسطيني لنزاعاتها اخلارجية مع إسرائيلاستغالل  - ١

  .للسيطرة على صراعاتها السياسية واالجتماعية الداخلية
  .املشكل حديثاً الفلسطينيوالكيان  إسرائيلالعالقة املستقبلية بين  - ٢

صــراعاتها  إســرائيل" تصــدير"إن املالحظــة األُوىل التــي ســيتم إبــداؤها تتصــل بــنمط 
ين وجيــــران الفلســــطينيوالطبقيــــة، علــــى شــــكل عــــدوان علــــى الداخليــــة والعرقيــــة والدينيــــة 

للحفـاظ علـى " التهديـد اخلـارجي مـن جانـب العـرب" إسرائيللقد استغلت . العرب إسرائيل
ويعتقـد بعـض . الوحدة الداخلية، ومن أجل السيطرة على صراعاتها الداخليـة وتهميشـها

رقيين يف األحيـاء الفقيـرة الشـ اليهـوداملراقبين أن املواجهات يف أوائل السـبعينات بـين 
يف القدس وتل أبيـب، التـي قادهـا تنظـيم الفهـود السـود للمطالبـة باملسـاواة االجتماعيـة 

 إســــرائيلبــــين  ١٩٧٣واالقتصــــادية، خمــــدت بدرجــــة كبيــــرة عنــــدما انــــدلعت حــــرب ســــنة 
  .لكن فعالية هذه املقاربة ضعفت منذ العقد املاضي أو أكثر قليالً. والدول العربية

، طوال أعـوام كثيـرة، احملافظـة علـى مظهـر الوحـدة الوطنيـة إسرائيلولقد استطاعت 
ـــرةً، جمتمعـــاً ودولـــة، مـــن جيرانهـــا  إســـرائيلاالجتماعيـــة والسياســـية بتصـــويرها  حماصَ

ون، بصـــورة خاصـــة، يُصـــوَّرون بـــأنهم يحـــاولون دائمـــاً تـــدمير الفلســـطينيوكـــان . العـــرب
                                                            

)٢٨(  Marwan Darweish, "Palestinians in Israel: The Impact of the Intifada," in Living 
the Intifada, by Andrew Rigby (London: Zed Books, 1991), pp. 203-220. 
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وقـد . حفظ الوحدة املفروضة على جمتمـع منقسـموكان هذا التهديد اخلارجي ي. إسرائيل
ين، إىل جانــــــب إقامــــــة عالقــــــات الفلســــــطينيو إســــــرائيلأدى توقيــــــع اتفــــــاق الســــــالم بــــــين 

الـذي وحـد  "التهديـد اخلـارجي"دبلوماسية ببعض الدول العربيـة، إىل تراجـع اخلـوف مـن 
التناقضــات التــي النســبية هــذه يف ظهــور " الالحــرب"وعجلــت حالــة . أعــوامعــدة  إســرائيل

  .تتخذ اآلن شكل معارضة لعملية السالم
، خطـــا حـــزب الليكـــود، الـــذي قـــاد حملـــة العنـــف والتحـــريض هـــذه، ١٩٩٣ومنـــذ ســـنة 

خطــوات كبيــرة يف اجتــاه اليمــين، إىل حــد أصــبح معــه تمييــزه مــن اليمــين املتطــرف أمــراً 
يــــل شــــارون وأريئ وقــــد وظــــف اجلنــــاح اليمينــــي، الــــذي يقــــوده بنيــــامين نتنيــــاهو. صــــعباً

حكومــة [ورحبعــام زئيفــي وآخــرون، جهــوداً هائلــة لنــزع الشــرعية عــن احلكومــة احلاليــة 
ويدعي هؤالء أن احلكومة ال تتمتع . وإسقاط االئتالف بين حزب العمل وميرتس] العمل

تعتمــــد علــــى تأييــــد  يهوديــــة، وأن ال شــــرعية حلكومــــة اإلســــرائيليبتأييــــد أغلبيــــة الشــــعب 
وأبدوا معارضتهم للحكومة، ولرابين بصورة خاصـة، واصـفين . أعضاء الكنيست العرب

وظهـــرت فتـــوى . والشـــعب للخطـــر اليهوديـــةإيـــاه باخلـــائن والقاتـــل الـــذي يعـــرض الدولـــة 
 ،دينيــة وصــلوات تــدعو اجلنــود إىل رفــض تنفيــذ األوامــر الداعيــة إىل إجــالء املســتوطنين

