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كلمة في البـدايـة

ّ
متجدد:
عودة إلى موضوع قديم -
إسرائيل وفوبيا الديمغرافيا
بقلم :أنطـوان شلحـت

ّ
إسـقـاط قـانـون مـنـع لـم الـشمـل خفـف تحـديـات حكـومـة
بينيت  -البيد في الكنيست والصدام مع الحريديم يتصاعد!

حكومة بينيت  -البيد :خالفات مركبة وتسويات عصية.

																

كتب برهوم جرايسي:
ما تزال تداعيات إسقاط تمديد س����ريان قانون حرمان العائالت الفلسطينية
من لم الش����مل مستمرة ،وتستعد الحكومة اإلس����رائيلية الجديدة لبلورة قانون
ّ
بديل يؤدي إلى ذات النتيجة :الحرمان من لم الش����مل .إال أن تجند كتل اليمين
االس����تيطاني بقي����ادة الليكود ،إلس����قاط قان����ون بمنتهى األهمية بالنس����بة
للمؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة ،وقانون بهذا المستوى من العنصرية والتشدد
السياس����ي ،بات ضربة مرتدة على كتل المعارض����ة اليمينية من حيث ال تدري.
فقد س����اعد تصويتها المعارض الحكومة في التحدي����ات البرلمانية في المدى
المنظ����ور .في المقابل ،فإن الحكومة ّ
تصعد مس����ار التصادم مع كتلتي اليهود
الحريديم؛ وبعد قرارات ستقلص الميزانيات لمؤسسات الحريديم ،جاء مشروع
قانون كس����ر احتكار إصدار ش����هادات الحالل اليهودي ،وهذا لن يكون اإلجراء
األخير في موجهة الحريديم وقيادتهم.
عند تشكيل الحكومة الجديدة قلنا وقيل إن التحدي األكبر لهذه الحكومة مع
قاعدتها البرلمانية الهش����ة ،التي ترتكز على أغلبية  61نائبا من أصل  120نائبا،
هي مش����اريع القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان ،التي ستبادر
له����ا كتل اليمين االس����تيطاني بما في ذلك كتلتا الحريديم .وقس����م جدي من
ّ
مش����اريع هذه القوانين وقع عليها من باتوا وزراء ونواب ائتالف ،قبل تش����كيل
الحكوم����ة ،وبدا من المفترض أن يكون م����ن الصعب عليهم التصويت ضد هذه
القوانين ،عند طرحها على الهيئة العامة للكنيست.
وكان هذا صحيحا ،إلى أن جاء مش����روع تمديد س����ريان قانون حرمان العائالت
الفلس����طينية من لم الشمل ،الذي تجندت كتل الليكود و»الصهيونية الدينية»
وش����اس ويهدوت هتوراة للتصويت ضد القانون ،وسقط بتعادل األصوات ،قبل
ثالثة أس����ابيع .وبذلك فإن القانون ل����م يعد قائما من ناحية قانونية ،بمعنى أن
الحكومة ال تستطيع طرح طلب تمديد سريانه ،بل عليها أن تطرح مشروع قانون
بديال ،وهذا ما تعمل عليه وزيرة الداخلية أييلت شاكيد مع طاقم خبراء.
ف����ي المقاب����ل ،فإن إس����قاط القانون ل����م يغير واق����ع الحال ،وحس����ب تقارير
إسرائيلية ،فإن مكاتب وزارة الداخلية وتسجيل السكان ترفض استقبال طلبات
لم ش����مل ،ولكن حتى لو تم تقديم طلبات ،فإن الق����رار النهائي يعود إلى وزير
الداخلي����ة بموج����ب القانون .وكانت الوزيرة الحالية ش����اكيد قد أعلنت مس����بقا
رفضها لقبول أي طلب للم الشمل.
إال أن تصرف كتل اليمين االس����تيطاني ومعهم الحريديم في إس����قاط قانون
عنصري شرس بهذه القسوة ،بات مبررا لنواب اليمين االستيطاني في االئتالف
الحاكم لمعارضة قوانين عنصرية وداعمة لالحتالل واالستيطان ،تطرحها كتل
المعارضة .وهذا ما حصل لخمس����ة مش����اريع قوانين طرحت على الهيئة العامة
للكنيست ،قبل أسبوعين ،وكان الفارق كبيرا ،نظرا لتصويت القائمة المشتركة
ضد هذه القوانين بطبيعة الحال.
وفي األسبوع الماضي ،لم يتم طرح مثل هذه القوانين ،بمناسبة عيد األضحى
المبارك ،إذ بحس����ب األنظمة التي اتفق عليها في الكنيست في السنوات الـ 15
األخيرة ،فإنه في األعياد اإلس��ل�امية والمس����يحية المركزية ،ال يتم طرح قضايا
خالفية جدا للتصويت عليه����ا في الهيئة العامة .ولذلك ،من المتوقع أن تطرح
المعارض����ة يوم األربعاء من هذا األس����بوع عددا ليس قليال م����ن هذه القوانين،
ومنها قوانين عقوب����ات جماعية لعائالت المقاومين الفلس����طينيين ،وقوانين
الضم الزاحف لمستوطنات الضفة المحتلة .كذلك فإن تصرف كتلتي الحريديم
سمح ألطراف في الحكومة ،مناهضة لسياسات أحزاب الحريديم ،بأن تبادر إلى
قرارات تحاصر مؤسسات الحريديم ماليا وغير ذلك.

المعركة على شهادات الحالل
حينما تش����كلت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،كان صراخ كتلتي المتدينين
المتش����ددين (الحريديم) ،ش����اس ويهدوت هتوراة ،أعلى م����ن كتلتي الليكود
و»الصهيوني����ة الدينية» ،وهذا ليس صدفة ،ألن الحريديم أعادوا إلى أذهانهم
حكوم����ة بنيامين نتنياه����و  ،2015 -2013التي اس����تثنتهم ،واتخذت على مدى
 20ش����هرا من عمل تلك الحكومة إجراءات أدت إل����ى تقليص حاد في ميزانيات
مؤسسات الحريديم ،واقتربت إلى حد سن قانون يلزم شبان الحريديم بالتجنيد
العس����كري اإللزامي ،الذي ترفضه الغالبية الس����احقة من أولئك الشبان لدوافع
دينية ،وبتشجيع من قادة الحريديم ،رغم استفحال توجهات سياسات اليمين
االستيطاني داخل جمهور الحريديم.

وقل����ق الحريدي����م ليس من وج����ود كتلتي ميرت����س اليس����ارية الصهيونية
العلماني����ة ،وال من ح����زب العمل ،بل من هذا التالقي مج����ددا ،الذي يجمع كتلة
«يمينا» التي ترتكز هي أيضا على التيار الديني الصهيوني ،ولكنها تتحفظ من
سطوة الحريديم على قرارات الحكومة ،والحصول على ميزانيات ضخمة يصفها
الجمهور اإلس����رائيلي مع أوساط حاكمة بأنها ابتزاز ،مع أفيغدور ليبرمان ،زعيم
حزب «إس����رائيل بيتنا» ،ويتولى حقيبة المالية ،وهو صاحب الصوت األعلى ضد
الميزاني����ات واالمتيازات للحريديم ،وأيضا مع حزب «يوجد مس����تقبل» وزعيمة
يائير لبيد العلماني.
وكما يبدو فإن حزب «أمل جديد» بزعامة جدعون ساعر ،وكذا حزب «أزرق أبيض»
بزعام����ة الوزير بين����ي غانتس ،لن يكونا عائقين أمام سلس����لة قرارات متوقعة،
سيتضرر منها قادة الحريديم وكتلتاهم في الكنيست.
فقبل أس����بوعين قرر ليبرم����ان ،بموج����ب صالحياته ،وقف الدع����م الحكومي
لحضانات األطفال في الجيل المبكر (حتى عمر  3سنوات) ،الذي ُيقدم للعائالت
الت����ي يعمل فيها الوالدان .وكانت الحكومة الس����ابقة ،قد قررت س����ريان نظام
الدع����م على عائالت الحريديم التي الرج����ال فيها ال يعملون ،بل «يتعلمون» في
معاهد دينية ،ومصطل����ح «التعليم» هنا ،ليس بالمفهوم المعروف ،بل هو لمن
يمضون س����نوات طويلة جدا في معاهد الدي����ن .ويجري الحديث عن وقف هذه
المخصص����ات لنحو  18ألف عائلة ،تتقاضى دعما حكوميا عن  21ألف طفل حتى
عمر  3س����نوات .ويجري الحديث عن توفير  400مليون ش����يكل ،س����نويا ،وهو ما
يعادل حوالي  123مليون دوالر.
وفي األسبوع الماضي ،تبين أن الحكومة تستعد للقطع في اللحم الحي ،إن جاز
التعبير ،ألحد أكبر المشاريع االقتصادية ،التي تدفق أمواال طائلة على مؤسسات
الحريديم ،وهو احتكار إصدار شهادات الحالل بيد المؤسسة الدينية الرسمية
(الحاخامية العليا) ،وبيد مؤسسات الحريديم المخولة بإصدار الشهادات ،إذ أن
شهادات الحريديم أشد قيودا.
وحتى اآلن ،وإذا لم يحدث أي تراجع ،فإن الحكومة ستطرح ضمن مشروع قانون
التس����ويات واإلجراءات االقتصادية ،الذي يالزم مشروع الموازنة العامة ،مشروع
قانون يكس����ر االحتكار في إصدار ش����هادات الحالل ،بحيث يتم منح الصالحية
إلى جهات دينية مس����تقلة عن الحاخامية العليا ومؤسسات الحريديم ،ولكنها
تحت رقابة الحاخامية العليا الرسمية ،التي سيقتصر دورها على الرقابة فقط.
وه����ذه المبادرة قائمة منذ س����نوات في أروقة الكنيس����ت ،وأيضا وصلت عدة
مرات إلى جدول أعمال الحكومات األخيرة ،إال أنه كان يتم إجهاضها بضغوط من
كتلتي الحريديم والحاخامية العليا .ولكن المبادرة هذه ّ
المرة جاءت بالذات من
وزير الش����ؤون الدينية في الحكومة ،متان كهانا ،وهو متدين من التيار الديني
الصهيون����ي ،ومن كتلة «يمينا» التي ترتكز عل����ى قاعدة جمهور التيار الديني
الصهيوني.
وفور ظهور األنباء ،وقبل قراءة الصيغة التي تريد الحكومة طرحها كمش����روع
قان����ونّ ،
هبت الحاخامي����ة العليا ،ومعها قادة الحريديم ،معترضين بش����دة ،مع
تهدي����دات باتخاذ إج����راءات إلحباط هذا المخطط ،بزعم أنه سيش����وش تطبيق
الشرائع الدينية ،وتكون حالة انفالت في إصدار شهادات الحالل.
إال أن ما يقف خلف هذا الضجي����ج المعارض ليس فقط الجانب الديني ،الذي
من الممكن الس����يطرة عليه ،ب����ل إن الضجة نابعة من داف����ع اقتصادي محض،
كون مشروع إصدار ش����هادات الحالل لكل المرافق المشاركة في قطاع األطعمة
واألغذي����ة ،منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المس����تهلك ،بما في ذلك المطاعم
ومح��ل�ات الطعام ،والفن����ادق ،وأيضا يصل األمر إلى مجال األلبس����ة ،بالنس����بة
للمتدينين المتش����ددين م����ن التيارين الدينيين ،هو أيضا مش����روع اقتصادي
ضخم؛ وبحسب تقارير سابقة ،فإن الدورة المالية لكل مشروع الحالل اليهودي،
تص����ل قيمتها س����نويا إلى أكثر م����ن  7مليارات ش����يكل ( 2.13ملي����ار دوالر)،
بغالبيتها الس����احقة ،إن لم يكن كلها ،تمولها جيوب الجمهور العام ،من خالل
رفع أسعار مختلف المنتوجات.
وحسب أبحاث عديدة سابقة ،فإن أسعار اللحوم في األسواق اإلسرائيلية أعلى
بنس����بة  %30من معدل أسعارها في األس����واق العالمية ،وفي الدول المتطورة،
والمواد الغذائية على أش����كالها ،أسعارها أعلى بالمعدل بنسبة  %20من معدل
أسعارها العالمية.
واالحتكار ال يتوقف فقط عند اإلنتاج والتسويق في إسرائيل ،بل إن الحاخامية
العلي����ا تحتكر إصدار ش����هادات الحالل في مواقع اإلنتاج ف����ي الدول المصدرة
للس����وق اإلسرائيلية ،وهي ترفض شهادات الحالل الصادرة حتى عن مؤسسات

(إ.ب.أ)

دينية يهودية في تلك الدول.
وإصدار شهادات حالل لبضائع وحيوانات ومنتوجات في الخارج يتم تصديرها
إلسرائيل ،مكلفة أكثر من كلفة الشهادات في البالد .ويجري الحديث عن مئات
ماليين الدوالرات س����نويا ،تساهم في رفع أس����عار المنتوجات للمستهلك في
اسرائيل.
حس����ب التوقع����ات والتقدي����رات ،فإن مش����روع الحكومة هذا لكس����ر احتكار
ش����هادات الحالل ق����د يلقى أغلبية واضحة في الكنيس����ت ،خاصة إذا تم فصله
كقانون مستقل ،خارج قانون التسويات االقتصادية ،ألنه على األغلب سيحظى
بتأييد كتلة القائمة المشتركة المعارضة للحكومة.
ومسألة كسر احتكار الحالل هي الحلقة الثانية الموجهة أيضا ضد الحريديم،
ولكنها ليس����ت األخيرة .فقد أعلن وزير الشؤون الدينية متان كهانا ،أن الخطوة
التالية س����تكون مسألة صالحيات التهويد .وينوي الوزير كهانا إعادة صالحية
التهويد لحاخامات المدن ،كما كانت الحال حتى س����نوات التس����عين من القرن
الماضي ،إذ تم سحب هذه الصالحية منهم ،لتتركز بيد الحاخامية العليا .وهذا
من ش����أنه أن يثير غضب الحاخامية العليا ،ومعها أيضا مؤسس����ات الحريديم
الدينية العليا ،الذين هم أيضا يحتكرون مس����ألة التهويد ،ويرفضون االعتراف
حتى بعمليات تهويد جرت في مؤسس����ات دينية يهودية في الخارج ،وبشكل
حاد رفض التهويد الصادر عن مؤسسات التيار اإلصالحي في اليهودية ،وعدم
االعت����راف بها كليا .بمعن����ى أيضا في هذه الحالة فإن الحاخامية اإلس����رائيلية
العلي����ا ،ومعها قادة الحريديم ،يحتكرون التهويد في العالم أيضا ،وليس فقط
في إسرائيل.
والخطوة األخرى ،المطروحة منذ س����نوات ،وظهرت بشكل واضح في اتفاقيات
االئت��ل�اف الحاكم حاليا ،ه����ي إنجاز قانون التجنيد اإللزامي لش����بان الحريديم،
بالصيغ����ة التي بلوره����ا الجيش ،وأقرها الكنيس����ت بالقراءة األولى في ش����هر
تش����رين الثاني من العام  ،2018وبموجب القانون ،يحافظ مش����روع القانون على
وضعيته التشريعية ،طالما اجتاز مرحلة القراءة األولى.
وس����عى الحريديم طيلة الوقت إلى تليين صيغة القان����ون ،إلى درجة إفراغه
من مضمونه بأقصى م����ا يمكن ،حتى يقارب الوضع القائم ،الذي فيه اإلعفاءات
ّ
جارفة لشبان الحريديم ،بينما بعضهم يتجند لفترة قصيرة في وحدات خاصة،
وآخرون يتجندون ضمن ما يسمى «الخدمة المدنية» أو «الخدمة القومية».
وحسب االتفاقية االئتالفية ،فإن الحكومة ستواصل تشريع القانون من حيث
توقف في مس����ار التش����ريع ،وحتى القراءة النهائية ،بحسب الصيغة القائمة،
الت����ي يعترض عليها الحريديم ،وس����تكون هذه نقطة أخ����رى في الصدام بين
الحكومة الحالية وقادة الحريديم.
يش���ار هنا إل���ى أن نية غالبي���ة الكتل ف���ي االئتالف الحاك���م كانت بداية
إبق���اء الباب مفتوحا أم���ام كتلتي الحريديم ،أو على األقل خلق مس���ار تعاون
بي���ن الحكومة والكتلتي���ن ،إال أن كتلتي الحريديم س���ارعتا إلغالق الباب أمام
الحكوم���ة ،وأعلنتا رفضهما ألي تعاون معها ،وها هو مس���ار الصدام يتقدم،
كما يبدو حتى اآلن.

