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مـدخـل
حرصـت الحكومـات اإلرسائيليـة املتعاقبـة ،منذ إنشـاء دولـة «إرسائيل» حتـى يومنا هذا ،على التأكيد
مـرا ًرا وتكـرا ًرا أن «الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» تُعَ ـ ّد مسـألة مركزيـة ووجودية ،وشـددت عىل
أن «قانـون العـودة» إىل «إرسائيـل» يشـمل جميـع يهود العالـم ،ويهـدف إىل ضمان رفاه وأمـن وبقاء
شر الكثير عـن «الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» ،فـإن املعلومـات املتاحة حول
«األمـة» .وبينمـا ن ُ ِ َ
«هجـرة» اليهود املعاكسـة ،مـن «إرسائيـل» إىل خارجهـا ،قليلة بل شـحيحة.
تقديـرات املراجـع الحكوميـة اإلرسائيليـة املختلفـة ألعـداد اليهـود اإلرسائيليين املقيمين يف الخـارج
ً
اختالفا كبريًا .لذا ،شـ َّك َك
(الذيـن «نزحـوا» مـن «إرسائيـل» واسـتقروا يف الخارج) تختلـف يف ما بينهـا
العديـد مـن الباحثني يف مـدى دقة أرقام الحكومـات اإلرسائيلية؛ فـإىل جانب أوجه القصـور اإلحصائية
واملنهجيـة ،يظـل عـدد «املهاجرين-النازحين» اإلرسائيليني مثار جـدل وخالف كبريين ،بسـبب داللته
الديموغرافيـة ،االجتماعيـة ،السياسـية ،األمنية واإلستراتيجية ،سـواء داخل «إرسائيـل» أو خارجها.
«الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة طاملا شـغلت بال األوسـاط الحكوميـة واألمنيـة اإلرسائيلية ،لِما تشـ ّكله
من إشـكالية وجوديـة ،نظ ًرا لصغر حجم السـكان اليهـود يف «إرسائيل» نسـبيًّا ،والتكويـن الكولونيايل
اإلثنـي اليهـودي لألخيرة باعتبارهـا دولـة «هجرة» واسـتيطان اسـتعماريني يشـ ّكل اسـتمرا ُر تدفق
ّ
املسـتعمرين إليهـا رضور ًة وجوديـة ال غنـى عنهـا لتسـمني «الدولـة اليهوديـة» بالعنصر البشري
اليهودي الشـاب.
تزعـم هذه الدراسـة أن عوامل الطـرد الديمغرايف مـن «إرسائيـل» تعاظمت ،فأصبحت أعلى من عوامل
الجـذب إليهـا .وتجـادل بـأن العوامـل األمنيـة بعامّ ـة ،وتحديـدًا الهواجس األمنيـة للعديد مـن اليهود
اإلرسائيليين وانعـدام الشـعور بأمنهـم الشـخيص يف عمـق جبهتهـم الداخلية ،تشـ ّكل القـو َة الدافعة
األهـم «للهجـرات» اليهوديـة املعاكسـة ،أكثـر من العوامـل االقتصاديـة املتمثلـة يف الضائقة املعيشـية
والوضـع االقتصادي.
وتعالـج الدراسـة ظاهـرة «نـزوح» األدمغة اليهوديـة اإلرسائيليـة إىل الخـارج ،بحثًا عن فـرص مهنية
.1
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وعلميـة ومعيشـية أفضـل ،وحيـاة أكثـر أمنًـا ورفاهية لـم تفلح «الدولـة اليهوديـة» يف توفريهـا لهم؛
رغـم وعـود األخيرة لهم بـأن «إرسائيـل أرض امليعاد» سـتد ّر عليهـم «لبنًا وعسلاً».
ّ
ُ
وتواصـل «الهجـرة» اليهودية
وتبين الدراسـة أن الرتاجـع الكبير يف «الهجـرة» اليهودية إىل فلسـطني
املعاكسـة التـي مـن املتوقـع تفاقمها أكثر فأكثـر مع تدهـور األوضاع األمنية والعسـكرية يف فلسـطني
وتصاعـد املقاومـة العربيـة ضد االحتالل ،إضافـة إىل التكاثر الطبيعي الكبري يف أوسـاط الفلسـطينيني،
ك ّل هـذا سـيؤدي إىل هبـوط كبري متواصل يف نسـبة اليهـود يف فلسـطني التاريخية.
وتناقـش الدراسـة ظاهرة حيـازة أعداد كبرية مـن اإلرسائيليني اليهود جوازات سـفر أجنبيـة ،واالندفاع
املتزايـد آلخريـن كثريين لحيازة جوازات سـفر أجنبيـة إضافية ،بالتـوازي مع التطمينـات األمريكية ل ِـ
«إرسائيـل» بـأن الحكومة األمريكية ستسـتصدر ،عنـد الرضورة ،جـوازات أمريكيـة لإلرسائيليني اليهود
الراغبين يف ذلك.
َ
الخـوف يف أوسـاط اليهود
وتعـ ّرج الدراسـة على خطـاب بعـض القيـادات الصهيونيـة الذي يؤجـج
اإلرسائيليين ،بـدءًا مـن القنبلة النوويـة اإليرانية ،مـرو ًرا بخطـر "اإلرهابيني» املوجوديـن يف كل مكان،
وانتهـاء بالتلويـح بالتهديـدات الوجوديـة وتخطيط إيـران وحزب اللـه «ملحرقة» جديدة تهـدد اليهود.
هـذا الخطـاب املؤجـج للهلع أفضى إىل نتائـج عكسـية تمثلت يف «نـزوح» العديـد من الشـباب اليهود
واألدمغـة اليهوديـة إىل بلـدان الرخـاء يف أمريكا الشـمالية وأوروبا وأستراليا.
وتلتقـط الدراسـة نقطـة الضعـف املركزية يف املجتمـع اإلرسائيلي واملتمثلـة يف العنرص البشري الذي
يُعَ ـ ّد باملنظـور اإلرسائيلي عنصرًا أمنيًّـا مـن الدرجـة األوىل ،وبخاصـة أن «الدولـة اليهوديـة» ،كدولة
«هجـرة» واسـتيطان كولونيـايل ،لم يكتمـل بناؤها بعـد مـن الناحيتين الديمغرافية والجيوسياسـية،
وهـي تخطـط ،إستراتيجيًّا ،السـتجالب املزيد مـن مئـات آالف اليهود.
وتـرى الدراسـة أنـه إذا اسـتمر ارتفـاع معـدالت «الهجرة» املعاكسـة ،مـع ازديـاد عملية االسـتنزاف
البشري واالقتصـادي يف املجتمـع الصهيوني وامتدادهـا لفرتة طويلة ،فسـيؤدي ذلـك إىل تفاقم عوامل
االنهيـار الداخلي لبنْية دولـة «إرسائيل».
مربرات الدراسة:
نظ ًرا لشـحّ املعلومـات واملعطيات العلميـة التفصيلية املوثوقة ،املسـتندة إىل املصـادر اإلرسائيلية األولية
املتعلقـة بموضـوع «الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة ،ونظ ًرا للنقـص الواضـح يف األدبيـات املتصلة بهذا
املجـال ،وغيـاب الدراسـات الهادفـة إىل معالجـة خلفيـات ودوافـع ومسـتويات وتأثيرات «الهجـرة»
املعاكسـة ،فقـد غابت األعمـال البحثيـة التحليلية العربيـة املعمقة الخاصـة بهذه املسـألة .ويرجع هذا
األمـر إىل اعتبـار املؤسسـة الصهيونيـة «للهجـرة» اليهوديـة َو «الهجـرة» املعاكسـة مسـألتني أمنيتني
إستراتيجيتني مـن الدرجـة األوىل ،وبالتايل ال تسـمح تلك املؤسسـة إال ّ بنشر املعطيات واألرقـام العامة
واإلجماليـة يف هـذا املجـال ،بعيدًا عـن التفاصيل التـي تعتربهـا ذات مضمون أمني–إستراتيجي.
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معضلة الدراسة ،أسئلة البحث والفرضيات:
يمكننـا إيجاز معضلة هذه الدراسـة عىل النحو التايل :مـا هو الحد الديمغرايف الحـرج (demographic
)( thresholdبالنسـبة للمؤسسـة الصهيونيـة) الناتج عـن «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة ،وبالتايل ما
هـي التحـوالت السياسـية – األمنيـة واالقتصاديـة – االجتماعيـة التـي أثـرت وسـتؤثر مسـتقبالً عىل
هـذا الحـد بحيـث يصـل إىل مسـتوى الضرر الديمغـرايف ()demographic injury level؟ وارتبا ً
طا
البحثـي التايل :مـا هي العالقـة بني الحـد الديمغرايف الحـرج الناتج
باملعضلـة السـابقة ،يربز السـؤال
ّ
عـن «الهجـرة» املعاكسـة ،ومسـتوى الضرر الديمغـرايف ،وما هـي رشوط تحـوُّل مسـتوى الرضر إىل
َّ
سي للدولـة اليهودية؟
خطـر إستراتيجي حقيقي عىل مجـرد الوجود البشري
واملؤس ّ
أمـا الفرضيـة العامة لهذه الدراسـة ،فتتلخـص يف أن تدهور األوضـاع األمنية داخل «الدولـة اليهودية»،
بالدرجـة األوىل ،وتدهـور األوضـاع االقتصادية ،بالدرجـة الثانية ،يؤديـان إىل هبوط كبير يف «الهجرة»
اليهوديـة إىل إرسائيـل ،مـن ناحية ،وارتفـاع يف «الهجرة» اليهودية العكسـية ،مـن ناحية أخرى.
وتتمثـل أبـرز الفرضيـات الفرعيـة يف أن العوامـل األمنيـة – العسـكرية واالقتصادية هي التـي تقرر،
بشـكل أسـايس ،مـدى تعاظـم أو تراجع «الهجـرة» املعاكسـة ،بينمـا تـؤدّي العوامـل األيديولوجية –
العقائديـة الصهيونيـة دو ًرا هامشـيًّا غري حاسـم يف هذه املسـألة.
وأخيرًا ،تقـول الفرضيـة الفرعية الثانية إنـه ابتداء من انتفاضـة األقىص (أواخر عـام  ،)2000ومن ث َ ّم
مـرو ًرا بحـرب لبنان الثانيـة (تمـوز – آب  ،)2006تعاظمت عوامـل الطرد الديمغرايف مـن «إرسائيل»،
فأصبحـت أعىل مـن عوامل الجـذب إليها.
تعريفات:2
1 .1الحـد الديمغـرايف الحـرج (الناتـج عـن «الهجـرة» املعاكسـة) :هـو عبارة عن مسـتوى
الكثافـة العدديـة «للهجـرة» املعاكسـة الـذي يجـب عنـده (أي املسـتوى) أن تعمل املؤسسـة
ً
فعالية ملواجهتـه ،كي تمنـع ارتفاعه إىل مسـتوى الرضر
الصهيونيـة على تطويـر آليات أكثـر
الديمغـرايف ،علمً ـا بـأن الحـد الديمغـرايف الحرج يكـون -يف املعتـاد -أقل من مسـتوى الرضر
الديمغرايف.
ويُعَ ـ ّد الحـد الديمغـرايف الحـرج معقـدًا لكثـرة العوامـل السياسـية – األمنيـة واالقتصاديـة
واأليديولوجيـة والثقافيـة واإلثنيـة املتحكمـة يف تقديـره ،وتداخلهـا وارتبـاط بعضهـا ببعـض.
.2
.2

2مسـتوى الضرر الديمغـرايف :هو املسـتوى الكمـي (العـددي) املعين «للهجرة» املعاكسـة
الـذي يصبـح عنـده الضرر ِج ّديًّـا وخطيرًا على بنْيـة ووجـود الدولـة الكولونياليـة ذاتها.
دأب مُعِ ّد هذه الدراسة عىل بَ ْلوَرة هذه التعريفات لتوظيفها يف اتجاه تسهيل وتعميق الفهم التحلييل ملسألة «الهجرة» املعاكسة.
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بمعنـى آخـر ،هـو أقل مسـتوى كمي مـن «الهجرة» املعاكسـة الـذي قد يحدث عنـده الرضر
الجـدّيّ عىل «الدولـة اليهوديـة» .وهذا يعنـي أن مقدار الضرر يعادل
الديمغـرايف الوجـودي ِ
تكاليـف مواجهته.
ويمكننـا معرفـة مسـتوى الرضر الديمغـرايف اسـتنادًا إىل شـواهد إرسائيلية ميدانيـة وتجارب
ماضيـة يف مجـال «الهجـرة» اليهوديـة إىل «الدولـة اليهوديـة» َو «الهجرة» املعاكسـة منها.