. الصـهيونية اليهوديةا وتدعوهم إىل التصدي لسياسة احلكومة التي خانت األيديولوجي
ورُفعــــت يف مســــيرات وتظــــاهرات اجلنــــاح اليمينــــي الفتــــات صــــورت رابــــين ضــــابطاً يف 

ويف منــاخ التحــريض علــى القتــل هــذا، كانــت املســألة مســألة وقــت فقــط . اجلــيش النــازي
ومـن قبيـل املفارقـة أن السـالم، ال احلـرب، هـو . صبعه على الزنادأقبل أن يضغط أحدهم 

  )٢٩(.اإلسرائيليالذي ساهم يف الهيجان االجتماعي والسياسي يف اجملتمع 
ين، وانخفــاض التهديــد اخلـــارجي الفلســطينيو إســرائيلإن توقيــع اتفــاق ســالم بــين 

لـــق وحـــدة داخـــل خل -	"العـــدو اجلديـــد" إســـرائيلإىل حـــدود دنيـــا، قـــد يجعـــالن العـــرب يف 
وقـــد . كـــبش الفـــداء اجلديـــد إســـرائيلوهكـــذا، فقـــد يصـــبح العـــرب يف . اإلســـرائيلياجملتمـــع 

، وال يكنــون والء الفلســطينيةيُنظــر إلــيهم أنهــم عــدو مــن الــداخل، وخونــة ملصــلحة الدولــة 
  .سرائيلإل

العــــرب يف الدولــــة "وتلقــــى وجهــــة النظــــر هــــذه تأييــــداً مــــن إيــــان لوســــتك، يف كتابــــه 
، الــذي يقــول فيــه إن أي مطالــب للقيــام بــدور نشــيط أكبــر ومشــاركة أوســع يف "اليهوديــة

وهــــذه املطالــــب . املــــوارد مــــن أجــــل التنميــــة يف القطــــاع العربــــي ســــيتم رفضــــها نهائيــــاً
ين العــــرب مــــن أبنـــاء الشــــعب نفســــه عبــــر الفلســــطينيستصـــبح أكثــــر إحلاحــــاً إذا اتضـــح أن 

خلدمـــــــة املدنيـــــــة والسياســـــــة احلـــــــدود يتمتعـــــــون ضـــــــمن اجملتمـــــــع بمناصـــــــب عليـــــــا يف ا

                                                            
، "القـــــــــدس" ، جريـــــــــدة"اإلســـــــــرائيليثـــــــــوران يف اجملتمـــــــــع "مـــــــــروان درويـــــــــش وســـــــــمير عـــــــــوض،   )٢٩(

٨/١١/١٩٩٥.  
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يشــعرون بخــوف عميــق مــن أن تســعى  إســرائيلوالعــرب يف    )٣٠(.واملؤسســات األكاديميــة
جاهـــــدة لطمـــــس هـــــذه املطالـــــب، وال ســـــيما أنـــــه يتـــــوفر لـــــديها جهـــــاز عســـــكري  إســـــرائيل

املنـــــــاطق احملتلـــــــة، ويمكـــــــن علـــــــى  ةواســـــــتخباراتي ضـــــــخم، دُرب فيمـــــــا مضـــــــى للســـــــيطر
  .استخدامه ضد سكانها

هــــذه النظريــــة رفضــــاً َ قاطعــــاً،  إســــرائيلويـــرفض اليســــار الليبــــرايل واملســــؤولون يف 
لكن ملعظم حاالت هذه العقدة جذوره . ويعتبرون أنها نابعة من عقدة جنون االضطهاد

فيـه أن إقامـة الدولـة  إسـرائيلوليس من الشطط تخيل سـيناريو تـرى . وأساسه يف الواقع
وكنتيجة، وكردة فعل على ذلك . إسرائيلمن جانب  تنطوي على تنازل كبير الفلسطينية

، إســــرائيلالقوميــــة لدولــــة  اليهوديــــةقــــد يُبــــذل جهــــد خــــاص لتأكيــــد الطبيعــــة الصــــهيونية 
أن "وقــد أعــرب مــدرس عــن اعتقــاده . ين العــرب أكثــر فــأكثراإلســرائيليوبالتــايل تهمــيش 

