محور العدد :إسرائيل وسؤال الديمغرافيا

إيان س .لوستيك

*

االرتباط المصيري
ما بين إسرائيل والمعضلة الديمغرافية

قامت القوات اإلرسائيلية ،يف فصل الربيع وبداية فصل
الصيف من العام  ،2018بإطالق الرصاص والغاز عىل أكثر
من ستة عرش ألف فلسطيني .رضاوة هذا الرد عىل تجمع
الفلسطينيني قرب السياج الفاصل املحيط بقطاع غزة ،صادمة،
لكنها ال تثري الذهول ،وهي تعكس حقيقة جوهرية نابعة من
خوف عميق .يف الحقيقة ،إن الطموح األسايس ملهنديس الحركة
الصهيونية يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين،
كان ضمان مكان ما يف هذا العالم ،هذا املكان الذي أصبح فيما
بعد فلسطني ،يكون اليهود فيه هم األغلبية .ويتجسد الخوف
املذكور يف أنه ربما يخرس اليهود ،يف نهاية األمر ،موقع األغلبية
هذا بعد أن يتم تحقيق ذلك الطموح.
عىل مدى عقود ،قال مؤسسو الصهيونية ،إن اليهود عاشوا
* أكاديمي ومنظ ّر سيايس بارز ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة بنسلفانيا.

كأقلية يف كل مكان ولم يكونوا أبدا األغلبية يف أي مكان ،هم
ضيوف يف كل مكان ولم يكونوا املضيفني أبدا .هذا الوضع غري
الطبيعي ،حسب تعريفهم ،هو أصل املعاداة للسامية .حني
يشري اليهود إىل أرض يكونون فيها كالشعوب «الطبيعية»،
أغلبية ،ويعيش بينهم آخرون كأقلية وكضيوف ،عندها
سينتهي خوف غري اليهود وعدائهم لليهود ،أو عىل األقل ،سوف
يتقلّص إىل درجات آمنة.
لقد أصبحت الغلبة الديمغرافية يف فلسطني ،األمر امللح
بشكل قاطع بالنسبة للصهيونية .ويوضح التناقض ما بني
هذا الهدف واألهداف الصهيونية األخرى (مثل التوطن وحكم
كل «أرض إرسائيل») الكثري عن تاريخ الحركة الصهيونية
وإرسائيل .كما ويفرس أيضا عدم خوف إرسائيل من استخدام
العنف ضد آالف الرجال والنساء واألطفالّ ،
ويبي ملاذا أدى عدم
قدرة إرسائيل عىل الحفاظ عىل أغلبية يهودية إىل الترسيع يف
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ّ
في العقد الذي سبق حرب حزيران من عام  ،1967قللت حكومات حزب العمل،
تحت قيادة بن غوريون أو غيره ،من أهمية المطامع المناطقية وصنفت الضفة
الغربية على أنها «أراض أجنبية» ،وقبلت ،بطريقة أو بأخرى ،بأقلية عربية صغيرة
كملمح دائم لدولة إسرائيل .لكن معضلة التوازن ما بين حكم المزيد من أرض
إسرائيل وبين ازدياد عدد السكان غير اليهود ،أعادت تأكيد نفسها بطريقة
انتقامية بعد حرب حزيران في عام .1967
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تبني أنماط من الفصل العنرصي التي تزداد صعوبة إنكارها.
الرصاع األم ُّر واألطول وغري املحسوم داخل الصهيونية هو
مسألة األرض .إذا كانت الصهيونية تتطلب أغلبية يهودية،
هل عىل الصهيونيني ان يتخلوا عن خيارات التوسع املناطقي
يف فلسطني/أرض إرسائيل كي يحموا ترجيح الكفة اليهودية
الديمغرافية ،أم أن التزام الحركة بـ «تحرير» كل األرض
واإليمان بنمو املجتمع اليهودي يملكان من القوة ما يكفي
لالستيالء والسيطرة عىل املزيد؟ يف ثالثينيات القرن املايض،
دب الشقاق يف املنظمة الصهيونية العاملية بسبب هذا السؤال.
يف عام  ،1937ومن خالل استخدام حجج الديمغرافيا ،تلك
الحاجة امللحة والواقعيةّ ،
تمكن ديفيد بن غوريون -وقيادة
حزب العمل الصهيوني -بصعوبة كبرية ،من إقناع زمالئه أن
يقوموا ،عىل األقل ،بالتفاوض مع الربيطانيني حول عرضهم
بتقسيم فلسطني إىل دولتني ،يهودية وعربية .قام الربيطانيون
بسحب العرض ،لكن بن غوريون كان مذهوال وممتنا ،حني
علم أن الربيطانيني ،ومن خالل قرار التقسيم ،قد تخيلوا إجالء
معظم السكان العرب من الدولة اليهودية.
أشعلت صورة نيل دولة يهودية نقية خيال بن غوريون،
وساهمت يف تجذير اهتمامه بقبول خطة األمم املتحدة بالتقسيم
1
بعد عرش سنوات من الزمن.
ألقت االعتبارات الديمغرافية بثقلها عىل قرار بن غوريون
بقبول دولة يهودية مبتورة ومقسمة كما تم تحديدها يف قرار
التقسيم يف شهر ترشين الثاني من عام  .1947ولكن الدولة،
كما هي ،كانت ستحتوي عىل نفس العدد من العرب واليهود
يعيشون فيها .بعد أن ق ّدر بأن قواته ستنترص يف الحرب التي
اشتعلت يف البالد وأنه لن يحصل تدخل دويل ،وأن الدولة
اليهودية ستقام ،أصبح األمر الحاسم هو أن «تحرير» املزيد
من املناطق لن يهدد الرضورة امللحة املتجلية يف تحقيق الغلبة
الديمغرافية اليهودية .وبناء عىل توجيهات من بن غوريون،
السي األسايس للحركة الصهيونية)
قامت الهغناه (الجيش ّ
وذراعها العسكري ،الباملاح ،وبطريقة ممنهجة ،بتقليص عدد

