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ُشكر
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مسؤولة قسم إسرائيل وأنة كوهني– كوهلير –  منسقة قسم إسرائيل. كما نتقدم بالشكر للقسم 
اإلسرائيلي على الدعم والتشجيع احلثيث. كما نعبر عن تقديرنا العميق لكافة أعضاء طاقم التفكير 
على التعاون والعمل املشترك الذي اشتمل أيضا على نقاشات حادة في أجواء أكادميية وودية 
خالقة وأشكر أيضا جاليت حازان- مساعدة البحث وُمرّكزة املشروع على املساعدة والتنظيم 

الفعال، املهني واللطيف.

يتسحاق رايطر، مدير املشروع
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نحو ُمواَطنة إسرائيلية شمولية
إطار ِفكري حديث للعالقات بني العرب واليهود في دولة إسرائيل

افتتاحية
حملت رؤيا اآلباء املؤسسون لدولة إسرائيل تصّورات لدولة يجّسد الشعب اليهودي من خاللها 
حّقه في تقرير املصير، ومتنح املساواة الكاملة في احلقوق ألبناء األقلية العربية الذين انُتِزعوا 
عن سائر أبناء شعبهم في أعقاب احلرب سنة ١٩٤٨، وبقوا ضمن حدودها، وكما ورد في وثيقة 

االستقالل: 

"دولة إسرائيل.... تكون مستندة إلى دعائم احلرية والعدل والسالم مستهدية بنبوءات أنبياء 
إسرائيل. تقيم املساواة التامة في احلقوق اجتماعيا وسياسيا بني جميع رعاياها من غير 
تغيير في الدين والعنصر واجلنس وتؤمن حرية األديان والضمير والكالم والتعليم والثقافة 
وحتافظ على األماكن املقدسة لدى كل الديانات وتراعي مبادىء ميثاق األمم املتحدة...إننا 
ندعو أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل - رغم احلمالت الدموية علينا خالل شهور - 
إلى احملافظة على السالم والقيام بنسيبهم في إقامة الدولة على أساس املساواة التامة في 

املواطنة والتمثيل املناسب في جميع مؤسساتها املوقتة والدائمة"

في ظل املواجهة اإلقليمية التي تعيشها إسرائيل، ابتعدت الدولة عن الرؤيا التي وضعها مؤّسسوها 
فيما يتعلق باملساواة في التعامل مع مواطنيها العرب، باعتبارهم أقلّية من حّقها احلصول على 
والتي اضطّرت  دولة إسرائيل  قيام  التي صاحبت  الظروف  حقوق شخصية وجماعية. أسهمت 
منذ أوائل عهدها إلى مجابهة حتّديات وجودية في إبراز الطبيعة القومية والوطنية اليهودية للدولة 
على حساب تنمية الوعي للُمواطنة والتكافل االجتماعي بني جميع ُمواِطني الدولة. ساهم الصراع 
العربي اإلسرائيلي املستمر في تقطب املجتمع وتصاعد التوتر بني اليهود والعرب ليصل إلى أوِجه، 
وبشكل خاص خالل السنوات األخيرة بحيث أصبح ميّزق نسيج احلياة في الدولة. أشارت جلنة 
أور التي عملت على تقّصي احلقائق حول األسباب العميقة التي أدت إلى اندالع أحداث أكتوبر 
العرب في  املواطنني  إزاء  املتعاقبة  اتبعتها حكومات إسرائيل  التي  السياسة  إلى فشل   ،٢٠٠٠
إسرائيل. في الوقت نفسه؛ أشارت اللجنة إلى مسؤولية القيادة السياسية والنخبة من أبناء األقلية 
لم يطّبق  اللجنة  والعرب. مع ذلك فإن توصيات  اليهود  السائد بني  العالقات  العربية عن وضع 
منها شيء تقريبًا. ال تزال القيادة ومؤسسات السلطة بدون أهداف وإستراتيجية واضحة في هذا 

املضمار، كما أنها تفتقر إلى قنوات التشاور واحلوار الكافية مع مم�ّثلي اجلماهير العربية.
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في الفترة ما بني كانون أول ٢٠٠٦ وأيار ٢٠٠٧، نشر ُممّثلو منظمات املجتمع املدني وأكادمييون 
عرب وثائق تصورات مستقبلية. كان الغرض من هذه الوثائق أن تشّكل قاعدة للبحث والتقّصي 
بهدف  وكذلك  الدولة،  في  مستقبله  حتديد  أجل  من  العربي  الوسط  أبناء  صفوف  في  الداخلي 
التحاور مع اجلمهور اليهودي حول هذا املوضوع. غير أن هذه الوثائق لم تنجح في حتقيق الغرض 
املرُجّو منها ولم يتمخض اخلطاب العام الدائر بشأنها عن حتقيق هدفه ، بل إنها ساهمت إلى حد 
ما في تدهور العالقات بني اليهود والعرب ذلك ألن غالبية اجلمهور اليهودي رأى بها تعبيرًا عن 

