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ألون طال * 

ل من الخالف الديمغرافي  التحوُّ

إلى االستدامة 

* رئيس دائرة السياسات العامة يف جامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب »األرض ممتلئة 

- معالجة االكتظاظ السكاني يف إرسائيل« ..
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أيديولوجيا  عن  تعرب  مصطلحات  عىل  املقال  هذا  »يحتوي 

تعابريه  الكاتب  التحرير طبعا ال تشارك  وفكر معيّنني. أرسة 

ارتأينا  وقد  هو.  نظره  وجهه  عن  تعرب  وهي  ومصطلحاته 

بصفتها  هي  كما  الكاتب  استعملها  التي  التعابري  عىل  اإلبقاء 

بعًضا  للقارئ  يعكس  ما  ومنطلقاته،  وفكره  توجهه  تعكس 

األكاديميا  أوساط  يف  الحقل  هذا  يف  تدور  التي  النقاشات  من 

اإلرسائيليّة. )هيئة تحرير »قضايا«(

مقدمة: فيما يتعّدى الخطاب 
م العنوان الرئييس الذي تصدَّر الصفحة األوىل لصحيفة  ُصمِّ

يف  الصادر  عددها  يف  انتشاًرا،  األوسع  أحرونوت«  »يديعوت 

العامة  أوساط  يف  الفزع  يثري  نحو  عىل   ،١٩٨٧ تموز   ٦ يوم 

تكون  لن  إرسائيل   –  2000 العام  »بحلول  اإلرسائيليني:  من 

يهودية«. وأظهرت الصورة التي أُرِفقت مع هذا العنوان جيئوال 

علوم  يف  الباحث  سوفري،  وأرنون  اليمينية،  السياسية  كوهني، 

نتائج  يقيِّمان  وهما  حيفا،  جامعة  يف  الجغرافيا/الديمغرافيا 

الضمنّي  املعنى  لتوّه. كان  تحليل جديد كان سوفري قد نرشه 

أن  اليهود  عىل  يتعني  أنه  يف  كامنًا  التحليل  هذا  يوحيه  الذي 

من  بكثري  أكرب  عدد   - األطفال  من  املزيد  بإنجاب  يبارشوا 

األطفال - إن كانوا يريدون أن يتفادوا ما قد يرقى يف نظرهم 

إىل كارثة ديمغرافية: فقدان السيادة اليهودية. 

لم يُكن هذا النمط من التفكري الذي كان سائًدا يف تلك الحقبة 

يقترص عىل القيادة اليهودية، حيث أن اإلرسائيليني عامة كانوا 

صحتها،  يف  ومشكوك  مؤّكدة  غري  بمقولة،  وافية  معرفة  عىل 

العربيات  األّمهات  أرحام  عىل  تطلِق  عرفات،  يارس  إىل  ُتعزى 
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يومنا  الفلسطيني«. وحتى يف  للشعب  الرسّي  »السالح  تسمية 

عرب  السالح  لحمل  عرفات  أطلقها  التي  الدعوة  تنترش  هذا، 

أنه »إذا لم نستطع أن نهزمهم  شبكة اإلنرتنت، حيث تفرتض 

د أننا سنتمّكن من التفوق عليهم  يف ساحات الحرب، فمن املؤكَّ

يف تعداد ذرِّيتنا«. 

ولكن مما ال شّك فيه أن أًيا من هذه التوقعات الديمغرافية 

النقيض  فعىل  الواقع.  أرض  عىل  يتحقَّق  ولم  النور  يبرص  لم 

إىل  إرسائيل  يف  السائدة  السكانية  االتجاهات  تشري  ذلك،  من 

العكس تماًما: فقد شهدت معدالت املواليد اليهود زيادة ثابتة، 

بينما طرأ انخفاض ملحوظ عىل مستويات الخصوبة يف أوساط 

السكان العرب. وال يبدو أن هناك أي انتصار ديمغرايف يلُوح يف 

األفق املستقبيل املنظور. 

ومن بني املسائل الحاسمة العديدة التي تقع يف صميم التوتر 

مسائل  ثّمة  إرسائيل،  يف  العرب  اليهود  بني  القائم  التاريخي 

قليلة بلغت يف مدى حّدتها ما بلغته حدة النمو السكاني. فمنذ 

يفتأ زعماء كل مجتمع  لم  اآلن،  مائة عام وحتى  يربو عىل  ما 

من هذين املجتمعني يشريون إىل خصوبة النساء باعتباره عتاًدا 

تسبّبت  إرسائيل،  دولة  إقامة  ومنذ  اإلسرتاتيجّي.  عتادهم  من 

األغلبية  لضمان  ُصمِّمت  التي  الديمغرافية  اإلسرتاتيجيات 

يف  العربية  األقلية  يف  الثقة  انعدام  حالة  تفاُقم  يف  اليهودية 

البالد. كما أفضت هذه السياسات العامة التي تبعث عىل القلق 

إىل نتائج لم تكن يف الحسبان، وذلك يف الوقت الذي يمكن أن 

تكون قد شّجعت فيه عىل زيادة مستويات الخصوبة يف أوساط 

أنه »سباق نحو  مجموعات معينة داخل إرسائيل. ففيما يبدو 

والسياسات  الترصيحات  أفرزت  أساسية،  ناحية  الهاوية« من 

التي ُتعنى بتشجيع الَحمل والوالدة زيادة سكانية هائلة تجلب 

آثاًرا كارثية عىل بيئة املنطقة والخدمات االجتماعية فيها. وقد 

آن األوان لتغيري هذه السياسات والترصيحات. 

التي  االستقالل  حرب  عقب  ثار  الذي  الغبار  ينقشع  لم 

لت حديثًا  ُشكِّ التي  الحكومة،  عندما وجدت  خاضتها إرسائيل 

لها إطالق برنامج وطني  تيرّس  التي  الوقت واملوارد  يف حينه، 

»يشّجع عىل الحمل والوالدة«. فقد خّصص دافيد بن غوريون، 

جائزة  الحقبة،  تلك  يف  السوفييتي  التقليد  يحاكي  كان  الذي 

عرشة  ينِجبن  اللواتي  البطالت  لألمهات  لرية  مائة  قدرها  بلغ 

أطفال أو أكثر. ورسعان ما ُطرحت مجموعة من الحوافز لألرس 

تُحول  التي  العقبات  من  بسلسلة  وأُتبِعت  ذلك،  بعد  الكبرية 

وتحوّلت  الحمل.  منع  وسائل  إىل  والوصول  اإلجهاض  دون 

من  ساٍم  هدف  إىل  توراتّي  أمر  من  َوتكاْثروا«  »أَْثِمُروا  عبارة 

أهداف هذه السياسة. ومن وجهة نظر الحكومات الصهيونية 

اإلرسائيلية، كان التوجه الذي اعتمدته البالد يف سياسة تشجيع 

للمرة  السياسات  هذه  ُطرحت  عندما  منطقيًا  والوالدة  الحمل 

وشعرت  سكانها  عدد  بضآلة  تتّسم  األرض  كانت  فقد  األوىل. 

الدولة اليهودية بأنها تواجه تهديًدا ديمغرافيا يكتنف وجودها. 

ويف يومنا هذا، وبعد سبعني عاًما، يبدو أن هذه التدابري باتت 

بمثابة آثار بالية خلَّفتها حقبة مختلفة تمام االختالف يف تاريخ 

إرسائيل. 

وخالل القرن العرشين، برزت الديمغرافيا باعتبارها إحدى 

واليهود  العرب  يستطيع  التي  العظيمة  املعركة«  »ساحات 

منذ عقد  فيها. ولكن  القومية  يشنّوا هجماتهم  أن  املتنافسون 

فمع  يذكر،  وجود  الديناميات  لهذه  يُعد  لم  ونيّف  الزمن  من 

قليل من االستعراضات الرّنانة، نشأ موقف مختلف تماًما تجاه 

التطلعات القومية والدور الذي يضطلع به إنجاب األطفال يف 

الفريد  أوساط »اإلرسائيليني العرب«، وحلَّ مستوى الخصوبة 

واملرتفع محّل التباين يف معدالت املواليد بني الطرفني املتنافسني. 

وقد أزفت ساعة اإلعالن عن انقضاء هوس الحكومة اإلرسائيلية 

بالخصوبة والدعوة التي وّجهها الساسة الفلسطينيون للنساء 

ُقدِّر  التي  فاألرض  حّد.  أقىص  إىل  املواليد  إلنجاب  العربيات 

عن  ممتلئة  باتت  يتقاسموها  أن  والفلسطينيني  لإلرسائيليني 

آخرها. وأصبحت الكثافة العالية واآلثار السلبية العديدة التي 

تفرزها تتطلّب توّخي مستوى جديد من العقالنية واالستقرار 

واالستدامة. 

الذي  الرسيع  السكاني  النمو  تاريخ  املقالة  هذه  تدُرس 

شهدته إرسائيل ودالالته: ما القوى االجتماعية والسياسية التي 

تقف وراء هذه االتجاهات؟ وما اآلثار التي ترّتبها عىل التعاون 

التعايش بني إرسائيل وفلسطني؟  اإلقليمي واالرتقاء بمستوى 

وهناك تغري بطيء، يف وسع املرء أن يدركه ويعاينه يف الوقت 

نفسه، يف الطريقة التي ينظر فيها اإلرسائيليون إىل الديناميات 

الديمغرافية يف الرشق األوسط. فقد وىّل عرص الرصاع الديمغرايف 

هذا  بلوغ  إىل  األطراف  جميع  سارعت  وُكلّما  رجعة.  غري  إىل 

االستنتاج نفسه - الذي يرى أن النتيجة املؤكدة الوحيدة التي 

إيكولوجية  املرتفعة هي كارثة  إليها معدالت الخصوبة  تفيض 

ح أن تملك هذه األطراف  واجتماعية تطال الجميع - فمن املرجَّ

القدرة عىل توقُّع مستقبل مستدام مًعا. 

