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  إيليا زريق

 الديموغرافيا والترانسفير:

  طريق إسرائيل إىل الالمكان

تيودور هيرتســــــــل، أبو الصــــــــهيونية احلديثة ومنظّرها، قبل أكثر من قرن من  ســـــــعى
الزمن الســـــــــــتمـــــالـــــة احلكومـــــة العثمـــــانيـــــة واحلكـــــام األوروبيين من أجـــــل منح احلركـــــة 
الصـــــــــــهيونية موطئ قدم يف فلســـــــــــطين. ودعا إىل ترحيل املزارعين الفلســـــــــــطينيين عبر 

د اقتبس بِني موريس، وهو احلدود من أجل حتقيق مشـــــــروع االســـــــتيطان الصـــــــهيوين. وق
ضم صوته مؤخراً إىل أولئك الداعين إىل ترحيل الفلسطينيين عبر  "املؤرخين اجلدد"من 

علينا أن نحاول تشـــــجيع الســـــكان [العرب] الفقراء "احلدود، من مفكرة هيرتســـــل ما يلي: 
 يعلى عبور احلــدود، وذلــك بتوفير العمــل لهم يف بالد ينتقلون إليهــا، وبحرمــانهم من أ

وعنــد منقلــب القرن األخير  )1("عمــل يف بلــدنــا... ويجــب أن يتم نقــل الفقراء بتكتم وحــذر.
زانغويل، وهو من الصــــهيونيين البريطانيين الناشــــطين ســــياســــياً، وكي ال  قام يســــرائيل

يف  "أرض من دون شـــــــــــعــب لشـــــــــــعــب من دون أرض"يتفوق عليــه غيره، بترويج شـــــــــــعــار 
م الترحيل (الترانسفير) موضوعاً دائماً يف اخلطاب األوساط اإلمبريالية. لقد كان مفهو

وقـــد أحيـــا بِني موريس التصـــــــــــريحـــات املؤيـــدة للترحيـــل التي أدىل بهـــا  )2(الصـــــــــــهيوين.
ومن هؤالء املســـــــــــؤولين حـــاييم وايزمن  )3(املســـــــــــؤولون الصـــــــــــهيونيون والبريطـــانيون.

ير غوريون وموشـــــــــــيــه شـــــــــــــاريــت، أول رئيس وأول رئيس حكومــة وأول وز - ودافيــدبن
خــارجيــة إلســـــــــــرائيــل، على التوايل. وكــان هنــاك يف اجلــانــب البريطــاين وزير اخلــارجيــة 

. واآلن يبرر موريس، بوجود كل 1944بيفن، وهيو دالتون وزير املالية ســــــــــنة  إرنســــــــــت
هذا التأييد وراءه، التطهير العرقي للفلســـــــــــطينيين باعتباره حالً ضـــــــــــرورياً، وإن تأخر، 

  العربي. للصراع بين إسرائيل والعامل
ومنعهم من العودة ملا كان هناك دولة  1948لو مل يحدث طرد الفلســـطينيين ســـنة 

من املنطقة التي خصـــــــصـــــــتها  %50يهودية ذات أغلبية يهودية كبيرة اآلن، ولكان نحو 
. 1947األمم املتحدة إلسرائيل يف قرار التقسيم سنة  ومع ذلك، نسمع اآلن، يف  )4(عربياً

                                                            
)(  .(كندا) أستاذ علم االجتماع يف جامعة كوينز 
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بـــدايـــة القرن احلـــادي والعشـــــــــــرين، احلـــديـــث عن الترحيـــل بصـــــــــــوت عـــال وواضـــــــــــح، من 
  األكاديميين، ووسائل اإلعالم، وحكومة أريئيل شارون.

ما زال اجلمهور اإلسرائيلي وقيادته ملتزمين مبدأ السياسة الديموغرافية، مع أنها 
ودية الصـــــرفة وال الدولة اليهودية الديمقراطية مل تنتج، كما ســـــنرى أدناه، ال الدولة اليه

التي واصــلت القيادة الصــهيونية، ماضــياً وحاضــراً، احللم بها. ومع ذلك يســتمر النقاش 
الذي ال يخمد أواره بشـــــــأن ترحيل الفلســـــــطينيين عن أرضـــــــهم، ويزداد تطبيعاً كجزء من 

  اخلطاب السياسي املشروع يف إسرائيل.

  النقاش الديموغرايف
لدافع إىل احلفاظ على الهيمنة اليهودية يف فلســـطين التاريخية دوراً أســـاســـياً أدى ا

يف تشـــــــكيل الســـــــياســـــــتين احمللية واخلارجية إلســـــــرائيل. وتبلغ النســـــــبة التي تُذكر عادة 
وهي  - للعرب %20لليهود و %80لضـــــــــــمان اســـــــــــتمرار األغلبية الديموغرافية اليهودية 

. وعندما يتبدل التوازن الســـــــــــكاين، ولو 8194نســـــــــــبة جرت احملافظة عليها منذ ســـــــــــنة 
بدرجة صــــــــــغيرة جداً، مشــــــــــيراً إىل انخفاض بســــــــــيط يف األغلبية اليهودية البالغة أربعة 

. ومن أجل الوقاية "البقاء القومي"أخماس، تطفو على الســــــــــطح اللغة الداروينية بشــــــــــأن 
اســــــــة اليهودي فإن صــــــــناع الســــــــي -  من أي هبوط ملحوظ يف التوازن الســــــــكاين العربي

اإلســرائيلية هم يف حالة ســعي دائم الســتقدام مهاجرين جدد، ولو بتكلفة اســتيراد أعداد 
كثيرة من غير اليهود، كمــا كــانــت احلــالــة مع املهــاجرين الســـــــــــوفيــات إىل إســـــــــــرائيــل يف 
تســـــــــــعينات القرن العشـــــــــــرين. وال يعيش يف إســـــــــــرائيل حالياً إالّ ثلث يهود العامل تقريباً، 

عمالً غير مكتمـــل. ويـــذكّر زعمـــاء إســـــــــــرائيـــل يهود  "ميع املنفيينجت"وهكـــذا تبقى مهمـــة 
العامل، باســـــــــــتمرار، باخملاطر التي يمثّلها الزواج اخملتلط بين اليهود وغير اليهود على 
بقاء وجود الهوية اليهودية خارج إسرائيل. بل إن نشر التوقعات عن ديموغرافيا اليهود 

