
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 الثانية الدرجة من مواطنون..  إسرائيل عرب

 

فإن مأزق األربعة ماليين فلسطيني الذين يعيشون بقطاع  ؛اإلسرائيلي اليوم –ز العالم على الصراع العربي عندما ُيركِّ

ضفة الغربية هو ما يحوز ُجل االهتمام. ولكن ضع  غزة وال سرائيلية وهو و سة اإل سيا سؤال آخر ُملح ُيطارد ال ثمة 

ستقبل المواطنين العرب في  سرائيلداخل "وم شكلون حوالي  7.1، والذين ُتقدر أعدادهم بحوالي "إ سمة وُي مليون ن

ضية، تمكن عرب  17% سكان. على مدار العقود القليلة الما سبة ال سرائيل"من ن شكٍل مطرد من تحسين وضعهم  "إ ب

 وعندما- 1002ة البالد. ولكن في عام سياسفي قتصادي، كما عززوا مجتمعهم المدني وتمكنوا من تأمين مكانة بارزة اال

صب رئيس الوزراءوالي "بنيامين نتنياهو"بدأ  إذ اتبعت الحكومة عدة  شهدوا تراجًعا في حقوقهم -ته الثانية في من

ن منذ فترة طويلة دولتهم باعتبارها دولة والسياسة اإلسرائيلي ف صناعقد َعرَّ. لمن حقوقهم خطوات سعًيا لحرمانهم

 يهودية وديمقراطية، ولكن هذه اإلجراءات األخيرة أظهرت أن الحكومة تؤكد اآلن على األولى في مقابل الثانية.

. فيرى أحد وقد فجر هذا الهجوم نقاًشا بين قادة المجتمع العربي داخل إسرائيل حول كيفية الرد عليه والتعامل معه

بالمجتمع وتوجيه قوتهم إلى اليسااار اإلساارائيلي للدفع نحو  األطراف أن على المواطنين العرب تعميق اندماجهم 

المساواة على المستوى القومي. بينما يحث آخرون العرب على االنسحاب تماًما من السياسة القومية والسعي نحو خلق 

ي الوقت الراهن يبدو أن القادة السياسيين العرب يفضلون النهج مؤسسات ثقافية وتعليمية وسياسية مستقلة. ف

ضل للعرب هي أن يجمعوا بين هذه الرؤى المتقابلة في برنامج موحد: يطالب الحكومة  ستراتيجية األف األول. ولكن اال

 في المجاالت اإلساارائيلية بإدماا المواطنين العرب في الُبنى السااياسااية القائمة حتى لو تطلب ذلال اسااتقالل ا أكبر

الثقافية. وساايكون هدف هذا البرنامج نماًما يضاامن المساااواة بين العرب واليهود في والتعليمية والسااياسااة 

 المؤسسات المشتركة ويحمي حق كٍل منهما في تشكيل مجتمعه الخاص.      

 

 تحسن نسبي .. تجاهل مستمر

حاليُّون ن العرب وُيعتبر المواطن ية حوالي ال ا-ألف فلسااطيني  750ذر غالبية  -تقريًب ممن بقوا في البالد بعد طرد 

سيس  7291أخوتهم في عام  سرائيل"عند تأ سرائيل على العرب في . وعلى مدار العقدين التاليين لذل"إ ال، أبقت إ

شة منخفضة، باإل :معاناة تمثل في واقع ستويات معي  .فرص التعليمضافة إلى القليل من معدالت فقر مرتفعة وم

سفر داخلًيا وُحكَم ضع قيود على ال ت البالد بقانون األحكام العرفية الذي فرض قيوًدا متنوعة عليهم بما في ذلال و



   
 
 
 
 
 
 

وخارجًيا وقيوًدا أخرى على تأسيس مشروعات تجارية جديدة. وبغرض منع بروز مراكز عربية مستقلة، قامت الحكومة 

شطة البلد سرائيلية كذلال بمراقبة أن شطاء اإل سات الدينية عن كثب، واعتقلت الكثير من الن س يات العربية والمؤ

 العرب.        

شكٍل كبير. وإذا أخذنا  7211منذ عام  ضع المواطنين العرب ب سن و عندما ُأوقف العمل بقانون األحكام العرفية، تح

سرائيلية، بينما طالب عربي فقط م 10، كان هناك حوالي 7210التعليم في االعتبار نجد أنه في عام  قيد بالجامعات اإل

ساء، في حين نجد حوالي  10نجد اليوم أكثر من  آالف  70ألف طالب جامعي عربي بالبالد، من بينهم حوالي ثلثين من الن

ساء وبرزت طبقة  ضع الن سن و شة، وكذلال تح ستويات المعي سون بالخارا. كما ارتفعت م سرائيل يدر من عرب إ

 متوسطة قوية.  