قرن من الصراع الديمغرافي 
يف سياق املعركة الدائرة للفوز بالهيمنة الديمغرافية، استهّل 

الصهاينة مساعيهم يف أواخر القرن التاسع عرش بتفّوق عددي 

العثمانية  فلسطني  يف  أما  بأرسه،  العالم  مستوى  عىل  ساحق 

نفسها فقابل ذلك نقص ملحوظ يف أعدادهم. وبسبب الويالت 
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تدُرس هذه المقالة تاريخ النمو السكاني السريع الذي شهدته إسرائيل ودالالته: 

ما القوى االجتماعية والسياسية التي تقف وراء هذه االتجاهات؟ وما اآلثار التي 

بها على التعاون اإلقليمي واالرتقاء بمستوى التعايش بين إسرائيل وفلسطين؟ 
ّ

ترت

وهناك تغير بطيء، في وسع المرء أن يدركه ويعاينه في الوقت نفسه، في الطريقة 

التي ينظر فيها اإلسرائيليون إلى الديناميات الديمغرافية في الشرق األوسط. فقد 

ما سارعت جميع األطراف إلى بلوغ 
ّ

ل
ُ

ى عصر الصراع الديمغرافي إلى غير رجعة. وك
ّ

ول

هذا االستنتاج نفسه - الذي يرى أن النتيجة المؤكدة الوحيدة التي تفضي إليها 

معدالت الخصوبة المرتفعة هي كارثة إيكولوجية واجتماعية تطال الجميع - فمن 

ع مستقبل مستدام مًعا. 
ُّ

ح أن تملك هذه األطراف القدرة على توق المرجَّ

واألوبئة  العسكري  االحتالل  ِحقب  خلّفتها  التي  املزدوجة 

املميتة، وبعد أن غاب الصليبيون عن املشهد، ولم يتبقَّ سوى 

330,000 إنسان يف املتوسط يعيشون يف »أرض إرسائيل« عىل 

الرومان،  يد  عىل  اليهود  ُنِفي  أن  وبعد  السنوات.  مئات  مدى 

كانت الطوائف اليهودية يف فلسطني تتسم بقلة تعدادها نسبيًا، 

يف جميع أحوالها وعىل مدى قرون من الزمان، وذلك باملقارنة 

عدد  ولكن  فيها.  األغلبية  يشّكلون  كانوا  الذين  العرب  مع 

الفلسطينيني األصالنيني خالل هذه السنوات كان ضئياًل للغاية 

املحليني  العرب  السكان  أخماس  فأربعة  األحوال.  جميع  يف 

 ٨00 بني  يرتاوح  فيما  الكفاف  عيشة  يعيشون  كانوا  تقريبًا 

القدس  سكان  تعداد  يكن  ولم  صغرية.  ريفية  قرية   ٩00 إىل 

يتجاوز ٩,000 نسمة يف العام ١٨00. وقد زاد عدد سكان هذه 

املدينة إىل 22,000 نسمة بحلول العام ١٨٧0. وُيعزى ذلك يف 

جانب كبري منه إىل الهجرة اليهودية. 

البدائية  الظروف  شهدت  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف 

تحواًل  العثمانية  اإلمرباطورية  عهد  إّبان  سائدة  كانت  التي 

السكان  تعداد  تضاعف   ،١٩١٤ العام  فبحلول  األفضل.  نحو 

الخصوبة  بفعل  نسمة،   ٦02,000 إىل  فلسطني  يف  املسلمني 

تعداد  وبلغ  املتوقع.  العمر  متوسط  وزيادة  والهجرة  العالية 

الطوائف املسيحية واليهودية مجتمعًة ١20,000 نسمة يف تلك 

يف  أرسع  وترية  تشهد  الطوائف  هذه  كانت  ذلك،  ومع  الفرتة. 

العامة،  الصحة  معايري  عىل  طرأ  الذي  التحسن  بفضل  نموّها 

والذي اقرتن بوصول الرواد الصهاينة من أوروبا. 

إبان حقبة  فلسطني  عاشوا يف  الذين  العرب  السكان  وكان 

العرشين  القرن  من  األول  النصف  خالل  الربيطاني  االنتداب 

يف  وذلك  االنقسام،  ويسودها  بالتنوع  تتسم  مجموعة  يؤلفون 

التاسع  اليوم. ففي أواخر القرن  صورة ال تغاير حال خلفهم 

 Laurence( عرش، حدد عالم األنثروبولوجيا لورانس أوليفانت

املجتمعات  بني  متمايزة  إثنية ودينية  فئات  Oliphant( تسع 

ذلك،  ومع  غريها.  دون  حيفا  مدينة  يف  ذلك  وكان  العربية، 

الفلسطينيون بجميع أطيافهم ومشاربهم، يف  القوميون  أدرك 

مرحلة مبكرة، أن التعداد الذي يضم املاليني من اليهود الذين 

كانوا يعيشون يف حالة من الضيق الشديد يف أوروبا واألرايض 

العربية كان كبريًا بما فيه الكفاية لكي يهّدد مركز األغلبية الذي 

يتمتعون به. وقد جرى التوصل إىل إجماع رأى أن فرض حظر 

عىل الهجرة اليهودية ُيَعّد من أبجديات برنامج العمل السيايس 

الوطنية  األيديولوجيا  محاور  من  مركزًيا  ومحوًرا  العربي 

الفلسطينية الوليدة. 

وقد عمد املسؤولون الكولونياليون الربيطانيون، الذي ألفوا 

أبداها الساسة  التي  أنفسهم عالقني بني االلتزامات املتضاربة 

بادعاءات قومية متنافسة، إىل املراوغة يف بادئ األمر، ثم سعوا 

إىل التوصل إىل حل وسط. ولكن بحلول حقبة الثالثينيات من 

القرن املايض، أضحت أعمال العنف التي شنّها الفلسطينيون 

كبريًة  الكولونيالية  الحكومة  اليهود وعىل  العرب عىل جريانهم 

نفسه،  الوقت  ببساطة. يف  إدارتها  الصعب  كان من  إىل درجة 

أهمية  يكتسب  العربي  العالم  قّدمه  الذي  السيايس  الدعم  بدأ 

هزيمة  يف  الحلفاء  اعتمدها  التي  اإلسرتاتيجية  يف  محورية 

وجوب  لندن  يف  الربيطانيون  القرار  صنّاع  وقّرر  النازيني. 

العام ١٩١٧  يف  بلفور  اللورد  قطعها  التي  الوعود  عن  التخيل 

بشأن تيسري إقامة وطن قومي لليهود، والتي انتقلت بعد ذلك 

إىل عصبة األمم. وأُنِحي بالالئمة عىل الكثافة السكانية املرتفعة 

إيجاد  ففي سياق  وبالفعل،  املحدودة،  االستيعاب«  و»إمكانية 

 Sydney( مسّوغ لحظر الهجرة اليهودية، أعلن سيدني ويب

Webb(، وزير املستعمرات الربيطاني، وعىل نحو ينّم عن مكر 

يف  شرب«  موضع  بقْدر  »ولو  متسع  هناك  يكن  لم  أنه  ودهاء، 

فلسطني.  
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أمام هجرة  كانت مرَشعة  التي  األبواب  أُغلِقت  ما  ورسعان 

اليهود  من  باملاليني  يحِدق  املوت  وكان  فلسطني.  إىل  اليهود 

الزعماء  تبنّاه  الذي  الديمغرايف  للموقف  نتيجًة  األوروبيني 

والبريوقراطيني  الساسة  وإذعان  الفلسطينيون  القوميون 

الربيطانيني وموافقتهم. وبدا أن العرب ربحوا هذه الجولة من 

من  للغاية  متأخرًا  جاء  النرص  هذا  ولكن  الديمغرايف.  الرصاع 

وجهة نظر الفلسطينيني. 

وكان الزعيم الصهيوني، زئيف جابوتنسكي، أحد الزعماء 

عن  حديثهم  يف  صادقني  كانوا  ممن  الحقبة  تلك  يف  القالئل 

التطلعات القومية اليهودية. ففي الوقت الذي أعاد فيه التأكيد 

الدولة  يف  العربية  لألقلية  املدنية  الحقوق  بمنح  االلتزام  عىل 

»الجدار  بعنوان  وضعها  التي  الشهرية  املقالة  تِقّر  اليهودية، 

كانت  التي  النهائية  بالنوايا   )The Iron Wall( الحديدي« 

السكان  اعرتت  التي  املخاوف  وبمرشوعية  تبيِّتها  الصهيونية 

العرب املحليني: ففي الواقع، كان الهدف املتوخى من الهجرة 

اليهودية يكمن يف زيادة أعداد السكان اليهود إىل أن يتحولوا إىل 

أغلبية ال مراء فيها يف دولة يهودية. ويف أعقاب املحرقة، أماطت 

الديمغرافية  حساباته  عن  اللثام  غوريون  بن  دافيد  يوميات 

الواضحة، حيث عربَّ عن قلقه من أن عدد الجنود اليهود الذين 

نجوا من املذابح النازية لم يكن كافيًا للصمود يف وجه الهجمات 

والدول  الفلسطينيون  العرب  يشنها  أن  املتوقع  من  كان  التي 

العربية املجاورة. وحيث بات القتال العسكري أمرًا محتوًما ال 

مفر منه، بات يتضح وعىل نحو متزايد أن األعداد تتبوأ أهمية 

قصوى. 