مواقف متطرفة تهدف إلى إلغاء الطبيعة اليهودية إلسرائيل.
دفع اخلطاب العام الدائر في السنوات األخيرة في أعقاب "وثائق التصورات" وانعكاسات تفاقم 
الثانية  لبنان  حرب  خلفية  على  أيضًا  ضمنه  من  ذلك  جاء  بحيث  والعرب  اليهود  بني  العالقات 
اليهود من مجاالت املعارف  "الرصاص املصبوب" مبجموعة من املختصني اإلسرائيليني  وحملة 
العرب واليهود في إسرائيل.  للعالقات بني  والتخصصات املختلفة إلى طرح إطار فكري جديد 
أعضاء املجموعة متفقون على أنه ال  يجوز إرجاء معاجلة القضايا الداخلية بني األغلبية واألقلية 
إلى حني التوّصل إلى حل للصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني على صيغة دولتني لشعَبني. السبب 
في ذلك هو أن التوتر بني مجموعات عرقية – قومية في ظل صراع خارجي ومتواصل، ميّس بكاّفة 

املواطنني ُعمومًا، من أبناء قومية األغلبية وأبناء قومية األقلية على حد سواء.
تتطرق معظم توصياتنا الى ُمجمل الشؤون الواقعة حتت مسؤولية مؤسسات احلكم اإلسرائيلية 
اإلسرائيلي. مع ذلك، فإننا نؤمن أيضًا أن املسؤولية تقع كذلك على كاهل  واجلمهور اليهودي – 
القيادة السياسية لألقلية العربية إزاء الوضع الصعب الذي وصلت إليه العالقات الراهنة بني كال 
الشعبني في الدولة، وأيضا في مجال احترام القانون. هذا وبعد: إننا نسمع  وبشكل متزايد في 
اخلطاب العام الكثيَر من أعمال احلقد والكراهية الساعية لالنتقاص من الشرعية على خلفية قومية 
بني اليهود والعرب من كال الطرفني، بل وتشمل نداءات ومطالبات حتّث على خرق القانون. نحن 
نؤمن بضرورة اجتثاث هذه الظاهرة الهدّامة من جذورها والتعامل معها على املستوى القانوني.

عملت املجموعة من ُمنطلق توّجه صهيوني يعترف بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره في 
دولة إسرائيل وبحق كافة املواطنني في الدولة باحلصول على املساواة في حقوق االنسان وحقوق 
املواطن. قرر أفراد املجموعة التركيز على تصور املُواَطنة املشتركة، قدرة الدولة واملجتمع على 
مواجهة التحديات اخلارجية والداخلية التي تعترضها تضعف بشكل ملحوظ في حال افتقارها 
للمواطنة الشمولية التي حتتضن في كنفها جميع املواطنني في الدولة. لقد تبنت املجموعة التصّور 
الذي يرى بأن املساواة في احلقوق والواجبات تعّزز من احلصانة االجتماعية بحيث تطغى على 

التوتر بني الُبعَدين القومي واملدني للدولة.
استند أفراد املجموعة في هذا املضمار إلى جتارب دول قومية دميوقراطية أخرى، والتي كان من 
ضمن العوامل التي ساهمت في جناحها وازدهارها االجتماعي واالقتصادي، بناء وتنمية مواَطنة 
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متساِوية باعتبار املُواطنة املتساوية القيمة الُعليا، والنسيج الذي تتضافر من خالله جميع أطياف 
املجتمع في الدولة، مبا فيها األقليات التي تعيش داخله.

تطرح هذه الوثيقة إطاراً فكريًا جديداً للعالقات بني اليهود والعرب في إسرائيل استنادًا إلى 
املبادئ التالية:

إسرائيل هي الدولة التي ميارس الشعُب اليهودي فيها حّقه في تقرير املصير في نطاق  أ. 
وطنه التاريخي.

حد  على  ويهوداً  عربًا  مواطنيها،  جلميع  فيها  الّسيادة  دميوقراطية،  دولة  هي  إسرائيل  ب. 
سواء.

العرب في دولة إسرائيل هم أقّلية قومية عربية - فلسطينية أصحاب حقوق جماعية. ت. 

تعتمد الدولة سياسة متساوية، أي أن جميع املواطنني في الدولة، عربًا ويهوداً، متساوون  ث. 
في احلقوق والواجبات.

اعتمدنا في حتضيرنا لإلطار الفكري اجلديد على الفرضيات التالية:
األغلبية  العربية داخل  األقلية  ابتالع  يعارضون  الدولة  والعرب في  اليهود  األكبر من  اجلزء  أ. 
اليهودية الساحقة، أو انسحاب األقلية من الدولة، أو ضّم املناطق التي تعيش فيها األقلية إلى 

الدولة الفلسطينية املُستقبلية.
يعترف أغلبية العرب في الدولة بحق اليهود في تقرير مصيرهم في وطنهم. ب. 