خالف حول «قانون نتنياهو»
في نهاية األس���بوع الماضي ،أعلن وزير العدل جدعون ساعر ،في مقابلة
مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،أنه س���يدفع في اتجاه س���ن قانون يمنع
من يواجه الئحة اتهام أمام المحاكم من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وواضح أن المس���تهدف األس���اس هو بنيامين نتنياه���و ،بمعنى أنه في
حال تم س���ن القانون ،وج���رت انتخابات بعد إنجاز القان���ون ،فإن نتنياهو
ال يس���تطيع أن يت���رأس قائمة حزبه ف���ي االنتخاب���ات ،وال أن يكون مكلفا
بتشكيل الحكومة.
بعد س����اعات قليلة على نشر المقابلة مع س����اعر ،أعلن رئيس الحكومة ،رئيس
حزب «يمين����ا» ،نفتالي بينيت ،أن����ه ال يوجد إجماع في الحكومة حول مش����روع
القان����ون هذا ،ما يعني أن القانون ما زال خالفي����ا ،وتعترض عليه كتلة «يمينا»
بدون أن تفس����ر معارضتها .إال أن س����اعر أوضح أنه تلقى ضوءا أخضر من رئيس
الحكومة بينيت للبدء في تحضير مس����ودة قانون ،تبدأ الحكومة في معالجتها
بعد إنجاز الميزانية العامة ،بمعنى في شتاء العام المقبل.
وبموجب التفاهمات في االئتالف الحاكم ،فإن كل مشاريع القوانين الخالفية،
والتي ال تحظى بإجماع داخل االئتالف ،ال يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة،
إال بعد مرور عام كامل على بدء عمل الحكومة.

تعيد دراسة جديدة صدرت هذه األيام عن «معهد أبحاث
األمن القومي» في جامعة تل أبيب حول «ديمغرافية إسرائيل
في مطلع العقد الجديد :المعاني واألبعاد القومية» للباحث
شموئيل إيفن ،والتي ّ
نقدم لها قراءة موسعة ومعمقة هذا
األس���بوع ،تسليط الضوء على موضوع الديمغرافيا ،القديم-
ّ
المتجدد باس���تمرار ،والذي ليس مبالغة القول إنه لم يغب
ً
لحظ���ة عن أجندة إس���رائيل ،وقبل إقامته���ا كان في صلب
أجندة الحركة الصهيونية.
وكان الباحث المذكور نفس���ه ،وهو مسؤول كبير سابق في
جهاز االس���تخبارات وحاليًا باحث زمي���ل في «معهد أبحاث
ُ
األمن القومي»ّ ،
أعد قبل ذلك دراسة نشرت في مجلة صادرة
عن وزارة ش���ؤون االستخبارات اإلس���رائيلية في شهر تموز
 ،2020أشار في سياقها إلى أن إسرائيل تعتبر الديمغرافيا
مج���ال اهتم���ام «ذا أهمية من الدرجة األولى بالنس���بة إلى
أمنها القومي» .ومن جملة ما أكده فيها أيضًا ،أن إس���رائيل
ّ
تعرف نفس���ها ،بموجب «قانون أساس القومية» ،الذي ُس ّن
ف���ي تموز  ،2018بأنها دولة قومية للش���عب اليهودي ،وهو
تعريف يلزمها بأن تحافظ على ميزان ديمغرافي تكون فيه
أغلبية يهودية ُمطلقة .وم���ن هنا تنبع أهمية الحفاظ على
ميزان إيجابي لهجرة اليهود من الدياس���بورا إلى إسرائيل،
ً
فض�ل�ا عن حقيق���ة أن المي���زان الديمغرافي بي���ن اليهود
والفلس���طينيين يبق���ى ذا تأثير كبير في مس���ألة الحدود
الدائم���ة لدولة االحتالل ،س���واء في س���ياق المفاوضات مع
الفلسطينيين ،أو في جوهر الخطاب السياسي اإلسرائيلي.
وال يغيب عن بالنا أن إسرائيل تنتهج وسائل متعددة تحت
غطاء الحفاظ على أمنها القومي في الس���ياق الديمغرافي.
ومن هذه الوسائل بالوس���ع أن نشير إلى ما يلي على سبيل
ً
ّ
س���ن قوانين وأنظمة لضمان طابعها
المثال ال الحصر :أوال،
اليه���ودي في مقدمها «قانون الع���ودة» و»قانون القومية»؛
ثانيًا ،تطبيق سياسة صارمة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول
إلى الدولة بإش���راف س���لطة الس���كان والهج���رة واألجهزة
األمنية؛ ثالثًا ،إنش���اء جدران عازل���ة أبرزها جدار الفصل مع
مناطق الضفة الغربي���ة المحتلة؛ رابعًا ،توثيق العالقات مع
الجاليات اليهودية في العالم وتش���جيع هجرة اليهود إلى
إسرائيل .وفي سبيل ذلك أقيمت وزارتان هما وزارة الهجرة
واالستيعاب ،ووزارة ش���ؤون الشتات (ال تزاالن قائمتين في
الحكومة اإلس���رائيلية الحالية الـ ،36حكومة بينيت -لبيد)،
باإلضافة إلى نشاط الوكالة اليهودية.
وف���ي س���عي االس���تراتيجية اإلس���رائيلية الصهيونية
لـ»ضم���ان أغلبية يهودي���ة» ،يتم التركيز عل���ى الجغرافيا،
وال س���يما على منطقتي الجليل والنقب ف���ي أراضي ،1948
وأنش���ئت ألجل هاتي���ن المنطقتين وزارة خاصة اس���مها
ّ
وتش���دد هذه
«وزارة تطوي���ر األطراف ،النق���ب والجليل».
الوزارة ،كما س���بق أن أشرنا مرات عدة ،هنا وفي منابر أخرى،
على أن الوجود اليهودي في الجليل والنقب اس���تراتيجي،
غير أن���ه ُم ّ
هدد بـ»خطر ديمغرافي ملم���وس» يتمثل بنزعة
الس���كان اليهود إلى تفضيل السكن في «متروبولين غوش
دان» (وسط إسرائيل) ،والهجرة التدريجية من المنطقتين.
وفيما تش���كل منطق���ة «متروبولين غ���وش دان» ،الممتدة
م���ن مدينة نتانيا في الش���مال وحتى مدين���ة رحوبوت في
الجنوب ،نحو  %7فقط من مس���احة إسرائيل ،ويسكن فيها
اليوم نحو  %40.6من مجموع السكان ،تشكل منطقة النقب،
الممتدة من غور بئر الس���بع وحتى مدينة إيالت ،نحو %60
من مساحة إسرائيل ويسكن فيها نحو  %8فقط من مجموع
السكان في إسرائيل ،بينما تشكل منطقة الجليل ،الممتدة
من الحدود اإلس���رائيلية ـ اللبناني���ة حتى مرج بن عامر ،نحو
 %16من مساحة دولة إسرائيل ويسكن فيها نحو  %15فقط
من مجموع س���كان الدولة .وقبل أعوام قليلة خلصت دراسة
صادرة كذلك عن «معهد أبحاث األمن القومي اإلس���رائيلي»
إل���ى أن اختالل المي���زان الديمغرافي ف���ي الجليل والنقب
ّ
يتهدد إسرائيل»!
«ينطوي على خطر جيوسياسي
غير أن ما يحيل إليه موضوع الديمغرافيا وما يطرأ عليه من
ّ
تحوالت في إس���رائيل ،غير منحصر فقط في محور الميزان
الس���كاني ،أو في غاية الحفاظ على أغلبية يهودية مطلقة،
بل أيضًا ينس���حب على طابع الدولة في المس���تقبل ،نتيجة
ما يحدث داخل التركيبة الس���كانية م���ن ّ
تغيرات متواترة.
وثمة الكثير من التوقعات المرتبطة بهذا الطابع المرتقب،
لعل أبرزها أن إسرائيل س���ائرة في طريقها ألن تكون دولة
أكثر دينية ،أي أكثر يهودية حتى مما هي عليه اآلن ،وأقل
ديمقراطي���ة ،أي أقل مما هي علي���ه كديمقراطية ذات قدر
كبير من الشكلية.
وتس���تند هذه التوقعات باألس���اس إلى تقديرات بشأن
ازدي���اد نس���بة اليه���ود الحريدي���م ،المتش���ددين دينيًا،
والمتدينين ،عل���ى خلفية ارتفاع نس���بة التكاثر الطبيعي
في صفوفهم في مقابل انخفاضها في صفوف اليهود غير
ّ
تتطرق إليه الدراسة الجديدة كذلك.
الحريديم .وهذا هو ما
وس���بقتها دراس���ات لفتت على نحو خاص إلى أن ما يجري
ّ
في إسرائيل ،على صعيد التغيرات الديمغرافية ،يشف عن
س���يرورة معكوس���ة لما جرى في أوروبا بعد الحرب العالمية
الثانية ،حيث جرى العمل في األغلبية الساحقة من أقطارها
ّ
على فك االرتباط بين الدين والقوموية ،والتأكيد على فصل
ً
الدي���ن عن الدولة .وف���ي الوقت عينه لفت���ت إلى أنه فضال
عن ذل���ك ،ال تمتلك المجموع���ات المختلفة في إس���رائيل
تقاليد ديمقراطية على مدى طويل من الزمن يمكن أن يتم
التأس���يس عليها وترس���يخها للمدى البعيد ،كما أن الروح
ّ
الثقافية العلمانية في الدولة تبدو هشة.
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قضية التجسس المرتبطة بالشركة اإلسرائيلية  :NSOعلم أسود!
بقلم :عيدان رينغ (*)
تم نش���ر ما ُعرف كـ «مشروع بيغاسوس» ( )1بالتزامن في
 17وس���يلة إعالم حول العالم .فقد كش���فت منظمة العفو
الدولي���ة ومنظمة ( Forbidden Storiesقصص محظورة)
أن هواتف حوالي  180صحافيًا وناش���طًا في مجال حقوق
اإلنسان ونشطاء مناهضين للنظام في بلدانهم في جميع
أنحاء العالم قد تم اختراقها باستخدام تكنولوجيا شركة
 NSOللتجس���س والسايبر اإلسرائيلية .وفقًا للنشر ،شمل
االستخدام نشطاء في الهند والمملكة العربية السعودية
والمكسيك والمجر (هنغاريا) وأذربيجان واإلمارات العربية
المتح���دة وغيرها ،حي���ث تم اس���تخدام برنامج القرصنة
« »Pegasusالخاص بشركة  NSOألغراض شملت التعقب
والردع والمضايقة وفي بعض الحاالت ،وفقًا لالشتباه ،تم
استخدامه حتى القتل.
تفاصي���ل التحقي���ق مروعة ومخيف���ة ،لكنها ال تختلف
ُ
كثيرًا في جوهرها عن تحقيق «نيويورك تايمز» الذي نشر
في وقت مبكر من العام  ،2017والذي كش���ف كيف اخترق
برنامج  NSOأجهزة اتصال الصحافيين ونش���طاء حقوق
اإلنسان الذين يعملون ضد الفساد الحكومي في بالدهم.
ُ
ف���ي إثر ذل���ك التحقيق ،كتب���ت هنا ،في موق���ع «العين
الس���ابعة» ،عن التعام���ل الذي انتهجته معظم وس���ائل
اإلعالم مع ش���ركات سايبر مثل  .NSOففي حين يستخدم
زبائنه���م المثي���رون للريب���ة المنتج���ات الت���ي تطورها
وتبيعه���ا بماليين ال���دوالرات إليذاء األبري���اء وقمعهم،
تتجاهل وسائل اإلعالم ذلك بل حتى تكيل لها اإلطراءات.
لق���د تغير الكثير في الس���نوات األربع الت���ي ّ
مرت منذ
ذلك الحين .تحول���ت  NSOمن محبوب���ة الزوايا واألعمدة
الصحافية التي تتناول التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)
الى اس���م مثير للجدل مرتبط باألنشطة اإلشكالية ،وباتت
تواج���ه التحقيقات والنق���د الدولي الت���ي تحيط العالم
بنطاقها واتس���اعها .ومرة أخرى اس���تيقظنا على عناوين
الصحف في صحيفتي «يديع���وت أحرونوت» و«هآرتس»
حول النش���اط اإلجرامي لزبائن  ،NSOوالتي ما زالت تنكر
ّ
وتدعي السذاجة بشأن عواقب أعمالها.
لك���ن التغيير الذي يل���وح في األج���واء ال يعفي اإلعالم
اإلسرائيلي من ضرورة إجراء حساب نفس وفحص داخلي.
فقب���ل حوالي عام واح���د تقريبًا ،في خضم وب���اء كورونا،
أعطت «يديعوت أحرونوت» منبرًا محترمًا لـ «عمود تعليق»
احتفالي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة  NSOشاليف
خوليو ،الذي كتب بحماس كبير لصالح توس���يع سياس���ة
المالحقات الحكومي���ة للحد من وباء كورون���ا .مع أو بدون
عالقة لذلك ،انطلقت مب���ادرة مجنونة من نفتالي بينيت
(للتذكي���ر :رئي���س الحكومة الحال���ي) واقترحت أن تقوم