ويف نهاية املطاف، لم يكن اليهود البالغ تعدادهم ٦30,000 

العام  بحلول  فلسطني  إىل  الوصول  من  تمّكنوا  ممن  نسمة، 

تقريبًا.  املحليني  السكان  تعداد  ثلث  سوى  يشكلون   ١٩٤٨

ولكن تبنّي أن هذا العدد وّفر كتلة حاسمة بدرجة كافية أتاحت 

الضئيلة  أعدادهم  من  الرغم  وعىل  فّعالة.  قتالية  قوة  تشكيل 

الصعاب  مواجهة  يف  اليهودية  الدولة  انترصت  فقد  نسبيًا، 

الهائلة التي واجهتها، حيث صّدت الهجمات التي شنّتها ستة 

العربية  وامليليشيات  العامني ١٩٤٨-١٩٤٩  يف  عربية  جيوش 

الفلسطينية املحلية. وبات السبيل ممّهًدا لخوض جولة جديدة 

من املعركة الديمغرافية بني الشعبني. 

سياسة ديمغرافية لدولة يهودية 
نشأتها،  منذ  إرسائيل،  أطلقتها  التي  السياسات  وظفت 

طائفة من األدوات السياساتية والحوافز االقتصادية. وتتقاطع 

هذه السياسات بمجموعها يف عدد قليل من العنارص املشرتكة: 

وتكفل  فيها،  مواربة  ال  بصورة  بتعدُّديتها  تتّسم  فهي 

املعاملة التفضيلية لليهود. 

وهي تستخدم مجموعة من سياسات »الرتغيب والرتهيب«: 

هجرتهم  عىل  اليهود  ملكافأة  االقتصادية  الحوافز  حيث 

وسلوكهم عىل صعيد إنجاب األطفال، يف الوقت الذي يجري فيه 

ثنْي النساء الالتي يسعنْي إىل تقليص مستويات خصوبتهن من 

خالل اإلجهاض ووسائل منع الحمل. 

أُِعّدت لكي تحققها يف أحوال  التي  وهي ال تحقق األهداف 

ليست بالقليلة. 

التي  املقصودة  غري  والعواقب  الكالسيكية،  الحاالت  ومن 

إرسائيل  اعتمدتها  التي  الديمغرافية  السياسات  أفرزتها، 

بن  دافيد  الوزراء  رئيس  أطلقها  والتي  ذكرها  اآلنف  املكافآت 

غوريون للتشجيع عىل الحمل والوالدة. فهذا القرار الذي اّتخذه 

مجلس الوزراء يف العام ١٩٤٩ اتُّخذ قبل إبرام اتفاقية الهدنة 

بني إرسائيل وخصومها يف حرب االستقالل التي خاضتها، حيث 

ُمنحت النساء اإلرسائيليات اللواتي أنجبَْن عرشة أطفال ما يقرب 

من ١00 لرية )ما يعادل 3,000 دوالر اليوم(. وبعد نحو عقد 

من طرح هذه الجائزة النقدية لهؤالء الوالدات الخارقات، كان 

يتعنّي عىل أحد أعضاء الحكومة أن يخرب رئيس الوزراء بأنه عىل 

الرغم من أن نيّته كانت تكمن يف رفع معدالت املواليد املتواضعة 

يف أوساط اليهود، فإن أغلبية املستفيدات من الجائزة ُكنَّ من 

النساء العربيات. وألغى بن غوريون هذا الربنامج، حيث أعلن 

أن الوكالة اليهودية، وهي الذراع العملياتي غري الحكومي التابع 

للحركة الصهيونية، هي من يتوىل املسؤولية عن هذه املبادرة، 

بحيث استطاعت أن تقص العرب منها بصورة قانونية. 

وكان من شأن االلتزام الذي قطعته إرسائيل بمعاملة جميع 

الديمغرافية  السياسات  جعل  أن  املساواة  قدم  عىل  مواطنيها 

التي تصّب يف صالح اليهود أداة فّظة من األدوات التي توظفها 

عىل  اليهود  تشجيع  وكان  يهودية.  أغلبية  تشكيل  سبيل  يف 

الهجرة إسرتاتيجيًة تتسم بقدر أكرب بكثري من النجاعة لضمان 

قانون  وكان  الوليدة.  الدولة  يف  اليهودية  األغلبية  استمرارية 

الرمزية  الترشيعات  أحد   ،١٩50 العام  يف  ُسن  الذي  العودة، 

األوىل واألهم التي صدرت يف البالد. فهذا القانون يمنح اليهود 

حيث  وطنهم،  إىل  »العودة«  يف  الحق  العالم  أنحاء  جميع  يف 

أصالني  أبناء شعب  باعتبارهم  وبصورة ضمنية  بهم  يعرتف 

اإلرسائييل  التاريخ  سنوات  مدى  وعىل  إرسائيل«.  »أرض  يف 

هذه  من  يهودي  ماليني  ثالثة  عىل  يربو  ما  استفاد  السبعني، 

الفرصة، وهؤالء يمثلون نحو 20 يف املائة من تعداد اليهود عىل 

امتداد العالم. 
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من  الصهيونية  مناهضة  إىل  الداعون  ينتقص  ما  وغالبًا 

بها،  اليهود  إرسائيل  تخّص  التي  املفتوح  الباب  سياسة 

العنرصية  األيديولوجيا  مظاهر  من  مظهر  بأنها  ويسّمونها 

والشوفينية. ولكن بعد عقود من التمييز والدرس املستفاد من 

املحرقة، ال يتيرّس للمرء أن يفرتض أنه ال ينبغي أن يملك اليهود 

الحق يف برنامج يمنحهم األفضلية يف الهجرة إىل دولتهم. ومما 

األرُس واملجتمعات  الدويل يعرتف بحق  القانون  أن  ال شك فيه 

القومية  الهجرة  معايري  بمرشوعية  يسلِّم  وهو  الشمل،  لّم  يف 

بناًء عىل أسس إثنية. ومما يبعث عىل االنزعاج كذلك أن أًيا من 

سياسات الهجرة التفضيلية املماثلة يف بلغاريا وفنلندا واملجر 

انتقاد عىل  أملانيا، لم يكن موضع  وسلوفاكيا واليونان، وحتى 

ما  وحدها  هي  إرسائيل  إىل  اليهود  هجرة  أن  ويبدو  اإلطالق. 

تخلق مشكلة أخالقية أمام من ينتقدون إرسائيل. 

وعىل الرغم من موجات الالجئني اليهود الذي حّطوا رحالهم 

فرتات  معظم  مدار  عىل  كافية  الهجرة  تكن  لم  فلسطني،  يف 

تاريخ إرسائيل لكي تضاهي وترية الخصوبة يف أوساط العرب. 

ديمغرافية  قوة  تمثل  باتت  الهجرة  أن  اليوم،  املؤكد،  ومن 

ليس لها شأن - بالنظر إىل أن أعداد اليهود الذين يصلون إىل 

إرسائيل تماثل أعداد من يغادرونها منهم - حيث يبلغ متوسط 

عندما  فحتى  ذلك،  ومع  السنة.  يف  مهاجر   2٤,000 تعدادهم 

املوجات  من  بكثري  أكرب  عدًدا  تضم  اليهودية  الهجرة  كانت 

البرشية، كان تعداد العرب يف املجتمع اإلرسائييل يشهد زيادة 

ثابتة ومّطردة بفضل ارتفاع معدالت الخصوبة يف أوساطهم - 

مع  تزيد  اليهود  الزعماء  القلق بني صفوف  وكانت مستويات 

هذه الزيادة. فقد شّكلت الديمغرافيا لغزًا يثري الحرية والقلق يف 

نظر الساسة الصهاينة. 

أصوات  واألخرى  الفينة  بني  برزت  السنوات،  مدى  وعىل 

معزولة دعت إىل إنفاذ تدخالت تقوم عىل التمييز يف أساسها. 

»ترحيل«  إىل  منها  دعا  ما  تطرًّفا  األصوات  هذه  أكثر  وكان 

يستندون  األصوات  هذه  أصحاب  وكان  العرب.  املواطنني 

الباكستان/ تقسيم  قبيل  من  دولية،  سوابق  إىل  دعوتهم  يف 

آخرون  ج  وروَّ بينهما.  السكان  وتبادل   ١٩٤٧ العام  يف  الهند 

الهجرة وُتغريهم بها.  العرب اإلرسائيليني عىل  سياسات تحّث 

عىل  خاص  بوجه  الجدل  أثار  الذي  الشواهد  أحد  انطوى  وقد 

مذكرة داخلية أعّدها يرسائيل كينغ، وهو أحد كبار املسؤولني 

يف وزارة الداخلية، بعدما جرى ترسيبها إىل الصحافة يف العام 

١٩٧٦. فقد استعرضت هذه املذكرة توّقعات ديمغرافية قاتمة 

وعرّبت عن املخاوف التي ساورت كاتبها حيال فقدان األغلبية 

مثرية  كينغ  اقرتحها  التي  الحلول  الجليل. وكانت  يف  اليهودية 

يف  العرب  العمال  عدد  تحجيم  من  تراوحت  حيث  لالستياء: 

الدراسية  املنح  بتقديم  مروًرا  الحكومة،  تموّلها  التي  املصانع 

للدراسة يف جامعات أجنبية، إىل استهدافهم يف جباية الرضائب. 

يمينيون  ساسة  دعا  املذكرة،  هذه  ترسيب  من  سنوات  وبعد 

ومتطرفون، من أمثال مئري كهانا ورحبعام زئيفي، إىل ترحيل 

املواطنني اإلرسائيليني-العرب بدافع من القلق الذي انتابهم إزاء 

التوازن الديمغرايف يف البالد. 

ومن األهمية بمكان أن نشّدد عىل أن أًيا من هذه املقرتحات 

لم يكتسب زخًما ُيؤَبه له يف أوساط صانعي القرار اإلرسائيليني. 

ولم يكن التقرير الذي أعّده كينغ سوى مبادرة مستقلة خرج 

ح له بإعدادها. وُمنع مئري كهانا،  بها بريوقراطي مارق ولم يرصَّ

اإلرسائييل  الربملان  النتخابات  الرتشح  من  املطاف،  نهاية  يف 

بسبب مواقفه العنرصية. 