السكان العرب يف املناطق الخاضعة لسيطرة الدولة .وقد تم
تنفيذ هذا من خالل التهجري وعدم السماح بعودة الالجئني
إىل بيوتهم .وتفرس هذه الرضورة امللحة الديمغرافية قيام
بن غوريون بتجاهل قرار قادته العسكريني ورفض السماح
بتوسيع الحرب واالستيالء عىل الضفة الغربية ،حيث رغب بن
غوريون يف تلك املناطق ،ولكن خوفه من التبعات الديمغرافية
لتعدادها السكاني العربي ،كان أكرب.
ّ
يف العقد الذي سبق حرب حزيران من عام  ،1967قللت
حكومات حزب العمل ،تحت قيادة بن غوريون أو غريه ،من
أهمية املطامع املناطقية وصنفت الضفة الغربية عىل أنها
«أراض أجنبية» ،وقبلت ،بطريقة أو بأخرى ،بأقلية عربية
صغرية كملمح دائم لدولة إرسائيل .لكن معضلة التوازن ما
بني حكم املزيد من أرض إرسائيل وبني ازدياد عدد السكان
غري اليهود ،أعادت تأكيد نفسها بطريقة انتقامية بعد حرب
حزيران يف عام  .1967اليمني املتطرف الصهيوني «التنقيحي»
الذي أسسه فالديمري جابوتنسكي وتحت قياده مناحم بيغن،
وجد اهتماما شعبيا ودعما ألطماعه التوسعية التقليدية،
وحصل األمر ذاته مع عنارص أصولية متطرفة يف دوائر
اليهود األرثوذكس وجماعات يف الجناح «الناشط» يف الحركة
الصهيونية االشرتاكية التابعة لحركة هكيبوتس هاميئوحاد
(الكيبوتس املوحد) القوية ،ومجموعة من مؤسسات تطوير
األرض وبناء املستوطنات .وَجدت من عام  1967حتى عام
 ،1977حكومات تحالفية ،بقيادة حزب العمل ،نفسها مشلولة
بسبب النزاع ما بني هؤالء الذين كانت رغبتهم يف االحتفاظ
باألرايض املحتلة (خاصة الضفة الغربية وقطاع غزة) أكرب من
اهتمامهم بالعرب الذين يقطنون بها ،وأولئك الذين عارضوا
احتمالية استيعاب املزيد من غري اليهود يف الدولة وفضلوا أن
يتم التخيل عن «املناطق املدارة» ،أو عىل األقل ،املناطق ذات
الكثافة السكانية العالية فيها .ظهرت حالة الشلل هذه عىل
نحو رسيع وأدت إىل ما سلكته حكومة إشكول يف هذا الشأن:
« القرار بعدم اتخاذ القرار» ،وهيمنة نهج وزير الدفاع موشيه

من مسريات العودة يف غزة ،حديثاً.

ديان بتشديد قبضة إرسائيل ووجودها عىل األرض ،ويف الوقت
نفسه عدم االنخراط يف شؤون العرب القاطنني فيها.
لتأكيد ما سلف ،قامت إرسائيل يف حزيران  ،1967بفرض
قوانينها عىل واحد وسبعني كيلومرتا مربعًا من الضفة
الغربية ّ
تضمنت القدس الرشقية .ولكن حتى هذه الخطوة،
تم تنفيذها بدقة بحيث تتجاوب مع الرضورات الديمغرافية
امللحّ ة .تعرجت حدود بلدية القدس املوسعة التي أعلنتها
إرسائيل وتلوّت كي تزيد الحد األقىص من األرايض الفارغة،
ويف الوقت نفسه ،قلصت عدد السكان العرب إىل أقىص حد.
قامت الحكومة بإصدار مجموعة معقدة من التعديالت عىل
قوانني سابقة وقرارات وزارية بخصوص القدس متعمدة
تجنب «الضم» الرسمي أو إعالن سيادتها عىل املنطقة (أمر تم
تجنبه أيضا يف عام « 1980القانون األسايس :القدس عاصمة
إرسائيل») .كانت نتيجة هذه القرارات ،توسيع حدود بلدية
أورشليم اإلرسائيلية بدال من توسيع حدود دولة إرسائيل.
السبب الرئييس وراء هذا االحتيال ،كان أنه قد حول الستني ألفا
من العرب ،سكان القدس وضواحيها ،إىل سكان دائمني ولكن
ليسوا مواطنني إرسائيليني ،مما خفف من التبعات السياسية
لزيادة العبء الديمغرايف الناجم عن األقلية غري اليهودية يف
2
الدولة.