ّ
 NSOبتطوير تطبيق حكومي متس���لل ومتطفل من شأنه
تحديد وتحليل طرق العدوى ومنع انتشار الوباء.
عل���ى الرغم من عمليات الكش���ف والتحقيق���ات اآلخذة
بالتراكم في الصحافة العالمية ،وهنا في إس���رائيل أيضًا،
نالحظ أنه لدى مراس���لي مواضي���ع التكنولوجيا الناقدين
مثل أميتاي زيف وعومر كبير وعوديد يارون ،ما زال منتجو
السايبر الهجومي يحظون بعالقات عامة حكومية وتجارية
وينظ���ر إليهم عل���ى أنهم متألق���ون ومطلوب���ون ،وليس
كمصدري س�ل�اح يمس���ون بالديمقراطية عل���ى نحو تام.
هذه في الحقيقة ليس���ت مجرد قصة شركة  .NSOفهناك
ش���ركات إس���رائيلية مثل س���لبرايت وكنديرو وفريانت،
تعمل في السوق نفسها .وتعمل شركات العالقات العامة
والتسويق التي يوظفونها ّ
بقوة كي يحصل ذلك ويتحقق
النج���اح .ومؤخرًا ،ب���ث اإلعالمي غاي بيني���س عبر برنامجه
ّ
والتحمس حول اإلجازة
في «كيش���ت» فقرة مليئة باإلطراء
الصيفي���ة المرموقة والمريحة الت���ي حصل عليها موظفو
.NSO
على الرغم م���ن أنه كان واضحًا منذ فترة طويلة أن NSO
وسلبرايت وكنديرو وما شابه ذلك من شركات ،تبيع تقنيات
ُ
متقدمة تس���تخدم باس���تمرار وعلى نطاق واسع النتهاك
حقوق اإلنس���ان واضطهاد الصحافيين ف���ي أكثر األماكن
سوءًا في العالم  -المكسيك ،على سبيل المثال ،هي أخطر
مكان في العالم بالنسبة للصحافيين اليوم – فإن المعاملة
الحكومي���ة والعامة لها ما زالت محتضنة وداعمة .اس���ألوا
المحامي إيتاي ماك ،الناش���ط الذي يق���ود بمفرده تقريبًا
النضال الجماهيري ضد استمرار ترخيص تصدير األسلحة
الممنوح لشركات السايبر هذه .فقد تم رفض االلتماسات
القضائية التي قدمها بدون أية ش���فافية الئقة وال نقاش
عام ،من خالل حجج تتيح الترخيص المستمر لبيع تقنيات
إسرائيلية متقدمة لدول تمس بحقوق اإلنسان.
إذا كان���ت الكش���وفات الجدي���دة في الصح���ف الكبرى
في العالم تثي���ر اهتمام الجمهور حق���ًا ،وإذا كان أعضاء
الحكومة والكنيس���ت مهتمين حقًا بـ «مكانة إسرائيل في
العالم» والتورط اإلسرائيلي في انتهاكات حقوق اإلنسان
وتقوي���ض الديمقراطية في ال���دول النامية ،فإنه لم يعد
بإمكاننا تجاهل مس���اهمتنا الكبيرة كلنا في تطوير هذه
التقنيات الخبيث���ة .هذه المعرفة تأتي وتنمو من الوحدة
العس���كرية  8200وخريجيها ( .)2هذه معرفة تم تطويرها
بش���كل أس���اس من خالل ميزاني���ات األمن اإلس���رائيلية
وألغراض مكافحة اإلرهاب والحفاظ على األمن اإلسرائيلي.
من نواح كثيرة ،هذه المعرفة هي ملك للجمهور.
ال يمكن أن تبدأ المناقشة والتغطية اإلعالمية لمساهمة
إسرائيل في انتهاكات حقوق اإلنسان وأن تنتهي بعناوين
كبيرة في أقس���ام الشؤون الخارجية أو التكنولوجيا ،أو في

مقال صاخب بقل���م (المحلل األمني) روني���ن بيرغمان في
ملحق الجمعة للصحيفة .إنها ليس���ت مجرد مسألة جشع
وتنصل من المس���ؤولية لمبادري���ن تجاريين من خريجي
وحدة  8200بل ه���ي منظومة كامل���ة ،ذات جوانب أمنية
وتنظيمية -قانونية وعامة ،تش���جع وتع���زز هذا «النظام
البيئي» السام والمسيء هنا في إسرائيل.
كثر الحديث في وس���ائل اإلعالم ف���ي اآلونة األخيرة ،عن
المهرجان المالي الوفير لصناعات التكنولوجيا المتقدمة
واالنقطاع عن معظم مواطني إس���رائيل .إذن ماذا سنقول
عن انقطاع الصناعة الس���يبرانية الهجومية عن الجمهور؟
أج���ور ضخمة ومدخ���والت خيالي���ة على حس���اب اإلضرار
بنش���طاء حقوق اإلنس���ان والصحافيين ف���ي دول تقع في
أس���فل س���لم التنمية العالم���ي .منذ مت���ى أصبحت هذه
الصناعة والممارسة وجهة مرغوبة ومرموقة؟ هل هذه هي
الصناعة التي نفخر بها؟
وف���ي الس���ياق ذات���ه ،يج���در التذكير بقضي���ة ضابط
المخابرات الذي توفي في السجن العسكري والتي تفجرت
أخي���رًا ،وكادت تختف���ي من ج���دول األعمال الع���ام .إنها
تفيض بالعديد من األس���ئلة في هذا الس���ياق ولربما أنها
خرجت أيضًا من نفس الم���كان .لقد ركز الخطاب اإلعالمي،
ربما بحق ،على مالبس���ات وفاة الش���اب في السجن ،وتخلي
الجي���ش عن أس���رته ،لكن ربما س���يكون م���ن المفيد طرح
أس���ئلة حول البيئة المهنية التي تم تجنيده فيها وعمل
فيها؟ إن التقارير عن المنافس���ة بين العاملين في وحدات
التطوير داخل الوحدة العسكرية ،والرغبة في إثارة انطباع
ضباطهم وإظهار التفوق ،واالفتقار إلى اإلشراف والمرافقة
عل���ى الصعيدي���ن المهني والنفس���ي في بيئ���ات العمل
االستثنائية هذه ،ليس���ت عديمة العالقة بالنقاش العام
حول مس���ؤولية الصناعة الس���يبرانية الهجومية والرقابة
المطلوبة عليها.
هؤالء الش���باب ،الذين يحصلون ف���ي الوحدة 8200
على ترخي���ص ليكونوا تقريبًا في مق���ام الرب لبضع
س���نوات ،يخرجون م���ن أب���واب القاعدة العس���كرية
وينتقلون مباش���رة إل���ى تلك الش���ركات التي تصنع
أسلحة التجس���س واالختراق الهجومية .فهل لديهم
األدوات واألس���س األخالقي���ة والعاطفية لفهم الدور
ال���ذي يلعبونه داخل هذه المنظوم���ة؟ ما هي نوعية
البيئة العس���كرية التي تؤهل وتشكل هؤالء الشباب
وما هو دورها في نش���وء البيئة التجارية التي سادت
هنا في السنوات األخيرة؟
إن الحجة الرئيس���ة التي تس���تخدمها  NSOوالشركات
األخ���رى فيما يتعل���ق باالدع���اءات ضدها ،ه���ي أنهم ال
يتحملون أية مس���ؤولية عن المنتوج م���ن لحظة بيعه (.)3
بالنس���بة له���م ،فهو منت���وج مصمم لمكافح���ة الجريمة

قــيــد الــطــبــع
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قضايا إسرائيلية «»82
مــحــور الــعــدد:
وباء الكورونا في إسرائيل :إدارة األزمة

واإلرهاب ومس���اعدة ضحايا الكوارث أو األزمات ،وفي حال
إس���اءة اس���تخدامه ،تقع المس���ؤولية على عاتق الزبائن
وحدهم .ولكن عندما يتم بيع برامج تجسس معقدة لدول
تنتهك حقوق اإلنس���ان بش���كل منهجي ،فما الذي يمكن
توقعه؟
لقد نش���رت  NSOمؤخرًا «تقرير ش���فافية» دعائي حيث
تضمن أيض���ًا تقريرًا عن قائمة س���وداء للبل���دان التي ال
تتعامل معها اقتصاديًا .لكن القائمة لم تتضمن أس���ماء
تل���ك الدول وال أس���ماء ال���دول التي كش���فت التحقيقات
األخيرة االنتهاكات فيها ،وال أسماء الدول والشركات التي
تعمل معها ،مثل تلك التي تعرفنا عليها هذا األس���بوع.
في بعضها ،المكس���يك على س���بيل المث���ال ،من الواضح
بالفعل أنه من خالل الحكومة المحلية الفاس���دة ،تسربت
التكنولوجيا إلى منظمات إجرامية محلية.
عندما يتعلق األمر بالتكنولوجي���ا الجديدة ،فإن النوايا
ّ
للمط���ور ال تحمل أهمية .ف���ي خاتمة المطاف،
الصافي���ة
ولدت شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعية أيضًا بهدف
تعزيز األهداف النبيلة ،ولكن اتضح أنها كانت قادرة ليس
فقط على تش���جيع الديمقراطية والمس���اواة بل اس���تفاد
منها الدكتاتوريون وتعززت بواس���طتها األخبار الملفقة.
واالس���تنتاج الواضح هو أنه ال ينبغي الس���ماح لش���ركات
التكنولوجيا بأن تكون المشرف الخاص على نفسها .وفي
حالة الشركات السيبرانية الهجومية اإلسرائيلية ،يبدو أن
هذه الوظيفة غير مالئمة لوزارة الدفاع أيضًا.
إن تراكم التقارير والتحقيقات االس���تقصائية من قبل
معاهد البحوث ووس���ائل اإلعالم الش���هيرة في السنوات
األخيرة حول االستخدام الخبيث لتقنيات مختلفة من قبل
الحكومات اإلس���رائيلية في جميع أنح���اء العالم النتهاك
حقوق اإلنسان ،يجب أن يضيء العديد من األضواء الحمراء،
ليس فقط ف���ي وزارة الدفاع ولكن أيض���ًا في وزارة العدل
ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة.
ال يمكن أن يس���تمر ه���ذا النمط من اإلش���راف وإصدار
التصاريح للصناعة الس���يبرانية الهجومية ،التي تتم في
الخفاء تمامًا .إنه نم���ط عفا عليه الزمن وغير متصل بواقع
اليوم .والبس���اط األحمر الذي ُيفرش أمام هذه الش���ركات
في وزارة الدفاع يجب أن ُيس���حب ُويس���تبدل بعلم أسود.
إن دور وسائل اإلعالم والمجتمع المدني والنظام القانوني
اإلس���رائيلي يجب أن يتجس���د في التأكد من حدوث ذلك
وفي أسرع وقت ممكن.
(*) نش���ر هذا المق���ال في موق���ع «العين الس���ابعة»
اإللكترون���ي اإلس���رائيلي .وهذه ترجم���ة خاصة بملحق
«المشهد اإلسرائيلي».