يين وكبار اإلعالميين اإلســـــــــــرائيليين. وهم يف العامل بات الشـــــــــــغل الشـــــــــــاغل للديموغراف
يســـــــــــتخدمون هذه التوقعات إلظهار االنخفاض املســـــــــــتمر يف أعداد اليهود واحلث على 
مزيــد من الهجرة إىل إســـــــــــرائيــل. وربمــا تبــاطــأ الســـــــــــعي الــدائم لالســـــــــــتيالء على األرض 
واحللول حمـل الســـــــــــكـان الفلســـــــــــطينيين احملليين، بـل ربمـا ابتعـد عن الســـــــــــكـة يف بعض 

ألحيــان، لكنــه يبقى البنــد الرئيســـــــــــي يف البرنــامج الصـــــــــــهيوين. ويبقى الســـــــــــيــاســـــــــــيون ا
اإلســرائيليون منشــغلين بحلم هيرتســل حتى اليوم، وهم على هذه احلال منذ إنشــاء دولة 
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إســــــــــرائيل قبل أكثر من نصــــــــــف قرن. وقد أصــــــــــبحت اليوم كوابيس غولدامئير الشــــــــــهيرة 
ليد الفلســـــــطينيين مادة إلحصـــــــاء الســـــــكان وليايل األرق التي عاشـــــــتها بســـــــبب عدد املوا

  والنقاشات الديموغرافية.
تبقى السياسات اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيين على جانبي اخلط األخضر مرتبطة 
بــــاالعتبــــارات الــــديموغرافيــــة. وعلى ســـــــــــبيــــل املثــــال، ليس هنــــاك شـــــــــــيء يوازي أهميــــة 

ها ستيعابية وتعريض ثقافتالديموغرافيا بين األسباب املتعددة (مثل األمن والطاقة اال
للخطر) التي تقدمها إســـــــــــرائيل الزدراء االتفاقيات الدولية ومعارضـــــــــــة عودة الالجئين 

كما أشـــــار براك عقب فشـــــل  "وجودية"الفلســـــطينيين إىل ديارهم. فالديموغرافيا مســـــألة 
. وترتبط معــــــارضـــــــــــــــــة عودة الالجئين 2000قمــــــة كــــــامــــــب ديفيــــــد يف تموز/يوليو 

، أيضــــاً "وطن األجداد"ضــــة اســــتمرار الوجود الفلســــطيني الكبير يف الفلســــطينيين، ومعار
ــــ الدولة. وقد وجّه كثير من املؤسسات االستشارية ومراكز األبحاث وهيئات  "يهودية"  بـ

صــــــــناعة الســــــــياســــــــات الوطنية اهتمامه مؤخراً إىل مســــــــألة الديموغرافيا. فعلى ســــــــبيل 
العمليات يف ســـالح اجلو اإلســـرائيلي رافيد، الذي كان مدير أبحاث  املثال، أعد يتســـحاق

 -  1992يف وقــــت مــــا والحقــــاً رئيس فريق األمن القومي يف ديوان رئيس احلكومــــة (
اليهودية ملؤتمر واســـــــــــع التغطية عقد يف  -  ، دراســــــــــــة عن الديموغرافيا العربية)1993

وتركّز االهتمام  )5(برعاية مركز هيرتســليا متعدد االختصــاصــات. 2001نيســان/أبريل 
العام للمؤتمر على اقتراح طرق كي تبقى إســـــرائيل دولة يهودية يف مواجهة تدين معدل 
الوالدات بين الســـــــــــكان اليهود وانخفاض الهجرة اليهودية وارتفاع معدل الوالدات بين 

يف إســــرائيل واألراضــــي احملتلة على الســــواء. وكانت دعوة احلكومة إىل  -  الفلســــطينيين
الســـــــكان الفلســـــــطينيين، وتشـــــــجيع انخفاض معدل  "الحتواء"ســـــــة فعالة أكثر تبني ســـــــيا

الوالدات بين العرب يف إسرائيل، ومنع الالجئين من العودة إىل ديارهم، وزيادة الهجرة 
اليهودية، بين التوصـــــــــيات اجلوهرية للمؤتمر التي ســـــــــاهم رافيد يف صـــــــــوغها بصـــــــــورة 

 تأثير كبير يقضي بما يسمّى تبادل السكانرئيسية. وتبنى مؤتمر هيرتسليا اقتراحاً ذا 
ووفقاً ألحد  )6(واألرض، يف حال جتدد املفاوضـــــــات بين الفلســـــــطينيين واإلســـــــرائيليين.

حتويرات هذا االقتراح، التي أيدها علناً وزير النقل وقتئذ إفرايم ســـــــــــنيه، يجب تســـــــــــليم 
، مثل أم الفحم، 1967البلدات والقرى العربية الواقعة بالقرب من اخلط األخضــــــر لســــــنة 

. ويف املقابل، تضـــم إســـرائيل "ترحيل صـــامت"إىل الدولة الفلســـطينية اجلديدة من خالل 
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وبـــالتـــايل يقـــل عـــدد العرب يف  - املســـــــــــتعمرات اليهوديـــة القريبـــة من اخلط األخضـــــــــــر
وعلى الرغم من أن األقلية العربية، وال ســــــــيما أولئك الذين ســــــــيتأثرون بهذا )7(إســــــــرائيل.

ة مباشـــــرة، مل جتر اســـــتشـــــارتها يف أثناء النقاش الديموغرايف، فإن ردة الترحيل بصـــــور
  )8(فعلها كانت الرفض الفوري لفكرة مبادلة األرض بالسكان.