تجىل خالل العقد األول من االحتالل ،النقاش يف إرسائيل
حول كيفية الترصف باملناطق ،عىل شكل رصاع ما بني
«املطالبني بالضم» و «املعارضني للضم» ولكن حني شكل
الليكود أول حكومة دون قيادة حزب العمل يف العام ،1977
بقيادة املتحمس للتوحيد واملطالب علنا بالضم ،القيادي مناحم
بيغن ،لم تقم الحكومة بضم املناطق ولم تعلن سيادتها عليها.
كان العامل الديمغرايف هو السبب األهم الوحيد المتناع بيغن
عن تطبيق املبدأ الذي كان شغف حياته.
يف عام  1977وخالل التحضري لقمة كامب ديفيد ما بني
أنور السادات وجيمي كارتر ،عرض بيغن الجنسية اإلرسائيلية
كخيار للسكان الذين وصفهم بـ «عرب أرض إرسائيل القاطنني
يف يهودا والسامرة وقطاع غزة» ،إذا تم االعرتاف بسيادة إرسائيل
عىل هذه املناطق .ولكن هذا الرشط ،املوجود يف النسخة األصلية
واملكتوبة بخط يد بيغن ،والذي تضمن رؤية بيغن لـ «خطة
حكم ذاتي» تم سحبه رسيعا .إضافة إىل وجود مجلس وزاري
لحكومة يسيطر عليها من يسعون لالستحواذ عىل املزيد من
املناطقّ ،
شكل منح الجنسية ملاليني من الفلسطينيني ،تعارضا
مبارشا وخطرا مع الهوية الديمغرافية للصهيونية.
وفقا لذلك ،وبدال من إعالن سيادة إرسائيلية عىل األجزاء
الخاضعة لسيطرة إرسائيل (فعل كان ينطوي عىل مخاطرة
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في عام  1977وخالل التحضير لقمة كامب ديفيد ما بين أنور السادات وجيمي
كارتر ،عرض بيغن الجنسية اإلسرائيلية كخيار للسكان الذين وصفهم بـ «عرب
أرض إسرائيل القاطنين في يهودا والسامرة وقطاع غزة» ،إذا تم االعتراف
بسيادة إسرائيل على هذه المناطق .ولكن هذا الشرط ،الموجود في النسخة
األصلية والمكتوبة بخط يد بيغن ،والذي تضمن رؤية بيغن لـ «خطة حكم ذاتي»،
تم سحبه سريعا .إضافة إلى وجود مجلس وزاري لحكومة يسيطر عليها من
ّ
يسعون لالستحواذ على المزيد من المناطق ،شكل منح الجنسية لماليين من
الفلسطينيين ،تعارضا مباشرا وخطرا مع الهوية الديمغرافية للصهيونية.
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شديدة ويلمح إىل منح مواطنة ملاليني من العرب) ،استخدمت
حكومة بيغن مفاوضات الحكم الذاتي والتي كانت جزءا من
عملية السالم يف كامب ديفيد ،كتمويه لتوسيع املستوطنات عىل
نطاق واسع ،والترسيع يف عمليات الضم من خالل سياسة فرض
األمر الواقع – عملية بطيئة وغري رسمية لدمج املناطق دون
أن تؤدي إىل تغيري يف املكانة السياسية لسكانها العرب .أصيب
«اليسار» اإلرسائييل ،والذي أصبح يعرف بـ «معسكر السالم»،
بالهلع ،وبات مؤمنا بأن «نقطة الال عودة» باتت وشيكة
بحيث يصبح العرب يف املناطق ،طوعا أو كرها ،جزءا من دولة
إرسائيل .توافقت الحجة األساسية التي عرضتها الحكومة عىل
اإلرسائيليني من أجل دعم تسوية عىل املناطق ،مع مخاوفهم
ونفورهم من العرب ،كما مع األمر األسايس الصهيوني امللح
بشأن الحفاظ عىل األغلبية اليهودية يف إرسائيل ،والتي كانت
ستتعرض للخطر يف حال تم ضم الضفة الغربية وغزة بشكل
دائم.
لكن تغذية الخوف والكراهية اليهودية تجاه العرب ،دفع
العديد من اليهود اإلرسائيليني إىل منحى مختلف جدا ذهب
باتجاه دعم التهجري «الرتانسفري» ،أو طرد العرب من املناطق
وحتى طردهم من البالد أيضا .منذ األيام األوىل للحركة
الصهيونية ،رفض معظم أعضائها الطرد الجماعي كوسيلة
لتحقيق الهوية الديمغرافية ،ألسباب أخالقية أو عملية ،أو
كليهما معا .وبالرغم من ذلك ،كانت مناقشة هذه الفكرة تتم
بشكل دوري وإن كان ذلك يتم بهدوء .يف مذكراته ،تخيل
ثيودور هريتسل محاولة «طرد السكان العرب املعدمني إىل
خارج الحدود» .وجدير باملالحظة ،أنه ويف العام  ،1937كان
استنتاج بني غوريون بأن تهجري العرب عىل نطاق واسع هو
أمر سيتقبله املجتمع الدويل ،وهو ما مهّد الطريق لتهجري %78
من غري اليهود الذين كانوا يقطنون يف أجزاء من فلسطني عام
 1948والتي أصبحت فيما بعد ،دولة إرسائيل .وقد جرى نفي