منهجية البحث:
تَجمـع هذه الدراسـة بني البحـث األكاديمـي العلمي والتحليـل الفكري والسـيايس ،وتسـتند إىل املنهج
الجـديل أدا ًة يف التحليـل والنقـاش .ويتعامـل هـذا املنهـج مع عنـارص ومكونـات الواقـع االقتصادي –
ً
انطالقـا مـن ترابـط هـذه العنـارص واملكونـات بعضها
االجتماعـي والسـيايس مـن منظـور شـمويل ّ،
ببعـض ،وعلى أسـاس العالقـة املتبادلة بينهـا وتأثير كل منها يف اآلخـر .بمعنـى آخر ،يعالـج املنهج
ُّ
والتغيرات الكيفيـة التـي يو ّلدهـا رصاع
الجـديل كل أشـكال الحركـة الداخليـة والخارجيـة للواقـع
املتناقضـات املعتمـل يف أعماقه.
وينظـر املنهـج الجـديل إىل سـكون ظاهـرة معينـة بكونـه (أي السـكون) مجـرد الشـكل الخارجـي
السـطحي واملرئـي للحركـة القائمـة يف باطـن هـذه الظاهـرة والتي قـد تكون غير مرئيـة وال بد من
الكشـف عنها.
مبنى الدراسة:
تُقسم هذه الدراسة إىل ستة فصول رئيسية ،وذلك عىل النحو التايل:
الفصل األول« :الهجرة» اليهودية إىل فلسطني :العمود الفقري للكولونيالية الصهيونية.
الفصل الثاني :موجات «الهجرة» اليهودية املعاكسة.
الفصل الثالث« :الهجرة» اليهودية املعاكسة :العوامل والدوافع.
الفصل الرابع« :الهجرة» اليهودية املعاكسة :رضبة ألهم أسس الصهيونية.
الفصل الخامس :آفاق تحوُّل «الهجرة» اليهودية املعاكسة إىل خطر وجودي عىل «الدولة اليهودية».
الفصل السادس :خالصة واستنتاجات.
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1
«الهجرة» اليهودية إىل فلسطني :العمود الفقري للكولونيالية
الصهيونية
منـذ أوائـل القـرن العرشين حتى يومنـا هـذا ،رأت الحركة الصهيونيـة يف «هجرة» اليهود إىل فلسـطني
الشرط األسـايس لتحقيـق هدفهـا اإلستراتيجي املتمثّـل يف إقامـة «البيت القومـي للشـعب اليهودي».
ولـدى إنشـاء دولـة «إرسائيل» عـام  ،1948دعت الصهيونيـة يهود العالـم إىل «الهجـرة» بجموعهم إىل
«أرض إرسائيـل» (التسـمية الصهيونيـة لفلسـطني)؛ إذ تعاملـت الصهيونية مـع «الهجـرة» باعتبارها
الرافعـة األساسـية لبنـاء «الدولة» وتقويتهـا ،األمر الذي منـح مفهوم «الهجـرة» قيمة صهيونيـة عُ ليا؛
ومـن هنـا جـاء التعبير الصهيونـي للهجـرة« :عَ لِيـاه» (أي الصعـود إىل «أرض إرسائيـل») ،وبالتـايل
تحقيـق هـدف أسـمى .قد تكون لهـذا املصطلـح عالقة بواقـع أن القدس (بيـت ا َملقدس) تقـع عىل تلة
تحيـط بهـا الوديـان مـن كل جانـب ،بحيث يجـب أن «تصعـد» للوصـول إليها؛ لكـن ،بالطبـع ،هناك
داللـة أيديولوجيـة صهيونية لهـذا املصطلح.3
أمـا اليهـودي الـذي يهجر «أرض إرسائيـل» فيدعى ،و ً
َفقـا للتصنيـف الصهيوني« ،يوريـد» ،أي النازح
أو املتخلي عـن الرؤيـة الصهيونيـة .فاإلرسائيليـون الذيـن قـرروا هجـر «إرسائيـل» نُعِ تـوا بتعبير
«يورديـم» (جمـع «يوريـد») .ويتضمن هـذا التعبري معنـى ازدرائيًّا؛ وذلـك أن العديد مـن اإلرسائيليني
تعامـل يف املـايض ،وال يـزال بعضهـم يتعامـل حاليًّـا ،مـع ظاهـرة «النـزوح» («يريـداه» أو الهجـرة
املعاكسـة) باعتبارهـا «خيانة» للفكـر الصهيونـي؛ إذ إن «النازحين» («يورديم») اتُّ ِهمـوا بأنهم تخلوا
عـن «الدولـة» يف أوقاتهـا العصيبة .ويمكننـا أن نلمس هـذا التوجه يف ما ُسـمِّ ي «قانون العـودة» الذي
َشَّعَ ـه «الكنيسـت» (الربملـان) الصهيونـي عـام  ،1950وينـص على «حـق» كل يهـودي بالهجرة إىل
«أرض إرسائيـل» .ويجسـد هـذا القانـون الفك َر الصهيونـي القائل بأن لـكل يهودي يف «الشـتات الحق
يف العـودة إىل وطنـه التاريخـي» ،وأن يقيـم يف «دولته»؛ لـذا يُمنح «املهاجـر» اليهودي ،بمجـ َّرد أن تطأ
َ
«الجنسـية اإلرسائيليـة»؛ فيصبح «مواطنًـا إرسائيليًّا» مع كامـل الحقوق ،وذاك
قدمـاه أرض فلسـطني،
مـا يعكـس الفعـ َل الذي يحقـق الهدف الـذي مـن أجله أقيمـت «دولـة إرسائيل».
تعـد «الهجـرة» اليهودية إىل فلسـطني من أهـم أركان الحركة الصهيونيـة وحجر الزاويـة يف مخططها
َ
هـدف الصهيونيـة األسـايس ،أي إنشـا َء «الدولـة اليهوديـة» ،ارتبط
إلقامـة «الدولـة اليهوديـة»؛ إذ إن
.3

Avnery, Uri 2013
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طـا عضويًّـا ً
ارتبا ً
عنصرَي املمارسـة الصهيونيـة الكولونياليـة يف فلسـطني« :الهجـرة»
وثيقـا بأهـم
ِ
واألرض .فالشرط الكولولنيـايل األسـايس إلقامـة «الدولـة اليهوديـة» ،وفيمـا بعـد تعزيزهـا وتقويتها
برشيًّا وعسـكريًّا ،هو اسـتجالب أكرب عـدد ممكن من «املهاجريـن» اليهود إىل فلسـطني وتوطينهم فيها
عبر االسـتيالء على أكرب مسـاحة ممكنـة مـن األرض ،والعمـل بالتايل على تغيير التـوازن الديمغرايف
ريين البرشية والعسـكرية واالقتصادية،
اليهودي-العربـي يف فلسـطني لصالـح اليهود ،وزيادة قـوة األخ ِ
تمهيـدًا للحظـة الحسـم العسـكري الذي سـيقرر نهائيًّـا نجاح أو فشـل الحركـة الصهيونيـة يف إقامة
«دولتهـا» وتوفري مقوِّمـات الحياة السـتمراريّتها.4
إن «هجـرة» أعـداد كبيرة مـن اليهـود إىل فلسـطني تشـكل رش ً
طـا أساسـيًّا لدعـم العنصر البشري
اليهـودي «للييشـوف» (قبـل عـام  )1948وفيمـا بعـد «إرسائيـل» (بعـد عـام )1948؛ إذ إن العنرص
البشري املـدرب واملسـلح يقـوم بـدور مركـزي يف الدفـاع عـن «الدولـة اليهوديـة» وحمايـة أمنها.
«الهجـرة» اليهوديـة إىل فلسـطني ،واسـتيعابها عرب االسـتيطان ،لـم يكونـا ممكن َ ْي إال بالسـيطرة عىل
األرض ونهبهـا مـن أصحابهـا العـرب الرشعيين الذيـن اقتُلِعوا منهـا ،علمً ـا أن «الهجـرة» واألرض َو
«الدولـة اليهوديـة» تشـكل أه َّم أسـس الحركـة الصهيونية ومبرر وجودها .5مـن هنا ،إن االسـتيطان
(اقتالعـي)؛ وهـو مـا و َ
َضـع الحركـة الصهيونية منذ
إجالئـي
الكولونيـايل الصهيونـي هـو اسـتيطان
ّ
ّ
وعدائي مـع العرب.
البدايـة يف تناقـض تناحـريّ
ّ
وبالنسـبة للصهيونيـة ،ليس مهمًّ ـا أن تأييد مرتكزاتها («الهجـرة» ،األرض« ،الدولـة اليهودية») يجري
على أسـس صهيونية معلنـة أو اشتراكية أو مسـيحية أو غريها .املهم هـو تأييد ودعم هـذه املرتكزات
مـن أجـل تحقيـق األهـداف اإلستراتيجية للصهيونيـة .هـذا بالضبط مـا أوضحـه دافيد بـن غوريون
(أول رئيـس حكومة لدولـة «إرسائيل») بقولـه« :الصهيونية هي الشـوق لصهيـون ،أي ألرض إرسائيل
وإلقامـة شـعب مثـايل ّ فيهـا .وبالتايل فـإن بنـاة أرض إرسائيـل الحقيقيني هم الذين أحسـوا بالشـوق
إليهـا َ
وقدِمـوا إليهـا ،أي املهاجريـن القدامى والجدد ،حتـى إن املهاجـر اليهودي غير الصهيوني الذي
يأتـي إىل إرسائيـل يخـدم إرسائيـل أكثـر مـن ذلك الـذي يعتبر نفسـه صهيونيًّـا ويقيـم خارجها .إن
مسـتقبل إرسائيـل وأمنهـا ورفاهيتهـا وقدرتهـا على إيفـاء رسـالتها التاريخيـة يعتمد على اليهود يف
العالـم .ومسـتقبل اليهـود يف العالـم يعتمد ً
أيضـا عىل بقـاء إرسائيل» .6إذًا« ،مسـتقبل وأمـن ورفاهية
ً
أساسـا عىل مدى نجـاح الصهيونيـة َو «إرسائيل» يف
إرسائيـل» يعتمـد على اليهود يف العالـم ،أي يعتمد
إقنـاع يهود العالـم بالهجـرة إىل «أرض إرسائيل».
تَ َر َّكـ َز الجانـب األعظـم مـن «الهجـرات» اليهوديـة االسـتعمارية إىل فلسـطني يف ثلاث طفـرات كبرية
ً
أساسـا باضطرابـات وتحـوُّالت سياسـية خـارج فلسـطني :أول أكبر طفـرات «الهجـرة»
ارتبطـت
.4
.5
.6

كرزم ،جورج .52 :1993
املصدر السابق.54 :
.Simon and Shuster, 1965, pp. 235-256
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االسـتعمارية حدثـت إثر صعـود النازيـة يف الثالثينيات .7الطفرة الكبرى الثانية (الشـكل  )1حدثت يف
َ
إقامة «دولـة إرسائيل»؛
أعقـاب كارثة فلسـطني عـام  1948وخالل السـنوات القليلة التي تلـت مبارش ًة
إذ َ
«هجَ ـ َر» مئـات آالف «اليهـود العـرب» أقطا َرهـم العربيـة الرازحـة تحت نير االحتلال الفرنيس أو
الربيطانـي (املغـرب ،الجزائـر ،تونس ،العـراق ،اليمن...إلـخ) ،وبتواطؤ مـن الحكام العرب الشـكليني
مـع الحركـة الصهيونيـة؛ فاسـتوطنوا فلسـطني .وآخر أضخم هـذه الطفـرات حدثت مع بدايـة انهيار
االتحاد السـوفياتي وانتهـاء «الحـرب الباردة.8
الشكل ()1
«املهاجرون» اليهود إىل فلسطني حسب سنة «الهجرة» والقارة األخرية التي أقاموا فيها
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.øáòùì î"äéøá ìù úåéðàéñàä úå÷éìáåôøä úà úììåë äéñà úùáé ,1996á ìçä

As of 1996, Asia includes the Asian republics of the former USSR.
 

1

  

املصدرLustick, Ian, 2010:

.7
.8

راجع أعداد «املهاجرين» اليهود إىل فلسطني ،حسب الفرتات الزمنية والقارات التي جاءوا منهاStatistical Abstract of Israel, No :
64, 2013
Lustick, Ian 2010, p. 2
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الطابع العدواني االقتالعي للهجرة اليهودية
بسـبب الطابـع العدوانـي االقتالعـي للهجـرة اليهوديـة ،الزمـت ك َّل موجة هجـرة صهيونيـة كبرية إىل
فلسـطني مجـاز ُر برشيـة جديدة ضد شـعبنا الفلسـطيني ،ومحـاوالت طـرد وترشيد جديـدة ،وعدوان
دمـوي جديـد ضـد العـرب .هكـذا كان خلال موجـات الهجـرة اليهوديـة الكبيرة إىل فلسـطني يف
الخمسـينيات والسـتينيات من القـرن العرشين (يف أعقـاب املذابح الرهيبـة التي ُ
اقتفت عـام )1948؛
إذ ترافقـت مع مذابح كفر قاسـم (عـام  ،)1956ومخيم خـان يونس ( ،)1956والقبيـة (عام ،)1953
ونحالين (عام  )1954وغريها؛ إىل جانب مشـاركة إرسائيـل يف العدوان الثالثـي (الربيطاني-الفرنيس-
اإلرسائيلي) ضـد مرص (عـام  )1956واحتلال املزيد مـن األرض العربية عـام .19679
ويف ذات السـياق ،جـاءت «الهجـرة» اليهوديـة السـوفياتية الكبيرة إىل فلسـطني يف أواخـر الثمانينيات
وأوائل التسـعينيات مـن القرن العرشيـن؛ إذ تُعَ ّد تلك الهجرة ،بالنسـبة للمؤسسـة الصهيونية ،تطعيمً ا
للبنْيـة البرشيـة العسـكريتارية يف «الدولـة اليهودية» بمزيـد من العنـارص البرشية التي تشـكل زخمً ا
كمّ يًّـا وكيفيًّـا جديـدًا وحيويًّا لآللة العسـكرية الصهيونيـة بمختلـف أجنحتها من جيـش وأجهزة أمن
ومخابـرات ورشطـة ،وبخاصـة أن نوعيـة «املهاجريـن» اليهود السـوفييت تمتـاز بالكفـاءات العلمية
والتكنولوجيـة العاليـة مـن أكاديميين وعلمـاء ومهندسين وتقنيين وأطبـاء ،10إضافـة إىل الخبرة
ً
سـابقا.
العسـكرية التـي اكتسـبها العديـد منهـم أثناء عملـه يف صفـوف الجيش األحمر السـوفياتي
وليـس من قبيـل املصادفـة أن ترافقت الهجـرة اليهودية السـوفياتية الكبرى مع تصاعد حـدة العنف
الفـايشّ للمؤسسـة الصهيونيـة ضـد شـعبنا الفلسـطيني املنتفـض يف الضفـة والقطاع ووصـول قمع
الصهاينـة إىل حـد اقتراف مجـازر برشيـة ضـد عرب آمنين وعزل مـن السلاح ،كما حـدث يف عيون
قـارة يف الــ  20مـن أيّـار عـام  ،1990أو يف باحـة الحرم القـديس الرشيـف؛ حيث اقترف الصهاينة
مذبحـة برشيـة يف أكتوبـر ُ ،1990قتِـل فيها عرشون فلسـطينيًّا.
ُ
عمليات مصادرة واسـعة ألرايض
علاوة عىل ذلـك ،ال َز َم ك َّل موجـة «هجرة» يهوديـة كبرية إىل فلسـطني
العـرب يف األرض املحتلـة عـام  ،1948كمـا حـدث يف الخمسـينيات والسـتينيات؛ إذ ترافقـت موجـات
«الهجـرة» اليهوديـة الكبيرة آنذاك مع عمليات اسـتيالء واسـعة عىل ممتلـكات وأرايض العرب بشـكل
«رسـمي» مـن خالل قوانين احتاللية متنوعة ،مثل «قانون االسـتيالء عىل أرض سـاعة الطـوارئ» الذي
َخـ َّو َل السـلطة العسـكرية الصهيونيـة إعالن مسـاحات واسـعة مـن البالد مناطـق مغلقـة يُح َ
ظر عىل
العـرب الدخـول إليهـا أو الخروج منهـا .11هـذا القانون وغريه مـن القوانين االحتاللية ،مثـل «قانون
أملاك الغائبين» لعـام  ،1950مَ َّك َ
ـن السـلطة الصهيونيـة ،يف العَ قدين األوّ َل ْ
ين لقيـام «إرسائيل» ،من
االسـتيالء على أكثـر من مليـون وربـع املليون دونـم مـن أرايض العـرب .12لقد شـ ّكلت دائمً ـا أنظمة
 .9كرزم ،جورج ،مصدر سابق.60 :
Alpher, Joseph. “A Strategy for Aliyah”. The Jerusalem Post, 30/03/1990 .10
 .11هيئة املوسوعة الفلسطينية .املوسوعة الفلسطينية (املجلد األول) .180 :1986
 .12املصدر السابق.
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الطـوارئ العسـكرية االسـتعمارية الربيطانيـة لعـام  1945األسـاس «القانونـي» ملصـادرة األرايض
وإغالقهـا أو طـرد العـرب منها.
«اليسار» َو «اليمني»« :الهجرة» أساس كيان «الدولة» اليهودية
بمـا أن الهجـرة اليهوديـة تُعَ ّد من أهم عنـارص الصهيونية الثالثـة (الهجرة؛ األرض؛ الدولـة اليهودية)،
فإنهـا تشـكل بالتـايل قاسـمً ا مشتر ًكا لألحـزاب الصهيونيـة كافـة مـن أقصى «اليمين» إىل أقصى
«اليسـار» .وكلهـم متفقـون على أن «الهجـرة اليهوديـة» رضوريـة «ألمن إرسائيـل» ،نظـ ًرا لتزويدها
«الدولـة اليهوديـة» بطاقـة برشيـة عسـكرية إضافية ،كما أسـلفنا.
مـن هنـا ،تعاملت الحكومـة اإلرسائيليـة مع «الهجـرة اليهوديـة» السـوفياتية الكربى عىل أنها مسـألة
أمنيـة بحتـة؛ حيـث فرضـت عىل األرقـام واملعلومـات املتعلقـة بهـا رقابة عسـكرية مشـددة ،وبالتايل
تعتيمً ـا إعالميًّـا إلخفـاء الحجـم الحقيقي للهجـرة السـوفياتية وطمس الوقائـع البرشية االسـتيطانية
الجديـدة على األرض ،وبخاصـة يف الضفـة الغربية وقطـاع غزة.
وقـد أعلـن ،آنذاك ،شـمعون بيرس ،أن هـدف الحكومـة التي كلفـه حاييم هرتسـوغ (رئيـس «الدولة
اليهويـة») بتشـكيلها يف آذار عـام  ،1990هـو تحقيق «السلام واألمـن والهجرة».13
كذلـك رصّ ح زعيـم حـزب العمـل ،عضو الكنيسـت عـوزي برعـام ،أن «عىل الـدول العربيـة أن تعرف
جيّـدًا بـأن الحمائـم يف إرسائيـل يتحولون إىل صقـور يف موضـوع الهجرة.14
أمـا حـزب راتـس الـذي يقـع يف أقصى «اليسـار الصهيونـي» ،فاعتبر يف اقرتاحـه املقـدَّم للمؤتمـر
السـادس عشر للهسـتدروت أن «أسـاس كيـان دولـة إرسائيل ،كبيـت مركزي للشـعب اليهـودي ،هو
الهجـرة .فبـدون تشـجيع هجرة اليهـود إىل إرسائيـل ،وبدون املسـاهمة يف اسـتيعابهم ال يبقى طعم أو
مربر لوجودها ...واملؤتمر يدعو جميع أعضاء الهسـتدروت إىل املسـاهمة بشـكل شـخيص يف اسـتيعاب
املهاجرين» .15
إذن ،تتفـق أحـزاب «اليسـار الصهيونـي» مع أحـزاب «اليمني الصهيوني» على أن «الهجـرة اليهودية»
إىل «إرسائيـل» هـي أسـاس كيـان «الدولـة اليهوديـة» ،وبالتـايل فـإن اسـتيعاب أكرب عـدد ممكن من
املهاجريـن اليهـود رضوري للحفـاظ عىل «دولة» االسـتيطان اليهودي واسـتمرارية وجودهـا .ويف هذه
املسـألة ال مجال للمسـاومات بالنسـبة لـكل األحـزاب الصهيونية ،بما فيهـا «الحمائميـة» التي رسعان
ُ
معارضة
مـا تنقلـب إىل «صقريـة» يف مـا يتعلـق «بالهجـرة اليهوديـة» .وال يغير مـن هـذه الحقيقـة
أوسـاط معينـة يف حـزب العمل وسـائر األحـزاب الصهيونية التـي عىل «يسـاره» توطين «املهاجرين»
ً
أساسـا مـن اعتبـارات تكتيكيـة صهيونيـة
السـوفييت يف الضفـة والقطـاع .وهـذه املعارضـة نابعـة
تتعلـق بالتـوازن الديمغرايف بين العرب واليهـود ،وتهدف هذه االعتبـارات يف النهايـة إىل خدمة الهدف
 .13يديعوت أحرونوت“ .بريس :أنا سأشكل الحكومة” .يديعوت أحرونوت21/03/1990 ،
 .14صحيفة االتّحاد.1990 / 3 / 2 ،
 .15صحيفة االتّحاد.1990 / 4 / 11 ،
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اإلستراتيجي الصهيونـي املشترك لـكل مـن «اليمين» َو «اليسـار» .واعتبـارات «اليسـار الصهيوني»
التكتيكيـة تتلخـص يف رضورة التمسـك بمبـدأ «وحدانيـة الشـعب» («أَحْ ـدوت َهعـام») ،ملنـع تحـول
«الدولـة اليهوديـة» إىل دولـة «ثنائيـة القوميـة» ِ
(«مدينـاه دو ليئوميـت») يشـ ّكل فيهـا العرب نسـبة
كبيرة مـن مجمل السـكان (العـرب واليهود)؛ وهـو ما يهدد بزيـادة الخلـل يف التـوازن الديمغرايف بني
اليهـود والعـرب .لذا ،وللحفـاظ عىل الطابع اليهـودي إلرسائيل ،أي على «النقاء العنصري» فيها ،ال بد
مـن التنـازل تكتيكيًّـا عن مبـدأ «تكامـل األرض» ْ
(«شـلِيموت هآرتـس») .معنى ذلك عدم ضـم الضفة
الغربيـة وقطـاع غـزة إىل «إرسائيـل» ،أو عىل األقل عـدم ضم املناطـق ذات الكثافـة السـكانية العربية
املرتفعة .16
وباألرقـام« ،اليسـار الصهيونـي» يأخـذ يف االعتبار أن نسـبة العـرب (الفلسـطينيني) تحت السـيطرة
اإلرسائيليـة يف فلسـطني التاريخيـة (األرض املحتلـة عـام  + 1948الضفـة الغربيـة والقـدس  +قطاع
غـزة) حتـى نهاية عـام  2012هي  47.6%مـن مجمل السـكان (اليهـود والعـرب) يف ذات املنطقة،17
أي ّ
إن عـدد العـرب يكاد يسـاوي عـدد اليهود .ومن ناحيـة أخرى ،إن نسـبة العـرب يف منطقة ( 48يف
نهايـة عـام  )2012مـن مجمل السـكان (يهـود يف «إرسائيـل» واملسـتعمرات  +عـرب) يف ذات املنطقة
(بـدون القـدس الرشقيـة) هـي 18%18؛ أي مقابل كل  4يهود هنـاك عربي واحد .بل تتوقـع التقديرات
اإلحصائيـة اإلرسائيليـة أن تصـل نسـبة العـرب يف منطقـة  48عـام  2035إىل نحو  24%مـن إجمايل ّ
السـكان (يهـود  +عـرب) يف ذات املنطقـة .19معنـى ذلك أنـه إذا بقيـت إرسائيل يف كل مناطـق الضفة
الغربيـة وقطـاع غزة ،فسـيكون الخلل يف التـوازن الديمغـرايف أكرب بكثير مما لو انسـحبت «إرسائيل»
مـن املناطـق ذات الكثافـة السـكانية العربيـة املرتفعـة؛ آخذيـن يف االعتبـار نسـبة التكاثـر الطبيعي
.16
.17

.18
.19

كرزم ،جورج ،مصدر سابق.62 :
عدد السكان الفلسطينيني يف دولة «إرسائيل» مع فلسطينيي القدس الرشقية (نهاية عام 1,647,200 :)2012
()Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013
عدد السكان الفلسطينيني يف القدس الرشقية248,887 :
(الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .الفلسطينيون يف نهاية عام  ،2012كانون األول .)2012
استنادًا إىل املعطيات السابقة ،عدد السكان الفلسطينيني يف دولة «إرسائيل» فقط.1,398,313 :
عدد السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية (بما يف ذلك القدس الرشقية) وقطاع غزة (نهاية عام 4,356,931 :)2012
(الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مصدر سابق).
استنادًا إىل املعطيات السابقة ،عدد الفلسطينيني يف فلسطني التاريخية (دولة «إرسائيل» والضفة الغربية (بما يف ذلك القدس) وقطاع غزة):
.5,755,244
إجمايل ّ عدد السكان يف دولة «إرسائيل» (العرب واليهود) مع القدس الرشقية7,984,500 :
(.)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013
استنادًا إىل األرقام السابقة ،عدد السكان (العرب واليهود) يف «إرسائيل» (بدون القدس).7,735,613 :
استنادًا إىل األرقام السابقة ،إجمايل ّ عدد السكان (العرب واليهود) يف فلسطني التاريخية («إرسائيل» والضفة الغربية (بما يف ذلك القدس
الرشقية) وقطاع غزة).12,0925,44 :
إذًا :نسبة العرب (الفلسطينيني) الذين تحت السيطرة اإلرسائيلية يف فلسطني التاريخية ،من مجمل السكان (اليهود والعرب) يف ذات املنطقة،
حتى نهاية عام  2012هي.47.6%
هذه النسبة مشتقة من األرقام املذكورة يف الهامش السابق (رقم .)16
عدد السكان اليهود (األقىص) املتوقع لعام  2035هو 9.3298 :مليون (بما يف ذلك املستعمرات).
عدد السكان الفلسطينيني (األقىص) املتوقع لعام  2.916 :2035مليون (يف «إرسائيل») .وبالتايل ،إن نسبة الفلسطينيني (يف «إرسائيل») من
إجمايل ّ عدد السكان (العرب واليهود) هو نحو ( 24%األرقام واالشتقاقات من.)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013 :
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العاليـة لـدى الفلسـطينيني والتـي تُعَ ّد من أعلى النسـب يف العالم .وعىل سـبيل املثال ،تشير التوقعات
اإلحصائيـة إىل أنه يف عام  2020سـيتجاوز عدد السـكان العرب (يف فلسـطني التاريخية) عد َد السـكان
اليهـود؛ إذ يُتوقـع أن تصـل نسـبة السـكان اليهـود إىل نحـو  49.1%مـن إجمـايل ّ السـكان (عرب +
يهـود) ،حيـث سـيصل عـدد اليهـود إىل  6.9مليـون مقابـل  7.2مليـون فلسـطيني .20من هنـا ،يرى
حـزب «العمل» واألحـزاب الصهيونيـة التي عىل «يسـاره» رضورة التوصـل إىل «تسـوية» حول األرض
العربيـة املحتلة عام  ،1967ويُبدون اسـتعدادًا لالنسـحاب مـن املناطق ذات الكثافة السـكانية العربية
املرتفعـة ،كي ترتكـز «إرسائيل» يف توطين «املهاجرين» اليهـود يف الجليل والنقب .وقد أوضح شـمعون
بيرس ذلـك بقوله إن «السلام» هـو الضمانة لزيـادة «الهجـرة» اليهوديـة ،وإن حزب العمل سـيعمل
يف أيـة حكومـة مسـتقبلية قـد يشـكلها على «تكثيـف الهجـرة اليهوديـة» و»توطين» «املهاجرين» يف
الجليـل والنقب« .فاليسـار» الصهيوني يعـي أن تكثيف االسـتيطان يف الجليل والنقـب يم ّكن الصهاينة
ويسرع يف إحـداث أكرب
مـن التحكـم أكثـر بالتـوازن الديمغـرايف القائـم حاليًّـا يف «إرسائيـل» (،)1:4
ّ
تعديـل ممكـن يف التـوازن الديمغـرايف لصالـح اليهـود؛ مـع ما يرافـق هـذا التعديل من تطويـر علمي
وتكنولوجـي وصناعي وعسـكري للكيـان الصهيوني؛ األمر الذي يسـهل عملية طرد العـرب من األرض
املحتلـة عـام  1948إذا اقتضـت الضرورة؛ إذ إن الظـروف السياسـية الراهنـة غري مواتيـة لطردهم،
أراض عربيـة إضافيـة واسـتيطانها وط ْرد مَ ـن فيها مـن العـرب؛ باعتبار أن
وكذلـك يسـهّ ل احتلال ٍ
االسـتيطان الصهيونـي ذو طبيعـة اقتالعية (إجالئيـة) وينطلق من قاعـدة أن السـكان األصليني عامل
متغري يف حسـابات الكيـان الصهيوني.
الدولـة الكولونياليـة الصهيونيـة قامـت أصلاً لتنفـي وجود الشـعب األصلي الـذي عَ ْو َدتُـه إىل وطنه
تتناقـض تناحريًّـا مـع هـذا الوجـود الكولونيـايل ،إضافـة إىل أنهـا تتناقـض مـع أحـد أهـم أهـداف
الصهيونيـة التـي قامت «الدولـة اليهودية» عىل أساسـه وهو توطني أكبر عدد ممكن مـن «املهاجرين»
اليهـود يف فلسـطني واقتلاع أكرب عـدد ممكن مـن العـرب ،للمحافظة عىل يهوديـة «الدولـة اليهودية».
مـن هنـا ،إن موافقـة «الدولـة اليهودية» عىل عـودة الالجئني الفلسـطينيني إىل وطنهم يعنـي أنها تعمل
مـن أجـل تعميـق الخلـل يف التـوازن الديمغرايف لصالـح العـرب ،وبالتايل تعمـل ضد وجودهـا «كدولة
يهودية».

