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موجز تنفيذي
يســـعى هذا التقرير للمساهمة يف الجهود الرامية لتحسني ظروف 
العـــرب الفلســـطينيني داخـــل إرسائيـــل، عـــر تفكري إســـرتاتيجي 
ينطلـــق مـــن وضعهـــم الحـــايل صـــوب تطلعاتهـــم املســـتقبلية، 
كـــرشط أســـايس للعمل عـــى تحقيـــق أهدافهم. فيتابـــع جهوده 
لتفكيـــك التعقيـــد القـــامئ بنظـــام حيـــاة الســـكان العـــرب ووضع 
ســـيناريوهات مســـتقبلية محمتلـــة، مع تحديـــد التدابـــري املطلوبة 
لمضـــان تحقيق النتائـــج املواتية ودرء ما هو غـــري مرغوب منها. إن 
الســـياق الجيوســـيايس املحيط بهذا املســـعى والذي متزيه تغريات 
 ،

ً
، إقلمييا

ً
جذرية حاصلة عـــى مختلف األصعدة واملســـتويات )عامليا

( يتطلب مـــن العرب الفلســـطينيني يف 
ً
 ومجمتعيـــا

ً
، محليـــا

ً
وطنيـــا

 مســـؤولية تحديـــد مســـار مجمتعهم املســـتقبي، 
ّ

إرسائيـــل تـــويل
وتحـــايش اإلنتكاس نحـــو نزعات رجعيـــة تعّرض للخطـــر إمكانية 
تحقيق املســـتقبل الزاهـــر والنرّي. وعليـــه، فإّن التقريـــر منبثق من 

املذكورة.     الدوافـــع  هذه 
ل رصيد القوة غـــري املتكائف ما بني العرب الفلســـطينيني يف 

ّ
يشـــك

إرسائيل وســـكانها اليهود، كنتيجة للهمينـــة التاريخية واإلضطهاد 
الســـيايس، ذلـــك الســـياق الـــذي يســـتوحي منه »فريـــق العمل« 
 
ً
ســـيناريوهات املســـتقبل األربعـــة املحمتلـــة، وهـــي كالتـــايل: أوال

إدامـــة الوضع الراهن، مبـــا يؤدي ملحاولة إرسائيـــل فرض املزيد من 
العزلـــة بـــني مواطنيها العرب الفلســـطينيني وبني بقية الشـــعب 
الفلســـطيين، إّمـــا مـــن خال تشـــجيع دمجهـــم واســـتيعابهم أو 
 إنهيار 

ً
تصعيد الرصاع والســـقوط يف هاوية معارضـــة الدولة؛ ثانيا

الحـــدود املســـتقرة نتيجة النهيـــار وتدهور الدول املجـــاورة وصعود 
 
ً
 قيام دولة فلســـطينية مســـتقلة؛ رابعا

ً
اإلســـام املتطـــرف؛ ثالثا

تشـــكيل دولـــة واحـــدة ثنائية القوميـــة. هذه الســـيناريوهات، ال 
تؤســـس ملسارات تاريخية مســـتقلة لكنها تتمضن عنارص متداخلة 
ل األســـاس من أجل 

ّ
ومرتابطـــة يكمـــل أحدها اآلخر. وهي تشـــك

وضـــع أهداف قصـــرية متوســـطة وطويلـــة األمد، تعـــزز العنارص 
املرغوبـــة وتفـــي لنتائـــج مواتية تحـــول دون حـــدوث التطورات 

غـــري املرغوبة.    
يخلص التقرير ملناقشـــة اإلحتياجات األولية للعمل اإلســـرتاتيجي 



إســـرتاتيجية«. ولمضـــان  تشـــكيل »مرجعيـــة  وأهميـــة  الفعـــال 
التنســـيق والتعاون بـــني مكّونات املجمتع الفلســـطيين العربي يف 
إرسائيـــل، الـــذي يعاين التشـــظي والرصاعات الداخليـــة، ال بّد من 
مضـــان إعمتاد اآلليات الدميقراطية كرشط مســـبق لبنـــاء املجمتع. إذ 
فقـــط من خال اإللـــزام مببـــادئ الدميقراطية وثقافـــة التعددية، 
يصبـــح بإمكان التحـــرك اإلســـرتاتيجي إدماج جميـــع القوى داخل 
املجمتـــع. مـــن هنـــا تنبـــع الـــرضورة بوجـــود مرجعيـــة إســـرتاتيجية 
ترشف عى الخطة اإلســـرتاتيجية ومراحل العمل، بغية تشـــكيل 
 للتحـــرك ومضان 

ً
اإلرادة الجمعيـــة الرشـــيدة الـــي تكـــون أساســـا

 . متاسكه
عـــى الرغـــم مـــن أن اإلســـرتاتيجيات العينيـــة الـــي ســـُتعمتد، 
كاملشـــاركة السياســـية أو املقاطعـــة، ســـيمّت تحديدهـــا مـــن قبل 
املرجعيـــة اإلســـرتاتيجية وفـــق تغـــرّي الظـــروف، ال بّد مـــن بعض 
اإلعتبـــارات املعّينة. ولكون جميع الســـيناريوهات املواتية تنطوي 
عـــى التعايش مع املجمتع اليهودي، ســـيرتتب عـــن ذلك أن تكون 
الرشاكـــة مبثابـــة مفتـــاح إســـرتاتيجي لتحقيـــق النتائـــج املرجـــوة. 
وباملثل، ســـيكون مـــن الحمتي تحايش اللجوء ملـــا يقلل من التفوق 
األخـــايق للقضيـــة. مـــن هنـــا، ُيفـــرتض إســـتخدام الوســـائل غري 
العنفيـــة باإلضافـــة إىل فـــّك اإلرتباط مـــع الجهـــود الخارجية الي 
تســـتخدم العنـــف يف مواجهتها إلرسائيل. إنها الـــرضورة املطلوبة 
رتك كّل 

ُ
لنجـــاح نهضة الفلســـطينيني العـــرب يف إرسائيل، بيمنـــا ت

املســـائل األخـــرى للرمجعية اإلســـرتاتيجية.      



مدخــــل 
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ل هـــذا التقريـــر مقاربـــة جـــاّدة يف تحليـــل أوضـــاع العـــرب 
ّ

ُيشـــك
املنظومـــة  ســـياق  مضـــن  األخـــرض  الخـــط  داخـــل  الفلســـطينّيني 
ّية واإلقلميّية، والســـعي 

ّ
السياســـّية واالجمتاعّية واالقتصادّية املحل

املـــدروس لرصـــد مـــا مُيكـــن أن يتطّور مـــن ســـيناريوهات تعكس 
عاتهـــم نحـــو تغيري الواقـــع، أو أخرى ُيضطـــّرون إىل مواجهتها 

ّ
تطل

أو اعرتاضهـــا يف إطـــار مضـــان مصالحهـــم وحمايتها.

 
ٌ

يـــرى فريق التفكري اإلســـرتاتيجّي أّن التقرير الـــذي وضعه فاتحة
مـــة يف مســـتوى القيـــادات 

ّ
ملناقشـــات ومـــداوالت منهجّيـــة منظ

ا، عى 
ً

ـــب، ويف مســـتوى الحقول االجمتاعّيـــة واألكادميّية أيض
َ
خ والنُّ

ـــف عليـــه وإمكانّيات 
َ
ختل

ُ
ق وامل

َ
أن يكـــون الهـــدف هـــو تبـــنيُّ املّتف

العمـــل الجماعـــّي املشـــرَتك لتحقيق املمكـــن .ومن هنـــا، فالتقرير 
تجربـــة مفتوحة عـــى املجمتع وعى اإلضافات واملحـــاَوالت الحاصلة 
أو الـــي قد تحصل، وتنطلـــق من فرضّية أّن القيـــام بذلك ممكن 
يف ضوء وجـــود الوعي بالحاجة إىل التفكري والعمل اإلســـرتاتيجّي، 

ر القـــدرات واملعارف واملنهجّيـــات الازمة.
ُّ
وتوف

انطلق فريق العمل يف تجربته من سياق ِساته األساسّية:

ـــة تجـــارب التفكري اإلســـرتاتيجّي لدى العرب الفلســـطينّيني 
ّ
أ ـ قل

ل نقطة ضعـــف يف حياتهم 
ّ

داخـــل الخـــط األخرض، وهـــو ما يشـــك
ويف تعاملهـــم مـــع التحّديـــات املاثلـــة أمامهـــم. نقول هـــذا علًما 
برتاكـــم تجـــارب واجتهـــادات جماعّيـــة وِجهوّيـــة يف حيـــاة العرب 
ر وأحـــزاب )مثل النقاشـــات 

ُ
ط

ُ
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل مضـــن أ

الـــي ســـبقت مؤمتر الجماهـــري العربّيـــة املحظور يف العـــام 1980(، 
وفردّية )بحثّية أكادميّية( ومؤّسســـاتّية مبشـــاركة متخّصصني عرب 
)معهـــد جفعات حبيبا أو معهد فلورســـهامير(. وهنـــاك تجربة إعداد 
وثائـــق التصـــّور املســـتقبّي )أربع وثائـــق صدرت عن مركـــز عدالة 
رّية للرؤســـاء 

ْ
ومركـــز مـــدى الكرمل ومركز مســـاواة واللجنة القط

 
ٌ

التقرير فاتحة
ملناقشات 
ومداوالت 
مة 

ّ
منهجّية منظ

يف مستوى 
ب، 

َ
خ

ُّ
القيادات والن

ويف مستوى 
الحقول االجمتاعّية 
ا، 

ً
واألكادميّية أيض

عىل أن يكون 
الهدف هو تبيُّ 
ف 

َ
ختل

ُ
ق وامل

َ
ف

ّ
املت

عليه وإمكانّيات 
العمل الجماعّي 
املشرَتك لتحقيق 
املمكـن..
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ّ
ـــا(. وهـــي تجـــارب ُيمث

ً
ـ عـــن هـــذه الوثائـــق انظـــر الحق

العمـــل عالًيا، وإن كان لها رشطها الزمايّن والســـيايّس وفرضّياتها 
نجز من محاوالت اســـترشاف املســـتقبل 

ُ
املحـــدودة. فغالبّيـــة مـــا أ

انطلق من فرضّية املســـتقبل املحكوم بحـــّل الدولتني، أو متحور يف 
عاقـــة الدولة مبواطنيهـــا العرب مبعزل عن حّل الـــرصاع. ومتحورت 
الوثائـــق األربـــع حـــول الســـيناريو املرغـــوب واملأمول فقـــط، دومنا 
خوض يف ســـيناريوهات أو تطـــّورات تتعارض مـــع مصالح العرب 
الفلســـطينّيني ومشـــاريعهم السياســـّية. ومع هـــذا، فقد وضعنا 
هـــذه التجارب أمامنا لاســـتفادة منها يف ســـعينا إىل وضع التقرير 

اإلسرتاتيجّي.

ـــه اجتهاد منهجّي مغاير 
ّ
ب ـ رؤيـــة فريق العمل إىل التقرير عى أن

مِلا ســـبقه، ال يســـّد الباب أمام اجتهادات ومبـــادرات أخرى حاصلة 
ا مفتوًحا غـــري مغلق، ُيطلق  أو قـــد تحصل، بل تـــرى يف التقرير نصًّ

ل خامتة لها. 
ّ

العنان ملبادرات وال يشـــك

ج ـ جرت عملّية التفكري اإلســـرتاتيجّي وســـط تحـــّوالت جذرّية يف 
ّية وإقلميّية ودولّية وهي:  

ّ
خمســـة مســـتويات محل

نـــاخ الـــدويل: املحافل الدولّية مســـتزَنفة 
ُ
املســـتوى األّول ـ امل

عـــى جبهـــات عـــّدة إضافـــة إىل جبهـــة الـــرشق األوســـط. فهناك 
ـــة االقتصادّيـــة والتكنولوجّيـــة والسياســـّية وما 

َ
ســـريورات الَعْومل

ســـاع نشـــاط الحـــركات 
ّ
تنطـــوي عليـــه مـــن مشـــاريع همينـــة وات

العدمّيـــة التكفريّية يف أفريقيا والرشق األوســـط وانعكاس ذلك 
ر الشـــديد يف 

ّ
يف عملّيـــات إرهابّيـــة عى املســـتوى الـــدويّل، والتوت

الخليـــج العربّي ومناطق الجـــوار، وهناك الركـــود االقتصادّي، وال 
حـــاد األوروبـــّي وأثر الرتاجـــع االقتصادّي 

ّ
ســـمّيا يف بعـــض دول االت

ًرا. يضاف إىل 
ّ
يف الغـــرب )أزمـــات 2008، َو 2012(، ويف الصني مؤخ

هـــذا انشـــغال الدول العظمـــى -وعى رأســـها الواليـــات املّتحدة- 
مبصالحهـــا وترتيـــب اصطفافها من جديد يف ضـــوء متغرّيات مهّمة 
عـــى كّل املســـتويات. كذلـــك إّن الواليـــات املّتحـــدة تبـــدو أقـــّل 
ـــل الحـــازم يف الـــرصاع اإلرسائيّي- الفلســـطييّن 

ّ
اســـتعداًدا للتدخ

وإرغـــام إرسائيـــل عى االنصيـــاع للرشعّية الدولّيـــة. وهو ما تعّر 
عنـــه السياســـات األمريكّيـــة يف املنطقة يف الســـنوات األخرية. 

مـــع هـــذا، بـــرز خيـــار مقاطعـــة إرسائيـــل يف مســـتويات عديـــدة، 

رؤية فريق العمل 
إىل التقرير عىل 

ه اجتهاد منهجّي 
ّ
أن

مغاير مِلا سبقه، 
ال يسّد الباب 

أمام اجتهادات 
ومبادرات أخرى 

حاصلة أو قد 
تحصل..



فقـــد 10 |   مختلفـــة.  ومبســـتويات  شـــعبّية  أوســـاط  مـــن  ســـمّيا  وال 
حـــاد األوروبّي الســـلَع الوافـــدة إليها من 

ّ
وســـت بعـــض دول االت

ـــة. وباملقابل، عمدت 
ّ
املســـتوطنات اإلرسائيلّيـــة يف املناطـــق املحتل

مؤّسســـات املجمتـــع املـــديّن يف العديـــد مـــن الـــدول األوروبّيـــة إىل 
ـــا.  ـــا أو أكادمييًّ ـــا أو ثقافيًّ إعـــان مقاطعتهـــا إلرسائيـــل اقتصاديًّ
ونشـــطت لجنة املقاطعة الفلســـطينّية يف املحافل الدولّية لتشجيع 
 نجاحات ملموســـة أقلقـــت القيادات 

ً
قة

ِّ
املقاطعـــة إلرسائيـــل محق

اإلرسائيلّية. تلـــك حالة من نقد للسياســـات اإلرسائيلّية القمعّية 
ما توّسعت سياسات 

ّ
ســـاع كل

ّ
ـــحة لات

ّ
تحّولت إىل مقاطعات مرش

وعدوانّيتها. إرسائيـــل 

املســـتوى الثاين ـ اإلقلمي واملحيط العربّي واإلســـــــامّي:  
يشـــهد هذا الحـــزّي املمتـــّد من مشـــال أفريقيـــا إىل الخليـــج العربّي 
قة 

َّ
ا تنتـــِه. بالرغم من اآلمـــال املعل

ّ
ثـــورات بـــدأت العـــام 2011 ومل

عليهـــا، تحّولـــت بعض منهـــا إىل احرتابات عى الســـلطة أو حروب 
(، ويف ظهور إســـام 

ً
أهلّيـــة داميـــة )كالمين وســـورية وليبيا، مثا

ل بـِ "داعش" 
ّ
 عدمّي ممتث

ّ
ســـيايّس أصويّل يف بعض الدول، أو حـــى

الت دميقراطّية  ر إىل تحـــوُّ
َ
يف دول أخـــرى. وتطـــّورت يف بعضها اآلخ

حـــاور الدولّية 
َ
ال تـــزال جاريـــة )كتونـــس(. وهي حالة اســـتمثرتها امل

واإلقلميّيـــة لتحقيـــق مصالحهـــا وتنفيذ مشـــاريعها االســـتحواذّية 
ل مبـــارش أو غـــري مبـــارش يف الدولة الـــي أدركتها 

ّ
مـــن خـــال تدخ

التحّوالت. وهو ما زاد األمور تعقيًدا، وال ســـمّيا يف ســـورية والمين 
 عربـــّي يعاين 

َ
ـــه عـــال

ّ
وأدام االقتتـــاَل وصّعـــده. واملقصـــود هنـــا أن

مـــن رصاعـــات داخلّية تهـــّدد منظومـــة الدولة يف بعـــض األحيان، 
 مشـــهد اقتتال يومـــّي داخّي وانهيـــارات متتالية يف أحيان 

ّ
ويبث

ل مبعث قلـــق واهمتـــام بالنســـبة للعرب 
ّ

أخـــرى -وهـــو مـــا يشـــك
الفلســـطينّيني يف إرسائيل.

فول نجم املســــألة الفلســـطينّية: برز 
ُ
املســـتوى الثالثـ  أ

انســـداد أفق تســـوية القضّية الفلســـطينّية ومرشوعها الســـيايّس 
د 

ّ
القـــامئ عى حـــّل الدولتـــني وإســـرتاتيجّية التفاوض، وهـــو ما مه

ة والســـلطة 
ّ
النقســـام بـــني حمـــاس املســـيطرة عـــى ِقطـــاع غـــز

ة الغربّية دون ســـيادة 
ّ
فة عـــى الضف

ْ
رش

ُ
الوطنّيـــة بقيـــادة فتـــح، امل

ـــحة للتعّمـــق عـــى ضـــوء القطيعة بني 
ّ

فعلّيـــة. وهـــي حالـــة مرش
ـــر امليدايّن الـــدامئ بينهما. 

ّ
حركـــة حماس والســـلطة الوطنّية والتوت
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ّ

وقـــد أخفقـــت حـــى
ـــرات الداخلّيـــة. وهو ما اســـتمثرته 

ّ
وحـــدة وطنّيـــة وتهدئـــة التوت

إرسائيـــل عـــى نحـــٍو بالـــغ يف التهـــّرب مـــن مســـؤولّياتها وترير 
الت اإلقلميّيـــة يف دول  اســـمترار عدوانهـــا. كذلك ســـاهمت التحـــوُّ
 

ّ
الجـــوار العربـــّي، وتلـــك الـــي يف املناخ الـــدويّل، يف إضعـــاف امللف
الفلســـطييّن وخفـــض تدريجه يف جـــدول "أعمال العـــال" واملنطقة 
ك بعـــض الدول 

ُّ
لصالـــح قضايـــا األقـــاميل العربّيـــة، وال ســـمّيا تفـــك

واملجمتعـــات واإلرهـــاب الـــدويّل والـــرصاع الســـعودّي - اإليـــرايّن 
)املعلـــن منه، واملســـترت(.

املســـتوى الرابـــع ـ إرسائيل كدولـــة ومجمتع: هنـــا، الحظنا 
َل خطاب  جنوًحـــا واضًحا للسياســـة اإلرسائيلّيـــة إىل الميني، وتحـــوُّ
ـــن يف مركـــز  مْيِ

َ
الكراهَيـــة والعنرصّيـــة إىل الخطـــاب األســـايّس امله

ا متعاظًما الســـتحقاقات 
ً

العملّيـــة السياســـّية والترشيعّية، ورفض
األدىن،  حدودهـــا  ولـــو يف  الفلســـطييّن  الشـــعب  مـــع  التســـوية 
 اليهـــودّي املتطّرف يف فلســـفة نظـــام الحكم 

ّ
 الشـــق

َ
وانقضـــاض

 الدمقراطـــّي الليـــرايّل عـــى 
ّ

والقانـــون يف إرسائيـــل عـــى الشـــق
محدودّيتـــه بالنســـبة للعـــرب الفلســـطينّيني يف الدولـــة والذهاب 
وقـــد  وأصولّيـــة.  دينّيـــة  نزعـــة  ذات  إثنوقراطّيـــة  إىل  بالدولـــة 
 

َ
تجّســـد ذلـــك يف ترشيعـــات وتعديـــات قانونّية تكـــّرس الدولة
عاته. بل شـــهدنا 

ّ
ومؤّسســـاتها ومواردهـــا يف خدمة الميـــني وتطل

حمـــات سياســـّية  خـــال  مـــن  الدولـــة"  "مســـاحة  انحســـاًرا يف 
وإعامّيـــة وجماهريّيـــة مرمجـــة ضـــّد األجهـــزة الكابحة للســـلطة 
مـــات املجمتع 

ّ
التنفيذّيـــة، مثـــل املحكمـــة العليـــا يف إرسائيل ومنظ

عـــى بحقـــوق اإلنســـان ومراكـــز 
ُ
املـــديّن، وال ســـمّيا تلـــك الـــي ت

أكادميّية ناقدة ومعاِرضة وشـــخصّيات اجمتاعّيـــة معاِرضة. هذا إىل 
جانـــب الرشعّية املتعاظمة لخطـــاب الكراهَية والعنرصّية املناهض 
للفلســـطينّيني مواطين إرسائيل ولِقـــمَي الدمقراطّية، ومثلها لكّل 

األوســـاط الميينّيـــة الـــي تلجأ إىل هـــذا الخطـــاب وتعمتده. 

املســـتوى الخامـــس ـ املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن يف 
إســـــــــرائيل: رأينـــا والدة اصطفاف ســـيايّس جديـــد بني العرب 
َجّســـد يف "القامئـــة املشـــرتكة" الـــي 

َ
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل ت

ّ عى  ّ
ا واعـــًدا يفتح العمل الســـيايّس املحي ًرا تنظمييًّ ل تطـــوُّ

ّ
تشـــك

إمكانّيـــات جديـــدة. نقـــول هـــذا علًما بـــأّن تشـــكيل القامئـــة جاء 
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ا داخل  مـــن %2 إىل %3.25، وبضغط ِمن أوســـاط واســـعة نســـبيًّ
املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن نفســـه، وال ســـمّيا جهـــات شـــبابّية 
ـــب يهودّيـــة اعتقـــدت أّن 

َ
خ

ُ
وأكادميّيـــة. ُيضـــاف إىل هـــذا ضغـــط ن

ـــَب( يف اســـتعادة الحكم أو تشـــكيل 
َ
خ األمر سيســـاعد )هـــذه النُّ

كتلـــة مانعـــة أمـــام حكومـــة ميينّيـــة. جـــرى تشـــكيل القامئة ويف 
الخلفّيـــة عوامل انقســـام وعـــزوف عـــن املشـــاركة يف االنتخابات 
رّيـــة بني العـــرب الفلســـطينّيني. هذا فميا طـــرأت خال هذه 

ْ
ط

ُ
الق

الت نوعّيـــة يف بْنية املجمتـــع الفلســـطييّن يف إرسائيل  الفـــرتة تحـــوُّ
ســـاع اســـتخدام 

ّ
واقتصـــاده ومســـتوى ثقافـــة أبنائـــه وبناته، وات

صـــاالت وامليديا االجمتاعّية والتكنولوجيـــا عى منجزاتها. 
ّ
ثورة االت

ســـاًعا يف منـــّو طبقـــة اجمتاعّيـــة 
ّ
ـــا، ات

ً
كذلـــك شـــهد مجمتعنـــا، أيض

وســـطى وبروز الفئات املقتدرة كقـــّوة اجمتاعّية ذات تاثري ملحوظ 
ّ تـــزنع نحـــو "واقعّية سياســـّية" وتجـــاُوِز حدود  ّ

يف الحكـــم املحـــي
ـــًنا  ق للجماعة تحسُّ

ّ
وّية وسياســـاتها نحو سياســـات عملّية تحق

ُ
اله

يف مواقعهـــا ورشوط حياتهـــا. هـــذا فميا تتفاقم عـــى جبهة أخرى 
املشـــاكل االجمتاعّيـــة، مبا يف ذلك العنف عى أشـــكاله، الناجمة من 
زيـــادة التنافـــس والتناحر عـــى املـــوارد املاّدّية والرمزّيـــة يف مجمتع 
 تحّد من زيادتها سياســـاُت اإلقصاء 

ً
ـــش، موارده قليلة أصـــا مهمَّ

َســـس واملنهجّي. يضاف إىل هذا حضـــور القهر كفاعل 
ْ
َمأ

ُ
والمتيـــزي امل

 يف التوازن الوجـــودّي لدى الجماعـــات واألفراد يؤّدي 
ً

ُيْحـــدث خلا
يف نهايـــة املطـــاف إىل تصعيـــد يف وترية اســـتعمال العنف.

 عن ذلـــك، شـــهد املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن شـــحًنا غري 
ً

فضـــا
مســـبوق يف العاقـــات الداخلّيـــة بســـبب نـــزوع بعـــض أوســـاط 
اإلســـام الســـيايّس إىل الهمينة عى الحزّي العاّم وممارسة اإلكراه 
ّ واألدبـــّي مبنع عـــروض مرسحّية أو  ّ

وعملّيـــات قمـــع اإلبـــداع الفين
غنائّيـــة َو/أو التهديـــد باالعتداء َو/أو التشـــهري والعنـــف اللفظّي. 
ـــر يف ضـــوء محاولـــة أوســـاط ســـلفّية ال تـــزال 

ّ
وقـــد اشـــتّد التوت

هامشـــّية اســـترياَد املوديل التكفريّي العدمّي ِلِجهة قمع الحّرّيات 
 وأحكامها. وســـط هذه املشـــهدّية، 

َ
وفرض مـــا يعترونه الرشيعة

ومن أجل الحّد من نشـــاط الحركة اإلســـامّية يف املسجد األقىص، 
جـــاء قـــرار الحكومـــة )2015( حظـــر الحركـــة اإلســـامّية بجناحهـــا 
ـــر التابعـــة لهـــا العاملة يف 

ُ
ـــر كّل الجمعّيـــات واألط

ْ
المشـــايّل، وحظ

الخدمـــات االجمتاعّيـــة والصّحّيـــة والتعلميّيـــة والصدقـــة، وهـــو ما 

 أخذ الفريق 
بتجارب وأفكار 
الحركات واألطر 
والقوى الفاعلة 
اليت قادت حراك 
املجمتع العربّي 
الفلسطييّن يف 
إرسائيل. ومن 
هنا، فإّن نقاشات 
الفريق تأيت 
مضن سياٍق هذه 
ه، تكّمله 

ُ
ِسات

وتتجاوزه بوعي 
إىل ما بعده
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ّ

م، ويشـــك
ُّ
ـــا خطرًيا بحّرّية التعبري والتنظ ل مسًّ

ّ
يشـــك

مـــات عربّية فلســـطينّية أخرى. 
ّ
حـــركات سياســـّية ومنظ

أخـــذ فريق العمل بهذه املتغرّيات يف ســـريورة إعـــداد تقريره ِلِجهة 
عيق 

ُ
كونهـــا تحمـــل تحّديات جديـــدة إىل العرب الفلســـطينّيني وت

تيح إعادة 
ُ
رًصـــا ت

ُ
تجربـــة الحداثـــة يف أوســـاطهم، أو ِلِجهة كونها ف

النظـــر ومراجعـــة بعـــض فرضّيـــات تشـــكيل الوعـــي والخطـــاب 
واملمارســـة يف نواحـــي الحيـــاة املختلفـــة. كما أخذ الفريـــق بتجارب 
وأفـــكار الحـــركات واألطـــر والقـــوى الفاعلـــة الـــي قـــادت حراك 
املجمتـــع العربّي الفلســـطييّن يف إرسائيل. ومن هنا، فإّن نقاشـــات 
ـــه، تكّمله وتتجـــاوزه بوعي 

ُ
الفريـــق تأيت مضن ســـياٍق هـــذه ِسات

إىل مـــا بعده.