حقيقة التهجري عام  1948والذي ُفرض بعنف عىل خطوط
الهدنة يف بداية خمسينيات القرن املايض ،ملدة عقود وبطريقة
منهجية من قبل عمالء الدعاية الصهيونيني واإلرسائيليني،
وبذلك تم إنهاء الحاجة للتربير ،والتلميح بأنه لو حدث ذلك
فعال ،ملا كانت هناك إمكانية لتربيره.
حدث التغيري يف ثمانينيات القرن املنرصم حني قام مؤرخون
إرسائيليون ،وبعد اطالعهم عىل أرشيفات الدولة والجيش،
بإثبات أن تهجريا قرسيا مدفوعا بالهاجس الديمغرايف قد وقع
يف العام  .1948إضافة إىل الحاجة للرد عىل الحجة الديمغرافية
للحمائم اإلرسائيليني ،شجّ ع هذا الرسد األصدق للمايض ،العديد
من اليمينيني عىل أن يتبنوا حقيقة التهجري القرسي ،وصحة
هذا النهج ليواكب التحديات الديمغرافية يف ثمانينيات القرن
املايض .كما وأصبح واضحا أنه حتى الحكومات امللتزمة فكريا
بالضم ،لم تطبقه بسبب املعضلة الديمغرافية ،أو خوفا من أن
تعاقب من قبل الناخبني بسبب إضافة املاليني من العرب إىل
سكان الدولة ،وألن املواطنني العرب ملكوا اليسري من التأثري
ّ
ضخم سياسيو اليمني الدعوات الرصيحة
السيايس الوطني،
لطرد العرب ،إما عن طريق الطرد «الطوعي» أو «التهجري
القرسي» .هذه الدعوات صدرت عن موليديت (الوطن) ،حزب
رحبعام زئيفي الذي جعل من «التهجري الطوعي» لكل العرب
من أرض إرسائيل ،الهدف املركزي للحزب.
تم طرح الطرد املبارش بشكل قوي من قبل حزب كاخ
برئاسة مائري كهانا .كهانا ،الذي كان حاخاما أمريكيا ومؤسس
عصبة الدفاع اليهودي العنيفة .بعد هجرته إىل إرسائيل،
ترشح كهانا لالنتخابات تحت برنامج انتخابي يفرض فصال
عنرصيا صارما وقوانني عنرصية تجاه العرب ،باإلضافة إىل
قوانني ضد الزواج املختلط .ولكن مطلبه األسايس واملركزي،
كان إفراغ البالد من العرب من خالل الرتهيب إذا أمكن ،أو
من خالل العنف إذا دعت الرضورة .شعاره كان« ،أنا أقول ما

احتالل  67يعيد «معضلة الديمغرافيا» إىل الواجهة.

تفكر به أنت!» ولقي كهانا تجاوبا قويا من قبل قطاع املهمشني
والجيل الشاب وغري املتعلمني واليهود الرشقيني (يهود من دول
إسالمية ،أو أن عائالتهم هاجرت من بلدان إسالمية) .ويف شهر
آب من العام  ،1984أيّد  %15من اليهود اإلرسائيليني ممن
اس ُتطلعت آراؤهم« ،أنه يجب نفي السكان العرب عرب الخط
األخرض» .3يف العام  ،1985وصفت صحيفة نيويورك تايمز
كهانا عىل أنه السيايس األشهر يف إرسائيل .يف فرتة أخرى من
العام نفسه ،أظهرت استطالعات الرأي بأن حزبه سيفوز
باثني عرش مقعدا يف حال أجريت انتخابات جديدة .يف أيلول
من العام  ،1986أعلن  %38من اإلرسائيليني أنهم دعموا أولئك
الذين يعملون عىل «جعل العرب يغادرون يهودا والسامرة».4
قبل انتخابات عام  ،1988وصلت قيادة حزب الليكود إىل
نتيجة مفادها أن حزب كاخ قد يستطيع تدمري فرص حزبها
يف تشكيل حكومة جديدة ،عرب حرمانها من اثنني أو ثالثة
مقاعد يف الكنيست .بناء عليه ،قامت بالعمل عىل إقرار قانون
«ضد العنرصية» منع حزب كاخ من املنافسة يف االنتخابات.
بالرغم من أن اندالع االنتفاضة الفلسطينية قد زاد من املخاوف
اليهودية وشجّ ع الحديث «الرتانسفريي» يف بعض دوائر
اليمني واملستوطنني ،إال أن هنالك بعض العوامل التي جرّدت

«الرتانسفري» من رشعيته وتجاوب العامة معه ،منها :حدة
الثورة وتعريف الجيش اإلرسائييل لها عىل أنها مشكلة سياسية
وتتطلب حال سياسيا ،والتحديات اللوجستية يف تنظيم طرد
ديمغرايف كبري ،وتحذيرات شخصيات يسارية رصيحه بأن
اليهود سيعملون بشكل نشط ليتصدوا ألوامر طرد جماعي
للعرب ،وأخريا ،مشاركة رئيس الوزراء اإلرسائييل حينها يف
مؤتمر مدريد.
تعاظم الدعم اليهودي لفكرة طرد جماعي للعرب من البالد،
عرب العقود القليلة املاضية .ظهر وفق سلسلة من استطالعات
للرأي أجرتها مؤسسة (بيو) يف العامني  2014و ،2015أن
 %48من اليهود اإلرسائيليني أيدوا أو أيدوا بشدة عبارة أنه
«يجب طرد أو تهجري العرب من إرسائيل» ،وكان من ضمنهم
 %87.5ممن وصفوا أنفسهم عىل أنهم يمينيون .من جهة
أخرى ،بالرغم من الدعم السيايس والنفيس الكايف إلجراءات
قاسية كهذه ،لم يعد التهجري الجماعي للعرب من البالد ،ظاهرا
يف الحوار السيايس اإلرسائييل كصيغة تحظى بالتأييد علنًا من
أجل حل «املعضلة الديمغرافية».
ولكن ،إذا كان الطرد كحل قد اختفى من الواجهة ،إال أن
املعضلة بقيت .ويف حني استمر اليسار باستخدام الديمغرافية