عىل  املحافظة  يف  رغبتها  اإلرسائيلية  الحكومات  ُتخِف  لم 

العامة  السياسات  وصف  يمكن  ذلك،  ومع  يهودية.  أغلبية 

الفعلية بأنها »تفضيلية« وأنها لم تتضمن تدابري اإلبعاد وغريه 

اإلنسان  لحقوق  صارًخا  انتهاًكا  شّكلت  التي  الخطوات  من 

وا رحالهم في فلسطين، لم 
ّ

وعلى الرغم من موجات الالجئين اليهود الذي حط

تكن الهجرة كافية على مدار معظم فترات تاريخ إسرائيل لكي تضاهي وتيرة 

الخصوبة في أوساط العرب. ومن المؤكد، اليوم، أن الهجرة باتت تمثل قوة 

ديمغرافية ليس لها شأن - بالنظر إلى أن أعداد اليهود الذين يصلون إلى إسرائيل 

تماثل أعداد من يغادرونها منهم - حيث يبلغ متوسط تعدادهم 24,٠٠٠ مهاجر 

في السنة. ومع ذلك، فحتى عندما كانت الهجرة اليهودية تضم عدًدا أكبر بكثير 

من الموجات البشرية، كان تعداد العرب في المجتمع اإلسرائيلي يشهد زيادة 

ردة. 
ّ

ثابتة ومط
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عن  النظر  وبرصِف  اإلطالق.  عىل  العرب  للمواطنني  الواجبة 

الخوف يف نفوس  الديمغرافية  العوامل  أّججت هذه  فقد  ذلك، 

أبناء األقلية العربية يف إرسائيل وأسهمت يف شّد أزرهم وتقوية 

عزمهم عىل إنتاج أرس كبرية للغاية. 

التحول الديمغرافي 
في أوساط العرب اإلسرائيليين 

أن  نّدعي  أن  بمكان  الصعوبة  من  مىض،  ما  إىل  بالنظر 

عن  »تنّم  كانت  الفرتة  هذه  خالل  باليهود  أملّت  التي  الشواغل 

إىل  يفتقر  خوف  عىل  تنطوي  فالكراهية  األجانب«.  كراهية 

العقالنية. وكانت االتجاهات الديمغرافية، والخطاب العدواني 

املؤكد  ومن  عقود.  مدى  عىل  تماًما  واقعية  بها،  اقرتن  الذي 

كانوا  الذين  الفلسطينيني  الساسة  يف  هناك نقص  يكن  لم  أنه 

ل خطابهم  أُواَرها. فقد شكَّ النار وُيذكون  الزيت عىل  يصبّون 

الذي شجع عىل الحمل والوالدة والدعوات التي أطلقوها إلنجاب 

األطفال عىل نحو يكفل التفوق عىل أعداد اليهود محوًرا عمليًا 

قيام  مرشوعية  استهدفت  التي  العامة  الهجمات  محاور  من 

دولة يهودية يف الرشق األوسط. ففي هذا السياق، عرّب الشاعر 

الفلسطيني الشهري، محمود درويش، عن رضاه بصورة جريئة 

التاسع يف قصيدة  وعدائية عندما احتفى بالنرص بمولد طفله 

قومية رائجة تشتعل فيها جذوة الغضب: 

»وأطفايل ثمانيٌة

وتاسعُهم.. سيأتي بعَد صيْف

فهْل تغضْب؟

ْل سجِّ

أنا عربّي.« 

من املؤكد أن درويش لم يكن الوحيد يف أرسته. ففي الواقع، 

تعدادات  يف  لوا  ُسجِّ الذين  العرب«  »اإلرسائيليني  أعداد  كانت 

السكان الوطنية املتعاقبة استثنائية: فبحلول حقبة الستينات 

من القرن املايض، كان متوسط حجم األرسة اإلرسائيلية املسلمة 

يبلغ تسعة أطفال. وقد انخفض هذا العدد إىل ٨.٤ أطفال يف 

العام ١٩٧٤، ثم إىل ٧.2 أطفال يف العام ١٩٧٩. ولم يكن يسبق 

ملعدل الخصوبة هذا مثيل يف أي بلد غربي يف ذلك الوقت. وقد 

الديمغرافية  بامليزة  الفوز  أجل  من  دارت  التي  املعركة  أن  بدا 

القلق  تثري  املسألة  هذه  وكانت  جديدة،  مستويات  إىل  وصلت 

كان  ولذلك،  اليهودية.  األحزاب  معظم  يف  اليهود  الزعماء  لدى 

من الصعوبة أن يرى املرء أن رياح الحداثة والحركة النسوية 

الرباغماتية كانت تهّب بقوة يف تلك الفرتة عىل املواطنني العرب 

يف إرسائيل. فقد كان تحوُّل يبعث عىل الذهول يف طور التشّكل. 

ما  السكان  دراسات  يف  الحديثة  النظريات  أهم  بني  ومن 

يسمى بـ»نظرية التحول الديمغرايف«. وقد ظهرت هذه النظرية 

يد وارن سمبسون ثومسون  العام ١٩2٩ عىل  األوىل يف  للمرة 

)Warren Simpson Thompson(، وهو ربما أبرز الباحثني 

أكاديمية  مقالة  يف  عرصه،  يف  السكان  دراسات  يف  األمريكيني 

الحديث  التاريخ  مقالته  يف  ثومسون  ويستعرض  رائدة. 

العادة يف  للحضارات البرشية ويفرتض أن السكان يمّرون يف 

أربع مراحل متمايزة مع التقدم الذي تعيشه املجتمعات: 

الزراعة،  أن عرفت  البرشية جمعاء منذ  املرحلة األوىل  َتِسم 

عرشات  قبل  األرض  وفالحة  الحيوانات  تربية  استهلّت  حينما 

مرحلة  وخالل  عرش.  الثامن  القرن  حتى  السنوات  من  اآلالف 

الوفيات  املواليد ومعدالت  الحداثة هذه، كانت معدالت  قبل  ما 

مرتفعة للغاية، مما جعل السكان يف حالة ثابتة إىل حد كبري، 

حيث كانت أعدادهم تزيد أو تقّل حسب توفر إمدادات الغذاء. 

معظم  أن  غري  املواليد،  من  كبريًا  عدًدا  ينجبْن  النساء  وكانت 

األطفال كانوا يتوفون يف سن مبكرة. وخالل هذه املرحلة، لم 

بني  السكانية  الديناميات  بني  ضئيل  فرق  سوى  هناك  يكن 

البرش وأنواع الحيوانات األخرى. 

يتكاثرون  األوىل  املرحلة  مجتمعات  يف  الناس  يكن  ولم 

بحماسة بدافع الغريزة فحسب، بل ألنه كان من الطبيعي أن 

مرحلة  يف  االجتماعي«  »األمن  إمكانية  ن  يؤمِّ النسل  من  املزيد 

الشيخوخة مقابل استثمار غري ذي بال. فعدا عن إطعامهم، لم 

تكن تربية األطفال تكلّف الكثري. فعدد قليل من هؤالء األطفال 

نطاق  عن  احتياجات خارجة  له  كانت  أو  املدارس  يرتاد  كان 

الحياة  قيد  عىل  يبقون  الذين  أولئك  وكان  الدراسية.  املناهج 

الزراعية  األرسة  مساعدة  عىل  القدرة  يملكون  مبكرة  سن  من 

النموذجية يف الحقول، أو يحملون املياه أو يساعدون يف األعمال 

املنزلية. ولم تكن األقلية املحظوظة التي تبلغ سن الرشد تعيش 

بسبب  للغاية  متدنيًا  املتوقع  العمر  متوسط  كان  فقد  طوياًل. 

قلة املعرفة بمنع األمراض وتلوُّث املياه وتدابري الصحة العامة. 

وبناًء عىل ذلك، فنادًرا ما كان النمو السكاني العاملي يتجاوز ما 

نسبته 0.05 يف السنة. وخالل فرتات ليست بالقليلة، كان عدد 

الباحثون  الواقع. وبتلك الوترية، يقّدر  البرش يشهد تراجًعا يف 

بأن األمر استغرق مدة تراوحت من ألف سنة حتى خمسة آالف 

سنة لكي يتضاعف عدد سكان العالم. 

للمرة  الديمغرايف  التحول  من  الثانية  املرحلة  وشوهدت 

هذه  شهدت  حيث  عرش،  الثامن  القرن  خالل  أوروبا  يف  األوىل 
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تدريجيًا  ًعا  وتوسُّ الزراعية  املحاصيل  كميات  يف  زيادة  القارة 

نفسه،  الوقت  ويف  العمراني.  والتوسع  التصنيع  عمليات  يف 

بات الناس ينعمون فجأًة بحياة أطول من ذي قبل. فقد جرى 

من  أكرب  بقدر  تتسم  األدوية  وأضحت  اللقاحات  أوىل  تطوير 

عمر  ازدياد  يف  األهم  األثر  له  كان  ومما  فشيئًا.  شيئًا  الكفاءة 

واملياه،  األغذية  نوعية  عىل  أُدخلت  التي  التحسينات  اإلنسان 

والبنية التحتية لشبكات الرصف الصحي والنظافة الشخصية. 

العامة  الصحة  صعيد  عىل  أُحرز  الذي  التقدم  هذا  ُترجم  وقد 

إىل تراُجع يف معدالت األمراض والوفيات، ولم يقابله تراجع يف 

معدالت املواليد. ويف الواقع، فغالبًا ما يرسَّ تزاُيد الثروات الزواج 

يف سن مبكرة، وهو الخطوة األوىل لتنشئة األطفال ورعايتهم. 