رات  قته تجربـــة تطويـــر التصوُّ
ّ
ُيقـــّر فريـــق العمـــل بأهّمّية مـــا حق

املســـتقبلّية للعرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل )2007-2006( من 
ْتـــح آفـــاق جديدة ومحاولة إحـــداث اخرتاق يف واقـــع مأزوم عى 

َ
ف

عّدة مســـتويات، وال ســـمّيا يف مســـاحة العاقة بالدولـــة اليهودّية 
رات املســـتقبلّية أكرث من  واألكرثّيـــة فيها. وكان بـــني هذه التصوُّ
 ـ كونهـــا أتت بقـــراءات أعقبت 

ً
قـــامس مشـــرتك واحـــد، نحـــو: أّوال

رط للقّوة ضّد 
ْ
ة الغربّية واالســـتعمال املف

ّ
إعـــادة احتال مدن الضف

ـــة عام 1967، والقمع الســـلطوّي 
ّ
الفلســـطينّيني يف األرايض املحتل

للعـــرب الفلســـطينّيني يف ترشيـــن األّول عـــام 2000، وتعاملت 
مـــع آثاره ودالالته؛ ثانيا ـ يف كونها رؤيوّية تحاول رمس املســـتقبل 
املنشـــود مـــع التأكيد عى نـــواٍح مختلفة، عى الناحية الدســـتورّية 
وّياتّية التاريخّية، أو عى 

ُ
والقانونّيـــة، أو عى الناحية الثقافّيـــة اله

مســـألة تقامس الســـلطة واملـــوارد والحزّي العاّم. ومع هذا، نســـّجل 
يف هـــذا الصدد أربـــع ماحظات:  

1. اكتفـــت تلـــك التصـــّورات املســـتقبلّية بالتأشـــري عـــى مـــا هـــو 
 النهاية املنشـــودة دون 

ّ
مرغـــوب ومرتجـــى. 2. اكتفت برمس خـــط

ـــف عند أســـاليب التطبيـــق وإســـرتاتيجّياته. 3. جرى تطوير 
ّ
التوق

ـــة خيار الدولتني 
ّ
د رَجحت فيه كف الوثائـــق يف رشط ســـيايّس محدَّ

ا، ومن هنا اســـتنادها إىل هـــذا الخيار يف تطوير 
ً
راَجَع الحق

َ
الـــذي ت

مقرتحاتهـــا. 4. اكتفـــت تجربة إعـــداد الوثائـــق وأصحابها بنرش ما 
نِجـــز دون العمل عى ترســـيخه أو تطويـــره مقابل قيادات املجمتع 

ُ
أ

هة للعمل  وأصحـــاب القرار فيه، لاســـتفادة منها واعمتادهـــا كموجِّ
الســـيايّس االجمتاعّي.

ُيقّر فريق 
العمل بأهّمّية 

قته تجربة 
ّ

ما حق
رات  تطوير التصوُّ
املستقبلّية للعرب 
الفلسطينّيي يف 
إرسائيل )-2006
ح 

ْ
ت

َ
2007( من ف
آفاق جديدة 

ومحاولة إحداث 
اخرتاق يف واقع 

مأزوم عىل عّدة 
مستويات
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ها:

ّ
ومع هذا، نقّر بأهّمّية الوثائق والخطاب الذي أنتجته ألن

* عـــّرت ألّول مـــّرة، وعـــى نحـــٍو مـــدروس، وبعـــد ســـريورة مـــن 
عات العرب 

ُّ
قة، عن تطل النقاشـــات واملداوالت املســـتفيضة واملعمَّ

ّية وطن قومّيـــة من املفروض أن 
ّ
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل كأقل
تمتّتـــع بحقوق مدنّيـــة وقومّية. 

 قامت به 
ً

ر منها، فعـــا
َ
ل هـــذه التصوّرات، يف مســـتوى آخ

ّ
* تشـــك

ـــب العربّيـــة الفلســـطينّية يف إرسائيـــل بدوافع ذاتّيـــة وبقّوة 
َ
خ النُّ

عـــة إىل إحداث 
ّ
ســـاع الفئات املتطل

ّ
ـــم املهـــارات والخرات وات

ُ
راك

َ
ت

اخـــرتاق يف الواقـــع بعد أكتوبر العـــام 2000. 
ا مكتوًبا لســـنوات مـــن التجديد  ا ونّصيًّ ل تجســـيًدا خطابيًّ

ِّ
شـــك

ُ
* ت

واإلضافـــة الي أتت بها مؤّسســـات املجمتع املديّن وناشـــطوها إىل 
رات ويف  الخطـــاب املتداَول. وَيظهر ذلـــك يف لغة الوثائـــق والتصوُّ

تنظرياتها.

كذلـــك اعمتـــد فريـــق العمـــل عـــى الرتاكـــم النوعـــّي يف تجربـــة 
 وتنظـــرًيا، يف محاولتها 

ً
األحـــزاب والحركات السياســـّية، مماَرســـة

ى وبرامج ملواجهـــة التحّديات أمامه يف كّل 
ً
 املجمتع وطْرَح رؤ

َ
قيـــادة

مســـتويات حياتـــه. ونخّص بالذكـــر تلك االجتهادات الي ســـعت 
إىل عقـــد مؤمتر الجماهـــري العربّية األّول بعد يوم األرض األّول وما 
رافقـــه مـــن إنتاج أفـــكار وطروحات نظرّية ومحاوالت اســـترشاف 
اآليت، وتلـــك التنظـــريات بخصوص دولـــة كّل مواطنيها أو مرشوع 

"املجمتـــع العصامّي".

يســـعى التقرير لإلحاطة بآثار وإســـقاطات ما اســـتجّد من أحداث 
ّيـــة عـــى العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، مـــن 

ّ
إقلميّيـــة ومحل

هـــات الميينّيـــة والقومّيـــة اليهودّية يف نظـــام الدولة  ـــل التوجُّ
ّ
توغ

ُسســـها وسياســـاتها وترشيعاتها، ومن تكريس االنقسام بني 
ُ
وأ

املواقـــع الفلســـطينّية، ومّمـــا اعُتـــِر انتفاضات الشـــعوب العربّية 
الت عميقة يف املجمتعـــات والـــدول العربّية  الـــي أفضـــت إىل تحـــوُّ
ك -كما 

ّ
املحيطـــة بنـــا لجهة إنهـــاك بعضها بحـــروب أهلّية والتفـــك

يف ســـورية وليبيـــا والمين-، وغياب االســـتقرار -كما هـــو الحال يف 
مـــرص وليبيا وتونـــس والبحرين.

اعمتد فريق 
العمل عىل 
الرتاكم النوعّي 
يف تجربة األحزاب 
والحركات 
السياسّية، 
 

ً
مماَرسة
وتنظرًيا، يف 
 
َ
محاولتها قيادة
املجمتع وطْرَح 
ى وبرامج 

ً
رؤ

ملواجهة التحّديات 
أمامه يف كّل 
مستويات حياته



الـتـفـكــري 
اإلسرتاتيجّي ـ 

تعريف
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التفكـــري اإلســـرتاتيجّي يف جوهـــره هـــو ذلـــك املجهـــود الذهـــيّن 
ـــج الهادف إىل اســـترشاف املســـتقبل. هو شـــكل 

َ
الشـــامل واملمنه

مـــن املقاربات االســـتقصائّية، يقـــوم عى أســـس وقواعد وأصول 
ة 

ّ
ف املنهجّية البحثّية املناِســـبة القامئة عى دق

ّ
البحـــث العلمّي، يوظ

عات ومصداقّية التنّبؤات الســـترشاف املســـتقبل واملشاركة 
ّ
التوق

لة. وهو 
َ
ل أحداثـــه املحمت

ُّ
ث

َ
الفاعلـــة يف تخطيطـــه والتأثـــري عليـــه ومت

ات والتأّمـــل والتحليـــل الكّمّي 
ّ

ينطلـــق مـــن املعطيـــات واملـــؤرش
ـــل التداعيـــات، وعى تحليل 

ُّ
ث

َ
والنوعـــّي واالســـتنتاج القيـــايّس ومت

املنظومـــات االجمتاعّيـــة السياســـّية الفكرّيـــة االقتصادّيـــة لـــرمس 
طارئـــة  الســـيناريوهات  تكـــون  وقـــد  لـــة. 

َ
املحمت الســـيناريوهات 

رة، أو سيناريوهات 
ِّ

مفروضة غري مســـتَحّبة بالنســـبة للجماعة املفك
مرغوبـــة يجـــري تخطيطهـــا وتنفيذها.

ـــرة 
ّ

املفك الجهـــة  تلجـــأ  عمـــل  آلّيـــة  هـــو  اإلســـرتاتيجّي  التفكـــري 
بواســـطتها إىل تفكيـــك حالتهـــا ورشطهـــا الســـيايّس ـ االجمتاعّي 
ـ الثقـــايّف، ومناقشـــة الســـيناريوهات واســـتعراض أهـــداف كّل 
ُرق املوِصلة إليهـــا. يجري ذلك من خال 

ُّ
ســـيناريو والتفكـــري يف الط

إعادة قـــراءة الواقع يف حركته واســـتقراء موقـــع وَمآالت موضوع 
عيقـــات 

ُ
التفكـــري اإلســـرتاتيجّي. وتقصـــد القـــراءة اســـتعراض امل

ات، ونقـــاط الضعف والقـــّوة، والقـــدرات واملحدودّيات يف  وامليـــرسِّ
كّل ســـيناريو ممكن، والتقاطعـــات بني الســـيناريوهات وتحديد 

البدائل. 

ق مـــن أجل اخرتاِق 
ّ
التفكـــري اإلســـرتاتيجّي هو مجهـــود ذهيّن موث

ُحُجب اآليت غري املعروف، وبْســـِط ُســـلطان العقـــل واملعرفة عليه، 
ـــًبا للطـــوارئ، وتفادًيـــا للمفاجآت،  ـــل، تحسُّ

َ
ووضـــِع خرائط للمحمت

وســـعًيا إىل مواجهـــة األحـــداث ومقاربتهـــا لجهة تحقيـــق الغايات 
واملقاصـــد واألهـــداف منهـــا أو مواجهتهـــا لِجهـــة درء مخاطرها أو 
صّدهـــا واعرتاضهـــا. ويف كّل الحـــاالت، تكـــون مصلحـــة الجماعـــة 

التفكري 
اإلسرتاتيجّي 
يف جوهره هو 
ذلك املجهود 
الذهيّن الشامل 
واملمنَهج الهادف 
إىل استرشاف 
املستقبل. هو 
شكل من املقاربات 
االستقصائّية، 
يقوم عىل أسس 
وقواعد وأصول 
البحث العلمي
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ِّ

املفك
مـــن التفكـــري اإلســـرتاتيجّي هو تحقيق نـــوع من االقتـــدار للجهة 
ـــرة َمهمـــا يكـــن حقـــل نشـــاطها، يف السياســـة أو االجمتاع أو 

ِّ
املفك

طاهـــا يف بيئتهـــا واالقـــرتاب من 
ُ
االقتصـــاد أو غريهـــا، لرتشـــيد خ

تحقيـــق أهدافها املتفاوتـــة املدى. 

 بتخمينات أو تقديرات 
ً

ا، ليس اشـــتغاال
ً
التفكري اإلســـرتاتيجّي، إذ

عاّمـــة، بل هو أحد العلوم اإلنســـانّية املتطـــّورة، تعمتده املجمتعات 
ل  ج الســـترشاف اآليت مـــن األحداث وتخيُّ

َ
املتقّدمـــة عى نحٍو ممنه

ناحـــي الـــي ُيحمتل أن تنحوها األمـــور، وذلك ابتغاَء االســـتعداد 
َ
امل

لهـــا وتأمـــني أقىص االســـتفادة منهـــا. ويف الوقت نفســـه، ال َيِعُد 
التفكـــري اإلســـرتاتيجّي بمضانـــات ُمطلقـــة أو نهائّيـــة، ال يف رمس 
ه فعل 

ّ
مســـتقبل مأمـــول وال يف درء ســـيناريو مرفوض؛ وذلـــك أن

نســـبّي يعي حـــدوده وُمْمكناته.

التفكري اإلسرتاتيجّي بالنسبة للعرب الفلسطينّيي يف 
إرسائيل ـ تحقيق االقتدار

ل التفكـــري اإلســـرتاتيجّي تجربـــة جديـــدة يف حيـــاة العـــرب 
ّ

يشـــك
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، تســـعى إىل تحليـــل املنظومـــة الـــي 
يعيشـــون فيهـــا واســـتقراء خيـــارات ممكنـــة لتغيـــري الواقـــع من 
ل 

َّ
خـــال دراســـة املعيقات والفـــرص واإلســـرتاتيجّيات الـــي يفض

اســـتخدامها، وتحديد القريب واملتوّســـط والبعيـــد من األهداف. 

يتـــداول التفكري اإلســـرتاتيجّي يف ســـياقنا هذا أســـئلة، نحو: إىل 
أيـــن يســـري العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيل مـــن املوضع الذي 
ميكثـــون فيه اآلن؟ ما هي الســـيناريوهات املرغوب فيها والفرص 
ل خطـــًرا عليهم 

ّ
الـــي تفتحها أمامهـــم، وما هي تلك الي تشـــك

وينبغـــي َدرؤها واعرتاضهـــا؟ كيف مُيكن إحداث تغيـــري يف الواقع 
لجهة الســـيناريوهات املرغوبة أو أحدها، وما هي اإلســـرتاتيجّيات 
 

ً
الازمـــة لذلـــك؟ مـــا هـــو الخطـــاب الـــذي ُيتيـــح تأثـــرًيا معقـــوال
عى ســـري األمـــور وعى مقاربـــة معال املســـتقبل املنشـــود؟ كيف 
رات سياســـّية يف إرسائيل واملنطقـــة، وما هو  ـــرون من تطـــوُّ

ّ
يتأث

ّ من  ّ
ـــدة واملتداخلة بـــني املحي

ّ
َدْورهـــم مضـــن هـــذه املنظومة املعق

منها؟  واإلقلميـــّي  الرشوط 

ل التفكري 
ّ

يشك
اإلسرتاتيجّي 
تجربة جديدة 

يف حياة العرب 
الفلسطينّيي يف 
إرسائيل، تسعى 

إىل تحليل املنظومة 
اليت يعيشون 

فيها واستقراء 
خيارات ممكنة 

لتغيري الواقع 
من خال دراسة 

املعيقات والفرص 
واإلسرتاتيجّيات 

ل 
َّ

اليت يفض
استخدامها
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الناشـــطات والناشـــطني  مـــن  التقريـــر هـــم مجموعـــة  واضعـــو 
واألكادميّيـــات واألكادميّيـــني العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل 
أتـــوا من حقـــول وانمتـــاءات ومذاهـــب فكرّيـــة مختلفـــة. أقدموا 
رة 

ّ
عـــى عملهم هـــذا واثقـــني بقدرتهم وقـــدرة الكفـــاءات املتوف

يف املجمتـــع عى القيام بعملّية تفكري إســـرتاتيجّي وقـــراءة الواقع 
قـــراءة موضوعّيـــة ال غائّيـــة، علمّيـــة ال أيديولوجّيـــة، عـــى نحـــٍو 
فقوا بإرادتهم 

ّ
ـــا. ات

ً
يتجـــاوز الراهن إىل املايض وإىل املســـتقبل، أيض

أن يخوضـــوا بصـــورة جماعّيـــة عملّيـــة تفكـــري إســـرتاتيجّي لقراءة 
حـــال املجمتـــع الـــذي ينمتـــون إليه ويريـــدون لـــه تحقيـــق االقتدار، 
والســـترشاف تلـــك الخيـــارات والســـيناريوهات املاثلـــة أمامهـــم 
بـــني املجمتـــِع اليهـــودّي  كجماعـــة قومّيـــة مضـــن رصاع تاريخـــّي 
الصهيـــويّن يف الدولـــة الي يعيشـــون فيها كمواطنني، وشـــعِبهم 
العربّي الفلســـطييّن ودول الجوار العربّية، ومضـــن مواجهة يومّية 

بينهـــم وبـــني سياســـات الدولـــة وصانعيها.

 مـــن املشـــاورات المتهيدّيـــة مـــع 
ٌ

ســـبقْت إعـــداَد التقريـــر سلســـلة
قيادات مجمتعّية وسياســـّية ومدنّية ومع أوســـاط أكادميّية بحثّية 
ِصد بهـــا اختبار 

ُ
متخّصصـــة لتحديد صيغـــة العمل وتنظميـــه. وقد ق

ا مبـــا حصل من 
ً
الحاجـــة إىل تجربـــة التفكـــري اإلســـرتاتيجّي، ارتباط

انتـــكاس العملّيـــة التفاوضّية بـــني اإلرسائيلّيني والفلســـطينّيني 
وعـــودة إرسائيـــل الرسّيـــة إىل اســـتعمال الحرب والعنـــف إلدارة 
رصاعهـــا مـــع الفلســـطينّيني، األمـــر الذي واجهـــه الفلســـطينّيون 
مـــن مـــّرة إىل أخـــرى بانتفاضـــات شـــعبّية مناِهضة. وهو مـــا أّدى 
نة 

َ
إىل طـــرح تســـؤالت حول مغـــزى ومـــدى واقعّيـــة خيـــار املواط

ّيـــة العربّية الفلســـطينّية بســـبب من 
ّ
يف إرسائيـــل بالنســـبة لألقل

التحـــّوالت داخـــل إرسائيل ويف ســـاحة الرصاع.
ويف مرحلـــة من ســـريورة العمـــل عـــى التقرير، جـــرت جولة أخرى 
 يف 

ً
ـــا وقيادّية مـــن املشـــاورات طالت نحو خمســـة وعرشيـــن قياديًّ

ر السياســـّية واملدنّية والثقافّية 
ُ
مجمتعنا العربّي مـــن مختلف األط

ّ بغية ترشـــيد العمل عى التقريـــر وتصويبه. ّ
والُحكـــم املحـــي

انقـــمس العمل عى هذا التقرير إىل ثـــاث مراحل، يف األوىل ـ جرت 
املناقشـــات مضـــن هيئـــة عاّمة كبرية من املشـــاِركات واملشـــاِركني 

واضعو التقرير 
هم مجموعة 
من الناشطات 
والناشطي 
واألكادميّيات 
واألكادميّيي العرب 
الفلسطينّيي يف 
إرسائيل أتوا من 
حقول وانمتاءات 
ومذاهب فكرّية 
مختلفة
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ّ

التقـــوا عـــّدة مـــّرات يف البـــاد والخـــارج، وشـــك
وإســـهاماتهم أساًســـا ملتابعـــة العمـــل. يف الثانيـــة ـ ســـار العمل 
 صياغـــة التقرير أخذت عى 

َ
يْت مجموعة مضـــن مجموعة أصغـــر ُسّ

عاتقهـــا تحويل مناقشـــات الهيئـــة العاّمة إىل تقرير إســـرتاتيجّي. 
ـــعة مـــن  يف الثالثـــة ـ عـــاد التقريـــر لُيطـــرح عـــى مجموعـــة موسَّ
الناشـــطني والناشـــطات، وعـــى عدد مـــن القيادّيـــات والقيادّيني 
السياســـّيني من مختلـــف التوّجهات، متهيـــًدا لوضعه تحت ترّصف 

العاّم. وللتـــداول  املجمتع 
 

ا 
ً
كـــرت آنف

ُ
اســـتندت اإلجابـــة عـــن األســـئلة اإلســـرتاتيجّية الي ذ

مضـــن عملّيـــة التفكري اإلســـرتاتيجّي إىل مناهج علمّيـــة من حقول 
، كالعلوم االجمتاعّية والسياســـّية واالقتصادّيـــة والقانون، 

ّ
شـــى

َم مـــن معارف وخـــرات وتجارب واجتهـــادات لدى 
َ

راك
َ
وإىل مـــا ت

ـــرة، ولدى 
ّ

املشـــاركني يف فريـــق العمـــل بهيئَتْيه الواســـعة واملصغ
العـــرب الفلســـطينّيني هنا وقياداتهـــم، ومضن األبحـــاث العلمّية 
د لتشـــخيص  ـــرة. مّث جـــرى تحليلهـــا بتبـــرصُّ وعقانّيـــة وتجـــرُّ

ّ
املتوف

الوضـــع وتعقيداتـــه وتحديـــد آفاق الســـري نحـــو املســـتقبل اقرتاًبا 
لها مُيكن 

ّ
ـــا لحـــاالت نمتث

ً
ا، أو اعرتاض

ً
مـــن أهـــداف موضوعة مســـبق

أن تســـتجّد من الوضـــع الراهن. 

غايـــة التفكـــري اإلســـرتاتيجّي، كمـــا خضنـــا فيـــه هنا، هـــي متكني 
مجمتعنـــا وتحقيق نـــوع من االقتـــدار واالنتقال مـــن رّد الفعل إىل 
الفعـــل واملبـــادرة، الســـتعادة زمام أمـــره ومصريه بالحـــّد املمكن، 
عات واضحة تشـــارك 

ُّ
والتحـــّول إىل جماعـــة لها صوت وإرادة وتطل

عـــى قدم املســـاواة مـــع الجماعـــات األخـــرى يف تســـوية الرصاع 
الحيـــاة  رشوط  وتحســـني  التاريخّيـــة،  فلســـطني  يف  التاريخـــّي 
وفـــرص العيش الحـــّر الكـــرمي، ورمس صـــورة املســـتقبل املأمول أو 
رات غري مأمولـــة. ويطمح التقرير  َدْرء مخاطـــر قد تنجم عـــن تطوُّ
إىل اإلســـهام يف ذلـــك من خال فعلني مكّملـــني: األّول ـ تفكيك 
دة الي نعيش وســـطها عى مركّباتها السياســـّية 

ّ
املنظومـــة املعق

واالجمتاعّية واالقتصادّية بكّل دوائرها ومســـتوياتها. الثاين ـ طرح 
مروحـــة مـــن الســـيناريوهات املحمتلة -املســـتحّبة وغري املســـتحّبة- 
للتفكـــري يف كيفّيـــة دفع املنشـــود منهـــا أو اعرتاض غـــري املرغوب 
 شـــاملة للوضـــع وتحديَد 

ً
منهـــا. وهمـــا فعان يســـتدعيان قـــراءة

والحلفـــاء  األصدقـــاء  خارطـــِة   
َ
وقـــراءة وإســـرتاتيجّيات  أهـــداف 

متكي مجمتعنا 
وتحقيق نوع من 

االقتدار واالنتقال 
من رّد الفعل إىل 
الفعل واملبادرة، 
الستعادة زمام 

أمره ومصريه 
بالحّد املمكن، 

والتحّول إىل جماعة 
لها صوت وإرادة 

عات واضحة
ُّ
وتطل
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ا.

ً
الحق حاصـــل  هو 

بنـــاًء عليه، إّن التفكري اإلســـرتاتيجّي كما جّربنـــاه يف فريق العمل 
واضـــع هـــذا التقريـــر، وكما نريـــده، هـــو متهيد بـــل رشط رضورّي 
يســـبق فعـــل التخطيـــط اإلســـرتاتيجّي والتنفيـــذ الـــذي يصنـــع 
األحـــداث ويضـــع برامـــج ويطـــّور إســـرتاتيجّيات عمـــل تقّربنا من 
 الدخول إىل مشـــاركة فاعلة يف رمس 

َ
كون بّوابة

َ
األهـــداف املحّددة ت

ين ويطّور؛ أو 
ْ

معال املســـتقبل املرتجى ومقاربة معاملـــه مبا ينفع وُيغ
قـــد تكون اإلســـرتاتيجّيات أدوات العرتاض ســـيناريوهات طارئة 
أو تلـــك غـــري املرغوبـــة والحـــّد من أرضارهـــا علينا. وال بـــّد، يف هذا 
الســـياق، من اإلشـــارة إىل أهّمّيـــة توجيه األنظار إىل مســـؤولّيات 
القيـــادات السياســـّية واالجمتاعّيـــة بشـــأن المتّعن يف هـــذا التقرير 
ـــذه عى َمْحمل الِجّد واســـتعماله، ال يف ســـبيل 

ْ
اإلســـرتاتيجّي وأخ

تحقيـــق مـــا هو مـــراد فيـــه والتصـــّدي مِلـــا هو غـــري مرغـــوب فيه 
ة إىل  ـــا كذلك يف ســـبيل تحويل هـــذه التجربـــة املمزيَّ

ّ
فحســـب، وإمن

نهج ميكن االســـتفادة منه يف مواجهة تحّديات املجمتع الفلســـطييّن 
يف الواقـــع املـــأزوم الذي تعيشـــه املنطقة العربّيـــة بأكملها. 

يحدونـــا أمـــل أن يكون هـــذا التقرير فاتحـــة طّيبة ملرحلـــة جديدة 
كّل  يف  ـــنْي  الجماعيَّ اإلســـرتاتيجّيني  والتفكـــري  النقـــاش  مـــن 
في يف نهاية األمر إىل نهضة شـــاملة مســـتأنفة يف 

ُ
املســـتويات، ت

كّل مســـتويات حياتنـــا.

نوّد اإلشـــارة إىل أّن متويـــل هذه التجربة جاء أساًســـا من الحكومة 
الرنويجّيـــة، ومبســـاعدة مهنّيـــة فّنّيـــة مـــن مجموعـــة أوكســـفورد 
لألبحـــاث. أّمـــا إدارة املـــرشوع ووْجهُتـــه ومضاميُنه، فقـــد تحّددت 
ّيـــة دأبـــت عـــى االســـتفادة من التجربـــة ووضع 

ّ
بأيـــدي إدارة محل

ف املجمتع. منَتجهـــا النهـــايّئ تحت تـــرصُّ
 

دة 
ّ

تفكيكات ملنظومة معق

• ّية قومّية صاحبة 	
ّ
نحن، العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، أقل

وطـــن، وجـــزء مـــن الشـــعب العربـــّي الفلســـطييّن والحضارة 
والثقافـــة العربّيـــة واإلســـامّية، عـــى مـــا يعنيـــه ذلـــك من 
روايـــة تاريخّية يف ُصلبها املواجهة مـــع الحركة الصهيونّية الي 
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َ

أحدثت النكبة
للفلســـطينّيني وبقـــاء الـــرصاع مفتوًحا مع دولـــة إرسائيل إىل 

يومنـــا هذا. 
• للعـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل امتدادهـــم الســـيايّس 	

والثقـــايّف والحضـــارّي يف الحـــزّي العربـــّي واإلســـامّي املحيط 
بإرسائيـــل، وهـــو ما ُيزيـــل عنهـــم ـ يف بعض األحيـــان ـ صفة 
ّيـــة وُيْدرجهم مضـــن األكرثّية يف الحزّي الرشق أوســـطّي 

ّ
األقل

العـــاّم عـــى ثقافتـــه وتاريخـــه واالنمتـــاءات الي فيـــه. وهو 
شـــعور ينكفـــئ إىل إحســـاس بالقهـــر بالنظر إىل واقـــع الحال 
ضهـــم إىل اضطهـــاد وإقصـــاء ومتيـــزي يومـــّي يف إرسائيل. عرُّ

َ
وت
• يتأرجـــح تعاُمـــل إرسائيـــل الرسّيـــة واملجمتـــع اليهـــودّي مـــع 	

العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل بني اعتبارهـــم مواطنني 
ّيـــات، واعتبارهم جزًءا 

ّ
ّيـــة أو مجموعة أقل

ّ
لون أقل

ّ
فيها ُيشـــك

من الحـــزّي العربـــّي ومن الشـــعب العربّي الفلســـطييّن الذي 
ترتبـــط معـــه الدولـــة بعاقـــة رصاع تاريخّي ويومـــّي. فهي 
نة 

َ
ـــد دعوتهـــم إىل االندمـــاج كجزء مـــن املواط

ّ
مـــن جهة تؤك

دها األغلبّية  حدِّ
ُ
اإلرسائيلّية، الـــي تفرض عليهم الزامـــات ت

ل العدوَّ 
ّ
ث

ُ
قصيهم كمجموعـــة مت

ُ
اليهودّيـــة، ومن جهة أخـــرى ت

الخارجـــّي أو تمتاثـــل معه.
• نشـــأت يف املجمتع اليهـــودّي تّيـــارات غري صهيونّيـــة محدودة 	

ـــحة ألن تكـــون الرشيَك اليهودّي األســـاس للعرب 
ّ

ا، مرش جدًّ
راتهم  ـــع تصوُّ

ْ
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل يف نضاالتهـــم ودف

بها. وللعاقة  للدولـــة 

ا، وليُد رشوط تاريخّية 
ً
ع العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل، إذ

ْ
وض

ا ينتـــِه، وبامتـــداد ثقايّف تاريخـــّي يتجاوز 
ّ
تّتصـــل برصاع قومـــّي مل

ـــص يف ما يي:
ّ
حـــدود الدولة يتلخ

ـــا ليتقاطـــع مـــع مكّونـــات دينّيـــة واقتصادّية  أ ـ رصاع بـــدأ قوميًّ
وجيوسياســـّية إقلميّيـــة ودولّيـــة. وانتقـــل بعد النكبة وتأســـيس 
إرسائيـــل ليكـــون رصاع مواطنـــني مـــن أجـــل املســـاواة املدنّيـــة 
والقومّيـــة ضّد سياســـات اضطهـــاد وإقصاء، ومواطنـــني من أجل 
إنهـــاء االحتـــال اإلرسائيّي لألرايض الفلســـطينّية يف العام 1967 
ة؛ علًمـــا بـــأّن طابـــع هـــذا 

ّ
وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينّية املســـتقل

الـــرصاع يف خطاب العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل أخذ بالتغريُّ 

يتأرجح تعاُمل 
إرسائيل الرسّية 
واملجمتع اليهودّي 

مع العرب 
الفلسطينّيي 

يف إرسائيل بي 
اعتبارهم مواطني 

لون 
ّ

فيها ُيشك
ّية أو مجموعة 

ّ
أقل

ّيات، واعتبارهم 
ّ
أقل

جزًءا من الحّي 
العربّي ومن 

الشعب العربّي 
الفلسطييّن الذي 

ترتبط معه الدولة 
بعاقة رصاع 

تاريخّي ويومّي
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جاه العودة إىل املرّبع 

ّ
جاهني؛ ات

ّ
التســـوية للمسألة الفلســـطينّية بات

األّول للـــرصاع وواقعـــة النكبـــة ومفاعيلها وخطابهـــا )وهو التوّجه 
نة الكاملـــة والحارض، دون 

َ
جـــاه التأكيد عـــى املواط

ّ
الغالـــب(، وات

وّيـــة والتاريخ.
ُ
 عـــن اله

ّ
التخي

 
بـ  رصاع إرسائيـــّي عربـــّي عـــاّم ينعكـــس عليهـــم بوضوح وعى 

السياســـات الرسّيـــة تجاههم.