13

عدد 71

ضعفت الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في بداية سنوات األلفين ،ودق ناقوس
الخطر بخصوص الهجرة اليهودية المعاكسة بأعداد مرتفعة نسبيا .في الواقع،
أظهرت الحسابات السنوية في بعض السنوات ،أن عدد اليهود المغادرين ،كان
أكبر من عدد القادمين إلى البالد .في هذا السياق ،اشتدت المخاوف الديمغرافية،
وظهر «حل» جديد – االنفصال عن المناطق ذات الكثافة السكانية في قطاع غزة.
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للضغط باتجاه االنسحاب من معظم الضفة الغربية وغزة،
كان املعسكر الذي بات يُعرف بـ «املعسكر الوطني» يقرتح
حال «قديما -جديدا» .فاعتمادا عىل التغيري الرسيع الحاصل يف
الوضع يف موسكوّ ،
بش هذا املعسكر بفيضان من املهاجرين
اليهود الجدد .وقامت الحكومة والوكالة اليهودية (إحدى أذرع
املنظمة الصهيونية العاملية) بإغداق املال عىل جهود الهجرة
واالستيعاب مستهدفني االتحاد السوفييتي سابقا ،ونرشوا
شبكة من نشطاء املستوطنني و«املوفدين» (شليحيم) الذين
يجندون يهو ًدا للهجرة ،ليجوبوا أنحاء االتحاد السوفييتي
سابقا من أجل تجنيد مهاجرين ،ونجحوا بالضغط عىل
الواليات املتحدة ملنع اليهود املهاجرين من االتحاد السوفييتي
من االستقرار يف أمريكا.
يف محصلة األمر ،اتضح بأن عدد اليهود يف االتحاد السوفييتي
ليغي التوقعات
سابقا ،وإن كان كبريا ،لم يكن كبريا بما يكفي ّ
الديمغرافية املخيفة .يف بداية التسعينيات ،أصبح رضوريا
االعتماد عىل جذب املهاجرين غري اليهود .فمن خالل االستفادة
من تعديل يف قانون العودة أُجري عىل القانون يف سبعينيات
القرن املايض ،يحق ألي شخص له عالقة بعيدة مع أي يهودي،
إما من خالل الزواج أو أنه مرتبط بالدم بأجداد أو أزواج من
اليهود[ ،يحق له] دخول إرسائيل تحت قانون العودة .وكانت
نتيجة هذه السياسة أن  ،%35حسب التقديرات ،من أصل أكثر
من  900,000مهاجر أتوا إىل إرسائيل من االتحاد السوفييتي
سابقا منذ العام  1989لم يكونوا يهودا .تم إخفاء هذه الحقيقة
لسنوات طويلة ،ولكنها اآلن معروفة جيدا.
يف واقع األمر ،من أجل حل املعضلة الديمغرافية ،كان
اليمني عىل استعداد بأن يقيس عدد اليهود مقابل عدد العرب
وليس مقابل عدد غري اليهود .وبهذا فهم ،عمليًا ،يحافظون
عىل حالة إرسائيل ،ليس كـ «دولة يهودية» ،وإنما كـ «دولة
غري عربية» .5من أجل تحقيق هذه الغاية ،تم جلب عرشات
اآلالف من األثيوبيني اليهود وأولئك الذي ا ّدعوا نسبًا لليهود ،إىل
إرسائيل (املجموعات الرسية األوىل تم توطينها رسيا يف كريات