هــــوامــــش
1 .1وفقًا لوكاالت األنب���اء العالمية ،يعتقد الباحثون
أن اإلص���دارات المبك���رة م���ن برنام���ج القرصنة
التي كش���فت ألول مرة العام  ،2016اس���تخدمت
رس���ائل نصية مفخخة لتثبيته���ا على هواتف
المس���تهدفين .ويجب أن ينقر المستهدف على
الرابط الذي وصله في الرس���الة حتى يتم تحميل
برنام���ج التجس���س ،لك���ن لذلك ّ
ح���د في فرص
التثبيت الناجح ال سيما مع تزايد حذر مستخدمي
الهواتف م���ن النقر عل���ى الروابط المش���بوهة.
أم���ا اإلصدارات األح���دث من «بيغاس���وس» التي
طورتها  NSOفقد استغلت ثغرات في تطبيقات
الهواتف النقالة واس���عة االنتش���ار .وفي العام
 ،2019رفع تطبيق «واتس���اب» دعوى قضائية ضد
الشركة اإلس���رائيلية قال فيها إنها استخدمت
إحدى الثغ���رات المعروفة بـ»ثغ���رة يوم الصفر»
ف���ي نظام التش���غيل الخاص ب���ه لتثبيت برامج
التجسس على نحو  1400هاتف .وبمجرد االتصال
بالشخص المس���تهدف عبر «واتساب» ،يمكن أن
ينزل «بيغاسوس» سرا على هاتفه حتى لو لم يرد
على المكالمة.
2 .2وح���دة  8200ه���ي فيلق وح���دة االس���تخبارات
اإلس���رائيلية المسؤولة عن التجسس اإللكتروني
عن طريق جمع إش���ارات وفك الش���يفرة .التقدم
الهائل الذي حققته إس���رائيل في مجال صناعة
التقني���ات المتقدم���ةُ ،وظف بش���كل كبير في
تطوير وتوسيع عمليات التنصت التي تقوم بها
الوحدة ،وهناك دور بارز لشركات القطاع الخاص
في دع���م الوح���دة باختراعات تع���زز من قدرات
التنصت (ويكيبيديا).
3 .3زعم���ت  NSOردًا عل���ى التقري���ر «إن���ه مل���يء
باالفتراض���ات الخاطئ���ة والنظري���ات غي���ر
المؤك���دة» ،وأضاف���ت أن «البرنام���ج مخصص
الستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات
إنفاذ القان���ون لمكافحة اإلره���اب والجريمة».
وفقًا للصحافة اإلس���رائيلية ،ش���كلت الحكومة
طاقمًا من مسؤولين كبار من عدة وزارات يقوده
ُ
مجل���س األمن القومي للنظر في القضية ،ونقل
عن مصدر حكوم���ي أنه «من غير المرجح» إجراء
مراجعة لصادرات الشركة .وأشار إلى تداعيات
دبلوماسية محتملة بعد التقارير اإلعالمية عن
االشتباه في سوء استخدام برنامج «بيغاسوس»
في فرنسا والمكسيك والهند والمغرب والعراق.
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كتب أنس إبراهيم:
ّ
في الثالث عشر من َّأيار الماضي ظهرت فيديوهات
ُ
ّ
ظه ُ
���ر تجمهر
ُلمواطني���ن ع���رب ف���ي مدينة الل���د ت ِ
ِّ
مجموعات من المستوطنين ُ
المس���لحين الذين كانوا
ٍ
َْ
َّ
ق���د َ
َّ
وصلوا من مس���توطنات الضف���ة الغربي���ة لقم ِع
ّ
العربية في المدينة؛ ف���ي الوقت الذي
االحتجاج���ات
ّ
ّ
تجوال
حظر
أعلنت
قد
ة
اإلسرائيلي
رطة
الش
كانت فيه
ٍ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ف���ي المدينة ومنعت دخول أو خروج أي أح ٍد منها .في
ذات���ه ،كان بنيامي���ن نتنياه���و ،رئيس الحكومة
اآلن
ِ
ُ ُ
َّ
ّ
باقت���راح إدخال
اإلس���رائيلية الس���ابق ،يحاول الدفع
ِ
اإلسرائيلي إلى ُ ُ ْ
ّ
يمك ُن وصفها اآلن
الجيش
المدن التي ِ
ّ
بالم ِّ
ُ
ّ
تمردة ،كمدن اللد ،حيفا ،أم الفحم ،عكا وغيرها من
َ ْ ًَ
ُ
ُ
ّ
ش���هدت حالة غير مسبوقة
المدن الفلسطينية التي
ِ
م���ن االحتجاجات العنيفة الت���ي كانت قد خرجت في
ّ
ّ
ّ
الصهيونية
االس���تعمارية
ض���د المخططات
البداية
َّ
ّ
ّ
في ّ
حي الشيخ جراح ،ولكنها وخالل أسبوعين تحولت
ّ
َّ
ّ
احتجاجات ضد وحش���ية الش���رطة التي كانت قد
إلى
ٍ
قتلت الش���هيدين َّ
محمد كي���وان ( 19عامًا) من مدينة
أم الفحم ،وموسى ّ
حسونة ( 31عامًا) من مدينة اللد.
ُ
جبه���ات أخرى تش���هد حالة
ف���ي اآلن ذاته كانت
ٍ
ّ
متصاع���دة من العنف ،مثل مدين���ة القدس المحتلة،
ّ
ّ ُّ
ّ
الغربية وكذلك الحرب عل���ى قطاع غزة .كل
والضف���ة
ّ َ
َ
ذلك في تقاطعه الزمني بعث شعورًا إسرائيليًا بـ»قل ٍق
ّ
َّ
أش���د تمظهراته وضوحًا وخطورة ،هو
يادي» كانت
ِس
َ
ّ
االس���تعانة بالميليش���يات االس���تيطانية الستعادة
المدن والس���تعادة ّ
الس���يطرة على ُ
ّ
َّ
الصهيوني.
الردع
ُ
َ
ُ
كانت إس���رائيل تعيش حالة م���ن الفوضى المطلقة،
ّ
وف���ي تلك اللحظة م���ن الفوضى واالضط���راب – الذي
ُ ُ
ِّ
ّ
السياس���ية المتمثل���ة في عدم
تضاف إلي���ه األزمة
َّ
َّ
إس���رائيلية ما تطلب
القدرة على تش���كيل حكوم���ة
ّ
إس���رائيلية عام���ة متتالي���ة – في تلك
( )4انتخاب���ات
الم ُ
ِّ
اللحظ���ة وصل المس���توطنون إلى ُ
المتمردة؛
���دن
َ
َ
َّ
قتل���وا ،أحرقوا مس���اجدًا وممتلكات ،أرهب���وا وهددوا
ُ
َّ
صهيونية تحرق
بالموت وبمعس���كرات هولوكوس���ت
ِ
َّ
حتى َّ
الرماد.
الفلسطينيين داخلها
َّ
َّ
ّ
االستيطانية
النظرية للبلطجة
الخلفيات
َ ُ ُ ِّ ُ
ّ
ّ
لفاعلين
إن الحدث الذي تسمح – تفوض – فيه الدولة ِ
َّ
الحصري بممارس���ة
امتيازها
غير رس���ميين بحي���ازة
ِ
َ َ ُ
ُ
َ
جائيًا ،بل
أدوات
نف وحيازة
ِ
إنتاجه لي���س حدثًا ف ِ
ِ
الع ِ
َ ُ
ُ
َّ
ّ
ُهو حدث تراكمي يصل حد أن يكون ِبنية ممأسس���ة
ومدعوم���ة من قب���ل َّ
الدولة وأجهزتها َّ
َّ
س���مية .في
الر
ّ
ُ ِّ
ُ
ُ
َّ
يمك ُن فهم اآللي���ات التي تمكن من
إط���ار النظر هذاِ ،
ظهور ما ُي ِّ
َّ
ّ
اإلس���رائيلية
اإلنكليزية
س���مى باألدبيات
ُ
ُ
َّ
َّ
ش���ير إلى الممارس���ات العنفية االستيطانية
التي ت
َّ
َّ
بال���ـ Vigilantism؛ َّ
االس���تيطانية –
القصاصي���ة
أي
َ
ُ
ِّ ُ
قيق في حالة المس���توطنين؛
لك���ن المصطلح غي���ر ٌد ٍ
َّ
فالقصاصية هي ش���كل من أشكال العنف الممأسس،
ُ
ِّ
وتش���مل أفعال اإلكراه أو التهديد التي تشكل خرقًا
ّ
ّ
ّ
االجتماع���ي القائم ،وهي
السياس���ي
لح���دود النظام
ُ
ٌ
روق���ات في أساس���ها تك���ون َّ
موجهة إل���ى الحفاظ
خ
ّ
انحرافات عن مبادئه
على هذا النظام القائم م���ن َّأية
ٍ
ُ َّ َ ْ َ
َّ
ِّ
األساس���ية المتفق عليها
غايات���ه
المؤسس���ة ،أو عن
ِ
َّ
َّ ()1
َّ
في الخطابات الرس���مية وغير الرس���مية  .في حالة
اإلس���رائيلي ،ورغم ّ
ّ
أن بعض التفسيرات
االس���تيطان
ّ
ّ
ب���رد فعل جمعيّ
الصهيونية تربط نش���وء الظاهرة
ّ
ّ
الفلس���طينية في بدايات
اس���تيطاني على الهجمات
ّ
ّ
ّ
ّ
الحركة االستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية
ّ
ِّ
غزة ،إلاّ ّ
أن هذه الظاهرة ّ
تحولت الحقًا لتش���كل
وقطاع
ّ
ّ
تعويض���ًا لغياب الممارس���ات الس���يادية الدوالتية،
ِّ
ولتش���كل ممارس���ات بديلة أو ُم ِّ
كمل���ة أو دافعة نحو
ّ
ّ
اليهودية عل���ى المناطق المحتلة،
ترس���يخ الهيمنة
َُ ّ
يش���مل حت���ى المناطق النائي���ة والبعيدة عن
وذلك
ّ
ّ
السيطرة المركزية الصهيونية في أراضي .1948
مع ذلك ،هناك إش���كالية ُ
يجب اإلشارة إليها سريعًا
َّ ُ
فيما يتعلق بمفهوم الـ  ،Vigilantismوالذي عادة ما
ّ
ّ
ّ
اإلنكليزية
الصهيوني���ة باللغة
األدبيات
تس���تخدمه
ّ
َّ
اإلنكليزي
االستيطاني .فالمصطلح
لإلشارة إلى العنف
ّ
إيجابي عادة ما ُيش���ير إل���ى األبطال
يرتب���ط بمعنى
ّ
ّ
الخارقين مثل باتمان؛ أي األبطال أو الشخصيات التي
ّ
ُّ
تقتص من المجرمين عندما ال تتمكن الدولة أو النظام
ُ
َّ
ّ
القضائي المطبق من إدانة هؤالء المجرمين بالوسائل
المتاحة ،أو عندما تك���ون ّ
القانوني���ة ُ
ّ
الدولة في حالة
َّ
فس���اد مؤسس���اتي تدفع ببعض األفراد إلى تطبيق
ٍ
ّ
َّ
العدال���ة األهلية بأيديهم؛ فيتح���ول تطبيق القانون
َّ
ّ
ّ
رسمية
شخصية غير
الرسمية إلى جهة أو
من الجهة
ُوي ّ
ّ
األهلية.
سمى بالقصاص أو العدالة
بطريقة ما ،يمكن تطبيق المنطق نفس���ه على حالة
ٍ
المس���توطنين الصهاينة؛ فهم فاعلون غير رسميين
َّ
مهمة تعويض غياب ّ
السيطرة
يأخذون على عاتقهم
ّ
ّ
ّ
الرسمية الصهيونية ،لترسيخ الهيمنة
المؤسساتية
ّ
ّ
ذاته
الصهيوني���ة عل���ى المناطق المحتلة .ف���ي اآلن
ِ
ّ
ّ
يأخ���ذون على عاتقه���م مهمة الحفاظ عل���ى النظام
ّ
ّ
ّ
االجتماع���ي – وحت���ى تقويم���ه وإعادته
السياس���ي
َّ
َّ
َّ
ّ
ته االس���تعمارية األولية – أي المش���روع
إل���ى صوابي ِ
ّ
ّ
انحرافات
أي
عن
به
والنأي
،
الصهيوني
االس���تعماري
ِ
ٍ
ّ
عن غايات المش���روع المتفق عليه���ا صهيونيًا وهي
ً
ُ
كاملة ،وتقويمه عن َّ
أي محاولة
اس���تعمار فلس���طين
َّ
َّ
بعملية َسالم تمنح الفلسطينيين ّ
أي
سياسية للدفع
ِّ ِّ
ّ
اعتراف سياس���ي بحقهم في تقري���ر المصير ،أو حق
ٍ
ّ
أي نوع من أنواع ّ
حت���ى منحهم ّ
الس���يادة
العودة ،أو
َّ
على األراض���ي المحتلة .وكذلك ،منع الفلس���طينيين
ّ
الطبيعي إلى جماعة ّ
َّ
هوياتية
التطور
ف���ي الداخل من
ِّ ُ
ُ
ّ
ّ
فاعل���ة ،األمر الذي قد يش���كل
أصالنية
فلس���طينية ِ
ِّ
الهوي ّ
ّ
ّ
اتية على الفضاء
اليهودي���ة
تحدي���ًا للهيمنة
العام وعلى ّ
ّ
يهودية لمواطنيها اليهود.
الدولة كدولة
ّ
لهذه األس���باب كلها ،يمكن ترجم���ة المفهوم ال إلى
َّ
القصاصي���ة بل إلى البلطجية ،الت���ي ِّ
تعب ُر عن طبيعة
ّ
َّ
األفعال االس���تيطانية في الضفة الغربية ومؤخرًا في
الداخل.

																	
االستيطان اإلسرائيلي ..مدجج بالسالح وباألساطير.

تواطؤ ّ
الدولة مع الميليشيات االستيطانية
َّ
يعتق���د الباحث نير غازيت أنه وعلى َّ
الرغم من عدم
ُ
قانونيته���ا ،إلاَّ َّ
َّ
االس���تيطانية تش���تغل
أن البلطجة
ّ
َّ
َّ
رس���مية ّ
الرس���مية في إسرائيل؛
للسلطة
كآلية غير
ُ
ُ
ِّ
ّ
َّ
فالوضعية غير القانونية الغامضة التي تقيد – إلى
ٍّ
ّ
حد ما – ّ
ّ
الفلسطينية
اإلسرائيلي في األراضي
السلوك
ّ
ُ
َّ
المحتلة بما يش���مل حالة الغم���وض المتعلقة بهذه
َّ
ّ
ّ
المشوش���ة ،هي
السياس���ية
ووضعيتها
المناط���ق
ِّ
ُ
ُ
نفس���ها الت���ي تمك���ن وتدع���م ه���ذه البلطجة غير
ُ
ُ
ً
َ
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القانونية  .وذلك يخلق تفاعال ديناميكيًا بين َّ
َّ
تيار
َ
ّ
ّ
ّ
البلطجة االس���تيطاني غير القانوني ،وبين السياسة
ِّ ُ
ِّ
ّ
ّ
الرس���مية اإلس���رائيلية ،يمثل ظاه���رة متفردة من
تواط���ؤ ّ
الدولة مع ّ
ّ
ّ
االس���تيطاني ،إلى
البلطجي
التيار
ُ
ٍّ
ح���د تصل حال���ة الغموض هذه إلى أن تكون س���ببًا،
ِّ
ّ
تلقائي لهذه الهجمات.
بشكل
ومولدًا في اآلن ذاته،
ٍ
ُ
ُ
ّ
اليومية
هذا التحلي���ل ينطبق على أفع���ال البلطجة
ّ
َّ
الغربية والت���ي تتراوح بين
التي تجري ف���ي الضفة
االحتالل ُ
المباش���ر ألراضي الفلس���طينيين وقتلهم،
ِ
َّ
ً
ِّ
ُوصوال إل���ى التعدي عليهم بالض���رب ورمي الحجارة
ّ
الطرقات الرئيس���ةّ .
لكن ،وعند
عل���ى مركباتهم على
نجد َّ
الهب���ة األخيرةُ ،
َّ
أن
فح���ص ما َجرى خالل أحداث
ِ
ّ
َّ
الصهيونية
الرسمية
هذا التواطؤ بين أجهزة العنف
َ
َّ
َّ
االس���تيطانية ق���د تجاوز
البلطجية
والميليش���يات
َ
َّ
َّ
ُ
الترتيبات العالئقية بين الطرفين التي تم تأسيسها
ِ
َ
َّ
ليصل ّ
حد االستخدام ُ
المباشر
في األراضي المحتلة،
لهذه الميليشيات للس���يطرة على المدنيين العرب
َّ
تجنب االنخراط ُ
المباش���ر
في الداخل وترهيبهم مع
لألجهزة ّ
ُ
الر َّ
َّ
نقد
سمية في هذه المواجهة
لتفادي أي ٍ
ِ
َّ
ّ
حاس���بات داخلية على هيئة لجان تحقيق
دولي أو ُم
ٍ
َ ٌ
ّ
ّ
ّ
َّ
رسمية .ففي حالة تواطؤ الدولة ،ثمة نسق من النشاط
ُّ
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
اإلرهابي الذي تديره الدولة من جهة ،أو تغض النظر
ُ
جه���ة أخرى؛ ّ
فالدولة قد تب���ادر إلى توجيه
عنه من
ٍ
َ
ّ
ّ
العنف المدني كما حصل خالل أحداث الهبة األخيرة
من خالل اس���تدعائها وتمكينها المس���توطنين من
ِّ
ّ
المتمردة ،أو من خالل
ش���ق طريقهم إلى قلب المدن
َ َ
َّ
ّ
النظر ّ
حصل
عما يجري على األرض ،أيضًا مثلما
غ���ض
َّ
ّ
الهبة األخيرة؛ «وفي كلتا الحالتين ،س���تتمكن
خالل
ّ
الدولة من تحقيق أهدافها ...وفي هذه األثناء ،تنأى
ُ
يستهدف المدنيين»
بنفسها عن العمل القذر الذي
ِ
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َ
ّ
ُ
النأي باألجهزة الرس���مية عن العمل
لي���س
لكن
َّ
ّ
الق���ذر وحده هو ما تجنبته َّ
الس���لطة االس���تعمارية
ُ ُ
َّ
ّ
خالل األحداث األخيرة ،بل كانت تدرك أن الشخصية
ِّ
ْ
العسكرية َّ
الر َّ
ّ
ّ
كعدو
بالعربي
سمية وإن ُد ِّر َبت لتفكر
ٍ
ُ
ّ
ارت���كاب الفعل العنيف القذر
باد َر إلى
للدول���ة ،لن ت ِ
ِ
بعربي وتهش���يم جمجمته
عل���ى هيئة االس���تفراد
ٍ
ّ
ّ
حرفيًا في الش���ارع على مرأى من الشرطة ،كما فعلت
ُ
ُ
طع���ان المس���توطنين مع العديد م���ن العرب خالل
ق
َ
تل���ك ّ
ّ
ّ
الوحش���ية
الدرجة من
الهب���ة األخي���رة؛ فهي
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
الطبيعية ،العفوية ،التلقائية وحتى اإلبداعية التي
ّ
ّ
أرادت َّ
ظهرها
االستعمارية
السلطة
الصهيونية أن ُي ِ
ّ
المستوطنون لمواطنيها العرب المتمردين لتحقيق
ردع طويلة األمد.4
حالة ٍ
يعتقد غازيت َّ
ُ
السياسي المدنيَّ
ّ
أن العنف اإلجراميّ
ِّ ُ
ُ
ّ
ّ
بش���كل ظاهري س���لطة الدولة ،يشتغل
الذي يقوض
ٍ
ّ
ّ
ّ
ف���ي الواقع كآلية سياس���ية غير رس���مية تعيد إنتاج
ّ
رسمية.
سلطتها بش���كل غير ُمباش���ر عبر قنوات غير
ُ
َّ
تسود وفقًا لتحليله في حاالت ّ
السيادة
الوضعية
هذه
ّ
ُ
ّ
المتن���ازع عليها والمجزأة التي تعتمد فيها الس���لطة

ِّ
ّ
ّ
جزيئية متعددة محليًا ،زمنيًا
س���لطات
الرسمية على
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
رسمية ذات
نسبية بدال من مؤسسات
استقاللية
وذات
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ُ
تنازع عليها – كما هي الحال
م
غير
ش���املة
���لطة
ُس
ٍ
ٍ
َّ
ّ
َّ
الزمانية
تقتس���م س���يادتها
الغربية التي
في الضفة
ِ
ّ
ّ
ّ
أنواع من الس���لطات؛ وهي الس���لطة
ثالثة
والمكانية
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
العس���كري
اإلس���رائيلية ممثلة بالحاكم
العس���كرية
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،والمجال���س اإلقليمي���ة االس���تيطانية،
َّ
وكذلك ّ
الفلسطينية .وغالبًا ما تظهر مثل هذه
السلطة
ّ
َّ
األنظمة عندما تكون الهيمنة السياسية غير مؤسسية
َّ
َّ
َّ
مستمرة من
ومرسخة أو ش���به منظمة ،بسبب معارضة
ّ
قبل السكان التابعين أو االفتقار إلى الشرعية الدولية
ّ
َّ
ّ
ّ
الغربية.
اإلسرائيلي للضفة
أو المحلية ،كحالة االحتالل
ُ
ّ
الهامشية جغرافيًا
تظهر في المناطق النائية
وكذلك
ُ
ّ
ّ
ومؤسس���اتيًا حيث ال تمارس فيها السلطة السيادية
ّ
بش���كل كامل ُ
ّ
الغربية أيضًا ولكن إلى
ومطلق ،كالضفة
ٍ
ٍ
ٍّ
ّ
حد م���ا بعض المناطق الفلس���طينية في أراضي 1948
َّ
َّ
ّ
المتمردة التي مثلت
كالمناطق البدوية ،أو حتى المدن
ً
ّ
باش���رة ّ
للسلطة السيادية
انتفاضتها زمانيًا مقاومة ُم
ُ َّ ُ
َّ
الصهيوني���ة .ف���ي تل���ك ّ
الس���ياقات تنف���ذ وتظهر
ّ
لغياب
كبدي���ل
البلطجية
الممارس���ات والتش���كيالت
ٍ
ٍ
ّ
السلطة الممأسس���ة لتعويضها ولترس���يخ الهيمنة
ّ
ّ
ّ
الزمانية
الصهيوني���ة ف���ي الفض���اءات
اليهودي���ة
ً
ً
ُ
ُ
ّ
َّ
ّ
ظهر مقاومة للسلطة المركزية ونزعة
والمكانية التي ت ِ
ّ
تحررية.

