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*طالب للقب الدكتوراه، وأستاذ مساعد في جامعة حيفا.

مدخـل
جاءت نتائج انتخابات الكنيست الثامن عشر لتؤكد على التوجه 
اإلسرائيلي في التعامل مع األقلية الفلسطينية في إسرائيل، وجاء 
فوز أفيغدور ليبرمان وحزبه ]إسرائيل بيتنا[ ليؤكد على اخلطاب 

اإلسرائيلي اجلديد، الذي يستند إلى ثالثة أسس:
أوال: تعميق يهودية الدولة والتشديد على طابعها اإلثني.

ثانيا: ربط املواطنة بالوالء واحلقوق بالواجبات.
ضد  التمييز  تعميق  خالل  من  إما  املجموعتني  بني  الفصل  ثالثا: 
عملية  من  العرب  كإقصاء  الداخلي  الفصل  خ��الل  من  أو  ال��ع��رب، 
اتخاذ القرار وتوزيع املوارد، أو الفصل اجلسدي كما يقترح حزب 

"إسرائيل بيتنا" من خالل التبادل السكاني.

الفلسطينية  األقلية  ضد  اجلديد  اإلسرائيلي  اخلطاب  تطورات  إن 
والذي وصل ذروته لدى حزب "إسرائيل بيتنا" هو تراكم ملا حدث 
األغلبية  األخيرين على صعيد تطور وتدهور عالقات  العقدين  خالل 
واألقلية في إسرائيل. وقد حظي حزب ليبرمان بتأييد غالبية قطاعات 
املصوتني  فنصف  فقط،  الروسي  القطاع  ليس  لكن  الروسي  املجتمع 
كان من الروس والنصف اآلخر توزع على قطاعات أخرى في املجتمع 
اإلسرائيلي. وهذا يدل على أن النهج السياسي حلزب ليبرمان بدأ يحظى 

بتأييد واسع، وخصوصا فيما يتعلق باملجتمع العربي في إسرائيل.
إن ما مييز العقدين األخيرين في جتربة الفلسطينيني في إسرائيل 
هو النقاش إلى حد الصراع بني األقلية واألغلبية على شكل وجوهر 
نظام احلكم في إسرائيل، فقد استحوذ هذا املوضوع على األجندة 
كرد  اليهودي  الطرف  ل��دى  وخصوصا  الطرفني،  ل��دى  السياسية 
فعل على حتوالت سياسية وفكرية في معادلة الصراع بني األقلية 

مهند مصطفى )*(

االنتخابات اإلسرائيلية العامة وتفاقم 
خطاب  الطابع اإلثني لـ "الدولة اليهوديـة"
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واألغلبية. وقد حاولت األغلبية االدعاء بأنه ميكن تعريف إسرائيل 
كدولة "يهودية ودميقراطية" من دون أن ميس ذلك بدميقراطيتها 
 ،)2003 وروبنشتاين،  يعكوبسون   ،2000  ،1999 )غابيزون، 
في املقابل اعتبر الفلسطينيون في إسرائيل أن هناك تناقضا بنيويا 
ما  الدميقراطي،  والطابع  للدولة  اليهودي  الطابع  بني  وجوهريا 
 ،2001،Ghannem( دميقراطي  غير  نظام  إلى  إسرائيل  يحول 
غالبية  انصبت  وق��د   .)2004 ويفتاحئيل،  غ��امن   ،1998 ب��ش��ارة، 
في  األخيرين  العقدين  في  العربية  والفكرية  السياسية  اجلهود 
االدع��اء  وب��ني  للدولة  اليهودي  الطابع  بني  التناقض  إل��ى  اإلش���ارة 
بدميقراطيتها، وأصبح املطلب بإلغاء الطابع اليهودي للدولة مطلب 
النخب الفلسطينية واجلمهور الفلسطيني في إسرائيل، إلى درجة 
أن رئيس جهاز األمن العام )الشاباك(، يوفال ديسكني، اعتبر هذه 
سيحبط  "الشاباك"  وأن  ال��دول��ة،  على  إستراتيجيا  خطرا  املطلب 
بأدوات  كانت  لو  حتى  للدولة  اليهودي  الطابع  لتغيير  محاولة  كل 

دميقراطية )هآرتس، 2007/3/16(.
اإلثني  الهوس  مرحلة  األخيرين  العقدين  مرحلة  اعتبار  ميكن 
اليهودي، حيث يجري التشديد على هوية الدولة اليهودية وطابعها 
سياسية  إج���راءات  بواسطة  الطابع  ه��ذا  تعزيز  خ��الل  من  اإلث��ن��ي، 
يعترف  يهودي  تيار  هناك  قبل.   من  مثيل  لها  يسبق  لم  وقانونية 
أن دميقراطية الدولة في صراع دائم مع يهوديتها، حيث يدعي هذا 
التيار أن الدميقراطية تسمح "لألعداء من الداخل" باستغاللها ضد 
يهودية الدولة، لذلك هناك حاجة دائمة لتقليص مساحة الدميقراطية 
وتوسيع الطابع اليهودي للدولة، وربط املواطنة باستحقاقات معينة، 
مع  واض��ح  بشكل  تعامل  اإلسرائيليني  الباحثني  بعض  أن  حتى 
الفلسطينيني في إسرائيل كتهديد والبعض كأعداء )شيفتان، 2001، 
شبرنتسيك، 2003، رفائيلي، 2002، سوفير، 2002(، فقد اقترح 
شيفتان اخلروج من التعامل مع مسألة العرب في إسرائيل ال من 
خالل مفاهيم "البحث عن حلول"، وإمنا من خالل مفاهيم "مراقبة 
توجه  ويؤكد  املسألة،  هذه  مع  التعامل  في  وتقليصها"  األض��رار 
شيفتان كاتب مثل شبرنتسيك، وهو متخصص في اليمني املتطرف 
والعنف، يقترح عدم حل "مشكلة" العرب في إسرائيل، بل إدارة هذه 
املشكلة من خالل سياسات دميغرافية، تشريعية ومدنية. أما رفائيلي 
فإنه يعتبر بشكل صريح أن العرب هم عدو وتهديد إستراتيجي على 
الدولة اليهودية. ويتعامل سوفير مع املجتمع العربي كتهديد سكاني 

وقنبلة دميغرافية موقوتة.