. ففي  يتردد صدى فكرة الترحيل (الترانسفير) يف أوساط اجلمهور اإلسرائيلي أيضاً
ن اجلمهور م %46، أيد 2002اســـــــــــتقصــــــــــــاء للرأي العام أُعلنت نتائجه يف آذار/مارس 

الترحيل  %31اإلســـــــــرائيلي الترحيل املباشـــــــــر للفلســـــــــطينيين يف األراضـــــــــي [احملتلة]، و
إنها تفضــــل الترحيل  %60املباشــــر للســــكان العرب يف إســــرائيل. وقالت نســــبة أكبر تبلغ 

 )9(غير املباشــر عبر تشــجيع العرب يف إســرائيل على قبول احلوافز املالية ومغادرة البلد.
 ترجع أسبابها إىل االنتفاضة الفلسطينية الثانية فقط، بل إن لها أيضاً وهذه النتائج ال

 %52أن  1997جذوراً عميقة يف وعي اإلســــرائيليين. فقد كشــــف اســــتقصــــاء أجري ســــنة 
من اليهود اإلســـــــــــرائيليين يؤيـــدون ترحيـــل املواطنين العرب يف إســـــــــــرائيـــل إىل الـــدولـــة 

ب حق املشــــــــــاركة يف انتخاب رئيس ينكرون على العر %56الفلســــــــــطينية إذا أنشــــــــــئت، و
 )10(يؤيدون منع العرب من املشــــــــــاركة يف االســــــــــتفتاءات الســــــــــياســــــــــية. %55احلكومة، و

يف إسرائيل، أن  2000وكشف استقصاء ملعهد غالوب، أجري يف تشرين األول/أكتوبر 
من اليهود اإلســـــــــــرائيليين يؤيــــدون ترحيــــل املواطنين العرب إىل خــــارج احلــــدود  60%

  )11(اإلسرائيلية.
ال ينحصـــــــــــر النقــاش الــديموغرايف، بــأي حــال من األحوال، يف األجنحــة املتطرفــة 
للســــــياســــــيين اليمينيين. بل إن عدداً من األكاديميين واملثقفين اإلســــــرائيليين من التيار 

. فقد احترف أرنون ســوفير، وهو جغرايف املركزي يشــارك بنشــاط  يف هذا النقاش أيضــاً
ــــــــــــــــــــــ تتبّع عــدد  )12(ومعروف بــأفكــاره اليمينيــة، "عــدّاد العرب"  من جــامعــة حيفــا ملقــب بـ

الســــكان العرب بانتظام وإصــــدار التحذيرات بشــــأن التوازن الســــكاين بين العرب واليهود 
كان املقيمين غربي نهر األردن اإلســـرائيليين. وقد حســـب ســـوفير أن العدد اإلجمايل للســـ

، وســيكون الســكان اليهود أقلية يبلغ تعدادها 2020مليون نســمة يف ســنة  15,1ســيبلغ 
عاماً ضـــــمن حدود إســـــرائيل  20ماليين. بل إن الســـــكان اليهود ســـــيتقلصـــــون خالل  6,5

. وتتوافق حســـــــــــابات عالِم %65إىل أغلبية متوقعة تبلغ  %80، من أغلبية 1967لســـــــــــنة 
غرافيــا ســـــــــــيرجيو ديال برغوال من اجلــامعــة العبريــة مع الصـــــــــــورة الــديموغرافيــة الــديمو

ويف رد على االنتقــادات القــائلــة إن مبــادلــة )13(وســـــــــــوفير. العــامــة التي يرســـــــــــمهــا رافيــد



  42)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

5 
 

السكان واألراضي تشكل ممارسة الديمقراطية، قال شلومو غازيت، وهو جنرال متقاعد 
هذه أوقات يجب أن تخضع "مر هيرتسليا، إن يف اجليش اإلسرائيلي شارك أيضاً يف مؤت

ويتفق صـــــــــــنــّاع الرأي العــام اإلســـــــــــرائيلي جميعــاً،  )14("فيهــا الــديمقراطيــة للــديموغرافيــا.
بصـــــرف النظر عن ميولهم الســـــياســـــية، على أن اخلطر الديموغرايف يهدد دولة إســـــرائيل، 

من خالل الطرد على الرغم من أنهم قد يختلفون بشــــأن كيفية التعامل معه، ســــواء أكان 
املباشـــــــــــر، أو غير املباشـــــــــــر، للفلســـــــــــطينيين، أم من خالل الفصـــــــــــل التام على طول اخلط 

  األخضر.
وتبرز صـــورة مماثلة يف حســـابات عالِم الديموغرافيا اللبناين يوســـف كرباج، الذي 

أعلى من تلــك املنشـــــــــــورة يف  1997يســـــــــــتخــدم كــأســـــــــــــاس تقــديرات ســـــــــــكــانيــة لســـــــــــنــة 
عاماً، إذ  25عدد سكان الضفة الغربية وغزة يتضاعف كل ويخلص إىل أن )15(إسرائيل.

، وذلك بعد أن تســــــــــتقر معدالت اخلصــــــــــوبة وتتدنى %2,5يبلغ متوســــــــــط النمو الســــــــــنوي 
لتصبح قريبة من تلك السائدة يف الدول العربية اجملاورة. ويف هذا السيناريو سيصبح 

، وإذا مل تنخفض 2010) يف ســـنة %50,3الفلســـطينيون يف فلســـطين التاريخية أغلبية (
معدالت اخلصـــــــــــوبة كما هو متوقع، فســـــــــــوف يكون عددهم أكبر، بحيث تبلغ نســـــــــــبتهم 

. واســـتناداً إىل فرضـــيات اخلصـــوبة نفســـها، ســـيشـــكّل الفلســـطينيون 2010ســـنة  51,1%
  .2020من السكان غربي نهر األردن سنة  %55,6أو  53,9%

لضــــــوء أكثر من أي باحث غربي ويســــــلط عالِم الديموغرافيا الفرنســــــي فيليب فارْغ ا
آخر على التفــــاعــــل بين الــــديموغرافيــــا والصـــــــــــراع القومي بين الفلســـــــــــطينيين واليهود 

 - فهو يرســـم يف دراســـة حديثة مســـتقبل التوازن الســـكاين الفلســـطيني )16(اإلســـرائيليين.
اإلســرائيلي بالتفصــيل وفقاً لســيناريوهات ســياســية وديموغرافية متعددة (أي إذا تخلت 

ئيل عن احتاللها للضـــــــــــفة الغربية وغزة، أو واصـــــــــــلته). ويخلص إىل أن الطريقة إســـــــــــرا
الوحيدة خلفض معدالت اخلصــوبة الفلســطينية تكمن يف التعايش الســلمي وإنشــاء دولة 
فلســــــطينية قابلة للحياة يف الضــــــفة الغربية وغزة. وهو يرى أن الســــــالم والدولة القابلة 

ذي يتعـــايش فيـــه ارتفـــاع معـــدالت الوالدة مع للحيـــاة يحالن الشــــــــــــــذوذ الـــديموغرايف الـــ
ارتفاع املســــــــتويات التعليمية. وربما يســــــــاعد االنتقال إىل الســــــــالم يف فك االقتران بين 
األُســـر الكبيرة والنضـــال الســـياســـي الوطني الذي ينخرط فيه الفلســـطينيون منذ أكثر من 