 اليهوديــةية ســيعزز هويتهــا الصــهيونالغربيــة وقطــاع غــزة  الضــفةمــن  إســرائيلانســحاب 
  )٣١(."ويسبب مزيداً من التمييز ضد املواطنين العرب

علـــى أن طبيعـــة " اخلـــط األخضـــر"ون علـــى جـــانبي الفلســـطينيون واإلســـرائيليويتفـــق 
جتــاه  إســرائيلســتحدِّد بدرجــة كبيــرة سياســة  إســرائيلو الفلســطينيةالعالقــة بــين الدولــة 

ذلك إىل ازديـاد حـدة التـوتر بـين  ومن املمكن أن ينشأ عداء، وأن يؤدي. مواطنيها العرب
ومـن ناحيـة أُخـرى، فـإن قيـام دولـة . ويحدث تـأثيرات سـلبية إسرائيليف  اليهودالعرب و

قمعيـــة وغيـــر ديمقراطيـــة يمكـــن أن يســـتفز القـــوى الديمقراطيـــة والتقدميـــة يف  فلســـطينية
 وقــد. الفلســطيني، بمــن فيهــا العــرب، ويــؤدي إىل نشــوء هــوة بــين شــطري الشــعب إســرائيل

أثار إغالق الصحف واالعتقال مـن دون حماكمـة، ومـوت مشـتبه فيـه خـالل االسـتجواب، 
ر تلميـذ يف املرحلـة الثانويـة . الفلسطينيةللسلطة الوطنية  إسرائيلانتقاد العرب يف  وعبَـّ

غيـــر ديمقراطيـــة، مثـــل بعـــض الـــدول  فلســـطينيةقيـــام دولـــة "بوضـــوح عـــن ذلـــك بقولـــه إن 
  )٣٢(."إسرائيليع ويقوض وضعنا كفلسطينيين يف العربية األُخرى، سينفر اجلم

ليســوا جــزءاً مــن  إســرائيلالرســمية، فهــي أن العــرب يف  اإلســرائيليةأمّــا وجهــة النظــر 
ويف الواقــع، فــإن األوضــاع . يونإســرائيل، بــل هــم مواطنــون الفلســطينيةاحلركــة الوطنيــة 

ومنحــت األحــزاب الصــهيونية شــرعية العمــل داخــل الوســط  ،احلاليــة ســهلت أســرلة العــرب
العربــي، وســاعدت يف قبــول وجهــات نظــر سياســية كانــت فيمــا مضــى تعتبــر تعاونــاً مــع 

وخـــالل العـــامين الفـــائتين، أعـــادت األحـــزاب الصـــهيونية تنظـــيم . اإلســـرائيليةالســـلطات 
ومبـام وحـزب  نفسها يف القرى العربية، وأنشأت حركات شبابية جديدة تابعـة مليـرتس

                                                            
)٣٠(  Ian Lustick, Arabs in the Jewish State: Israel’s Control of a National Minority 

(Austin: University of Texas Press, 1980), pp. 237-271. 
  .١٩٩١يوليو /مقابلة مع غانم حبيب الله، مدرّس، تموز  )٣١(
  .١٩٩٥أغسطس /يف الطيبة، آبمقابلة مع تلميذ عربي يف مدرسة ثانوية   )٣٢(
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  )٣٣(.العمل كان لها دور بارز يف االنتخابات احمللية العربية

  الفلسطينيالعالقات بالكيان 
ين ستتضــمن بالضــرورة الفلســطينيو إســرائيلإن احملصــلة السياســية للتســوية بــين 

 الفلســطيني، الــذي وُضــع األســاس لــه يف اجتمــاع اجمللــس الــوطني إســرائيلقبــول وجــود 
. ١٩٩٣سـبتمبر /، ويف اتفـاق أوسـلو املعقـود يف أيلـول١٩٨٨فمبر نـو/يف تشرين الثاين

وهكــــــذا، فإننــــــا ســــــننطلق مــــــن القبــــــول املتبــــــادل ملبــــــدأ الــــــدولتين املســــــتقلتين، فلســــــطين 
ين يف الفلســــــطيني، حملاولــــــة استكشــــــاف العالقــــــة املســــــتقبلية احملتملــــــة بــــــين إســــــرائيلو

  .ودولة فلسطين إسرائيل
مـــن  إســـرائيليمكـــن أن يتوقعـــه العـــرب يف  هنـــاك وجهتـــا نظـــر رئيســـيتان بشـــأن مـــا