َّ
ُّ َّ
َّ
الغربية ُيحل كل شيء
في الضفة
ّ
َّ
ّ
اإلس���رائيلي للضفة
االس���تيطان واالحتالل
ش���كل
ِ
ُ
َّ
َّ
الصهيونية منذ
الغربية موضوعًا جدليًا في األوساط
ّ
بدايات الحركة االس���تيطانية بعد احتالل فلس���طين
كاملة عام 1967؛ فمن جهة هناك األصوات التي تدعو
ّ
إلى إنهاء االحتالل ومنح ّ
فلسطينية
الس���يادة لدولة
ِ
الس�ل�اح ،ذلك ّ
منزوعة ِّ
أن اس���تمرار االحتالل سيعني
ُ
اس���تمرار ّ
الص���راع – وه���ذه األصوات أخ���ذت تخفت
ُ
ُ
ُ
َّ
مساومات نظرية تصل إلى
وتعقد
عقود
تدريجيًا منذ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
َّ
َّ
التمسك بالمس���توطنات الكبرى ،وفقط التخلص
حد
ّ
االستيطانية الصغيرة ومنح سيادة منقوصة
من البقع
ّ
ّ
ّ
جزئية على مناطق (أ) للسلطة الفلسطينية .ومن جهة
الصهيوني الذي ُيهيمنُ
ّ
أخرى ،هناك التيار اليمينيّ
ّ
اإلس���رائيلية منذ نهاية السبعينيات
على السياسة
َّ
والذي يرى في االس���تيطان مش���روعًا قوميًا له أهمية
َّ
َّ
أيديولوجيةّ ،
ّ
أهمية مشروع
وديمغرافية ،بمثل
أمنية
ّ
ّ
ِّ
تهوي���د الجلي���ل والنقب ويفك ُ
ّ
الغربية
���ر بالضف���ة
ّ
َّ
كج���زء ال يتج���زأ من أرض إس���رائيل ،واألكث���ر أهمية
ٍ
ّ
ّ
كاس���حة في مستوطنات
أنه يمتلك قاعدة انتخابية ِ
ً
ُ
َّ
ّ
َّ
َّ
الدينية
وأهميتها
الغربية إضافة إلى القدس
الضفة
ّ
ّ
ّ
الصهيوني
القومي الديني
المزعومة بالنس���بة للتيار
ُ ِّ
ّ
مث ُل ّ
فاعلية وحضورًا في الحركة
التي���ار األكثر
الذي ي
ّ
َّ
ّ
ّ
الغربية؛ ومن
الصهيونية في الضف���ة
االس���تيطانية
َّ
ّ َّ
التفكي���ر َّ
َّ
الغربي���ة اليوم،
أن ف���ي الضفة
المنطق���ي
ّ
َّ
وخاصة بعد تدفق المستوطنين من مستوطناتها إلى
ّ
شوارع مدينة اللد ،حيفا ،عكا ،الناصرةّ ،أم الفحم ويافا،
ُ
َ
ّ
الوجودية التي يفرضها المشروع
تتزاح ُم المعضالت
ّ
ّ
مواطني���ه اليهود
الصهيون���ي عل���ى
االس���تعماري
ِ
َّ
َ َ
َ
فم���ن الضفة وصل
وأصالنيي البالد الفلس���طينيينِ .
َّ
َّ
المس���توطنون الذين كانوا حتى قب���ل الهبة األخيرة،
َّ
ُمش���كلة ُّ
َّ
الغربية،
تخص الفلس���طينيين في الضف���ة
ِ
ِّ
وصلوا إلى المدن المتمردة ليتعاملوا مع فلس���طينيي
ً ّ
الداخل وليجعلوا أنفسهم ُمشكلة لكل الفلسطينيين

َ ْ
ّ
لتطور نشاط
س���ريع
ص
من دون اس���تثناء .وبعد فح ٍ
ٍ
ً
ّ
البلطجي وصوال إلى تجاوزهم لدورهم
المس���توطنين
ّ
ّ
الدائ���م في مدينة القدس ومش���اركتهم الفعالة في
سنجد َّ
ُ
أن هذه
قمع الفلس���طينيين في مدن الداخل،
ّ
ّ
ّ
ّ
السياس���ية في طريقها لتنتزع
البلطجية
ش���اطية
الن
ّ
ّ
الصهيونية،
الداخلي���ة
لها دورًا بارزًا في السياس���ة
ّ
ّ
العامة للدولة والسياسات
الهوية
وتحديدًا سياسات
ّ
األمنية.
ُ
ّ
ّ
االفتراض الذي تنطلق منه الدراس���ات اإلسرائيلية
ّ
َّ
َّ
فعل على
ك���رد
االس���تيطانية ظهرت
أن البلطج���ة
ٍ َّ
ّ
ّ
االستيطاني في الضفة
فلسطينية للمشروع
مقاومة
َّ
ِّ
َّ
َّ
انعكاس���ًا
ل
لتش���ك
لت
تحو
الحقًا
ه���ا
لكن
���ة،
الغربي
ِ
ّ
ّ
للتغي���رات ف���ي ّ
ّ
اإلس���رائيلية
السياس���ية
التيارات
ّ
واالنتق���ال م���ن الهيمن���ة العمالية إل���ى الهيمنة
ّ
اليميني���ة الت���ي دعم���ت المش���روع االس���تيطاني
ّ
َّ
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والمس���توطنين في الضفة الغربية  .كذلك شكل
ّ
ّ
ّ
ض���م الضفة
اإلس���رائيلية عن
امتن���اع الحكوم���ات
ّ
ّ
ّ
رس���مي دافعًا دائمًا لتحفيز نشاطية
بشكل
الغربية
ٍ
ّ
ّ
اإلسرائيلية المتتالية،
سياس���ية معادية للحكومات
ّ
وكان ه���ذا التوت���ر بي���ن الطرفي���ن يتضاع���ف في
أوقات مفاوضات ّ
الس�ل�ام ،أو عند إعالن الحكومة عن
استعدادها إلزالة المستوطنات أو بعضها .وهذا هو
ما ح���دث عندما ّ
تم تطبيق بعض ه���ذه األفكار مثل
ّ
االنس���حاب من ش���مال س���يناء العام  ،1982أو خطة
ّ
ّ
األحادي من قطاع غزة العام 2005؛ وهذه
االنس���حاب
ً
َّ
َ
ّ
األخي���رة َّربما ش���كلت صدمة للحركة االس���تيطانية
ّ
استيطانية ّ
ّ
داخلية
أمنية
عقيدة
تطوير
دفعتها إلى
ٍ
ِ
َّ
األمنية ّ
َّ
ّ
س���مية التي تخلت
الر
منفصلة عن العقيدة
ِ
َّ
ّ
العس���كري ،ما شكل شرخًا في الثقة
عن منطق الغزو
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،ش���رخًا
الجندي
بين المس���توطن وبين
ُ
يمكن قراءته في ّ
السطور التالية ألحد المستوطنين
ّ
ّ
في الضفة الغربية« :ال نستطيع الوثوق بالجيش في
ّ
ّ
ّ
جندي وضابط
ملكيتن���ا وحقولنا .لي���س كل
حماية
لديه االلتزام نفس���ه باالس���تيطان ...فه���م نادرًا ما
يكونون هنا .ولذلك علينا أن ّ
نرسخ أمننا بأنفسنا» (.)7
ّ
ّ
المهم اإلش���ارة س���ريعًا إلى أن الغالبية
مع ذلك ،من
ُ
العظمى من المستوطنين يعيشون في المستوطنات
الكبرى ،ويعتبرون أنفسهم جزءًا ال يتجزأ من المجتمع
َّ
اإلس���رائيليُ ،
ّ
وه���م ال ُيضط���رون إلى ارت���كاب أعمال
بلطجة نظرًا لكون هذه المس���توطنات أش���به بالمدن
ُ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية من حيث تواجد الشرطة وقوات الجيش
ّ
لك���ن البلطجة كممارس���ة
بش���كل دائم.
لحراس���تها
ٍ
س���يادية ،بالمعنى ُ
ّ
ّ
المش���ار إليه في الس���ابق،
يومية
ُ
تم���ارس من قبل المس���توطنين الذين يعيش���ون في
ً
المس���توطنات األصغر حجمًا ،وتلك األكثر انعزاال عن
ّ
ُ
ّ
متوسطة الحجم،
بقية المس���توطنات الكبرى أو حتى
ُ
َ ُ
ّ
ّ
راديكالية
االستيطانية األكثر
حيث تنش���ط الحركات
َ ُ
ّ
وعنفًا مثل حركة شبيبة التالل التي تنشط تقريبًا في
َّ
ّ
ُ
الغربية وت َ
دع ُ
َّ
���م من قبل العديد من
كل أنح���اء الضفة
ّ
ّ
ّ
الصهيونية
اليمينية
االستيطانية واألحزاب
المجالس
(.)8
َّ
ّ
االس���تيطاني
تظهر بعض البيانات أيضًا ،أن العنف
ً
ّ
ّ
العسكري الرسمي خالل أوقات
قد يكون بديال للعنف
ُ
َّ
ّ
النس���بي في األراضي المحتل���ة .فمنذ نهاية
الهدوء
ّ
االنتفاض���ة الثانية الع���ام  2005وحت���ى العام ،2015
اليهودية ّ
ّ
ضد
كان هن���اك صعود في عدد الهجم���ات
المدنيي���ن الفلس���طينيين وممتلكاته���م ،وفي عدد
ضحايا هذه الهجمات من الفلسطينيين .ويتوازى هذا

(أ.ف.ب)

ّ
العسكري
ملحوظ في مستوى العنف
هبوط
الصعود مع
ٍ
ٍ
ّ
ّ
للجيش اإلس���رائيلي في األراض���ي المحتلة على غرار
ّ
عملية السور الواقي خالل االنتفاضة الثانية .ففي العام
ّ 2008
تم تس���جيل  290هجوما مرتبطا بالمستوطنين،
َّ
وهذا العدد يتج���اوز األعداد التي تم تس���جيلها من
قبل في األعوام الس���ابقة 182 ،في الع���ام 243 ،2006
في العام  .2007وبالمثل ،تضاعف عدد الفلسطينيين
الذين قتلوا بس���بب هجمات المس���توطنين في العام
 2008ووصل إلى  131مقارنة باألعوام السابقة 74 ،في
العام  92 ،2006في العام  .2007وبعد هبوط ّ
الرقم إلى
 90العام  2009وه���و الهبوط الذي يمكن أن ُيعزى إلى
ّ
غزة ،عاد ّ
الرقم ليرتفع
الحرب اإلس���رائيلية على قطاع
ّ
ّ
بحدة الع���ام  2010ويصل إل���ى  312ويرتفع مرة أخرى
ويصل إلى  411العام  .2011ووفقًا للمركز الفلس���طيني
في واشنطن ،فقد كانت هناك زيادة بنسبة  %315في
ّ
االستيطانية في األعوام الخمسة بين 2007
الهجمات
و ،2011وهي الفترة التي ش���هدت هبوطًا بنسبة %95
َّ
ّ
الغربية.
في الهجمات الفلسطينية في الضفة
َّ
المؤك���د ّ
أن هذه األرق���ام تضاعفت َّ
بحدة خالل
ومن
ّ
ّ
ّ
العق���د المنصرم ،وم���ن المؤكد أنه���ا تضاعفت بحدة
ِّ
لتؤش���ر على َ
ّ
تصاعدي
نم ٍط
أكبر خالل عام  2021فقط؛
في أيديولوجيا العنف االس���تيطاني وأنماط البلطجة
ُ
ّ
االستيطانية ونطاقات تطبيقها وممارستها .فمنذ أن
ّ
ّ
الفلسطينية
فعل على المقاومة
كانت
بالكاد بمثابة رد ٍ
ّ
ُ
ّ
الغربية قبل ما يزيد عن خمسة عقود ،تصل
في الضفة
ِّ
ً
ّ
السلطوية
اآلن في العام  2021لتشكل َبديال للممارسات
َّ
االس���تعمارية ّ
َّ
ّ
ّ
الغربية ،وسالحًا
س���مية في الضفة
الر
ّ
ّ
ِّ
ُ
فتاكًا في ردع الفلسطينيين في الداخل ،وأيضًا ،محركًا
الصهيونية ّ
الر َّ
ّ
سمية بسبب نشاطها
آللة االس���تيطان
الجغرافي ّ
ّ
ّ
ّ
التوس ّ
الدائم في األراضي الفلسطينية
عي
َّ
َّ
المحتلة ما ُيجب ُر َّ
االستعمارية على ترسيخ
الس���لطات
ِ
َ َ
َّ
اليهودية على هذه األراضي ،مثلما حدث في
الهيمنة
بكلمات أخرى؛
جبل صبي���ح في بيتا وفي مناطق أخرى.
ٍ
ّ
لقد ّ
َّ
َّ
الغربية
االس���تيطانية في الضفة
تطورت الحركة
ّ
ّ
ّ
عالمية،
يهودية
مدعومة من الدولة ووكاالت
من حركة
ٍ
َّ
يهودي ُ
ّ
ّ
هيمن فعال
م
سياسي
اجتماعي
تش���كيل
إلى
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
َّ
بمفه���وم متطور وأكث���ر تطرفًا للس���يادة اليهودية،
ٍّ
ّ
وأدواته
الحكوم���ي المتياز العنف
ويمتلك التفويض
ِ
لممارس���ته على الفلس���طينيين أينما كانوا ،سواء في
ّ
َّ
الغربية أو في أراضي .1948
الضفة
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 ..من حفل إطالق األلعاب األولمبية في طوكيو.

(وكاالت)

الرياضة في خدمة السياسة :إسرائيل واأللعاب األولمبية في طوكيو!
كتب وليد ّ
حباس:
في ال���ـ  23من تم���وز انطلقت األلع���اب األولمبية في
طوكيو بعد تأجيلها مدة عام بس���بب فيروس كورونا .في
حفل االفتتاح ،الذي يعتبر مهرجانا أمميا يشاهده مئات
الماليين من كافة أرجاء العالم ،وقف المشاركون دقيقة
صمت في ذك���رى مقتل  11العبا إس���رائيليا في األلعاب
األولمبية التي أقيم���ت عام  1972في مدينة ميونيخ في
ألمانيا الغربية .جاءت هذه الوقفة بموافقة رس���مية من
قبل اللجنة األولمبية الدولية والتي صاغت رسالة التأبين
على النحو التالي« :المجتمع األولمبي يتذكر بشكل خاص
أولئك الذين فق���دوا حياتهم خالل األلع���اب األولمبية.
إحدى الفرق ال تزال تحمل مكان���ة خاصة في ذاكرتنا....
وهي البعثة األولمبية اإلسرائيلية التي فقدنا أعضاءها
ُ
في ميونيخ الع���ام  .»1972اعتبرت ه���ذا الدقيقة إنجازا
كبيرا بالنس���بة إلس���رائيل التي توظف مشاركاتها في
المسابقات الدولية الرياضية والموسيقية واألكاديمية
وغيرها لتحسين صورتها أمام العالم.