  نصف قرن.
 TheWorld("تاب الوقائعك")، يف CIAأخيراً، تقدر وكالة االســـــــــــتخبارات املركزية (
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Factbook(  الصـــــادر عنها، أن الفجوة ســـــتضـــــيق كثيراً بين العرب  2002الســـــنوي لســـــنة
ماليين فلســـــــــــطيني  4,6ماليين يهودي مع  4,8واليهود غربي نهر األردن. فبوجود 

نسمة فقط. لكن نظراً  200,000مقيمين بإسرائيل والضفة الغربية وغزة، يكون الفارق 
لكبير يف معدالت التزايد الطبيعي للســكان الفلســطينيين يف الضــفة الغربية إىل التباين ا

فســــــــوف يشــــــــكل  )17(للســــــــكان اليهود، %1,48)، مقارنة بنســــــــبة %3,39) وغزة (3,95%(
الفلســـــطينيون األغلبية يف فلســـــطين التاريخية يف غضـــــون أقل من خمس ســـــنوات. ومن 

ســـــــــــــابــات املمــاثلــة ال تــأخــذ يف املهم أالّ نغفــل عن أن هــذه احلســـــــــــــابــات وغيرهــا من احل
احلســــبان عودة الالجئين الفلســــطينيين إىل إســــرائيل، وال الدولة الفلســــطينية املســــتقبلية 

  يف الضفة الغربية وغزة.
إن إثارة موضـــــــــــوع النمو الســـــــــــكاين غير املنضـــــــــــبط شـــــــــــبه حمظورة يف األوســــــــــــاط 

حجم  رشيدة تخفضالفلسطينية. فمن غير الوطني تماماً إسداء النصح بتبني سياسات 
األُســـــرة الكبيرة (األكبر يف العامل يف حالة قطاع غزة)، وابتكار الوســـــائل ملواجهة الفقر 
وحـاجـات التنميـة امللحـة. بـل يبـدو أن العكس هو القـائم يف اجملتمع الفلســـــــــــطيني، كمـا 

بـأنهـا تعني كبر  "القوة يف العـدد"حيـث تُفهم احلكمـة القـائلـة )18(تبين روضــــــــــــة كنـاعنـة،
  حجم األُسرة وتستخدم سالحاً للضعيف ضد إسرائيل.

  رؤية حكومة شارون
لفهم موقف الليكود احلايل فيما يتعلق بالفلسطينيين، من املفيد العودة إىل موقف 
شــــــارون القديم من الســــــالم مع العرب. فقد عارض شــــــارون مؤتمر مدريد للســــــالم ســــــنة 

، وضـــــــد اتفاق اخلليل مع 1979مع مصـــــــر ســـــــنة ، وصـــــــوّت ضـــــــد اتفاقية الســـــــالم 1991
، وامتنع 2000، وضـــــد االنســـــحاب من اجلنوب اللبناين ســـــنة 1997الفلســـــطينيين ســـــنة 

من التصــويت على معاهدة الســالم بين إســرائيل واألردن. وتعاملت حكومة  1994ســنة 
شـــــــــــارون مؤخراً بالمباالة مع خطة الســـــــــــالم الســـــــــــعودية التي تم اإلعالن بشـــــــــــأنها يف 

، والتي عرضــت على إســرائيل اعترافاً عربياً شــامالً يف مقابل إنشــاء 2002ر/مارس آذا
الدولة الفلســـطينية واالنســـحاب اإلســـرائيلي من األراضـــي احملتلة، بما يف ذلك مرتفعات 

يف حكومة الليكود  1996اجلوالن والقدس الشـــــــــــرقية. وإذا كان موقف نتنياهو ســـــــــــنة 
لوجود فلســـــــــــطيني رســـــــــــمي يف القدس، وال لدولة  الســــــــــــابقة يســـــــــــتند إىل أربع الءات (ال

فلســــــطينية، وال لالنســــــحاب من األراضــــــي، وال حلق الالجئين يف العودة)، فإن شــــــارون 
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ســـــيواصـــــل على األقل تأكيد هذا املوقف، مدعوماً بموقف أكثر عدائية للفلســـــطينيين يف 
  الضفة الغربية وغزة.

يف حكومة شــــــــارون إشــــــــارات تصــــــــدر عن كثيرين من الوزراء اليمينيين املتطرفين 
إن مل يكن  -  علنية مشــؤومة فيما يتعلق بترحيل الفلســطينيين عن الضــفة الغربية وغزة

بموافقـــة شــــــــــــــارون العلنيـــة، فمن دون معـــارضـــــــــــتـــه بـــالتـــأكيـــد. ومن أبرز ممثلي اليمين 
املتطرف، ممن يشــــــغلون اليوم حقائب وزارية ويدعون إىل ترحيل الفلســــــطينيين، عوزي 

األمن العام اإلســـــــــــرائيلي الســــــــــــابق الذي بقي يف احلكومة اجلديدة من دون لنداو، وزير 
حقيبـــة، وليمور ليفنـــات، التي بقيـــت مســـــــــــؤولـــة عن وزارة التربيـــة، ووزير األمن العـــام 
تســـــــــــــاحي هنغبي، ووزير اإلنشـــــــــــــاء واإلســـــــــــكــان إفرايم إيتــام، وأفيغــدور ليبرمــان، وزير 

إىل ترحيل الفلســـــــــــطينيين. وقد قادت املواصـــــــــــالت احلايل والداعية اجملاهر يف دعوته 
أكاديمي وكاتب ومثقف إسرائيلي  100املناقشات بشأن ترحيل الفلسطينيين أكثر من 

حتذير عاجل: احلكومة اإلســــــرائيلية ربما "بعنوان  "هآرتس"إىل نشــــــر بيان يف صــــــحيفة 
ا إنن". وقد وصــــــــل موقعو البيان إىل حد القول: "تفكر يف ارتكاب جرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية

يمكن أن يُســــــتغل من  )ضــــــباب احلرب [يف العراق](قلقون جداً إزاء مؤشــــــرات توحي بأن 
قبل احلكومة اإلســـرائيلية الرتكاب مزيد من اجلرائم ضـــد الشـــعب الفلســـطيني، تصـــل إىل 

، مؤخراً، تقريراً مهمًا "لوموند دبلوماتيك"ونشــــــــرت صــــــــحيفة  )19("التطهير العرقي التام.
اإلســرائيلية عميرة هاس، وثّقت فيه التأييد املهم الذي يحظى به طرد أعدته الصــحافية 

الفلسطينيين، يف حال نشوب احلرب يف العراق، يف أوساط املستوطنين اليهود واليهود 
  )20(املتدينين والسياسيين يف حكومة شارون.