يستطيع  والذي  ومساواًة،  عدًال  أكثر  بكوِنه  يّتسم  إسرائيلي  مجتمع  لبناء  السعي  من  انطالقًا 
املتبادل فإن اجلزء األكبر من  العيش فيه سوّيًا على أُسس الشراكة واالحترام  اليهود والعرب 
توصيات املجموعة هو توصيات تقع في معظمها حتت مسئولية املؤسسة اإلسرائيلية واجلمهور 
إسرائيلي. مع ذلك، توجد واجبات أيضًا على القيادة السياسية وأبناء النخبة العامة  اليهودي – 

لألقلية العربية.
االنتقال  على  يعتمد  الوثيقة  هذه  في  إسرائيل  في  والعرب  اليهود  بني  للعالقات  اجلديد  اإلطار 
من ُمواَطنة مغتربة إلى مواَطنة الشمولية والشراكة. يعكس اإلطار الفكري اجلديد طموَح أفراد 
وحتسني  واالجتماعي،  املدني  التكافل  االستقرار،  الدميوقراطي،  النسيج  تعزيز  في  املجموعة 
مستوى حياة ورفاهية جميع املواطنني في الدولة، كما أنه يعّبر عن األميان بإمكانية حتقيق هذه 
الغايات واألهداف الضرورية في إطار دولة إسرائيل، كدولة قومية يوجد فيها مواَطَنة شمولية 
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األغلبية  ومشتركة جلميع مواطنيها. هذه هي التصورات املطلوبة من اجل ازدهار كال الفئَتني – 
اليهودية واألقلية العربية معًا١.

الطبيعة املدنّية لدولة إسرائيل - إطار دميوقراطي مشترك   .١
جلميع مواطنيها

الفحوى
تعتمد املُواَطنة املشتَركة على تعزيز الطبيعة الدميوقراطية للدولة، من خالل قبول مبدأ قدرة األغلبية 
على احلسم دون املساس باحلقوق واحلريات األساسية لألقلية. في هذا اإلطار، تضمن الدولة 
من ضمن ما تضمنه، وبطريقة دستورية (من خالل منح مكانة ُعليا بواسطة قوانني األساس إلى 
حني وضع دستور للدولة) القيم التالية: املساواة املدنية وحماية حقوق اإلنسان وحقوق املواطن 
للجميع؛ التعددية الثقافية والدينية؛ فرض سيادة القانون مبا في ذلك القوانني التي متنع العنف 
العامة  الثقافة  الدولة في  التي تعيش داخل  التحريض العنصري والتمييز؛ دمج األقلية  وتنبذه، 

بشكل الئق.

الوضع الراهن
تعتبر الكنيست التي يختارها املواطنون والتي متثل جميع املواطنني في الدولة صاحبة 
السيادة العليا حسب القانون، ومن هذه الناحية فإن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها، 
والسيادة بني أيديهم ُميارسونها من خالل االنتخابات واختيار ممّثليهم في الكنيست. مع 
ذلك، بقيت املواَطنة بالنسبة للعرب في إسرائيل مواَطنة رسمية باألساس، ألنهم عانوا وعلى 

مّر السنني من التمييز في مجاالت مختلفة ولم يحصلوا عمليًا على املواَطنة املتساوية.

التجديد اُملقترح
يتم التعبير عن منوذج املواَطنة املشتركة من خالل سلسلة من التطبيقات املُفّصلة في هذه الوثيقة 
في مجالَي التربية والتعليم الرسمي والعام، وكذلك من خالل قانون املواَطنة؛ من خالل املساواة 

١  هذه الوثيقة هي ثمرة اجلهود الفكرية ملجموعة من األكادمييني اليهود اإلسرائيليني والتي عملت على مدار السنتني 
األخيرتني. تعكس الوثيقة خط املوافقة بني أعضاء املجموعة وليس األفكار اخلاصة باملؤلّفني وللتوضيح، ال يعني هذا 
أن كل عضو في املجموعة موافق على كل ما جاء في الوثيقة كما ال يعني أيضا وجود إجماع أيديولوجي بني أفراد 

املجموعة. 
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احلقيقية في احلقوق والواجبات على أرض الواقع وليس مساواة رسمية فحسب؛ من خالل التمثيل 
االجتماعية  احلقوق  في  والعامة؛  السياسية  اُألُطر  في  العام؛  احلّيز  في  العربية  لألقلية  الالئق 

واالقتصادية؛ في سلك خدمات الدولة واإلعالم.

√ التطبيق ١:
تقوم الكنيست بتأسيس جهاز دستوري يضمن املواطنة احلقيقية بروح املبادئ واملضامني املُدرجة 

في هذه الوثيقة والتي تشمل:
املساواة في حقوق املواطن في املجاالت االقتصادية، االجتماعية والسياسية.  w

التمثيل املناسب لألقلية العربية، وُفرص املشاركة الفاعلة في املؤسسات السياسية.  w
االحتواء الالئق لألقلية العربية في الثقافة العامة.  w

باإلضافة إلى قانون العودة االسرائيلي، تعمل دولة إسرائيل على اعتماد سياسة هجرة تأخذ   w
بعني االعتبار كافة مواطني الدولة، تستند إلى قواعد القانون الدولي واالحتياجات الثقافية، 

االجتماعية واالقتصادية للدولة.

