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  :ودولة إسرائيل 48فلسطينيو 
  تشخيص احلاضر وتصورات املستقبل

  )ثالث وثائق(
 

: لتأثيرات مشروعين سياسيين راديكاليين 1948ون الذين مل يغادروا أراضيهم يف سنة الفلسطيني خضع
فقد كان هناك مشروع قومي عربي يجذبهم إليه بقوة هو املشروع الناصري يف . أحدهما طارد وثانيهما جاذب

وكان هناك، يف الوقت نفسه، مشروع صهيوين يلفظهم . املسلح يف ما بعد الفلسطينيداية األمر، ثم الكفاح ب
ين الفلسطينيلكن، بعد نحو ستين عاماً على النكبة األوىل، فشلت سياسة حتويل . ويهمشهم ويثير الريبة بوجودهم

كثيراً، وكذلك تغير اجملتمع اإلسرائيلي؛ فما عاد  لإسرائيون يف الفلسطينيإىل حطابين وسقائين، وتغير  إسرائيليف 
ين إليه بعدما تناثرت احلركة القومية العربية هباء، وبعدما انحسر، بهذا القدر الفلسطينيهناك مشروع عربي يجذب 

 ليةاإلسرائيويف اجلهة املقابلة، تراجعت، إىل حد ما، سياسات التهميش . الفلسطينيأو ذاك، مشروع التحرير الوطني 
ومع ذلك . ين العرب بفضل صمودهم وتشبثهم بهويتهم ونضالهم يف سبيل حقوقهمالفلسطينيالتي مورست بحق 

، )يف الوسط اليهودي% 7% (25، والبطالة بينهم تناهز )فقط بين اليهود% 12(منهم حتت خط الفقر % 58ما زال 
  ).ليهودياتبين النساء ا% 71% (17وعدد النساء العربيات العامالت ال يتعدى 

يف خضم هذا الوضع، ثمة جيل فلسطيني جديد، واثق بنفسه، يحاول أن يصوغ رؤى جديدة للمستقبل تقوم على 
احلق يف البقاء يف وطنه، وعلى املساواة الكاملة مع اليهود يف إطار دولة ديمقراطية تعاقدية تتيح له أن يكون 

ون الفلسطينيويف هذا امليدان من التفكير، أجنز . ذه الدولةشريكاً يف تقرير املستقبل، ال جمرد جالية مقيمة به
  :مؤخراً ثالث أوراق مهمة هي

 وثيقة حيفا.  
  إسرائيلين يف الفلسطينيالتصور املستقبلي للعرب.  
 الدستور الديمقراطي.  

ويمكن . مونهاألهمية هذه األوراق ننشر، يف ما يلي، الفقرات الرئيسية منها التي تلخص جوهر هذه األوراق ومض
االطالع على النصوص الكاملة يف مواقع مصادرها يف الشبكة اإللكترونية، ويف موقع اجمللة يف الشبكة 
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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