مدينة إساارائيلية  771مدينة )من إجمالى  11، وهي أحدث البيانات المتاحة، أن سااكان 1079يانات عام يتضااح من ب

يتخطى عدد سكانها خمسة آالف نسمة( كانوا جميًعا من العرب. وبفضل معدالت الوالدة المرتفعة ونسبة الشباب في 

شرين، ف سن الع سرائيل دون  صف المواطنين العرب بإ سكاني )ن شباب من اليهود تبلغ التعداد ال سبة ال ي حين أن ن

فقط( ُيتوقع أن يبقى تعداد عرب إساارائيل في ارتفاع سااواء دعمتهم الحكومة أو ال. )وقد وصااف بع   %00حوالي 

سكاني  سكاني لدى العرب بأنه تهديد لألغلبية اليهودية، وفي الواقع، فإن النمو ال سرائيليين النمو ال سؤولين اإل الم

شكيل حوالي  لليهود اآلخذ في ستمر العرب في ت ًضا، يرجح أن ي سرائيل على مدار  %10االرتفاع أي سكان إ من تعداد 

 العقود الثالثة المقبلة(.        

باختصااار، ُيمكن القول أن عرب إساارائيل أكثر ثراءح وصااحة  وعدًدا مقارنة بأي وقت  مضااى. إال أنه بالنمر إلى معمم 

وهو أحدث عام تتوافر عنه بيانات، نجد  1070خلف نمرائهم اليهود. في عام ن مؤشاارات الرفاهية، نجد أنهم يقبعو

سرائيل هو حوالي  ألف دوالر بالنسبة  91ألف دوالر، في حين يصل الرقم إلى  11أن متوسط الدخل السنوي أُلسر عرب إ

بين العرب مقارنة  باليهود. تقريًبا. ويبلغ معدل وفيات الرضع أكثر من الضعف  %15لألسر اليهودية، أي أعلى بحوالي 

شكلون أقل من  سرائيلية وي سات األكاديمية اإل س ضعيف في البيروقراطية والمؤ من  %1كما يعتبر تمثيل العرب 

أعضاااء هي ة التدريس العليا في جامعات البالد. ويبقى العرب منفصاالين بشااكل عميق عن السااكان اليهود في 

سرائيل، حيث يعيش حوالي  صًرا تقريًبا، وبي بلدامن العرب ف ٪20إ ستثناءات  صرفت وقرى عربية ح النمر عن اال

القليلة، فإن األطفال العرب واليهود يذهبون إلى مدارس منفصاالة. )ومع ذلال، فإن العرب واليهود ما زالوا منفتحين 

، أن أكثر من 1075م نسبًيا على االندماا، فقد وجد استطالع للرأي أجراه عالم االجتماع اإلسرائيلي سامي سموحة في عا

 نصف العرب واليهود بإسرائيل يؤيدون فكرة إقامة العرب في أحياء ذات أغلبية يهودية(.



   
 
 
 
 
 
 

ما هو أكثر أهمية من ذلال هي تلال األمور التي تتعلق بالدعم الحكومي في بع  المجاالت مثل تخصاايا األراضااي 

يعاني العرب من تمييٍز مستمٍر وذلال على الرغم من بغرض البناء الجديد وتمويل المؤسسات الثقافية والتعليمية، إذ 

من تعداد سكان إسرائيل، وعلى الرغم من ذلال وبحسب مركز  %17بع  التقدم الذي أُحرز مؤخًرا. ُيشكل العرب حوالي 

فإن المجتمعات العربية تتلقى  -منممة غير حكومية تدافع عن حقوق عرب إسرائيل وهو- Mossawaمساواة /

فقط من  %0المواصالت العامة، كما تحصل المؤسسات العربية الثقافية على بلتمويل الحكومي الخاص فقط من ا 1%

سرائيلية وتعاني المدارس العربية كذلال من نقا التمويل والموارد. )وفي نهاية  ضة اإل ميزانية وزارة الثقافة والريا

سنوات للمجتمع العربي اإلسرائيلي ، وافقت الحكومة اإلسرائيلية على برنامج تنمية اقتصادي1075عام  ة مدته خمس 

مليارات دوالر، ومن شأن هذا البرنامج أن يزيد من تمويل اإلسكان والتعليم والبنية التحتية والنقل  9بقيمة تصل إلى 

لذي  يل ا حدد للتمو جاه الصااحيح، إال أن المبلغ الم ثل خطوة في االت طة تم وتوظيف المرأة. وعلى الرغم من أن الخ

شراف على هذه سيخ سيجري بها اإل ضح، كما هو الحال مع الطريقة التي  صا لكل من هذه المجاالت ال يزال غير وا

 العملية(.    