تأبين ميونيخ يأتي بعد  49عامًا
ف���ي العام  ،1972احتجزت مجموعة فلس���طينية تابعة
لـتنظيم «أيلول األس���ود» البعثة اإلسرائيلية في مدينة
ميوني���خ وطالب���ت بإجراء تبادل أس���رى .قام���ت القوات
األلمانية بمحاولة فاشلة لتحرير الرهائن اإلسرائيليين،
األمر الذي أدى الى استش���هاد خمس���ة فلس���طينيين
باإلضاف���ة إلى مقتل  11العبا إس���رائيليا (س���تة مدربين
وخمس���ة العبين) ،وشرطي ألماني واحد .حاولت إسرائيل
في ال���دورة األولمبي���ة التالية (الع���ام  1976في مدينة
ّ
مونتري���ال ،كن���دا) أن تح���ث اللجنة األولمبي���ة الدولية
على إحياء ذكرى القتلى اإلس���رائيليين ،ودفعت بأنكي
سبينس���ر (أرملة أحد القتلى اإلس���رائيليين) نحو ترؤس
حمل���ة دولي���ة إلقناع اللجن���ة األولمبي���ة الدولية بذلك.
بحس���ب سبينس���ر ،كان رد اللجنة األولمبية الدولية في
الع���ام  1976بأن���ه «لدين���ا  21بعثة عربية مش���اركة في
األولمبياد ،وجميعهم سيرحلون إذا قلنا كلمة واحدة عن
()1
الالعبين اإلسرائيليين القتلى».
لقد بالغت سبينسر بقولها إن اللجنة األولمبية تخشى

 21بعثة عربي���ة .لكنها لم تجاف الحقيقة عند قولها إن
اللجنة الدولية تخش���ى أن يغادر العرب المسابقات في
حال قامت بتأبين الالعبين اإلسرائيليين .في الواقع كان
هناك عدد أقل من البعثات العربية ،وجزء منها كان فعال
قد قاطع األلعاب األولمبية في مونتريال العام  1976لكن
ألسباب أخرى تتعلق باألبارتهايد في جنوب أفريقيا .في
تلك الس���نة ،كان من المفترض أن تشارك  11دولة عربية
في األلعاب األولمبية هي مصر ،الكويت ،لبنان ،المغرب،
الس���عودية ،تونس ،الجزائ���ر ،العراق ،ليبيا ،الس���ودان
وس���ورية .لكن حصل���ت مقاطعة كبيرة لحف���ل االفتتاح
في تلك الس���نة وش���ملت حوالي  29دول���ة معظمها من
أفريقيا وآس���يا .من ضمن المقاطعين كانت كل البعثات
العربية باس���تثناء الكويت ولبنان والس���عودية .وسبب
المقاطعة هو الغضب من اللجنة األولمبية الدولية ألنها
س���محت لبعثة نيوزيالندا بالمش���اركة في تلك الدورة
رغ���م معرفتها بأن دولة نيوزيالندا كانت أول من كس���ر
المقاطعة الرياضي���ة المفروضة على جنوب أفريقيا بعد
أن ش���اركت معها في لعبة ديغبي وبحضور ومباركة من
رئي���س وزراء نيوزيالن���دا )2( .لم يكن واضح���ا ما إذا كان
رفض اللجن���ة األولمبية لطلب سبينس���ر بتأبين القتلى
اإلسرائيليين سببه الخش���ية من مقاطعة باقي البعثات
العربية ف���ي الدورات التالي���ة ،أم ألنه���ا قارنت ما بين
إسرائيل ( 9س���نوات بعد النكسة و 28سنة بعد النكبة)
وما بين نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا .لكن الواضح
هو أن مكانة إسرائيل عالميا لم تكن في أفضل حاالتها،
وكان���ت على األقل بنظر اللجن���ة األولمبية الدولية دولة
غير طبيعية ،حتى إن لم تعلن اللجنة عن ذلك جهارًا.
ومع ذلك ،لم تيأس إسرائيل من محاوالتها لحث اللجنة
األولمبية على تأبي���ن قتلى ميونيخ .فقد كانت محاوالت
إس���رائيل ،والتي تجندت لها سبينس���ر نفسها ،تتجدد
مرة كل أربع س���نوات وقبيل كل دورة ألعاب أولمبية وفي
كل مرة يتم رفض الطلب اإلسرائيلي.
كان االختراق األول الذي حققته إسرائيل في هذا األمر
غير ُمرض بالنس���بة لها .وحصل االختراق في العام 2004
في دروة ألع���اب أثينا .على هامش الدورة ،التقى رئيس
اللجنة األولمبية الدولية بالسفير اإلسرائيلي في اليونان
وقدم تعازي���ه بقتلى ميونيخ .ورئيس اللجنة ،جاك روج،

كان العبا مش���اركا في دورة ميوني���خ العام  1972قبل أن
()3
يصبح رئيس اللجنة األولمبية العام .2004
حصل في الع���ام  2012تطور جديد ف���ي دورة األلعاب
األولمبي���ة في لندن .في تلك الس���نة ،اس���تمرت اللجنة
األولمبية في رفض تأبين القتلى اإلسرائيليين من خالل
اإلع�ل�ان عن دقيقة صمت في أثناء حفل االفتتاح ،لكنها
قبلت وللمرة األولى تأبين القتلى في حفل تأبين رسمي
وصغي���ر أقيم في س���احة محاطة باألش���جار بالقرب من
حف���ل االفتتاح ،وبعيدا عن األنظار .في هذا التأبين الذي
ج���رى على اس���تحياء ،تم تكريم أهالي وأق���ارب القتلى
()4
اإلسرائيليين.
لقد كانت دقيقة الصم���ت التي أعلن عنها في طوكيو
هذا العام بمثابة إنجاز تاريخي بالنسبة إلسرائيل .وقال
رئيس الحكوم���ة نفتالي بينيت« :أرح���ب بهذه اللحظة
التاريخي���ة والمهمة» .أم���ا حيلي تروبر ،وزي���ر الثقافة
الرياض���ة عن حزب «أزرق أبيض» ،فأس���ماها بأنها لحظة
«العدالة التاريخية» .ال يمكن إنكار الجهود التي بذلتها
إسرائيل في السنوات الس���ابقة إلحداث تغيير حقيقي
في موق���ف اللجنة األولمبية الدولي���ة .وال يمكن إهمال
الدور ال���ذي لعبته موجات التطبيع م���ع أربع دول عربية
خالل العام الس���ابق ،باإلضافة إلى تق���ارب وجهات نظر
م���ع دول عربية أخ���رى ،في موافقة اللجن���ة على اإلعالن
عن دقيقة صمت لتأبي���ن قتلى ميونيخ .فلم يعد هناك
بعثات عربية تخش���ى اللجنة األولمبي���ة من مقاطعتها،
خاصة وأن الفلس���طينيين أنفسهم اس���تمروا أيضًا في
مشاركتهم بعد سماع التأبين.

الرياضة في خدمة السياسة اإلسرائيلية
أنهى االس���رائيلي يوآف دوبينس���كي في العام 2018
أطروح���ة دكت���وراه تحت عنوان «اس���تخدام إس���رائيل
للرياضة لتلميع صورتها وللقيام بالدبلوماسية العامة».
يرى دوبينس���كي أن صورة إسرائيل عالميا القت تراجعا
حادا بعد أحداث سياس���ية هامة مثل حرب العام ،1967
واجتي���اح لبنان الع���ام  ،1982وانتفاض���ة األقصى العام
 .2000بعض األحداث لم تنقش���ع آثارها الس���لبية حتى
الي���وم ب���ل ما تزال ت�ل�ازم صورة إس���رائيل ف���ي العالم
باعتبارها دولة عنصرية وعدوانية .ويس���تخلص الباحث

صــدر عـــن

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

أن إسرائيل ،ومنظماتها وأذرعها ،مثل اللجنة األولمبية
اإلس���رائيلية ،الحركة الصهيونية ،ومنظمات صهيونية
دولية أخرى تس���تخدم األلعاب األولمبية (باإلضافة الى
مس���ابقات أممية أخ���رى غير رياضي���ة) لمحاصرة حركة
المقاطع���ة ( )BDSوالترويج لدولة إس���رائيل باعتبارها
تتبع ل���دول العالم الح���ر ،وتقديم صورة إنس���انية عن
نفس���ها ،والمفاخرة بإنجازاتها .وال تخلو هذه الدعايات
من «ذم» إلعداء إسرائيل ومحاوالت إلثبات عدم أحقيتهم
()5
في معاداة إسرائيل وممارساتها.
مثال ،مع انط�ل�اق األلعاب األولمبية ه���ذه المرة ،بدأت
حمل���ة تقودها منظمة «مس���يرة الحي���اة» (وهي إحدى
أه���م مؤسس���ات «المجتمع المدني الس���يء» ( )6التابعة
لليمين الصهيوني والتي تنش���ط في الساحة الدولية)،
باإلضاف���ة الى حركة مكابي العالمية (أكبر تجمع رياضي
صهيون���ي ،يتبع للمنظمة الصهيونية ويضم  450ناديا
ف���ي كل أنحاء العالم) والمكابي���اه (المكابياه هي ألعاب
أولمبية خاصة بإس���رائيل وتنظم مرة كل أربع سنوات).
تهدف الحملة الى محاربة «معاداة الس���امية» .وتستند
الحمل���ة الت���ي جندت أم���واال طائلة إلى ح���ث رياضيين
بارزين ومشهورين على اتخاذ موقف علني ضد «معاداة
الس���امية» والعنصري���ة وجميع أش���كال الكراهية .وتم
اإلع�ل�ان ع���ن الحملة عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي
والتروي���ج لها دوليًا خالل دورة األلع���اب األولمبية تحت
عن���وان ( Athletes say no to antisemitismأي
«الرياضيون يقولون ال لمعاداة الس���امية») ،وتم تدشين
الحمل���ة إلكتروني���ا أيض���ا وبالتزامن مع س���ير األلعاب
األولمبية (من  23تموز وحتى  8آب  )2021عبر الهاشتاغ
( NeverMeansNeverأي «أبدا يعني أبدا») والهاشتاغ
( AthletesAgainstAntisemitismأي «الرياضيون ضد
()7
معاداة السامية»).
ال بد من اإلش���ارة الى المق���االت العدي���دة والكتابات
الوفيرة التي أصدرها مركز مدار خالل السنوات السابقة
والت���ي تبين كي���ف أن إس���رائيل تحاول مؤخ���را إعادة
تعريف «معاداة الس���امية» لتعن���ي كل ما هو مناهض
إلسرائيل وسياساتها بما يشمل أي انتقاد لعدوانيتها
وجرائمها .بمعن���ى آخر ،رفض معاداة الس���امية يعني
إقن���اع المجتمع الدولي برفض أي انتقاد ضد إس���رائيل،

وتوسعها االس���تيطاني في الضفة ،ومحاصرتها لقطاع
غزة ،ونظامه���ا العنصري بحق فلس���طينيي الداخل.
ومع قبول ع���دة دول أوروبية بالتعريف الجديد لمفهوم
«معاداة الس���امية» ،فإن إس���رائيل تح���اول حصد نتائج
سياستها الخارجية في الس���نوات األخيرة (التطبيع مع
الدول العربية ،إعادة تعريف معاداة السامية) للحصول
على قبول دولي أوس���ع من خالل إط�ل�اق حملة «تنظيف
صفحة إس���رائيل» في أكبر احتف���ال دولي يقام منذ بدء
تفشي الكورونا قبل عامين.

()8

(هـــوامـــش)
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1هارييت ش���يروود ،مذبح���ة ميوني���خ األولمبية:
المعركة من أجل إحياء الذكرى ،الجاردينر.2012 ،
على الرابط https://bit.ly/3wVrQRD
2ستيف غادي ،اثنان وعشرون دولة أوروبية تقاطع
حفل افتت���اح األلعاب األولمبية ،نيويورك تايمز،
 .1976على الرابط https://nyti.ms/36WNN8e
3دافيس ماثيو ،أثينا  2004تتذكر ميونيخ ،1972
بي .بي .س���ي .2004 ،على الرابط http://news.
bbc.co.uk/2/hi/europe/3581866.stm
4كارلوس غرومان ،بعد  49س���نة األولمبياد تتذكر
في حقل افتتاحها إس���رائيليين قتلوا في العام
 1972في أثن���اء ألعاب ميوني���خ ،رويترز.2021 ،
على الرابط https://reut.rs/2V9snSN
5يمك���ن االطالع عل���ى األطروح���ة وتحميلها على
الرابط التاليhttps://trace.tennessee.edu/ :
/utk_graddiss/4868
6لمعرف���ة المزيد ع���ن المجتمع المدني الس���يء،
يمكن االس���تماع إلى بودكاس���ت مدار ،الحلقة ،8
على الرابطhttps://bit.ly/3hZWqFl :
7انظ���ر اإلعالن ع���ن انط�ل�اق الحملة عل���ى الرابط
https://www.motl.org/athletes-say-no/to-antisemitism
8راجع تقرير مدار االس���تراتيجي  :2021المشهد
اإلس���رائيلي  ،2020تحرير هنيدة غانم (رام الله:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار،
.)2021
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دراسة جديدة :ديمغرافية إسرائيل مع بداية العقد الجديد ..التداعيات واألبعاد القومية!
كتب عبد القادر بدوي:
ّ
ش���كل مبدأ «األغلبية اليهودية» هاجس���ًا كبيرًا بالنسبة لمؤسسي
الحرك���ة الصهيونية ،وقادة إس���رائيل الحقًا ،بش���كل جعله ربما أحد
أهم ركائز وأهداف المش���روع الصهيوني االس���تعماري االستيطاني
ألرض فلس���طين ولعب دورًا كبيرًا في تشكيل السياسات اإلسرائيلية
المختلفة التي س���عت ،ولم تزل ،إلى الحفاظ على «ميزان ديمغرافي»
يمي���ل لصال���ح اليهود ف���ي فلس���طين التاريخية من خ�ل�ال المجازر
ّ
المس���تمرة ،بأش���كال مختلفة ،منذ العام
وعمليات التطهير العرقي
ّ
 1948وحتى يومنا هذا .وعلى الرغم من أن مس���ألة الزيادة الس���كانية
ُ ّ
تشكل هاجسًا بالنس���بة للعديد من الدول ينبع من دوافع ومنطلقات
اقتصادية بحتة (القدرة عل���ى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية
والبنية التحتي���ة المادية) ،إال أن إس���رائيل تعاملت مع الموضوع من
منطلق أمني -سياس���ي -عرقي س���عى ،ولم يزل ،لخل���ق ،والحفاظ على
«أغلبية يهودية» في إس���رائيل ال تقل عن  %80في ظل وجود األقلية
ُ ّ
العربي���ة الفلس���طينية فيها الت���ي تصنفها كـ «خط���ر ديمغرافي»،
واعتبرت أن أي تغيير في هذه النسبة بمثابة مساس بـ»أمنها القومي»
ُ ّ
ُ
المعقدة إلس���رائيل
بمعناه الواس���ع .وتس���هم التركيبة االجتماعية
ّ
(خصوص���ًا في ظل وج���ود الحريديم) في زيادة حدة النقاش���ات حول
الموض���وع الديمغراف���ي الذي يحظى باهتمام كبير م���ن ِق َبل صانعي
القرار والسياسة في إسرائيل ،إلى جانب المراكز البحثية والمؤسسات
األكاديمية المختلفة ،والتي أصبحت تض���ع التغييرات الديمغرافية
ّ
والتحديات» التي تواجه إسرائيل على المديين
ضمن «مؤشر المخاطر
البعيد والقريب.
في هذا الس���ياق تأتي الدراسة الجديدة الصادرة عن معهد أبحاث
األمن القومي اإلس���رائيلي ( )INSSبعنوان «ديمغرافية إس���رائيل في
مطل���ع العقد الجديد :المعاني واألبعاد القومية» للباحث اإلس���رائيلي
ّ
ش���موئيل إيفن لتسلط الضوء على هذا الموضوع ،حيث تسعى لقراءة
مستقبل إسرائيل «كدولة يهودية وديمقراطية متطورة» في العقود
القادمة من منظور ديمغرافي ،وتتناول البيانات الديمغرافية الحالية؛
معانيها وتداعياتها ،في ظل تزايد أعداد الوفياتّ ،
والحد من «الهجرة
ّ
تس���ببت بها جائحة كورونا
اليهودية القادمة إلس���رائيل» وهي التي
ّ
التي س���لطت الضوء على التكوين القطاعي (االنقسامات االجتماعية)
للمجتمع اإلس���رائيلي ،بعد أن كش���فت األزمة السياسية (أزمة النظام