أُوالهمـــــا تتوقـــــع قيـــــام عالقـــــات بنـــــاءة ومســـــاندة : املتشـــــكل حـــــديثاً الفلســـــطينيالكيـــــان 
متبادلــة، وثانيتهمــا تبــدي حتفظــات وتلــزم جانــب احلــذر يف توقعاتهــا إزاء هــذه الدولــة 

  .اجلديدة
ســيوفرون جســراً يســاهم  إســرائيلوتــرى وجهــة النظــر األُوىل بوضــوح أن العــرب يف 

ين الفلســطينيوصــلة القربــى بــين . وتشــجيعها إســرائيلويف إقامــة صــالت بــين فلســطين 
وسـيلة جـاهزة إلقامـة عالقـات  الفلسـطينيةوفلسـطين سـتوفر للدولـة  إسرائيليف كل من 

دور مركــزي يف تطبيــع العالقــات  إســرائيلوهكــذا، ســيكون للعــرب يف .. إســرائيلعمــل مــع 
ين قـــاموا منــذ اتفــاق أوســـلو بــدور مركـــزي الفلســطينييضـــاف إىل ذلــك أن و. بــين البلــدين

إذ قــام عبــد اللــه نمــر درويــش وأحمــد الطيبــي، وهمــا . ين أنفســهمالفلســطينيكوســيط بــين 
، الفلســـطينيةوالســـلطة الوطنيـــة " حمـــاس"، بـــدور الوســـيط بـــين إســـرائيلفلســـطينيان مـــن 

مـــن " حمـــاس" إطـــالق قيـــاديي كمـــا أنهمـــا ســـهال. وتوصـــال إىل عقـــد اتفـــاق بـــين الطـــرفين
  .١٩٩٥أكتوبر /السجن يف تشرين األول

، خــالل العقــدين املاضــيين أو "اخلــط األخضــر"ون علــى جــانبي الفلســطينيولقــد طــور 
وهــــم يشــــاركون يف أنشــــطة . أكثــــر، عالقــــات سياســــية وثقافيــــة واجتماعيــــة فيمــــا بيــــنهم

لصــعيد الثقــايف، يقومــون وعلــى ا. معــاً إســرائيلولقــاءات سياســية يف املنــاطق احملتلــة و
بالكتابة والنشر يف الصحف واجملالت الصـادرة يف اجلـانبين، ويشـاركون يف األنشـطة 

وعلــــى الصــــعيد االجتمــــاعي، يحــــرص األقــــارب وأفــــراد . املســــرحية والفنيــــة هنــــا وهنــــاك
ومــن املمكــن أن تســتمر أشــكال االتصــال هــذه . العــائالت علــى االتصــال بعضــهم بــبعض

، بـــل قـــد تتعـــزز بفعـــل التلفـــاز واملـــذياع وأجهـــزة تكنولوجيـــة طينيةفلســـبعـــد قيـــام دولـــة 
  .أُخرى سيكون لها دور مهم

 إســـرائيلطالبـــاً مـــن العـــرب يف  ٦٦، كـــان هنـــاك ١٩٨١/١٩٨٢العـــام الدراســـي يف 
                                                            

  .حيدر، مصدر سبق ذكره  )٣٣(
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معظمهم يدرس الدين وكان . يدرسون يف املؤسسات التعليمية العليا يف الضفة الغربية
ويوجد يف الوقـت احلاضـر . إسرائيلنظراً إىل انعدام الفرص املالئمة لذلك يف  اإلسالمي

ومـن املـرجح . يعملون يف جامعات الضـفة الغربيـة إسرائيلأستاذاً جامعياً من  ٣٥نحو 
  )٣٤(.أن يرتفع هذان العددان يف حال حتقق السالم يف املستقبل

ة بالشخصــــــــيات ومــــــــن املثيــــــــر لالهتمــــــــام أن نالحــــــــظ أن لعامــــــــة النــــــــاس، مقارنــــــــ
 الفلســـــطينية، توقعـــــات كبيـــــرة أن الدولـــــة إســـــرائيلاالجتماعيـــــة والسياســـــية العربيـــــة يف 

ويعتقـــد أحـــد املـــراقبين أن مـــن . إســـرائيلســـتدعمهم يف حملـــتهم السياســـية واملدنيـــة يف 
يف نضــالهم،  إســرائيلين يف الفلســطيني الفلســطينيةاملنطقــي والــواقعي أن تــدعم الدولــة 