√ التطبيق ٢:
تعمل احلكومة ومنّظمات املجتمع املدني بشّتى الوسائل املُتاَحة أمامها على تنمية الوعي اجلماهيري 
وتثقيف اجلمهور بأن املواَطنة اإلسرائيلية إطار دميوقراطي مشترك جلميع املواطنني، وذلك بجميع 

مضامينها املُفّصلة بهذه الوثيقة، كما أنها ليست مشروطة.

√ التطبيق ٣:
يعمل جهاز التعليم في إسرائيل بجميع تياراته على التربية من أجل التعّددية، من خالل اعتماد 
برنامج أساس مشترك يشمل تعليم املدنيات، الدميوقراطية، حقوق اإلنسان والتعددية الثقافية 
ويشتمل أيضًا على عوامل التعارف املتبادل بني كلتا الثقافتني اليهودية والعربية وعلى الرابطة 
التي تربط كال الشعبني بالبالد بحيث تتعرف كل ثقافة على األخرى، من خالل االحترام املتبادل 
كٌل لثقافة اآلخر، واالعتراف بإمكانية تعلم كٌل من ثقافة اآلخر، وإثراء احلياة املشتركة معه. يبدأ 
تعليم اللغة العربية من مرحلة مبكرة في املدارس اليهودية العبرية باعتبارها لغة رسمية ثانية في 

الدولة مثلما يتم تعليم اللغة العبرية في املدارس العربية.
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الطبيعة القومية لدولة إسرائيل  .٢
أ. مفهوم تعريف إسرائيل كدولة يهودية ودميوقراطية

الفحوى
ُيعّرف القانون اليوم إسرائيل على أنها دولة "يهودية ودميوقراطية"– معنى املصطلح "دولة يهودية" 
هو أن إسرائيل هي جتسيد حلق الشعب اليهودي في تقرير املصير. في حني يعني املصطلح 
"دولة دميوقراطية" بأن سيادة الدولة بني أيدي جميع املواطنني، مبا فيهم األقلية القومية العربية 

وأقلّيات أخرى.

الوضع الراّهن
في ٢٩ تشرين ثاني ١٩٤٧، قبلت جمعية األمم املتحدة القراَر رقم ١٨١ الذي يدعو إلى إقامة 
املُنَتدَبة، دولة يهودية وُأخرى عربية، (كما اعترفت منظمة  دولَتني على أرض إسرائيل/فلسطني 
التحرير الفلسطينية بهذا القرار في مؤمترها املنعقد في تشرين ثاني ١٩٨٨، في اجلزائر من 

خالل إعالنها أحادي اجلانب عن االستقالل الفلسطيني).
مت اإلعالن عن دولة إسرائيل من خالل وثيقة االستقالل بتاريخ ١٤ متوز سنة ١٩٤٨ على أنها 

"دولة يهودية" وبأن "الشعب اليهودي" مدعّو للمشاركة في بناء واعمار "دولته".
مت تعريف الدولة على أنها ّدولة يهودية ودميوقراطية" من قبل الدولة دون التطرق ملضمون هذا 
التعريف وانعكاساته ودون دراسة التناقضات الداخلية التي يحتويها هذا التعريف والذي ورد 

نّصه في القوانني التالية:
في سنة ١٩٨٥، شمل وألول مرة تعديل قانون األساس: الكنيست لسنة ١٩٨٥، (البند ٧ أ(أ)) 
املصطلح "دولة يهودية ودميوقراطية"، والذي جاء فيه بأنه لَن ُيسمح ألي قائمة مرّشحني ترفض 
هذا املبدأ بخوض االنتخابات. مع ذلك، فإن املصطلح "دولة يهودية ودميوقراطية" لم ُيعّرف في 
القانون، ومنذ ذلك احلني له تفسيرات متعددة. لقد تكرر هذا املصطلح في قانون أساس: حرية 
اإلنسان وكرامته، وفي قانون أساس: حرية العمل، الذين مت سّنهما سنة ١٩٩٢، وهما اآلخران 

لم يشتمال على أي تعريف لهذا املصطلح.
انعكست الطبيعة اليهودية لدولة إسرائيل من خالل قوانني الهجرة واملُواَطنة، الهيمنة على الثقافة 
تعزيز  ومن خالل  والدولة،  الدين  بني  العالقة  ومن خالل  العبرية  اللغة  مكانة  من خالل  العامة، 
األواصر والعالقات التي تربط بني إسرائيل واليهود في الشتات. بدون أي أساس لهذا املصطلح 
في القانون، أصبح املصطلح "دولة يهودية" قابًال للتأويل على نحٍو من التفضيل اجلارف لليهود 
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من  أصبح  السبب،  لهذا  كثيرة.  مجاالت  في  العرب  ضد  التمييز  ظهر  الوقت  ومبرور  وبالفعل 
الضروري مناقشة مفهوم ومضمون التعبير "دولة يهودية" في إطار تعريف الدولة كما هو مقترح 

في التطبيق ٤ أدناه.