سرائيل ُتعرف نفسها من خالل القومية اإلثنية التي ُتقصي األقلية العربية من  شارة هنا إلى حقيقة أن إ كما تجدر اإل

شوق الروح ال صف  شودة القومية التي ت صيها كذلال من العلم الذي يعرض األن صهيون وُتق يهودية إلى موطٍن في 

نجمة داّود. وبهذه الطرق، حافمت الحكومة اإلساارائيلية على هيمنة األغلبية اليهودية وحرمت العرب من المساااواة 

 الحقيقية.

هم االقتصااادي وهكذا يواجه عرب إساارائيل إحباط ا ناتًجا عن التقاء عاملين: فمن ناحية ينعمون بتحساان وضااع

عدة من تحقيق مساااواة حقيقية. كيف  نب  ناحية أخرى يواجهون حكومة  تمنعهم من جوا االجتماعي، ولكن من 

سرائيلية مع هذا الرد، من  ستتفاعل بها الحكومة اإل سيكون الرد على هذه الديناميكية المحبطة، وما الكيفية التي 

 .جتمع اإلسرائيلي والسياسة واألمنهائل على مستقبل الم شأن اإلجابة على هذه األس لة أن يكون لها تأثير

 

 االنقسام الداخلي

ساتهم المدنية و س ست موحدة. إذ تقدم مؤ سًيا وأهدافهم لي سيا سين  سرائيل متجان شطاال يعتبر عرب إ هم ؤن

 هم رؤى مختلفة حول كٍل من التنمية الداخلية للمجتمع وعالقته بالدولة.ون ومثقفوالسياسي



   
 
 
 
 
 
 

تي امنهما على فهٍم مختلف  لالنقسام الهويَّ لى االنتماء ألحد طرحين يرتكز كلٌّتميل توجهاتهم بشكٍل عام إومع ذلال، 

سرائيل. يطلق على األول "خطاب االختالف"  ستناد على الهوية العرقية الثقافية  ويقترح-لعرب إ هذا الخطاب أن اال

ن مِكساارائيلية. وبهذا المنطق يجب أن ُتمن المواطنة اإل للعرب يجب أن تكون نقطة البداية لتحقيق مطالبهم، بدال 

لمجتمعاتهم، وذلال من خالل تشجيع المسؤولين العرب على إصالح  اإلسرائيلية العرب من تحقيق حكم ذاتيالحكومة 

يه "خطاب  لذي يطلق عل ثاني ا ما يرى الطرح ال ثال. بين يل الم ية على سااب مدارس العرب لدراسااية في ال ناهج ا الم

ساواة اال شير هذا الطرح إلى أن الم سرائيلية يجب أن تكون نقطة البدء ال الهوية العربية. وُي عتراف"، أن المواطنة اإل

سااتتحقق عندما تعترف الدولة بالعرب باعتبارهم مواطنين إساارائيليين متساااويين وتدمجهم بشااكل عادل في 

 المؤسسات القائمة.

سرائيل. ولكن حتى بين هذا االختالف ثمة اتفاق ا حول  إلى اآلن، يبدو أن الطرح األخير هو المهيمن ما بين العرب في إ

سات الحكومة الحالية باعتبارها تمييزية؛  سيا سية إلى إدانة  سيا ضايا. يميل العرب من جميع االتجاهات ال بع  الق

ومة بالديمقراطية والطابع اليهودي للدولة في آن ال يمكن التوفيق ويؤكد كثيرون أيضاًاا أن التزامات الحكومة المزع

ست هذه هي النقاط الوحيدة التي يتفق عليها معمم العرب، فحوالي  سرائيل يؤيدون حل  ٪17بينها. ولي من عرب إ

 ئيل.فقط يرفضون تعايش العرب واليهود مًعا في إسرا ٪71، كما أن 1075الدولتين وذلال وفق ا لمسح ُأجري عام 

، عندما نشر مجموعة من النشطاء والمثقفين 1001وقد ُجِمعت مختلف آَلام الفكر السياسي لعرب إسرائيل في ديسمبر 