ثقافة سياسية معادية للعرب
املجتمع  ف��ي  السياسية  الثقافة  فحصت  التي  األب��ح��اث،  تشير 
اإلسرائيلي في السنوات األخيرة، إلى أن الثقافة املهيمنة عليه هي 
والبحث  واللهفة  التمجيد  إلى  تستند  ثقافة  دميقراطية،  غير  ثقافة 
القانوني  اإلط��ار  قائد متسلط قوي، وذلك كتعويض عن عجز  عن 
امل��ش��اك��ل، وإل���ى تأييد تهجير وط��رد  ال��ق��ائ��م ف��ي ح��ل  وال��س��ي��اس��ي 
الفلسطينيني في إسرائيل وسلب حقوقهم. سنستعرض قسما بسيطا 

من هذه األبحاث من دون تفصيل.
 في البحث الذي أجراه مركز "يافه" للدراسات اإلستراتيجية في 
العام 2002 تبني أن حوالي 30% من اليهود يؤيدون طرد العرب 
في إسرائيل، 60% يؤيدون انتهاج احلكومة سياسة تشجيع هجرة 

العرب، 61% يعتبرون العرب خطرا أمنيا. 
الذي   2003 للعام  االسرائيلية  الدميقراطية  مقياس  تقرير  في 
يشرف  ال��ذي  املعهد  وهو  للدميقراطية،  اإلسرائيلي  املعهد  ينشره 
على صياغة دستور إلسرائيل يكرس فيه يهوديتها، جاء أن %53 
يؤيدون   %57 للعرب،  كاملة  مساواة  منح  يعارضون  اليهود  من 
مقياس  وفي  الهجرة.  على  العرب  تشجع  رسمية  سياسات  تبني 
إلى  الشبيبة، أشار 60% منهم  أبناء  الذي أجري بني  العام 2004 
"تشوقهم" لقائد قوي كبديل لإلطار القانوني القائم. ويصل هذا 
"الشوق" الى 58% بني الكبار. وفي مقياس العام 2006 أشار %61 
من أبناء الشبيبة إلى أن قدرة قائد قوي على حل املشاكل هي أكبر 

وأجنع من القنوات السياسية واحلكومية املوجودة.
ال��ذي   ،2006 للعام  العربية  اليهودية-  العالقات  مقياس  ف��ي 
يشرف عليه عالم االجتماع اإلسرائيلي سامي سموحة، أشار %80 
من اليهود إلى أنه يجب أن تكون غالبية يهودية في حتديد القرارات 

الفلسطينيون داخل إسرائيل في "املهداف" العنصري.
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املصيرية للدولة، وليس غالبية املواطنني. وفي مقياس العام 2007 
أيدوا  التصويت، %37  العرب في  اليهود نزع حق  ثلث  أيد حوالي 

تبني سياسات تشجع العرب على الهجرة.
وفي بحث شامل حول التطرف السياسي قام به مركز دراسات 
األمن القومي في جامعة حيفا، أشار 63% من اليهود إلى أن على 
الدولة تشجيع هجرة العرب، 55% أشاروا إلى أن العرب يشكلون 
أو  التصويت  العرب في  أي��دوا نزع حق  للدولة، %45  أمنيا  تهديدا 
الترشح لالنتخابات، 25% أشاروا إلى أنه لو تنافست حركة "كاخ" 

في االنتخابات فسيفحصون إمكانية التصويت لها.
هناك أبحاث كثيرة ال مجال هنا الستعراضها كلها، ولكن هذه 
النتائج تشير إلى حقيقة واحدة، هي أن "الليبرمانية" كما يحب 
البعض أن يطلق عليها هي نتاج ثقافة سياسية عرضنا جزءا منها 
في هذا املبحث، وليست هي )أي الليبرمانية( من يهدد العرب من 
خالل إنتاج ثقافة عنصرية ضد العرب، بل هي نتاج هذه الثقافة. 

جدول يبني نتائج حزب "إسرائيل بيتنا" 1999- 2009

املقاعدالنسبة

19992،64

20035،57

2006911

200911،715

خطاب يهودية الدولة بني الوالء والفصل
مجموعة  خالل  من  الدولة  يهودية  على  يهوديا،  التأكيد،  مت  لقد 
القانونية  الدستورية،  األك��ادمي��ي��ة،  واإلج����راءات  االج��ت��ه��ادات  م��ن 

والسياسية.

أكادمييا: في خضم النقاش النظري والتطبيقي اجلاري في العقدين 
األخيرين حول النظام اإلسرائيلي، قام عالم االجتماع اإلسرائيلي 
"الدميقراطية  يسمى  مل��ا  نظري  معرفي  بإنتاج  سموحة  سامي 
النظام  لتأصيل  منه  محاولة  في   ،)1997  ،Smooha( اإلثنية" 
نقده  بهدف  ليس  نظريا،  تأصيال  إسرائيل  في  اإلثني  السياسي 
ب��ه��دف تكريسه ك��أح��د أمن���اط احل��ك��م ف��ي األدب��ي��ات السياسية  ب��ل 
واالجتماعية النظرية. يعتبر منوذج سموحة النظري وتطبيقاته على 

احلالة اإلسرائيلية أهم النماذج التي تدرس وتستعمل في األكادمييا 
االدعاء  اإلسرائيلية  احلالة  في  النموذج  هذا  اإلسرائيلية، ويحاول 
الوقت  أن تكون يهودية ودميقراطية في  أنه ميكن لدولة إسرائيل 
نفسه، ويدعي هذا النموذج، باختصار، أن األغلبية اليهودية تتمتع 
تعبر  الدولة  إن  بل  ال  املجاالت،  كل  في  وأفضلية  جماعية  بحقوق 
عن حق تقرير املصير للشعب اليهودي وتعبر عن ثقافته ورموزه 
وطموحاته، إال أنها ال تنفي وجود أقلية غير يهودية فيها، تعطيها 
تكون متساوية مع حقوق  أن  حقوقا، ولكن هذه احلقوق ال ميكن 
األغلبية وخصوصا فيما يتعلق بحق تقرير املصير )لالستزادة أنظر: 
Smooha،  1989، 1990، 1992،  1997، 2002 (. وفي مرحلة 

الحقة اقترح سموحة االنتقال إلى شكل الدولة اإلثنية "احملسنة" 
من خالل منح الفلسطينيني في إسرائيل حكما ذاتيا مؤسساتيا غير 

إقليمي )سموحة، 1999(.
في املقابل قام منظرون وأكادمييون في تعرية النظام اإلسرائيلي، 
Ro فوكش التناقض الواضح بني يهودية الدولة ودميقراطيتها )-
 ،hana 1997: Ghanem 1998؛ Yiftachel 2006؛ Jamal

لواقع  نظري  منوذج  ببناء  آخرون  وقام   ،)1998 بشارة،   ،2002

الطابع  وحضور  دميقراطيته  عدم  عن  يكشف  اإلسرائيلي  النظام 
النظرية  اجلهود  هذه  وتوجت  النظام،  هذا  في  كبير  بشكل  اإلثني 
 Yiftachel and( "بتأصيل منوذج نظري باسم "اإلثنوقراطية
Ghanem، 2004، غامن ويفتاحئيل، 2004(. ويهدف هذا النموذج 

الى نقد النظام السياسي اإلسرائيلي وليس تكريسه.