أربع ،املستوطنة اليهودية الكبرية عىل أطراف الخليل يف الضفة
الغربية) .وكان األمر األكثر إثارة للجدل ،هي عمليات البحث
العاملية من قبل مندوبي الهجرة محاولني بشكل يائس مواجهة
التهديد العربي الديمغرايف عن طريق اكتشاف «قبائل منسية»
من اليهود (أو عىل األقل غري عرب) يف جنوب افريقيا وأمريكا
الالتينية والوسطى وجنوب آسيا.
ضعفت الهجرة اليهودية إىل إرسائيل يف بداية سنوات
األلفني ،ودق ناقوس الخطر بخصوص الهجرة اليهودية
املعاكسة بأعداد مرتفعة نسبيا .يف الواقع ،أظهرت الحسابات
السنوية يف بعض السنوات ،أن عدد اليهود املغادرين ،كان أكرب
من عدد القادمني إىل البالد .يف هذا السياق ،اشتدت املخاوف
الديمغرافية ،وظهر «حل» جديد – االنفصال عن املناطق ذات
الكثافة السكانية يف قطاع غزة.
يف عام  ،1973أعلنت حكومة جولدا مائري أن قطاع غزة
«جزء ال يتجزأ من إرسائيل» وخالل االنتفاضة الثانية ،وصل
عدد املستوطنني اليهود فيه إىل  8000نسمة .ولكن حني تجاوز
تعداد سكان القطاع اليائسني واملتزايدة أعدادهم ،املليون
ونصف املليون ،وبعد عرشات العمليات االنتحارية الدموية
التي رضبت أهدافا مدنية وعسكرية يف إرسائيل ،طرحت فكرة
تخليص إرسائيل من غزة نفسها بصفتها الفكرة الكبرية
التالية لتخفيف املخاوف الديمغرافية .ويف عام  ،2002قام
خبري الجغرافية السياسية اإلرسائييلّ املعروف ،أرنون سوفري،
بكتابة رسالة إىل رئيس الوزراء أريئيل شارون منوها إىل
«البيانات الديمغرافية الخطرية» والتي كان قد زوده بها قبل
بضعة أشهر« .أغلب سكان إرسائيل» كتب سوفري« ،يعلمون أن
هناك حال واحدا فقط يف مواجهة جارنا املجنون واالنتحاري –
االنفصال» .ويف غياب هذا االنفصال ،كتب سوفري ،تكون «نهاية
الدولة اليهودية» .صاغ أرنون القضية من منظور ديمغرايف
مح ّدد لكنه ربطه بشكل مبارش باملخاوف األمنية التي ارتفعت
وتريتها خالل االنتفاضة الثانية ،فأضاف «عليك أن تتذكر أنه يف
نفس اليوم الذي تقوم به قوات الدفاع اإلرسائيلية ببذل جهودها

االقتالع املدبّر.

والنجاح يف تصفية هذا اإلرهابي أو ذاك ،يف نفس ذات اليوم،
كما يف كل يوم يف السنة ،يُولد يف مناطق إرسائيل الغربية نحو
 400طفل ،وبعض منهم ،سيصبحون إرهابيني انتحاريني!
هل تعي هذا؟» 6بعد انحسار الحديث عن الطرد من الواجهة،
وفقدان أغلبية اإلرسائيليني االيمان باحتمالية موجات كبرية
وحاسمة من الهجرة اليهودية ،بدأ خرباء السياسة نقاشات
مكثفة يف كيفية رسم خط «فاصل» ما بني اليهود والعرب.
ً
وترابطا منطقيًا بشأن
وكان الخط األسهل تحدي ًدا واألبعد أثرًا
التوازن الديمغرايف هو الخط حول قطاع غزة .من هنا نتجت
سياسة شارون باالنفصال اإلرسائييل من جانب واحد عن غزة.
يف ظل مواجهة مع معارضة غاضبة من جهة املواطنني وتيار
اليمني ،سحبت إرسائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة يف
العام  .2005ولكن السؤال املهم هو :هل من املناسب التفكري
يف أن عرب غزة يعيشون خارج إرسائيل أم ال ،يف ضوء الغارات
املنتظمة للجيش اإلرسائييل داخل القطاع ،والعديد من هجمات
الصواريخ واألنفاق والطائرات الورقية والبالونات من غزة عىل
إرسائيل ،والحصار اإلرسائييل املحكم عىل املنطقة أرضا وبحرا
واملراقبة الدائمة للسكان الغزيني إما من خالل طائرات بدون
طيار أو وسائل أخرى ،واالرتباط الحساس وغري املؤكد ما بني
غزة ومرص ،والعالقات الخاصة ما بني إرسائيل وغزة من خالل
البنية التحتية واملاء واملجاري والصحة؟ وسواء اعتربنا أن غزة
كانت ال تزال تحت منظومة السيطرة لدولة إرسائيل أم ال ،فمن
املؤكد أنه لم يكن من السهل تحقيق فصل إرسائيل عن غزة
الذي تصوروا أنه سيتم إنجازه من خالل االنفصال .بعد تخيل