ج ـ حالـــة من الرصاع الداخـــّي بني تّيارات محاِفظـــة ودينّية، وبني 
ـــد عـــى النواحي املدنّيـــة اليومّية يف الحيـــاة ورضورة 

ّ
تّيـــارات تؤك

ز عى 
ّ

التعامـــل بانفتـــاح مـــع املركـــز اإلرسائيـــّي، وبني أخـــرى ترك
وّيـــة واالنمتاء القومـــّي ورضورة الربط مبراكز القرار والسياســـة 

ُ
اله

الفلســـطينّية َو/أو العربّيـــة، وبـــني انمتـــاء مواطـــيّنـ  مـــديّن وآخـــر 
. قومّي

 
د ـ التبـــاس العاقـــات بـــني العـــرِب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل 
ومجمتعاٍت عربّية تشـــهد يف الســـنوات األخرية رصاعـــات عقائدّية 
ا وتصديـــَر فائـــض مـــن َمشـــاهد 

ً
ك

ُّ
ودينّيـــة وانقســـامات وتفـــك

العنـــف والدمـــار الـــي تنعكس عليهـــم بهيئة اصطفـــاف طائفّي 
ـــر وخافـــات ورصاع أفكار وقـــوى وعقائد. وهـــذا ما ُيضعف 

ُّ
وتوت

بالرضورة نضالهم املرشوع ضّد سياســـات الحكومات اإلرسائيلّية، 
دة ذات 

ّ
ا مضن خارطـــة القوى املعق ويصّعب المتوضـــع املريح وجوديًّ

حاور 
َ
السياســـات العنفّيـــة أو تلك املعتدلـــة، وتجاذبات وتنافـــر امل

الجيـــوـ  سياســـّية والسوســـيوـ  اقتصادّيـــة ذات العاقة.

الفكرّيـــة  الصهيونّيـــة  والتّيـــارات  األطـــر  يف  التنـــّوع  مضـــن  ـ  ه 
ـــب اليهودّيـــة والصهيونّية يف 

َ
خ والسياســـّية، دأبت أوســـاط يف النُّ

إرسائيـــل عى دعوة العرب الفلســـطينّيني يف الدولـــة إىل االندماج 
فيهـــا وقبول خيار االنفصـــال عن الحزّي الثقايّف والســـيايّس العربّي 
ـــب أبعَد حيمنا انتهزت 

َ
خ والفلســـطييّن. وذهبت تّيارات يف هذه النُّ

الفـــرص القامئة مـــن أجل اســـتغال أصوات العرب الفلســـطينّيني 
لمضـــان الفـــوز مبقاليـــد الســـلطة وصـــّد طريـــق القـــوى الميينّيـــة 
فاقّيات أوســـلو 

ّ
وتعطيـــل مرشوعها كما حصـــل يف فرتة توقيع ات

 
ّ

لوا شـــبكة أمان لائتـــاف الحكومـــّي من خارجـــه. إال
ّ

حيمنـــا شـــك
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ّ
ـــت يف قواهـــا املتنف

ّ
خـــب اليهودّيـــة( ظل هـــا )النُّ

ّ
أن

كجـــزء من الحـــزّي العربّي ووكاء له، وخاّصة عندما اشـــتّد ســـاعد 
قـــت العاقـــات بينه وبني 

ّ
املـــرشوع الســـيايّس الفلســـطييّن وتوث

خب  ب العربّية الفلســـطينّية يف إرسائيل. بـــل تدأب بعض النُّ
َ
خ النُّ

ـــذة اليوم عى رؤيتهـــم “طابوًرا خامًســـا” ووكاء “ألعداء” 
ّ
املتنف

الدولـــة. تطـــّورت مـــن هـــذه الحالـــة مواقـــف يهودّيـــة صهيونّية 
عنرصّيـــة ُعـــرِّ عنها من حـــني إىل حني بطـــرح وخطاب الرتانفســـري 
ايّن، أو بتخيري العرب الفلســـطينّيني 

ّ
والتهجـــري، أو بالتبادل الســـك

بـــني الدولـــِة الفلســـطينّية الـــي مُيكـــن أن تقوم يف إطار تســـوية 
نـــِة يف إرسائيل.

َ
جيـــوـ  سياســـّية، واملواط

 
و ـ اشـــتداد الخطـــاب العنـــرصّي داخـــل املجمتـــع اليهـــودّي الـــذي 
يعـــادي العرَب الفلســـطينّيني يف إرسائيل ويحّولهـــم يف الخطاب 
الســـيايّس والترشيع لـــدى أوســـاط إرسائيلّية واســـعة إىل “عدّو 

كامن”. داخـــّي 

ر عـــى كّل املســـتويات، يجـــد العرب  طـــوَّ
َ
يف ضـــوء مـــا اســـتجّد وت

الت  الفلســـطينّيون يف إرسائيـــل أنفســـهم يف مرحلـــة مـــن التحوُّ
تقتـــي أن يحـــّددوا خياراتهـــم التاريخّيـــة فيهـــا من جديـــد، وأن 
يقولـــوا بوضـــوح إىل أين هـــم مّتجهون ومـــا الـــذي يريدونه أو ال 
يريـــدون. ل يعـــد باإلمـــكان تأجيـــل القـــول الرصيـــح واإليضاح يف 
هـــذا املســـتوى الوجـــودّي. ومـــن هـــذا اإلدراك يأيت هـــذا التقرير.

مواضع الضعف والقّوة لدى العرب الفلسطينّيي 
يف إســـــرائيل

 
 هنـــاك عدم تكافـــؤ يف تـــوازن القـــّوة بيننا كعرب فلســـطينّيني 
وبـــني الدولة باعتبارها تعبرًيا عن إرادة املجمتع اليهودّي وســـيادته 
القومّيـــة )دولـــة يهودّيـــة(. فهي الـــي تنفـــرد بالســـلطة وبالقرار 
ق إىل فـــرض حقائـــق ناجزة  بـــادر مـــن موقـــع التفـــوُّ

ُ
وبالترشيـــع. ت

عـــى األرض يف كّل مســـتويات حياتنـــا، وفـــرض رشوطهـــا عـــى 
النحـــو الذي ترتئيه، وال ســـمّيا من خـــال احتكار املجمتـــع اليهودّي 
للســـلطة وصنـــع السياســـات )قـــرار الحـــرب والســـلم( والترشيع 
وتوزيـــع املـــوارد العاّمـــة وتحديـــد الصالـــح العـــاّم وتحـــّدي طابع 
الحزّي الجغـــرايّف والدميوغرايّف للدولة. أّما العرب الفلســـطينّيون يف 

 يجد العرب 
الفلسطينّيون 

يف إرسائيل 
أنفسهم يف مرحلة 

الت  من التحوُّ
تقتيض أن يحّددوا 

خياراتهم التاريخّية 
فيها من جديد، وأن 

يقولوا بوضوح إىل 
جهون 

ّ
أين هم مت

وما الذي يريدونه 
أو ال يريدون
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، فإّن دورهـــم يقترص عى التحّرك مضن هامش محســـوب  ّ ّ

املحـــي
محدود، أو يف بعض األحيان مســـدود األفق مـــن الناحية القانونّية 
ســـام الواقع بالســـيولة، يبقى 

ّ
الدســـتورّية والسياســـّية. رغـــم ات

تـــوازن القوى غري متـــكائف ويف صالح الدولة واألكرثّيـــة اليهودّية 
 . فيها

ا ـ لشـــيوع ثقافـــة الضحّية  ل تفســـرًيا  ـ وإْن جزئيًّ
ّ

وهـــذا مـــا ُيشـــك
بخطـــاب  واالكتفـــاء  إرسائيـــل  يف  الفلســـطينّيني  العـــرب  بـــني 
م والشـــكوى والغضب وأفعال 

ُّ
ُيكـــّرس يف مؤّداه مفـــردات التظل

القلـــوب، والرهـــان عـــى قـــوى خارجّية، والعـــزوف عـــن مبادرات 
مســـؤولّية  وتحّمـــل  املبـــادرة  زمـــام  وإســـرتاتيجّيات الســـتعادة 
الـــذات الجمعّية ومصريها. وهنـــاك َمن يّدعـــي أّن ُمْجَمل الثقافة 
السياســـّية للعـــرب يف إرسائيـــل تقتـــرص عـــى رّد الفعـــل وعـــى 
ب الفلســـطينّية 

َ
خ ب يف إرسائيل أو للنُّ

َ
خ املكـــوث يف ظّل مزدوج للنُّ

أو مراكـــز عربّيـــة يف الجوار.

نات األزمـــة الي تواجه  نتـــج مكوِّ
ُ
الحالـــة اآلنفة الذكـــر هي الي ت

العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل. ولذلك، يصبح السؤال الرئييّس 
أمـــام املرجعّيـــة اإلســـرتاتيجّية العربّية الفلســـطينّية يف إرسائيل: 
ـــل مضن توازن القـــوى القامئ أو ذلك 

َ
كيـــف ميكـــن تصحيح هذا الخل

ـــع، وإىل أّي حّد؟
َّ
املتوق

ال يقودنـــا الســـؤال إىل التفكري يف إســـرتاتيجّيات العمـــل املمكنة 
فحســـب، بل كذلك الســـعي إىل اإلحاطـــة مبكّونات الحالة وُســـُبل 
تطويـــر واقـــع أفضل يف كّل املســـتويات. وهو ســـؤال يســـتند إىل 
تحليـــل َمواطن القـــّوة والضعف يف حالة العرب الفلســـطينّيني يف 

صها يف اآليت:
ّ
إرسائيـــل ونلخ

• تســـتند قضّيتنـــا إىل مفاهـــمي وتطبيقات العـــدل والنضال من 	
ـــصَّ عليهـــا القانـــوُن الـــدويّل واملواثيق 

َ
أجـــل تحقيقـــه وِقـــمَيٍ ن

ّيات القومّية 
ّ
واملعاهـــدات الي تّتصل بحقوق اإلنســـان واألقل

قـــة بالشـــعوب 
ّ
واللغوّيـــة والثقافّيـــة والدينّيـــة وتلـــك املتعل

نة املتســـاوية والعـــدل والتوزيع العادل 
َ
األصانّية مثل املواط

للمـــوارد مبـــا فيهـــا الســـلطة. وعليه، فنحـــن مســـنودون متاًما 
نشـــئه وتتابعـــه محافُل 

ُ
مـــن خطـــاب الحقـــوق العادلة الذي ت

هناك َمن يّدعي 
أّن ُمْجَمل الثقافة 
السياسّية للعرب 
يف إرسائيل 
تقترص عىل 
رّد الفعل وعىل 
املكوث يف ظّل 
ب 

َ
خ

ُّ
مزدوج للن

يف إرسائيل 
ب 

َ
خ

ُّ
أو للن

الفلسطينّية 
أو مراكز عربّية 
يف الجــــوار



25 | مـــات دولّيـــة، واملنصـــوِص عليه يف دســـاتري األمم، وال 
ّ
ومنظ

ْين تســـعى 
َ
حـــاد األوروبّي اللذ

ّ
ســـمّيا الواليـــات املّتحـــدة واالت

انه من 
ّ

ه بهما واالنتســـاب إىل ما يشـــك إرسائيـــل إىل التشـــبُّ
مركـــز دويّل ـ ســـيايّس ـ ِقمَيّي.

• تقـــوم سياســـات الدولـــة تجاهنـــا عـــى االضطهـــاد والمتيزي 	
ق  طبَّ

ُ
واإلقصاء عى أســـاس قومّي أو إثيّن أو دييّن. وهي ال ت

ـــل مبـــادئ الدميقراطّيـــة 
ُ
 بوســـائل القهـــر واإلكـــراه وتجاه

ّ
إال

ض هذه  وأبرزهـــا مبـــدآ املســـاواة واإلنصـــاف. ومـــن هنا تعـــرُّ
السياســـات لنقـــد ومعارضة يف املحافل الدولّية ومؤّسســـاتها 

ة بالحقـــوق والحّرّيات.
ّ
وهيئاتهـــا املهمت

• ـــا لصالحنا 	
ً
نِتج تفّوق

ُ
محّصلـــة القوى بـــني البندين الســـابقني ت

 
َ
يف املســـتوى األخـــايّق والحقـــويّق يف حراكنـــا مقابـــل العـــال
ومقابـــل القـــوى الدمقراطّيـــة يف املجمتـــع اليهـــودّي نفســـه، 
ومينحنـــا طاقـــة هائلة للعمـــل والتأثري. وميكننـــا أن نحّول هذا 
ا إىل تفّوق ســـيايّس إذا عرفنا كيف  ـــا وحقوقيًّ التفـــّوق أخاقيًّ
نطـــّور إســـرتاتيجّيات العمـــل بالتعـــاون مع املحافـــل الدولّية 
-مثـــل املرافعـــة والتحشـــيد واملنـــارصة والحمـــات اإلعامّية.

• ومـــع هـــذا، فإّن وضـــع العـــرب الفلســـطينّيني ينطـــوي عى 	
نقـــاط ضعـــف بنيوّيـــة، ومنها:

• ُبْنية تنظميّية قارصة عن توحيـــد الطاقات والكلمة والقدرات 	
ا. فالقـــوى الفاعلة يف 

ً
يف نضـــاالت منهجّية ومدروســـة مســـبق

 األنفس، 
ّ

املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن تبلغ التنســـيق بشـــق
وهـــي -يف أغلـــب األحيـــان- متنافـــرة متناحرة تعـــدم تقاليد 

العمـــل املشـــرتك وتجـــاُوز املختلف نحو تحقيق املشـــرتك.
• منظومة عاقات داخلّية إشـــكالّية مـــن حيث انعدام األمناط 	

الدميقراطّيـــة والحوار وشـــيوع ظواهـــر القمـــع واإلقصاء، وال 
ســـمّيا ضّد املـــرأة والحّد مـــن مشـــاركتها الكاملـــة يف العملّية 

االجمتاعّية السياســـّية.
• واإلرسائيـــّي 	 الفلســـطييّن  اإلرسائيـــّي  الـــرصاع  اســـمترار 

ل تصنيـــف العرب الفلســـطينّيني يف 
ّ
العربـــّي، وهـــو ما يســـه

خانة “أعـــداء” الدولة، أو تأجيل قضّيتهـــم بحّجة وجود قضايا 
الدولة. أمـــام  أكر وأهـــّم 

ألّن العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل يعيشـــون وينشطون مضن 
ـــدة تتقاطـــع مـــع الـــرصاع اإلرسائيّي الفلســـطييّن 

ّ
وضعّيـــة معق

تستند قضّيتنا إىل 
مفاهمي وتطبيقات 
العدل والنضال من 

أجل تحقيقه وِقمَيٍ 
صَّ عليها القانوُن 

َ
ن

الدويّل واملواثيق 
واملعاهدات اليت 

صل بحقوق 
ّ
تت

ّيات 
ّ
اإلنسان واألقل

القومّية واللغوّية 
والثقافّية 

والدينّية وتلك 
قة بالشعوب 

ّ
املتعل

األصانّية
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ً
هم ينشـــطون أحيان

ّ
واإلرسائيـــّي العربـــّي، وألن

اليهودّيـــة، كجـــزء مـــن هـــذا الـــرصاع وإســـقاطاته، مـــن املهـــّم 
ْحِدثـــة للتغيري وتحقيق 

ُ
الرتّيـــث يف اختيار إســـرتاتيجّيات العمل امل

ا  عـــات. لقد اختار العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيل تاريخيًّ
ُّ
التطل

العمَل الســـيايّس والنضاالت املدنّية الي أتاحها الوضع الدستورّي 
والقانـــويّن يف إرسائيـــل أو تـــوازُن القـــّوة بينهـــم وبـــني املجمتـــع 
اليهـــودّي والدولـــة. ول يكن بوســـعهم يف الســـنوات الي أعقبت 
النكبـــة ســـوى البقاء والرتّيث والســـكون كجـــزء من الــرغـــــبة يف 
البقـــاء وَدْرء التهجري. ومــــع الـوقــــت، تغرّيت اإلســـرتاتيجّيات يف 
جاه تعـــــميق العمل الســـيايّس والـــــفعل النضايّل ُبغية تحســـني 

ّ
ات

رشوط الحيـــاة وتحصيـــل املزيـــد مـــن الحقـــوق والحّرّيـــات مضـــن 
الـــرشط الســـيايّس. يقـــّدر التقريـــر وجـــوَد هامـــش أكـــر اليـــوم 
ق  الســـتحداث وسائل نــــضالّية جديدة تقوم عى تحـــــويل التفــــوُّ
األخاقــــّي الســـيايّس الحقوقــــّي ملجمتعنـــا يف إســــــرائيل إىل طاقة 
ـــدرك يف هـــذا الصـــدد حقيقـــة أّن كّل تغيـــري يف الوضع 

ُ
ـــرة. ون

ّ
مؤث

ـــم يف ذهـــــنّية املجمتع 
َ
القـــامئ صـــوب تحســـني أوضـــاعــنـــــا قد ُيفه

ه تهديد وجـــــــودّي 
ّ
ـــب عى أن

َ
خ ـــن يف إرسائيل والنُّ مْيِ

َ
ه

ُ
اليهـــودّي امل

لهـــا. ومـــرّد ذلك إىل طبيعة النظام االســـتحواذّي القـــامئ والتقائها 
مـــع عقـــدة الخــــوف أو “الخـــوف منــــ الـــزوال” املتأّصلـــة بســـبب 
تجربـــة الجاليـــات اليهودّية يف أوروبــــا إىل ما قبـــل منتصف القرن 
العرشين، وإسـقــاطـهـــــا عى العرب الفلسطينّيني واستغالها يف 

تحقيـــق أهداف سياســـّية. 

اختـــار العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيـــل منـــذ قيـــام الدولـــة 
 املشـــاَركة يف االنتخابـــات الترشيعّيـــة ـ منـــذ العـــام 

َ
إســـرتاتيجّية

ْيل 
َ
نـــٍة ما ون

َ
 ما ملواط

ً
ل مـــن ناحيتهم مضانة

ّ
1949 ـ ، وهـــو ما شـــك

بعـــض حقوقهـــم يف املـــوارد والخـــري العـــاّم. ومـــن ناحيـــة املجمتع 
اليهـــودّي، فـــإّن هذه املشـــاَركة متنـــح املجمتـــع املهاجر االســـتيطايّن 
 من مجمتـــع الوطن األصايّن. تلك حالة مســـمتّرة إىل يومنا 

ً
رشعّيـــة

نـــة أو املشـــاَركة يف االنتخابات. 
َ
هـــذا مع تغيـــريات يف عمق املواط

هنـــاك أوســـاط تدعـــو إىل مواصلـــة هـــذه اإلســـرتاتيجّية بوصفها 
األفضـــل يف حالنـــا. وعـــى هـــذا األســـاس قامـــت تجربـــة “القامئة 
املشـــرتكة” النتخابـــات الكنيســـت العرشيـــن. يبـــدو أّن ُمعظـــم 
ـــب الفاعلـــة يف الحزّي العـــاّم يف املجمتع العربّي الفلســـطييّن يف 

َ
خ النُّ

ها تعرتف 
ّ
 اآلن، بالرغم مـــن أن

ّ
إرسائيـــل تعمتـــد هـــذا الخيـــار حـــى

أّن كّل تغيري 
يف الوضع القامئ 
صوب تحسي 
أوضاعنا قد 
ُيفَهم يف ذهنّية 
املجمتع اليهودّي 
ن يف  َهْيِ

ُ
امل

ب 
َ
خ

ُّ
إرسائيل والن

ه تهديد 
ّ
عىل أن

وجودّي لها



27 | بإجحاف الدولة ضّد املجمتع الفلســـطييّن واســـمترار سياسات القمع 
ـــه من واجبها اســـتغال 

ّ
هـــا تعتقد بأن

ّ
والتهجـــري واإلفقـــار، َبْيـــَد أن

كّل اآللّيـــات املتاحـــة مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن الحقـــوق املرشوعـــة 
ك 

ّ
ـــة للمجمتع الفلســـطييّن يف الداخل. ويف اآلن ذاته، يشـــك

ّ
ِحق

ُ
وامل

املعارضـــون للمشـــاَركة يف االنتخابـــات الترشيعّيـــة يف جدواها، أو 
يرفضـــون التعاطـــي مـــع الدولة بوصفهـــا ترجمة الحتـــال الوطن 
واِصـــل النكبة بسياســـات أخرى ينبغي 

ُ
الفلســـطييّن، أو لكونهـــا ت

ب اليهودّية يف 
َ
خ عدم التعاون معها. وقد ســـاعدت سياســـات النُّ

الســـنوات األخـــرية يف تطوير هـــذه التوّجهـــات وتعزيزها. 
شـــري إىل تأرجـــح الثقافـــة 

ُ
يف مســـتوى آخـــر، مّتصـــل منفصـــل، ن

السياســـّية للعـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل بني خيـــاِر الرشاكة 
اليهودّيـــة - العربّيـــة الفلســـطينّية يف العمـــل الســـيايّس املناضل 
لـــه الحزب الشـــيوعّي مّث الجبهـــة الدميقراطّية وأوســـاط أخرى( 

ّ
)مث

لته حركة أبنـــاء البلد يف جزء منها، 
ّ
والعمـــِل الســـيايّس املنفصل )مث

والحركة اإلســـامّية المشالّية، وبعض أوســـاط الحركـــة الوطنّية( 
 يف 

ّ
الـــذي ال يشـــارك قـــوى يف املجمتـــع اليهـــودّي وال يمشلهـــا إال

ماتـــه. واملقصـــود بذلك أّن 
ّ
ـــره ومنظ

ُ
ط

ُ
مـــا نـــدر مضن نضاالتـــه أو أ

ّية الفلســـطينّية جرت عى شـــكلني 
ّ
النضـــاالت الـــي خاضتها األقل

مختلفـــني، ولـــكّل شـــكل رســـالُته وغايُتـــه. ويف هـــذا اإلطـــار، 
شـــري إىل حقيقـــة أّن ِقطاعـــات سياســـّية يف املجمتع الفلســـطييّن 

ُ
ن

 مـــا للسياســـة اإلرسائيلّيـــة واملجمتـــع اليهودّي 
ً

مارســـت مقاطعة
عـــى مســـتويني. ففي جانـــب منها، كانـــت هذه املقاطعـــة وليدة 
عقيـــدة أيديولوجّية تقي بوجوب التحّرك الفلســـطييّن املســـتقّل 
ه ال رشعّية للكيان اإلرسائيـــّي الذي قام بعد 

ّ
واملنفصـــل، مـــّرة ألن

 منها 
ّ

النكبـــة، ومـــّرة ألّن أيديولوجيـــا الحركة اإلســـامّية يف شـــق
ا لرؤية 

ً
 ملرشوع املجمتـــع العصامّي، وتطبيق

ً
رأت يف املقاطعـــة مدخا

اإلســـام الســـيايّس عموًما يف مـــا يّتصل بإرسائيـــل. وهناك من 
طـــّوَر مع الوقت 

َ
اعتـــر منـــوذج الرشاكة اليهودّيـــة ـ العربّية الذي ت

منوذًجـــا غري عـــادل يعدم التكافـــؤ والنّدّية بـــني الرشيكني. أّما يف 
املســـتوى الثاين، فقـــد كانت املقاطعـــة إســـرتاتيجّية لتحقيق نوع 
مـــن التأثري الســـيايّس أو تأشـــرًيا عى موقف، عـــى نحو ما حصل 
غـــداة أحداث أكتوبـــر العـــام 2000، حيمنا أراد الفلســـطينّيون يف 
ـــح لرئاســـة الحكومة. ويرز هنا 

َّ
إرسائيل معاقبة إيهود براك املرش

ق بني اإلســـرتاتيجّيتني، 
ّ

الســـؤال عـــن إمكانّية تطويـــر دمٍج خـــا
عـــة، لتحقيـــق التغيـــري املنشـــود. قـــد نكتشـــف 

َ
املشـــاَركة واملقاط

شري إىل 
ُ
ن

تأرجح الثقافة 
السياسّية للعرب 
الفلسطينّيي يف 

إرسائيل بي خياِر 
الرشاكة اليهودّية 

- العربّية 
الفلسطينّية يف 

العمل السيايّس 
له 

ّ
املناضل )مث

الحزب الشيوعّي 
مّث الجبهة 

الدميقراطّية 
وأوساط أخرى( 

والعمِل السيايّس 
لته 

ّ
املنفصل )مث
حركة أبناء 

البلد يف جزء 
منها، والحركة 

اإلسامّية 
المشالّية، وبعض 

أوساط الحركة 
الوطنّية( 



العربّيـــة اإلســـرتاتيجّية ال 28 |   اليهودّيـــة  أْن ال مفـــّر مـــن الرشاكـــة 
 

َ
ا يمشل العيش

ً
التكتيكّية فقط، ألّن كّل ســـيناريو مرســـوم الحق

املشـــرَتك لفلســـطينّيني ويهـــود يف الحـــزّي ذاته. واألمـــر ذاته ُيقال 
ا 

ً
 مشـــرَتك

ً
عـــن الســـيناريوهات التصعيدّيـــة الـــي توِجـــب نضـــاال

بـــني العـــرب الفلســـطينّيني واليهود الرافضـــني للقمـــع ومصادرة 
الحّرّيـــات والحقـــوق. من هنـــا قد تّتضح لنـــا أهّمّيـــة الرشاكة بني 
الشـــعبني َوفـــق منـــاذج وأشـــكال تتجاوز مـــا عرفنـــاه إىل اآلن. بل 
إّن النضـــاالت الـــي تدعـــو إىل تحويـــل إرسائيل من دولـــة قومّية 
إىل دولـــة مدنّيـــة توِجـــب مثـــل هـــذه الرشاكـــة، ال كتكتيـــك بل 
ا. ومع هذا، قد نكتشـــف قّوة ســـاح املقاطعة 

ً
كحـــّل للرصاع، أيض

وفاعلّيتـــه كإســـرتاتيجّية عمـــل يف بعـــض الحـــاالت، وبخاّصـــة إذا 
عّمقـــت قوى الميـــني يف إرسائيل عملّية الفـــرز القومّي داخل حدود 
الدولـــة وأفلحـــت يف إقصاء العـــرب الفلســـطينّيني عن املشـــاركة 
خـــب اليهودّية  السياســـّية، وال ســـمّيا أّن هـــذا الميني يعتقـــد أّن النُّ
 برشاكـــة مع 

ّ
املنافســـة لـــه لـــن تســـتطيع العـــودة إىل الحكـــم إال

ليهـــم يف الرملان. 
ّ
العـــرب الفلســـطينّيني وممث

 مُيكننـــا أن نقـــرن بـــني رغبِتنـــا يف تصحيح الخلـــل يف تـــوازن القّوة 
بـــني العـــرِب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل والدولـــِة، ورغبِتهـــا يف 
الحصـــول عى الرشعّيـــة اإلقلميّيـــة والدولّية الي تنشـــدها. وهي 
رشعّيـــة مرتبطـــة بالرشعّية املمنوحـــة لها من مواطنيهـــا، وبخاّصة 
ـــا  الفلســـطينّيني منهـــم. إّن َمطالـــع مقاطعـــة إرسائيـــل اقتصاديًّ
ـــا، وبخاّصـــة يف الســـنوات األخـــرية عـــى خلفّية  ـــا وأكادمييًّ وثقافيًّ
ة، واسمتراِر 

ّ
ة والضف

ّ
العملّياِت العســـكرّية ضّد الفلســـطينّيني يف غز

االحتـــال ومواصلـــة سياســـات المتيـــزي واإلقصـــاء تجـــاه املجمتـــع 
 دفع مُيكن أن تكون منوذًجا 

َ
ُل قّوة

ّ
الفلســـطييّن يف إرسائيل، تشـــك

مِلـــا مُيكـــن أن يتطـــّور يف إطار النضـــاالت املســـتقبلّية. ويبقى مجّرد 
عـــدم مشـــاركة العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل يف انتخابات 
ا ال تســـتطيع إرسائيـــل وال الرشعّية الدولّية 

ً
، حدث

ً
ترشيعّية، مثا

أن متـــّر عليـــه مـــرور الكـــرام. وعـــى املســـتوى ذاتـــه، أمكننـــا أن 
ق بني الرشاكـــِة الفلســـطينّية اليهودّية يف 

ّ
ندعـــو إىل الدمج الخـــا

النضاالت السياســـّية ويف تطبيق الخيارات اإلســـرتاتيجّية املعمتدة 
عـــى الرشاكـــة، والنضـــاالِت املنفـــردة للعـــرب الفلســـطينّيني يف 
إرسائيل كجـــزء من خصوصّياتهـــم اللغوّية والقومّيـــة والثقافّية.