سعت إلى تعريف عالقة العرب  سرائيل"، التي  سطينيين في إ ستقبلية للعرب الفل العرب وثيقة بعنوان "الرؤية الم

التي شاااركت في تأليفها، الحكومة اإلساارائيلية إلى االعتراف  بالدولة وآمالهم في مسااتقبل البالد. ودعت الوثيقة،

سيس  سطينيين أثناء تأ سؤوليتها عن طرد الفل سرائيل"بم ضات إلى أحفاد الُمهجروالنمر ف "إ ين ومنح ي دفع تعوي

شؤونهم الثقافية والدينية والتعليمية بغر فظ ض حالمواطنين العرب قدًرا أكبر من الحكم الذاتي فيما يتعلق بإدارة 

سرائيل بشكل قانوني باعتبارها  حقوق العرب في المساواة الكاملة، ولعل أكثر ما يلفت النمر هو المطالبة بتعريف إ

 وطًنا لكٍل من العرب واليهود، وهو ما يمثل تحد مباشر للطابع اليهودي التاريخي للدولة.

سلطات المحلي وقد ُأقرت الوثيقة من ِقبل اللجنة ساء ال سرائيلالقطرية لرؤ )وهي هي ة تمثل جميع  ة العربية في إ

ستطالع للرأي أجريته في عام  سرائيل(، كما تبناها الجمهور العربي، إذ أظهر ا مع عالم االجتماع نهاد علي،  1001عرب إ

نه على الرغم من االختالفات فيما بينهم إال أن أكثر من  يدوا المقترحات الرئيسااية  ٪10أ قد أ من عرب إساارائيل 

سية للوثي سيا سيون الذين يمثلون بع  األحزاب ال سيا صدار الوثيقة، دعا ال ضت منذ إ سنوات التي انق قة. وفي ال

العربية الكبرى في إسرائيل، الحكومة اإلسرائيلية مراًرا إلى العمل على مطالب الوثيقة. لكن القادة اليهود في الحكومة 

ساط األكاديمية عار سائل اإلعالم واألو سرائيلية وو سرائيل للديمقراطية، وهو مركز اإل صدر مجلس معهد إ ضوها. وأ



   
 
 
 
 
 
 

يقول فيه إن تقرير "رؤية المسااتقبل"، باإلضااافة إلى وثيقتين أخريين أصاادرتهما  1001حاث، بياًنا في يناير عام أب

هد أنه " ُينكر طبيعة الدولة باعتبارها يهودية وديمقراطية "، وأعلن المع،1001مجموعة من الناشطين العرب في عام 

ضمنه من أفكار حول وجود تناق  ال مفر منه بين الطبيعة اليهودية والديمقراطية للدولة  "يرف  هذا اإلنكار وما يت

." 

 

 التحيز البرلماني

سوءحا بعد عام  صبحت العالقات ما بين اليهود والعرب أكثر  سة الوزراء. منذ 1002أ ، وذلال عندما عاد نتنياهو إلى رئا

ضيِّذلال الحين، اتخذت  سرائيلية العديد من الخطوات لُت ق الخناق على المواطنين العرب، بدءحا من القواعد الحكومة اإل

سماح لهم بالعيش في قرى يهودي صول ا إلى القوانينالتي تُحد من حقوق العرب مروًرا بال التي ُتقيد قدرة  ة ُمحددة و

لية في حال تزوجوا من عرب إسرائيل. )وفي نفس الفلسطينيين بالضفة الغربية في الحصول على الجنسية اإلسرائي

 الوقت، يمكن ألي يهودي أجنبي أن يصبح مواطًنا إسرائيلًيا دون الحاجة إلى تأسيس عائلة تربطه باإلسرائيليين(. 

صحراء النقب التي تعتبر موطًنا للكثير من بدو  سرائيل"في  سيطرة "إ شروعات تهدف إلى تعزيز  شأت الحكومة م ، أن

ضياليهود  شكل عام، ك .على األرا ستوطنات البدو غير المعترف بها، وإحالل قرى يهودية مخططة محلها. وب تدمير م

 فإن حكومة نتنياهو قد عززت الخطاب الرسمي الذي يؤكد ضرورة تعزيز الطابع اليهودي للدولة. 