ّ
السياسي) عن االنقسامات بين اليهود (غير الحريديم) الذين ُيشكلون
ُ
حوالي  %62من الس���كان وغيرهم ،كما تحاول تبيان اآلثار والتداعيات
ّ
س���تترتب على ّ
التغيرات الديمغرافية المس���تقبلية
المختلفة التي
وتأثير ذلك على «األمن القومي اإلسرائيلي» بمعناه الواسع .وال ُبد من
ذكر أن األفكار الواردة أدناه مصدرها كاتب الدراسة.
عدد سكان إسرائيل
ّ
بلغ عدد سكان إسرائيل في نهاية السنة األخيرة من العقد الماضي
( ،)2020وهي السنة التي شهدت انتشار جائحة كورونا عالميًا ،حوالي
 9.293مليون نسمة،
ً
( )1حيث زاد عدد الس���كان بنس���بة  %1.67فقط مقارنة بـ  %1.93في
العام الس���ابق ( ،)2019وبـ ّ %1.9
كمعدل س���نوي خالل العقد الماضي،
ّ
بحس���ب مكتب اإلحص���اء اإلس���رائيلي .جدير بالذكر أن مع���دل النمو
ّ
ّ
المتقدمة» بسب ارتفاع
الس���كاني في إسرائيل هو األعلى بين «الدول
ً
ّ
مع���دل الخصوبة فيها والبالغ  3.1طفل ل���كل امرأة مقارنة بـ  1.7طفل
ّ
لكل امرأة في «الدول المتقدمة» على مس���توى العالم .وتش���مل هذه
البيان���ات (عدد الس���كان نهاي���ة الع���ام  6.87 )2020مليون يهودي
ً
ّ
( %73.9من مجمل الس���كان مقارنة بـ  %75.6ف���ي العام )2008؛ 1.96
ّ ُ ً
مليون عربي (مس���لم ،درزي ،مسيحي عربي) ( %21.1من السكان مقارنة
ّ
ب���ـ  %20.2في العام )2008؛ و 465ألف «آخرون» ((ُ )2يش���كلون  %5.0من
ً
ّ
ّ
الس���كان ُمقارنة بـ  %4.2ف���ي العام ُ .)2008ويوض���ح الجدول رقم ()1
البيانات الديمغرافية خالل السنوات .2020-1995
وفقًا لبيانات مكتب اإلحصاء اإلس���رائيلي؛ بل���غ عدد المواليد خالل
ً
العام  2020حوال���ي  176000طفل ُ(مقارنة بـ  177000ألف خالل العام
 %73.8 ،)2019ألمه���ات يهودي���ات؛  %23.4لنس���اء عربي���ات و%2.8
ألخريات .في المقابل ،توفي خالل العام نفس���ه ( )2020قرابة 48688
شخصًا ،وهو رقم استثنائي مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة الزيادة
في أعداد الوفيات التي ّ
تسببت بها جائحة كورونا.
ُ
ّ
ّ
وتعتب���ر «الهجرة» العنصر الثاني الذي ُيحدد النمو الس���كاني بعد
التكاثر الطبيعي ّ
(معدل الوالدة والوفيات) ،وقد بلغ عدد «المهاجرين»
ً
( 20000منهم  8200فقط يه���ود) مقارنة بحوالي  34000خالل العام
 2019من الدول التالية %38.1 :من روس���يا؛  %15.8من أوكرانيا؛ %11.0
من فرنس���ا و %10.7من الواليات المتحدة .وقد ّ
تسببت جائحة كورونا
في انخفاض ّ
معدل «الهجرة اإليجابية» بس���بب حالة عدم االس���تقرار
باإلضافة إلى تقليص المالحة الجوية خالل انتشار الجائحة.

جدول  :1عدد سكان إسرائيل (باآلالف)
السنة
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
النمو في العقد الماضي

اليهود
4،522.3
4،955.4
5313.8
5802.9
5803.9
5804.9
5805.9
6216.9
6334.5
6446.1
6554.5
6664.3
6773.2
6870.9
18.4%

()3

اليهود و«اآلخرون» العرب «بما في ذلك القدس الشرقية» المجموع
5612.3
1،004.9
4،607.4
6،369.3
1،188.7
5،180.6
6990.7
1،377.1
5613.6
7،695.1
1،573.8
6121.3
7،697.1
1،574.8
6122.3
7،699.1
1،575.8
6123.3
7،701.1
1،576.8
6124.3
8296.6
1،720.2
6576.4
8463.4
1،757.8
6705.6
8628.6
1،797.3
6831.3
8798.0
1،838.2
6،959.8
8،967.6
1،878.4
7،089.2
9،140.4
1،919.0
7،221.4
9293.3
1،957.6
7،335.7
20.8%
24.4%
19.8%

اليهود في إسرائيل
ّ
ال يوفر مكت���ب اإلحصاء المركزي بيان���ات تفصيلية عن التركيبة
ّ
الس���كانية حس���ب الدي���ن ،لكن يتم االس���تناد إلى االس���تطالعات
العرضية حول أسلوب الحياة ونمط العيش ،وبحسب االستطالع الذي
أجراه المكتب في العام  2016في أوساط اليهود (تم نشره في العام
 )2018فإن ُ %25ي ّ
عرفون أنفس���هم كـ”تقليديين”4؛ ُ %16م ّ
تدينين
ّ
ُوم ّ
بش���دة؛  %14حريديم ،أي أن المجموع���ة اليهودية غير
تديني���ن
ّ
ُ ّ
الحريدية تشكل  %86من اليهود و %64.2من إجمالي السكان ،وعلى
ُ ّ
الرغم من كونها أغلبية في أوس���اط اليهود ،إال أنها ال تشكل أغلبية
ُمطلقة.
المجموعة الحريدية
ُتعتبر هذه المجموعة ُ
الم ّ
تغير األهم في الدراسة استنادًا على
افتراضاتها ونتائجها النهائية واس���تنادًا إلى غياب البيانات
الدقيقة ح���ول أعدادها ،فهذه المجموع���ة تتكون من قطاعات
ّ
فرعية وتنمو بس���رعة كبي���رةُ ،ويمكن الحصول على مؤش���رات
حول النمو السريع لهذه المجموعة من خالل الزيادة ُ
المضطردة
ّ
المتطرفة ،وزيادة
لعدد الطالب في المؤسسات األرثوذكس���ية
ّ
ّ
أعدادهم في ّ
تجمعاتهم السكانية .تتركز هذه المجموعات في
ّ
عائالت كبيرة وأعمار صغيرة؛ وحتى لو انخفض معدل المواليد
في أوس���اط هذه المجموعة بشكل كبير خالل السنوات القادمة؛
ّ
إال أن التركيب���ة العمرية الصغيرة تضمن لهم نموا مرتفعا في
المقبلين بس���بب عدد النس���اء الكبير نس���بيًا في سنّ
العقدين ُ
اإلنجاب.
بل���غ عدد اليه���ود الحريديم ف���ي العام  2020قراب���ة  1.07مليون
ّ
ّ
شخص ،أي ما نسبته  %11.5من مجموع السكان ،و %15.6من السكان
اليهود فقط ،حيث أن نسبة النمو لهذه المجموعة تبلغ حوالي %4.4
س���نويًا ( %24خالل الس���نوات الخمس الماضية) وهي نس���بة كبيرة
وغي���ر ُمعتادة في العالم س���ببها ّ
معدل الخصوبة المرتفع للنس���اء
الحريدي���ات ( 6.6طفل للم���رأة الحريدية مقارنة ب���ـ  2.1طفل للمرأة
العلمانية) .وهذه البيانات باإلضافة إلى الرغبة في العيش في أماكن
ّ ُ
ّ
محددة تس���اعد في خلق كثافة س���كانية عالية في هذه المجموعة
ً
(في مدينة بني براك مثال يس���كن  26ألف ش���خص في كل كيلومتر
مرب���ع وفق إحصائية العام  ،2017ما يجعله���ا واحدة من أكثر المدن
ّ
التي تضم كثافة س���كانية في العالم وهي ُمعطيات ُمشابهة لتلك
الموجودة في منهاتن /نيويورك).

العرب في إسرائيل
بل���غ عدد العرب في إس���رائيل  1.96مليون نس���مة في نهاية عام
ّ
( 2020بم���ن في ذلك الفلس���طينيون في القدس الش���رقية) ،وتركز
الدراسة على عامل الدين في قراءة األقلية العربية في الداخل ،حيث
يتم تقسيمهم إلى مجموعات :مسلمون؛ دروز؛ مسيحيون عرب؛ بدو
وشركس.
ُ
تعتبر المجموعة األولى (أي المس���لمون العرب) أكبر مجموعة بين
ُّ
العرب في إس���رائيل ،وقدر عددهم في نهاي���ة العام  2020بحوالي
 1.673مليون نس���مة ،أي ما نس���بته  %85.6من إجمالي عدد العرب
ّ
في إس���رائيل ،وحوالي  %18من مجمل الس���كان (تشمل هذه األرقام
العرب المسلمين في القدس الشرقية -ال يتم تصنيفهم كمواطنين
في إس���رائيل) وعليه ُيمكن االس���تنتاج بأن عدد المس���لمين العرب
(مواطنو إس���رائيل بدون احتساب المقدس���يين) ُي ّ
قدر بحوالي 1.3
مليون نس���مةّ ،
بمعدل نمو سنوي  %2.3في العام  ،2019وعلى الرغم
م���ن أن هذا ّ
المعدل انخفض خالل العقدين الماضيين من  %3.8إلى
ً
ُ
 %2.3إال أن���ه ما زال مرتفعًا مقارن���ة باليهود ( %1.6في العام )2019
والمسيحيين ( %1.6في العام  )2019والدروز ( %1.3في العام نفسه).
بالنس���بة للبدو ،ال ّ
يقدم مكتب اإلحص���اء المركزي بيانات موثوقة
عن هذه المجموعة ،إال أن المعطيات ُتش���ير إل���ى أن ّ
عددهم ابتداءً
من كانون الثاني  2021قد بلغ  279000نس���مة ،أي حوالي  %14.3من
المواطني���ن العربّ ،
بمعدل نمو س���نوي  %3.4خالل العقد المنصرم.
ُ ّ
أما بالنس���بة للعرب غير المسلمين فيش���كلون نسبة  %14من مجمل
المواطنين العرب ،ويضمون 145 :ألف درزي؛  139ألف مس���يحي (أي
 %77من مجمل المس���يحيين في إسرائيل) .أما فئة الشركس ،والتي
ّ
يتم تصنيفها كمجموعة مس���لمة (س���نية) لكن ليس���وا عربًا حسب
الجنسية ،فقد بلغ عددهم حوالي  5000شخص فقط.
ّ
ُ
وتعتبر القدس (بش���قيها الشرقي والغربي كما ترد في الدراسة)
ّ
أكبر مدينة من حيث عدد السكان،
إذ بلغ عددهم  952.300نس���مة ،منه���م  585.500يهودي ()%62
و 366.800عرب���ي ( )%38بحس���ب مكت���ب اإلحص���اء المرك���زي في
إسرائيل.
ّ
التوقعات الديمغرافية طويلة األمد ()2065
ّ
نشر مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي في أيار  2018توقعات
ّ
ديمغرافي���ة حتى العام  2065على النح���و الموضح في الجدول رقم
( )2أدناه:
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السنة

يهود و«آخرون»
باستثناء الحريديم

الحريديم

مجموع اليهود والحريديم و«آخرون»

العرب (بما في ذلك القدس الشرقية)