ل عــدم 
ّ

ُيشك
مشاركة العرب 
الفلسطينّيي 
يف إسـرائيل 
يف انتخابات 
 ،

ً
ترشيعّية، مثا

ا ال تستطيع 
ً
حدث

إسـرائيل وال 
الرشعّية الدولّية 
أن تـرّم عليه 
مرور الكرام 



29 |  ببعـــض مواضـــع الضعـــف والقـــّوة لدى 
ً

نـــوِرُد يف مـــا يـــي جـــدوال
العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل، مع االهمتام بإيـــراد األبرز من 
هـــذا وذاك. ونـــدرك أّن هناك جدلّية يف األمـــر؛ إذ إّن موضع القّوة 
مُيكـــن أن ُينظر إليـــه كموضع ضعف أو قد يتحـــّول مع الوقت، أو 

بحصـــول تغيري مـــا، إىل ضعف.

َمواضع الضعف َمواضع القّوة

ع جغرايّف يصّعب التحّوَل إىل
ُّ
وز

َ
 ت

كتلة
)مواقع السكن يف األطراف(

 ال يزال يف إرسائيل نحو 1.3 مليون
 فلسطييّن )نحو 5 مايني يف املساحة
 بني البحر والنهر(  ميارسون السياسة

كجزء من شعب

 استحواذ وهمينة يهودّية عى
 الحزّي من خال سياسات إقصائّية

قمعّية

 عدالة القضّية: إحقاق املساواة
 والعدل ومناهضة المتيزي

والعنرصّية واإلقصاء

 ُبْنية اقتصادّية ضعيفة ـ اقتصاد
ٍّ تابع للمدينة اليهودّية ومعّدالت

 فقر عالية وعنف متفش

ر عمق تاريخّي وجغرايف
ُّ
 توف

نْي العربّي
َ
ل يف املحيط

ّ
 وثقايّف يمتث
واإلسامّي

 مراكز عربّية ضعيفة من
 حيث البْنية املدينّية والثقافّية

 والخدماتّية ـ غياب املدينة ـ
الحارضة العربّية

 تجربة وخرة طويلتان من العيش
 مع املجمتع اليهودّي والدولة ـ مجمتع

 ثنايّئ اللغة يمتّتع مبعارف واسعة
لدى كّل منهما عن املجمتع اآلخر

 تركيبة اجمتاعّية بطركّية طائفّية
م وانقسامات

ُ
 أو عائلّية ـ ترشذ
خب حاّدة بني النُّ

 القبول التاريخّي بالرشاكة مع
اليهود يف فلسطني التاريخّية

 ضعف يف مكانة املرأة وشيوع
ا ا واجمتاعيًّ هات محاِفظة دينيًّ  توجُّ

ل من فرص مشاركتها يف
ّ
 يقل

العملّية االجمتاعّية

د ل يف تعدُّ
ّ
 حيوّية سياسّية تمتث

التوّجهات والحركات السياسّية

 جهاز تعلمي مسقوف وضعيف ـ
ل الطالب

ّ
 غري مستقّل، ال يؤه

للحياة وتحّدياتها

 استعداد ومرونة للتعامل مع عّدة
 حلول وتسويات
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 والهيئات الجامعة ـ لجنة املتابعة

 ـ يف الَعقدين األخريين
ً

مثا

 وجود شبكة متطّورة من
 مؤّسسات املجمتع املديّن الفّعال

ساع الفئات الوسطى واملقتدرة
ّ
 وات

وإمكانّيات حراكها

 ثقافة سياسّية غري دميقراطّية
 تعدم التنسيق والتعاون وتعاين

م
ُ
من جهوّية وفئوّية وترشذ

 مجمتع شاّب ـ معظم أبنائه وبناته
دون سّن األربعني

 الثقافة السياسّية املهمينة مصابة
 بانفصام الوعي واألخاق تنسخ

منظومات القهر إىل داخلها

مّيتها
ْ
 اآلن بسل

ّ
زيُّ النضاالت حى

َ
 مت

وال عنفّيتها

ساع الفجوة بني القيادات
ّ
 ات

ب من جهة، والجماهري من
َ
خ  والنُّ

جهة أخرى

 القدرة عى منح الرشعّية أو سحبها
من الدميقراطّية اإلرسائيلّية

 انعكاس املتغرّيات اإلقلميّية
 )كأحداث ُعليا( علينا مزيًدا من

رات الداخلّية
ُّ
الرشذمة والتوت

 وجود سند لقضّيتنا يف املواثيق
 واألعراف الدولّية املّتصلة بحقوق

ّيات والجماعات األصانّية
ّ
األقل

 ثقافة سياسّية نافذة تعاين من
 عقدة االذدناب ورّد الفعل وغياب

 املبادرة، وتبحث عى الدوام عن
وصاية خارجّية تحمتي بها

 بدايات التواصل مع قوى إقلميّية
وعاملّية مبا فيها هيئات أممّية

 غياب املسؤولّية واملحاسبة
و أسباب

ْ
ْيل إىل َعز

َ
 الذاتّية وامل

 نكباتنا ومشاكلنا إىل جهات
 خارجّية، وإعفاء الذات من

املساَءلة عّما فعلته ول تفعله

 بدايات نقدّية جذرّية عند الجيل
 الثالث بعد النكبة ومساءلة ذاتّية

عمودّية وأفقّية

ك املجمتع الفلسطييّن بعاّمة
ُّ

فك
َ
 ت

ا ـ شتات ا وطبقيًّ ا وعقائديًّ  جغرافيًّ
 ووطن؛ مخمّيات وريف وُمدن؛

ة
ّ
ة والضف

ّ
داخل وخارج؛ قدس وغز

 شبه التعاُدل الدميغرايّف بني
 املجمتعني اليهودّي والفلسطييّن
 يف حدود فلسطني التاريخّية أمر

 يزيد من قّوة املطلب الفلسطييّن
َمهما يكن
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 التعاطـــَي مـــع مواضـــع الضعف 
ّ

إّن التفكـــري اإلســـرتاتيجّي يحـــمت
ـــب عليها، أو 

ّ
وتافيهـــا من خـــال وضع خطـــط ملواجهتهـــا والتغل

مـــن خال االشـــتغال عى مواضـــع القّوة لمتكـــني الجماعة وزيادة 
 التســـلمُي بثقافة 

ً
قدراتهـــا عـــى تجـــاوز ضعفهـــا. فا مُيكـــن مثـــا

سياســـّية تكـــّرس التفرقـــة والتناحـــر أو بواقـــع غيـــاب نـــوع من 
اإلرادة الجامعـــة والوعـــي الجمعـــّي الفاعـــل. مـــن هنـــا األهّمّيـــة 
الخاّصـــة يف دراســـة ُســـُبل العمل عى البنـــاء الـــذايّت كمدخل ألّي 
نـــوع من الفعـــل اإلســـرتاتيجّي -ولو يف حـــدود التفكـــري الجماعّي 
ا(-. من هنا، فإّن العمل اإلســـرتاتيجّي 

ً
اإلســـرتاتيجّي )انظر ســـابق

تحكـــم وضعنـــا  الـــي  املعادلـــة  ِي 
َّ
شـــق مـــع  التعامـــل  يقتـــي 

اإلســـرتاتيجّي بالزامـــن واملـــوازاة ال بالتتايل. 

ب عـــى نقـــاط الضعف، وكيـــف نكّرس نقـــاط القّوة 
ّ
كيـــف نتغل

زهـــا؟ بدايـــة اإلجابـــة تكـــون بإعادة بنـــاء الجامع واملشـــرتك 
ّ
ونعز

ـــا ونـــوع مـــن اإلرادة الجامعـــة تأخذ عـــى عاتقها  ـــا وفكريًّ تنظمييًّ
مواصلـــة االشـــتغال عـــى نقاط القـــّوة والضعف عى نحـــٍو يخدم 
دة. وُيشـــري فريـــق العمـــل بارتياح إىل  ـــا إســـرتاتيجّية محـــدَّ

ً
أهداف

إعـــادة انتخـــاب رئيـــس للجنـــة املتابعة يف إطـــار إجـــراء دمقراطّي 
ِبـــَل نتائَجه كلُّ الـــرشكاء يف هذه العملّيـــة، وبدأوا 

َ
ـــق عليـــه ق

َ
مّتف

كن البناُء عليه إلنجـــاز خطوات تنظميّية 
ْ
العمـــل مبوجبه؛ وهو مـــا مُي

. ثلة مما

ـــد أّن عملّيـــة إعـــادة البنـــاء الداخـــّي ينبغـــي أن تنـــدرج مضن 
ّ

نؤك
ســـريورة أمشل لتشـــكيل “املرجعّيـــة اإلســـرتاتيجّية” -الجهة الي 

ـــرشف عـــى عملّيـــة التفكـــري والتخطيط اإلســـرتاتيجّي.
ُ
ت

ُيشري فريق 
العمل بارتياح 

إىل إعادة انتخاب 
رئيس للجنة 

املتابعة يف إطار 
إجراء دمقراطّي 

ق عليه 
َ

ف
ّ
مت

ِبَل نتائَجه كلُّ 
َ

ق
الرشكاء يف هذه 
العملّية، وبدأوا 

العمل مبوجبه؛ 
كن 

ْ
وهو ما مُي

البناُء عليه إلنجاز 
خطوات تنظيّية 

مماثلة





السيناريوهات 
لة أمام العرب 

َ
املحمت

الفلسطينّيي 
داخل الخط األخرض
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تـمهيد

الســـيناريوهات املعروضـــة هنا هي ما مُيكن أن يتطـــّور عى أرض الواقع 
ا. 

ً
يف املســـتقبل املنظـــور، بـــرصف النظر عّمـــا إذا كان مرغوًبـــا أو مرفوض

ه 
ّ
ا، وذلك أن نْي يف حال التفكري إســـرتاتيجيًّ فالرفـــض أو القبول غـــري مهمَّ

ا 
ً
 ما هـــو ممكن وما هو مطلـــوب مقرون

ُ
يف ُصلـــب هـــذا التفكـــري مقاربة

ى عرض 
ّ
مبـــا هو مســـتجّد ومرفوض. ومـــن هنا، فـــإّن تقريرنا هـــذا يتوخ

مروحـــة من الســـيناريوهات املمكنـــة كجزء من قـــراءة الواقع عى قوى 
الدفع الي تحّركه وإســـقاطات الرشوط السياســـّية يف اإلقلمي واملنطقة 
ا، عليـــه أن يخوض يف   يكمتـــل التفكري إســـرتاتيجيًّ

ّ
والعـــال عليـــه. وحـــى

مـــا مُيكن أن يســـتجّد وُيفرض مـــن ســـيناريوهات ويف كيفّية اعرتاضها.

يف هـــذا التقريـــر أربعـــة ســـيناريوهات رئيســـّية ممكنـــة تنـــدرج مضـــن 
، أو مضن مســـار التصعيـــد وِقواُمه إرصاٌر 

ُ
مســـار تاريخّي ِقواُمه املصالحة

إرسائيـــّي عـــى تكريـــس الوضع القـــامئ أو تطويـــره صوب االســـتحواذ 
عـــى كامل فلســـطني التاريخّية وفرض همينتها عـــى كّل الجغرافيا بني 
البحـــر والنهر. نعرض هذه الســـيناريوهات َوفق أربعة محـــاور تفصيلّية 
قاصديـــن اســـتقراء تبعات كّل ســـيناريو، وإْن بإيجاز. فسنــــرى مــــا هو 
ممضـــون كّل ســـيناريو، ومـــا مُيكـــن أن يعنيـــه للعرب الفلســـطينّيني يف 
إرسائيـــل، واصطفافات القوى حوله وَمخاطره أو فائدته بالنســـبة لهم.

موجز تاريخّي يؤّسس للسيناريوهات

قامـــت الحلـــول املتداولـــة للـــرصاع اإلرسائيـــّي ـ الفلســـطييّن العربـــّي 
والدميغرافيـــا  )الجغرافيـــا  ان 

ّ
والســـك والســـيادة  األرض  أفـــكار  حـــول 

والدمقراطّيـــة(. فالحـــّل الذي نّص عليه قرار التقســـمي مـــن العام 1947 
قـــام عى أســـاس الفصـــل بـــني الشـــعبني يف دولتـــني، واحـــدة لليهود 
وأخـــرى للعرب الفلســـطينّيني عى أن تتطّور بينهم مشـــاَركة وتكامل 
يف املســـتقبل. وقـــد أىت القـــرار يف مرحلـــة تاريخّيـــة شـــاع فيهـــا مفهوم 
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ّ

محـــّدد ملبدأ حـــق
فه 

ّ
. وقد ظـــّل هذا القـــرار وما خل

ّ
يف إقلـــمي مســـتقّل كرتجمة لهـــذا الحق

ي الـــرصاع بـــني الشـــعبني، بـــني أجـــزاٍء مـــن الشـــعب 
ّ
 يغـــذ

ً
ـــا ثقيـــا

ً
إرث

ا الي 
ً
لـــة بالحركـــة الصهيونّيـــة وإرسائيـــل الرسّيـــة الحق

َّ
اليهـــودّي ممث

اســـتحوذت عى فلســـطني التاريخّية مبـــا فيها مناطـــق مخّصصة للدولة 
 ،)

ً
العربّيـــة الفلســـطينّية حســـب قـــرار التقســـمي )منطقـــة النـــارصة مثا

وشـــعِب هذه البـــاد الذي رفـــض قرار التقســـمي وحاول منـــع تطبيقاته 
ـــه التاريخـــّي الطبيعـــّي 

ّ
عـــى األرض باعتبـــاره انتقاًصـــا ســـافًرا مـــن حق

ووجـــوده يف فلســـطني التاريخّيـــة. اســـتمثر الجانـــب اإلرسائيـــّي قـــرار 
 منه لتأكيد رشعّيـــة إرسائيل الدولة 

ّ
 يف شـــق

ّ
ق إال التقســـمي الذي ل ُيطبَّ

وســـيادة اليهود يف فلســـطني التاريخّية، وبخاّصة يف ضوء رفض الجانب 
العربـــّي الفلســـطييّن -مدعوًمـــا من العـــال العربّي- للقرار. ظـــّل الرفض 
الفلســـطييّن لقرار تقســـمي الباد قامًئا إىل نهايـــات المثانينّيات من القرن 
ا، ومـــن خال إعـــان الدولة  مـــة التحريـــر رسيًّ

ّ
املـــايض حـــني قبلت منظ

)1988(، مببـــدأ تقـــامُس األرض بني الشـــعبني كمدخل لحـــّل الرصاع. وهو 
منعطـــف تاريخّي يف مســـرية املـــرشوع الوطيّن الفلســـطييّن بعد الخروج 
مـــة التحرير يف الجزائر 

ّ
مـــن بريوت يف العام 1982 واســـتقرار قيادة منظ

زتـــه االنتفاضـــة األوىل، ذات الطابع 
ّ
وتونـــس. وهـــو املنعطف الـــذي عز

فاقّيات أوســـلو 
ّ
دت ملؤمتر مدريـــد )1990( وات

ّ
املديّن الشـــعبّي، والـــي مه

ـــا )يف العـــام 1993(، والـــرشوع يف عملّيـــة تفـــاوض اســـمتّرت إىل ما 
ً
الحق

ت يف الســـنوات األخرية بســـبب تحّوالت 
ّ

بعـــد االنتفاضة الثانية، وتعرث
ضـــت إىل همينـــة العقيدة القائلـــة بإمكانّية 

ْ
سياســـّية داخـــل إرسائيل أف

ه. وقـــد اعترها معظم 
ّ
إدارة الـــرصاع مع الفلســـطينّيني عموًما دون حل

بـــات الحـــّد األدىن مـــن العدالة 
ّ
الشـــعب الفلســـطييّن ال تســـتويف متطل

التاريخّيـــة ويرى يف ذلك ســـبًبا أساًســـا لفشـــلها.

فاقّيـــاُت كامب ديفيد مع مـــرص الي أفضت 
ّ
َل ات وقد ســـبق هـــذا التحوُّ

فاقّية الســـام 
ّ
فاق ســـام بني إرسائيـــل ومرص، وأعقبه توقيُع ات

ّ
إىل ات

 إرسائيل 
ّ

بـــني إرسائيل واململكـــة األردنّية؛ وكاهما يقـــّران برشعّية حق
ـــا قبول قرار التقســـمي بأثر رجعّي. بالوجـــود -وهو ما يعين عمليًّ

 
 اآلن يف إنجاز 

ّ
لقد فشـــلت أســـاليب الرصاع ومفاوضات التســـوية حـــى

مـــرشوع الفصـــل وقيام الدولتـــني والســـيادتني، اليهودّيـــة اإلرسائيلّية 
 إذا اعترنا مناطق 

ّ
والعربّيـــة الفلســـطينّية، يف فلســـطني التاريخّيـــة، إال

الســـلطة الفلســـطينّية “دولـــة”، وصاحيـــات الســـلطة هنـــاك نوًعا من 

 استمثر الجانب 
اإلرسائييّل 

قرار التقسمي 
ق  الذي مل ُيطبَّ

 منه 
ّ

 يف شق
ّ

إال
لتأكيد رشعّية 

إرسائيل الدولة 
وسيادة اليهود 

يف فلسطي 
التاريخّية ، 
وبخاّصة يف 
ضوء رفض 

الجانب العربّي 
الفلسطييّن - 

مدعوًما من العامل 
العربّي- للقرار.
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فكـــرة الحـــّل أو التســـوية القامئـــة عى حـــّل الدولتني ومـــا أنتجته 
مـــن مبـــاٍن سياســـّية وأنســـاق تفكـــري. ومن هنـــا فإّن الســـريورة 
نتـــج -َوفـــق أبحـــاث ومناقشـــات 

ُ
 إىل الراهـــن ت

ً
التاريخّيـــة وصـــوال

التالية.  الســـيناريوهات  العمـــل-  فريق 
   

سيناريوهات مضن غياب املصالحة 

متهيد: العاقات بني الشـــعِب اإلرسائيّي يف فلســـطني التاريخّية، 
والشـــعِب الفلســـطييّن عاّمة، عاقاُت رصاع وحـــروب محدودة أو 
شـــاملة وفـــرتات من الهـــدوء وأخـــرى مـــن التصعيد. وهـــي حالة 
دتهـــا حالـــة الرفـــض اإلرسائيـــّي الـــدامئ إلقامـــة دولـــة 

ّ
ممتـــّدة ول

صَّ 
َ
ة إىل جانـــب إرسائيل. وهي الدولـــة الي ن

ّ
فلســـطينّية مســـتقل

قـــرار تقســـمي فلســـطني التاريخّية عـــى إقامتها، والـــي قبلت بها 
مة التحرير الفلســـطينّية كتســـوية تاريخّية يف اجمتاع املجلس 

ّ
منظ

 
ّ

الوطـــيّن الفلســـطييّن يف الجزائـــر عـــام 1988. فعـــدم إحقاق حق
ة هـــو منبع 

ّ
تقريـــر املصـــري للشـــعب الفلســـطييّن يف دولة مســـتقل

ـــا االحتاُل املســـمتّر والسياســـات 
ً
اســـمترار الـــرصاع الـــذي زاده عنف

الســـاعية إىل االســـتحواذ عـــى مزيـــد مـــن األرض  اإلرسائيلّيـــة 
بـــني النهـــر والبحـــر، وذلـــك مضـــن مـــرشوع االســـتيطان اليهودّي 
يف فلســـطني التاريخّيـــة وكجـــزء من ممارســـة املـــرشوع الصهيويّن 
نـــاخ الرصاعـــّي هـــذا ســـيرتك أثره 

ُ
وتطبيقاتـــه. وال شـــّك يف أّن امل

ا، 
ً

عـــى عاقة الدولة بالفلســـطينّيني فيهـــا يف املرحلة املقبلـــة، أيض
نة فيها 

َ
وّيـــة واملواط

ُ
ِ اله

َ
وأّن تعاطيهـــم مـــع الدولة ومـــع ســـؤايل
ناخ الرِصاعـــّي العاّم.

ُ
ـــًرا بامل

ّ
ســـيظّل متأث

ـــا يف 
ً
بإمـــكان العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل أن يكونـــوا ذات

الـــرصاع ال موضوًعـــا فيه فقط، وذلـــك من خال تفعيـــل نوع من 
اإلرادة الفاعلـــة واعمتـــاد خيـــار تهدئة الـــرصاع أو القيام بـــَدْور نحو 
ـــا مـــن وزنهـــم املزايـــد يف الخارطة السياســـّية. 

ً
تســـويته، انطاق

ما زاد وزنهـــم زادت إمكانّية تأثريهم عى 
ّ
ه كل

ّ
وفرضّيتنـــا هـــي أن

جـــاه تحقيق 
ّ
ِوجهـــة األمور وقدرتهـــم عى مواجهـــة التطّورات بات

ه بإمكانهـــم أن يشـــاركوا مببادرتهم 
ّ
مصالحهـــم أو مضانهـــا؛ أو أن

ق مبســـتوى 
ّ
ر بإرادتهم الواعية. وهذا متعل

ّ
ـــم بَدْور فاعـــل ومؤث

ُ
ه

وعيهـــم لذاتهم ولَدْورهم. فالبقاء مضـــن فكرة احتياطّي أصوات 
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َ
أو قـــّوة انتخابّيـــة مســـاِعدة لُنخ

ب فلســـطينّية 
َ
خ

ُ
أو العمـــل كمقاول ثانوّي للســـلطة الوطنّية أو ن

ر وال 
ّ
دير الرصاع، يعين اســـمترار تأديـــة َدْور محدود التأثـــري؛ يتأث

ُ
ت

ـــر. أّمـــا االنتقال إىل القيـــام بَدْور ُمبـــادر خارج مـــا ذكرناه من 
ّ
يؤث

ا يف الـــرصاع لجهة تســـويته أو  ـــا خاصًّ
ً
ســـقوف، فسُيكســـبهم وزن
تشـــكيل ورقـــة ِجّدّية فيه.

السيناريو األول- اسمترار الوضع القامئ

ممضـــون الســـيناريو ـ مُيكن لهذا الســـيناريو أن يســـري يف املحّصلة 
ْعمـــد الدولـــة واملجمتع 

َ
جاهـــني معكوســـني. فقـــد ت

ّ
النهائّيـــة يف ات

اليهـــودّي إىل تحســـني أوضـــاع الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، مضن 
العقيدة القائلة بإمكانّية إدارة الرصاع والفصل بني الفلســـطينّيني 
السياســـات  ويف  العاّمـــة.  الفلســـطينّية  والحالـــة  إرسائيـــل  يف 
ـــه كهذا  ات قوّيـــة عـــى وجـــود توجُّ

ّ
الرسّيـــة اإلرسائيلّيـــة مـــؤرش

ـــل ُيقَصد به تحســـني مســـتوى املعيشـــة والبْنية 
ّ
ال يـــرتّدد يف تدخ

التحتّيـــة وزيـــادة انخـــراط الفلســـطينّيني يف العملّيـــة االقتصادّية 
ًرا 

ّ
عموًمـــا لجهة إســـهامهم يف تمنيـــة مأمولة. وهذا مـــا حصل مؤخ

ـــة تطويـــر للبلـــدات العربّية عـــى مدار خمس ســـنوات 
ّ
مضـــن خط

دت يف الســـنوات 
ُ

 العـــام 2020 أقّرتها الحكومة. وكانت اعمت
ّ

حى
ـــل حكومّية ومدنّية وخاّصـــة يف املجمتع العربّي 

ُّ
األخـــرية برامج تدخ

جاه تحســـني أوضاع العرب الفلســـطينّيني 
ّ
جاه؛ ات

ّ
تدفع يف هذا االت

بيـــل املوضوعّية إىل 
َ
يف مختلـــف النواحـــي. وعلينا أن نشـــري مـــن ق

وجـــود تّيـــار قـــوّي بني العـــرب الفلســـطينّيني معيّن بهـــذا التوّجه 
 عـــى التعـــاون معه واالســـتفادة منه.

ّ
ويحث

جاه 
ّ
مـــع هذا، قـــد يتطـــّور ســـيناريو اســـمترار الوضـــع القـــامئ يف ات

مغايـــر. فاســـمترار الرصاع، وعـــدم قيام دولـــة فلســـطينّية بجوار 
بنشـــاط  املقـــرون  االســـتيطان  مـــرشوع  وتكريـــس  إرسائيـــل، 
عســـكري إرسائيـــّي دامئ لقمـــع مقاومـــات االحتـــال، كّل هـــذا 
قـــد ميتـــّد إىل داخـــل إرسائيـــل ليمشل أساًســـا الفلســـطينّيني فيها 
ـــحني للقيام بنشـــاط تضامـــيّن أو احتجاجّي. وقـــد رأينا عْر 

ّ
كرمش

التجربـــة أّن حاالت التصعيد بـــني االحتال والفلســـطينّيني تحت 
االحتـــال ُينتـــج حالة تصعيـــد داخل إرسائيـــل، حالة يتحـــّول فيها 
العـــرب الفلســـطينّيون إىل ضحايـــا لعملّية قمـــع منهجّية وحمات 

بإمكان العرب 
الفلسطينّيي 
يف إرسائيل أن 

ا 
ً
يكونوا ذات

يف الرصاع ال 
موضوًعا فيه 

فقط، وذلك من 
خال تفعيل 

نوع من اإلرادة 
الفاعلة واعمتاد 

خيار تهدئة 
الرصاع أو 

القيام بَدْور نحو 
ا 

ً
تسويته، انطاق

من وزنهم املزتايد 
يف الخارطة 
السياسّية.
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نـــا يف 

ّ
ز االعتقـــاَد بأن

ّ
اإلرسائيلّيـــة وحركاتـــه. ويف الراهـــن مـــا يعـــز

مزنلـــق نحـــو التصعيـــد، وال ســـمّيا أّن قـــوى سياســـّية واســـعة يف 
ا يف مركز 

ً
 وأوســـاط

َ
إرسائيـــل، تمشـــل الميـــني املتطـــّرف واملحافـــظ

ا للعرب الفلســـطينّيني 
ً

الخارطة السياســـّية، تعمتد خطاًبـــا مناهض
ويـــزنع إىل نزع الرشعّية السياســـّية عنهم. وهي األوســـاط ذاتها 
نـــات الدميقراطّيـــة للحكم،  الـــي تعمل عـــى االنتقاص مـــن املكوِّ
والقـــوى  الدمقراطّيـــة  القـــمي  ضـــّد  منهجّيـــة  حمـــات  وتخـــوض 

االجمتاعّيـــةـ  السياســـّية الـــي تدافـــع عنها.