دستوريا: جرت وال تزال عملية تشريعية جدية ومساع قانونية 
حثيثة إلعطاء معنى ومضمون قانوني داخلي ليهودية الدولة أوال، 
العملية  ثانيا. وتقع في ذروة هذه  اليهودي  الشعب  ولكونها دولة 
الدستور،  جلنة  خالل  من  األمر  هذا  ويتم  للدولة،  دستور  صياغة 
للدميقراطية.  اإلسرائيلي  واملعهد  الكنيست،  في  والقضاء  القانون 
وجتري  بالوفاق".   "دستور  شعار  خالل  من  املوضوع  ويطرح 
محاولة إلعداد دستور للدولة العبرية في أسوأ سياق سياسي يعيشه 
وانتشار  اليمني  قوة  تصاعد  ظل  في  إسرائيل،  في  الفلسطينيون 
الثقافة العنصرية التي تبرر أي تكريس عنصري وإثني في الدستور 
املقترح. في السنوات األولى بعد قيام الدولة لم تسن الدولة دستورا 
لها، رغم االقتراحات الكثيرة واملداوالت العديدة للقيام بهذه اخلطوة، 
إال أن املوضوع لم يخرج حليز التنفيذ، بادعاء أن القضية الدينية لم 
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يــعــرف الــدســتــور املــقــتــرح إســرائــيــل عــلــى أنــهــا »دولــــة يهودية 
دميقراطية«، مكرسا بذلك هذا الطابع بشكل دستوري. ففي القسم 
األول من الدستور الذي حمل اسم »األسس«، جاء في البند األول أن 
اسم الدولة هو »إسرائيل«، ومباشرة في البند الثاني، »إسرائيل هي 
دولة يهودية ودميقراطية )شمغار، 	200، 91(. وتؤكد بنود الدستور 
العودة  حــق  بقضايا:  يتعلق  مــا  كــل  فــي  للدولة  اليهودي  الطابع 
واجلنسية ورموز الدولة، والتي مت تدويلها في الدستور بشكل واضح 

مكرسا الطابع اليهودي للدولة )املصدر السابق، 93-91(.

حتل بعد في الدولة.
يفند روحانا )2004( االدعاء القائل بأن عدم سن الدستور نابع 
التخلّي عن  العلماني في إسرائيل.. "إّن سبب  الديني  من الصراع 
جهود صياغة دستور في سنوات إسرائيل األولى عادًة ما ُيعزى 
من  ينبع  قد  زائ��د  توّتر  ألّي  جتنّبا  املؤّسسني"  "اآلب���اء  ق��رار  إل��ى 
قد  ال��ذي كان  التوتر  القائم احلساس، وهو  الوضع  إخ��الل في  أّي 
بدأ يظهر في الّدولة الفتيّة بني شريحتي املجتمع اليهودي املتدّينة 
والعلمانية، وبالتالي بني الدولة واملجتمع في إسرائيل. ومييل هذا 
التحليل إلى جتاهل مخّططات اآلباء املؤّسسني للدولة، التي نبعت من 
أهدافهم املصّرح بها عالنيًة: مصادرة موارد املواطنني العرب ومنحها 
للمواطنني اليهود؛ احلصول على الوقت الكافي لدمج ما مّت اغتنامه 
وسلبه من احلرب مع الفلسطينيني – العقارات واألمالك الهائلة التي 
تركها الفلسطينيون خلفهم – وتوظيف هذه الغنائم لصالح املواطنني 
اليهود واملجتمع اليهودي؛ وبلورة بعض القوانني والنُّظم التي تهب 
الفوقية للمواطنني اليهود وحتّط من مكانة األقليّة العربية في دولة 
الّشعب اليهودي. إّن هذه املمارسات ال تتوافق مطلًقا مع أّي دستور 
دميقراطي، ولذلك فقد كان من املمكن لعملية صياغة دستور أن تعيَق 

طات اآلباء املؤّسسني" )روحانا، 2004(. ُمخطَّ
ي��ع��رف ال��دس��ت��ور امل��ق��ت��رح إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى أن��ه��ا "دول����ة يهودية 
دميقراطية"، مكرسا بذلك هذا الطابع بشكل دستوري. ففي القسم 
األول من الدستور الذي حمل اسم "األسس"، جاء في البند األول 
أن اسم الدولة هو "إسرائيل"، ومباشرة في البند الثاني، "إسرائيل 
هي دولة يهودية ودميقراطية )شمغار، 2005، 91(. وتؤكد بنود 
حق  بقضايا:  يتعلق  ما  كل  في  للدولة  اليهودي  الطابع  الدستور 
الدستور  في  تدويلها  مت  والتي  الدولة،  ورم��وز  واجلنسية  العودة 
السابق،  )املصدر  للدولة  اليهودي  الطابع  مكرسا  واض��ح  بشكل 
91-93(. وتوفر سلسلة القوانني اإلسرائيلية االمتيازات الرسمية 

للغالبية اليهودية في املجاالت املختلفة في الدولة. ويتم االدعاء أن 
خالل  من  الدولة  وتعريف  الدستور  نص  يؤيدون  العرب  غالبية 
فندتها  والتي  للدميقراطية،  اإلسرائيلي  املعهد  أجراها  استطالعات 

استطالعات أخرى)1(.