ومن املمكن معاينة التوسع الديمغرايف امللحوظ الذي شهدته 

املرحلة الثانية يف جميع أنحاء أوروبا، ويف فرتة الحقة يف الرشق 

فيها.  الغربية  التكنولوجيا  مع ظهور  وأفريقيا  وآسيا  األوسط 

»أصغر سنًا«،  بعمومهم  السكان  املرحلة، يصبح  هذه  وخالل 

بحيث يعكسون هرًما مثل تركيبة ديمغرافية تضم مستويات 

أدنى وواسعة النطاق وتمثل فئات عمرية أصغر سنًا. ويف هذه 

األيام، ُيظِهر العديد من البلدان النامية، كالنيجر وتشاد واليمن 

املائة  التي يزيد نمو سكانها عما نسبته 3.0 يف  وأفغانستان، 

سنوًيا، جميع املؤرشات التي َتِسم حالة تقع يف املرحلة الثانية، 

وما يرافقها من انفجار سكاني. 

يؤدي  الديمغرايف،  التحول  مراحل  من  الثالثة  املرحلة  ويف 

انخفاض يطرأ عىل معدالت املواليد إىل انخفاض يف معدل النمو 

السكاني. وهناك العديد من العوامل التي يبدو أنها تجتمع مًعا 

الريفية،  املناطق  يف  حتى  فاآلباء،  التغيري.  هذا  وترية  لترسيع 

يدركون أن االنخفاض الحاد يف وفيات األطفال يعني أنه يمكن 

االعتناء بهم ورعايتهم يف شيخوختهم، دون أن تكون لهم أرُسة 

اإلسهام  عىل  األطفال  لقدرة  َيُعد  لم  ذلك،  عن  وفضاًل  كبرية. 

)مثل  املجتمعات  العديد  يذهب  بل  معنى.  أي  األرسة  دخل  يف 

إرسائيل( إىل أبعد من ذلك، حيث تحظر عمل األطفال، مما ينفي 

أهمية مسألة املنفعة االقتصادية املبارشة التي يجري تحقيقها 

املعاشات  أن  إىل  النسل ويجعلها غري ذات صلة. وبالنظر  من 

»النارصة العليا«: مالحقة التجمعات الفلسطينية.
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التقاعدية وشبكات األمان االجتماعي صارت تشكل جزًءا من 

املجتمعات الحديثة، فقد هدأت حّدة املخاوف بشأن املستقبل. 

وغالبًا ما يؤدي التوسع العمراني إىل تغيريات يف القيم، مع ما 

النساء  به  تضطلع  الذي  الدور  يف  النظر  إعادة  من  به  يقرتن 

بصفة عامة، والخصوبة بصفة خاصة. 

عىل  املرحلة  هذه  تؤلّف  التي  املهمة  املحاور  أحد  وينطوي 

النساء  أن  إىل  فبالنظر  املرأة.  وضع  عىل  يطرأ  الذي  التحول 

يبلُْغن مستوى أفضل من التعليم واالستقاللية، فهّن يشارْكن يف 

سوق العمل. ومن شأن هذا األمر أن يؤّخر سن الزواج وأن ييرّس 

للنساء أن َيُخْضَن مجاالت اختصاص تتخطى دور األمومة الذي 

يؤدينه. ومن املؤكد أن طرح وسائل منع الحمل عزز قدرة املرأة 

عىل التأثري يف القرار بشأن حجم األرسة. ولكن لم تكن الوسائل 

الحديثة املعتمدة يف تحديد النسل من املتطلبات األساسية قط. 

فالعديد من البلدان يف أوروبا بلغت مستويات خصوبة قريبة 

منع  وسائل  ر  توفُّ من  طويلة  فرتة  قبل  اإلحالل  مستوى  من 

الحمل. وبالطبع، فقد طرأ تأخري يف استقرار عدد السكان أو 

تقلُّصه بسبب »الزخم السكاني«، عندما يمّر مجتمع فتّي عىل 

نحو غري متناسب يف سنوات الحمل. وهذا يفرّس األسباب التي 

تنفيذ  بعد  بالنمو  الصني  السكان يف  عدد  استمرار  وراء  تقف 

سياسة الطفل الواحد. 

التوازن  مرحلة  الرابعة  املرحلة  تشّكل  أن  املفرتض  ومن 

معدالت  تبلغ  حيث  الديمغرايف،  التحول  دورة  يف  األخري 

السكان يف  متدنية. ويبدأ  الوفيات مستويات  املواليد ومعدالت 

االستقرار، واالنكماش يف بعض الحاالت، مثلما هو الحال اآلن 

يف بلدان مثل اليابان وإيطاليا واليونان. ويف هذا املضمار، يفيد 

التحول  مراحل  من  األخرية  املرحلة  هذه  بأن  االقتصاد  علماء 

تطرأ عىل  التي  الزيادات  بني  اإليجابية  الطردية  العالقة  تقلب 

البلدان  تستطيع  الحديثة،  االقتصادات  ففي  والسكان.  الدخل 

من  الرغم  عىل  اإلجمايل،  القومي  والناتج  الفرد  دخل  تزيد  أن 

تراجع النمو السكاني أو حتى يف الحاالت التي يكون فيها هذا 

النمو سلبي االتجاه. 

تاريخ إرسائيل، عكست  بالقصرية يف  ليست  وخالل فرتات 

ديناميات  اإلرسائيليني  العرب  أوساط  يف  الخصوبة  معدالت 

املرحلة الثانية، حيث نجم النمو املتسارع عن معدالت املواليد 

العمر  متوسط  وكان  املتوقع.  العمر  متوسط  وزيادة  املرتفعة 

املتوقع يف املجتمع الزراعي الفلسطيني العربي التقليدي قصريًا 

للغاية. ففي العام ١٩2٦، كان متوسط العمر املتوقع للمسلم 

إبان  املتوسط  زاد هذا  عاًما. وقد  يزيد عىل 3٧  ال  الفلسطيني 

دراماتيكيًا  تحسنًا  شهد  أنه  بيد  الربيطاني،  االنتداب  حقبة 

خالل النصف الثاني من القرن العرشين. ويف هذه األيام، يتمتع 

املواطنون العرب اإلرسائيليون بأعىل متوسط للعمر املتوقع يف 

العالم العربي: ٧٩ عاًما. 

ولكن ما تزال معدالت املواليد يف أوساط العرب اإلرسائيليني 

التقليدي.  الزراعي  املجتمع  أنماط  تعكس  والفلسطينيني 

ونتيجًة لذلك، تضاعف عدد املواطنني اإلرسائيليني العرب أكثر 

من عرش مرات خالل السنوات الخمس والستني األوىل من عمر 

إرسائيل: من ١5٦,000 نسمة يف العام ١٩٤٨ إىل ١.٦ مليون 

نسمة يف العام 20١3. 

املجتمع،  هذا  عىل  طرأت  وجوهرية  عميقة  تغريات  أن  بيْد 

بلغ  فبعدما  الثالثة.  املرحلة  إىل  مشهوًدا  تحواًل  شهد  حيث 

العام ١٩٦5 عندما كانت املرأة املسلمة  عدد املواليد ذروته يف 

اإلرسائيلية تضع عرشة مواليد يف املتوسط، انخفض هذا العدد 

صدرت  التي  التقديرات  وتوحي  أرسة.  لكل  أطفال   3.3 إىل 

 - إىل 3.١ طفل  العدد وصل  بأن هذا  العام 20١٨  مؤخرًا يف 

وهو عدد يقل للمرة األوىل عن معدل الخصوبة يف أوساط اليهود 

والذي وصل إىل 3.١٨ طفل. وهناك من األسباب ما يحملنا عىل 

االنخفاض.  يف  تستمر  سوف  الخصوبة  معدالت  بأن  االعتقاد 

يف  الفلسطينيني  بني  الحال  عليه  هو  ملا  مشابه  الوضع  وهذا 

الضفة الغربية. ففي هذا السياق، تشري التقارير الصادرة عن 

وكالة املخابرات املركزية األمريكية إىل أن معدالت املواليد عموًما 

تنخفض إىل مستويات تقف عن 3.2٧ مولود، وهي مستويات 

أقّل بشوط بعيد من مستويات الخصوبة السابقة. ويف املقابل، 

ما يزال سكان قطاع غزة يتمتعون بمستوى خصوبة إجمايل 

بلد  يبلغه  يصل إىل ٤.2 طفل لكل أرسة - وهو أعىل مستوى 

ولكن ما تزال معدالت المواليد في أوساط العرب اإلسرائيليين والفلسطينيين 

 لذلك، تضاعف عدد المواطنين 
ً

تعكس أنماط المجتمع الزراعي التقليدي. ونتيجة

اإلسرائيليين العرب أكثر من عشر مرات خالل السنوات الخمس والستين األولى 

من عمر إسرائيل: من 156,٠٠٠ نسمة في العام 1948 إلى 1.6 مليون نسمة في 

العام 2٠13. 
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غري أفريقي يف إحصائيات وكالة املخابرات املركزية األمريكية. 

السكانية  الفئات  بني  للغاية  املتدني  األعمار  متوسط  ويوحي 

)والبالغ ١٧.2 سنة( بأن سكان غزة سوف يشهد نموًا لفرتة 

من الوقت. ولكن هذا املتوسط يقل بشوط بعيد عما كان عليه يف 

املايض. فما الذي يقف وراء هذا التحول امللحوظ؟ 

التغري االجتماعي يف أوساط املواطنني العرب يف إرسائيل 

يبدي  أن  إال  إرسائيليًا  مستشفى  يزور  امرئ  أي  يسُع  ال 

تأثره باالرتفاع غري املتناســب يف عــدد العرب الذين يعملون 

كموظفني صحيني عىل املستويات كافة. فقد كان الطب، وربما 

باالختالفات  يتأثر  ال  إرسائيل،  يف  أخرى  مهنة  أي  من  أكثر 

املواطنون  استجاب  فقد  الزمن.  من  فرتة  مدى  عىل  العرقية 

العرب بعدما لم َتُعد أبواب الفرص موَصدة وفتحوها أمامهم. 