ماذا يعين بالنســـبة للعرب الفلســـطينّيي ـ مضن مســـار تحسني 
وضـــع الفلســـطينّيني تراهـــن الدولـــة واملجمتع اليهـــودّي عى ربط 
الفلســـطينّيني فيهـــا باملركز اإلرسائيّي وشـــّدهم إليـــه. وتخىش 
أوســـاط عربّيـــة فلســـطينّية أن يـــأيت ذلـــك عى حســـاب االرتباط 
وّيـــّي باملركـــز الفلســـطييّن، األمر الـــذي َيحول دون 

ُ
التاريخـــّي اله

جاه التحســـني توكيـــَد املديّن 
ّ
تجاوبهـــا مـــع هذا التطـــّور. يتمّضن ات

رهـــا “املركز اإلرسائيّي”. 
ّ
رص واإلمكانـــات الي مُيكن أن يوف

ُ
والف

وقـــد ُيفـــي مثـــل هـــذا التطـــّور إىل انفـــراٍج مـــا يف العاقات بني 
ـــه مســـار سيوّســـع من 

ّ
الدولـــة والفلســـطينّيني فيهـــا، وخاّصـــة أن

حجـــم الطبقـــة الوســـطى وُيحّســـن مواقع الفئـــات املنمتيـــة إليها 
ويعّمـــق شـــبكة املصالـــح املتبادلـــة بـــني هـــذه الفئـــاِت والدولـــِة 
واملجمتـــع اليهودّي. وقد يتطّور مســـار التحســـني ويأخذ يف االعتبار 
وّيـــة واالنمتاء القومـــّي ويعطيه مداه، مضـــن أتونوميا 

ُ
َن اله مكـــوِّ

هم 
ّ
ثقافّيـــة متطّورة َيشـــعر العـــرب الفلســـطينّيون يف إطارها بأن

وّيتهم. 
ُ
نتهـــم وه

َ
اســـتطاعوا التوفيق بـــني مواط

أّمـــا مضـــن مســـار التصعيـــد، فقـــد متتـــّد عملّيـــة القمـــع إىل داخل 
إرسائيـــل لقمع نشـــاطات وفّعالّيـــات احتجاج وتضامن مع شـــعبنا 
الفلســـطييّن، عـــى نحـــو مـــا حصـــل يف العدوانـــني األخرييـــن عى 
ة حيمنـــا قمعـــت الدولـــة بقبضـــة حديدّيـــة نشـــاطات التضامن 

ّ
غـــز

واالحتجاج الفلســـطينّية وتلك الفلســـطينّيةـ  اليهودّية املشـــرتكة، 
ر 

ّ
 هـــذه اللحظـــات مـــع اســـمترار التوت

ّ
ـــا، أو كمـــا يحصـــل حى

ً
أيض

ل يف عملّيـــات يبادر إليها أفراد فلســـطينّيون. واقرتن 
ّ
الحـــايّل املمتث

ذلـــك بتصعيـــد خطـــاب الكراهيـــة والتحريض عى الفلســـطينّيني 
هنـــا وشـــيوع أجواء عـــداء تحّولت يف كثـــري من املواضـــع إىل عنف 

يف الراهن ما 
ز االعتقاَد 

ّ
يعز

نا يف مزنلق 
ّ
بأن

نحو التصعيد، 
وال سّيا أّن 
قوى سياسّية 
واسعة يف 
إرسائيل، تمشل 
اليي املتطّرف 
 
َ
واملحافظ
ا يف 

ً
وأوساط

مركز الخارطة 
السياسّية، 
تعمتد خطاًبا 
ا للعرب 

ً
مناهض

الفلسطينّيي 
ويزنع إىل 
نزع الرشعّية 
السياسّية عنهم.
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ُ
جاه يف الترشيعـــات امل

ّ
د هـــذا االت

ّ
يومـــّي ضّدهم. وقـــد تأك

نتِقصة لحقوقهـــم كجماعة وأفراد، 
ُ
 العرب الفلســـطينّيني وامل

ّ
بحق

مقابـــل منـــح املزيد مـــن االمتيـــازات واملـــوارد للمواطنـــني اليهود 
ذة 

ّ
 وقوى متنف

ٌ
كأفـــراد وجماعة. وهو ما تشـــّد إليه بقّوٍة أوســـاط

يف إرسائيـــل بعـــد االنتخابـــات األخـــرية )شـــباط 2015(، تعمـــل 
ُدًما 

ُ
وّية اليهودّيـــة للدولة واملّي بهـــا ق

ُ
جاهـــدة عى تكريـــس اله

نحـــو صـــدام مـــع كّل ما هو غـــري يهـــودّي، مبـــا يف ذلـــك الحّرّيات 
الدميقراطّيـــة. قـــد تزنلـــق العاقـــات إىل صدامـــات مفتوحـــة عى 
كّل االحمتـــاالت، كإعـــادة فرض الحكم العســـكرّي مـــن جديد، أو 
اللجـــوء إىل أنظمة حاالت الطوارئ أو إىل الرتانســـفري. وقد يتطّور 
ـــن يقـــي بـــإدارة الباد 

َ
مـــن هـــذا الوضـــع نظـــاُم أبرتهايـــد ُمعل

هـــا بـــني البحر والنهـــر- عى أســـاس قوانني الفصـــل العنرصّي 
ّ
-كل

ل الشـــعَب 
ّ

والعـــزل املكايّن وتطوير ُبْنية قانونّية ودســـتورّية تفض
ق 

َ
اليهـــودّي يف إرسائيل عى العرب الفلســـطينّيني عـــى نحٍو ُمطل

خاذ أّي 
ّ
يف كّل يشء، وفـــرض ســـيادة يهودّية دينّية ال تـــرتّدد يف ات

خطـــوة ضّد العـــرب الفلســـطينّيني يف طريقهـــا إىل أهدافها.

اصطفـــاف القـــوى ـ ســـيجد العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيـــل 
أنفســـهم يف  املزامَنـــنْي. ســـيجدون  املســـاَرْين  أمـــام  أنفســـهم 
تحالفـــات ورشاكات مع قـــوى يف املجمتع اليهودّي معنّية باملســـار 
املـــديّن وتعزيزه، ومع جهـــات اقتصادّية وسياســـّية معنّيـــة بالمنّو 
االقتصـــادّي عر انخراط مزيـــد من الفلســـطينّيني يف عملّية إنتاج 
موارد الدولة. ســـيجدون أنفســـهم يف تفاهم مـــع محافل دولّية، 
مـــة الــــ OECD الي 

ّ
وال ســـمّيا يف أمريـــكا المشالّيـــة وأوروبـــا ومنظ

اشـــرتطت مّض إرسائيـــل إىل عضوّيتها بتحســـني ظروف معيشـــة 
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل ودمجهـــم يف العملّيـــة االقتصادّيـــة 
ومســـاواتهم. وســـيجدون يف املجمتع اإلرسائيّي حلفـــاء طبيعّيني 
مـــات حقوقّية ومدنّيـــة وأوســـاط اليســـار الدمقراطّي 

ّ
هـــم منظ

الـــي دأبـــت عـــى منـــارصة العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل 
ـــا. أّما الفئـــات املســـتضَعفة األخرى  وقضاياهـــم املطلبّيـــة تاريخيًّ
ـــا، يف منارصة املجمتع 

ً
ل عليها، أحيان يف املجمتـــع اليهـــودّي الي يعـــوَّ

العربـــّي الفلســـطييّن هنـــا، فقـــد تكون مشـــغولة باملنافســـة عى 
خانـــة الضحّيـــة واســـتقدام املعونـــات الحكومّيـــة، ومـــن هنـــا قد 
 فاعلـــة يف التحريض عى 

ً
نجدها ضّد مســـار التحســـني ومشـــاِركة

العـــرب بـــدل منارصتهم.
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الفلســـطينّيني باملركـــز اإلرسائيّي، ســـيجد العرب الفلســـطينّيون 
أنفســـهم يف مواجهـــة موجة تصعيد غري مســـبوقة، تشـــارك فيها 
 وقيادتهـــا ومؤّسســـات سياســـّية وإعامّية ستســـتمثر 

ُ
الحكومـــة

مســـار التحســـني لترير القمع أو الحملة املناهضـــة للعرب بدعوى 
هـــم رفضوها. هنا كذلك قد تنشـــأ رشاكات مع قوى دمقراطّية 

ّ
أن

ًما مّما 
ْ
ـــع بُحكم تجربتنـــا أن تكون أقلَّ حجًمـــا وزخ

ّ
-وإن كّنـــا نتوق

يف مســـار التحسني.

ا لهم 
ً
يف الحالتني، ســـيجد العرب الفلســـطينّيون يف إرسائيـــل عون

ز 
ُّ
يف املحافـــل الدولّيـــة، وال ســـمّيا أوروبـــا ودول OECD. يف حال تعز

مة 
ّ
ْعمـــد دول املنظ

َ
مســـار التحســـني، ســـيكون من الطبيعّي أن ت

ـــا، إىل دعم هذا املســـار. كمـــا أّن تطوير 
ً

حـــاد األوروبـــّي، أيض
ّ
واالت

القامئـــة املشـــرتكة كإطـــار جامع راســـخ، وإعـــادة بناء مكانـــة وَدْور 
لجنـــة املتابعـــة كرمجعّيـــة، ســـُيعتران تطويـــًرا لنوع مـــن اإلرادة 
الجامعـــة فيكون لـــه َدْوره يف بنـــاء وإقامة مثل هـــذه الرشاكات. 
أّمـــا يف حـــال االنكفاء إىل مســـار القمع، فإّن هذه املحافل ســـتقف 
ـــا- ضّد موجـــة التصعيد وترشيعـــات قمعّية إقصائّية. -وإْن معنويًّ

ساع الفئات 
ّ
إمكانّيات ومخاطر ـ يف حال تعزيز مسار التحسني وات

الوســـطى بني العرب الفلســـطينّيني، قد تنحو نضاالتهم إىل مزيد 
نة والعمل الســـيايّس واالســـتفادة 

َ
من الرتكـــزي عى املديّن واملواط

مـــن رشاكات وتحالفـــات وتعزيـــز العمل مقابل املحافـــل الدولّية. 
جـــاه قد يزيد مـــن الثقل الســـيايّس للعرب الفلســـطينّيني 

ّ
وهـــو ات

مقابـــل املؤّسســـة اإلرسائيلّية واملجمتـــع اليهودّي، ومـــن تأثريهم 
يف خارطـــة الـــرصاع عموًما. ويف حـــال انكفاء هذا املســـار، فإّن كّل 
ة، 

ّ
الوضـــع مُيكـــن أن َيبلـــغ حّد ضيـــاع املكتســـبات واإلنجـــازات كاف

وبخاّصـــة إذا قـــّررت املؤّسســـة اإلرسائيلّيـــة واألكرثّيـــة اليهودّية 
فيهـــا الذهـــاب يف مســـار تضييـــق الخنـــاق مـــن خـــال ترشيعات 
دخل الدولـــة إىل حالة 

ُ
ْحـــرم العـــرب الفلســـطينّيني حقوقهـــم وت

َ
ت

األبرتاهايـــد املكشـــوف. ويف حـــال تزاُمن املســـاَرْين -تحســـني يف 
وّيّي- ســـيكون 

ُ
املســـتوى املديّن وتضييق يف املســـتوى القومّي اله

عليهـــم أن يحمسوا أمرهـــم ويختاروا خطواتهـــم بعناية. 

يف حال تعزيز 
مسار التحسي 
ساع الفئات 

ّ
وات

الوسطى 
بي العرب 
الفلسطينّيي، قد 
تنحو نضاالتهم 
إىل مزيد من 
الرتكي عىل 
نة 

َ
املديّن واملواط

والعمل السيايّس 
واالستفادة 
من رشاكات 
وتحالفات 
وتعزيز العمل 
مقابل املحافل 
الدولّية. 
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ممضون الســـيناريوـ  أن تطال الســـيولة والتفتيت جّراء التحّوالت 
ـــا، كأْن يفرض 

ً
 إرسائيـــل، أيض

َ
يف املحيـــط العربـــّي واملنطقـــة دولة

اإلســـام الســـيايّس بشكله العســـكرّي نفســـه تحّدًيا عليها، عى 
ك بعض 

ُّ
حدودها المشالّية والرشقّية والجنوبّية؛ أو أن يتسارع تفك

الـــدول املجـــاورة الـــي لها حـــدود مشـــرتكة مع إرسائيـــل ووصول 
ل 

ّ
أصـــداء التداعي واالنهيـــارات هذه إىل الحدود، وهو ما سيشـــك

بالنســـبة إلرسائيـــل أخطـــاًرا ُمْحدقة. فالـــدول املجـــاورة إلرسائيل 
 الحكم فيهـــا، وباتـــت ُعرضة لقوى 

ُ
ضعفـــت وتضعضعت مراكـــز

حة تّدعي اإلســـام وتقول بفكر جهادّي تكفـــريّي. يف حالة 
ّ
مســـل

كهـــذه، لن تظـــّل حدود إرسائيـــل آمنـــة؛ فالجيـــوش العربّية الي 
ـــرشف عي حراســـة وتأمني هـــذه الحـــدود قد تنشـــغل مبهّمات 

ُ
ت

أخـــرى كالدفاع عـــن مراكز الُحكم ومؤّسســـاته وتـــرتك مواقعها 
عـــى الحدود، أو قـــد تنهار متاًمـــا وتتغـــرّي بْنيتهـــا وعقيدتها. وهو 
مـــا قـــد تســـتمثره التشـــكيات العســـكرّية مِلـــا يمّسى “اإلســـام 
التكفـــريّي” يف ســـبيل فرض مواجهات عســـكرّية عـــى إرسائيل. 
ر مثل هذا  ونقـــّدر أّن إرسائيـــل يف حالة كهذه لن تتهـــاون يف تطوُّ
ـــح أن ترّد بحّدة وبـــكّل قّوتها.  الخطـــر عى أمنهـــا ووجودها، وُيرجَّ
يف مثـــل هـــذه الحالـــة، قـــد تطـــول املواجهـــة وتتطـــّور إىل حـــرب 
ـــل موضوَع  طويلـــة. من شـــأن وضـــٍع أميّن ســـيايّس كهذا أن يؤجِّ
ّيـــة الفلســـطينّية والدولة إىل إشـــعار آخر، بل 

ّ
العاقـــات بني األقل

كّل املســـألة الفلســـطينّية مـــن خـــال دمجهـــا يف مـــا قـــد يحصل، 
ه كجزء مـــن تعاُمل الدولة 

ّ
والتعامل مع الشـــعب الفلســـطييّن كل

مـــع “خطـــر ُمْحـــدق” من هـــذا النوع. وهـــو أمر ســـيحصل إْن رأت 
 يف املجمتع الفلســـطييّن بـــني البحر والنهر نفَســـها 

ٌ
قـــوى إســـامّية

جـــزًءا من القوى اإلســـامّية ومـــن مجهودها يف قتـــال إرسائيل. 

ـــع يف حالـــة كهـــذه أن 
ّ
مـــاذا يعـــين للعـــرب الفلســـطينّييـ  نتوق

ينقـــمس العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيل إىل أوســـاط محدودة 
ماته 

ّ
تؤّيـــد حرب الدولة وجهودها ضّد اإلســـام العســـكرّي ومنظ

ه يحمـــل صبغـــة أصولّيـــة وعنيفة غري 
ّ
عـــى حدودهـــا، وبخاّصـــة أن

محـــدودة. وقد يرتَجم هـــذا التأييد إىل تعاون يف كّل املســـتويات 
د املزيد مـــن العرب  جنُّ

َ
 حـــدَّ ت

ً
مـــع مجهـــود الدولـــة الحربّي، وصـــوال

الفلســـطينّيني يف صفـــوف الجيـــش الـــذي ســـُتزنع عنـــه -يف هذه 
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 رشعّية
ُ
الحالـــة- صفـــة “جيـــش احتـــال” وسيكتســـب مجهـــوُده

نســـبّية يف عيـــون املتجّنديـــن واألوســـاط الـــي تؤّيدهـــم والـــي 
ســـيحّركها خوفهـــا من متثيات داعـــش والعنف األصـــويّل يف دول 
ر كهـــذا أن يغرّي وجهـــة العاقـــات بينها  الجـــوار. مـــن شـــأن تطـــوُّ
وبـــني الدولـــة متاًمـــا، وأن يســـتدعي تغيـــري الخطـــاب واملفـــردات 

مـــة هـــذه العاقات مـــن جديد. 
َ
ه

ْ
ف
َ
مِل

ال نســـتبعد أن تؤّيد أوســـاط أخرى بني العرب الفلسطينّيني قتاَل 
اإلســـام السيايّس والعســـكرّي ضّد إرسائيل علًنا وأكرث بالمصت. 
ـــحة طبيعّية لانخراط يف 

ّ
 هذه القوى نفَســـها مرش

ُ
وقد تجد بعض

رصاع ديـــيّن كهـــذا يف إطار نظرّيـــات رصاع الوجود مـــع اليهود يف 
فلســـطني كما يقول حزب هللا أو مـــرشوع دولة الخافة. واملقصود 
ة الخاف واالنقســـام 

ّ
ـــه ســـزيد يف مثل هـــذا الســـيناريو شـــق

ّ
أن

داخل املجمتع العربّي الفلســـطييّن يف إرسائيل. وســـتلجأ املؤّسســـة 
اإلرسائيلّيـــة إىل العصـــا الغليظـــة ضـــّد “األعـــداء” منهـــم، وإىل 
ا يف 

ً
ذيـــن يّتخـــذون موقف

ّ
ـــزات واالمتيـــازات” لل

ّ
ة مـــن املحف

ّ
“ســـل

هـــا وينخرطـــون يف مجهودها الحربّي أو الســـيايّس ضّد حركات 
ّ
صف

اإلســـام الســـيايّس املتطّرف، وبخاّصة يف الجانب العسكرّي عى 
حدودهـــا. بـــل رأينا أّن الحكومة يف إرسائيـــل ال تنتظر حصول ذلك 
لتّتخـــذ إجـــراءات قمعّية، فقد لجـــأت كما أرشنا إىل إخـــراج الحركة 

اإلســـامّية -الجناح المشايّل- مـــن القانون. 
 

اصطفـــاف القـــوىـ  العاقـــة األيديولوجّيـــة بـــني قوى اإلســـام 
الســـيايّس يف داخـــل املجمتـــع العربـــّي هنـــا، واإلســـاِم الســـيايّس 
ـــا قـــد تشـــّد بعـــرب فلســـطينّيني إىل 

ً
بأشـــكاله األصولّيـــة، أحيان

إغـــراء االنخـــراط يف املجهود الحربـــّي ضّد دولة إرسائيـــل. مثل هذا 
 واملجمتُع 

ُ
د األوضاع متاًما. عنـــدذاك، ســـتطاِلب الدولة

ّ
األمر ســـيعق

ا  يًّ
ّ
اليهـــودّي بأرْسه العرَب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل باالمتناع كل

عن تقدمي أّي عون ســـيايّس أو غريه إىل قوى اإلســـام الســـيايّس 
العســـكرّية عـــى حـــدود إرسائيـــل كأضعـــف اإلميان. بل ســـَتصدر 
بـــات أن ينخرطـــوا يف مجهـــود الدفـــاع عـــن الدولة 

َ
دعـــوات وُمطال

ا. وســـتلجأ  ا ومعنويًّ ا وعســـكريًّ وحربهـــا ضّد هـــذه القوى سياســـيًّ
الدولـــة إىل قمـــع كّل َميـــل إىل قـــوى األصولّية اإلســـامّية وكّل 
ـــا(. معى  تعبـــري عـــن تأييـــد لهـــا )ولـــو كان هـــذا التعبـــري كاميًّ
هـــذا أّن العرب الفلســـطينّيني ســـيجدون أنفســـهم أمـــام اهمتاٍم 

ال نستبعد أن 
تؤّيد أوساط 
أخرى بي العرب 
الفلسطينّيي 
قتاَل اإلسام 
السيايّس 
والعسكرّي ضّد 
ا 

ً
إرسائيل علن

وأكرث بالمصت. 
 

ُ
وقد تجد بعض
هذه القوى 
حة 

ّ
نفَسها مرش

طبيعّية لانخراط 
يف رصاع دييّن 
كهذا يف إطار 
نظرّيات رصاع 
الوجود مع اليهود 
يف فلسطي كما 
يقول حزب هللا 
أو مرشوع دولة 
الخافة.
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ُ
بهـــم مـــن املجمتع اليهـــودّي والدولـــة غرِي مســـبوق. وقـــد ت

عليهـــم صفقـــة تاريخّية تســـّوي العاقات عـــى نحٍو مـــا بينهما. 
وقـــد يتعّرضـــون يف الوقـــت نفســـه إىل حملـــة قمـــع شـــاملة لكّل 
ل مـــع هذه القـــوى أو تقدمي العون 

ُ
َمـــن يجرؤ عـــى تضامن أو متاث

لهـــا. ســـتنقمس املحافل العربّيـــة املعتدلة والعال بـــني محاولِة دعم 
 تزيد 

ّ
العـــرب الفلســـطينّيني بعاّمـــٍة والضغـــِط عـــى الدولـــة لئـــا

 األنظـــاَر إىل جهات من العرب الفلســـطينّيني 
ً

هة مـــن القمـــع، موجِّ
م عى حيـــاد، ودعٍم غري مرشوط 

ُ
ـــوا إىل جانـــب الدولة أو ه

ّ
اصطف

ح  لدولـــة إرسائيـــل يف دفاعهـــا عن حدودهـــا أمام الجهادّيـــني. ُيرجَّ
 املواجهـــة األّوَل مع اإلســـام العدمّي 

َّ
أّن الغـــرب ســـيعترها خط

دفاًعـــا عن أوروبـــا والخيـــار الغربّي. ومن عـــادة الدولـــة الرسّية ـ 
الرشعّيـــة أن تحظـــى يف هـــذه الحـــاالت بدعم الـــدول األخرى.

ه قد 
ّ
إمكانّيـــات ومخاطـــر ـ مـــن املخاطـــر يف مثل هـــذه الحالـــة أن

ك العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل َوفق خارطة 
ُّ

يتفاقـــم تفك
لهـــم إىل مجموعـــات متناحـــرة متصادمـــة من حيث  حوُّ

َ
الـــرصاع وت

عقائدهـــا وَمصايرها وخياراتها التاريخّية، وهـــو ما قد بدأنا نلمس 
ما احتدم الـــرصاع يف مثل هذه 

ّ
بداياته يف الســـنوات األخـــرية. كل

الحالـــة عـــى الحـــدود، اشـــتّد داخـــَل املجمتـــع العربّي الفلســـطييّن 
 حـــول الخيـــار الـــذي ينبغـــي اعمتـــاده، وزادت احمتـــاالت 

ُ
النقـــاش

ق املجمتع بني التجّنِد يف املجهود الحربّي 
ّ
االنقســـام الداخّي. ســـيمتز

والســـيايّس للدولـــة الـــي تدافـــع عـــن حدودهـــا ومواطنيهـــا )مبن 
فيهم العـــرب(، وقوى تدفـــع ملواجهة مع إرسائيـــل مضن مواجهة 

دينّية إســـامّية ـ يهودّية شـــاملة. 
ســـيكون العـــرب الفلســـطينّيون -أكـــرث مـــن أّي وقـــت مـــى- 
حيال املســـألة الصارمـــة من املجمتع اليهـــودّي والدولـــة: “إّما معنا 
وإّمـــا ضّدنـــا”! وهـــي حالـــة ينتفـــي فيهـــا الخـــوض يف التفاصيـــل 
والمتايـــزات والفـــوارق الصغـــرية يف تحديد السياســـة العاّمة تجاه 
العـــرب الفلســـطينّيني. نرّجـــح يف وضع كهـــذا أّن إمكانّيـــة الحياد 
ا من  رة. التصعيد هنـــا يكـــون وجوديًّ

َّ
كموقـــف قـــد تكـــون متعـــذ

ناحيـــة إرسائيل، وقد يدفعهـــا إىل اعمتاد حلول جذرّيـــة من جانبها، 
هـــات أصولّيـــة  ا واســـعة فيهـــا طـــّورت توجُّ

ً
وبخاّصـــة أّن أوســـاط

ما حصل 
ّ
دينّيـــة أو قومّية، وأنتجـــت طروحات عنيفة تتداولهـــا كل

تصعيـــٌد ما يف الرصاع -كممارســـة الرتانســـفري وترحيل مجموعات 
مـــن العرب الفلســـطينّيني خـــارج حدودها.
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مـــت فكرتـــا الـــرصاع والتســـوية عى أســـاس تقســـمي 
َ

متهيـــدـ  َحك
 

َ
فلســـطني التاريخّيـــة والفصل بـــني الشـــعبني ثقافَتنا السياســـّية

عقـــوًدا طويلـــة. وقـــد عشـــنا العقـــود األخرية عـــى هـــذه األفكار 
وتطبيقاتهـــا املختلفـــة. إذ ال يـــزال حـــّل الدولتـــني بصيغـــٍة ما هو 
الحـــّل املتـــداَول يف األوســـاط الدولّيـــة ولدى أوســـاط واســـعة يف 
الشـــعبني اإلرسائيّي والفلســـطييّن، رغم وجود طروحات ووقائع 
تقـــول باســـتحالة ذلـــك يف الراهـــن، وأّن الخيار األمثل هـــو تقامُسُ 
الســـيادة بـــني اليهـــود والفلســـطينّيني، ال تقـــامُسُ األرض يف كّل 
حـــاد األوروبّي 

ّ
املســـاحة الواقعـــة بني البحـــر والنهر. ويبـــدو أّن االت

 اآلن عى هـــذا الحّل وتحاوالن 
ّ

واإلدارة األمريكّيـــة تراهنـــان حى
اســـتئناف مفاوضـــات الســـام بنـــاء عـــى فرضّياتـــه. ومـــع هذا، 
نـــا عـــى اعتقاد بـــأّن املســـألتني اليهودّيـــة والفلســـطينّية باتتا 

ّ
فإن

ْيهما. 
َ
مضفورتـــني حـــّد اســـتحالة الفصـــل بينهما أو بـــني مســـتقبل

وهـــذا أمر يف غايـــة الِجّدّية والتحّدي بالنســـبة للثقافة السياســـّية 
املألوفة يف املجمتَعنْي الفلســـطييّن واليهودّي، ويف مســـاحة الرصاع 
د حاجـــة إىل الخـــروج من 

ّ
ومســـاعي التســـوية. تلـــك حالة قـــد تول

حلقة التســـوية من خال التقســـمي الجغرايّف إىل تسويات أخرى يف 
مكنة. 

ُ
 الخيـــارات والحلول امل

َ
إطـــار مصالحة تاريخّية توّســـع مروحة

ليـــس هنـــاك إجماع عـــى هذا الخيـــار بني العـــرب الفلســـطينّيني 
يف إرسائيـــل، وإن كان خطابهـــم الســـيايّس وأداؤهم ينشـــد أحَد 
جاهها. وقد 

ّ
يـــة مـــن املصالحة أو تصـــّب يف ات

ّ
الســـيناريوهات املتأت

جاه -وإْن 
ّ
ها إىل هـــذا االت

ّ
رات املســـتقبلّية كل أشـــارت وثائق التصوُّ

بتفـــاوٍت ما.
 