التجديد املقترح
الدولة  في  العرب  املواطنني  استبعاد  إلى  يؤدي  ال  بشكٍل  يهودية"  "دولة  املصطلح  تعريف  يجب 
والتمييز ضدهم، إلى جانب تبّني سياسة واضحة وصريحة ال تسمح باستغالل الطبيعة اليهودية 

للدولة كذريعة للتمييز على أساس قومي أو ديني.

√ التطبيق ٤:
تعريف القوانني التي تشتمل على املصطلح "دولة يهودية ودميوقراطية" باعتبارها "دولة يهودية" 
جتسد حق الشعب اليهودي في حتقيق املصير في دولته - اسرائيل وفي االستقالل الوطني، وذلك 
وفق املبادئ التي شملها إعالن قيام دولة إسرائيل، وباعتبارها دولة تلتزم بقيم ومبادئ كرامة 

اإلنسان وُقُدسّية حياته وباحلرية واملساواة لكل ُمواطنيها . 

العرب في إسرائيل كأقّلية قومية ب. 
الفحوى

املواطنون العرب الفلسطينيون هم أقلّية قومية ووطنية في دولة إسرائيل. لن تتغير مكانتهم، حتى 
مع قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

الوضع الراهن
يشّكل املواطنون العرب في دولة إسرائيل أقلية قومية، وعلى الرغم من أن القانون ال يعّرفهم على 
هذا النحو، فإن لديهم حقوق جماعية في املجاالت التالية: اللغة العربية؛ جهاز تعليم عربي؛ محاكم 
دينية؛ التمثيل في سلك خدمات الدولة وفي الشركات احلكومية، ومبوجب ما أقّرته محكمة العدل 

الُعليا، فإن لهم احلق في تخصيص ميزانيات حكومية متساوية.

التجديد اُملقترح
االعتراف الُدستوري بالعرب كأقلّية قومية وزيادة حقوقهم اجلماعية.
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√ التطبيق ٥:
يتم االعتراف بأن للعرب مكانة ُدستوية على أنهم أقلية قومية في دولتهم اسرائيل، بحيث يحصلون 
في  املناسب  التمثيل  القيادة بصورة دميوقراطية،  انتخاب  التالية: حرية  على احلقوق اجلماعية 
الثقافة الشعبية (احلّيز العام)، وفي اُألُطر العامة؛ تخصيص املوارد؛ أهداف التعليم اإللزامي؛ 
اإلدارة الذاتية للمؤسسات واملضامني التربوية، اللغة والدين؛ إمكانية اإلدارة الذاتية جلهاز التعليم 
العربي من خالل استيفاء املواضيع الدراسية األساسية واإلطار اإللزامي؛ احلق في استعمال 
اللغة والعمل التربوي في املجاالت البلدّية الواقعة حتت سلطة املجالس احمللية العربية، واملُشاركة 

في حتديد استعمال اللغة العربية واألنشطة الثقافية في املُدن املختلطة.

√ التطبيق ٦:
اللغة العربية هي احدى اللغتني الرسميتني في الدولة الى جانب اللغة العبرية املتداولَة من قبل 
والثقافي  اللغوي  املشهد  في  العربية  اللغة  صورة  حتسني  على  إسرائيل  دولة  تعمل  األغلبية. 

للدولة.

احلقوق – مساواة جوهرية في احلقوق لألقلية العربية في   .٣
املجاالت املدنية 

الفحوى
منح املساواة اجلوهرية واحلقيقية في احلقوق للمواطنني العرب (أي: ميدانيًا على أرض الواقع)، 
من خالل عمل احلكومة الدءوب، احلثيث واملتواصل على تقليص الفجوات االجتماعية واالقتصادية 

بني كلتا املجموعتني, اليهودية والعربية.

الوضع الراهن
صحيح، بأن الوضع القانوني القائم في إسرائيل يحظر على التمييز على أساس اجلنس، األصل، 
العرق، القومية، الدين وما شابه، لكن في الواقع فإن املواطنني العرب ال يتمتعون باملساواة الكاملة 
في احلقوق. التمييز األساسي موجود على أرض الواقع وفي طريقة تطبيق القوانني غير املتكافئة 

(مثًال في موضوع األراضي).
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التجديد اُملقَترح
تعريف مجاالت معينة تتوفر فيها املساواة اجلوهرية واحلقيقية في احلقوق للمواطنني العرب سواء 

كأفراد وكجماعة ووضع القوانني من أجل حتصيل هذه املساواة.

√ التطبيق ٧:
على احلكومة العمل من أجل حتقيق املساواة للمواطنني العرب في شّتى مجاالت احلياة العامة 
واملدنية ومن ضمن ذلك: التمثيل املناسب من خالل التعيينات في الهيئات واملَؤسسات العامة؛ 
التخصيص املتساوي واملتكافئ للموارد العامة من قبل احلكومة واجلهات والهيئات العامة؛ من 
خالل التقليص بشكل تدريجي للفجوات التي تكونت على مّر سنني طويلة من االضطهاد والتقصير 
وبشكل خاص في جهاز التعليم والتطوير االقتصادي؛ وهذا يشمل إقامة املصانع في البلدات 
العربية، توفير ُفرص متكافئة للتشغيل في القطاع العام، مبا في ذلك في وظائف رئيسية ومناصب 
بارزة (مدراء عامون وما شابه)، بانتهاج سياسة التفضيل التصحيحي والتفضيلي في املجاالت 
التي يفتقر العرب فيها إلى التمثيل الالئق. تعمل احلكومة على دمج العرب في املجاالت التي كانت 

أبوابها موَصدة أمامهم.