 .20الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مصدر سابق.
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2
موجات «الهجرة» اليهودية املعاكسة
بـرزت أوىل موجـات «النـزوح» اليهـودي مـن «إرسائيـل» («الهجـرة» املعاكسـة« :يورديـم») مبكـ ًرا،
وتحديـدًا يف السـنوات األوىل التـي أعقبـت إقامـة «دولـة إرسائيـل» ،وهـي الفترة التـي تميـزت كذلك
«بالهجـرات» اليهوديـة الجماعيـة الكبيرة إىل فلسـطني؛ وتميزت ً
أيضا بالتقشـف االقتصادي الشـديد.
أمـا يف أعقـاب حـرب حزيـران عـام  ،1967وتحديـدًا يف الفترة  ،1968-1973فهبطـت كثريًا نسـبة
«الهجـرة» اليهودية املعاكسـة؛ وذلك بسـبب الثقة التي انزرعت يف أوسـاط املسـتعمرين اإلرسائيليني يف
أعقـاب «النصر» اإلرسائييل يف حـرب حزيـران ( ،)1967وبالتايل هزيمـة األنظمة العربيـة .وإثر حرب
أكتوبـر عـام  ،1973ازدادت موجـات «الهجـرة» املعاكسـة؛ إذ إن تلـك الحرب تسـببت يف اهتـزاز ثقة
أعـداد كبيرة مـن املسـتعمرين اإلرسائيليين عىل أرض فلسـطني ،وأثـارت شـكو ًكا بالقـدرة الوجودية
«لدولـة إرسائيـل» يف الدفاع عـن ذاتها.
منـذ أوائـل الثمانينيات ،وتحديدًا إثـر االحتالل اإلرسائييل للبنـان عام  1982وتصاعـد املقاومة الوطنية
واإلسلامية اللبنانيـة ضـده ،ضعـف كثيرًا اإلجمـاع اإلرسائييل الـذي كان سـائدًا قبلئـذ بخصوص «ال
أخالقيّـة» ظاهـرة «الهجـرة» املعاكسـة؛ فـازداد التفهـم اإلرسائيلي لدوافعهـا؛ بـل أصبـح العديد من
اإلرسائيليين يُقِ ـ ّرون علنًـا برغبتهـم ونيتهـم يف «النـزوح» مـن «إرسائيل» .ومنـذ ذلك الحين ،تعاظم
واملرسحني من
حجـم «الهجـرة» املعاكسـة لـدى رشائـح الطبقـة اإلرسائيليـة الوسـطى واألكاديميين
َّ
الجيـش اإلرسائييل واألزواج الشـابة.
األرقـام اإلرسائيليـة الرسـمية الحقيقيـة بخصـوص «الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة ظلـت ملتبسـة
ومَ شـوبة بالغمـوض والتناقـض أحيانًـا ،بسـبب الحساسـية األمنيـة للظاهـرة .وللتقليل مـن خطورة
الظاهـرة ،تعتبر رشطـة «الحـدود» اإلرسائيليـة اإلرسائيليين املقيمين يف الخـارج ،ولكنهـم يزورون
غالبـا «إرسائيـل» -تعتربهـم مواطنني يعيشـون يف «إرسائيـل»؛ وذلك ،رغـم أنهم يُمضون معظم ِسـنِي
حياتهـم خـارج «إرسائيل».
قليلـة هـي الدراسـات اإلرسائيليـة الجدية التـي عالجت مسـألة «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة معالجة
ً
مدهشـا؛ نظـ ًرا لِمـا تعنيه «الهجـرة» املعاكسـة من رضبة
منهجيـة علميـة جديـة .هـذا األمـر ال يُعترب
مهينـة للفكـر الصهيونـي ،ولبريوقراطيـة الـوزارات اإلرسائيليـة املنشـغلة بتمويـل األبحـاث الخاصة
«بالهجـرة» إىل «أرض إرسائيـل» .يضـاف إىل ذلـك الصعوبـة الكامنة يف دراسـة املجموعات السـكانية
التـي تركـت «إرسائيـل» ،مقارنة مـع أولئـك الذيـن ال يزالون مقيمين فيها.
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ورغـم مواظبـة دائـرة اإلحصاء املركزيـة اإلرسائيلية عىل نشر َك ّم هائل مـن املعلومات حـول «الهجرة»
َو «املهاجريـن» إىل «إرسائيـل» ،فإنّـه مـن الصعب العثور على أرقام دقيقـة حول «الهجرة» املعاكسـة
أو ميـزان «الهجرة».
الجدول ()1
عدد «املهاجرين» اليهود إىل فلسطني (سنوات وفرتات زمنية مختارة)
السنة  /السنوات
1948-1951
1952-1954
1955-1957
1958-1960
1961-1964
1965-1968
1969-1971
1972-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990
1991
1992
1993

السنة  /السنوات

عدد “املهاجرين” اليهود إىل
“إرسائيل”
687,624
54,676
166,492
75,970
228,793
82,244
116,791
142,753
124,827
83,637
70,196
609,332
346,997
181,416
86,858
199,516
176,100
77,057
76,805

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

عدد “املهاجرين” اليهود إىل
“إرسائيل”
79,844
76,361
70,919
66,221
56,730
76,766
60,201
43,473
33,570
23,273
20,899
21,183
19,269
18,131
13,701
14,574
16,634
16,893
16,558

املصدرStatistical Abstract of Israel, No 64, 2013 :

وبعـد مـرور أقل من عقـد من الزمـان عىل النهايـة الفعلية لتدفـق «الهجـرة» الهائل مـن دول االتحاد
السـوفياتي السـابق ،خالل التسـعينيات (الجدول  ،)1وبعد خمس سـنوات فقط على اإلخالء اإلرسائييل
لقطـاع غزة (عـام  ،)2005قفـزت «املشـكلة الديموغرافية» مـرة أخرى بوصفها مسـألة بـارزة مثرية
للقلـق والنقاش.
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الجدول ()2
صايف «الهجرة» (حسب السنوات)
(اإلرسائيليون «العائدون» الذين استقروا يف الخارج بشكل متواصل سنة وما فوق (ناقص) اإلرسائيليون
«النازحون» الذين استقروا يف الخارج سنة وما فوق)
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

صايف “الهجرة”
-14300
-11300
-12500
-16200
-10000
-16800
-12600
-12800
-13200
-13200
-12800

صايف “الهجرة”
-19600
-19300
-20300
-14200
-11000
-12800
-11900
-8500
-4900
-5400
-6700

السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

املصدرStatistical Abstract of Israel, No42- 64, 1991- 2013 :

الجـدول ( )2يشير إىل صـايف «الهجـرة» اإلرسائيليـة السـنوي ،أي إىل اإلرسائيليين «العائديـن» الذين
اسـتقروا يف الخـارج بشـكل متواصـل ملدة سـنة وما فـوق (ناقـص) اإلرسائيليين «النازحين» الذين
اسـتقروا يف الخـارج سـنة ومـا فـوق وبقـوا يف الخـارج .األرقـام السـالبة يف الجـدول ّ
تعبر عن صايف
«الهجـرة» السـلبي ،أي عـدد «النازحين» الذيـن اسـتقروا يف الخـارج بشـكل متواصل سـنة وما فوق
يزيـد عـن عـدد الذيـن عـادوا بعـد ان اسـتقروا يف الخارج سـنة فمـا فـوق .وهـذه األرقـام ،تحديدًا،
مشـتقة مـن املصـادر املذكـورة يف أسـفل الجدول.
يتضـح مـن الجـدول أن صـايف «الهجـرة» املعاكسـة ارتفـع بشـكل ملحـوظ يف فترة أوج االنتفاضـة
الثانيـة ،وتحديـدًا خلال السـنوات  ،2001-2003ثـم هبـط بعـض الشيء ،لريتفـع مـرة أخـرى يف
العامين  2006-2007يف أعقـاب الحـرب اإلرسائيليـة ضـد املقاومـة اللبنانيـة .وهذا يعنـي أن اهتزاز
الوضـع األمنـي يف «إرسائيـل» وتعاظـم املقاومـة ضد االحتلال يتسـببان يف زيـادة الهجـرة اليهودية
ا ملعا كسة .
يف عـام ( 2012حين شـنت «إرسائيـل» عدوانها العسـكري ملـدة ثمانية أيام على غـزة وردّت املقاومة
بمئـات الصواريـخ التـي وصلـت إىل القدس وتـل أبيب) ،اسـتمر االتجاه نحـو ميزان هجرة سـلبي ،إذ
وصـل إىل «إرسائيـل»  16,558يهوديًّـا ،وَ«نـزح» منهـا يف ذات السـنة  23,258يهوديًّـا؛ أي ّ
إن ميزان
الهجـرة السـلبي هـو  ،6,700مـا يعني أن املزيـد من اليهـود اإلرسائيليني يفضلون االنسلاخ سـنويًّا
من «إرسائيـل» والعيـش خارجها.21
 .21حريش ،دافيد“ .ميزان الهجرة السلبي يف إرسائيل يستمر يف  2012أيضا”Israeli life, 16 / 09 / 2013 .
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نحـو ملتبـس ،أن هبو ً
طـا قد حصـل يف حجم
ورغـم زعـم دائـرة اإلحصـاء املركزيـة اإلرسائيليـة ،عىل
ٍ
«الهجـرة» املعاكسـة ،أقـ ّرت هـذه الدائـرة بحـدوث «أخطـاء» يف عملية تسـجيل حـركات املسـافرين
عبر الحـدود ،وبـأن املعطيـات حـول األفـراد «النازحني» الذيـن اسـتقروا يف الخـارج سـنة وما فوق
و»العائديـن» الذيـن اسـتقروا يف الخـارج لفترة طويلـة قد اسـتندت إىل مجـرد تقديـرات ال غري.22
يف الواقـع ،تحـاول دائرة اإلحصـاء اإلرسائيلية التقليل من شـأن ميزان «الهجرة» السـالب الذي يتواصل
منـذ أواسـط التسـعينيات ،وذلك من خالل عمل حسـابات سـكانية ملتبسـة .وإلثبات مغالطـات دائرة
اإلحصـاء اإلرسائيليـة يف مـا يتعلـق باملعطيات التـي تنرشها حـول «الهجرة» املعاكسـة ،عـرض «إيان
لوسـتيك» يف دراسـته املنشـورة عام  2010حـول «الهجرة» اليهودية املعاكسـة مـن «إرسائيل» ،عرض
ميـزان «الهجـرة» األقـرب إىل الحقيقة ،بأكثـر من طريقـة حسـابية-إحصائية؛ آخـذًا يف االعتبار كذلك
نحو متواصل ملدة سـنة وما فـوق .23وتمثلت
اإلرسائيليين «العائديـن» الذيـن اسـتقروا يف الخارج على ٍ
إحـدى الطـرق التـي اتّبعهـا لوسـتيك ،يف إجرائـه مقارنة بين إجمايل ِّ نمـو السـكان يف نهاية السـنة،
واملجمـوع الـذي نحصـل عليه مـن عملية جمع عـدد «املهاجريـن» إىل «إرسائيـل» وعدد األفـراد نتيجة
ِ
النمـو الطبيعـي يف ذات العـام .لتنفيذ هذه العملية الحسـابية (بحسـب لوسـتيك) ،ننفـذ خطوتني :أوّال ً
نجـد مجمـوع الزيادة الطبيعيـة َو «الهجرة» إىل «إرسائيل» يف سـنة معينـة ،ومن ث َ ّم (الخطـوة الثانية)
نطـرح املجمـوع الـذي حصلنـا عليه مـن مقدار النمـو السـكاني املطلق يف ذلـك العـام .النتيجة يمكن
أن نعزوهـا إىل حجم «الهجرة» املعاكسـة.24
لغـرض تقديـر ميـزان «الهجـرة» اليهوديـة ،يشير «لوسـتيك» يف دراسـته السـابقة إىل أننـا يجب أال
نحتسـب فقـط معـدالت «الهجرة» اليهوديـة املعاكسـة ،وإنما كذلك معـدالت «الهجـرة» إىل «إرسائيل»،
مسـتثنني منهـا «هجـرة» غري اليهـود .25ولهـذا الغـرض ،يمكننـا جمع معطيـات (من كتـب اإلحصاء
اإلرسائيليـة) حـول إجمايل ّ نمو السـكان اليهود (سـنويًّا) بسـبب الزيـادة الطبيعية ،ومن ثَـ ّم طرح تلك
املعطيـات مـن إجمـايل ّ نمو السـكان اليهـود؛ عندئذ نحصل على ميزان «الهجـرة» اليهودية .26الشـكل
(ّ )2
يبين لنـا مثـل هـذه املعطيات ،ويشير إىل أن ميـزان «الهجـرة» اليهوديـة اقرتب عـام  2005من
الصفـر؛ بينمـا ارتفـع عـام  2008إىل أكثر قليالً مـن .10,000
للحصـول على تقديـرات أكثـر دقـة ،ال بد مـن إجـراء دراسـة فاحصـة خاصـة باألسـاليب والنماذج
املسـتخدمة مـن قِ بَل دائـرة اإلحصاء املركزيـة اإلرسائيليـة؛ لكن ،سـواء أكان ميزان «الهجـرة» الكيل يف
«إرسائيـل» أو ميـزان «الهجـرة» اليهودية سـالبًا أم ال يف الفرتة األخيرة ،يمكننا القول إنهمـا يقفان عند
مسـتويات تتعـارض مـع فرضيات خرباء السـكان يف دائـرة اإلحصـاء اإلرسائيلية.27
.22
.23
.24
.25
.26
.27