لـــدى مناقشـــة ســـيناريوهات مضـــن خيـــار املصالحـــة، ويف هـــذه 
ها تشـــرتك يف 

ّ
د أن

ّ
النقطـــة عـــى وجه التحديـــد، من املهـــّم أن نؤك

ن أســـاس هـــو االنتقال مـــن حالة الـــرصاع إىل حالة تســـوية  مكـــوِّ
مختلفـــة األشـــكال. وقد يتطّور شـــكٌل ما من التســـوية -دولتان 
، أو إىل شـــكل 

ً
- إىل شـــكل جديد منها هو دولـــة واحدة مثا

ً
مثـــا

ثالث: كونفيدرالّية بني الدولتني. واملشـــرتك بني الســـيناريوهات 
مضـــن هذا املســـار هو أّن العاقات بني الشـــعبني يف املســـاحة بني 

ال يزال حّل 
الدولتي 
بصيغٍة ما هو 
الحّل املتداَول 
يف األوساط 
الدولّية ولدى 
أوساط واسعة 
يف الشعبي 
اإلرسائييّل 
والفلسطييّن، 
رغم وجود 
طروحات 
ووقائع تقول 
باستحالة ذلك 
يف الراهن، وأّن 
الخيار األمثل هو 
تقاُسُ السيادة 
بي اليهود 
والفلسطينّيي، 
ال تقاُسُ األرض 
يف كّل املساحة 
الواقعة بي البحر 
والنهر



45 | البحـــر والنهر قد تتحّســـن وتســـري نحـــو انفراج واضح. ونشـــري هنا 
إىل الـــدْور الفاعـــل الذي مُيكـــن أن يكون للعرب الفلســـطينّيني يف 
إرسائيـــل رشط أن يروا إىل أنفســـهم كمجموعة قادرة عى الفعل 
والتأثـــري وممارســـة الفعـــل الســـيايّس باســـتقالّية ومســـؤولّية 
هم 

ُ
كجماعـــة فاعلـــة. بـــل ينبغـــي أن يكون لهـــم كجماعـــة صوت

الخـــاّص املمسوع، ال عى الســـاحة اإلرسائيلّية فحســـب، بل كذلك 
عـــى ســـاحة الـــرصاع وعـــى الصعيـــد اإلقلميـــّي. نقول هـــذا، وقد 
ـــا  ـــا وإرسائيليًّ بدأنـــا نلمـــس يف الســـنوات األخـــرية اهمتاًمـــا دوليًّ
ّية العربّيـــة الفلســـطينّية يف إرسائيل والدْور 

ّ
مزايـــًدا مبكانـــة األقل

. وهـــو أمر يوازيـــه يف الواقع 
ً

الـــذي مُيكـــن أن تقوم به مســـتقَبا
ر ذايّت كهـــذا للعرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل. وهذا  غيـــاب تصوُّ
بالتحديـــد مـــا نلفت إليـــه النظر يف هـــذا التقريـــر. ُيتيـــح التوّصُل 
فاق مصالحة تاريخّية بني الشـــعبني، عى نســـق 

ّ
بالتفـــاوض إىل ات

 للرتتيبات 
ً

تلـــك الي حصلت يف جنوب أفريقيا، إمكانّياٍت واســـعة
واإلجـــراءات البانيـــة للعيش املشـــرتك وللعاقات بني الشـــعبني.

وللمصالحـــة بني الشـــعوب بعد ســـنوات من الـــرصاع قواعُدها أو 
رشوطها. فهي ممكنة إذا اعرتف الشـــعبان املتصارعان مبســـؤولّية 
كّل منهمـــا عـــن حّصتـــه يف الرصاع؛ وهـــي حّصة غري متســـاوية يف 
 تفـــرتض أن 

ً
ســـياقنا. فمصالحـــة إرسائيلّيـــة - فلســـطينّية مثـــا

يقـــوم طرفا املصالحـــة بتوفري رزمة اســـتحقاقات وإجـــراءات عى 
ص من نزعـــات كولونيالّية 

ّ
 بالتخل

ً
األرض. ســـتقوم إرسائيل مثـــا

يف وجودهـــا كاالعـــرتاف باملســـؤولّية عـــن النكبة ومـــا أعقبها من 
 الشـــعب الفلسطييّن، وال ســـمّيا إقامة إرسائيل 

ّ
غنب تاريخّي بحق

ة 
ّ
ة والضف

ّ
عـــى أنقـــاض وطنـــه وحارضتـــه واحتـــال أرضـــه يف غـــز

واالســـتحواذ عـــى مـــوارده الطبيعّية واســـتمثارها، وعـــن األرضار 
الـــي لحقت به والخســـائر املاّدّيـــة والبرشّية واملعنوّية. وســـيكون 
ها. َيعقب ذلك 

ّ
عليهـــا القبول بالبحث يف قضّية الاجئني وُســـبل حل

ّ تأيت اإلجراءات الي تســـعى 
َ

صفـــٌح وغفران فلســـطينّيان. ومن مث
إىل ترتيـــب هـــذه املصالحـــة وترجمتهـــا إىل ترتيبـــات نهائّيـــة عى 
األرض. ومـــن املفـــروض يف هـــذه الحالة أن تطال هـــذه اإلجراءات 
فاق عى 

ّ
 القـــدس والاجئـــني، واالت

ّ
ـــات، مبـــا فيهـــا ملـــف

ّ
كّل امللف

ترتيبات الســـيادة املشـــرتكة أو املنفصلة وإقامة لجان التحقيق يف 
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تعنيـــه املصالحة مـــن إعان نهايـــة الرصاع.  

فـــي إىل إنتاج ُبـــى سياســـّية جديدة 
ُ
املصالحـــة، إذا جـــرت، قـــد ت

ها. مثل هذا الســـيناريو ُيحّســـن 
َ
ـــر رشوط

ّ
 وتوف

ُ
تيحهـــا املصالحـــة

ُ
ت

مـــن رشوط حيـــاة ومكانـــة العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، 
ويضعهـــم عى قدم املســـاواة مع شـــعبهم والشـــعب اليهودّي.

نشـــري هنـــا إىل إمكانّيـــة أن تكـــون املصالحـــة تدريجّيـــة، وأن تبدأ 
بخطـــوة مفصلّية تتطـــّور األمور منها نحو مصالحـــة أمشل. فإقامة 
الدولـــة الفلســـطينّية -كمـــا هـــو مبـــنيَّ يف الســـيناريو التـــايل- قد 
تكـــون بدايـــة طّيبـــة لســـريورة مصالحـــة أو لوقف الـــرصاع ومنع 
قـــه كمتهيد ملصالحة الحقة. فإقامة دولة فلســـطينّية  َعمُّ

َ
ده أو ت ـــدُّ

َ َ
مت

فاقّيـــات دولّيـــة أو بـــني الطرفـــني 
ّ
ة مضـــن تفاهمـــات وات

ّ
مســـتقل

 ملصالحة أمشل. يعـــين هذا أّن املصالحة إْن ســـبقت 
ً

ل مدخـــا
ّ

تشـــك
ة، 

ّ
في -يف ما ســـُتفي- إىل إقامة دولة فلســـطينّية مستقل

ُ
قد ت

فـــاق قد ُيفي إىل مصالحة 
ّ
وإقامة دولة كهذه مضن تســـوية أو ات

يف وقـــت الحق.

ة 
ّ
السيناريو الثالث - الدولة الفلسطينّية املستقل

ة كما 
ّ
ممضـــون الســـيناريوـ  قيـــام الدولـــة الفلســـطينّية املســـتقل

أّيدتهـــا الغالبّيـــة العظمى من الدول يف تصويـــت الجمعّية العاّمة 
لألمـــم املّتحـــدة يف كانـــون األّول /ديمســـر عـــام 2012 )صّوتت 9 
دول فقـــط ضـــّد القـــرار(، ومعظمها تدعـــم مبدأ الرشعّيـــة لدولة 
فلســـطينّية عـــى أســـاس حـــدود العـــام 1967. وال يـــزال هـــذا 
الســـيناريو موضـــَع التفـــاوض اإلرسائيـــّي الفلســـطييّن ويف مركز 
الخطابني السياســـّيني اإلرسائيّي والفلسطييّن عن التسوية وحّل 
للرصاع. يبدو ذلك كنتاج لقّوة التســـارع، وكإرٍث من قرار التقســـمي 
يف العـــام 1947 الـــذي قـــمس فلســـطني التاريخّيـــة بني الشـــعبني 
اليهـــودّي والفلســـطييّن. ويف هـــذا الصـــدد، نأخذ يف الحســـبان أّن 
ك -يف 

ِّ
املزيـــد مـــن األوســـاط يف إرسائيل وفلســـطني باتت تشـــك

ق 
ُّ
َحق

َ
ســـاعه- يف احمتـــاالت ت

ّ
ضوء تســـارع مرشوع االســـتيطان وات

قه بالنســـبة للفلســـطينّيني وطبيعة 
ُّ
َحق

َ
هذا الســـيناريو أو جدوى ت

الحـــزّي الجغـــرايّف الـــذي ســـيكون من نصيبهـــم مضن هـــذا اإلطار. 

نشري هنا إىل 
إمكانّية أن 
تكون املصالحة 
تدريجّية، وأن 
تبدأ بخطوة 
مفصلّية تتطّور 
األمور منها نحو 
مصالحة أمشل. 
فإقامة الدولة 
الفلسطينّية 
-كما هو مبيَّ يف 
السيناريو التايل- 
قد تكون بداية 
طّيبة لسريورة 
مصالحة أو لوقف 
الرصاع ومنع 
قه  َعمُّ

َ
ده أو ت دُّ

َ َ
مت

كمتهيد ملصالحة 
الحقة



47 | عها  تُّ
َ َ
ا لجهـــة مت ـــا وجوهريًّ

ً
ف

ّ
وقـــد يكون ممضون هـــذه الدولـــة مكث

بســـيادة تاّمـــة يف حدودهـــا، مبـــا يف ذلك شـــؤون األمـــن والحدود 
واالقتصـــاد والعملـــة، أو قـــد تكـــون دولـــة ذات كثافـــة أقّل مع 
قة بدولـــة إرسائيـــل )كاألمـــن وأجهزته 

ّ
بقـــاء بعـــض األمـــور متعل

ه قـــد تقام دولة 
ّ
واالقتصـــاد والعملـــة املعمول بهـــا(. معى هذا أن

فلســـطينّية كاملة الســـيادة القومّية، أو دولة منقوصة الســـيادة 
يف بعـــض النواحي.

مـــاذا يعين للعرب الفلســـطينّييـ  يف مثل هذا الوضع، قد ينشـــأ 
ران متناقضان متاًمـــا يف عاقة الدولة بالعرب الفلســـطينّيني  تطـــوُّ
جـــاه األول ـ قـــد يحصـــل انفـــراج يف العاقـــة 

ّ
يف إرسائيـــل. يف االت

وتســـتتّب األمـــور إىل جهـــة تطبيـــع كامـــل عـــى أســـاس حيـــاة 
مشـــرتكة تقوم عى العدل واملســـاواة يف كّل نواحـــي الحياة من 
خـــال إرشاك متـــكائف للعرب الفلســـطينّيني يف الحكـــم وتوزيع 
الخـــري العـــاّم. والفرضّيـــة هنـــا أّن الدولة ســـترتاجع عـــن تصنيف 
ب 

ّ
الفلســـطينّيني فيها كأعـــداء أو كخطر أميّن ومـــا مُيكن أن يرتت

ّيـــة قومّية 
ّ
عـــن ذلـــك، بـــل ســـتعترهم مواطنـــني كاملـــني وأقل

رشعّيـــة تمتّتع بـــكّل حقوقهـــا الجمعّية. ال يغيب عـــن بالنا يف هذا 
ِرَد إمكانّيـــة أن ُيصار إىل تطوير نـــوع من األوتونوميا 

َ
اإلطـــار أن ت

مات بينهم 
ُ
غوّية للعرب الفلســـطينّيني مضن تفاه

ُّ
الثقافّيـــة أو الل

جـــاه الثـــاين املعاكسـ  قد تكـــون مّثة نزعة 
ّ
وبـــني الدولـــة. ويف االت

لـــدى املجمتع اإلرسائيـــّي اليهـــودّي إىل “التعويض” عـــن “تنازل” 
جغـــرايّف إســـرتاتيجّي يف الحزّي املـــكايّن بضغط دميغـــرايّف اقتصادّي 
عـــى العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، بتوكيـــد يهودّية الدولة 
وتوطني املســـتوطنني من جديد يف مناطق ســـكى الفلسطينّيني 
ـــع بلداتهم. وقـــد صدرت  وسُّ

َ
رهـــم وت وعى حســـاب فـــرص تطوُّ

ترصيحـــات ومقرَتحـــات عـــن قيـــادات إرسائيلّيـــة يهودّيـــة بهـــذا 
جاه.

ّ
االت

اصطفـــاف القـــوى ـ وجود حّل بعـــد كّل هذه العقـــود من الرصاع 
بالحـــّل  ويكتفـــون  التفاصيـــل  يتجاهلـــون  الكثرييـــن  ســـيجعل 
بة عنه. 

ّ
ما كانـــت النتائـــج املرتت

ْ
والتســـوية، وســـيدافعون عنه َمه

ب يف إرسائيل والجانب الفلســـطييّن والعال العربّي ســـتدافع 
َ
خ النُّ

عـــن حّل العقـــدة التاريخّية. هذا يعـــين إدارة الظهر مِلـــا قد يحصل 
الزاويـــة،  الفلســـطينّيني إىل  العـــرب  أو دفـــع  هنـــا يف إرسائيـــل 
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ْ
اشـــيهم مـــع هـــذا الحّل وعـــدم التصعيـــد َمه

َ
بذريعـــة رضورة مت

 
َ
كانـــت حّصتهم أو انعكاســـات الحّل عليهم. كذلك ســـيجد العال

دة، 
ّ
ًرا بعد ســـنني طويلة من االشـــتغال بقضّيـــة معق نفســـه محـــرَّ

 وســـيبتعد باهمتامه عنه. 
ّ

ـــه بحاجـــة إىل الراحـــة من هـــذا امللـــف
ّ
ألن

ِجْندة أّي من 
َ
املقصـــود أّن العرب الفلســـطينّيني لـــن يكونوا عـــى أ

 يف حـــاالت تصعيـــد غري مســـبوقة. رمّبـــا كان حليفها يف 
ّ

القـــوى إال
داخـــل املجمتع اإلرسائيّي نفســـه من قوى تريـــد دمجهم يف الحياة 
العاّمـــة واالقتصـــاد كجزء من املشـــهد اإلرسائيـــّي وكعامل هاّم 

يف تكريـــس االســـتقرار بعد حـــّل الدولتني.

ـــا مـــن 
ً
مخاطـــر وإمكانّيـــات ـ يف مثـــل هـــذه الحالـــة، فـــإّن ضغط

األكرثّيـــة اليهودّيـــة عـــى العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل قد 
ُيفـــي إىل تصعيـــد داخـــل إرسائيـــل. وهـــو تصعيد قـــد ُيعيد إىل 
ان عرب 

ّ
ان أو فرض مّض قرسّي لســـك

ّ
األذهـــان فكرة تباُدل الســـك

فلســـطينّيني يف إرسائيل إىل الدولة الفلسطينّية الجارة بتعديات 
ُ الدولة  حدودّيـــة مـــن جانـــب واحـــد، أو ببـــدء مرحلة جديـــدة تخـــريِّ
مواطنيهـــا الفلســـطينّيني بني تنازِلهم عن حقـــوق جمعّية ومدنّية 
جاه 

ّ
واالنتقـــاِل إىل الدولة الفلســـطينّية. ذهاب الدولـــة يف هذا االت

مـــن شـــأنه أن يفتح الرصاع مع الشـــعب الفلســـطييّن مـــن جديد؛ 
وذلـــك أّن الدولـــة الفلســـطينّية بجوار إرسائيل لـــن تقف مكتوفة 
األيـــدي عـــى األرجح حيال ســـيناريو تصعيدّي كهـــذا. مقابل هذا، 
قد يســـتفيد العـــرب الفلســـطينّيون هنا مـــن التســـوية واالنفراج 
 
َ
فيســـتطيعون بواســـطة ضغط داخل املجمتـــع اليهـــودّي االنخراط
مـــن موقع محـــرتم يف التجربـــة اإلرسائيلّية من جديد عى أُســـس 
جديـــدة ُمواِطنّيـــة. إّن تهدئة األجواء وإزالة فتيـــل الرصاع القومّي 
داخـــل إرسائيل قد يفتح الرصاع عى مســـتوياته املدنّية األســـهل 

للتســـوية بني الدولـــة والعرب الفلســـطينّيني فيها.

السيناريو الرابع - الدولة الثنائّية القومّية

فـــاق عى العيش املشـــرتك مضن 
ّ
ممضـــون الســـيناريوـ  حصـــول ات

دولـــة واحـــدة ثنائّيـــة القومّيـــة مـــن البحـــر إىل النهـــر تقـــوم عى 
ق عليها بني الشـــعبني تمشل الفلســـطينّيني 

َ
أســـاس ترتيبات مّتف

 هـــذا مـــن خـــال ترتيبـــات ترشيعّيـــة 
ّ

ـــا. يتـــأىت
ً

يف إرسائيـــل أيض
ومؤّسســـاتّية جديـــدة تمضـــن للفلســـطينّيني مشـــاَركة عى قدم 
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ا  الجهاز الســـيايّس مضن ترتيبـــات عينّية منصوص عليها دســـتوريًّ
ممتّتعني بالخري العـــاّم وبالفرص يف كّل مجاالت الحياة، ويكونون 
 

ً
قادرين عـــى تحقيق أنفســـهم كجماعة قومّية وكأفـــراد، وصوال
ق عليه 

َ
 تقريـــر املصري مضـــن إطار دســـتورّي ســـيايّس مّتف

ّ
إىل حـــق

قّية تقي 
ُ
مع الشـــعب اليهـــودّي وقياداته َوفق دمقراطّيـــة تواف

ق عليه للشـــعبني. ومن املفـــروض أن ينعكس 
َ
بنظـــام متثيّي مّتف

ا -وال ســـمّيا العلم والنشـــيد والشـــعار. 
ً

ذلـــك يف رمـــوز الدولة أيض

م 
ِّ
مـــاذا يعـــين للعـــرب الفلســـطينّيي؟ ـ مثل هـــذا التطـــّور ينظ

ظ 
َ
حف

ُ
عاقـــة العـــرب الفلســـطينّيني بالدولـــة ونظامها الجديـــد وت

ل تغيرًيا 
ّ

هم. وضٌع كهذا يشـــك
ُ
لهـــم يف إطـــاره مكانُتهـــم وحقوق

ِقّر باســـتحالة التقســـمي القامئ عى 
ُ
هـــا ت

ّ
ـــا يف حالـــة الخلـــل، ألن جذريًّ

أســـاس الفصـــل بـــني الشـــعبني وبداية مرحلـــة العيش املشـــرتك 
َوفـــق فكرة الرشاكـــة ال يف الحزّي فحســـب، بل كذلـــك يف الحكم 
واملـــوارد والســـيادة. وهو ترجمة لانتقال من مبـــدأ تقامُس األرض 
قـــامُس الســـيادة كذلك، ومـــن مبـــدأ الفصل بني 

َ
فقـــط إىل مبـــدأ ت

الشـــعبني إىل طـــرق جديـــدة مـــن العيش املشـــرتك بينهمـــا. وهو 
وّيـــات املتناحرة 

ُ
 ِســـجال الروايـــات واله

ُ
ـــب عليه مراجعـــة

ّ
مـــا يرتت

والحرب الكامّية والفعلّية املســـمتّرة منذ عقود. يف إطار ســـيناريو 
كهذا، يكون العرب الفلســـطينّيون يف إرسائيل جزًءا من شـــعبهم 

بـــني البحر والنهـــر ويشـــتبك مصريهم مبصريه مـــن جديد.

اصطفـــاف القـــوى ـ حـــّل كهـــذا ســـيحظى بدعـــم مـــن مختلـــف 
القـــوى املعنّيـــة بالـــرصاع، عربّيـــة كانـــت أم دولّيـــة. لـــن تعارض 
 جهاٌت ميينّية ومعظـــم التّيارات ذات الزنعـــة الصهيونّية 

ّ
ذلـــك إال

ر، وقد  املغاليـــة. قد تكـــون معنّية بالتخريب عى مثل هـــذا التطوُّ
تســـتفيد من ُمطابقاتهـــا يف الخارج.

مخاطـــر وإمكانّيـــات ـ املخاطـــر هنـــا قليلـــة مقابـــل اإلمكانّيـــات 
ُعد،  ٌر كهـــذا عـــى كّل الصُّ الواســـعة الـــي مُيكـــن أن يفتحها تطـــوُّ
َرص 

ُ
يف مســـتوى مكانـــة العـــرب الفلســـطينّيني وحقوِقهـــم والف

االقتصادّيـــة والسياســـّية الي ســـتنفتح أمامهم. الوضـــع الجديد 
تعديـــل  إىل  الفلســـطينّيني  العـــرب  تدفـــع  عوامـــل  يســـتقدم 

فاق عىل 
ّ
حصول ات

العيش املشرتك 
مضن دولة واحدة 

ثنائّية القومّية 
من البحر إىل 

النهر تقوم عىل 
أساس ترتيبات 
ق عليها بي 

َ
ف

ّ
مت

الشعبي تمشل 
الفلسطينّيي يف 

ا.
ً

إرسائيل أيض
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ُ

ْوض
َ َ
مت

تقتضيـــه املســـتجّدات؛ لكّنـــه قـــد يضعهـــم يف مواجهة حـــاّدة مع 
تّيـــارات صهيونّيـــة ميينّيـــة تعارض هـــذا الســـيناريو.

عها 
ُ
سيولة السيناريوهات وتقاط

كّل الســـيناريوهات غـــري قامئـــة بحـــّد ذاتهـــا، وال مُيكـــن أن ترتمس 
لة. 

َ
بحذافريهـــا كمـــا رسناهـــا أو كما أوردناهـــا كإمكانّيـــات محمت

فهنـــاك عوامـــل كثـــرية متقاطعـــة متداخلـــة يف الســـيناريوهات 
 القـــوى 

ُ
ـــر بقـــّوة فيهـــا. فخارطـــة

ّ
نفســـها وخارجهـــا مُيكـــن أن تؤث

ر 
ّ
اإلقلميّيـــة وَمـــآُل الرصاعـــات داخل األقطـــار العربّية راهًنا ســـتؤث

 القـــوى الـــي ســـتفوز يف الرصاعـــات أو 
ُ

ـــا، وكذلـــك طبيعـــة
ً
حمت

ل كمحّصلـــة 
ّ

ســـك بزمـــام األنظمـــة والـــدول الـــي ستتشـــك
ُ

سمت
للحـــروب األهلّيـــة والرصاعـــات الراهنـــة.

يف مرحلـــة ســـابقة مـــن تاريـــخ الـــرصاع بـــني الحركـــة الصهيونّيـــة 
والشـــعب الفلســـطييّن، انتظر الفلســـطينّيون عموًمـــا ـ مبن فيهم 
” والحلَّ  ا ـ “الفـــرَج العربيَّ

ً
العـــرب الفلســـطينّيون يف إرسائيل الحق

املـــرشوع الصهيـــويّن يف فلســـطني  العربـــّي لوضعّيـــة تطبيقـــات 
 يأيت من الشـــعوب 

ًّ
 إىل النكبة ومـــا أعقبها، حا

ً
التاريخّيـــة وصـــوال

 أو من إحداهـــا. يومذاك، اعتقـــد أهلنا ـ 
ً

والـــدول العربّيـــة مجمِتعة
بســـبب من شـــعورهم العميق بالهزمية والعجـــز ـ أّن الحّل قد يأيت 
حيـــط العربـــّي، وما عليهم ســـوى االنتظـــار، وال ســـمّيا أّن 

ُ
مـــن امل

ت هذه 
ّ
 اســـتقالها وعنفوانها. وقد غذ

ّ
الـــدول العربّية كانت يف عز

 العربّي آنذاك يف مســـتوى 
َ
 شـــِهَدها العال

ٌ
الٌت جذرّية  تحـــوُّ

َ
الزنعـــة

تغيـــري أنظمـــة الحكم وبـــروز املـــّد القومـــّي وخطابه. وهـــي حالة 
َي نكســـة العـــام 1967 وبروز حالة  انتهـــت عـــى نحٍو ما بعد ما ُسِّ
الوهـــن العربـــّي والعجز عن االنتصـــار عى إرسائيـــل. وهي الحالة 
َر منها املـــرشوع الوطـــيّن الفلســـطييّن بإســـرتاتيجّياته  الـــي تطـــوَّ
 إىل إعان الجزائر والعزوف عـــن امليثاق الوطيّن 

ً
وبرامجـــه، وصـــوال

ا بتقـــامُس األرض يف إطار تســـوية مع  الفلســـطييّن والقبـــول نهائيًّ
إرسائيـــل. وتتكـــّرر حالـــة االنتظار اآلن مـــن خال ِرهان أوســـاط 
مـــن مجمتعنـــا عـــى اإلســـام الســـيايّس عـــى أطيافه وعـــى ما 
نا يف حالة 

ّ
ُيعتر مكاســـَب لـــه مضن التحـــّوالت الجاريـــة اآلن. وألن

ا  مشـــابهة، مـــن حيث الشـــعور العـــاّم بانســـداد األفق فلســـطينيًّ

كـــــــــّل 
السيناريوهات 
غري قامئة بحّد 
ذاتها، وال مُيكن 
أن ترتمس 
بحذافريها كما 
رسناها أو 
كما أوردناها 
كإمكانّيات 
لة. فهناك 

َ
محمت

عـوامل كثرية 
مـتـقـاطعة 
مـتـداخــلـة يف 
السيناريوهات 
نفسها وخارجها 
ر 

ّ
مُيكن أن تؤث

بــقـــّوة فيها
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َّ
ا وبروز مّد إســـامّي بشـــق يًّ

ّ
ومحل

هات تقول بإمكانّية انتصار اإلســـام الســـيايّس  ع ظهور توجُّ
ّ
نتوق

هـــا مبـــا فيها فلســـطني التاريخّيـــة. بل هنـــاك بيننا 
ّ
يف املنطقـــة كل

د لنفســـه وملجمتعـــه أّن مثل 
ّ

ل عى هـــذا االنتصـــار ويؤك َمـــن يعوِّ
ا أكـــرث مّمـــا نتصـــّور. وما من شـــّك يف  هـــذا االنتصـــار قريـــب جدًّ
أّن انتصار اإلســـام الســـيايّس أو العســـكرّي يف املنطقـــة العربّية 
أو يف جـــزء منهـــا ســـيرتك أثره عى مـــا ذكرناه من ســـيناريوهات 
لجهـــة تعقيـــد حصولها أو ترسيعها. ففوز اإلســـام الســـيايّس يف 
دول الجـــوار قد يدفع صـــوب مواجهة مفتوحة مـــع إرسائيل، وإىل 
حـــرِب وجـــود ال حرِب حدود ُيضطـــّر فيها العرب الفلســـطينّيون يف 
إرسائيـــل إىل حمس خيارهم يف املســـتوى الوجـــودّي -إّما مع الدولة 

أو ضّدهـــا بحيث تنتفـــي إمكانّية الـــزام الِحياد. 