√ التطبيق ٨:
االئتالف،  في  العربية  األحزاب  انخراط  وتشجيع  احلكومة  في  العربي  اجلمهور  ممّثلي  إشراك 

وباملقابل تعمل األحزاب العربية على مالئمة نفسها لعملية الدمج.

√ التطبيق ٩:
تعمل احلكومة على ضمان التمثيل الالئق واملناسب للعرب بالتناسب مع عددهم ونسبتهم من سكان 
الدولة، وذلك في مخَتلف اُألُطر املدعومة حكوميًا، أو تلك التي تتلقى من احلكومة تخصيصات 
العامة  العرب في وظائف اإلدارة  انخراط  ذلك  للحصول على األموال)، مبا في  مادية (كشرط 

لشركات عامة.

√ التطبيق ١٠:
في  وذلك  القانون  خالل  من  الدولة  في  تعدادهم  حسب  للعرب  والالئق  املناسب  التمثيل  فرض 
مختلف مستويات وسائل اإلعالم اخلاضعة للتنظيم احلكومي ودمجهم في وظائف: ُمقّدمو أخبار، 
لشؤون  برامج  العربية من خالل  والثقافة  العربية  والخ، ومتثيل اجلماهير  صحافيون، محررون 
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تبّني  املدني على  املجتمع  بالتضافر مع منظمات  العمل  ترفيهية. على احلكومة  وبرامج  الساعة 
حمالت توعية واسعة النطاق من أجل إقناع وسائل اإلعالم التجارية واخلاصة وتشجيعها على 

دمج العرب في صفوفها.

√ التطبيق ١١:
إدخال إصالحات في مجاالت تخصيص وتوزيع األراضي، وحتديد حدود احلكم البلدية والتخطيطية 
بحيث تشمل: إمتام املخططات الهيكيلية احلديثة للبلدات العربية من مناذج بناء مختلطة تشمل 
"بناء إلى األعلى"، إقامة بلدة عربية جديدة، تخصيص أراضي إلنشاء مناطق صناعية وتوسيع 
البلدات ويتم هذا كله مبوجب اعتبارات تتعلق بالتخطيط وجودة البيئة؛ تعويض حقيقي ومناسب 
التخطيط على  العرب في جلان  إقرار متثيل  على خسارة أرض،   – أو باألرض  باملال  سواء   –

جميع مستوياتها بحيث يكون التمثيل حسب نسبة تواجدهم في املنطقة؛ تسوية مشكلة املباني 
غير املَُرّخصة ومن ضمنها "الُقرى غير املُعَترف بها"؛ تسوية اخلالفات املتعلقة باألراضي التي 
يطالب بها بدو النقب من خالل التوصل إلى تسوية سخية وعادلة بالتوازي مع التقّدم في تسوية 
املشاكل في هذا املجال، فإن على قيادات اجلماهير العربية أن تدعم تطبيق القانون وتعمل حثيثًا 
من أجل إقناع اجلماهير بأن خرق القانون وعدم االلتزام به، يعود بالضرر على تطور ومنو البلدات 

العربية.

الواجبات – مساواة األقلية العربية في الواجبات  .٤
الفحوى

مساواة جميع املواطنني في املسئولية املدنية والواجبات املدنية التي تشمل االلتزام بالدميوقراطية 
باحلقوق  ذلك  ميّس  ال  (طاَملا  احلسم  على  األغلبية  قدرة  أساس  على  تعتمد  التي  اإلسرائيلية 

األساسية وبكرامة اإلنسان وحريته)، وااللتزام باحترام قوانني الدولة.

الوضع الراهن
تتمحور إحدى نقاط اخلالف املركزية اليوم بني العرب واليهود في إسرائيل حول اخلدمة العسكرية 
ال  مختلفة.  وتسهيالت  حقوقًا  اخلادمني  التي متنح   ، املجتمع  لصالح  البديلة  املدنية  اخلدمة  أو 
ُيستدعى العرب من أجل أداء اخلدمة اإللزامية في اجليش، كما أنهم ال ُيطالَبون بالقيام بخدمة 
أنهم ال يحصلون على  إلى املساس بحقوقهم بشكل كبير، حيث  بديلة. يؤدي هذا األمر  وطنية 
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التسهيالت التي متنحها الوزارات احلكومية املختلفة للجنود املُسّرحني. صحيح أن هناك إطارًا 
تطوعيًا للخدمة املدنية للعرب، غير أن القيادات العربية تعمل على شّل عمل هذا اإلطار. 

التجديد اُملقترح
َممّثلي  مع  بالتعاون  وذلك  جديد،  من  للعرب  املدنية  اخلدمة  ًأُطر  وتأسيس  هيكلة  إعادة 

اجلماهير العربية.