مجموع السكان

2015
2020
2025
2035
2045
2055
2065

من سكان إسرائيل %
68.0
66.3
64.5
60.6
57.0
52.9
48.4

النسبة
11.2
12.6
14.3
17.9
22.0%
26.9
32.3

النسبة
79.2
78.9
78.7
78.5
79.0
79.8
80.7

النسبة
20.8
21.1
21.3
21.5
21.0
20.2
19.3

باآلالف
8463.4
9293.3
10188.3
12133.4
14405.9
17،022.1
19954.0

ّ
ّ
الجدول رقم ( :)2توقعات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي بخصوص الزيادة السكانية .2065-2015
ّ
التحدي الديمغرافي الداخلي
البيانات الديمغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
يولي الكاتب في هذه الدراسة -ويتماهى في ذلك مع مكتب اإلحصاء
ت���رى الدراس���ة أن األرق���ام والبيانات الص���ادرة عن جه���از اإلحصاء
المركزي الفلسطيني التابع للس���لطة الفلسطينية غير دقيقة وتنطوي المركزي اإلس���رائيلي -أهمية كبي���رة للمجموعة الحريدية وللعرب في
ّ
“المتردد” من
بشكل خاص) ،اس���تنادًا إلى موقفهم
على مبالغة ألسباب سياس���ية ّعدة ،وأن جهاز “اإلدارة المدنية” -سلطة إس���رائيل (البدو
ٍ
ُ ً
ُ ّ
الحكم العس���كري ف���ي الضفة الغربية -لم يقم بإجراء هذا المس���ح منذ الدول���ة الصهيونية وكونهم يش���كلون أيدي عامل���ة رخيصة مقارنة
توقيع االتفاقات المؤقتة في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم ببقي���ة المجموع���ات باإلضافة إلى مش���اركتهم الضئيلة في “الخدمة
(اتفاقات أوسلو) ،وعلى الرغم من ذلك؛ فقد أعلن جهاز اإلحصاء المركزي العس���كرية” ،إلاّ أن تأثيره���م السياس���ي كبي���ر ّ
(خاص���ة المجموعة
ً
الفلس���طيني أن عدد الفلس���طينيين ف���ي الضفة الغربية بما يش���مل الحريدية) .نتيجة لذلك؛ تنخفض نس���بة اليه���ود غير الحريديم من
ّ
السكان ،وال ّ
س���يما المجموعة العلمانية بسبب انخفاض نسبة
القدس الش���رقية وقطاع غزة قد بلغ  5.1مليون نسمة حتى نهاية العام إجمالي
ُ ً
 ،2020منه���م  3.05ملي���ون في الضف���ة الغربية (بما ف���ي ذلك القدس الخصوبة للمرأة العلمانية ،نسبيًا ،مقارنة بالمجموعات األخرى.
ّ
الشرقية) ،و 2.05مليون في قطاع غزة ،وأن ّ
إن الزيادة الطبيعية (المرتفعة) للمجموعة الحريدية هي مؤشر ذات
معدل النمو السكاني السنوي
ّ
للفلس���طينيين في ه���ذه المناطق اعتبارًا من الع���ام  2020قد بلغ  %2.5أهمي���ة كبيرة في التوقعات المعروضة أعاله (حتى العام  -2065الجدول
ّ
“التف���وق الديمغرافي
رق���م )2؛ حيث أن ه���ذه الزيادة س���تحافظ على
سنويًا ( %2.2في الضفة الغربية و 2.9في قطاع غزة).
ُ
ً
تولي الدراس���ة أهمي���ة كبيرة للتركيبة الس���كانية الفلس���طينية اليهودي” في إس���رائيل ،وفق أقل التقديرات ،وبناء على ذلك ستحافظ
في هذه المناطق وتس���تعرضها م���ن حيث الهوية الدينية (مس���لم إس���رائيل على طابعه���ا وهويتها اليهودية بش���كل واضح ّ
وجلي حتى
ُ
ّ
ّ
ّ
ومس���يحي) ،وتركز على أعداد الفلس���طينيين في المناطق المصنفة حينما يكون العرب خمس السكان والحريديم ثلث السكان بحلول العام
ّ
(ج) بحس���ب اتفاق أوسلو والبالغة مساحتها  %61.8من مساحة الضفة  .2065لكن الس���ؤال الذي يجب التركيز عليه هو هل س���تظل إس���رائيل
ّ
ّ
الغربية ،حيث ّ بلغ عددهم في العام  2018قرابة  393ألف نسمة.
ومتطورة” ،في ظل هذه الزيادة المتوقعة للمجموعة
“دولة ديمقراطية
ُ
ّ
توقعات “اإلدارة المدنية” للميزان الديمغرافي
الحريدي���ة التي تعتب���ر غير ديمقراطي���ة ،بطبيعته���ا ،وتتبنى أنماطا
ّ
ق���دم أوري مندس ،نائب رئي���س “اإلدارة المدنية” اجتماعي���ة وحياتية ُ
ف���ي أيار ّ ،2018
يصعب على العلمانيين اليهود (الذين ُيش���كلون
ّ
في الضفة الغربية آنذاك ،تقريرًا إلى لجنة الكنيس���ت يتضمن تنبؤًا /اليوم األغلبية) قبولها ،مثل الموقف من الخدمة العس���كرية؛ المساواة؛
ّ
المتوقع بحلول العام ً 2050
تقديرًا لعدد الفلسطينيين
بناء على طلب النظرة للمرأة؛ المشاركة في س���وق العمل ،طبيعة التعليم الروحاني....
ّ
ّ
هذه األخيرة ،وفيما يلي أهم ما ورد في التقرير بشكل ُمكثف:
الخ؟ وهذا ما يتضح من خالل حالة عدم االس���تقرار الحكومي (االئتالفات
في أيار  2018بلغ عدد الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية  2.7-2.5الحكومية) في الفترة األخيرة والتي تلعب األحزاب الحريدية دورًا فيها.
ّ
مليون نس���مة ّ
ّ
س���يضر ،حتمًا،
إن التغيي���ر ف���ي التركيبة الديمغرافية إلس���رائيل
بمعدل نمو سكاني  %3وهي نس���بة آخذة باالنخفاض،
ّ
ّ
وبافتراض متوس���ط معدل نمو س���نوي  ،%2.0سيكون هناك  6ماليين بالمؤشرات الرئيسة للقوة االقتصادية ،وسيكون من الصعب عليها أن
فلس���طيني في الضفة الغربية بحلول العام  ،2050أو  7.2مليون نسمة تحافظ على هويتها “كدولة يهودية وديمقراطية ّ
متطورة” ّ
خاصة مع
ّ
بافتراض ّ
معدل نمو س���نوي  ،%2.6وبحسب كاتب الدراسة فإن العدد تقلص ع���دد اليهود غير الحريديم الذين قد يلجأ عدد كبير منهم إلى
ّ
س���يكون  5.1مليون نس���مة على أقل تقدير (جه���از اإلحصاء المركزي الهجرة (العلمانيون والش���باب المتعلمون) إذا لم يجدوا مكانًا لهم في
ّ
يتوقع ّ
س���وق العمل ،ويزداد األمر تعقيدًا إذا ما ّ
تعمقت الفجوة بين إسرائيل
معدل نمو سنوي  %2.2في هذه األيام).
الفلسطيني
ّ
المتقدمة” وأصبحت هذه المجموعة غير قادرة على التأثير في
في أيار  2018أيضًا ،بلغ عدد الفلسطينيين في قطاع غزة  2.1مليون نسمة ،و”الدول
ّ
ً
توقع دقيق ّ
لكن ال يوجد
لمعدل الزيادة السنوي كما في الضفة الغربية ،إال أنه هوية إسرائيل وطابعها ُمس���تقبال وهو التدهور الذي يعتبره الكاتب
من ّ
“غي���ر مرغوب” ألي م���ن المجموع���ات ّ
المرجح أن يصل العدد إلى  4.3-4مليون نسمة بحلول العام .2050
المكونة للمجتمع اإلس���رائيلي.
ّ
بحس���ب التقرير؛ فإن عدد الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع لذلك يقت���رح أن يتم التوصل إلى تفاهمات جدي���دة بين المجموعات
ّ
ّ
غزة المتوقع بحلول العام  2050قرابة  10ماليين فلس���طيني في الضفة
السكانية المختلفة في إس���رائيل ،بحيث ُيمكن للجميع العيش فيها-
الغربي���ة (ب���دون القدس الش���رقية) وقطاع غزة فقط ،ف���ي المقابل؛ من وهو أمر ُممكن وليس صعبًا بالنسبة للكاتب -بشكل يضمن العمل على
ّ
المتوقع أن يصل عدد اليهود و”اآلخرون” في إس���رائيل إلى  10.6مليون تعزيز مبدأ “تكافؤ الفرص” بين المجموعات المختلفة؛ تحس���ين نظام
نسمة ( 7.5مليون يهود و”وآخرون” دون الحريديم ،و 3.1مليون حريدي) التعليم االبتدائي ونش���ر قيم “التعايش”؛ ّ
تحم���ل الحريديم والعرب
ّ
و 3.2مليون عربي (بمن في ذلك الفلسطينيون في القدس الشرقية).
المهمة لمستقبل إسرائيل (التعليم والعمل)
المسؤولية في المجاالت
ّ
ً
ُ
بناء عل���ى البيانات ال���واردة والمتوقعة أعاله؛ بحل���ول العام  2050بحيث يصبح تحس���ين الوضع االقتصادي -االجتماعي هدفًا مش���تركًا
ً
س���يكون عدد الفلس���طينيين في فلس���طين االنتدابية (من البحر إلى للمجموعات المختلف���ة بدال من الخالفات السياس���ية القائمةُ ،ويمكن
النهر) أكث���ر من عدد اليهود ،إال أن التقرير يعتبر أن اس���تثناء قطاع برأي���ه تحقيق ذلك من خالل االس���تثمار في التعليم الذي يس���تجلب
غزة من الحس���ابات الديمغرافية بسبب االنس���حاب اإلسرائيلي ُأحادي الدخ���ل؛ زيادة ّ
معدل المش���اركة ف���ي القوة العامل���ة وإنتاجية العمل
ُ ّ
الجانب منها
سيقلص الفارق في الميزان الديمغرافي لصالح اليهود .للرجال الحريديم وللرجال والنساء العرب وباقي المجموعات أيضًا ،وهذا
ّ
ُ
ّ
المعاني واألبعاد التي تتضمنها المعطيات
يتطلب وضع نظام تعليم “ذي صلة” ،واس���تثمارات اقتصادية كبيرة،
الديمغرافية السابقة وحلول مقترحة
وتغييرات في نظام “الخدمة العسكرية” وهيكلية الجيش الدائمة.
ّ
ّ
التحدي الديمغرافي السياسي
ُيفضل كاتب الدراسة االعتماد على خطاب رئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين
مع وصول إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى البيت األبيض (الحزب
في العام  ،2015والذي افترض وجود تركيبة اجتماعية في إس����رائيل تنقسم إلى
ً
أربع مجموعات /أس����باط؛ ّ
المتدينون؛ العلمانيون؛ الحريديم والعرب ،بسبب وجود الديمقراطي) مرة أخرى تتزايد فرص إعادة إحياء “العملية السياس���ية”
العديد من االنقس����امات الرئيسة والفرعية في “الهويات اإلسرائيلية” المختلفة بي���ن الفلس���طينيين واإلس���رائيليين ،وتعود قضية “حدود إس���رائيل
ُ ّ
ّ
المكون����ة للمجتمع اإلس����رائيليُ ،ويح����اول الكاتب قراءة أبع����اد ومعاني البيانات الدائمة” التي تشكل االعتبارات الديمغرافية حجر الزاوية فيها ،وأيضًا،
ّ
ّ
الديمغرافية والتوقعات المستقبلية الواردة أعاله على الصعيد “الوطني /القومي حق العودة بالنس���بة للفلسطينيين -الذي ترفضه إسرائيل بشكل قاطع
بسبب االعتبارات الديمغرافية -بحسب ّادعاء كاتب الدراسة.
اإلسرائيلي” في المستقبل القريب والبعيد وفق التالي:

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة
أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

(الص���ورة عن «فالش)»90

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

ّ
يتمث���ل ّ
التحدي الديمغرافي إلس���رائيل -بحس���ب الكات���ب -في الحفاظ
عل���ى هويتها كـ”دولة يهودية وديمقراطية” في مواجهة الفلس���طينيين
ّ
الذين تتنامى ديمغرافيتهم بشكل كبير ،كما يتضح من البيانات السابقة،
ّ
ويتمثل الهدف اإلس���رائيلي في الحفاظ على “مي���زان ديمغرافي إيجابي”
لليهود مقابل الفلس���طينيين في إسرائيل ،وهي العملية التي ُيطلق عليها
الكاتب “الميزان ّ
الضيق” ،والذي س���يتأثر بش���كل س���لبي في حال أقدمت
إس���رائيل على ضم مناطق تحتوي على فلسطينيين (على سبيل المثال ضم
بعض مناطق ج أو األغوار) ،خصوصًا وأنها ال تمتلك إحصائيات دقيقة لعدد
الفلس���طينيين في هذه المناطق (ويرى أنه يجب التعامل بحذر ش���ديد مع
البيانات الواردة من الفلسطينيين كونها تنطوي على اعتبارات سياسية).
ّ
إن ّ
التحدي الثاني أمام إس���رائيل يتمثل في “الميزان الواسع” -عدد اليهود
والفلس���طينيين في فلس���طين االنتدابية (من البحر إلى النهر)؛ إذ أن الزيادة
ّ
المتوقعة للفلس���طينيين ل���ن تؤثر على هوي���ة إس���رائيل “كدولة يهودية
ّ
بشكل
وديمقراطية”،
لكنها ،وبشكل مؤكد ستؤثر على صورة إسرائيل دوليًاٍ ،
ُ
سلبي ،باعتبارها تسيطر على الفلس���طينيين في عيون المجتمع الدولي وفي
عيون جزء كبير من اإلس���رائيليين الذين ال يرغبون في الس���يطرة على ش���عب
آخر .وعلى الرغم من أن “الميزان الواس���ع” يميل لصالح اليهود؛ إذ بلغ مجموع
الفلس���طينيين حتى نهاي���ة العام  2020وفق التقديرات اإلس���رائيلية (التي
تعتبر الفلس���طينيين في إسرائيل هم العرب المس���لمون فقط مع تخفيض
عدد المقدس���يين!) حوالي  6.5مليون نس���مة ،مقابل  7.4مليون نسمة (يهود
ّ
وآخ���رون) في فلس���طين االنتدابي���ة ،إال أن الزيادة المتوقعة للفلس���طينيين
ً
ُمستقبال ستكون لها انعكاس���ات كبيرة في حال كانت إسرائيل ُمطالبة بضم
ُ
الفلس���طينيين وتصبح “دولة ثنائية القومية” ،وهذا األمر في غاية الخطورة
كما يراها الكاتب ،وتراها أيضًا مختلف المجموعات اليهودية.
ّ
ً
إجم����اال ،يخل����ص الكاتب إلى أن إس����رائيل ُمطالبة ،بش����كل ج ّ����دي ،بتبني منظور
ُ ّ
ّ
سياس����ي -أمني تشكل الجغرافيا والديمغرافيا حجرًا رئيسًا فيه؛ يتضمن -من ضمن
أم����ور أخ����رى كثيرة -االبتعاد عن ض����م أي مناطق ّ
تتضمن فلس����طينيين في الضفة
الغربية ،والعمل اس����تنادًا إلى مبدأ “تبادل األراضي” ضمن أية تس����وية سياس����ية
ُمس����تقبلية والذي يضمن أكبر عدد ُممكن من اليهود وأقل عدد من الفلس����طينيين
داخل حدودها .كما ُيبدي الكاتب ّ
تحمس����ًا ش����ديدًا لفك����رة “تقليص حدود القدس
ّ
الش����رقية” بشكل يضمن التخلص من أكبر قدر من الفلسطينيين هناك ،واالهتمام
ُ ّ
ّ
ّ
أكثر بالمجموعة السكانية المصنفة “اآلخرون” في التركيبة السكانية اإلسرائيلية
والذين ال ُيبدون اليوم أية معارضة لهوية إسرائيل أو لليهود فيها ،بشكل يمنع أي
احتمالية لنشوب نزاعات بينهم وبين إسرائيل في المستقبل.

(هــوامــش)
1 .1تش���مل هذه البيانات ،وفقًا للدراس���ة ،فلس���طينيي القدس
الش���رقية وال تش���مل ُ
الع ّمال األجانب في إس���رائيل والبالغ
عددهم  167000نسمة في نهاية العام .2019
ّ
2 .2بحس����ب الدراسة؛ “اآلخرون” هم السكان غير المصنفين حسب الدين
ّ
في س ّ
����جل السكان س����ابقًا باإلضافة إلى “المس����يحيين غير العرب”،
وتزداد نسبتهم بفعل “الهجرة القادمة إلى إسرائيل” سنويًا.
3 .3المصدر :مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي ،قواعد البيانات ،انتهت
صالحيتها في  8آذار .2021
4 .4التقليديون أو “الماسورتيون” -كما ُيطلق عليهم باللغة العبرية-
هم ظاهرة ُمنتش���رة في أوساط اليهود الش���رقيين ،وهي أقرب
ألن تك���ون هوية مرن���ة (تعريف ذاتي) تقع ف���ي النطاق ُ
الممتد
بين هويتين يهوديتي���ن خاصة باليهود األش���كناز؛ علمانيين
ّ
ومتديني���ن ،وال ُيمكن اعتبار هؤالء تي���ارًا محددًا؛ إذ إن موقفهم
من الدين مرتب���ط برغبتهم وميلهم ألن يكون���وا جزءًا من اإلطار
ّ
التصدعات والخالفات القائمة
اليهودي الشامل دون الدخول في
على أساس درجة ّ
التدين كتلك القائمة في المجتمع اإلسرائيلي
والمنتشرة بشكل رئيس في أوساط اليهود األشكناز.

المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

محتوى المشهد االسرائيلي ال يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