بتأييـــدهم قيـــادة  إســـرائيلون واعيـــة للـــدور الـــذي قـــام بـــه العـــرب يف وال ســـيما أنهـــا ســـتك
  .فلسطينيةدولة 

، يف األســـــــاس شخصـــــــيات إســـــــرائيلين يف الفلســـــــطينيويف املقابـــــــل، فـــــــإن بعـــــــض 
، ويتوقع تـدخالً أقـل يف الفلسطينيةسياسية واجتماعية، يتوقع القليل من ناحية الدولة 

اجلديــد ســيكون منهمكــاً يف مشــكالته  الفلســطينيشــؤونه، ويميــل إىل االعتقــاد أن الكيــان 
ســيُتركون علــى  إســرائيلاالقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية الداخليــة، وأن العــرب يف 

علــى أن مســألة  إســرائيلولقــد أصــرت . الهــامش ولــن يجــري وضــعهم يف ســلم األولويــات
أن فلســطينية التحريــر ال نظمــةي داخلــي، وأنــه ال يحــق ملإســرائيلالعــرب يف إســرائيل شــأن 

ذلــــك يف الوقــــت احلاضــــر ومل حتــــاول التحريــــر الفلســــطينية  منظمــــةوقبلــــت . تتــــدخل فيــــه
  .التشكيك فيه

أمّــا الســيناريو اإليجــابي، فيتصــور نشــوء وضــع تتقــارب فيــه الــدولتان املنفصــلتان 
وســيكون حلــدوث ذلــك تــأثير إيجــابي . ثقافيــاً وسياســياً واقتصــادياً) إســرائيلفلســطين و(

مــــن التحــــرك بالتــــدريج بعيــــداً عــــن العــــدوان  إســــرائيلن وجيرانهــــا، وســــيمكّ إســــرائيليف 
  .والعزلة لتندمج يف الشرق األوسط

، فـــإن التعــــاون إســـرائيلوبحســـب شـــروط اتفاقـــات الســـالم بـــين فلســـطين واألردن و
وسـينظر إىل عمليـات . االقتصادي سيكون جزءاً من املكونات األساسية لهذه االتفاقـات

، مثـل املـوانئ واملطـارات واملشـاريع الصـناعية واملشـاريع التعاونيـة التطوير املشـتركة
ويعتقـــد الـــبعض أن العـــرب يف    )٣٥(.التعـــاوناإلقليميـــة، علـــى أنهـــا األســـاس يف مثـــل هـــذا 

                                                            
)٣٤(  Kamal Abdulfattah, "The Geographical Distribution of the Palestinians on both 

Sides of the 1949 Armistice Line," in Palestinians Over the Green Line, edited 
by Alexander Scholch (London: Ithaca Press, 1983), p. 108. 

)٣٥(  Palscov, op. cit., pp. 34-35. 
  :نظراملناقشة مفصلة،   
 George Abed, The Economic Viability of a Palestinian State (Washington, D.C.: 

Institute for Palestine Studies, 1990). 
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فقد يجـذب ذلـك . سيستفيدون من هذه املشاريع، وخصوصاً يف جمال السياحة إسرائيل
 اإلســالميةأكثــر مــن مليــون حــاج يف الســنة، وخصوصــاً أولئــك الــذين ســيأتون مــن الــدول 

 الضـــفةوســـيتمكن املوظفـــون الســـياحيون يف . وســـيتمكنون مـــن زيـــارة القـــدس أول مـــرة
علــى تنظــيم رحــالت علــى  رائيلإســين مــن فلســطينيمــن التعــاون مــع  الغربيــة وقطــاع غــزة

  ".اخلط األخضر"جانبي 
ــا األكــاديميون  ون، فــإن معظمهــم يحمــل تصــوراً متشــائماً فيمــا يتعلــق الفلســطينيأمّ

وهــذا التصــور مغــاير . إســرائيلعلــى العــرب يف  الفلســطينيبالتــأثير االقتصــادي للكيــان 
 إســرائيليف وهنــاك تخــوف مــن أن يصــبح العــرب . لتصــور عامــة النــاس ورجــال األعمــال

يف العـــــامل العربـــــي وفلســـــطين أو العكـــــس بـــــالعكس، وتخـــــوف مـــــن أن  ســـــرائيلوســـــطاء إل
كمـــا يعتقـــد آخـــرون أن . تســـتفيد فئـــة صـــغيرة فقـــط مـــن أصـــحاب األعمـــال مـــن هـــذا الـــدور