 ،مل يعد احلديث عن الترحيل موقفاً نظرياً أو افتراضـــــياً، ألن مثل هذه التصـــــريحات
كما أســــــــــلفنا، بات شــــــــــائعاً يف اخلطاب الســــــــــياســــــــــي املتعلق بالديموغرافيا. وإذا مل يكن 
الترحيل املباشــر للســكان الفلســطينيين، الذي يصــعب تنفيذه بشــكل جماعي يف مواجهة 
االنتقاد الدويل، ممكناً، فال بأس بالترحيل الصـــامت من خالل طرق غير مباشـــرة. فبدالً 

منع التجول واإلغالقــــات، وحيــــث يقترب الفقر بين  من مواصـــــــــــلــــة العيش حتــــت وطــــأة
، ويزيد على ذلك يف اخمليمات، أخذ بعض %50املقيمين باألراضـــــــي احملتلة من نســـــــبة 

وشــــــــــرع آخرون يف عبور  )21(الفلســــــــــطينيين يبذل جهوداً أكبر للهجرة إىل البالد الغربية،
ردنيـــة إىل فرض نظـــام احلـــدود إىل األردن بـــأعـــداد كثيرة، األمر الـــذي دفع احلكومـــة األ

 5000الكوتا بالنسبة إىل عدد الزوار من الضفة الغربية، وطلب كفالة من األقارب تبلغ 



  42)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

8 
 

  )22(دوالر لضمان عودة الزوار إليها.
فلســـــــــــطيني عبروا إىل األردن بين تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  150,000ويقدّر أن نحو 

الــتــرحــيــــــل "، مــن خــالل مــــــا يُســـــــــــــمــى، بــلــغــــــة خمــفــفــــــة 2001وحــزيــران/يــونــيــو  2000
لكن بالتدريج وغير  -  ون ذلك نكبة أُخرى يف طور احلدوثويُخشـــــــــى أن يك)23(."الطوعي

. ويســـتشـــف املرء ذلك إذا اســـتمع إىل ســـياســـي حمنك مثل حيدر عبد الشـــايف  مرئية كثيراً
. فقد قال ليوسف 1991من غزة، رئيس الوفد الفلسطيني إىل مؤتمر مدريد للسالم سنة 

  :"هآرتس"يف  الغازي، وهو صحايف
إن للرغبــة يف ترحيلنــا جــذورهــا يف مــاضـــــــــــي الــدوائر الصـــــــــــهيونيــة وتــاريخهــا 
وأيديولوجيتها، وهي مل تتخل قط عن األمل بتحقيق ذلك. وال يزال اخلطر قائمًا 
يف بداية األلفية الثالثة. وأقول لك، صــراحة، ال أســتبعد خطر ترحيل الســكان يف 

ين أن ننظر إىل خطر الترحيل باعتباره الوضــــــع احلايل. وعلينا نحن الفلســــــطيني
وهي مأســـــــــاة بقيت  -  دوث... هكذا نشـــــــــأت مأســـــــــاة الالجئيناحتماالً ممكن احل

  )24(مستمرة يف األعوام األربعة واخلمسين السابقة.
وعلى الرغم من أن الترحيـــل اجلمـــاعي للفلســـــــــــطينيين مل يتحقق يف أثنـــاء الهجوم 

عــــدداً من املعلقين اإلســـــــــــرائيليين كــــان لــــديــــه األميركي والبريطــــاين على العراق، فــــإن 
 مئات"اخملاوف نفســـــــــــها. فقد تنبأ ميرون بنفنيســـــــــــتي بحدوث ترحيل جماعي يطاول 

عن أراضـــــــــــيهم إىل األردن فيما لو هاجمت الواليات املتحدة  "اآلالف من الفلســـــــــــطينيين
الواليات إذا هاجمت "وقال رئيس الشـــــــــــين بيت الســـــــــــابق، عامي أيالون، إنه  )25(العراق.

املتحدة العراق، ووقع يف أثناء الهجوم حادث إرهابي كبير يف إســــــــــرائيل، فقد يســــــــــتغل 
أريئيــــل شــــــــــــــارون تفجر الغضــــــــــــــب عنــــد اجلمهور اإلســـــــــــرائيلي لتنفيــــذ ترحيــــل جمــــاعي 

ويرى الفلســــــطينيون أن األنشــــــطة العســــــكرية اإلســــــرائيلية يف األراضــــــي  "للفلســــــطينيين.
يــــاة الفلســـــــــــطينيين بحيــــث يغــــادرون من تلقــــاء التنغيص على ح"احملتلــــة تهــــدف إىل 

يف األراضـــي احملتلة، داين روبنشـــتاين،  "هآرتس"وقد خلص مراســـل صـــحيفة  "أنفســـهم.
إىل أن ادعاء احلكومة اإلســـرائيلية أن أنشـــطتها العســـكرية تهدف إىل جمرد الضـــغط على 

يف  "عـــديم املعنى"عرفـــات لـــدفعـــه إىل تضـــــــــــييق اخلنـــاق على العنف الفلســـــــــــطيني يبـــدو 
وما فعلته إســرائيل  )26(مواجهة الدمار التام الذي أحلقته إســرائيل بالســلطة الفلســطينية.