اإلرسائيليون  العرب  يخفي  ال  بالقليلة،  ليست  أحوال  ويف 

اعرتافهم بأنهم كأقلية ينبغي أن يحظوا بقدر أكرب من التعليم، 

وأن يحققوا إنجازات أكاديمية أعىل وأن يعملوا بجّد يفوق ما 

الفرص  ُتَعّد  ال  مجتمع  يف  النجاح  يحِرزوا  لكي  غريهم  يبذله 

اآلخرين.  مع  املساواة  قدم  عىل  ُتمنح  وال  متكافئة  فيه  املتاحة 

وفردية،  جماعية  مواهب  من  به  اقرتن  بما  التعليم،  أفرز  وقد 

ثورة اجتماعية وثورة اقتصادية. 

الخمسينيات  حقبة  يف  ُنرشت  التي  الدراسات  وقّدرت 

العربيات ممن  النساء  املائة من  أن ٩٧ يف  املايض  القرن  من 

يّات )كما كان عليه حال  أصبْحن مواطنات إرسائيليات ُكنَّ أمِّ

نحو ثالثة أرباع الرجال(. وكان السبب وراء ذلك يكمن يف أن 

الالجئني الفلسطينيني الذي فّروا من حرب العام ١٩٤٨ كانوا 

يضّمون نسبة مرتفعة من نخبة السكان العرب املحليني ومن 

أبناء الطبقات االجتماعية واالقتصادية التي كانت تتمتع بقدر 

أكرب من الثراء. فعندما باتت الحرب بما جلبته من فوىض قاب 

قوسني أو أدنى، كان يف وسع أبناء هذه الطبقات أن يغادروا 

أبناء  من  فكانوا  ديارهم  يربحوا  لم  الذي  العرب  أما  البالد. 

الريف الذين لم يصيبوا حظهم من التعليم بعمومهم. وكانت 

العربيات  النساء  لدى  معدومة  املغزى  ذات  املهنية  الخيارات 

يتولنّْي  التي  الكبرية  األرس  كانت  فقد  الجيل.  ذلك  بنات  من 

رعايتها بمثابة متنفس منطقي ومثايل ليرصْفن فيه طاقاتهن 

وتطلعاتهن. 

ولكن بنات هؤالء النسوة التحْقن باملدارس وكانت الخيارات 

مفتوحة أمامهن، وتتمتع حفيداتهن يف هذه األيام بقائمة غنية 

من فرص العمل. وفضاًل عن ذلك، لم يُعد لالقتصاد الزراعي 

القرن  من  األول  النصف  فخالل  وجود.  الفلسطيني  التقليدي 

الضمان  وسياسة  العاملة  اليد  يوفرون  األبناء  كان  العرشين، 

االجتماعية الوحيدة التي كان يمكن االعتماد عليها. ولكن يف ظل 

هاجس األغلبية املبكر: استجالب اليهود الرشقيني يف الخمسينيات.
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قوانني التعليم اإللزامي التي وضعتها إرسائيل، لم ُيسمح لهؤالء 

اقتصادًيا.  عبئًا  يشكلون  وباتوا  اإلطالق،  عىل  بالعمل  األطفال 

يف  العربية  األرايض  تأميم  من  الحكومة  به  قامت  ما  وتسبّب 

ترسيع وترية معادلة التكلفة والعائد. ففي حالة كتاب مدريس 

طوياًل  وقتًا  األمر  يستغرق  لم  الديمغرايف«،  »التحول  يتناول 

لكي ترتاجع معدالت الخصوبة.

انخفض  املايض،  القرن  من  التسعينيات  حقبة  وبحلول 

يف  املسلمات  النساء  أوساط  يف  املواليد  معدالت  إجمايل 

إرسائيل إىل ٤.٧ طفل. وبحلول العام 2005، وصلت هذه 

املعدالت إىل ٤.0 طفل، وهي اليوم تقرتب من 3.١ طفل لكل 

أرسة حسبما ذكرنا أعاله، بل إن هذه التغيريات كانت أكثر 

فمعدالت  أخرى.  عربية  مجتمعات  أوساط  يف  دراماتيكية 

لكل  ٧.5 طفل  تقارب  كانت  والتي  الدروز،  بني  الخصوبة 

 2.2٦ عند  تقف  باتت  حتى  تقلصت  مىض،  فيما  أرسة 

يف  املسيحي  املجتمع  لدى  معدالتها  تماثل  اآلن  وهي  طفل، 

اليهود  املواليد عند  إرسائيل وتقل بشوط بعيد عن معدالت 

إعجاب  تثري  التي  االقتصادية  املكاسب  واملسلمني. وتعكس 

يف  النساء  مشاركة  سجلتها  التي  املرتفعة  املستويات  املرء 

سوق العمل يف إرسائيل. ويف هذا السياق، يشري رسم بياني 

السنوات  العرب خالل  املواليد بني اإلرسائيليني  يصّور عدد 

العرشين الواقعة بني العامني ١٩٩5 و20١5 إىل اتجاه ثابت 

عىل  تقريبًا  السنة  يف  طفل   ٤0,000 ُولد  حيث  أساسه:  يف 

مدى نحو عقدين حتى اآلن. ويف املقابل، يشهد عدد املواليد 

اليهود ارتفاًعا كل سنة. 

]اليهود وغيرهم / العرب[
ما  أبعد  إرسائيل  يف  األقليات  بها  تحظى  التي  املعاملة  إن 

الكمال. فلدى اإلرسائيليني العرب قائمة طويلة من  تكون عن 

الشواغل حيال الطريقة التي تجري معاملتهم بها، كما يّدعون 

أنهم يالقون أشكااًل من التمييز الخفي وأشكااًل أقل خفاًء منه 

املدنية. ويعمد ممثلوهم  الحياة  يف عدد ال يحىص من مجاالت 

تقديم  يف  الصاخبة  املجادالت  إىل  الكنيست  يف  السياسيون 

املواطنون  أصبح  السنوات،  مرور  فمع  ذلك،  ومع  أنفسهم. 

العرب يف إرسائيل يشّكلون مجتمًعا براغماتيًا يف معظمه، ولم 

إسرتاتيجية  كانت  لو  كما  الكبرية  األرس  إىل  ينظرون  يعودوا 

إىل  ُينظر  بات  الواقع، فقد  به. ويف  لتحسني قدرهم والنهوض 

أمام  عقبة  تشكل  أنها  عىل  متزايدة،  وبصورة  الكبرية،  األرس 

التقدم الجماعي وتحقيق الذات لدى أفراد ذلك املجتمع. 

العودة  يف  الرغبة  إرسائيل  يف  العربيات  النساء  ُتبدي  وال 

يقترص  املجتمع  يف  الوحيد  دورهّن  فيها  كان  التي  األيام  إىل 

النساء  هؤالء  مشاركة  تشهد  الواقع،  ويف  األطفال.  إنجاب  عىل 

عىل  يتفوقن  اآلن  وهّن  ثابتة،  زيادة  اإلرسائيلية  الجامعات  يف 

نظرائهن من الذكور يف أعدادهن. ومنذ العام 20١0، ارتفعت 

أعداد الشباب العرب الذين يلتحقون بالجامعات اإلرسائيلية بما 

نسبته ٨0 يف املائة. ويشهد عدد ليس بالقليل من أبرز الربامج 

من  متكافئة  غري  عالية  نسبة  إرسائيل  يف  وأرقاها  األكاديمية 

العرب  اإلرسائيليون  يشّكل  املثال،  سبيل  فعىل  العرب.  الطلبة 

ما نسبته 22 يف املائة من مجمل أعداد الطلبة يف معهد إرسائيل 

للتقنية )التخنيون(، الذي يمثل الجامعة الدولية األعىل ترتيبًا يف 

إرسائيل - وهي نسبة أعىل من نسبتهم يف السكان. 

توليه األرس  الذي  الضخم والرتكيز  االستثمار  وهذا يعكس 

اعتباًرا  تضع  ال  التي  الجامعات  جانب  إىل  للتعليم،  العربية 

للطلبة  التفضيلية  املساعدة  تقدم  بل  العرقية،  لالختالفات 

فعىل سبيل  الحكومة.  الواقع سياسة  هذا  يعكس  كما  العرب. 

مؤخرًا  الرسمي  اإلرسائييل  العايل  التعليم  مجلس  أعلن  املثال، 

الشواكل  من  ماليني  عدة  من  خاص  اعتماد  تخصيص  عن 

وحلول حقبة التسعينيات من القرن الماضي، انخفض إجمالي معدالت المواليد 

في أوساط النساء المسلمات في إسرائيل إلى 4.٧ طفل. وبحلول العام 2٠٠5، 

وصلت هذه المعدالت إلى 4.٠ طفل، وهي اليوم تقترب من 3.1 طفل لكل أسرة 

حسبما ذكرنا أعاله، بل إن هذه التغييرات كانت أكثر دراماتيكية في أوساط 

مجتمعات عربية أخرى. فمعدالت الخصوبة بين الدروز، والتي كانت تقارب 5.٧ 

طفل لكل أسرة فيما مضى، تقلصت حتى باتت تقف عند 2.26 طفل، وهي اآلن 

تماثل معدالتها لدى المجتمع المسيحي في إسرائيل وتقل بشوط بعيد عن 

معدالت المواليد عند اليهود والمسلمين.
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لتحسني أداء طلبة املدارس الثانوية يف القدس الرشقية. ولكن 

إحدى النتائج التي ستتمخض عن هذا التوجه تكمن يف تقليص 

الديمغرافية  الديناميات  يف  الحال  هو  كما  الخصوبة،  معدالت 

السائدة حول العالم. 