وفلسطين سـيزيد يف مشـكلة البطالـة بـين العـرب  إسرائيلتأثير العالقة االقتصادية بين 
وســـيتأثر احملصـــول . ليـــد العاملـــة القادمـــة مـــن فلســـطين، نظـــراً إىل رخـــص اإســـرائيليف 

ومــع . ، نظــراً إىل اإلنتــاج القليــل التكلفــة الــوارد مــن فلســطينإســرائيلالزراعــي العربــي يف 
التشـــديد علـــى أن معظـــم احلجـــج يف اجملـــال االقتصـــادي ينقصـــه مـــا يدعمـــه  جـــبذلـــك، ي
  .واقعياً

 إســـرائيلدة يف عالقـــات بإمكـــان بـــروز حقبـــة جديـــاألول أمـــل ويـــرتبط بالســـيناريو 
والتعاون االقتصادي والثقايف عبـر احلـدود سيشـجع التعـاون السياسـي . بالعامل العربي

أيضاً، بحيث تتمكن القوى الداعية إىل التغيير االجتماعي والسياسي يف اجملتمعين من 
. تطوير إطار عمل جديد مبني على أساس علماين ديمقراطـي ال علـى أسـاس دينـي قـومي

دور يف هـــذه العمليـــة، يتمثـــل يف حتـــولهم إىل جســـر بـــين بـــ إســـرائيلوقـــد يقـــوم العـــرب يف 
فائـدة كبيـرة  إسـرائيلوسيستمد العـرب يف . وفلسطين واألقطار العربية األُخرى إسرائيل

وســيكون يف . والعــامل العربــي إســرائيلملموســة مــن أي حتســن يطــرأ علــى العالقــات بــين 
  .١٩٤٨إمكانهم زيارة الدول العربية أول مرة منذ سنة 

  صةاخلال
خالل العقدين املاضيين، أصبحت فكرة إنشاء كيان فلسطيني يف املناطق احملتلة 

كمــا كانــت موافقــة العــرب . ين وســائر العــاملالفلســطينيأكثــر قبــوالً لــدى  ١٩٦٧منــذ ســنة 
ــــــى حــــــل الــــــدولتين اعترافــــــاً بوضــــــعهم احلــــــايل إســــــرائيليف  ، يف أغلبيــــــتهم العظمــــــى، عل

  .يينإسرائيلواملستقبلي كمواطنين 
إىل  فلســطينيةمـن النتــائج احملتملـة لقيــام دولـة  إســرائيلبمخـاوف  تعلــقمّـا فيمـا يأ

أنـه خطـر أمنـي حمتمـل  علـى ين ينظر إىل مثل هـذا الكيـاناإلسرائيليجوارها، فإن بعض 
ين اإلسـرائيليين والفلسـطينيومـع ذلـك، يعتـرف آخـرون بحاجـة . ومصـدر لعـدم االسـتقرار
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باألمـان ويـتم قبولهـا  إسرائيلإذ كي تشعر . إىل العيش بسالم وبضرورة االعتراف بذلك
  .ين القومية واإلنسانيةالفلسطينييف الشرق األوسط، من الضروري أن تلبَّى حقوق 

، هنـاك إسـرائيلبالنسبة إىل العـرب يف  فلسطينيةوفيما يتعلق بتأثيرات قيام دولة 
ذا احلل سيكون له تأثير نفسي وعـاطفي مهـم يف اعتـزازهم اعتقاد قوي فحواه أن مثل ه

وقـد تســاهم هـذه األوضــاع اجلديــدة . إســرائيلوهـويتهم، وأنــه ربمـا يشــجع انـدماجهم يف 
، ومـن املمكـن أن تسـاعد إسـرائيلبدرجة كبيرة يف خفض التوتر بين العرب واليهـود يف 

مـــن  إســـرائيلإىل العـــرب يف  وبـــدالً مـــن أن يُنظـــر. يف تطـــوير التفـــاهم والثقـــة املتبـــادلين
  .خالل عدسة األمن فقط، فقد يعامَلون كمواطنين متساوين