ٌر كهذا يف صيغتـــه املحدودة يعين بالنســـبة إلرسائيل الدولة  تطـــوُّ
ـــات العاقة 

ّ
واملجمتـــع اليهودّي تأجيَل املســـألة الفلســـطينّية وملف

مـــع العرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل ملواجهة الخطـــر الجديد. أّما 
 إىل حرب 

ً
جاه وصـــوال

ّ
إذا شـــهدنا تطـــّوًرا غري محـــدود يف هـــذا االت

 الفلســـطينّية 
َ

شـــاملة، فســـتبتلع تداعيـــاُت هـــذه الحرب املســـألة
إرسائيـــل.  يف  الفلســـطينّيني  العـــرب  قضّيـــة  ومعهـــا  متاًمـــا، 
وســـيصريون إّمـــا مـــع الدولـــة يف مجهودهـــا الحربـــّي، وإّمـــا ضـــّد 
الدولـــة. ويف الحالـــة الثانيـــة، ســـتصّعد الدولة من حمـــات القمع 
 إىل خيار الرتحيل كجـــزء من فرصة تفتحهـــا أمامها الحرب 

ً
وصـــوال

ـــه قد يدفـــع العرب الفلســـطينّيون يف 
ّ
الشـــاملة. املقصـــود بهذا أن

إرسائيـــل أكـــرث من غريهـــم مثَن حـــرب كهذه.

يف حـــال كهـــذه، ســـتجد إرسائيـــل )الدولـــة واملجمتـــع( نفَســـها يف 
رشاكات وتحالفـــات مـــع قـــوى عربّيـــة مناهضة لقوى اإلســـام 
الجهادّي أو الســـيايّس، يف إطار مضان مصالحهـــا أو جزء منها، وهو 
ما ســـتكون له تبعـــات عى موقف جـــزء من املواطنـــني العرب – 
ا داعًمـــا للتحالفات هذه، 

ً
الفلســـطينّيني، الذين قـــد يّتخذون موقف

مقابـــل جـــزء آخر يعـــرتض عى ذلك. قـــد تصري إرسائيل جـــزًءا من 
 يف 

ً
القـــوى والتحالفـــات املناِهضـــة لإلســـام الجهـــادّي مشـــاِركة

مجهـــود متعـــّدد األطـــراف يف مواجهتـــه. نقول هذا مشـــريين إىل 
ّ وآخر شـــيعّي  ّ

إمكانّيـــة امتداد الرصاع املذهبّي بني إســـام ســـين
 الرصاعات والحروب 

ّ
-وإْن بتمسيـــات مختلفـــة-، ودخوله عى خـــط
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ّ
املتنق

رسناهـــا. ويف املنطقـــة أكـــرث مـــن موقـــع ســـاخن يشـــهد َمطالـــع 
، أو 

ً
مثـــل هـــذا الرصاع كما يجري يف العراق وســـورية والميـــن مثا

المتلُمل الشـــيعّي يف الســـعودّية والبحرين.
يف حـــاالت كهـــذه، تتغـــرّي مفـــردات الـــرصاع وطبيعتـــه وخارطـــة 
غريِّ من ســـريورة 

ُ
الت جذرّية ت التحالفـــات والعـــداوات. وهي تحـــوُّ

غريِّ مـــن طبيعة 
ُ
ـــا، وت

ً
كّل ســـيناريو مـــن تلـــك الـــي أوردناهـــا آنف

ْور الذي مُيكـــن للعرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل أن يضطلعوا  الـــدَّ
ر.

َ
ك

ْ
بـــه ـ إن بقي لهـــم َدْور ُيذ

مـــا يكـــن الســـيناريو املمكـــن ـ وقـــد ينشـــأ أحـــد 
ْ
عـــات ـ َمه

ُ
تقاط

الســـيناريوهات عن اآلخـــر ـ ، فبينها قامس واحد مشـــرتك، وهو أّن 
جميع هذه الخيارات، ســـواء أحظيت مبباركة العرب الفلســـطينّيني 
ب 

ّ
م بدونهم، تتطل

َ
، أَجـــَرْت بإرشاكهـــم أ

َ
م ل تحـــظ

َ
يف إرسائيـــل أ

النافـــع  نوًعـــا مـــن االســـتعداد للتعامـــل معهـــا. ســـيكون مـــن 
ـــا ونوًعـــا مـــن اإلرادة الجامَعـــنْي يف التعاطـــي مع 

ً
أن نحـــّدد موقف

الســـيناريوهات املذكـــورة، ومن التحـــّوالت الناشـــئة عنها. 

ر نزعات العيش املشـــرتك واملســـاواة  نأخـــذ باالعتبـــار، يف حال تطوُّ
ـــرى ـ دولة 

ُ
والتكامـــل بني الشـــعبني يف إطار الســـيناريوهات الك

 إىل وجوٍد جمعّي 
ُ

واحـــدة أو مصالحة تاريخّيـــة ـ، أن تنتفي الحاجـــة
ل إرسائيل  َحـــوُّ

َ
باملعـــى الـــذي تفرتضه الســـيناريوهات املضـــاّدة: ت

ض العـــرب الفلســـطينّيني يف  َعـــرُّ
َ
إىل دولـــة أبرتهايـــد معلنـــة، أو ت

إرسائيـــل لعنف الدولة. فقد تنشـــأ حـــاالت تجد فيهـــا املجموعات 
وّية 

ُ
نـــة للمجمتع الفلســـطييّن الخـــروَج من الخمية الجامعـــة لله املكوِّ

الفلسطينّية يف مساحة فلســـطني التاريخّية والذهاب يف خياراتها 
ـــه لن تكـــون بها حاجـــة إىل قـــرار أو إرادة 

ّ
الخاّصـــة. معـــى ذلك أن

نة للشـــعب الفلســـطييّن. تلك حالة قد  مـــن بقّية املجموعات املكوِّ
ه 

ّ
تنشـــأ يف ظـــّل بْنية شـــعبنا وتركيبته االجمتاعّيـــة والدينّية، بل إن

ر  ـــس ملثل هـــذا التطوُّ مّثـــة يف واقع التجزئة النســـبّية القامئ ما يؤسِّ
الداخّي.

مّثة شـــكل آخـــر لاصطفاف الداخـــّي ملجمتعنا قد ينشـــأ من حصول 
تواُصـــل وتاُحـــم مع أجزاء شـــعبنا األخرى ـ مضن الســـيناريوهات 
الكرى، ســـواء أكانت مّتجهة نحو املصالحة والعيش املشـــرتك أم 

قــــد تـنـشأ 
حاالت تجد 
فيها املجموعات 
نة للمجمتع  املكوِّ
الفلسطييّن 
الخروَج من الخية 
الجامعة للُهوّية 
الفلسطينّية يف 
مساحة فلسطي 
التاريخّية 
والذهاب يف 
خياراتها الخاّصة. 
تلك حالة قد 
ية 

ْ
تنشأ يف ظّل بن

شعبنا وتركيبته 
االجمتاعّية 
والدينّية، بل 
ة يف واقع 

ّ
ه مث

ّ
إن

التجزئة النسبّية 
س  القامئ ما يؤسِّ
ر  ملثل هذا التطوُّ
الداخيّل.
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ّ
نحـــو تصعيد الرصاع ـ ، فتتول

الجامعـــة والهيئـــات والمتثيـــل الـــذي يعكســـها عـــى نحـــٍو ُمغايٍر 
لجهـــة توحيدهـــا، فتنتفـــي رشوط الحديـــث عـــن “الفلســـطينّيني 
يف إرسائيـــل”، ويصـــري الحديث عن الشـــعب الفلســـطييّن مقابل 
الشـــعب اليهـــودّي يف فلســـطني التاريخّيـــة. وهـــو ســـيناريو لـــه 
ه 

ّ
ما يـــّرره يف الحســـاب اإلجمـــايّل للدميغرافيـــا والجغرافيـــا. بل إن

يدخـــل منذ قرار التقســـمي عام 1947 يف الحســـابات اإلســـرتاتيجّية 
للشـــعبني اليهودّي والفلســـطييّن وللمنظومة الدولّيـــة املتعاطية 

مع الـــرصاع التاريخـــّي عى فلســـطني وفيها.

ـــرى، أن نأخذ يف 
ُ

ه علينـــا، مضن الســـيناريوهات الك
ّ
يعـــين هـــذا أن

ا من   الدميغرافّيـــة الـــي ستشـــهد تغيـــرًيا نوعيًّ
َ

الحســـبان املســـألة
رة 

ّ
دِخلـــه مضن حســـاباتنا اإلســـرتاتيجّية كجماعـــة مفك

ُ
املهـــّم أن ن

تســـعى إىل دراســـة املســـتقبل لغرض املشـــاركة َوفـــق قدراتها يف 
تحديـــد املســـتقبل وصناعة التاريـــخ، جنًبا إىل جنب مـــع قوى أخرى 

ْين املـــكايّن والزمايّن. شـــاِركها الحزّيَ
ُ
ت

القـــامس املشـــرتك ذاتـــه ُيعيدنـــا إىل نقطـــة ســـابقة ذكرناهـــا من 
ّية العربّية الفلســـطينّية 

ّ
قبـــل، وهي البنـــاء الذايّت من جديـــد لألقل

يف إرسائيـــل لتكـــون قـــادرة عـــى دراســـة املســـتقَبات املمكنـــة 
ر يف ما مُيكن أن ينشـــأ ويتطّور 

ّ
واالســـتعداد ألخـــذ َدْور فاعل ومؤث

مـــن ســـيناريوهات ممتـــّدة بني قصـــرية املـــدى وبعيـــدة. ونقرتح 
التقريـــر اإلســـرتاتيجّي هنا بدايـــة لذلك.

ســـيناريو مكّمل... ســـيناريو اعـــرتايّض ـ الســـيناريوهات مّتصل 
بعضها ببعـــض، أو مكّمل بعضها لبعض. ومـــن املهّم أن نرى ذلك 
 ال تظـــّل الخيارات أمامنا عى نســـق “إّمـــا... أو...”. 

ّ
ِعيـــِه حـــى

َ
ون

ية من 
ّ
علينـــا أن نـــرى القوامس املشـــرتكة بـــني كّل الخيـــارات املتأت

جاه. وعلينـــا أن نرى إىل 
ّ
املصالحـــة أو مـــن تلك الي تصـــّب يف االت

بـــة عن خيارات غيـــاب املصالحة مثـــل التصعيد 
ّ
تلـــك النتائج املرتت

. ومن هنا تنشـــأ الحاجة إىل مبـــادرات اعرتاضّية 
ً

يف جميعهـــا مثـــا
تدعـــم مـــا هو مرغـــوب وتعيـــق ما هو غـــري مرغوب. ففـــي حالة 
التصعيـــد، مُيكـــن للعـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل أن يطرحوا 
ًرا يف ســـبيل اعرتاض  خيـــاَر الحكـــم الـــذايّت، أو حكًمـــا أكـــرث تطـــوُّ

التصعيـــد أو مواجهـــة خيار العنـــف الذي قد تفرضـــه الدولة. 

 علينا، مضن 
السيناريوهات 

ربى، 
ُ

الك
أن نأخذ يف 

 
َ

الحسبان املسألة
الدميغرافّية 

اليت ستشهد 
ا من  تغيرًيا نوعيًّ

دِخله 
ُ
املهّم أن ن

مضن حساباتنا 
اإلسرتاتيجّية 

رة 
ّ

كجماعة مفك
تسعى إىل دراسة 

املستقبل لغرض 
املشاركة َوفق 

قدراتها يف تحديد 
املستقبل وصناعة 

التاريخ، جنًبا إىل 
جنب مع قوى 

شاِركها 
ُ
أخرى ت

ْين املكايّن 
َ
الحّي

والزمايّن
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هـــا التطّورات، خاّصـــة تلك غري املرغـــوب فيها، عى 

ّ
مبـــادرات تحمت

أن تظّل للســـيناريوهات املرســـومة هنا قواعـــد نظرّية وإمكانّيات 
نتحـــّرك يف تخومهـــا وننتقل بينهـــا مبرونة عى أمل اجـــرتاح املمكن 

والنافع لنـــا كجماعة. )انظـــر املصفوفة(

ا اختيار إســـرتاتيجّيات 
ً

إّن الســـيناريوهات االعرتاضّية تفرتض أيض
 

ً
 وطـــرح الحكـــم الـــذايّت بديـــا

ً
مناســـبة. فرفـــض التصعيـــد مثـــا

شـــري إىل أّن وثيقة 
ُ
يقتـــي العمَل بوســـائل ال عنفّية وهكـــذا. ون

رّية(، والدســـتور الدميقراطّي الذي 
ْ
ط

ُ
التصّور املســـتقبّي )اللجنة الق

م 
ْ

طّوره مركـــز “عدالة”، يطرحان األوتونوميا واملشـــاَركة يف الحك
مضن ســـيناريو حـــّل الدولتني.



ْمكنة 
ُ
األهداف امل

للعرب الفلسطينّيي 
داخل الخط األخرض
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تـمهيد
ســـيناريوهات  رمس  يف  اإلســـرتاتيجّي  التفكـــري  ـــف 

ّ
يتوق ال 

عملّيـــة  يتجـــاوز  بـــل  ومنغلقاتهـــا،  ْمِكناتهـــا 
ُ
مب اســـتعراضها  أو 

االســـتعراض والتحليل إىل محاولة وضـــع أهداف للعمل عى هذه 
ق، أو 

ُّ
الســـيناريوهات لجهـــة تطبيقها ودفعها إىل أمـــام نحو التحق

عة. وعليه، 
َّ
لجهـــة اعرتاضهـــا ومنع حصولهـــا أو صّد أرضارهـــا املتوق

جـــاه أو ذاك هو جزء من هذه العملّية، 
ّ
فـــإّن وضع أهداف لهذا االت

 العمـــّي للتفكـــري اإلســـرتاتيجّي. فتحديـــد 
ّ

وهـــو بدايـــة الشـــق
األهـــداف هـــو مقّدمة ملاَءمة القـــدرات ســـعًيا إىل تحقيقها. وهو 
ع أمام الســـلطة اإلســـرتاتيجّية أو 

َ
بدايـــة لرمس خطط عمـــل توض

ّمة 
َ
فـــة بالتنفيـــذ أو تلـــك الـــي تأخذ عـــى عاتقهـــا َمه

َّ
الجهـــة املكل

األهداف. تحقيـــق 
 

يف املعتـــاد، تكـــون األهـــداف ممتـــّدة عـــى محـــور الزمـــن. ومنها 
مـــا يقتـــي العمـــَل عليه فـــوًرا ويف مدى قصـــري، ومنها مـــا مُيكن 
تركـــه ملـــدى بعيد أو متوّســـط. وقد حاولنا يف مـــا يي رمس خارطة 

األهداف. 

مـــن الطبيعـــّي أن نذهب مـــن تحديـــد الســـيناريوهات إىل ثاث 
عملّيـــات متوازيـــة مرتاكمة مجمتعـــة وهي:

 األهـــداف اإلســـرتاتيجّية مـــن الســـيناريوهات 
ّ

 ـ  أن نشـــتق
ً

أّوال
ـــا تتمّضن 

ً
املمكنـــة الحصـــول. وهـــي أربعـــة مســـارات ذكرناها آنف

-يف تقديرنـــا- ســـيناريوهات فرعّيـــة ينبغي االلتفـــات إليها )انظر 
 . املصفوفة(

ثانًيـــاـ  أن نصّنـــف هـــذه األهـــداف بـــني أهـــداف قصـــرية املـــدى، 
وأخـــرى متوّســـطة املـــدى، وثالثـــة بعيـــدة املـــدى. 

ـــا ـ أن نـــرى التقاطعـــات الزمنّية بني هذه األهـــداف وتطاُبق 
ً
ثالث

بعضهـــا أو وجـــود عاقـــات هرمّيـــة بينها عـــى نحِو ما ســـنبنّي يف 
موضـــع الحق.
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ضت مناقشـــات فريق العمـــل واللقاءات مع قيـــادات اجمتاعّية 
ْ
أف

عـــن  بالعـــزوف  رأيهـــا إىل توصيـــة  اســـتطاع  جـــرى  وسياســـّية 
رى بعد تشـــخيصها، والبدء فـــوًرا بالعمل عى 

ُ
الســـيناريوهات الك

املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن يف إرسائيـــل لجهة بناِئـــه الداخّي يف 
ك وغيـــاب كّل إرادة جامعة أو 

ُّ
م وتفك

ُ
ضـــوء ما اعرتاه من تـــرشذ

رأي عـــام موّحـــد، من ناحية، وعـــدم حصول أّي تغـــريُّ ملموس يف 
مكانتـــه وآفاق تطّوره، من ناحية أخرى. كّل هـــذا يف ظّل ُمراَوحة 
سياســـات الحكومـــة والدولـــة مكانهـــا يف مـــا يّتصـــل مبجمتعنـــا، 
وقيامهـــا عـــى نهـــج نظـــام القمع مـــن جهـــة، واملكافأة مـــن جهة 
أخـــرى. فمن ناحية، مّثة سلســـلة من الترشيعـــات املناِهضة ملجمتعنا 
ل وخطط 

ُّ
عـــى خلفّية قومّية، ومـــن ناحية أخرى مّثة مشـــاريع تدخ

رافـــق االقتصادّية 
َ
وتحويـــات مالّية للتطويـــر العرمايّن وتطوير امل

-وال ســـمّيا يف قطاَعـــِي البى التحتّية والتشـــغيل.

األهداف هنا: 
ّية العربّية الفلســـطينّية يف 

ّ
ـــس وناظـــم لألقل أ. تطويـــر نّص مؤسِّ

إرسائيـــل ُيعـــى بإعـــادة صياغة ثوابـــت إجماعّية عى نحـــٍو منفتح 
د مضامينها، مبا يف ذلك طبيعـــة العاقات الداخلّية  ومتقّبل ويحـــدِّ
دّية وِقـــمَي الدميقراطّية والحوار واملســـاواة  بتكريس مفاهـــمي التعدُّ

الجميع. بني 

ب. تأسيًســـا عـــى البنـــد )أ(، ُيصـــار إىل تطويـــر مـــدى معقـــول 
مـــن إرادٍة جامعـــٍة مـــن خال بنـــاء هيئـــاٍت جامعٍة. وهنـــا، تنبغي 
دراســـة الجـــدوى يف خياريـــن اثنـــني: 1 ـ تطويـــر مـــا هو قـــامئ من 
رّية لرؤســـاء الســـطات 

ْ
ط

ُ
هـــذه الهيئات )لجنـــة املتابعة واللجنة الق

ّية العربّية(؛ 2 ـ تأســـيس هيئات جديدة تتجـــاوز البْنية القامئة 
ّ
املحل

يف التمسيـــات ويف طبيعـــة المتثيـــل والنظام الداخـــّي والوظائف. 
وهنـــاك إمكانّية للدمـــج بني االثنني عى شـــكل تطوير القامئ من 

هيئـــات وبنـــاء الجديد َوفـــق الحاجة.

جـ ـ تأسيًسا عى البندين )أ( َو )ب( ويف موازاتهما، ُيصار إىل تطوير 
لـــٍة يف الهيئـــات وقراراتهـــا ومفهومها القامئ عى 

َّ
إرادٍة جامعـــٍة ممث

ٍق عليها لتحظى بإجمـــاع القوى الفاعلة.
َ
تطوير رؤيـــا مّتف

تطوير نّص 
س وناظم  مؤسِّ
ّية العربّية 

ّ
لألقل

الفلسطينّية يف 
إرسائيل ُيعىن 
بإعادة صياغة 

ثوابت إجماعّية 
عىل نحٍو منفتح 
د  ومتقّبل ويحدِّ

مضامينها، مبا 
يف ذلك طبيعة 

العاقات 
الداخلّية بتكريس 
دّية  مفاهمي التعدُّ
وِقمَي الدميقراطّية 
والحوار واملساواة 

بي الجميع.
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يف هـــذا املســـتوى مُيكننـــا أن نتبـــنّي تلـــك األهـــداف الـــي مُيكـــن 
َبنيَّ من املناقشـــات 

َ
الوصـــول إليهـــا يف غضـــون 10 – 20 ســـنة. وت

ها أهداف يف مســـتويني؛ يف املســـتوى 
ّ
الـــي أجراها فريق العمل أن

الداخـــّي ومســـتوى العاقة مـــع الدولة.

يف املستوى الداخيّل: 
تحقيـــق نـــوع مـــن اإلرادة الجامعة يف إطـــار من ثقافـــة التعّددّية 
ر 

ُ
ط

ُ
ســـة وتطويـــر األ وآلّياتهـــا، مـــن خـــال وضـــع النصـــوص املؤسِّ

ـــر جديدة مبـــا تقتضيـــه الرضورة.
ُ
ط

ُ
المتثيلّيـــة وبنـــاء أ

يف مستوى العاقة مع الدولة:
نـــة، وأبرزها املســـاواة يف مجال 

َ
1. إحقـــاق املزيـــد من حقـــوق املواط

ّ وتحصيل املوارد وتوســـيع حزّي  ّ
االقتصـــاد والتمنية والحكـــم املحي

العيـــش من خال تغيري سياســـات البنـــاء والتنظمي.

املـــدى  الهـــدف األســـايّس يف  أّن  لـــة، مُيكننـــا أن نعتـــر  يف املحصِّ
ـــا يف  ـــا وعمليًّ ا وقانونيًّ املتوّســـط هـــو تحقيـــق املســـاواة دســـتوريًّ
مســـتوى األفـــراد والجماعة. وال بّد مـــن ارتباط النضـــال من أجل 
الحقـــوق يف هـــذا البـــاب مـــع النضـــال الـــذي تخوضـــه مجموعات 
أخـــرى يف الدولة ألجـــل إنصافها. وال بّد هنا مـــن اللقاء النضايّل مع 
قـــوى أخـــرى يف املجمتـــع اإلرسائيّي - ويصـــري الزًما يف هـــذا الباب 

اعمتـــاد إســـرتاتيجّية الرشاكة مـــع املجمتـــع اليهودّي.

هنـــا، تكـــون الغايـــة توكيـــد العـــرب الفلســـطينّيني رغبَتهـــم يف 
نـــة كاملة غـــري منقوصة يف دولـــة إرسائيل، وذملـــك يف إطار 

َ
مواط

فـــاق مـــع الدولـــة ومـــن خـــال نضـــال ضـــّد سياســـات اإلقصاء 
ّ
ات

. لتهميش ا و

األهداف هنا:
أ. مضـــان الحقـــوق الفردّيـــة واملســـاواة يف الفـــرص واإلمكانّيـــات 
ّية العربّية الفلســـطينّية يف إرسائيـــل كأفراد.

ّ
ألبنـــاء وبنـــات األقل

ب ـ تحصيـــل اعرتاف بنـــا كمجموعة قومّية لهـــا حقوقها الجماعّية 
عـــى نحـــِو ما هـــو منصـــوص عليهـــا يف املواثيـــق الدولّيـــة املّتصلة 
أّن مضـــان  ونفـــرتض  واألصانّيـــة.  القومّيـــة  ّيـــات 

ّ
األقل بحقـــوق 
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ع األفـــراد بحقوقهم.  ـــَرص متتُّ

ُ
ز ف

ّ
ُيعـــز

ج ـ إعـــادة توزيـــع املـــوارد من خـــال التعامـــل مع مفهـــوم العدل 
التاريخـــّي وتصحيح الغنب الـــذي لحق بالفلســـطينّيني يف إرسائيل 

جـــّراء الرصاع.

األهــداف البعيدة املدى )بي 20 َو 40 سنة( 

صلة بالسيناريوهات الكربى، مثل:
ّ
هي املت

فلســـطني  يف  الشـــعبني  بـــني  التاريخّيـــة  املصالحـــة  تحقيـــق   .1
حـــة أمشـــل بني املجمتـــع اليهودّي وشـــعوب 

َ
التاريخّيـــة مضـــن مصال

دون غريهـــم. الفلســـطينّيني  مـــع  أو  املنطقـــة،  ودول 
ـــا ومن حيث عملّية التنِشـــئة لحياة مشـــرتكة  2. التأســـيس إجرائيًّ

ق عليها.
َ
بصيغـــة مّتف

فـــاق أو إجماع بـــني الفلســـطينّيني يف 
ّ
مـــن الصعـــب هنـــا تبـــنيُّ ات

إرسائيـــل حولـــه، وخاّصـــة يف مـــا يّتصـــل بتباُيـــن األيديولوجيـــات 
والعقائـــد الفاعلـــة. فمـــن العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل َمن 
يحلـــم بدولـــة إســـامّية ال فصل فيها بـــني الديـــن والدولة، مضن 
مـــرشوع الخافـــة أو أّي صيغـــة مشـــابهة. ويرى قـــمس آخر وجوب 
الوصـــول إىل الدولـــة الَعلمانّيـــةـ  دولة املواطنـــني والجماعات الي 
. ويف  تعيـــش فيهـــا مع فصل تاّم بـــني الدين )كّل ديـــن( والدولةـ 
 األّمةـ  أّمـــة املواطنني 

َ
 دولـــة

ُ
 الواحـــدة

ُ
هـــذا الصـــدد، تعـــين الدولة

ـــةـ  بـــرصف النظر عـــن انمتاءاتهم الدينّيـــة أو القومّية. فهناك 
ّ
كاف

 
َ
ة يمضن املســـاواة

َ
مـــن يريد مجمتًعـــا مفتوًحـــا عـــى الدنيـــا والَعْومل

التاّمـــة بـــني الجنســـني، ويمضن الحقـــوق ألفراده مضـــن خياراتهم 
الفردّيـــة )ذاك نظـــام اجمتاعّي مديّن دومنا أّي شـــكل من أشـــكال 
اإلكـــراه الدييّن والعقائـــدّي أو االجمتاعّي مـــن أّي جهة كانت(. يف 
املقابـــل، يـــرّص قمس آخـــر يف العقيدة واملمارســـة عـــى مجمتع دييّن 
مرجعّيُتـــُه الرشيعـــة واألحـــكام الدينّيـــة، عـــى طريقة اإلســـام 
الســـيايّس املتجّســـد يف حركـــة سياســـّية دعوّيـــة هـــي الحركـــة 
ْين، وبخطاب إســـامّي وافد من الجوار 

َ
اإلســـامّية بتّياَرْيها النافذ

العربـــّي الذي صار اإلســـام الســـيايّس فيه الاعَب األســـايسَّ يف 
هـــذه املرحلة.

هناك من يريد 
مجمتًعا مفتوًحا 

عىل الدنيا 
ة يمضن 

َ
والَعْومل

 التاّمة 
َ
املساواة

بي الجنسي، 
ويمضن الحقوق 

ألفراده مضن 
خياراتهم الفردّية 

)ذاك نظام 
اجمتاعّي مديّن 

دومنا أّي شكل 
من أشكال 

اإلكراه الدييّن 
والعقائدّي أو 

االجمتاعّي من أّي 
جهة كانت(
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ّ
ل نقطة ضعف، وذلك ألن

ّ
مُيكن لهذه الخافات أن تشـــك

فـــاق والقـــدرة عـــى عمـــل مشـــرتك يف إطـــار مرجعّية 
ّ
غيـــاَب االت

 إن احتكمـــت القوى يف 
ً

مشـــرتكة. بـــل يصبح هـــذا الضعف قاتـــا
املجمتـــع العربـــّي الفلســـطييّن لتحـــّوالت املحيـــط العربّي ونشـــوء 
ـــج عى نحـــٍو يتجاوز فيـــه املجمتَع 

َ
إســـام ســـيايّس عنيف أو مؤدل

َّ ومصالَحـــه ورؤاه صـــوب عقيـــدة مشولّية تـــرى مركزها يف  ّ
املحـــي

مواقـــع أخرى وتســـمتّد منهـــا فكرتهـــا وممارســـتها العملّية، مثل 
حركـــة اإلخوان املســـلمني يف الجـــوار، أو دولة الخافة اإلســـامّية 
رصة يف  َوفـــق داعـــش، أو اإلمـــارات اإلســـامّية َوفـــق حركـــة النُّ
ســـورّيا. ميكـــن تحـــايش هـــذا الخطـــر بواســـطة تعميـــق ثقافـــة 
دّيـــة. والثقافـــة التعّدديـــة رضورة مـــن أجـــل البنـــاء الداخّي  التعدُّ
 ورشعّيـــة كّل القـــوى يف الوجـــود والعمل َوفق 

ّ
عى أســـاس حـــق

آلّيـــات ترصيـــف  مقتضيـــات املنظومـــة الدمقراطّيـــة، وال ســـمّيا 
دّيـــة مطلوبة،  االختـــاف والخاف بالحـــوار والنقـــاش. وهي تعدُّ
ـــا، ملواجهة الـــرصاع اإلرسائيـــّي ـ الفلســـطييّن ولتطوير حلول 

ً
أيض

ر واملختلـــف، وال تبين عى 
َ
 ومصالـــَح اآلخ

َ
تأخـــذ يف االعتبـــار حقوق

كون 
َ
مفاهـــمي القهـــر واإلخضـــاع. تلك ثقافة سياســـّية متقّدمـــة ت

 القّوة الـــي نمتّتع بها أمـــام كّل التحّديات. 
َ

نـــا األخايقَّ ونقطـــة ردَّ
مـــا يكـــن االختـــاف، فـــإّن فريـــق العمـــل عـــى التقريـــر يرى 

ْ
َمه

فـــاق عـــى 
ّ
لـــه إىل عائـــق أمـــام االت إمكانّيـــة الحيلولـــة دون تحوُّ

قضايـــا عاّمـــة وأهـــداف مشـــرتكة يف املـــدى املتوّســـط أو القصري، 
علًمـــا بـــأّن مثل هـــذه اإلمكانّيـــة واردة وهـــي حاصلـــة متاًما اآلن. 
ـــرى للقـــوى الـــي 

ُ
فاالختافـــات يف التصـــّورات أو الروايـــات الك

ُحول دون حصول 
َ
ف املجمتع العربّي الفلســـطييّن يف إرسائيـــل ت

ّ
تؤل

تعـــاون أو رشاكات ِجّدّيـــة فاعلـــة يف األمـــور األّولّية مثـــل إنجاح 
نشـــاط نضايّل مشـــرَتك. 