التي  التشريعات  األخيران مجموعة من  العقدان  قانونيا: شهد 
االسرائيلي "كيهودي ودميقراطي"  النظام  ازدواجية  تشدد على 
ب��دءاً من قانون أساس احلكومة )تعديل 7أ من سنة 1985(. في 
"قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته" من العام 1992 ورد في 
هدف القانون ما يلي: "بند 8أ: هدف هذا القانون األساس هو الدفاع 
عن كرامة اإلنسان وحريته من أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة 
يهودية ودميقراطية في قانون أساس". وأيضاً في "قانون أساس: 
حرية العمل" من نفس العام 1992 ورد في هدف القانون "بند 2: 
هدف القانون األساس هو الدفاع عن حرية اختيار العمل ومن أجل 
تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية". وازدادت هذه 
احلاجة القانونية إلى تكريس الطابع اليهودي للدولة في هذه الفترة، 
إلى جانب اخلطاب السياسي القائم واملهيمن الذي يؤكد هذا الطابع 

في التعامالت مع العرب سواء اليومية أو السياسية.
ويشكل قانون املواطنة املعدل العام 2003 مثاال صارخا على هذه 
اجلهود. وكانت الدوافع األمنية هي التعليل الرسمي لسن القانون، إال 
أن السبب الفعلي هو دميغرافي محض، وعبر بعض أعضاء الكنيست 
الذي  الليكود  عن ذلك بصورة علنية، منهم يوفال شطاينيتس من 
قال: "ال أرغب في التحدث عن التحويرات األمنية التي أضيفت على 
)1(. يدعي املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية أن 	ر77% من العرب سوف يؤيدون دستورا 
يعرف الدولة أنها يهودية ودميقراطية. وقد انتقد الكثير طريقة عرض السؤال 
والتي تربط بني هذا التعريف واستحقاق املساواة دون أن يفهم املستطلع فحوى 
هذا التعريف دستوريا وقانونيا، فيتم سؤاله على صيغة: هل تؤيد تعريف الدولة 
كدولة يهودية ودميقراطية تتحقق فيها املساواة للعرب؟ رغم أن استطالع مركز 
مدى الكرمل السنوي للعام 	200 بني أن 62% من العرب يعتقدون أن إسرائيل ال 

تستطيع أن تكون يهودية ودميقراطية في الوقت نفسه.  
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القانون... الدولة متلك كامل احلق في أن تدافع عن نفسها من الناحية 
روت  البروفسور  وعبرت   .)21  ،2004 )سلطاني،  الدميغرافية" 
غابيزون، وهي رائدة في عملية سن دستور بالوفاق، عن تأييدها 
تعديل قانون املواطنة لكونه "جزءا من املجهود الذي يتم بذله من 
أجل احملافظة على إسرائيل كدولة يحقق فيها الشعب اليهودي حقه 
في تقرير املصير... ومن يؤمن بعدالة أن تكون الدولة يهودية، عليه 
أن يقبل أنه يحق لها، بل يجب عليها، أن حتافظ على الشروط التي 

متكن من استمرار وجودها.." )غابيزون، 2003(.

سبقتها  سياسية  ب��رام��ج  ب���روز  األخ��ي��ر  العقد  شهد  سياسيا: 
الضم  أو  السكاني  التبادل  فكرة  حول  مكثفة  سياسية  تصريحات 
بني مناطق فلسطينية في إسرائيل وبني كتل استيطانية في الضفة 
في  احلديث  وي��دور  والتسوية،  النهائي  احل��ل  من  كجزء  الغربية 
الفلسطينية  الدولة  إلى  املثلث  منطقة  من  مناطق  ضم  على  العادة 
)أنظر: أرييلي، 2006(، وذلك للتخلص من أعداد كبيرة من العرب 
في  سياسيا  هاجسا  أصبح  الذي  الدميغرافي"  "اخلطر  إطار  في 
الى  التصريحات  ه��ذه  حتولت  وق��د   ،)2003 )سوفير،  اسرائيل 
بيتنا"  "إسرائيل  حزب  مثل  إسرائيلية،  ألح��زاب  سياسية  برامج 
والذي كان جزءا من االئتالف احلكومي لفترة قصيرة في حكومة 

إيهود أوملرت السابقة. 
في احلقيقة أن الهاجس الدميغرافي لم يكن جديدا، ال بل اعتبر 
"مجلس  عقد  السبعينيات  ففي  سابقة،  عقود  ف��ي  أمنية  مسألة 
الدميغرافيا" )هكذا كانت تسميته( اجتماعا له في كانون الثاني العام 
املجلس زينا هرمن ومبشاركة مستشار  1976، بحضور رئيسة 
رئيس احلكومة للشؤون العربية )املنصب الذي ألغي الحقا( شموئيل 
طوليدانو، وذلك لبحث موضوع تنظيم األسرة في املجتمع العربي، 
وقد اتفق املشاركون على أن تكون اجللسات سرية بدون الكشف 
اإلعالمي لها، واعتبر طوليدانو أن "املشكلة الدميغرافية هي املشكلة 
األساسية في هذه األيام" )شطوفلر، 2008، 503(. إن اجلديد في 
خطاب الدميغرافيا األخير هو عنفه وحدته ومحاوالت نزع الشرعية 

السياسية عن مجموعة كاملة بسببه.
يعتبر الباحث واحملاضر اجلغرافي أرنون سوفير من بني املثابرين 
رئيس  إل��ى  ورق��ة  ق��دم  قد  وك��ان  الدميغرافي،  للخطر  الترويج  في 
الدميغرافية،  األزم���ة  حل��ل  رؤي��ت��ه  ح��ول  ش���ارون  أريئيل  احلكومة 
وقد نوقشت هذه الورقة في جلنة اخلارجية واألمن وخالل مؤمتر 

الوطنية. ويقترح سوفير في ورقته ضم  واملناعة  هرتسليا لألمن 
منطقة املثلث، وشرق القدس إلى السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى 
تقليل عدد العرب املسلمني في الدولة بصورة كبيرة، حيث تتخلص 
إسرائيل من )400( ألف نسمة )210 آالف نسمة في شرقي القدس 
و190 ألف نسمة في املثلث( الذين سيصل عددهم الى )800( ألف 
نسمة في 2020، وبهذه الطريقة يبقى في إسرائيل في العام 2020، 
200 ألف عربي مسيحي و150 ألف درزي ومليون مسلم مقابل 6 

ماليني يهودي )سوفير، 2003(.
السكان  معارضة  حال  في  سوفير  اقترح  أخ��رى،  مناسبة  وفي 
حول  اقتصادية  اجتماعية-  غيتوات  إقامة  الضم،  فكرة  احملليني 
القرى العربية وإغالق املنافذ عليها2. وكان سوفير قد بعث بورقته 
حول مستقبل الدميغرافيا في إسرائيل إلى رئيس احلكومة السابق 
إسرائيل  سكان  "كل  فيها:  كتب   ،2002 آذار  في  ش��ارون  أريئيل 
أصبحوا يفهمون أن هناك حال واحدا لوقف جارنا املجنون املنتحر، 
إنه الفصل".)هآرتس، 2002/6/28، ب5(. لكن سوفير ال يبرر 
فكرة الفصل التي تشمل شرقي القدس أيضا مبفاهيم أمنية وإمنا 

مبفاهيم دميغرافية، فقد جاء في رسالته:
"كان عليك )أي ش��ارون( أن تعلم ذلك منذ أشهر ألن املعطيات 
الدميغرافية الصعبة، مع غياب الفصل تعني نشوء أكثرية عربية، 
وهذا يعني نهاية دولة إسرائيل اليهودية، من املهم أن تتذكر أنه في 
نفس اليوم الذي يبذل فيه جيش الدفاع جهودا وينجح في اغتيال 
مخرب هنا وهناك، فإنه يولد في أرض إسرائيل الغربية حوالي 400 
طفل سيتحول قسم منهم إلى مخربني جدد، كل يوم 400 طفل جديد! 