يف أثناء الهجوم على العراق هو زيادة التدمير الواســـــــــــع النطاق ملنازل الفلســـــــــــطينيين، 
  )27(وتكثيف عمليات اغتيال املطلوبين الفلسطينيين.
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  احتواء املواطنين العرب
  يف إسرائيل

حيل والطرد ال يشـــــمل الفلســـــطينيين يف األراضـــــي احملتلة فحســـــب، بل إن هدف التر
يمتد أيضـــــــاً إىل املواطنين الفلســـــــطينيين يف إســـــــرائيل. ويتحدث عدة وزراء ومســـــــؤولون 
كبار عن هذا األمر علناً حتت ســـــتار أمن الدولة واملبادئ الصـــــهيونية القديمة. والنقاش 

خيرة رحبعام زئيفي، عضـــــو الكنيســـــت بشـــــأن فكرة الترحيل كان أحياه يف الســـــنوات األ
اليميني ومؤســـــــــس حزب موليدت املتطرف، الذي كان وزيراً للســـــــــياحة عندما اغتيل يف 

. وقد اقتبس نداف شـــراغي، يف نبذة كتبها عن حياته، عنه 2001تشـــرين األول/أكتوبر 
  قوله:

الصـــــــــــهيونية يف جوهرها هي صـــــــــــهيونية الترحيل. ترحيل األمة اليهودية من 
إىل إســـــــــــرائيل وترحيل العرب عن األراضـــــــــــي اجملاورة لفلســـــــــــطين إىل الشـــــــــــتات 

فلســطين، وقد جاؤوا إىل هنا [كذا] ليســتمتعوا بثمار االزدهار الذي جلبه اليهود 
إىل هذه األرض. لكن حان اآلن أوان الترحيل الثالث، وفصـــل الشـــعبين كي يكفا 

  )28(عن قتل أحدهما اآلخر.
الصـــــــــــهيونيــــة "الترحيــــل الأخالقي بــــالقول إن  ويرد زئيفي على الــــذين يقولون إن

. وهذا الترحيل يشــمل، كما يشــير أفيف ليفي، املواطنين الفلســطينيين "نفســها الأخالقية
وعلى ســـبيل املثال، اقترح عضـــو الكنيســـت عن حزب حيروت، ميخائيل  )29(يف إســـرائيل.

واطنين تشــــــــــــمــــــل حوافز مــــــاليــــــة إلغراء املقيمين أو امل "رزمــــــة هجرة"كالينر، توفير 
الفلســـــــــــطينيين يف إســـــــــــرائيــــــل بــــــالرحيــــــل إىل البالد العربيــــــة والتخلي عن جنســـــــــــيتهم 
اإلســــرائيلية. وقد اعترض املســــتشــــار القانوين للكنيســــت على ســــن قانون كهذا ألن األمر 

دولة إســـــــرائيل تشـــــــجع اليهود باحلوافز املالية على القدوم إىل إســـــــرائيل "ســـــــيبدو وكأن 
  )30("شجع العرب، وهم مواطنون فيها، على املغادرة.واالستيطان فيها، يف حين ت

ودعا شـــلومو بنيزري، عضـــو حزب شـــاس الشـــديد التطرف، عندما كان وزيراً للعمل 
والشـــــؤون االجتماعية يف احلكومة الســـــابقة، اجمللس اإلســـــرائيلي للديموغرافيا إىل عقد 

فية. وتســــــــــاءل ، للبحث يف املســــــــــألة الديموغرا2002اجتماع يف أوائل أيلول/ســــــــــبتمبر 
املعلق غدعون ليفي يف حينه عن الغاية من عقد هذا االجتماع، الذي ضـــــــــم أطباء توليد 

  وأطباء نسائيين وغيرهم من االختصاصيين الطبيين. وفيما يلي صيغة التساؤل:
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كيف يمكن أن يســـــــــــاهم األطباء النســـــــــــائيون يف هذا املســـــــــــعى؟ هل ســـــــــــيكتفون 
هوديــة ويمنعون اإلجهــاض، أم أنهم بــاقتراح طرق لزيــادة معــدل اخلصـــــــــــوبــة الي

ســـــيحاولون أيضـــــاً اقتراح أســـــاليب لتشـــــجيع اإلجهاض وخفض معدل الوالدات 
عند النســـــــاء العربيات؟ وماذا عن النســـــــاء غير اليهوديات القادمات من االحتاد 

  )31(السوفياتي السابق؟
 ابل إننا نرى جملس األمن القومي ال يحصــــــر مناقشــــــاته يف الدفاع واالســــــتراتيجي

االعتبــارات األمنيــة "العســـــــــــكريــة، وإنمــا يــدرج يف تقــاريره أيضـــــــــــــاً توصـــــــــــيــات بشـــــــــــــأن 
  )32(."والديموغرافية

وجترى عدة حماوالت إليجاد طرق لسحب اجلنسية من بعض العرب اإلسرائيليين. 
، وبخ رئيس احملكمة العليا اإلســــــرائيلية، أهارون براك، وزيرَ الداخلية 1999ففي ســــــنة 

يف ذلك الوقت لسحبه اجلنسية من بعض النساء العربيات اإلسرائيليات اللواتي تزوجن 
، 1999. وبحلول ســنة "خمز"فلســطينيين من األراضــي احملتلة، ووصــف هذا العمل بأنه 

تهن عندما انتقلن إىل األراضـــــي احملتلة. امرأة عربية من إســـــرائيل جنســـــيا 1000فقدت 
هل يطلب أحد من اليهودي اإلســــــرائيلي التخلي عن "وقد تســــــاءل القاضــــــي بشــــــكل بليغ: 

كما أن وزير الداخلية الســـــــــــابق، إيلي  )33("األراضـــــــــــي [احملتلة]؟ جنســـــــــــيته إذا انتقل إىل
يف أعمال جتريد املواطنين العرب من جنســياتهم إذا شــاركوا  2002يشــاي، اقترح ســنة 

ويف تفســـــــــــير للمنطق الــذي يقف وراء هــذه اخلطوة، تســــــــــــاءلــت  )34(عــدائيــة ضــــــــــــد الــدولــة.
: ملاذا عندما يرتكب اليهود مثل هذه األعمال العدائية (وذكرت "هآرتس"افتتاحية يف 

ج املثيرة للجــــــدل يف قــــــانون 11خمس حــــــاالت)، ال تختــــــار الــــــدولــــــة تطبيق الفقرة 
من الصعب زعزعة االنطباع بأن استخدام "بالقول إن  وختمت االفتتاحية )35(اجلنسية؟

كما خلص نعمان  "ج يصــــــبح أكثر ســــــهولة عندما يكون األمر متعلقاً بالعرب.11الفقرة 
ســــــــــــاهار، من جمعية احلقوق املدنية يف إســـــــــــرائيل، لدى مناقشـــــــــــتهما  كارمي ويورام

ما وأبديا أســــفه، "مشــــروطة"املوضــــوع، إىل أن اجلنســــية اإلســــرائيلية للعرب يف إســــرائيل 
  )36(جتاه ذلك.