.Statistical Abstract of Israel, No 54, 2003, p. 27
Lustick, Ian, 2010
.Ibid
.Ibid
.Ibid
.Ibid
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الشكل ()2
إجمايل ّ نمو السكان اليهود مطروحً ا منه الزيادة السكانية اليهودية الطبيعية

	
  

ﺍاﻟﻤﺼﺪﺭر:

املصدرLustick, Ian 2010 :

Lustick, Ian 2010

ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﺒﺎﺣﺜﻴﯿﻦ ﺍاﻹﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻴﯿﻴﯿﻦ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺃأﻭو ﺣﺘﻰ ﻧﻔﻰ ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺘﺰﺍاﻳﯾﺪﺓة "ﻟﻠﻬﮭﺠﺮﺓة" ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ،٬ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة" ﺇإﻟﻰ ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ؛
ﻭوﺫذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝل ﺇإﻥن ﻣﻌﺪﻻﺕت "ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة" ﺍاﻹﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،٬ﺳﻮﺍاء ﺃأﻛﺎﻥن ﺫذﺍاﻙك ﺑﺎﻷﺭرﻗﺎﻡم ﺍاﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃأﻡم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ مقابل
املعاكسـة،
حتىﺃأﻥننفـى
مـن أو
ﻳﯾﺰﻋﻢقلـل
اإلرسائيليين
الباحثين
بعـض
«للهجـرة»ﻟﻴﯿﺴﺖ
املتزايـدةﻣﻦ ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ
األهميـة ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ
"ﻣﻌﺪﻝل ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة
ﻛﻮﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ"
"ﻳﯾﻴﯿﻨﻮﻥن
ﺳﺒﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﺜﺎﻝل،٬
ﺃأﺧﺮﻯى .ﻓﻌﻠﻰ
ﺩدﻭوﻝل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
28
ﺍاﻟﻤﺰﺍاﻋﻢ.
ﻫﮬﮪھﺬﻩه
ﺗﺆﻳﯾﺪ
ﻻ
ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕت
ﺃأﻥن
ﺇإﻻ
.
ﻟﻠﻬﮭﺠﺮﺍاﺕت"
ﺎﺫذﺑﺔ
ﺟ
ﺃأﺧﺮﻯى
ﺩدﻭوﻝل
ﻓﻲ
ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ
ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة
ﻣﻌﺪﻻﺕت
ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭرﻧﺔ «الهجـرة» إىل إرسائيل؛ وذلـك بالقول إن معدالت «الهجرة» اإلرسائيلية املعاكسـة منخفضة ،سـواء أكان
ﻭوﻛﻤﺜﺎﻝل ﻋﻠﻰ ﺫذﻟﻚ ،٬ﺫذﻛﺮ "ﻟﻮﺳﺘﻴﯿﻚ" ﻓﻲ ﺩدﺭرﺍاﺳﺘﻪﮫ ﺍاﻵﻧﻔﺔ ﺍاﻟﺬﻛﺮ ،٬ﻋﻴﯿﻨﺔ ﻣﻦ  28ﺩدﻭوﻟﺔ ﻏﺮﺑﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،٬ﺑﻠﻎ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻴﯿﻨﻤﺎكوهني»
«يينون
يزعـم
ﺍاﻟﺴﻜﺎﻥن املثال،
ﻣﻦسـبيل
فعىل
متقدمةﻟﻜﻞأخـرى.
ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓةباألرقـام
"ﻣﺆﺷﺮ ذاك
33.36؛
ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ(
10,000
دول ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ
مـعﺧﺎﺭرﺝج
باملقارنـة ﺇإﻟﻰ
أم ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮﻳﯾﻦ
املطلقـةﻋﺪﺩد
ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ" )ﺃأﻱي
ﺍاﻟﺒﻴﯿﺎﻧﺎﺕت
معـدالتﻗﺎﻋﺪﺓة
مع ﻭوﺑﺤﺴﺐ
.2995.51
ﻭوﺗﺤﺪﻳﯾ ًﺪﺍا:
ﺍاﻷﺧﻴﯿﺮﺓة،٬
إرسائيلﺍاﻟﻘﻴﯿﻤﺔ
مـنﺃأﺿﻌﺎﻑف
املعاكسـةﺛﻼﺛﺔ
الهجـرةﻳﯾﻘﺮﺏب ﻣﻦ
ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ" ﻣﺎ
أن ﻓﻲ "
ﺑﻠﻎ ﺍاﻟﻤﺆﺷﺮ
املعاكسـة
الهجرة
باملقارنـة
مرتفعـة
ليسـت
«معـدل
" ،٬"Nationmasterﺇإﻥن ﻣﻴﯿﺰﺍاﻥن "ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة" ﻓﻲ "28ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ" ﺻﻔﺮ ،٬ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﮭﺎ ﻋﺎﻡم  2007ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95؛ ﻭوﻓﻲ
جاذبـة
أخـرى
ذلـك ،ذكـر
وكمثـال
املزاعـم.
تؤيـدﻭوﺃأهـذه
للهجـرات» .
علىﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة
ﺍاﻟﻮﻻﻳﯾﺎﺕت
ﺑﺮﻳﯾﻄﺎﻧﻴﯿﺎ ،٬ﻭو
ﺳﺘﺮﺍاﻟﻴﯿﺎ ،٬ﻭو
البيانـات ﻭوالﻛﻨﺪﺍا،٬
أن ﻧﻴﯿﻮﺯزﻳﯾﻠﻨﺪﺍا،٬
ﻟﻠﻤﻬﮭﺎﺟﺮﻳﯾﻦ،٬إالﻣﺜﻞ
ﺍاﻟﺠﺎﺫذﺑﺔ
ﺍاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
دولﺍاﻟﺪﻭوﻝل
ﺻﻨﱢﻔﺖ
ﺍاﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،٬يفُ
ﺻﻨ ﱢ ْ
ﺧﻤﺴﻴﯿﻦ ،٬ﺑ
متقدمـة،ﺃأﻋﻠﻰ
ﻓﻲأوﻣﺮﺗﺒﺔ ﺃأﻭوﻝل
ﻔﺖ
دولـة ُ
ﺍاﻟﺴﻮﻳﯾﺪ
ﺍاﻟﺪﻧﻤﺎﺭرﻙك،٬
ﺍاﻟﻨﺮﻭوﻳﯾﺞ،٬
ﺍاﻟﻨﻤﺴﺎ ،٬ﻭو
ﻫﮬﮪھﻮﻟﻨﺪﺍا ،٬ﻭو
ﺍاﻷﻣﻴﯿﺮﻛﻴﯿﺔ ،٬ﻭوﺃأﻟﻤﺎﻧﻴﯿﺎ ،٬ﻭو
ﻤﻮﺍاﺯزﻳﯾﻦ«مؤرش
متوسـط
بلغ فيها
غربية
مـنﻭو28
الذكر،ﻭو عينة
اآلنفـة
دراسـته
«لوسـتيك» يف
30
ﻫﮬﮪھﺠﺮﺓة ﺗﻔﻮﻕق  1.65ﻟﻜﻞ ﺃأﻟﻒ  .ﻭوﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،٬ﻟﻢ ﺗﻌﺪ "ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ" ﺗﺸﻜﻞ ﺩدﻭوﻟﺔ ﺟﺎﺫذﺑﺔ "ﻟﻠﻤﻬﮭﺎﺟﺮﻳﯾﻦ" ﺑﺄﻱي ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ33.36؛
املقيمني)
الهجـرة املعاكسـة» (أي عـدد املهاجرين إىل خارج الدولة لـكل  10,000من السـكان
ﺍاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؛ ﻭوﻗﺪ ﺍاﻧﻌﻜﺲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻊ ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯى ﺗﺪﺍاﻭوﻟﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﮭﺪ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕت ﺍاﻹﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ،٬ﻭوﺑﺨﺎﺻﺔ
29
ﻭوﻗﺪدًا:
وتحديـ
األخيرة،
ﺍاﺳﺘﻌﺪﺍاﺩد ثالثة
يقرب مـن
«إرسائيـل»
املـؤرش يف
ﺗﻜﺮﺭر.95.51
ﺍاﻟﺠﺪﺩد"،٬31
القيمـةﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﻴﯿﻦ
أضعـافﺍاﺳﺘﻴﯿﻌﺎﺏب
ﻟﻘﺒﻮﻝل ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة "
مـاﻟﺪﻳﯾﻬﮭﻢ
ﺳﻴﯿﺎﺳﻴﯿﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﻌﺜﻮﺭر ﻋﻠﻰ
بلـغﺻﻌﻮﺑﺔ
بينمـاﻣﺪﻯى
ﺃأﻭوﻟﻤﺮﺕت ،٬ﺣﻮﻝل
البيانـات ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﺎﻡم .2013
قاعـدةﻧﺘﻨﻴﯿﺎﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺘﻲ
وبحسـبﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻀﺎ ﻓﻲ
ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻷﻣﺮ ﺃأﻳﯾ ً
« ،»Nationmasterإن ميزان «الهجـرة» يف «إرسائيل» صفـر ،ما جعلها عام

ﺍاﻹﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ُ
صنِّفت الـدول املتقدمة الجاذبة للمهاجريـن ،مثل نيوزيلندا،
ويف املقابل،
املرتبـةﻭو95؛
ﻭوﺗﻔﺎﻭوﺕت يف
"ﺍاﻟﻨﺰﻭوﺡح"تصنـف
ﻅظﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة 2007
ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﯾﺮ
ﺍاﻟﺘﻘﺪﻳﯾﺮﺍاﺕت

ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﯿﺮ ﻋﻦ ﺧﻄﻮﺭرﺓة ﻅظﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة "ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة" ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ،٬ﻛﺸﻔﺖ ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة "ﺍاﻻﺳﺘﻴﯿﻌﺎﺏب" ﺍاﻹﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ
.Ibid,ﺃأﻥن ﻧﺤﻮ  750ﺃأﻟﻒ ﻳﯾﻬﮭﻮﺩدﻱي ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻠﻲ ﻳﯾﻌﻴﯿﺸﻮﻥن ﺧﺎﺭرﺝج "ﺇإﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ" ،٬ﻭوﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻻﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺘﺤﺪﺓة
ﺗﻘﺪﻳﯾﺮﻫﮬﮪھﺎ
ﻋﺎﻡم 2003
.28ﻋﻦp.10
.Ibid .29
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•نيطسلف يف يلاينولوكلا دوجولا لبقتسمو ةسكاعملا ةيدوهيلا »ةرجهلا«•