الثقافة التعّددية 
رضورة من أجل 
البناء الداخيّل 
عىل أساس 
 ورشعّية 

ّ
حق

كّل القوى يف 
الوجود والعمل 
َوفق مقتضيات 
املنظومة 
الدمقراطّية، 
وال سّيا 
آلّيات ترصيف 
االختاف 
والخاف بالحوار 
والنقاش



بات 
ّ
متطل

تـمهيدّية للعمل 
اإلسرتاتيجّي
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ل من تحديـــد الخيارات اإلســـرتاتيجّية وأهدافها العينّية  يف التحـــوُّ
إىل تحديد السياســـات والوســـائل اإلســـرتاتيجّية، علينـــا أن نجتاز 
بنجـــاٍح اختبـــاَر االنتقـــال العمـــّي مـــن الســـؤال “مـــا الـــذي يجب 
عمله؟” إىل الســـؤال “كيـــف ميكن القيام به بالصـــورة األفضل”؟ 
وهـــو ســـؤال تنبغـــي اإلجابـــة عليـــه يف كّل مـــّرة مـــن جديـــد من 
خـــال الهيئـــات الجامعـــة أو املرجعّيـــة اإلســـرتاتيجّية الي نويص 
ب 

ّ
ببنائهـــا. نفرتض أّن القيام بفعل إســـرتاتيجّي جماعّي ســـيتطل

 
ً

اعمتـــاَد سلســـلة مـــن اإلســـرتاتيجّيات املتكاملة الســـاعية مجمتعة
إىل تحقيق األهداف عى اختاف مســـتوياتها. واإلســـرتاتيجّيات 
هي تلـــك اآللّيات الـــي تتيح للعـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيل 
اســـتمثار مواردهم بالشـــكل األنجع لتحقيق األهداف املرســـومة. 
وهنـــا نقرتح أن ُيرى إىل اســـتخدام اإلســـرتاتيجّيات بعد الدراســـة 
واالختبـــار دون أّي عشـــوائّية أو ارتجـــال، مـــع اإلبقـــاء عى مرونة 
 بإســـرتاتيجّيات ثبتت فاعلّيُتها. 

ُ
تمسح باســـتبدال ما ثبت قصوُره

املهـــّم الحفـــاظ عـــى التكامل بني مـــا يجري اعمتـــاده منها.

تشكيل “املرجعّية اإلسرتاتيجّية” 

يفـــرتض التقريـــر أّن التخطيـــط اإلســـرتاتيجّي الـــذي ينبغـــي أن 
يْتبـــع التفكـــرَي اإلســـرتاتيجيَّ وتحقيـــق أّي هـــدف مـــن األهداف 
ا، مرشوط بالكامل بتحقيق نوع 

ً
اإلسرتاتيجّية، َمهما يكن بســـيط

مـــن “املرجعّيـــة اإلســـرتاتيجّية” الـــي تناولناها يف بـــاب األهداف 
“اإلرادة الجامعـــة املعقولـــة”. وهـــذا يعـــين أّن كّل الخافـــات يف 
 متنع العرب الفلســـطينّيني يف 

ّ
وجهـــات النظـــر والعقائد ينبغـــي أال

إرسائيل من التنســـيق والتعاون وتحقيـــق رشاكات عمل ونضال 
ب أســـايّس إســـرتاتيجّي 

َّ
ـــق عليهـــا. وهـــو متطل

َ
حـــول نقـــاط مّتف

مســـبق، ال ميكـــن أن تكـــون هنـــاك إســـرتاتيجّية وطنّيـــة بدونه. 

ل من  يف التحوُّ
تحديد الخيارات 
اإلسرتاتيجّية 
وأهدافها العينّية 
إىل تحديد 
السياسات 
والوسائل 
اإلسرتاتيجّية، 
علينا أن نجتاز 
بنجاٍح اختباَر 
االنتقال العميّل 
من السؤال 
“ما الذي يجب 
عمله؟” إىل 
السؤال “كيف 
ميكن القيام 
به بالصورة 
األفضل”؟ 
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العـــرب  ـــق 

ّ
ُيحق أن  بـــل  واحـــد،  جـــمس  التّيـــارات يف  اندمـــاَج  وال 

ا عى آلّيـــات ترصيف الخافات 
ً
فاق

ّ
الفلســـطينّيون يف إرسائيـــل ات

خـــاذ القـــرارات وتطبيقهـــا؛ أي تحقيـــق مســـتوى كاٍف مـــن 
ّ
وات

‘املرجعّية اإلســـرتاتيجّية’ للقيام بعمل إســـرتاتيجّي منّســـق. وهو 
أمـــر مرشوط باعمتاد آلّيـــات دميقراطّية يف بنـــاء العاقات الداخلّية 
 الدميقراطّية 

ّ
بني العـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل. هنا، تكـــف

ـــا لتحصيل القدرة 
ً
عـــن كونها آلّيـــة أو فكرة أو نظاًما، وتغدو رشط

عـــى الفعل اإلســـرتاتيجّي. وهذا ما فّصلنا كيفّيـــة تحقيقه يف بند 
األهـــداف القصـــرية املدى.

االحتياجات املشرَتكة 

مّثـــة رشط آخـــر لحصول الفعـــل اإلســـرتاتيجّي ال يقـــّل أهّمّية، هو 
تحديـــد املصالـــح واالحتياجـــات الـــي ُيراد العمـــل عليهـــا وألجلها. 
 أن يجري ذلـــك من خال 

َ
يـــرى فريـــق العمل عـــى التقريـــر أهّمّية

إعـــادة بنـــاء خارطة االحتياجـــات واملصالـــح من خال حـــوار للقوى 
رهم. 

ُ
ط

ُ
الفاعلة جميعهـــا مع الناس يف بلداتهم ومؤّسســـاتهم وأ

وهـــو رشط َيُحـــول دون تغييب الجمهور أو القفـــز فوق احتياجاته 
ومصالحـــه الحقيقّيـــة. أّمـــا الطريق إىل ذلـــك، فقد تكـــون باعمتاد 
بة علمّيـــة يقودها مهنّيـــون، مثل اســـتطاعات الرأي  آلّيـــات مجرَّ
ســـوح امليدانّيـــة واألبحـــاث. 

ُ
واملؤمتـــرات واملجموعـــات البؤرّيـــة وامل

وعلينـــا االنتبـــاه إىل حقيقة وجـــود ِقطاعات مختلفـــة ذات مصالح 
مختلفـــة، وهو ما يســـتدعي من الفعل اإلســـرتاتيجّي إيجاَد نقاط 

بينها. الصحيحـــة  التقاطع 

م أولوّيات
ّ
سل

م 
ّ
مّثـــة عمـــل متهيـــدّي آخر يّتصـــل مبا جـــاء يف البنـــد 2، هو بناء ُســـل

أولوّيـــات اســـتناًدا إىل خارطـــة االحتياجـــات الي جـــرى تحديدها. 
ذاك إجـــراء هـــاّم لتوظيـــف القـــدرات واملـــوارد يف دفـــع القضايـــا 
األهـــّم بالنســـبة للجمهور. وهـــو رشط رضورّي للحيلولة دون هدر 

كّل الخافات 
يف وجهات النظر 
والعقائد ينبغي 

 متنع العرب 
ّ

أال
الفلسطينّيي 

يف إرسائيل 
من التنسيق 

والتعاون 
وتحقيق رشاكات 

عمل ونضال 
ق 

َ
ف

ّ
حول نقاط مت

عليها. وهو 
ب أسايّس 

َّ
متطل

إسرتاتيجّي 
مسبق، ال ميكن 
أن تكون هناك 

إسرتاتيجّية 
وطنّية بدونه
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كبـــري للموارد اإلســـرتاتيجّية يف رصاعات الداخـــل، أو نضاالت من 
أجـــل قضايا ثانوّيـــة أو غـــري ذات أهّمّية للعرب الفلســـطينّيني يف 
إرسائيـــل، ويف ضوء وجود موارد وقـــدرات محدودة ينبغي الحرص 

عى اســـتمثارها واإلفـــادة منها.

من املفروض أن يســـعى التفكـــري اإلســـرتاتيجّي إىل تحديد نقاط 
فـــاق ونقـــاط االختاف بني القـــوى الفاعلة يف املجمتـــع، متهيًدا 

ّ
االت

ق عليه َمهمـــا كان محدوًدا، يف املرحلة 
َ
لبناء خطـــط عمل حول املّتف

الثانية.

من املفروض أن 
يسعى التفكري 
اإلسرتاتيجّي 
إىل تحديد نقاط 
فاق ونقاط 

ّ
االت

االختاف بي 
القوى الفاعلة 
يف املجمتع، متهيًدا 
لبناء خطط عمل 
ق 

َ
ف

ّ
حول املت

عليه َمهما كان 
محدوًدا
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املبىن االجمتاعّي

يـــرى فريق العمـــل أهّمّية خاّصة إىل إدراك مـــا يف املبى االجمتاعّي 
ُحـــول دون االنتقـــال إىل فعل ســـيايّس 

َ
ملجمتعنـــا مـــن معيقـــات ت

عيقات هي الُبنية االجمتاعّية البطركّية 
ُ
إســـرتاتيجّي. وأّول هذه امل

ها أفكار 
ّ
وَمْيلهـــا يف العقود األخرية إىل نزعـــة محاِفظة جديدة تضخ

ق 
ّ
ّيـــة والوافدة، وال ســـمّيا يف مـــا يتعل

ّ
“اإلســـام الســـيايّس” املحل

باملـــرأة ومكانتها وبالنـــوع االجمتاعـــّي عموًما. فالبدايـــات الواعدة 
ر املرأة وشـــيوع خطاب النوع االجمتاعّي ومتكـــني املرأة ومضان  لتحـــرُّ
مشـــاركتها يف العملّيـــة االجمتاعّيـــة مـــن كّل بـــاب ممكـــن، الـــي 
، انكفأت إىل خطاب دييّن واجمتاعّي 

ً
شـــهدناها يف المثانينّيات مثا

ص للـــرمأة وظائف اجمتاعّيـــة محّددة، وال ســـمّيا يف النضاالت  يخصِّ
ـــرّص القوى اإلســـامّية عى الفصل بني النســـاء 

ُ
الشـــعبّية حيث ت

والرجـــال بدعوى أحـــكام الرشيعـــة ومقتضياتهـــا. إّن تعزيز مثل 
ا أمـــام إمكانّية االســـتفادة من  ا ِجّديًّ

ً
ل معيق

ّ
جـــاه يشـــك

ّ
هـــذا االت

تجربـــة الفعل اإلســـرتاتيجّي الجماعّي.

ظـــم الَحمولتّية  ويف الســـياق نفســـه، نشـــري بقلـــق إىل تعزيـــز النُّ
نْي  والعائلّيـــة واألمنـــاط الطائفّيـــة يف الخطـــاب والعمل السياســـيَّ
والعاقـــات االجمتاعّية، وهـــو ما ُيضعف البْنيـــة الجماعّية للمجمتع 
وتشـــكيل نوع من اإلرادة الجامعة، وال ســـمّيا أّن الشـــحن الحاصل 
ـــرات ومشـــاحنات 

ُّ
ـــف توت

ّ
بـــات يف مجمتعنـــا يخل

ّ
بـــني هـــذه املرك

ِشـــيع أجواًء غـــري ُمريحة للتعاون 
ُ
َك وت

ُّ
هـــا التفك

ُّ
ـــا تكّرس كل

ً
وعنف

ر.
ّ
والتنســـيق أو أّي عمـــل إســـرتاتيجّي مؤث

واألمـــر ذاتـــه ُيقـــال بشـــأن الفـــرز الطبقـــّي واملناطقـــّي القـــامئ يف 
مجمتعنـــا، ومـــا ينتـــج عـــن ذلك من مشـــاعر غـــنب أو اســـتعاء أو 

يرى فريق 
العمل أهّمّية 
خاّصة إىل إدراك 
ما يف املبىن 
االجمتاعّي 
ملجمتعنا من 
ُحول 

َ
معيقات ت

دون االنتقال إىل 
فعل سيايّس 
إسرتاتيجّي. 
وأّول هذه 
عيقات هي 

ُ
امل

الُبنية االجمتاعّية 
البطركّية وَمْيلها 
يف العقود 
األخرية إىل 
نزعة محاِفظة 
ها 

ّ
جديدة تضخ

أفكار “اإلسام 
السيايّس” 
ّية والوافدة، 

ّ
املحل

وال سّيا يف ما 
ق باملرأة 

ّ
يتعل

ومكانتها 
وبالنوع 
االجمتاعّي عموًما
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ُ
ناته. وهي مشـــاعر ت اغرتاب بـــني فئات املجمتع ومكوِّ

العمـــَل املشـــرَتك والفكـــَر الجامع ألطيـــاف املجمتع.

 النضال املشرَتك /املنفصل 

ســـيكون عـــى “املرجعّيـــة اإلســـرتاتيجّية” أن تحـــمس هـــذا األمر. 
وتوصيتنـــا ـ بنـــاء عـــى نقاشـــاتنا وعـــى التجربـــة يف الحقـــل ـ أّن 
الشـــكلني من الرشاكـــة العربّية ـ اليهودّية، ومـــن الفعل املنفصل، 
هما شـــكان جديران باالعمتاد، وأّن الســـؤال هو مدى جدوى هذا 
نا، يف ضوء مـــا نتبّينه من 

ّ
أو ذاك يف هـــذه القضّيـــة أو تلك. بـــل إن

وضوح املســـتقبل لجهـــة اإلبقاء عـــى العيش املشـــرتك يف ُمعظم 
الســـيناريوهات ومضـــن كّل تســـوية، ال بّد لنا من التفكـــري الِجّدّي 
يف خيار اعمتاد الرشاكة كإســـرتاتيجّية أساســـّية لتوكيـــد إمكانّية 
العيش املشـــرتك والعمل املشـــرتك واإلنتاج املشـــرتك واملســـتقبل 
املشـــرتك. وهو أمر من مســـؤولّية العرب واليهود عى حّد ســـواء، 
ـــراد إنتاجه من 

ُ
ـــل املســـؤولّية عـــن املســـتقبل امل بيـــل تحمُّ

َ
ومـــن ق

رة للمجمتـــع اليهودّي، وهو 
ّ
خـــال تفكيك نظـــام االمتيازات املتوف

مـــا يجعل مـــن مفهـــوم الرشاكة هنـــا مفهوًمـــا ُمغايًرا مِلـــا اعتدنا 
 اآلن. ومـــن نافل القول أّن مصالحنـــا وأهدافنا كجماعة 

ّ
عليـــه حى

تتطابـــق وتتـــاىق مع مصالح وأفـــكار وعقائد ِقطاعـــات يف املجمتع 
اليهودّي. 

يف ظـــّل الوقائـــع والتطـــّورات، مـــن انســـداد األفـــق الســـيايّس 
 

ّ
القـــامئ عى الفصـــل بني الشـــعبني، ويف ظـــّل اســـتحالة الفصل إال

بالرتانســـفري، مـــع افـــرتاض أّن يهـــود وعرًبـــا سيعيشـــون يف الحزّي 
ذاتـــه قبـــل حصـــول أّي تســـوية وبعده، ألّن الســـيولة السياســـّية 
نا نرفض 

ّ
يف املنطقـــة وصلـــت إىل حـــدود دموّية غـــري مســـبوقة، ألن

مبـــدأ االقتـــاع أو التطهـــري العـــْريّق مـــن أّي طـــرف، قـــد ال تظّل 
 للتغيـــري، بل هي غايـــة التغيري 

ً
الرشاكـــة اليهودّيـــة العربّيـــة آلّية

املرتجـــى. وهذا ما قد يفـــرتض التوّجه إىل الرصاع بصـــورة ُمنفتحة 
 الجماعة اليهودّيـــة ورؤيتها من خال 

ّ
عى املســـألة اليهودّيـــة وحق

املعايـــري ذاتهـــا الـــي نعمتدهـــا يف النظـــر إىل أنفســـنا وحقوقنا. بل 
قـــد يكـــون التغيري كامًنـــا يف ثورّية تســـعى إىل تكريـــس مبادئ 

أّن الشكلي من 
الرشاكة العربّية 

- اليهودّية، 
ومن الفعل 

املنفصل، هما 
شكان جديران 

باالعمتاد، وأّن 
السؤال هو 

مدى جدوى هذا 
أو ذاك يف هذه 
القضّية أو تلك
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اإلعام والتسويق والتحشيد

الســـؤال الـــذي ينبغـــي أن يطرحه مجمتعنـــا هنا هو: كيـــف نحّول 
ـــد وُعرضة للقهـــر والمتيزي 

َ
ق قضّيتنـــا العادلـــة كمجمتع مضطه تفـــوُّ

واإلقصـــاء وللغـــنب التاريخـــّي إىل قّوة تأثـــري لجهة تغيـــري الواقع 
وتحقيـــق أهدافنا اإلســـرتاتيجّية؟ ذاك ســـؤال يأخذنا إىل ممضون 
روايتنـــا ومرشوعنـــا الســـيايّس وكيفّية عرضهما أو تســـويقهما أو 
التعبـــري عنهما. وعلينا إدارة هذه األســـئلة واإلجابـــة عنها بارتباط 
وثيق مع حســـابات الربح والخســـارة يف حرب الروايات! ويكتسب 
مفهـــوم حـــرب الروايـــات -الحرب الكامّيـــة أو الحـــرب الدعائّية- 
نـــا يف الزمـــن اإلعامـــّي القامئ 

ّ
أهّمّيـــة خاّصـــة لســـببني: األّول ـ ألن

عـــى الصـــور والمتثيات والســـبق اإلعامـــّي. الثـــاين ـ ألّن العرب 
الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل هـــم أصحـــاب قضّيـــة عادلـــة مقابل 
التفـــّوق يف القـــّوة الـــذي تمتّتع بـــه األكرثّية اليهودّيـــة الي تنفرد 

بالســـلطة وأدواتها ومبقـــدرات الدولة.

ا يف تفاصيـــل وجزئّيات 
ً

ـــب األمـــــــر، يف وجـــه آخر منـــه، خوض
ّ
يتطل

وّية 
ُ
تّتصل بالعاقة بوســـائل اإلعـــام وبطبيعة التعامل معها وه

ـــة إعامّيـــة متكاملـــة. وُيرتك هذا 
ّ
الجهة املســـؤولة عـــن بناء خط

األمـــر وغريه لخيـــارات تفصيلّيـــة تحّددها املرجعّية اإلســـرتاتيجّية 
بعـــد بنائها. ونفـــرتض أّن مجموعات الهـــدف للحملة اإلعــــــامّية 
َع العربّي الــفـــــلسطييّن 

َ
كون املجمت

َ
قد تتغـــرّي َوفق الحاجة؛ إذ قد ت

ـــــه، أو املجمتـــَع اليهودّي وصــــــــانَع القرار يف الدولـــة، أو املحافَل 
َ
ذات

 بعينها، 
ً

َ العربّي عموًمـــا أو دولة
َ
 بعينهـــا، أو العال

ً
الدولّيـــة أو دولة

. وهنـــا تـــرز الحاجـــة إىل تطويـــر 
ً

أو كلَّ هـــذه الجهـــات مجمِتعـــة
ا، وليس 

ً
مهـــارات العمل مقابل املحافـــل الدولّية واإلقلميّيـــة، أيض

فقط يف الســـاحة اإلرسائيلّية كجــــــزء من الســـعي للتأثري وكجزء 
من تقاطعات السياســـة واملصالح يف الـــــوقت الـــــراهن.



69 | الدمج بي إسرتاتيجّيات مختلفة

ق بني خيارات 
ّ

يـــرى فريق العمل رضورة االنفتاح عـــى الدمج الخا
وإســـرتاتيجّيات عديدة. فقد ســـبق لنا أن أرشنا إىل النقاشـــات يف 
املجمتع الفلســـطييّن حول جدوى املشـــاركة يف االنتخابات الرملانّية 
مقابل جدوى مقاطعتها، جدوى املشـــاركة يف الســـلطة الترشيعّية 
أو مقاطعتهـــا. وهـــو محور إســـرتاتيجّي ينبغي البـــّت فيه وعدم 
إهمالـــه أو تركـــه للزمن أو ملبـــدأ أّن ما كان هو ما ســـيكون. فقد 
تكـــون هنـــاك حاجـــة إىل إعادة نظر شـــاملة يف هذه املســـألة لجهة 
اســـتبدال املشـــاركة باملقاطعة، أو إعـــادة بناء املشـــاركة من جديد 
ر )كما يف حـــال إقامة 

ّ
عـــى نحٍو يمضـــن املزيَد مـــن الفاعلّيـــة والتأث

 اإلســـرتاتيجّية من 
ُ

ُده املرجعّيـــة القامئـــة املشـــرتكة( بروِح مـــا تحـــدِّ
أهـــداف مرحلّيـــة أو بعيدة املدى. وهنـــا ال تكـــون املقاطعة مجّرد 
موقـــف مضـــريّي أو مزاودة عـــى األحزاب املشـــاِركة يف االنتخابات 
ـــدرس كخيار إســـرتاتيجّي 

ُ
الرملانّيـــة، بـــل فكرة جديـــرة ورشعّية ت

للعـــرب الفلســـطينّيني يف إرسائيـــل، ال مجـــّرد إرهاصـــات ثانوّيـــة 
طرح عشـــّية كّل انتخابات.

ُ
ت

طبيعة النضال

 أمـــر طبيعة 
ُ

قـــد يكون مـــن الواجـــب مع مـــرور الزمـــن مناقشـــة
النضـــال يف مســـتويني. 

 ـ يف مســـتوى أشـــكاله وتجـــاُوز مـــا تعّودنـــا عليـــه مـــن بيان 
ً

أّوال
للصحافـــة وتظاهـــرة واعتصـــام وإرضاب إىل أشـــكال أخرى تحفل 
عى بالنضـــال والتغيري 

ُ
بهـــا التجارب اإلنســـانّية واألدبّيـــات الي ت

والســـيايّس.  االجمتاعّي 
ثانًيـــا ـ يف مســـتوى طبيعـــة هـــذا النضـــال والـــزنوع نحـــو تطويـــر 
أشـــكال املقاومـــة الا عنفّيـــة كخيار إســـرتاتيجّي نهـــايّئ، وهو ما 
نة يســـتدعي 

َ
ـــه رشوط الحالـــة. فالنضال من داخل خيار املواط

ّ
تحمت

ـــَل مســـؤولّية إســـرتاتيجّية تتعـــّدى املوقـــف الســـجايّل مـــع  تحمُّ
ر. ونفرتض 

ّ
الســـلطة أو األكرثّيـــة اليهودّية إىل موقف عمـــّي مؤث

أّن وجودنـــا مضـــن حالـــة رصاع وتصعيد من حني لحـــني يضطّرنا إىل 
توكيـــد نضالنا الســـلمّي الذي يســـتهدف تطوير مكانتنـــا وحياتنا 

مضن الـــرشط الســـيايّس ال خارجه. 

قد تكون هناك 
حاجة إىل إعادة 
نظر شاملة يف 

هذه املسألة لجهة 
استبدال املشاركة 

باملقاطــعــة، 
أو إعــــادة بناء 

املشاركة من جديد 
عىل نحٍو يمضن 

املزيَد من الفاعلّية 
ر )كما يف 

ّ
والتأث

حال إقامة القامئة 
املشرتكة( بروِح ما 

 
ُ

ُده املرجعّية تحدِّ
اإلسرتاتيجّية من 

أهداف مرحلّية 
أو بعيدة املدى
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ّ

فك

 مـــن خصائـــص السياســـة العربّيـــة الفلســـطينّية داخـــل إرسائيل 
هـــا ارتبطـــت من حني لحني مبركـــز عربّي أو بوصايـــة أيديولوجّية 

ّ
أن

ت مبـــرشوع خارجـــّي مثـــل العروبـــة أو 
ّ
هـــا اســـتظل

ّ
خارجّيـــة؛ أو أن

ل األمر يف 
ّ

املعســـكر االشرتايّك أو اإلســـام السيايّس. وقد شـــك
ـــا بدكتاتور، أو مبـــرشوع اســـتبداد وأنظمة 

ً
بعـــض أشـــكاله ارتباط

ِقـــّر بأهّمّيـــة التواصـــل مـــع املحيـــط العربـــّي واملحيـــط 
ُ
أمنّيـــة. ن

اإلســـامّي، ومـــع ما يحصـــل فيهمـــا ويتطّور مـــن أفـــكار ومناذج 
رّية، وهو ارتباط وتواصل إنســـايّن وثقايّف  ُمرشقـــة دمقراطّية تحرُّ
حفظتـــه املواثيـــق الدولّية. ومع هذا، يرى فريـــق العمل إىل الرضر 
الكبـــري يف االرتبـــاط مبشـــاريع مشولّية ترفـــض اليهـــود وإرسائيل 
من حيـــث املبدأ وتتعامل معهـــم بعنرصّية مضـــاّدة. ويرى فريق 
العمـــل رضورة االمتنـــاع عـــن الربـــط بـــني نضاالِتنـــا هنـــا يف إطار 
هـــات مدروســـة ومحســـوبة، والعنـــِف الواقـــِع عـــى إرسائيل  توجُّ
كدولـــة أو مواطنـــني من خـــارج الحدودـ  برصف النظر عن أســـبابه 
ـ. هنـــاك رضورة إىل فّك االرتباط بعنـــٍف كهذا واالنتباه إىل الرضر 
الـــذي ُيلحقـــه بقضّيتنـــا ونضاالتنـــا العادلة. بل يـــرى فريق العمل 
أهّمّيـــة أن يمّت االشـــتباك الســـيايّس والفكرّي واألخايّق باملســـألة 
إســـرتاتيجّي مســـتقبّي،  أو تخطيـــط  تفكـــري  اليهودّيـــة يف كّل 
ك الهمينـــة الصهيونّية أو  َ َ

معرييـــن االنتبـــاه لعـــدم الوقـــوع يف رش
التســـاهل مع الفكر العنـــرصّي الفويّق املهميـــن يف إرسائيل اليوم. 
ُيـــرتك األمر للرمجعّية اإلســـرتاتيجّية الي نويص بتشـــكيلها للبّت 
يف مثل هذه املســـائل مضـــن أطروحات واجتهـــادات متكاملة تنبع 

عاتهم.
ُّ
مـــن إرادة العـــرب الفلســـطينّيني وتطل

ِقّر بأهّمّية 
ُ
 ن

التواصل مع 
املحيط العربّي 
واملحيط 
اإلسامّي، 
ومع ما يحصل 
فيهما ويتطّور 
من أفكار 
ومناذج ُمرشقة 
دمقراطّية 
رّية، وهو  تحرُّ
ارتباط وتواصل 
إنسايّن وثقايّف 
حفظته املواثيق 
الدولّية.