ثمة يف القطاعين العربي واليهودي منتقدون ألنشـــــــــــطة احلكومة عامة، وألنشـــــــــــطة 
جملس الديموغرافيا خاصــــــــــــة. فقد اتهمت املنظمات العربية غير احلكومية العاملة يف 
جمال حقوق اإلنســــــــــان تلك الهيئة التي ترعاها احلكومة بتبني ســــــــــياســــــــــات حتابي عن 

اع اليهودي وتهمش القطـــاع العربي. ويف اجلـــانـــب اليهودي، اتهمـــت طيـــب خـــاطر القطـــ
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دايان، التي كانت رئيســة جلنة الكنيســت لوضــع املرأة،  عضــو الكنيســت يف حينه، ياعيل
خلدمة الدولة، وأطلقت  "التبرع بأرحامهن"جملس الديموغرافيا بتشـــــــــجيع النســـــــــاء على 

صــــوص الدوافع الســــياســــية للمجلس زميلتها زهافا غالون نقداً أكثر إثارة للمشــــاعر بخ
  عندما قالت:

يعتقد البعض أن الســـكان العرب ســـيتبخرون إذا شـــجعنا النســـاء اليهوديات على 
إجناب املزيد من األطفال. أّما أنا فال أعتقد ذلك. لقد شـــــــــــهدنا مؤخراً تشـــــــــــريعًا 
مثيراً للمشكالت من ناحية الهيئات احلكومية يهدف إىل التضييق على السكان 

ب. لذا لن أفاجأ إذا أقر الكنيســــت قانوناً تمييزياً آخر. هناك ســــياســــة يجري العر
  )37(تنفيذها بشكل متعمد، وهي مضرة باملواطنين العرب يف إسرائيل.

، "اخللفي الباب"يتهم السياسيون اليمينيون الفلسطينيين بممارسة حق العودة عبر 
. وقدّرت وزارة الداخلية أن أكثر لذا جمدوا كل الطلبات الفلســـــــــطينية للمّ شـــــــــمل العائالت

، على 2002شـــخص من األراضـــي احملتلة كانوا حصـــلوا، يف أواســـط ســـنة  23,000من 
وقدرت  )38(وضـــــــــعية اإلقامة بإســـــــــرائيل من خالل زواجهم بفلســـــــــطينيين من إســـــــــرائيل.

إىل إسرائيل بموجب ملّ شمل العائالت  "هاجروا"فلسطيني  100,000وزارة الداخلية أن 
. وملواجهة هذه التطورات، أنشـــــأت الوزارة وحدة خاصـــــة لتتبع طلبات 1993منذ ســـــنة 

اجلنســـــــــية التي يقدمها العرب والتشـــــــــدد فيها. وتشـــــــــمل طرقها اســـــــــتخدام رجال التحري 
 )39(شــــيكل. 3000شــــيكل إىل  500اخلاصــــين، ورفع رســــوم الطلبات ســــتة أضــــعاف، من 

األكثر إثارة للقلق، من الناحية اإلسرائيلية، أن بعض األُسر العربية التي انتقلت  على أن
إىل األردن بعــد إنشـــــــــــــاء إســـــــــــرائيــل طلــب مؤخراً، بموجــب القــانون اإلســـــــــــرائيلي، العودة 

  )40(واسترجاع اجلنسية اإلسرائيلية.
دس قإن احملاوالت األكثر اتســــــاقاً الحتواء الفلســــــطينيين وترحيلهم، تتكشــــــف يف ال

الترحيل الهادئ "وقد عبّر أحد العناوين الرئيسية عن ذلك بالقول:  )41(منذ بعض الوقت.
. وتكتســــــــــــب اجلهود املتنــاغمــة لوزارة الــداخليــة وبلــديــة القــدس  )42("يصـــــــــــبح أكثر هــدوءاً

برئاســـــــة اليميني املتطرف الليكودي إيهود أوملرت، رئيس البلدية الســـــــابق الذي انضـــــــم 
الية نائباً لرئيس احلكومة ووزيراً للتجارة والصـــــناعة، من أجل إىل حكومة شـــــارون احل

تفريغ القدس الشـــــــــــرقية من ســـــــــــكانها العرب، ســـــــــــمعة قبيحة. ويف ســـــــــــياق هذا املناخ 
 250,000السياسي يتم التساهل مع امللصقات والكتابات على اجلدران التي تعلن أن 

  يل الفلسطينيين.شخص غادروا فعالً، وأن األردن هو فلسطين، وتدعو إىل ترح
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إن وزير الداخلية الســـــــابق، إيلي يشـــــــاي، كان مســـــــتعداً للذهاب إىل أبعد من ذلك، إذ 
اقترح تعــديــل قــانون العودة ملنع الزوجــات غير اليهوديــات، اللواتي تزوجن يهوداً، من 
الهجرة إىل إســـــرائيل بموجب قانون العودة. وهذه هي حالة املهاجرين الســـــوفيات على 

شــخصــاً غير يهودي حصــلوا على  246,037وتقدّر وزارة الداخلية أن من  وجه التحديد.
  )43(شخصاً من االحتاد السوفياتي السابق. 221,428اجلنسية اإلسرائيلية، جاء 

اتخذ النقاش احمليط باجلنســـــــية اإلســـــــرائيلية منعطفاً جديداً بفضـــــــل التغيرات التي 
هوية الشخصية. فهذه التسميات إللغاء إدراج اجلنسية يف بطاقات ال 2002طرأت سنة 

، وكانت حتى عهد قريب تستند إىل واحدة من الفئات الدينية "اإلسرائيلية"مل تكن تشمل 
تى ح "إســرائيلي"التالية: يهودي ومســلم ومســيحي ودرزي. وال تظهر التســمية العلمانية 

أقره  اآلن يف بطــاقــة الهويــة اجلــديــدة. وكي تتمــاشـــــــــــى وزارة الــداخليــة مع القــانون الــذي
تســـــــــمية وطنية لالســـــــــتخدام  132، وضـــــــــعت أكثر من 2002الكنيســـــــــت يف آذار/مارس 

الــداخلي. إالّ إن مــا يظهر يف بطــاقــة الهويــة اجلــديــدة هو مــا يلي: يهودي وعربي ودرزي 
وغير ذلك. بعبارة أُخرى: ُتدرج يف بطاقة الهوية اجلديدة لفظة عربي بدالً من مســـــــــــلم 

إلثني، إن مل يكن الديني املكشـــــوف، يف حالة اجلنســـــية ويبقى االنقســـــام ا )44(ومســـــيحي.
  ميزة ملحوظة يف املمارسة اإلسرائيلية.