وكنـدا ،وأستراليا ،وبريطانيـا ،والواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وأملانيـا ،وهولنـدا ،والنمسـا ،والنرويج،
صن ِّ ْ
والدنمـارك ،والسـويدُ -
فـت يف مرتبة أول أعىل خمسين ،بموازيـن هجرة تفـوق  1.65مهاجر لكل
ألـف مـن السـكان .30ومـن هـذا املنطلق ،لم تعـد «إرسائيـل» تشـكل دولة جاذبـة «للمهاجريـن» بأي
معنـى مـن املعانـي؛ وقد انعكس هـذا الواقـع يف التقارير التي جـرى تداولها يف عهد بعـض الحكومات
اإلرسائيليـة ،وبخاصـة حكومـة أوملـرت ،حـول مدى صعوبـة العثـور عىل سياسـيني لديهم اسـتعداد
لقبـول وزارة «اسـتيعاب القادمين الجـدد» ،31وقـد تكـرر هـذا األمـر ً
أيضـا يف حكومة نتنياهـو التي
تشـكلت عام .2013
ظاهرة «النزوح» وتفاوت التقديرات والتقارير اإلرسائيلية
يف تعبير عـن خطورة ظاهـرة «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة ،كشـفت وزارة «االسـتيعاب» اإلرسائيلية
يف ترشيـن الثانـي عـام  2003عـن تقديرهـا أن نحـو  750ألـف يهـودي إرسائيلي يعيشـون خـارج
«إرسائيـل» ،وبخاصـة يف الواليـات املتحـدة وكنـدا؛ وشـكل هذا الرقـم نحـو  12.5%من إجمـايل ّ عدد
السـكان اليهـود اإلرسائيليين يف ذلـك العـام32؛ وهو مـا أشـار ،مُـ ّذاك ،إىل أن ظاهرة «النـزوح» أخطر
بكثير مما كانـت تزعمه املعطيـات والتقاريـر اإلرسائيليـة الحكومية السـابقة ،والتي اكتفـت بالرتكيز
العـا ّم على حجم «النـزوح» ودوافعـه والبلـدان التي ينـزح إليهـا «النازحون».
يف عـام  ،2005رضبـت نسـبة «النازحين» اليهـود رقمً ا قياسـيًّا جديـدًا؛ إذ ،بحسـب دائـرة اإلحصاء
اإلرسائيليـة ،ارتفعت نسـبة «النازحين» ارتفاعً ا كبيرًا ،فتجـاوزت ً 25
ألفا ،يف مقابـل  19ألف «نازح»
يهودي سـنويًّا خالل السـنوات الثالث  .200433-2002وقد تبني أن نسـبة الشـبّان اليهـود املتعلمني يف
أوسـاط «النازحين» أعلى بكثري من نسـبتهم يف إجمـايل ّ اإلرسائيليني يف فلسـطني.34
َ
مسـألة «الهجرة»
يف ترشين األول عام  ،2006ناقشـت لجنة «الهجرة واالسـتيعاب» التابعة «للكنيسـت»
املعاكسـة؛ فأعلنـت عـن معطيـات اعتربتهـا األوسـاط اإلرسائيليـة الرسـمية مقلقـة؛ إذ َّ َ
تبي أن نسـبة
«النازحين» مـن «إرسائيل» يف أوسـاط «املهاجريـن» اليهود اإلرسائيليين الجدد أكرب بخمسـة أضعاف
ممـا هـي يف أوسـاط «املهاجريـن» اليهود القدامـى ،كما أن أعـدادًا متزايـدة من املتعلمين اإلرسائيليني
أصبحـوا يتخلـون عن «إرسائيـل» ويختارون العيـش خارجها .35وتُ ّ
بين املعطيات التـي أعلنتها اللجنة
أن  1.5مـن كل ألـف مولـود يف «إرسائيـل» قـد «نزحـوا» من األخرية خلال الفترة الواقعة بين العام
 1989ونهايـة العام  .2002أما يف أوسـاط الذيـن «هاجروا» إىل «إرسائيل» من دول االتحاد السـوفياتي
.30
.31
.32
.33
.34
.35

.Ibid
.Ibid
أريك غولد وعومر موآف.2006 ،
املصدر السابق.
املصدر السابق.
حسون ،مريي“ .يهاجرون من البالد :أكثر بـ  5أضعاف من القادمني القدامى” .يديعوت أحرونوت2006 / 10 / 25 ،
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سـابقا ،فرتتفـع النسـبة كثيرًا لتصـل إىل  7.4مـن كل ألـف .36وتَ ََّ
ً
بين ً
أيضا أنّـه من أصـل 939,000
«مهاجـر» إىل «إرسائيـل» خالل ذات الفترة« ،نزح» نحـو )7.6%( 72,000؛ منهـم « 9,100هاجروا»
إىل روسـياَ ،و « 5,250هاجـروا» إىل أكرانيـا .37بعـض األوسـاط اإلرسائيلية قدرت عـام  2011أن نحو
 200ألـف رويس ،أو  22%مـن إجمـايل ّ عدد الـروس الذين «هاجـروا» إىل «إرسائيل» منـذ عام ،1990
قـد عـادوا إىل بالدهـم .38وخلال الفرتة الواقعـة بين العامين « 2006 – 2001نزح» مـن «إرسائيل»
نحـو  65,000إرسائييل بشـكل عام.39
وللتمويـه عىل حقيقـة حجم «الهجرة» املعاكسـة ،دأبـت املؤسسـة اإلحصائية اإلرسائيلية الرسـمية عىل
عـدم احتسـاب أولئـك «النازحين» مـن «مهاجـري» دول االتحاد السـوفياتي السـابق الذيـن «نزحوا»
مـن «إرسائيـل»؛ فتحـول «مركز حياتهـم» الدائـم إىل خـارج «إرسائيل» ،علمـا بأنه ال توجـد معطيات
رسـمية حـول ظاهـرة التغييب اإلحصائـي هـذه .40وبحسـب وزارة «اسـتيعاب القادمني الجـدد» ،إن
 8%فقـط مـن «مهاجـري» االتحـاد السـوفياتي السـابق إىل «إرسائيل» احتُ ِسـبوا «نازحين» (أي نحو
)75,000؛ إال أن تقديـرات غير رسـمية لذات الـوزارة تقـول إن  147,000من حاميل جوازات السـفر
اإلرسائيلية يعيشـون يف روسـيا وأكرانيا.41
مـع مرور الزمن ،ارتفعت نسـب «النازحني» اإلرسائيليني («الهجرة» املعاكسـة) يف أوسـاط «املهاجرين»
ً
سـابقا 3.8% :مـن إجمـايل ّ الذين «هاجـروا» إىل «إرسائيـل» عام 1990
مـن دول االتحـاد السـوفياتي
«نزحـوا» منهـا خلال السـنوات الخمـس األوىل ملكوثهـم يف «إرسائيـل»؛ أمـا يف عـام  ،1997فارتفعت
نسـبة «النـزوح» إىل  6.7%مـن إجمايل ّ الذين «هاجـروا» إىل «إرسائيـل» ،وذلك تحديدًا خالل السـنوات
الخمـس األوىل ملكوثهـم يف «إرسائيـل» .42ويف عـام ُ ،2004قدِّر عـدد اليهود اإلرسائيليين الذين «نزحوا»
إىل الواليـات املتحـدة منذ السـبعينيات حتى ذلـك العام بنحـو  1.2مليون.43
حاليًّـا ،ي َ
ُعتقـد بـأن نحو  60%مـن اإلرسائيليين املقيمني يف الخـارج قد اسـتقروا يف أمريكا الشـمالية،
وربعهـم يف أوروبـاَ ،و  15%موزعـون يف سـائر أنحـاء العالـم .44كما تفيـد التقديـرات أن نحو 45%
مـن «النازحين» اإلرسائيليين البالغين حائزون على درجـة جامعية واحدة على األقـل ،مقابل 22%
النسـبة القائمـة يف «إرسائيـل» ذاتهـا .45وي َ
ُعتب غالبيـة «النازحين» عَ لمانيني وليرباليين أو ذوي نزعة
كوزموبوليتيـة؛ كمـا أنهـم ،بشـكل عـام ،أصغـر سـنًّا مـن «املهاجريـن» إىل داخـل «إرسائيـل» ذاتها
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

املصدر السابق.
املصدر السابق.
.Lamb, Franklin, 2011, p. 5
.Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut 2008, p. 4
.Lustick, Ian, 2011, p. 55
.Ibid., pp. 55- 56
حسون ،مريي (مصدر سابق)
.Killgore, Andrew I., March 2004
.Chamie,Joseph and Mirkin Barry,2011
.Ibid
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وبخاصـة «النازحين» ذوي األصول «السـوفياتية»؛ ما يرفع نسـبة رشيحة املسـنني اليهـود يف املجتمع
اإلرسائييل .46
علاوة على ذلك ،ورغم تفاوت التقديـرات ،أدى َهوَس الحكومـات اإلرسائيلية يف زيادة عـدد اإلرسائيليني
إىل مجـيء نحـو  300ألـف مـن «املهاجريـن» غير اليهـود وأ ُ َسهـم إىل فلسـطني مـن دول االتحـاد
السـوفياتي السـابق خلال التسـعينيات ،وهـم يقيمـون حاليًّـا يف «إرسائيـل» .47وعلى ضـوء ضعف
اهتمـام معظـم هـؤالء «املهاجريـن» يف اعتماد نمـط حياة محافـظ (دينيًّا) ،مـن غري املرجَّ ـح أن تعتنق
هذه الفئـة السـكانية الديانـة اليهودية.
اضمحالل العرص الذهبي «للهجرات» اليهودية إىل فلسطني
اسـتثمرت الحركـة الصهيونيـة شـبكة عالقاتهـا وتحالفاتهـا واملعطيـات الدولية؛ فتمكنـت من جذب
نحـو  550ألـف مسـتعمر يهودي حتـى تاريخ إعلان «الدولة اليهوديـة» يف  15أيـار  .194848وخالل
الفترة التـي أعقبـت إنشـاء «إرسائيل» عـام  ،1948حتـى نهايـة عـام  ،2012اسـتطاعت الحكومات
الصهيونيـة جـذب  ،3,108,681وصـل أكثـر من نصفهـم إىل فلسـطني يف طفرتني كبريتين ،وتحديدًا
خلال السـنوات القليلـة التـي أعقبـت إقامـة «دولـة إرسائيـل» ( ،)1948-1964ويف أعقـاب انهيـار
االتحـاد السـوفياتي وانتهـاء «الحرب البـاردة يف أوائـل التسـعينيات (.49)1990-2000
ويمكننـا القـول إنّـه منـذ أواسـط عـام  2000الـذي تميـز بهزيمـة االحتلال اإلرسائيلي يف لبنـان
وانسـحاب قواتـه (يف أيـار  ،)2000إضافـة إىل انطالقـة انتفاضة األقصى يف أواخر أيلول عـام ،2000
انتهـى العصر الذهبي «للهجـرات» خالل فرتة التسـعينيات التي تميزت باالسـتقرار األمنـي اإلرسائييل
النسـبي؛ فاهتـز األمـن الداخلي إىل حد كبير ،وتراجعـت أعـداد «املهاجريـن» اليهود إىل فلسـطني من
َ 76,766و  60,201يف العامين َ 1999و  2000على التوايل ،إىل َ 43,473و  33,570يف العامني 2001
َو  2002على التـوايل (الجدول .)1
يف تمّ ـوز–آب عـام  ،2006شـنت «إرسائيـل» حربًـا رشسـة ومكثفـة ضـد حـزب اللـه اللبنانـي الذي
أبـدى مقاومـة شـجاعة أدت إىل مقتـل نحـو  120جنديًّـا إرسائيليًّـا ،إضافـة إىل أكثـر مـن  40مدنيًّـا
إرسائيليًّـا ُقتلـوا يف القصـف الصاروخـي املكثـف للعمق اإلرسائيلي .يف أعقـاب املعارك مع حـزب الله،
تواصلـت أرقام «الهجرة» إىل فلسـطني بالهبوط ،فوصلـت يف نهاية عام  2006إىل  ،19,269واسـتمرت
يف الهبـوط إىل أن بلغـت َ 18,131و  13,701يف العامين َ 2007و  2008على التـوايل (الجـدول .)1
وبحسـب الجدولين (َ )1و ( )2السـابقني ،خلال الفترة الواقعـة بين العامين  ،2011-1990نجـد
أنـه مقابـل كل خمسـة «مهاجريـن» يهـود إىل فلسـطني ،هنالـك أكثر مـن «نـازح» واحـد ،بمعنى أن
.46
.47
.48
.49

.Ibid
.Lustick, Ian, 2010, p. 4
.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013
.Ibid
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حجـم الهجـرة اليهودية املعاكسـة يعـادل أكثر من ُخمـس إجمـايل ّ «املهاجرين» اليهود إىل فلسـطني.50
وإثـر التحـوالت السياسـية-االجتماعية-األمنية التـي أخـذت تعصـف بتونـس ومرص وليبيا وسـوريا،
وذلـك ابتـداء مـن أواخـر عـام ( 2010يف تونـس) ومـن ثَـ َّم خلال عـام  2011ومـا تاله (يف سـائر
األقطـار العربيـة) ،تـراوح عـدد «املهاجريـن» اليهـود بين َ 16,500و  16,600خالل الفترة الواقعة
بين العامين ( 2012-2010الجدول  .)1أما «الهجرة» املعاكسـة فارتفعت مـن ( )-4900عام 2009
إىل (َ )-5400و ( )-6700يف العامين َ 2010و  2011على التـوايل (الجـدول  .)2وإجمـاالً ،مـن بين
اليهـود الذيـن اسـتوطنوا فلسـطني خلال الفترة ( ،)2012-1948تقدر نسـبة الذين «نزحـوا» عنها
بنحو .20%
مـا سـبق ال يعنـي أن املقاومة العربية والفلسـطينية للوجود الكولونيايل الصهيوني يف فلسـطني تشـ ّكل
ــ «الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة ،بـل هنـاك ً
العامـ َل األسـايس الوحيـد ل ِ
أيضا تأثير واضـح للعوامل
االقتصادية-السياسـية ،إضافـة إىل العامـل األمنـي .هذا ما سـيعالجه الفصـل الثالث.