نحو توازن ديمغرافي 
يف  رحاها  دارت  التي  الديمغرافية  الحرب  وضعت  لقد 

السياسية  القيادة  أن  يبدو  ال  الحظ،  أوزارها. ولسوء  إرسائيل 

واليهود  العرب  الكنيست  أعضاء  ينفّك  فما  ذلك.  تالحظ 

متنافرة وخاصة تصوّت لصالح  تحالفات  املتزمتون يشّكلون 

لذلك،  ونتيجًة  الكبرية.  لألرس  املخصصة  اإلعانات  عىل  اإلبقاء 

بقيت السياسات العامة اإلرسائيلية التي ُتعنى بتقديم اإلعانات 

يف  تعود  سياسات  وهي   - تغيري  دون  هي  كما  الكبرية  لألرس 

تجاوز  إىل  فيها  يسعون  اليهود  كان  التي  األيام  إىل  جذورها 

أعداد أبناء عمومتهم من العرب والتفوق عليهم. 

وتكمن املشكلة يف أن البالد شهدت تغيريًا. ففي العام ١٩٤٩، 

لم يكن سوى ٨50,000 نسمة يعيشون يف »أرض إرسائيل«، 

وارتفع هذا العدد إىل مليونني يف العام ١٩٦0، ووصل إىل ثالثة 

ماليني بحلول العام ١٩٧0. وازدانت الصحف الصادرة يف يوم 

بتعداد  تحتفي  رئيسية  بعناوين   20١٦ العام  يف  االستقالل 

سكان البالد الذي وصل إىل ٨.5 مليون مواطن - وهو عدد تبلغ 

نسبته ١000 يف املائة عما كان عليه منذ إقامة الدولة. وحسب 

املعايري املوضوعية كافة، ُيَعّد هذا املكان مكاًنا مكتًظا عن آخره، 

سواء أكنَت تسّميه »أرض إرسائيل« أم فلسطني. 

إرسائيل  يف  املرء  ذهول  يثري  الذي  الديمغرايف  النمو  ويفرز 

قائمة ممتدة من العلل االجتماعية والبيئية التي يطال تأثريها 

املواطنني كافة. فاملدارس يف هذه البالد من بني أشدها اكتظاًظا 

املرورية  االختناقات  وباتت  الغربي.  العالم  مستوى  عىل 

األرسة  إشغال  ُيَعّد  كما  الوطني.  املستوى  عىل  كابوًسا  تشكل 

التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  بني  األعىل  املستشفيات  يف 

امليدان االقتصادي، حيث يبيت مرىض يف املمرات.  والتنمية يف 

وينسحب هذا األمر عينه عىل أولئك الذين يسعون للوصول إىل 

العدالة يف منظومة املحاكم اإلرسائيلية. 

وال يظهر األثر العميق الذي يفرزه هذا النمو الذي ال تهدأ 

وتريته يف أي مجال مثلما يظهر يف سوق اإلسكان يف إرسائيل. 

السكن  بوضع  الحمالت  تطلقها  التي  الوعود  من  الرغم  فعىل 

ميسور التكلفة عىل رأس سلم األولويات االقتصادية، طرأ ارتفاع 

 نم ةــينغ ةــمئاــقب ماــيألا هذــه يD نÜ∫ادــيفح عتمتتو ،نهماــمأ ةــحوتفم تاراــيخلا تــناــكو سرادــملاــب نْقحتلا ةوـــــــــــــسنلا ءالؤه تاــنب نكلو

الـــضفو .لمعلا صرف
ً

 ،نيرـــشعلا نرقلا نم لوألا فـــصنلا لالخف .دوجو É¶يطـــسلفلا يديلقتلا يÓارزلا داـــصتقالل دُعي مل ،كلذ نع 

 ميلعتلا ن1ناوق لظ يD نكلو .اÜ®لع دامتعالا نكمي ناك ÇÉلا ةديحولا ةيعامتجالا نامــــضلا ةــــسايــــسو ةلماعلا ديلا نورفوي ءانبألا ناك

 ھب تماق ام بّبـــستو .اًيداـــصتقا اًئبع نولكـــشي اوتابو ،قالطإلا ىkع لمعلاب لافطألا ءالؤهل حمـــسُي مل ،ليئارـــسإ اÖÜعـــضو ÇÉلا يمازلإلا

 ،"يDارغميدلا لوحتلا" لوانتي ïÉـــــ‡ردم باتك ةلاح يفف .دئاعلاو ةفلكتلا ةلداعم ة1sتو عيرـــــست يD ةيبرعلا ïÉـــــflارألا ميمأت نم ةموكحلا

اليوط اًتقو رمألا قرغتسي مل
ً

 .ةبوصخلا تالدعم عجاs≤ت يكل 

 

 4.7 ىGإ ليئارـــــسإ يD تاملـــــسملا ءاـــــسنلا طاـــــسوأ يD ديلاوملا تالدعم يGامجإ ضفخنا ،ïÉـــــflاملا نرقلا نم تاينيعـــــستلا ةبقح لولحبو

 ،هالعأ انركذ امبـــــسح ةرـــــسأ لكل لفط 3.1 نم بs≤قت مويلا ي~و ،لفط 4.0 ىGإ تالدعملا هذه تلـــــصو ،2005 ماعلا لولحبو .لفط

 براقت تناك ÇÉلاو ،زوردلا ن1ب ةبوـــــــــصخلا تالدعمف .ىرخأ ةيبرع تاعمتجم طاـــــــــسوأ يD ةيكيتامارد s«كأ تناك تا1sيغتلا هذه نإ لب

 يD ي„يــــــــــسملا عمتجملا ىدل اÜ∫الدعم لثامت نآلا ي~و ،لفط 2.26 دنع فقت تتاب Çßح تــــــــــصلقت ،ïßــــــــــŸم اميف ةرــــــــــسأ لكل لفط 7.5

 ءرملا باجعإ 1sثت ÇÉلا ةيداـــــــــــــصتقالا بـــــــــــــساكملا سكعتو .ن1ملـــــــــــــسملاو دوÜ®لا دنع ديلاوملا تالدعم نع ديعب طوـــــــــــــشب لقتو ليئارـــــــــــــسإ

 ديلاوملا ددع رّوــصي ينايب مــسر 1sــشي ،قايــسلا اذه يDو .ليئارــسإ يD لمعلا قوــس يD ءاــسنلا ةكراــشم اÖÜلجــس ÇÉلا ةعفترملا تايوتــسملا

 دلُو ثيح :ھـــــــــــــساـــــــــــــسأ يD تباث هاجتا ىGإ 2015و 1995 ن1ماعلا ن1ب ةعقاولا نيرـــــــــــــشعلا تاونـــــــــــــسلا لالخ برعلا ن1يليئارـــــــــــــسإلا ن1ب

  .ةنس لك اًعافترا دوÜ®لا ديلاوملا ددع دهشي ،لباقملا يDو .نآلا Çßح نيدقع وحن ىدم ىkع اًبيرقت ةنسلا يD لفط 40,000

 

 
 ]برعلا / مه1sغو دوÜ®لا[

 لغاوـــــــــــشلا نم ةليوط ةمئاق برعلا ن1يليئارـــــــــــسإلا ىدلف .لامكلا نع نوكت ام دعبأ ليئارـــــــــــسإ يD تايلقألا اfiÜ ىظحت ÇÉلا ةلماعملا نإ

الاكـشأ نوقالي مµÜأ نوعّدي امك ،اfiÜ مÖÜلماعم يرجت ÇÉلا ةقيرطلا لايح
ً
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عدد المواليد اإلسرائيليين حسب الديانة

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء اإلرسائييل
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بلغت نسبته ٧ يف املائة عىل أسعار املساكن يف إرسائيل خالل 

السنة املاضية. وينبغي للبالد أن تزيد عدد املساكن فيها بنسبة 

تشييد ٦0,000  أنه يجب  يعني  املائة. وهذا  يف   2 تقل عن  ال 

وحدة سكنية جديدة كل سنة. ويستحوذ ما مجموعه ٦0,000 

هذا  ويف  األرض.  من  بها  ُيستهان  ال  مساحة  عىل  جديد  منزل 

املقام، يشري تقرير حالة الطبيعة الصادر يف العام 20١٦ إىل 

أنه يجري التخيل عن ١2 كليو مرت مربع من املساحات املفتوحة 

فقدان  ويشكل  والتطوير.  التمّدد  أجل  من  كل خمس سنوات 

املوئل الذي يقرتن بهذا التوسع السبب الرئييس الذي يقف وراء 

الحيوانات يف إرسائيل، حيث بات عدد  أنواع  الكثري من  تاليش 

االنقراض. وينتج عدد متناٍم من  بالقليل منها عىل شفا  ليس 

الحال  عليه  كان  عما  النفايات  من  بكثري  أكرب  كميات  السكان 

من قبل، كما يسبب تلوًثا ضوضائيًا أكرب وانبعاث قدر أكرب من 

غازات االحتباس الحراري. 

يف  الوالدة  الحمل  عىل  تشجع  التي  السياسات  تسهم  كما 

استرشاء الفقر يف أوساط املواطنني من أبناء األقليات يف إرسائيل. 

العربي  اإلرسائييل  املجتمع  يتّسم  ما  نادًرا  السياق،  هذا  ويف 

يف  البدوية  السكانية  التجمعات  وتمتلك  والتجانس.  بالتوحد 

تماًما. ويشكل هؤالء  اقتصادًيا مستقلنْي  وواقًعا  ثقافة  النقب 

البدو »أفقر الفقراء« يف املجتمع اإلرسائييل. وعىل خالف املجتمع 

أوساط  يف  املواليد  معدالت  تزال  ما  األعم،  العربي  اإلرسائييل 

البدو مرتفعة للغاية، حيث ترتاوح تقديرات معدالت الخصوبة 

هاتان  وترتبط  أطفال.   ٧ إىل   5.5 من  أوساطهم  يف  اإلجمالية 

املحلية  املجالس  رؤساء  ويتفق  بعًضا.  ببعضهما  الظاهرتان 

البدوية يف إرسائيل عىل أن أهم أمر يجب اجرتاحه ملعالجة الفقر 

يف بلداتهم يكمن يف تقليص حجم األرس عندهم. 