وع األصااوات. وقد هددت هذه من مجم 0.15إلى  %1رفع الكنيساات الحد األدنى للتمثيل البرلماني من  1079في مارس 

وحداش والحركة العربية للتغيير  التجمع الوطني الديمقراطي -الخطوة بتجريد ما ُيعرف باألحزاب العربية األربعة 

سرائيل سالمية في إ ضافة إلى الحركة اإل صلوا عليها في انتخابات عام  -باإل . ومثل ذلال 1075من مقاعدهم التي ح

ة اإلسرائيلية المناهضة للعرب تستمد منطقها من حسابات حكومة نتنياهو التي ترى أن تذكيًرا بأن سياسات الحكوم

إضعاف الوضع السياسي للعرب قد يحول دون استعادة أحزاب اليسار للسلطة، كما يستند ذلال المنطق بنفس القدر 

 على تحيز بع  المسؤولين اإلسرائيليين.    

ست، اجتم ستبعادهم من الكني شتركة"،  1075عت األحزاب العربية مًعا في يناير ومن أجل منع ا شاء "القائمة الم إلن

سعى  شهر مارس التالي بقائمة موحدة. وفي يوم االنتخابات،  سي كبير، خاض االنتخابات التي جرت في  سيا وهي حزب 

ياهو إلى تعزيز ناخبين العرب "يتدفقااإلقبال اليهودي من خالل ترويج  نتن ون إلى مراكز دعاء عنصااري مفاده أن ال

شكل ملحوظ. وقد أدلى  شتركة ناجحة ب من الناخبين المنتمين إلى  %11 حوالياالقتراع". ومع ذلال، كانت القائمة الم



   
 
 
 
 
 
 

الكنيست  يمقعًدا، برزت القائمة كثالث أكبر حزب سياسي ف 70بفضل وعرب إسرائيل بأصواتهم لصالح هذه القائمة. 

 المصنف باعتباره يسار الوسط. بعد حزب الليكود وحزب االتحاد الصهيوني

شاركة بين الناخبين العرب بمقدار  سبة الم شتركة" من زيادة ن  %1وما هو أكثر إثارة لإلعجاب هو تمكن "القائمة الم

. تشااير هذه الزيادة إلى أن العرب في إساارائيل قد 1075في  %10.55إلى  1070في انتخابات عام  %51.5لترتفع من 

مثليهم المنتخبين يمكنهم التغلب على االختالفات فيما بينهم، والعمل كقوة موحدة فعالة أصاابحوا أكثر ثقة بأن م

سح طريق ا نحو التغيير، وعلى األقل فيما يتعلق  سة القومية ُتف سيا صار، فإن ال سرائيلية، باخت سة اإل س في المؤ

 .بالتمثيل البرلماني، فإن الجهود اليمينية لم تنجح في إعاقة تقدم عرب إسرائيل

تدابير أخرى تهدف إلى إضااعاف الموقف  وبدل ا من قبول ذلال الزخم، اسااتجاب تحالف نتنياهو لما حدث من خالل 

سي للعرب. في نوفمبر  سيا شدت 1075ال سالمية ح سالمية، وهي منممة إ شمالي للحركة اإل ، حمرت حكومته الفرع ال

 ت اليهودية لألماكن المقدسة اإلسالمية بالقدس.جزءحا كبيًرا من المجتمع العربي خلف معارضة ما تصفه بالتهديدا

 

في فبراير من نفس العام، بعد أن زار ثالثة من البرلمانيين العرب عائالت الفلسااطينيين الذين قتلوا أثناء الهجمات 

اع قانون التعليق( الذي يساامح ألغلبية ُمحددة بثالثة أرب )بمشااروعاإلساارائيلية، قدم المشاارعون اليهود ما ُعرف 

ست بطرد أي نائب ُتعتبر أعماله نفًيا للطابع اليهودي للدولة أو تمثل تحر سكان العرب يالكني ًضا على العنف. يرى ال

  عربي يبرلمان وهو، عودة أيمنأن القانون المقترح هو محاولة مباشرة لتهميش ممثليهم على الساحة القومية. صرح 

شتركة القائمة يرأس ست في فبراير قائل االم شة حول القانون المقترح بالكني م من حملة نزع "على الرغ :، خالل مناق

ضدنا ورفع العتبة االنتخابية، قررنا أن نبقى  شرعية التي ُتمارس  سرائيلية.ال سة اإل سيا لكننا ما زلنا . جزءحا من ال

 نتعرض للمضايقات".