هل تفهم ذلك؟" )املصدر السابق(.
الفصل  أول��وي��ات  سلم  رأس  ف��ي  ك��ان  بالدميغرافيا  االهتمام  إن   
. مقابلة أجرتها صحيفة "بيسك زمان" )صحيفة منظمة الطالب في جامعة   2

حيفا( مع أرنون  سوفير )2001/12/17(.

الفلسطيني في إسرائيل: مّتهم لن تثبت براءته!
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في مشروع أرنون سوفير لدرجة أن ريتشارد هاريس، مدير قسم 
النسبة  عن  سوفير  سأل  األميركية،  اخلارجية  وزارة  في  التخطيط 
التي ترتكز إلى األمن في مشروعه للفصل، وعن النسبة التي ترتكز 
)املصدر  دميغرافيا"   %100" سوفير:  فأجابه  الدميغرافيا،  إل��ى 

السابق(.
حول  تعد  ال  كثيرة  تصريحات  من  صغيرة  عينة  هو  سوفير  إن 
الترانسفير وضم جتمعات عربية من إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية 
في إطار حل املشكلة الدميغرافية للمحافظة على األكثرية اليهودية3، 
وكان من بني الشخصيات املركزية الذين أيدوا الفكرة رئيس احلكومة 
األس��ب��ق إي��ه��ود ب���اراك، فقد ط��رح رؤي��ت��ه خ��الل مقابلة أج��راه��ا معه 
 NEW YORK REVIEW OF( املؤرخ بيني موريس في مجلة
BOOKS(( في عدد أيار )2002(. وصرح باراك خالل املقابلة بأنه 

مستعد لضم مناطق في املثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل ضم كتل 
استيطانية إلى إسرائيل )فصل املقال، 2002/5/31(. أما التصريح 
األخير الصادر عن شخصية رسمية ذات مكانة في إسرائيل، فكان 
تسيبي  كدمي�ا،  حكومة  في  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزي��رة  تصريح 
قومي  حل  هي  الفلسطينية  الدولة  إقامة  "إن  قالت:  عندما  ليفني، 
 .)3  ،2007/11/19 )هآرتس،  أيضا"  العرب  إسرائيل  ملواطني 
العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  قرار  بعد  ليفني  تعقيب  وجاء 
والذي دعت فيه القيادة الفلسطينية إلى عدم االعتراف بإسرائيل كدولة 
يهودية. يتجلى الطابع اإلثني في هذه احلالة في كون الدولة اليهودية 
بسبب  شريكة  هي  بل  والضم،  الترانسفير  خطاب  في  محايدة  غير 
كونها دولة يهودية، فقد متت إعادة إحياء عمل "مجلس الدميغرافيا" 

من جديد وذلك ملعاجلة التزايد السكاني في املجتمع الفلسطيني.

3  . ميكن مراجعة هذه التصريحات في: مصطفى )	200(، ارييلي وآخرون )2006(، 
سلطاني )	200، 	200(.

حتوالت اخلطاب السياسي 
للفلسطينيني في الداخل

إسرائيل  ف��ي  الفلسطينيني  جت��رب��ة  ف��ي  األخ��ي��ران  ال��ع��ق��دان  متيز 
بتحوالت واضحة في اخلطاب السياسي. ومن شأن مراجعة ملجمل 
اخلطاب السياسي جلميع التيارات السياسية بدون استثناء أن تبني 
فمثال  وشكله.  مفرداته  وحتى  اخلطاب  هذا  مضامني  في  التحوالت 
متيز  فقد  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة  حق  من  للموقف  بالنسبة 
من  الهروب  أو  اجلميع،  لدى  بالتلعثم  املوضوع  هذا  حول  احلديث 
مواجهة هذا السؤال، إلى درجة التماهي مع مواقف إسرائيلية يسارية، 
إال أن اخلطاب احلالي حول حق العودة بدا أكثر وضوحا وصريحا. 
الداخلية  القضايا  في  اخلطاب  هذا  لتحوالت  عينة  هو  العودة  وحق 
املدنية وفي القضية اخلارجية الوطنية، ونفس هذه الوضوح نراه على 

مستوى العالقة مع الدولة، ومع األغلبية اليهودية، وغيرها.
درجة  إلى  الفصل  مت  الفلسطينية،  األقلية  مكانة  مسألة  وفي 
فك االرتباط بني هذه املكانة وبني حل املسألة الوطنية، فقد أدرك 
الفلسطينيون في إسرائيل أن حل القضية الفلسطينية من خالل 
إقامة دولة فلسطينية لن يحسن من مكانتهم املدنية والسياسية 
في الدولة اليهودية، بل إن هذه املكانة تتعلق في الدرجة االولى 
بتغيير طابع الدولة اإلثني، وإقامة مبنى سياسي جديد، فهناك من 
يتبنى فكرة "دولة املواطنني"، وهناك من يقترح إقامة دولة ثنائية 
القومية داخل إسرائيل أو في فلسطني التاريخية، وقسم آخر ال 
يناقش مسألة العالقة مع الدولة من خالل العزوف واالستحكام 
ال  رابع  وقسم  اإلسالمية.  احلركة  تفعل  مثلما  هوية  بسياسات 
يزال يتمسك بخطاب مساواة  وإن كان متقدما عن خطاب املساواة 

"البدائي"، ولكن في إطار الدولة اليهودية.