االهتمـام يف " التهديد اخلارجي"ومن املمكن أن يحوِّل االنخفاض النسبي يف حدة 
مــــن التركيــــز علــــى القضــــايا األمنيــــة إىل التركيــــز علــــى املشــــكالت  اإلســــرائيلياجملتمــــع 
قضــايا العرقيــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية، ومــن هنــا، فقــد تتخــذ ال. الداخليــة

علـــى  يهوديـــةإن تشـــكيل أحـــزاب . إىل جانـــب القضـــايا الدينيـــة العلمانيـــة، مظـــاهر جديـــة
الروســي،  اليهــوديالشــرقي وحــزب شيرانســكي  اليهــوديأســاس عرقــي، مثــل حــزب اليف 

اه تعـاظم قـوة وهذه مرحلة مهمـة يف اجتـ. سيشجع عملية االستدارة والتحول إىل الداخل
 إسـرائيلمثل هذه اجلماعات السياسـية، وإضـفاء الشـرعية علـى حـق املطالبـة بـأن تكـون 

  .دولة متعددة الثقافات واألعراق واللغات، أو دولة ثنائية القومية
يعتقــدون، يف أغلبيــتهم العظمــى، أن هــذا التغيــر يف األوضــاع  إســرائيلإن العــرب يف 

. لهــم يف النضــال مــن أجــل مســاواة مدنيــة وسياســيةســيمهد الطريــق أمــام أوضــاع أفضــل 
توجــه يركــز علــى املطالــب املدنيــة، مثــل اخلــدمات : وقــد تبــرز اســتراتيجيا ذات تــوجهين

 إســرائيلين يف الفلســطينيوالتطــوير وامليزانيــة، وتوجــه يركــز علــى االعتــراف السياســي ب
ك، ســـيبدأ نقـــاش ونتيجـــة ذلــ. كأقليــة قوميـــة، ويطالــب بتغييـــر قـــوانين اجلنســية والهجـــرة

  ، أم دولة لكل مواطنيها؟يهوديةدولة : اإلسرائيليةبشأن طبيعة الدولة 
أن تـــــأثير وقـــــادة سياســـــيون يعتقـــــدون  إســـــرائيلفلســـــطينيون يف ثمـــــة أكـــــاديميون 

وهـــم ينتقـــدون عمليـــة دمـــج . إســـرائيلالعمليـــة الســـلمية سيشـــجع علـــى أســـرلة العـــرب يف 
فبعـــــد ضـــــغط . توضـــــيح مـــــا هـــــي األســـــرلة، لكـــــنهم ال يســـــاهمون يف إســـــرائيلالعـــــرب يف 

 ٢٠٠متواصـــل علـــى احلكومـــة، وافقـــت وزارة التعلـــيم علـــى خطـــة يـــتم بموجبهـــا توظيـــف 
هـل . أكاديمي عربي يف خمتلف مؤسسات وجامعات الدولة على مدى العـامين املقبلـين

أن  إســـــرائيلأنهـــــا عمليـــــة دمـــــج ينبغـــــي للعـــــرب يف  علـــــى يمكـــــن النظـــــر إىل هـــــذه اخلطـــــوة
تعزيزها عن طريق تنظيم حمالت  جبأنها جمرد زيادة يف فرص العمل ييرفضوها، أم 

وأن يحصـــلوا علـــى  ،يريـــدون أن ينـــدجموا يف الدولـــة إســـرائيلمؤيـــدة لهـــا؟ إن العـــرب يف 
، لكـــــن يجـــــب أوالً إســـــرائيلاالعتـــــراف بحقـــــوقهم السياســـــية واملدنيـــــة كأقليـــــة قوميـــــة يف 

 -	إن النتيجـة السياسـية ألوسـلو. الـذوبانالتوصل إىل تعريف واضح يميز االندماج مـن 
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ب تســــتوجب تفحصــــاً جديــــداً للقضــــايا األساســــية التــــي تتعلــــق بــــالعرب يف  -	أ وأوســــلو
  .وعالقتهم بالدولة إسرائيل

 فلســـطينيةفثمـــة خمـــاوف مـــن أن تثيـــر دولـــة . وهنـــاك رؤيـــة للمســـتقبل أكثـــر تشـــاؤماً
دولــة اجلديــدة، وهنــاك خشــية بمــا يلحقهــم بال إســرائيلمطالــب انفصــالية بــين العــرب يف 

 ".عدواً داخلياً"بصفتهم " كبش فداء"لدى السكان العرب أن يصبحوا 
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