  خاتمة
ديمــــاغوجيــــة "إذا واصــــــــــــــل الزعمــــاء الصـــــــــــهيونيون مــــا ســـــــــــمتــــه إحــــدى الصـــــــــــحف 

إفرون تصـــف نتائج مثل هذه الســـياســـات  ، فإن التعليقات األخيرة لبوعاز"الديموغرافيا
  ين اإلسرائيليين:بصورة أفضل من وصف معظم املعلق

ل ما من ســــبيل لكســــب الســــباق ضــــد معدل الوالدات العربي بصــــورة عامة ومعد
حتى على حساب حتويل البلد إىل جحيم  -  الوالدات الفلسطيني بصورة خاصة

إيكولوجي وحضـــري وعســـكري. وســـيصـــل من ال يســـتطيع رؤية املســـتقبل إالّ من 
املدافع يف اجلانب اآلخر عدداً  خالل مناظير املدفعية إىل اليوم الذي تزداد فيه

  )45(قياساً باملدافع يف جانبنا.
تســتند احللول املتعددة التي يطرحها اليمين واليســار يف إســرائيل إىل فكرة الفصــل 

وقد عبّر إيهود براك عن موقف  )46(بين الســــــــــكان التي تدعمها االعتبارات الديموغرافية.
يرة. وهذه الرؤية يف الواقع هي امتداد حزب العمل بوضــــــوح يف أثناء فترة حكمه القصــــــ

لفلسفة راعي براك الراحل يتسحاق رابين. ويمكن أن يُرى التعبير عنها اآلن يف السياج 
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الكهربائي الشــــــــــديد التحصــــــــــين الذي يجري بناؤه على األرض العربية لفصــــــــــل ســــــــــكان 
الضـــــــــــفــة الغربيــة عن إســـــــــــرائيــل. ويعني االنفصـــــــــــــال بــالنســـــــــــبــة إىل معظم اليمين طرد 

لفلســطينيين يف نهاية األمر مناألراضــي، وتنفيذ ســياســات الترحيل، عند الضــرورة، يف ا
إســــــرائيل نفســــــها بتبني تدابير تشــــــجيع املواطنين العرب على املغادرة. ويؤمن اليســــــار 
بالفصـــــل بين الشـــــعبين عن طريق حل الدولتين، من دون أن يويل قابلية حياة مثل هذه 

كراكوتزكين، من جـــامعـــة  - هنـــا كيف عبّر أمنون راز الـــدولـــة االهتمـــام الكـــايف. ونورد
إن حـــديـــث اليهود عن الـــديموغرافيـــا مثير للخوف... لقـــد كـــان "غوريون، عن ذلـــك:  -  بن

حل املشـــكلة. وها هم اليوم يكتشـــفون  1948هناك من يؤمن بأن التطهير العرقي ســـنة 
  )47("فزعين واقعاً سيظل فيه اليهود أقلية يف الشرق األوسط.

طلع شــــارون بدوره إىل حل هجين: منح الفلســــطينيين دولة تشــــبه البانتوســــتان ويت
يف مناطق غير متجاورة من الضـــــفة الغربية وغزة، يصـــــحبها الترحيل بالتدريج ألعداد 
كثيرة من الفلسطينيين عن إسرائيل إىل دولة البانتوستان املقترحة من خالل ما يسمى 

 ىل الدول العربية حتت عباءة األمن. ويرى عكيفاالتبادل السكاين، وعن الضفة الغربية إ

إلدار أن شـــــــــارون لن يُبعد الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني بأكمله، على الرغم من أنه ال يتورع عن 
ويعبّر آيف بريمور، مدير  )48(إبعاد قادته واغتيالهم وتنفيذ ســياســات الفصــل العنصــري.

ب، بصراحة أكثر عن خطة وزارة اخلارجية السابق ونائب الرئيس احلايل جلامعة تل أبي
شـــــارون الشـــــبيهة بالبانتوســـــتان للفلســـــطينيين، وهي خطة يصـــــفها مســـــتشـــــاروه بأنها 

. لقــد اعتقــد البيض يف جنوب إفريقيــا، يف نظــام الفصــــــــــــل العنصـــــــــــري "تنــازالت مؤملــة"
الســـــــابق، أنهم حلوا املشـــــــكلة الديموغرافية (ومعها مشـــــــكلة التصـــــــويت يف االنتخابات) 

وهمية داخلية يف جنوب إفريقيا يســــــتطيع املقيمون بها التصــــــويت  عندما أنشــــــأوا دوالً
مســـــتقلة. وهذا االســـــتقالل الرمزي يفتقر إىل أي  "أجنبية"كما لو أنهم مواطنون يف دولة 

مضـــــــــــمون من ناحية قابلية الدولة للحياة والســـــــــــيادة، نظراً إىل أن هذه الدول الوهمية 
  ،ستكون، وفقاً لبريمور "ولة الفلسطينيةالد"تبقى معتمدة تماماً على منشئيها. وهذه 

تتكون من عدد من املعازل التي تفتقر إىل  "دولة"حمدودة باملدن الفلســــــطينية، 
الســــــيادة، ومن دون أي موارد للعيش الذاتي. وســــــتبقى أراضــــــي الضــــــفة الغربية 
وغزة يف أيـــدي اإلســـــــــــرائيليين، وســـــــــــيتحول الفلســـــــــــطينيون املقيمون بهمـــا إىل 

  )49(."البلد اآلخر"يف ذلك  "مواطنين"
إن مثل هذه التجربة حمكوم بالفشـــــــــــل، على غرار فشـــــــــــل جتربة جنوب إفريقيا بعد 
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  حرب دموية طويلة.
ويف هذا الســـــــــياق بالذات قدم الفلســـــــــطينيون إىل اإلدارة األميركية قبل عام مذكرة 

ن أ(تضـــــــم خرائط مفصـــــــلة) جتمل اســـــــتمرار األنشـــــــطة االســـــــتيطانية اإلســـــــرائيلية، وترى 
التطورات على األرض من ناحية توســع املســتعمرات عطلت فرص قيام دولة فلســطينية 

بني وت قابلة للحياة. واملعنى الضــــــــمني لذلك، كما يقولون، هو التخلي عن حل الدولتين
وهو أمر أســـتطيع أن أقول يف شـــأنه إن إســـرائيل والواليات  - حل الدولة ثنائية القومية

  )50(سترفضه.املتحدة والبالد األُخرى 
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