ّ
ّ
وإجمايل عدد «املهاجرين»
إجمايل ميزان الهجرة السلبي من فلسطني( 280,300 :الجدول ،)2
 .50اُشتُ ّق هذا االستنتاج من خالل إجراء مقارنة بني
إىل فلسطني( 1,258,120 :الجدول  ،)1وذلك خالل الفرتة الواقعة بني العامني .)4.5 : 1( 1990-2011

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

21

•نيطسلف يف يلاينولوكلا دوجولا لبقتسمو ةسكاعملا ةيدوهيلا »ةرجهلا«•

3
«الهجرة» اليهودية املعاكسة :العوامل والدوافع
منـذ إقامة «دولـة إرسائيل» ،نظر املجتمـع اإلرسائييل ،عىل وجـه العموم ،إىل «النازحين» من «إرسائيل»
(«يورديـم») نظـرة سـلبية جـدًّا ،لدرجـة ْ
أن نَعَ تَهُ ـ ْم يتسـحاق رابين رئيـس الحكومـة اإلرسائيلية يف
أواسـط السـبعينيات ب ِـ «سـقوط الجبنـاء» ،وذلـك يف ذروة موجة «الهجـرة» املعاكسـة يف أعقاب حرب
أكتوبـر ( ،)1973حيـث كان ذلـك تعبريًا عن االسـتياء اإلرسائييل الـذي و َّلده تصاعد موجـات «الهجرة»
املعاكسـة مـن «إرسائيل» يف أصعـب أوقاتها.
وعلى ضوء «املفاوضـات» العبثيـة الجارية منذ أوائل التسـعينيات بني السـلطة الفلسـطينية  /منظمة
التحريـر الفلسـطينية َو «إرسائيل»؛ تلـك «املفاوضات» التي تسـتخدمها األخرية غطاء لتسـمني وتعزيز
الوجـود االسـتيطاني يف الضفـة الغربيـة ،إضافـة إىل االتجاهـات العامليـة املتصاعـدة لنـزع الرشعيـة
عـن «إرسائيـل»؛ وهـو ما كثـف شـعور العديد مـن اإلرسائيليين بالعزلة واليـأس ،إىل جانـب الحروب
اإلرسائيليـة الدمويـة الفاشـلة يف لبنـان وغـزة ،والرتكيـز الهسـتريي على ما يشـكله تعاظـم القدرات
النوويـة اإليرانيـة مـن تهديـد بإبـادة «إرسائيـل» -على ضـوء كل ذلـك ،إن الهبـوط الحـاد يف مؤرش
ُ
وتواصـل عملية «النـزوح» («الهجرة»
«الهجـرة» اليهوديـة إىل فلسـطني (الجدول  /1الفصـل الثاني)
املعاكسـة) إىل خـارج فلسـطني (الجـدول  /2الفصـل الثانـي) ،يطرحان أسـئلة جوهرية حـول قدرة
«إرسائيـل» على البقـاء قـوة إقليميـة عىل املـدى الطويل ،وحـول قدرتهـا عىل مجـرد البقـاء وجوديًّا.
لـذا ،إن صانعـي السياسـات يف «إرسائيـل» وماكنـة اإلحصـاء اإلرسائيليـة الذيـن دأبوا على تركيز جُ ّل
اهتمامهـم ودعمهـم ملشروع «الهجـرة» ،أحدثوا يف السـنوات األخيرة تحـوال ً يف اتجاه االهتمـام الكبري
بظاهـرة «الهجـرة» املعاكسـة؛ وذلك بسـبب الهبـوط الحـاد يف «الهجـرة» اليهودية إىل فلسـطني ،منذ
أواخـر التسـعينيات ،واختفـاء موجـات «الهجـرات» الكبيرة الجديـدة (راجـع الجـدول  /1الفصـل
الثاني).
ومـن خلال تحليلنـا ملعطيات «الهجـرات» اليهودية املعاكسـة مـن فلسـطنيَ ،و «الهجـرات» اليهودية
إليهـا وحجم الخسـائر البرشية اإلرسائيلية التي تسـببت فيهـا املقاومة الفلسـطينية-العربية ،يمكننا أن
نسـتنتج أنه خالل سـنوات تعا ُ
ظـم املقاومة ضـد اإلرسائيليني نجـد ارتفاعً ا ملحو ً
ظـا وواضحً ا يف حجم
«الهجـرة» املعاكسـة مـن فلسـطني ،وهبو ً
طـا واضحً ـا يف حجـم اإلرسائيليين «النازحني» الذيـن عادوا
ثانيـة إىل فلسـطني .هـذا مـا نالحظه ،عىل سـبيل املثـال ،خلال الفترة الزمنيـة الواقعة بين العامني
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 ،2003-2001حيـث ارتفـع كثيرًا عـدد «النازحين» اليهـود (الجـدول  ،)2وهبـط عـدد «العائدين»
إليهـا ،إضافـة إىل هبـوط عـدد «املهاجريـن» اليهود إليهـا كذلك (الجـدول  .51)1وضوح هـذا األمر غري
قائـم يف اإلحصائيـات اإلرسائيليـة الرسـمية فقـط ،بـل كذلك مـن املعطيات التـي جُ معت مـن مصادر
أمريكيـة وكنديـة وأسترالية حول األعداد السـنوية لإلرسائيليني الذيـن يتقدمون بطلبـات للحصول عىل
تأشيرات للهجـرة إىل الواليـات املتحـدة وكنـدا وأستراليا ،أو اإلرسائيليني الذيـن اسـتقروا فعليًّا يف تلك
البلـدان باعتبارهـم مهاجرين جـددًا فيها.52
مـن خلال تحليلـه للمعطيـات الخاصـة بحصـة الفـرد اإلرسائيلي مـن إجمـايل ّ الناتـج املحلي يف
«إرسائيـل» ومسـتوى االسـتهالك الخـاصَ ،فنَّـ َد لوسـتيك الفرضيـة القائلـة إن األحـوال االقتصاديـة
املتقلبـة وغير املسـتقرة يف «إرسائيل» ،وليـس الوضع األمني-السـيايس ،هي السـبب األسـايس للزيادة
يف معـدل «الهجـرة» املعاكسـة؛ واسـتنتج أن املخـاوف والهواجـس األمنيـة هي القـوة الدافعـة األكرب
«للهجـرات» املعاكسـة بالدرجـة األوىل ،أكثر مـن العوامل االقتصادية .53ويف دراسـته لتأثريات انسـداد
آفـاق «السلام» مـع الفلسـطينيني على إرسائيل ،أشـار لوسـتيك إىل عامل القلـق املتسـبب يف «نزوح»
النخـب اإلرسائيليـة من فلسـطني ،فضالً عـن بروز اتجـاه يربط ذلك «النـزوح» بزيـادة إدراك املخاطر
الوجوديـة إلرسائيـل ،يف املـدى الطويل.54
ويف دراسـتهما املثيرة ،توصـل كل من «أرنون سـوفري» َو «يفغينيا بيستروف» إىل نتائـج أكثر جذرية،
عـززت ما توصل إليه لوسـتيك؛ ففي سـياق تحليلهمـا التجاهات «الهجرة» املعاكسـة ،أثبتـا أن األخرية
عبـارة عـن انعـكاس لعوامـل سياسـية وأمنيـة وثقافيـة فاعلـة يف املجتمـع اإلرسائييل ،وهو مـا يؤدي
إىل «إضعـاف عالقـة أعـداد كبيرة من اليهـود بالبلاد» ،وبـروز جاذبيـة «الرحيل» من فلسـطني نحو
ً
تضـاؤال يف نسـبة األغلبية اليهودية يف فلسـطني أكثر
أوروبـا وأميركا وأستراليا .55وأشـارا إىل أن هناك
مـن أي وقـت مضى؛ إذ إن األطراف (املحيـط) يف «إرسائيل» ،بمـا يف ذلك القدس ،تشـهد عملية انكماش
يف الطبقـة اليهوديـة الوسـطى ،مقابـل تكاثـر اليهـود «الحريديـم» (املتدينين) والعرب .56كمـا عدّد
الباحثـان العديـد من سـمات «العالـم الثالـث» املميِّزة إلرسائيـل« :الصراع العربي اإلرسائيلي الذي ال
ينتهـي وسـوف يسـتمر لعقـود طويلة قادمـة؛ وجـود دالئل عىل توقـف الهجـرة؛ تفاقم نـزوح أفضل
اإلرسائيليين مـن البلاد؛ جفاف الحماسـة الوطنيّـة وتَزعـ ُزع الثقة بجيـش الدفاع اإلرسائيلي؛ تدهور
العالقـات بني اليهـود والعرب داخـل إرسائيل؛ الوضـع االجتماعي املـروِّع؛ الفجوات التـي ال تطاق بني
األغنيـاء والفقـراء؛ مسـتوى التعليـم املتدني الذي يـزداد هبو ً
طا؛ نـدرة القيادات السياسـية التي تحمل
.51
.52
.53
.54
.55
.56

ارتفاع معدل صايف «الهجرة» املعاكسة يعني تلقائيًّا ارتفاع حجم اإلرسائيليني «النازحني» وهبوط معدل «العائدين» (الذين استقروا يف
الخارج بشكل متواصل سنة وما فوق).
.Lustick, Ian, 2010, p. 10
.Ibid
.Ibid
Bystrov, Evgenia and Soffer Arnon, 2006
.Ibid
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قِ يَمً ا عُ ليـا؛ الواقع السـيايس والجيوسـيايس الصادم».57
وبوجـود الرتكيـز اليهـودي األكبر للمهـرة واألثريـاء واملتعلمين تعليمً ـا عاليًـا يف املنطقـة السـاحلية
الوسـطى ،وبخاصـة تـل أبيـب حيـث يزدحمـون عىل نحـو بالـغ ،نشـأت يف تلـك املناطق التـي أطلق
عليهـا سـوفري وبيستروف «دولة تل أبيب» ما يشـبه محطـة انتقالية نحـو «نزوح» جماعـي إىل خارج
أبيبـي» وجـود «إرسائيـل» .ويف غيـاب تدابير جذرية ،بل
فلسـطني؛ حيـث يهـدد ذلـك الكيـان «التـل
ّ
إجـراءات شـبه ديكتاتوريـة لعكـس االتجاهـات الحالية ،يتكهـن املؤلفان أنـه خالل عرش سـنوات من
اآلن «سـنكون عرضـة ألن نواجـه يف إرسائيـل مجموعـة سـكانية ضعيفة نسـبيًّا ،تتكون مـن مجموعة
مـن اليهود الشـباب نسـبيًّا وذوي النزعـة الدينية ،إضافـة إىل العديد مـن األطفال والفقـراء ،ومجموعة
كبيرة مـن البالغني وكبار السـن الذين يحتاجـون إىل الدعم ،وسـكان عرب كثريي األوالد .فهل سـيكون
بين هـؤالء عـدد ٍ
كاف مـن املعيلين ودافعـي الرضائـب؟ هل سـيكون هنـاك قـوى عاملـة كافية كي
يجـري تجنيدهـا للجيـش اإلرسائيلي ،ومـن ث َ َّم كـي تخدم يف جيـش االحتياط؟ وهل سيرغب الشـباب
واملتعلمـون واملتميـزون بالعيـش يف إرسائيـل؟ ويف مثـل هـذه الظروف ،مـن سيرغب يف «الهجرة» إىل
إرسائيل؟» .58
ويف دراسـة أخـرى أجراها فريـق إرسائييل مختص بالـرأي العام اإلرسائيلي مكون مـن «آرش إريان» َو
ً
ضعفا عىل
«نير أتمـور» َو «ياعيل هـدار» ،جـرى الرتكيز عىل أن االلتـزام بالبقـاء يف «إرسائيل» يـزداد
نحـو واضح يف أوسـاط املشـاركني يف االسـتطالع من قطاعـات مختلفة مـن اإلرسائيليني .وبشـكل غري
ٍ
مسـبوق ،وَجّ هـت الدراسـة اهتمامً ا واضحً ا للدوافـع واملعتقدات واملخـاوف التي تحرك النزوع الواسـع
النطـاق نحـو «الهجـرة» املعاكسـة ،كاحتمـال شـخيص أو خيـار جـذاب أو كتطـور مرجح بالنسـبة
للمشـاركني يف االسـتطالع وأرسهم .ولـدى مراجعتهم لحـال الديمقراطية اإلرسائيلية يف دراسـتهم التي
نُشرت عـام  ،2009أفاد الباحثـون الثالثة أن نسـبة املسـتط َلعني اليهود الذيـن أشـاروا إىل أنهم كانوا
«متأكديـن مـن أنهم سـوف يعيشـون يف إرسائيـل» قد ارتفعـت مـن  ٪74يف عـام ( 1990يف منتصف
االنتفاضـة األوىل) ،إىل  ٪83يف عـام ( 1995خالل عملية أوسـلو للسلام ،وقبل اغتيال اسـحق رابني).59
لكـن ،مـع انـدالع االنتفاضـة الثانيـة عـام  ،2000ومـن ثَـ ّم هزيمـة إرسائيـل يف حربها ضـد املقاومة
اللبنانيـة عـام  ،2006هبطـت تلك النسـبة إىل مـا بين َ 63%و  ،64%وتحديـدًا خالل الفترة الواقعة
بين العامين ّ .60 2000-2007
وبي الباحثـون أن االلتزام بالبقـاء يف «إرسائيل» ،واالعتقـاد بأن أحفاد
املبحوثين سـيبقون فيهـا ً
أيضا ،هذا االلتـزام هو أضعف بين «املهاجرين» الجددً ،
قياسـا باإلرسائيليني
القدامـى .ويف هـذه الدراسـة ،ودراسـات أخرى ذات صلـة ،وجد «إريـان» وفريق بحثـه التزامات أقوى
للبقـاء يف «إرسائيـل» بين «املتدينين» ،باملقارنة مـع «العَ لمانيين»؛ والتزامـات أقوى ً
أيضا بين التيار
.57
.58
.59
.60