ال ميــكــن فــصــل حتـــــوالت اخلـــطـــاب الــســيــاســي فـــي صــفــوف 
الساحة  فــي  الــتــحــوالت  مجمل  عــن  اســرائــيــل  فــي  الفلسطينيني 
اإلسرائيلية خالل العقدين األخيرين، والتحوالت السياسية العوملية، 
الباردة  احلــرب  نهاية  بعد  أخــرى  أقليات  جتــارب  على  كاالنكشاف 
املجتمع  داخل  الفضائي، وحتوالت سياسية  اإلعالمي  واالنكشاف 
عنيفا  اإلسرائيلية  املؤسسة  فعل  رد  كان  وقد  نفسه،  الفلسطيني 
أفرزت صحوة سياسية ونضالية جديدة  التي  التحوالت  على هذه 
بعد تراجع سياسي ونضالي وصل ذروته في بداية التسعينيات على 

أثر توقيع اتفاق أوسلو )حيدر، 1997(
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ال مي��ك��ن ف��ص��ل حت����والت اخل���ط���اب ال��س��ي��اس��ي ف���ي ص��ف��وف 
الساحة  ف��ي  ال��ت��ح��والت  مجمل  ع��ن  اس��رائ��ي��ل  ف��ي  الفلسطينيني 
السياسية  وال��ت��ح��والت  األخ��ي��ري��ن،  العقدين  خ��الل  اإلسرائيلية 
العوملية، كاالنكشاف على جتارب أقليات أخرى بعد نهاية احلرب 
الباردة واالنكشاف اإلعالمي الفضائي، وحتوالت سياسية داخل 
املجتمع الفلسطيني نفسه، وقد كان رد فعل املؤسسة اإلسرائيلية 
عنيفا على هذه التحوالت التي أفرزت صحوة سياسية ونضالية 
بداية  ف��ي  ذروت���ه  وص��ل  ونضالي  سياسي  ت��راج��ع  بعد  ج��دي��دة 
وقد   .)1997 )حيدر،  أوسلو  اتفاق  توقيع  أثر  على  التسعينيات 
كان رد الفعل عنيفا في أحداث الروحة في تشرين الثاني 1998، 
وأحداث أم السحالي في العام 1999، وأحداث ذكرى يوم االرض 
في آذار 2000، وما تبعها من مواجهات بني الطالب العرب وقوات 
األمن في اجلامعات االسرائيلية )أبو بكر ورابينوفيتش، 2004(، 
ووصل هذا الصدام ذروته في أحداث انتفاضة القدس واالقصى 
في تشرين األول 2000، حيث قتلت قوات األمن والشرطة 12 
التحقيق  جلنة  توصيات  نشر  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  عربيا.  مواطنا 
في  األقصى  انتفاضة  أح��داث  أعقاب  في  أقيمت  التي  الرسمية 
تشرين األول 2000، والتي تسمى أيضا "جلنة أور" على اسم 
بأن  اللجنة  فيها  اعترفت  والتي  أور،  ثيودور  القاضي  رئيسها 
الفلسطينيني في إسرائيل كأعداء،  املواطنني  الشرطة تتعامل مع 
فقد قتلت الشرطة منذ األحداث وحتى العام 2008 ثمانية عشر 

باعتقال  اإلسرائيلية  األمنية  املؤسسة  مواطنا فلسطينيا، وقامت 
قيادة احلركة االسالمية )الشق خارج-البرملاني( في أيار 2003 
ملفات  وفتح   ،)2004 ومصطفى،  غ��امن  أنظر:  االعتقال  )ح��ول 
نشطاء  ومالحقة  العرب،  الكنيست  أعضاء  غالبية  ضد  سياسية 
سياسيني من مختلف االحزاب العربية، مما يدل على أن الشرطة 
في  الفلسطينيني  مع  تعاملها  من  تغير  لم  الرسمية  واملؤسسة 
التحوالت  هذه  أدت  الرسمية.  اللجنة  توصيات  حسب  إسرائيل 
املستوى  على  العرب  جتاه  العنصري  اخلطاب  انتقال  عملية  إلى 
اللفظي إلى مستوى العنف اجلسدي من قبل اجلمهور اليهودي 
جتمعات  في  ع��رب  على  الفردية  االع��ت��داءات  ازدادت  فقد  أيضا، 
يهودية، وبدأت االعتداءات الفردية تتحول إلى اعتداءات جماعية 
وخصوصا في املدن الساحلية )املختلطة(، بسبب االحتكاك املباشر 
بني املجتمعني، كما حدث في مدينة عكا من اعتداء على العرب في 

تشرين األول 2008.
لقد مثلت املرحلة املمتدة منذ االنتفاضة الفلسطينية األولى العام 
العام 2000 وحتى اآلن، ذروة  بانتفاضة األقصى  1987 مرورا 
في  الفلسطينيون  ق��ام  جهة  فمن   ،1967 ال��ع��ام  منذ  ب��دأت  عملية 
إسرائيل بتعزيز هويتهم الوطنية معتبرين أنفسهم جزًءا من الشعب 
املواطنة  مسألة  حسموا  األخ��رى،  اجلهة  من  أنهم  إال  الفلسطيني، 
باقي  أهدافا سياسية وأدوات نضالية مختلفة عن  لهم  أن  مبفهوم 

قطاعات الشعب الفلسطيني.

األحزاب اإلسرائيلية: خالفات تنتهي عند احلقوق العربية.
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للدولة  اليهودي  الطابع  على  والصراع  النقاش  إلى  وباإلضافة   
ميكن إجمال سياسات األكثرية جتاه األقلية بالنقاط التالية:

أوال: من االندماج بدون مساواة
إلى الفصل بدون أوتونوميا

تبنت األغلبية ودولتها سابقا خطاب االندماج كجزء من محاولة 
احتواء الفلسطينيني في إسرائيل، وال يشمل خطاب االندماج مساواة 
منقوصة،  فردية  مساواة  بل  إسرائيل،  في  للفلسطينيني  جماعية 
كأقلية  العربية  باألقلية  االع��ت��راف  اآلن  حتى  ت��رف��ض  فاألغلبية 
قومية، وتفضل التعامل معها على مستوى اخلطاب وحتى املمارسة 
كطوائف متفرقة. كما أن غياب االعتراف باحلقوق القومية اجلماعية 
لألغلبية  اجلديد  اخلطاب  في  يتجسد  إسرائيل،  في  للفلسطينيني 
الذي يريد الفصل بني املجموعتني ولكن دون إعطاء حقوق جماعية 
للمجموعة العربية، مثل إقامة حكم ذاتي ثقافي، أو حتى حكم ذاتي 
احلفاظ  تريد  فالدولة   ،)1999 )سموحة،  إقليمي  غير  مؤسساتي 
املجموعتني،  بني  الفصل  خالل  من  اليهودي  وطابعها  هويتها  على 
ويتم الفصل كما ذكر سابقا دستوريا، قانونيا، سياسيا وخدماتيا، 
ال بل إنه في بعض األحياء العربية في املدن الساحلية )املختلطة( مثل 
اللد والرملة، مت بناء جدران فاصلة بني األحياء اليهودية واألحياء 

العربية، وحشر العرب في سجن داخل أحيائهم. 