√ التطبيق ١٢:
املتبادل بني احلكومة وبني  قنوات من احلوار  املدنية من جديد عبر  بناء منظومة اخلدمة  إعادة 
ممّثلي األقلية العربية، وذلك باعتبارها خدمة تطوعية، َيحصل كل من ُينهيها على نفس احلقوق 
التي يحصل عليها اجلنود املسّرحون من اجليش، كٌل حسب مدة خدمته. بإمكان املواطنني العرب 
التي يضعها  واالمتحانات  السياسة  إطار  في  بذلك  القيام  العسكرية،  للخدمة  بالتطوع  املعنيني 
جيش الدفاع اإلسرائيلي. إن حدوث تقدم ملحوظ في موضوع اخلدمة املدنية من شأنه أن ُيساهم 
بشكل كبير في تسريع املساواة اجلوهرية واحلقيقية للمواطنني العرب. بعد تنسيق منظومة اخلدمة 
القيادات  ستعمل  عامة  عربية  هيئات  قبل  من  وتسييرها  العربية،  اجلماهير  قيادات  مع  املدنية 
بدورها على تشجيع االنضمام إلى اخلدمة املدنية واالنخراط بها بهدف حتويلها مستقبًال إلى 
خدمة إلزامية، وذلك كجزء من تطبيق مبدأ املساواة في الواجبات جلميع عناصر وفئات املجتمع 

في إسرائيل.

مسئولية القياَدتني اليهودية والعربية في العمل على تغيير   .٥
اخلطاب العام وخلق آليات اخلطاب بني األغلبية واألقلية

الفحوى
إن تغيير الرأي العام واألجواء العامة في البالد، هما شرطان ضروريان من أجل تطوير املواطنة 
املشتركة. على زعامات وقيادات املجتَمعني العربي واليهودي حتمل املسئولية والقدرة على تغيير 
اخلطاب العام من جدل يعتمد على االستثناء واإلقصاء إلى خطاب يعتمد على الشمولية واإلشراك. 

حريٌّ بهم أن يعملوا على بناء آليات وقنوات للحوار بني جماَعَتي األغلبية األقلية القومّيَتني.



١٨

الوضع الراهن
اخلطابات والتصريحات الطائشة الصادرة عن الزعماء اليهود والعرب كما أن البعض منهم يعبر 
عن مواقف متّس بشرعية وجود وكيان الفئة األخرى (مثل: دعم ترحيل العرب "الترانسفير" ومن 
اجلانب اآلخر، سلب الشعب اليهودي من حقه في العيش في دولته) بل واألنكى من ذلك فبعض 
القادة يكيلون في بعض األحيان محاوالت لبّث الكراهية ويتفوهون بتعابير ذات طبيعة عنصرية، 
نتيجتها واحدة، أال وهي  تفوهات القادة والزعماء تؤدي إلى املزيد من التقّطب بني كال املجَتمعني 
اللذان ميثلهما أولئك الزعماء، على الرغم من أن الغالبية الساحقة في كال املجَتمعني َمعنية بوجود 
عالقات سليمة وعادلة بينهما. إلى جانب ذلك، ال توجد قنوات اتصال وحوار ثابتة وبشكل جاري 

بني زعامات، قيادات وبني هيئات املجتمع املدني العربي واليهودي على حد سواء.

التجديد اُملقترح
املدني  املجتمع  في  الفاعلة  واألجهزة  الهيئات  جانب  من  ومراقبة  متابعة  رصد،  عملية  تفعيل 
والزعماء  القادة  وتوصية  املجَتمعني،  ِكال  وزعامات  قادة  عن  الصادرة  والتفّوهات  للتصريحات 
بتجنب اخلطاب املسَتثني واستخدام أساليب احلديث واخلطاب الشامل الذي يتماشى مع مبدأ 

املواَطنة املشتركة.

√ التطبيق ١٣:
العام  اخلطاب  لرصد  آليات  إقامة  يجب  أدناه،  تفصيلها  سيتم  التي  التنفيذ  آليات  إطار  في 
والتفّوهات والتصريحات الصادرة عن زعماء وشخصيات قيادية يهودية وعربية، ومتابعة معاجلة 

وسائل اإلعالم للقضايا املتعلقة بالعالقات بني اليهود والعرب في إسرائيل.

√ التطبيق ١٤:
سن القوانني والتشريعات الصارمة التي حتظر التفوهات العنصرية، وتطبيقها بحذافيرها. عالوة 
أو  العرق  أو  الديانة  بالشرعية بسبب  التي متس  التفوهات  قانون يحظر  يتم تشريع  ذلك،  على 
األصل دون احلاجة للتأكد من احتماالت وُفرص خروج تلك التفوهات إلى حّيز التنفيذ على أرض 

الواقع مع ضرورة نّص العقوبة الرادعة ملثل هذه التجاوزات.