نصف حزب الليكود عن شارون ،قام األخري بتأسيس حزب
جديد (كاديما) لقيادة الحكومة ،واضطر أيضا إىل االعتماد عىل
دعم حزب العمل املعارض ،والذي كان ناخبوه مهتمني بشكل
عب عنه
حاسم باملكاسب الديمغرافية لالنفصال – وفق مبدأ ّ
إيهود باراك ،آخر رئيس وزراء من حزب العمل ،الذي قال
«نحن هنا ،وهم هناك».
قامت إرسائيل من خالل إخراج القوات العسكرية اإلرسائيلية
من القطاع ،بفصل حوايل  1.7مليون فلسطيني عربي من
السكان غري اليهود يف املناطق التي أعلنت انها مناطق تحت
سيادتها ،أو تحت االحتالل بموجب أحكام اتفاقية الهاي من
العام  .1907ويف الحقيقة فإن الدافع األسايس لهذه الخطوة،
وهو خدمة الهاجس الديمغرايف ،برز وجذب االهتمام مجددا
من خالل الحجة الرئيسية التي طورها املستوطنون وأولئك
من اليمني الذين عارضوا الخطة – وهي حجة تعاظم شأنها
ألنها جاءت يف حني أصبح الجمهور اليهودي واعيا بأنه حتى
وبدون حساب التعداد السكاني املزدهر يف غزة ،هناك تعداد
عربي سكاني ال يطاق داخل إرسائيل والضفة الغربية ،ومتوقع
أن ينمو خالل العقد القادم.
تم إطالق هذه الحجة بعد االنتفاضة الثانية ،كمناورة
سياسية من قبل منظمة أطلقت عىل نفسها اسم املجموعة
األمريكية  -اإلرسائيلية للبحث الديمغرايف ،والتي تضمنت
عرشات الباحثني ونشطاء املستوطنني واعالميني يمينيني ،ولكن
لم يكن أحد منهم يملك دراية يف الشؤون الديمغرافية .وتم
تمويل هذه املجموعة من قبل رجل األعمال بينيت زيمريمان
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االنسحاب من غزة :الديمغرافيا تفرض نفسها.
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وتمثيلها بشكل بارز من خالل الدبلومايس اإلرسائييل السابق،
يورام إيتينجر ،صاحب الخربة يف شؤون الواليات املتحدة.
وقد أثبت إيتينجر أنه ال يكل من ترويج االدعاء الكاذب ،بأن
عدد السكان العرب يف الضفة الغربية يقل ب  1.6مليون عما
يعتقد بشكل عام .وقد قام إيتينجر ومعاونوه بتشذيب وتطوير
هذه الحجة عن طريق صناعة إحصائيات تدعي بأن مجريات
الديمغرافية والهجرة ،ستضمن أغلبية يهودية مستقرة وحتى
مرتفعة أيضا .تلقى هذا املجهود ،دفعا يف بداية عام ،2005
خالل األشهر األخرية من الرصاع ضد االنفصال عن غزة،
حني استضافت مؤسسة أمرييكان إنتريبرايز محارضات لـ
بينيت زيمريمان ،مايكل وايز وروبريتا سيد .وقد تم نرش
«نتائج» دراستهم عىل نطاق واسع واستخدمت لدعم ادعاءات
دراماتيكية بأنه ال وجود لـ «قنبلة ديمغرافية موقوتة» قابلة
لالنفجار كما يدعي اليساريون ،وال وجود لـ «سيف ديمغرايف»
مسلط عىل رقبة الدولة اليهودية .وبالتايل ،ال حاجة للتخيل عن
غزة أو الضفة الغربية.
سخر الخرباء الديمغرافيون من حجة إيتينجر ،ولكنها ُقبلت
كحقيقة يف أوساط نشطاء املستوطنني ومؤيديهم الذين ادعوا
بأن مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل ومركز اإلحصاء املركزي
الفلسطيني قد تآمروا إلضعاف معنويات اليهود اإلرسائيليني،
ولتربير سياسات االنسحاب من املناطق .يف شهر شباط ،2006
قام أهم مركز أبحاث يميني يف ذلك الوقت يف إرسائيل ،مركز
بيغن  -السادات يف جامعة بار إيالن ،بنرش دراسة من 73

صفحة ،أطلق عليها العنوان :فجوة املليون شخص :السكان
العرب يف الضفة الغربية وغزة 7،مدعّمة بعدة مالحق و129
حاشية .سخر الخرباء من التحريف املتعمد واملعقد للبيانات
واملصطلحات الديمغرافية املستخدمة يف نص الدراسة ،ولكن
بالنسبة ألولئك امللتزمني بإبقاء املناطق الفلسطينية تحت
السيطرة اإلرسائيلية ،والحساسني تجاه الهوية الديمغرافية
للصهيونية ،والقلقني من قدرة «معسكر السالم» عىل التذكري
بهذه الهوية لتربير التسوية عىل األرض ،أضحت ادعاءات
املجموعة األمريكية  -اإلرسائيلية للبحث الديمغرايف مغرية بقدر
ما هي خاطئة.
يف الحقيقة ،كانت الثقة التي أوالها املستوطنون ومؤيدوهم
لحجة إيتينجر كافية لدفع الصحافيني إىل اعتبارها فهما «بديال»
لطبيعة التحدي الديمغرايف لدى إرسائيل .لكن محاولة حل
«املعضلة الديمغرافية» عن طريق شعوذة ديمغرافية ،فشلت.
يف املقابل ،لم يكن هناك أي رد من قبل كتّاب دراسة مركز بيغن
– السادات عىل انتقادات مفصلة لعملهم .تم حل املجموعة
األمريكية – اإلرسائيلية للبحث الديمغرايف دون أن تصل إىل
إقناع معظم اإلرسائيليني بأن املعضلة الديمغرافية أصغر مما
تصوروا ،أو أن الخصوبة اليهودية املرتفعة ومستويات الهجرة
املرتفعة واملستمرة ،جعلت القلق من استيعاب السكان العرب
يف املناطق املحتلة ،أمرا غري رضوري.
يف تحليل ملحتوى الصحافة اإلرسائيلية عىل مدى عرشين
عاما ما بني  1994وّ ،2013
بي أورييل أبولوف أن قضية

في تحليل لمحتوى الصحافة اإلسرائيلية على مدى عشرين عاما ما بين  1994و،2013
ّ
بين أورييل أبولوف أن قضية الديمغرافية ،بلغت ذروتها قبيل االنسحاب اإلسرائيلي
من غزة في العام  .2005وبعد أن تدنت أهميتها بشكل ملحوظ لعدة سنوات بعد
ذلك ،ارتفعت حدة القلق الديمغرافي مجددا في العامين  2011و 2012وتولت مركز
الصدارة بالرغم من تهديدات أخرى (مخاطر متخيلة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية
اإليرانية بالتحديد) .في السنة األخيرة من دراسة أبولوف ( %40 ،)2013من المقاالت
التي كتبت عن تهديد بقاء الدولة ،تمحورت حول الديمغرافية.