ثانيا: تعميق سياسات
اإلثنية بدل سياسات املواطنة

لم تؤثر العوملة في اجتاه تعزيز سياسات املواطنة في إسرائيل، 
الى  فيها  العوملة  أدت  حلالة  منوذجا  اإلسرائيلية  احلالة  قدمت  بل 
التشديد على هوية الدولة وطابعها )بشارة، 2005(. عمقت إسرائيل 

العقدين األخيرين من سياستها اإلثنية على حساب سياسات  في 
يهودية  دولة  أنها  على  ذاتها  تعرف  إسرائيل  أن  صحيح  املواطنة. 
ودميقراطية، إال أن حيز يهوديتها يضيق حيز دميقراطيتها، وفي 
حاالت كثيرة يلغي هذا احليز أي سياسات مواطنة في التعامل مع 
األقلية الفلسطينية في إسرائيل، وأكبر مثال صارخ على السياسات 
الدولة،  يهودية  تعزز  التي  األخيرة  التشريعية  العملية  هو  اإلثنية 

وخصوصا تلك املتعلقة بتمديد العمل في قانون املواطنة.

ثالثا: من خطاب احلقوق الفردية
الى خطاب الواجبات اجلماعية

ال تشتق احلقوق في الدولة اليهودية من خالل خطاب املواطنة، 
املهيمنة )اليهودية(،  إلى املجموعة  العضوي  بل من خالل االنتماء 
أو من خالل خدمة احليز العام كما تعرفه الدولة، رغم معرفتنا عن 
غياب العالقة بني احلقوق والواجبات في النظام الدميقراطي. حتاول 
وفي  باستحقاقات،  طبعا،  الفردية  احلقوق،  ربط  اليهودية  الدولة 
هذا اإلطار مت طرح مشروع اخلدمة املدنية كجزء من ربط احلقوق 
بالواجبات. حتاول فكرة اخلدمة املدنية، كما تطرح، الربط ليس بني 
احلقوق والواجبات فقط، وإمنا حتاول أن جتعل أبناء األقلية العربية 
يذوتون العالقة بني الهوية والقضايا املطلبية اليومية، بحيث يتحول 
مطلب احلصول على احلقوق املطلبية اليومية ليتم من خالل التخلي 
عن الكرامة والهوية الوطنية، وعبر قناة التشويه الثقافي. إن اخلدمة 
املدنية هي عملية متناقضة لصراع طويل خاضته األقلية الفلسطينية 
ونخبها السياسية والثقافية في سبيل الوصول إلى املعادلة احلساسة 
بني الهوية اجلماعية والقضايا املدنية، بحيث تصبح املطالبة باحلقوق 

املدنية جزءا من تعزيز الهوية الوطنية )مصطفى، 2006(.

حتاول فكرة اخلدمة املدنية، كما تطرح، الربط ليس بني احلقوق والواجبات 
فقط، وإمنا حتاول أن جتعل أبناء األقلية العربية يذوتون العالقة بني الهوية 
احلقوق  على  احلصول  مطلب  يتحول  بحيث  اليومية،  املطلبية  والقضايا 
املطلبية اليومية ليتم من خالل التخلي عن الكرامة والهوية الوطنية، وعبر 
قناة التشويه الثقافي. إن اخلدمة املدنية هي عملية متناقضة لصراع طويل 
خاضته األقلية الفلسطينية ونخبها السياسية والثقافية في سبيل الوصول 
إلى املعادلة احلساسة بني الهوية اجلماعية والقضايا املدنية، بحيث تصبح 
املطالبة باحلقوق املدنية جزءا من تعزيز الهوية الوطنية )مصطفى، 2006(.
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خالصة
اإلثني  الهوس  مرحلة  األخيرين  العقدين  مرحلة  اعتبار  ميكن 
اليهودي، حيث يجري التشديد على هوية الدولة اليهودية وطابعها 
اإلثني، من خالل تكريس هذا الطابع وما يترتب عليه من إجراءات 
سياسية لم يسبق لها مثيل من قبل.  هناك من يعترف أن دميقراطية 
نظر  م��ن وجهة  ليس  لكن  يهوديتها،  م��ع  دائ��م  ف��ي ص��راع  ال��دول��ة 
الفلسطينيني في إسرائيل الذين يعتقدون أن هناك تناقضا بني يهودية 
دولة  إلى  أو  أبرتهايد  حالة  إلى  إما  يحولها  ودميقراطيتها،  الدولة 
إثنوقراطية وليس دميقراطية. بل إن هناك تيارا صهيونيا يدعي أن 
الدميقراطية تسمح "لألعداء من الداخل" باستغاللها ضد يهودية 
الدولة، لذلك هناك حاجة دائمة لتقليص مساحة الدميقراطية وتوسيع 

الطابع اليهودي للدولة، وربط املواطنة باستحقاقات معينة.
نتائج  أعقاب  في  إسرائيل  في  اليمني  صعود  عن  احلديث  زاد 
انتخابات الكنيست الثامن عشر، واحلقيقة أن هذا الكالم أقل ما يقال 
عنه إنه غير صحيح. وقبل اخلوض في ذلك ال بد من اإلشارة إلى 
أن الباحث قد يجد نفسه في حالة "بلبلة" في فهم اليسار واليمني 
اليمني في  أو  اليسار  في احلالة اإلسرائيلية، فهي ال تشبه صعود 
أوروبا، التي شهدت صعودا واضحا لقوى اليمني التقليدي واجلديد 
أو اليمني املتطرف في العقد األخير. وجاء صعود اليمني في أوروبا 
بسبب تراجع اليسار األوروبي وعدم طرحه بشكل جدي ملشروعه 
االشتراكي الدميقراطي من جهة، وتفاقم قضية مهاجري العمل )وهو 
األجانب"،  "العمال  وليس  الصحيح  العلمي  االجتماعي  املصطلح 
حيث فيه نوع من االستعالئية والعنصرية( في أوروبا الذين يحصل 