 

 المواطنون. . . متحدون

مه عودة، ويتزع :ربية وبرز بديالن رئيساايان. األولكثفت هذه التطورات من البحث عن نهج جديد بين النخب الع 

سار  ستبدالها بائتالف من ي سرائيلي لإلطاحة بحكومة نتنياهو وا سار اإل سرائيل العمل مع الي يقول بأن على عرب إ

الوسط المستعد الست ناف محادثات السالم مع الفلسطينيين والنمر في الخطوات الرئيسية للمضي قدًما في تحقيق 

الذي يتزعمه الفرع الشمالي للحركة اإلسالمية وكذلال أعضاء الكنيست و :لمواطنين العرب وإدماجهم. الثانيالمساواة ل
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، يعارض فكرة تشااكيل ائتالف مع اليسااار التجمع الوطني الديمقراطيمن "القائمة المشااتركة" الذين يمثلون حزب 

صلة لتمثيل المواطنين العرب، ولكن في حين ي سية منف سيا شاء هي ة  سكرين إن سرائيلي. ويدعم كال المع رى اإل

االقتراح األول أن مثل هذه الهي ة يجب أن تكمل التمثيل الحالي للناخبين العرب في الكنيست، يعتقد الثاني أنها يجب 

 أن تحل محله.

، أيد 1075وقد قسمت هذه األصوات المتنافسة الجمهور العربي. ففي استطالع للرأي أجراه عالم االجتماع سموحة عام 

ش 11% سرائيل الذين  ست. في من عرب إ شتركة" مع األحزاب اليهودية في الكني ستطالع تعاون "القائمة الم ملهم اال

اسااتخدام أي وساايلة بما في ذلال  %72تأييدهم لمقاطعة انتخابات الكنيساات، كما أيد  عن ٪00حين أعرب حوالي 

ساواة في الحقوق، وقال  ضمان الم سيكون لها ما يبررها  ٪59العنف، ل ضة الداخلية  ضاع إن االنتفا سن أو إذا لم تتح

 العرب بشكل كبير.

سامات الداخلية التي أعاقت  سرائيل يعتمد جزئيا على قدرتهم في التغلب على هذه االنق ستقبل العرب في إ إن م

سة  س شأ مؤ قدرة القيادة العربية على تحقيق التقدم. فقد أدى الخالف بين القادة العرب حول ما إذا كان يجب أن ُتن

خبة مباشرة لتحل محل التمثيل العربي في الكنيست أو تدعمه، إلى ترك المواطنين العرب إلى اآلن سياسية عربية منت

نامج  فة في بر هذه الرؤى المختل بة من بينهم. وفي الواقع، ينبغي أن يكون من الممكن تجميع  بدون هي ة منتخ

تجاه مزيد من االستقالل الذاتي عندما موحد يدفع إلى إيجاد تمثيل متكافئ في المؤسسات القائمة، ويدفع كذلال في ا

النمر عن شكل هذه الهي ة، فإنها يجب أن ُتلزم النشطاء العرب  صرفلسياسة التعليمية والثقافية. وبيتعلق األمر با

صيا موارد  ضوح بإلغاء التمييز فيما يتعلق بتخ سرائيلية بو ستخدام العنف، ويجب أن تطالب الحكومة اإل بعدم ا

سيجعلهم أكثر فاعلية، فيجب على العرب دعوة اليهود الدولة. وأخيًرا سع لمطالب العرب بالتغيير  ، بما أن الدعم الوا

سطينيين في المنطقة وآخرين من المجتمع  سرائيل والمنممات اليهودية خارا البالد، باإلضافة إلى العرب والفل في إ

 الدولي من المتعاطفين مع قضيتهم بغرض تأييد هذه الهي ة.

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

سرائيل يعتمد، من نواح كثيرة، على عدة تطورات ال يمكنهم السيطرة عليها إلى حد  بعيد. لكن مس تقبل العرب في إ

ضفة  سطينيين في قطاع غزة وال سرائيلي مع الفل صراع اإل األول: هو كيف يمكن لحكومة نتنياهو وخلفائها إدارة ال

شاعر المعادية للعرب بين  سطينيين يؤدي إلى تفاقم الم سرائيل والفل الغربية: ففي حين أن العنف المفتوح بين إ

صالحة بين ال صراع يمكن أن يهيئ الطريق للم سرائيل، فإن حل ال سرائيل. عرب واليهود األغلبية اليهودية في إ في إ

النمر عن اختيارات الدولة،  صاارفاإلساارائيلية مواطنيها العرب. وببطبيعة الحال، هو كيف تعامل الحكومة  :والثاني

 فإن عرب إسرائيل ال يزالون قادرين على تشكيل مصيرهم، ولكن ذلال يتطلب االستقرار على برنامج سياسي موحد.
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