الديمغرافية ،بلغت ذروتها قبيل االنسحاب اإلرسائييل من غزة يف
العام  .2005وبعد أن تدنت أهميتها بشكل ملحوظ لعدة سنوات
بعد ذلك ،ارتفعت حدة القلق الديمغرايف مجددا يف العامني
 2011و 2012وتولت مركز الصدارة بالرغم من تهديدات
أخرى (مخاطر متخيلة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية اإليرانية
بالتحديد) .يف السنة األخرية من دراسة أبولوف (،)2013
 %40من املقاالت التي كتبت عن تهديد بقاء الدولة ،تمحورت
حول الديمغرافية .يف العالم  ،2014كتب أبولوف« ،الشيطان
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الديمغرايف» كان «حارضا بقوة» يف النهج السيايس اإلرسائييل.
ازداد بروز املعضلة أكثر يف السنوات القليلة املاضية .وحيث
أن إمكانية حل الدولتني قد اختفت ،تسبب واقع ارتباط إرسائيل
الدائم مع كل السكان العرب ما بني نهر األردن والبحر األبيض
املتوسط ،بموجات من الرعب الديمغرايف .اشتعلت نقاشات
محمومة يف شهر آذار من العام  2018حني أعلن مسؤول
عسكري إرسائييل ما كان يؤمن به خرباء الديمغرافية منذ
عدة سنوات ،وهو أن عدد العرب املقيمني يف إرسائيل والضفة
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الغربية وغزة ،يفوق عدد اليهود.
استمر النضال من أجل الهاجس الديمغرايف امللح كعالقة
مصريية خالل تاريخ الحركة الصهيونية والدولة وتجىل من
خالل :خطة التقسيم والتهجري والهجرة الجماعية لغري اليهود
واالنفصال عن غزة والتالعب باإلحصائيات .واآلن ،هناك إشارات
نحو توجه جديد لحل املعضلة ،حل يضغط باتجاه مركزية
دولة يهودية قوية بدرجة كافية لتحكم أغلبية غري يهودية،
عوضا عن أغلبية يهودية قادرة عىل فرض سلطة يهودية عىل
البالد بطريقة ديمقراطية .هذا هو املقصد الحقيقي لتمرير
قانون األساس يف الكنيست «إرسائيل هي الدولة القومية
للشعب اليهودي» ،وهو املعنى الحقيقي الستعداد متزايد
من قبل اإلرسائيليني والسياسيني اإلرسائيليني لنقاش وتبني
الدمج القانوني للضفة الغربية برشوط تضمن أن جموع

العرب القاطنني هناك ،ال يصبحون أبدا ،مواطنني متساوين.
عوضا عن ذلك ،سيتم ضمهم للدولة اإلرسائيلية كطبقة أدنى
خاضعة لجهاز حاكم يديره اليهود وألجل خدمتهم .من خالل
هذا النظام املهيمن ،قد يطمح فلسطينيو الضفة الغربية إىل
مكانة أعىل من تلك يف غزة ،ولكنها أقل من تلك التي يتمتع بها
العرب القاطنون يف القدس الرشقية املوسعة أو أولئك الذين
ولدوا داخل حدود ما قبل العام  .1967بمعنى آخر ،نظام
فصل عنرصي – أقلية تحكم آخرين طبقا لقوانني مختلفة من
خالل تسلسل هرمي من االمتيازات والتبعية – وهو عىل األغلب،
املحاولة القادمة لطرد الشيطان الديمغرايف.
كان ليفي إشكول ،رئيس الوزراء يف إرسائيل حني احتلت
قواتها الضفة الغربية وقطاع غزة يف العام  .1967ومبارشة
بعد انتهاء االقتتال ،اعرتف إشكول ومجلسه الوزاري بـ
«الخطر الديمغرايف» ،الذي شكله مليون ونصف املليون من
السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة ،وجرى التباحث
علنًا يف هذا الخطر .عندها قال إشكول« :انترصنا يف الحرب
وتلقينا مهرا لطيفا من األرايض »،ثم أضاف« ،لكنه جاءنا مع
عروس ال نحبها» .10وعىل مدى  130عاما ،حاولت الحركة
الصهيونية ودولة إرسائيل ،بشكل يائسّ ،
حل املعضلة التي
تسببت بها رغبتها يف الحصول عىل املهر (أكرب قدر ممكن من
أرض إرسائيل/فلسطني يمكنها الحصول عليه) دون حبّ
العروس (السكان العرب يف البالد).
حني يفشل نظام الفصل العنرصي ،االبرتهايد ،كما فعلت
اسرتاتيجيات أخرى من أجل تجنب تبعات الوجود ،املتعذر
إزالته ،لستة ماليني عربي ،قد يكون هناك حاجة للمحاولة،
أخريا ،إلنجاح الزواج ،حتى إن كان ذلك يعني أن يتحول كل
رشيك إىل يشء مختلف جدا عما هو عليه اآلن وعما كان يتصور
بأنه سيكون.
ترجمه عن اإلنكليزية :نهاية قواسمي
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