بعضهم على التجنس، من جهة أخرى.
في  واليسار  اليمني  مفاهيم  اخ��ت��الط  حالة  على  مثال  وأف��ض��ل 
إسرائيل هو حزب "إسرائيل بيتنا"، فهذا احلزب يؤمن باقتصاد 
املجتمع  مع  الدين  عالقة  في  الليبرالية  املفاهيم  وبعض  ال��س��وق، 
في  وال��ي��س��ار  اليمني  إشكاليات  أح��د  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  وال��دول��ة، 
أن  ميكن  ال  فاليمني  الدولة،  عن  الدين  فصل  ميكن  ال  أنه  إسرائيل 
يكون ليبراليا في إسرائيل واليسار ال ميكن أن يكون علمانيا، ألن 
الدين هو مركب في الهوية القومية اليهودية وفي تعريف الدولة وفي 
حتديد املجموعة السياسية. بينما يستطيع أن يكون اليمني األوروبي 
ليبراليا في عالقة الدين مع الدولة وفي االقتصاد. وبالعودة إلى حزب 
"إسرائيل بيتنا": يؤمن هذا احلزب باقتصاد السوق ولكنه يتبنى 
رؤية قومجية في عالقة الدولة مع العرب ومع الفلسطينيني، وفي 
الوقت نفسه بخالف اليمني اإلسرائيلي يطالب بالفصل الدميغرافي 

واجلغرافي عن الفلسطينيني.
تصنف األدبيات اإلسرائيلية األحزاب الدينية اليهودية في معسكر 
ميينيا،  تصنف  الرفاه  بدولة  تؤمن  التي  "شاس"  فحركة  اليمني، 
اإلسرائيلي،  الفلسطيني-  ال��ص��راع  من  السياسية  ملواقفها  رمب��ا 
وجمهورها هو من الطبقات الفقيرة التي تعتاش على مخصصات 
الصراع.  مع  التعامل  في  ميينية  مواقف  هي  مواقفه  بينما  الدولة، 
ليست هناك حالة مشابهة لهذه الوضعية في العالم. فمثال في نظرة 
ليبرمان للصراع ال تختلف كثيرا عن رؤية  أن رؤية  ثاقبة يتضح 
حزب العمل، بينما يصنف هو ميينيا ويصنف حزب العمل يساريا، 
مع التأكيد أن جمهور مصوتي حزب العمل وميرتس اليساريني هو 

جدول يبني توازن القوى بني 
املعسكرات في السياسة اإلسرائيلية
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من البرجوازية والطبقة الوسطى اإلسرائيلية. ففي احلالة الطبيعية 
يجب أن تدعم البرجوازية والبرجوازية الصغيرة أحزاب اليمني ألنها 

تؤمن باقتصاد السوق وبتقليص دور وتدخل دولة الرفاه.
إذن، إذا قبلنا املفاهيم اإلسرائيلية ملفهومي اليمني واليسار، فليس 
هناك صعود لليمني، هناك انهيار لليسار. منذ االنقالب السياسي 
في إسرائيل العام 1977 وحتى اآلن، حتول اليمني عموما وحزب 
الليكود حتديدا إلى املعسكر واحلزب احلاكم في الدولة باستثناء 
سبع سنوات حكم فيها حزب العمل. ميكن القول إن العقود الثالثة 
األولى كانت حقبة حزب العمل، بينما العقود الثالثة األخيرة هي 
حقبة حزب الليكود أو اليمني. وكل احلديث عن صعود لليمني هو 
كالم يهدف إلى اإلثارة اإلعالمية، وإذا قسمنا اخلارطة السياسية 
اإلسرائيلية إلى ميني ويسار حسب املفاهيم اإلسرائيلية واستثنينا 
العرب من هذه التقسيمة، فان اليمني حصل في العام 1988 على 
العام 1992  في  مقعدا،  اليسار على 47  بينما حصل  مقعدا   65
)االنتخابات التي فاز فيها حزب العمل بجدارة على الليكود( حصل 
اليمني على 61 مقعدا بينما حصل اليسار على 56 مقعدا، وفي العام 
1996 حصل اليمني على 64 مقعدا بينما حصل اليسار على 43 
مقعدا، في العام 1999 حصل اليمني على 60 مقعدا وحصل اليسار 
على 38 مقعدا، في العام 2003 حصل اليمني على 69 مقعدا بينما 
حصل اليسار على 28 مقعدا، وفي العام 2006 حصل اليمني على 
50 مقعدا واليسار على 24 مقعدا، وفي االنتخابات األخيرة حصل 

اليمني على 65 مقعدا واليسار على 16 مقعدا.
ببرنامج  إليها فتتعلق  التطرق  بد من  التي ال  النقطة األخرى  أما 

فكرتني  إل��ى  احل��زب  ه��ذا  برنامج  يستند  بيتنا".  "إسرائيل  ح��زب 
أساسيتني: األولى- "بدون والء ال توجد مواطنة"، الثانية- الفصل 
بني الشعبني هو احلل املثالي للصراع، وجزء من هذا الفصل يجب أن 
يتم أيضا من خالل تبادل سكاني يشمل مناطق عربية داخل اخلط 
االخضر. إن الفكرة األولى هي فكرة جديدة على أدبيات املواطنة، 
ففي احلقيقة أن أدبيات املواطنة ال ترى فرقا بني من يطرح شعار 
"ب��دون والء ال توجد مواطنة" أو بني من يطرح مشروع اخلدمة 
املدنية الذي يربط احلقوق بالواجبات. إن شعار ليبرمان ال يختلف 
في اجلوهر عن فكرة اخلدمة املدنية التي يطرحها التيار السياسي 
املركزي في إسرائيل من اليمني إلى اليسار، شعار ليبرمان هو جوهر 
اخلدمة املدنية، واخلدمة املدنية ال ميكن أن تتم بدون مفهوم الوالء. 
أما بالنسبة لفكرة الفصل بني الشعبني فإنها فكرة عمرام متسناع 
عندما شغل منصب رئيس حزب العمل وتنافس في انتخابات 2003 
وطبقها شارون خالل واليته ألنه آمن بها إميانا قاطعا، وجاء االثنان 
مع  ال��ص��راع  إدارة  أو  حل  من  كجزء  الشعبني  بني  الفصل  بفكرة 
الفلسطينيني. أما بالنسبة لفكرة التبادل السكاني فقد طرحت على 
مدار العقدين األخيرين من قبل اليسار أوال ثم من أطراف من اليمني 
عندما كان ليبرمان ما زال سياسيا صغيرا في حزب الليكود لم يسمع 
عنه أحد، ولذا فإن ليبرمان في موضوعي الفصل والتبادل السكاني 
لم يأت بجديد. بناء على ذلك فإن انتخابات الكنيست األخيرة عمقت 
التوجه اإلسرائيلي ضد األقلية الفلسطينية، ولم تبدأ حقبة جديدة 
في التعامل معها. ورمبا تشهد املرحلة القادمة تطرًفا في هذا التوجه 

وليس جتديدا فيه.
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