١٩

آلّيات التطبيق والتنفيذ  .٦

آليات عامة ومدنية ذات ميزانيات وصالحيات تنفيذية من قبل احلكومة أ. 
تقوم احلكومة بتعيني مجلس مدني يهودي-عربي مؤلف من ٤٠ عضوا، ٢٠ عضوًا يهوديًا    
و- ٢٠ عضوًا عربيًا. يتم تأليف املجلس من خالل التشاور مع القيادة السياسية وممثلي 
منظمات املجتمع املدني في الوَسَطني اليهودي والعربي معًا. تشتمل وظائف املجلس على ما 

يلي:
صياغة اقتراح قانون إلنشاء ُسلطة ملساواة ودمج األقلية العربية.  ▪

تتعلق  التي  القضايا  العربية في  األقلية  ولقيادات  تقدمي االستشارة ملؤسسات احلكم،   ▪
بالعالقات اليهودية – عربية وتنمية املساواة في احلقوق والواجبات.
العمل كمجلس إدارة لسلطة املساواة لألقلية العربية بعد إنشائها.  ▪

إدارة احلوار الدائم واملتواصل مبشاركة ممأّثلي مؤسسات احلكم واألقلية العربية.  ▪

آليات التشريع واملراقبة ب. 
بتمويل  حتظى  والتي  العربية،  األقلية  ودمج  ملساواة  سلطة  إلنشاء  قانونًا  الكنيست  تسّن    ❖
حكومي وصالحيات تنفيذية، تكون خاضعة للمجلس اليهودي - عربي العام، حتديد مبنى 
السلطة والعاملني فيها من قبل املجلس اليهودي - عربي العام. من ضمن وظائف السلطة: 

التعرف على احلواجز التي تؤدي إلى تعّثر املساواة وعرقلتها، واندماج اجلماهير العربية   ▪
وحّث اجلهات املسئولة على إزالتها.

وفي طاقم  إدارتها،  في  العرب  بَدمج  املدعومة حكوميًا  العامة  والهيئات  إلزام اجلهات   ▪
عامليها والقيام بأنشطة تعتمد على املساواة بني اليهود والعرب.

القيام مبتابعة، ورصد للتفوهات والتصريحات الصادرة عن شخصيات قيادية، ومتابعة   ▪
الزعماء  توصية  واليهود.  العرب  بني  العالقات  قضايا  مع  وتعاطيها  األعالم  وسائل 
والقادة ووسائل اإلعالم بالتخلي عن خطاب اإلقصاء واالستثناء وتبّني خطاب االشتمال 

واإلشراك.
نشر تقارير دورية للجمهور حول التقدم في مجاالت عمل السلطة املختلفة.  ▪

رفع التوصيات اجلارية للحكومة ولقيادات اجلمهور العربي واليهودي من أجل الدفع ُقُدمًا   ▪
باملبادئ املشمولة في هذه الوثيقة.



٢٠

تعيني جلنة فرعية ُتعنى بتطوير املساواة املدنية للعرب بحيث تكون اللجنة ُمنَبثقة عن جلنة    ❖
الداخلية وجودة البيئة، والتي تستعني بخدمات مهنية من قبل مختصني في املجال وتعمل 
كهيئة مراقبة برملانية ألعمال احلكومة، املجلس العام اليهودي - عربي ولسلطة تطوير املساواة 

لألقلية العربية.

احلكومة ج. 
احلكومة  رئيس  مسئولية  العرب حتت  للمواطنني  املساواة  لقضية  احلكومية  املعاَجلة  وضع    
مباشرة، والذي سيقوم بدوره بعقد اجتماع للمجلس العام اليهودي - عربي مرة كل ربع سنة، 
من أجل مناقشة ودراسة اخلطوات املطلوبة لتطوير املساواة. إلغاء منصب وزير األقليات، 
ومع ذلك بإمكان رئيس احلكومة أن يقوم بتشغيل موّظفي دولة بارزين يقومون مبساعدته بهذا 

املوضوع.

د. قيادة األقلية العربية
تعمل القيادة السياسية ومنظمات املجتمع املدني من أجل تعزيز اخلطاب العام بشكل يعطي    
صيغة شرعية للجمهور اليهودي، مؤسسات احلكم، قوانني الدولة ولسائر املبادئ املطروحة 
العرب وحّثهم على لعب دور فعال في حتمل املسئولية  الوثيقة؛ تشجيع املواطنني  في هذه 
والواجبات املدنية؛ تشجيع املواطنني العرب والسلطات احمللية ومنظمات املجتمع املدني على 
العمل من أجل تغيير ُسنن اجتماعية تعيق وتعرقل تقدم املجتمع العربي، منوه وحصوله على 
املساواة (على سبيل املثال: يعملوا على تطوير وتعزيز مكانة املرأة ومحاربة أساليب اإلدارة 
احلمائلية للمجالس احمللية؛ انتهاك قوانني البناء وكذلك العمل ضد التدني في دفع الضرائب 
البلدية). من أجل القيام باإلدارة الناجعة جلميع هذه األنشطة، تنشأ املنظمات العربية جهة 

منّسقة وذلك بتمويل مشترك من السلطات احمللية العربية واحلكومة.