عالوات  ن  تؤمِّ التي  اإلرسائيلية  السياسات  جعبة  يف  وليس 

األطفال وتشجع األرس الكبرية الكثري لتقدمه لكي تساعد البدو 

عىل الخروج من دائرة الفقر التي يعيشون فيها، غري أنها تيرّس 

عودة ممارسة تعدُّد الزوجات إىل الظهور، وهي ظاهرة تقوّض 

وتقف  البدويات  النساء  وضع  عىل  طرأ  الذي  التحسن  أوجه 

وراء تراجع الواقع الشخص الذي تواجهه عرشات اآلالف من 

وثالثة. وتكمن  وثانية  أوىل  يتزّوجن زيجات  اللواتي  الزوجات 

والنساء   - املجتمع  هذا  تمكني  تيرس  التي  الفضىل  الطريقة 

جديدة  إسرتاتيجية  تبنّي  يف   - الخصوص  وجه  عىل  البدويات 

تأخذ بيده لبلوغ حد أدنى من االستقرار الديمغرايف واالزدهار 

االقتصادي. وهذا يعني تقديم اإلعانات للتعليم وتعزيز الفرص 

املتاحة أمام النساء، وليس معدالت الخصوبة لديهن. 

نحو االستدامة 
Sir David Atten- أتينربه  ديفيد  السري  أصاب  )لقد 

والشخصية  الربيطاني  الطبيعي  التاريخ  عالم   ،)borough

من  إنه  فيها  قال  التي  مالحظته  يف  الشهرية،  التلفزيونية 

األيرس حل جميع املشاكل بوجود أعداد أقل من الناس – بينما 

مع  مستحياًل(  يكن  لم  )إن  لها  حل  اجرتاح  صعوبة  تزداد 

االجتماعية  املشاكل  تزداد  اإلطار،  هذا  ويف  أعدادهم.  ارتفاع 

واإليكولوجية التي تعاني منها إرسائيل سوًءا. وينبغي للدولة، 

إن رغبت يف حل هذه املشاكل، أن تكبح جماح النمو الديمغرايف 

تشجع  التي  االقتصادية  للربامج  حّد  وضع  يعني  وهذا  فيها. 

االستقالل  عىل  املفروضة  القيود  وإلغاء  والوالدة،  الحمل  عىل 

النساء تمكينًا كاماًل يف  التزام أصيل بتمكني  اإلنجابي، وإبداء 

مجتمعها بفئاته ورشائحه كافة، وال سيما يف أوساط يف اليهود 

وسوف  اإلرسائيليني.  البدو  واملواطنني  )الحريديم(  املتزمتني 

البيئي  امليداننْي  التغيري  هذا  يؤتيها  التي  املكاسب  تتخطى 

واالقتصادي، بحيث تغطي مستوى أعم من الوئام االجتماعي. 

النمو  التي تقف وراء  الرئيسية  القوى املحركة  صحيح أن 

أوساط مجتمعات  الكبرية يف  األرس  تكمن يف حجم  الديمغرايف 

هذه  يف  الكبرية  فاألرس  النقب.  يف  والبدو  املتزمتني  اليهود 

لقد وضعت الحرب الديمغرافية التي دارت رحاها في إسرائيل أوزارها. ولسوء 

 أعضاء الكنيست العرب 
ّ

الحظ، ال يبدو أن القيادة السياسية تالحظ ذلك. فما ينفك

لون تحالفات متنافرة وخاصة تصّوت لصالح اإلبقاء 
ّ

واليهود المتزمتون يشك

 لذلك، بقيت السياسات العامة 
ً

على اإلعانات المخصصة لألسر الكبيرة. ونتيجة

عنى بتقديم اإلعانات لألسر الكبيرة كما هي دون تغيير - وهي 
ُ

اإلسرائيلية التي ت

سياسات تعود في جذورها إلى األيام التي كان اليهود يسعون فيها إلى تجاوز 

أعداد أبناء عمومتهم من العرب والتفوق عليهم. 
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األبناء  ُيحرم  حيث  الفقر،  ثقافة  إدامة  عىل  تعمل  املجتمعات 

من  أكثر  أو  أبناء  خمسة  من  تتألف  أرس  يف  يرتعرعون  الذين 

لكي  إليه  يحتاجون  الذي  الوالدين  اهتمام  أو  املالية  املوارد 

يشقوا طريقهم ويصيبوا النجاح يف االقتصاد اإلرسائييل ما بعد 

الوحيد  األمل  السكاني  االستقرار  ويقدم  الحديث.  الصناعي 

التي  الفقر  بوتقة  من  املذكورة  الجماعات  رفع  يكفل  الذي 

تكبّلهم وتقّدم وجًها من وجوه الفرص املتكافئة للجيل القادم 

من أبناء البدو واليهود الحريديم. 

ويف أوساط البدو يف إرسائيل، يرتبط النمو الديمغرايف املّطرد 

بالنزعة املتجددة إىل ممارسة تعدد الزوجات. ورسعان ما أشارت 

الناشطات النسويات البدويات، اللواتي يتحلني بالشجاعة عىل 

ملمارسة  الحقيقيات  الضحايا  أن  إىل  عددهن،  قلة  من  الرغم 

املجتمع  بدويات يصبح موقعهن يف  نساء  الزوجات هّن  تعدد 

الزوجات - وال  بالذات عىل  أكثر تهميًشا. وينسحب هذا األمر 

اللواتي  الفلسطينيات  الزوجات  من  الكبري  العدد  ذلك  سيما 

يجري رشاؤهن من الضفة الغربية أو األردن وإحضارهن إىل 

إرسائيل. ويتسم وضع هؤالء النسوة بالقتامة حاملا تطأ أقدامهن 

البالد: فهن يجهلن اللغة، وال يملكن القدرة عىل العمل، وغالبًا 

ما يساورهن الخوف من اإلبعاد، وُيمِسني حبيسات منازلهن. 

االنتداب  حقبة  إىل  تاريخها  يف  تعود  قوانني  إرسائيل  وتفرض 

يجِر  لم  ولكن  الزوجات.  تعّدد  مناهضة  سبيل  يف  الربيطاني 

إنفاذ هذه القوانني عىل اإلطالق. 

وعىل مدى السنوات القليلة املاضية، ثار جدل داخل إرسائيل 

والبحر.  النهر  بني  أغلبية  يشكلون  العرب  كان  إذا  ما  حول 

الفلسطينيني  عدد  يفوق  هل  هو:  فالسؤال  أخرى،  وبعبارة 

سيتخطون  وهل  اليهود،  عدد  اإلرسائيليني  العرب  واملواطنني 

عددهم؟ يعتقد خرباء، من قبيل سريجيو ديال بريغوال، األستاذ 

األستاذ يف جامعة حيفا،  وأرنون سوفري،  العربية،  الجامعة  يف 

يبدي  املقابل،  ويف  تعدادهم.  يف  اليهود  يفوقون  سوف  بأنهم 

إىل  بالنظر  أنه  يبدو  وقد  بذلك.  لالعتقاد  أقل  مياًل  آخرون 

مع  يهودية  أغلبية  هناك  تكون  لن  فربما  الحالية،  االتجاهات 

تحتل  َتُعد  لم  إرسائيل  أن  افرتضنا  إذا  وخاصًة  الوقت،  مرور 

قطاع غزة. ولكن ال ينبغي أن يؤثر هذا األمر يف حال من األحوال 

يف  بسيطة  أغلبية  عىل  فالحفاظ  اإلرسائيلية.  السياسات  عىل 

مجتمع ما فيه، يف املقابل، أقلية كبرية ال تريد أن تكون جزًءا مه، 

يصّعب تطوير صيغة لالستقرار والعدالة والوئام يف املجتمع.

وتنطوي إحدى أعظم املآيس يف تاريخ إرسائيل عىل استرشاء 

الشكوك والعداوة والفصل بني املواطنني اليهود والعرب، ناهيك 

عن جريان إرسائيل الفلسطينيني. ويكمن أحد الدوافع الرئيسية 

التي تقف وراء هذا التنافر يف التنافس الديمغرايف. فلن يحقق 

ُصمِّمت  التي  القديمة  السياسات  إدامة  من  مكاسب  أي  أحد 

لكي تعزِّز معدالت املواليد املرتفعة وتضمن الهيمنة اليهودية. 

وقد آن األوان لكي تخوض إرسائيل حقبة جديدة من االستقرار 

سنة،  كل  الثابتة  املواليد  أعداد  من  نراه  فحسبما  واملصالحة. 

ُيَعّد هذا توازًنا استوعبه العرب يف إرسائيل منذ أمد بعيد. وإذا 

واالستدامة،  السالم  يسوده  بمستقبل  تتمتع  أن  كان إلرسائيل 

االستقرار  عىل  تقوم  جديدة  روح  لرتسيخ  الوقت  حان  فقد 

الديمغرايف. 

ترجمه من اإلنكليزية:

ياسني السيد

ن عالوات األطفال وتشجع األسر  وليس في جعبة السياسات اإلسرائيلية التي تؤمِّ

الكبيرة الكثير لتقدمه لكي تساعد البدو على الخروج من دائرة الفقر التي يعيشون 

د الزوجات إلى الظهور، وهي ظاهرة  فيها، غير أنها تيّسر عودة ممارسة تعدُّ

تقّوض أوجه التحسن الذي طرأ على وضع النساء البدويات وتقف وراء تراجع الواقع 

الشخصي الذي تواجهه عشرات اآلالف من الزوجات اللواتي يتزّوجن زيجات أولى 

وثانية وثالثة.