.Ibid, p. 69
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اليهـودي «الوسـطي» َو «اليمينـي» ،باملقارنـة مـع التيار «اليسـاري الحمائمـي» .61أغلبيـة املبحوثني
اليهـود الذيـن كانـوا يفكـرون يف «النـزوح» مـن «إرسائيل» ،سـواء أكانـوا مـن اإلرسائيليين القدامى
أم مـن «املهاجريـن» الجـدد ،بـرروا موقفهم اسـتنادًا إىل دوافـع اقتصادية ومخـاوف أمنيـة .62تركيز
اإلرسائيليين القدامـى على الدوافع االقتصاديـة كان أقوى من املخـاوف األمنيـة ( ٪65مقابل  ٪60عىل
التـوايل)؛ يف حين كانـت العالقة بين «املهاجريـن» الجدد معكوسـة ،وذلـك بالرغم من ارتفـاع أكرب يف
نسـب كِال الدافعين (الدافع االقتصـادي  ،٪78املخـاوف األمنية .63)٪88
وبحسـب لجنة «الهجرة واالسـتيعاب» التابعة «للكنيسـت» والتي ناقشـت (يف ترشين األول عام )2006
مسـألة «الهجرة» املعاكسـة يف أعقـاب الهزيمـة اإلرسائيلية يف لبنـان يف صيف عـام  ،2006إن العوامل
األساسـية «املقلقـة» املؤديـة إىل «الهجـرة» مـن «إرسائيـل» ،بالنسـبة لإلرسائيليين مواليـد «إرسائيل»
أو بالنسـبة «للمهاجريـن» الجـدد ،هـي الحـرب اإلرسائيليـة ضـد املقاومة يف لبنـان يف تمـوز-آب عام
 2006التـي زادت عـدد «املهاجريـن» الجـدد يف «إرسائيل» الراغبين يف «النزوح»؛ إذ تبين أنه يف أعقاب
الحـرب ازداد كثيرًا عـدد طالبـي «الهجرة» مـن «إرسائيـل» ،وبخاصة يف أوسـاط «املهاجريـن الجدد،
ممّ ـا يشير إىل حالـة التوترات والضغـوط النفسـية التي يعانـي منها األخيرون؛ إذ تسـببت الحرب يف
غيـاب الشـعور باألمـن ،بـل و ّلـدت حالـة من اإلحبـاط مـن دولـة «إرسائيل» يف املسـتوى العسـكري،
ويف مسـتوى التعامـل مـع الجبهـة الداخلية .64كمـا أن العامـل االقتصـادي ،وتحديدًا البطالـة وارتفاع
تكاليـف املعيشـة والرضائـب الباهظـة وما إىل ذلـك ،يُعتبر ً
أيضا من بني العوامل الرئيسـية األساسـية
التـي ركـزت عليهـا لجنة «الهجرة واالسـتيعاب» ،يضـاف إىل ذلك رغبـة الطالب والباحثين يف مواصلة
دراسـاتهم خـارج «إرسائيـل» ،يف ظـروف أفضل مـن تلك التـي توفرها لهـم األخرية.65
ويف عـام  ،2008نشر «مركـز غوطمـان السـتطالعات الـرأي» نتائج اسـتطالع أجـراه يف أعقاب حرب
عـام  ،2006حيـث وجّ ـه للمبحوثني بضعة أسـئلة تتعلق برغبتهـم يف البقاء يف «إرسائيل» .أحد األسـئلة
كان التـايل« :هـل ترغـب أو ال ترغـب يف العيـش بإرسائيـل يف املـدى البعيد؟» .كشـفت نتائـج إجابات
املبحوثين أنـه فور انتهـاء الحرب اإلرسائيلية ضـد املقاومة يف لبنـان (صيف العـام  ،)2006كان هناك
هبـوط هائل يف نسـبة الشـباب اإلرسائيليين الذين يرغبـون يف البقـاء يف «إرسائيل»؛ رغم أنـه مع مرور
الوقـت تغير هـذا التوجه بعض الشيء يف أوسـاط اإلرسائيليين القدامى فقـط .66وقد تَ ََّ
بين أنه حدث،
يف أوسـاط الشـباب الذيـن «هاجـروا» من االتحاد السـوفياتي السـابق ،هبـو ٌ
ط كبري يف نِسـب امللتزمني
بالبقـاء يف «إرسائيـل» ،منـذ عام  :2006مـن  63%عـام  2006إىل  46%عـام  .200867وهنا ال بد من
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67

.Ibid
.Ibid
.Ibid, p. 77
حسون ،مريي (مصدر سابق)
املصدر السابق.
.The Israeli Democracy Institute 2008
.Ibid

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

25

•نيطسلف يف يلاينولوكلا دوجولا لبقتسمو ةسكاعملا ةيدوهيلا »ةرجهلا«•

ً
سـابقا)
اإلشـارة إىل أن «املهاجريـن» اليهـود «السـوفييت» تركـوا بلدهـم األصيل (االتحاد السـوفياتي
بسـبب شـعورهم الحـا ّد بعدم األمـان واالسـتقرار يف أعقـاب االنهيار السـوفياتي ،وبالتـايل بحثهم عن
فتبين لهم ً
َّ َ
بيئـة آمنة ومسـتقرة يف «إرسائيـل» تحديدًا؛
الحقا أن األخيرة لم توفر لهم سـوى الرساب.68
وتتوافـق نتائـج هـذا االسـتطالع مـع النتائـج التـي أعلنتهـا لجنـة «الهجـرة واالسـتيعاب» التابعـة
«للكنيسـت» (الفقرة السـابقة)؛ حيث إن نسـبة «الهجرة» املعاكسـة يف أوسـاط أولئك الذيـن «هاجروا»
إىل «إرسائيـل» بعـد عـام ( 1989بدايـة انهيـار االتحاد السـوفياتي) أعىل بكثري من النسـبة يف أوسـاط
«املهاجريـن» القدامـى واليهـود مواليـد «إرسائيل» .الكثير من الشـباب املتعلم يف أوسـاط «املهاجرين»
الجـدد مـن االتحاد السـوفياتي السـابق قد «نزحـوا» من «إرسائيـل» نحو الـدول الغربيـة69؛ ومنذ عام
 2006أصبحـت ظاهـرة «الهجـرة» املعاكسـة إىل روسـيا ودول غربيـة أخرى شـائعة جدًّا يف أوسـاط
الشـباب الـروس املتعلمني ،أكثر ممـا هي قائمة يف أوسـاط اإلرسائيليين مواليد «إرسائيـل» ،وذلك بحثًا
عن مسـتقبل أفضـل يف تلك الـدول.70
يف الــ  5مـن ترشيـن األوّل عـام  ،2008بثت القنـاة التلفزيونيـة «إرسائيـل( »+قناة إرسائيليـة باللغة
الروسـية) تقريـ ًرا تَضمَّ ـن مقابالت مـع جنـود إرسائيليني قـرروا «النزوح» مـن «إرسائيـل» يف أعقاب
الحـرب اإلرسائيليـة ضد املقاومـة اللبنانية عـام 2006؛ وقد أبرز الجنود املشـكلة باعتبارهـا حرجة.71
هروب األدمغة اإلرسائيلية
منـذ أوائـل القـرن الحايل ،أخـذت تبرز بقوة ظاهـرة «نـزوح» األدمغـة اليهوديـة اآلخـذة يف التفاقم.
وبحسـب املعطيـات اإلرسائيليـة الرسـمية ،إن الرغبـة يف «النزوح» مـن «إرسائيل» لدى رشيحـة اليهود
املتعلمين الذيـن بحوزتهـم شـهادة بكالوريوس وما فـوق ،أقوى من تلـك القائمة لدى رشيحـة اليهود
ذات التحصيـل العلمـي املتدنـي .72يف عـام  ،2002عىل سـبيل املثال ،اعتبرت دائرة اإلحصـاء املركزية
اإلرسائيليـة أن أكثـر مـن  2.6%من إجمايل ّ اليهـود املتزوجني املتعلمين يف الفئة العمرية  40-25سـنة
«نازحـون» مـن «إرسائيل» ،وذلك خلال الفترة 2002-1995؛ يف مقابل  1.1%فقط يف أوسـاط ذوي
التحصيـل العلمـي املتدنـي .73وتبرز هـذه الظاهرة ،بشـكل خـاص ،يف أوسـاط «املهاجريـن» اليهود
الجـدد؛ إذ إن النسـبة يف أوسـاط األخرييـن مـن املتزوجين املتعلمين يف الفئـة العمريـة  40-25سـنة
.68

.69
.70
.71
.72
.73

عدم شعور اليهود األكرانيني باألمن واالستقرار ،بسبب تفاقم التوتر بني أكرانيا وروسيا منذ مطلع عام  ،2014كان السبب األسايس خلف
«هجرة» نحو أربعة آالف يهودي أكراني إىل «إرسائيل» خالل الثلث األول من ذات العام («يديعوت أحرونوت»)6/5/2014 ،؛ وترافقت
هذه «الهجرة» الهامشية عدديًّا مع تدهور األوضاع األمنية يف أكرانيا خالل عام  2014وسقوط رئيسها السابق ينوكوفيتش ،وانضمام شبه
جزيرة القرم إىل روسيا ،وتصاعد الرصاع العنيف ضد النظام األكراني الجديد (املوايل للغرب وللواليات املتحدة) ،وبخاصة يف أوساط الرشائح
االجتماعية-اإلثنية املوالية لروسيا يف الرشق األكراني .وبالطبع ،من غري الواضح ما إذا كان هؤالء «املهاجرون» أو الذين «سيهاجرون» يف
نحو نهائي ،يف «إرسائيل»؛ أم إن بقاءهم فيها مرتبط بالحالة األمنية واملعيشية التي سيواجهونها يف املستقبل.
أعقابهم سيستق ّرون ،عىل ٍ
.The Israeli Democracy Institute 2008
.Ibid
.Ibid
أريك غولد وعومر موآف (مصدر سابق)
املصدر السابق.
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وصلـت خلال ذات الفترة إىل  ،4.65%يف مقابـل  2%يف أوسـاط ذوي التحصيل العلمـي املتدني.74
ً
ووفقـا لتقريـر نرشه مركز «طـاؤوب» ألبحاث السياسـة االجتماعية عام  ،2013حـول وضع الجامعات
والباحثين يف «إرسائيـل» ،فإن نظام التعليـم العايل اإلرسائييل تراجـع كثريًا ،واألدمغـة اإلرسائيلية آخذة
يف الهـروب .75السـنوات األربعـون املاضية ،بحسـب التقريـر ،كانت «عقـودًا ضائعة» بالنسـبة للتعليم
العـايل؛ إذ خلال العقـود األربعة هبـط «اإلنفـاق الوطني» للطالـب أكثر من ثلاث مرات؛ كمـا أن عدد
كبـار املوظفين يف الجامعـات انخفض بأكثر مـن ضعفني .76وخالل السـنوات األخيرة ،ازدادت ظاهرة
«هجـرة» األدمغـة سـوءًا؛ وهي تُعتبر حاليًّا ،باملقارنة مـع الدول الغربيـة ،األكثر خطـورة .ويف املقابل،
ازداد تشـغيل محارضيـن غري باحثني من خـارج «إرسائيـل» ،يف الجامعات البحثيـة تحديدًا.77
ويف بحـث أجرتـه الجامعـة العربية حـول «هـروب األدمغة» مـن «إرسائيـل» ونُرش عـام  ،2006جرت
دراسـة نِسـب «الهجرات» املعاكسـة مـن «إرسائيـل» خلال السـنوات  ،1995-2002بحسـب املهنة،
الدخـل ،الحالـة االجتماعيـة ،واألقدميـة يف «إرسائيـل»؛ فتَ ّ
بين أن الرغبـة يف «الهجـرة» املعاكسـة لدى
السـكان املتعلمني أكثر شـيوعً ا مما هي لـدى ذوي التحصيل العلمـي املتدني ،إذ بلغت نسـبة «النزوح»
يف أوسـاط املتعلمين خالل الفرتة املذكـورة  .3.8%78وأشـار البحث إىل أن «إرسائيـل» ،يف حاالت كثرية،
تخسر ثمار اسـتثمارها يف الطلاب بالجامعات لصالـح دول أخـرى ،وبخاصة الواليـات املتحدة ودول
أوروبـا الغربيـة؛ فكثيرًا ما يظـل الشـباب اإلرسائيليـون املتعلمـون يف الخارج بعـد إنهاء دراسـاتهم،
نظـ ًرا لتوفـر رواتب أعلى وظروف أفضل للعمـل البحثي ،باملقارنـة مع «إرسائيل»؛ وينسـحب هذا األمر
على «املهاجريـن» الجـدد والقدامـى ومواليد «إرسائيـل» .79وأفـاد ذات البحـث أن العديد من الشـباب
ً
سـابقا ،قـد «هاجروا» مـن «إرسائيل»
املتعلمين يف أوسـاط «املهاجريـن» من دول االتحاد السـوفياتي
إىل الـدول الغربيـة؛ بـل إن هنـاك «هجرة» واسـعة جدًّا إىل روسـيا .80وفسر البحث هـذه الظاهرة بأن
روسـيا توفـر ملواطنيهـا املتعلمين الراغبني يف العمل الجا ّد مسـتوًى معيشـيًّا أعىل مـن ذاك الذي توفره
«إرسائيـل» ،علمـا بأن سـوق العمل يف روسـيا مرن ،واقتصاد السـوق يسـمح باملنافسـة عىل الشـباب
املتعلـم واملؤهـل ،حيـث يتمتع األخيرون برواتـب مرتفعة ويدفعـون رضيبة دخـل متدنية جـدًّا (نحو
 13%فقـط) ،81وذلـك باملقارنـة مـع ارتفاع نسـب الرضائـب اإلرسائيليـة ،حيث تصل رضيبـة الدخل
إىل  49%مـن الراتب الشـهري.
وبالعـودة إىل تقريـر مركـز «طـاؤوب» ألبحاث السياسـة االجتماعيـة ،حـول الجامعـات والباحثني يف
«إرسائيـل» (والذي نُرش عام  ،)2013نجد تفسيرًا إضافيًّـا معمّ ًقا لهروب األدمغـة اليهودية اإلرسائيلية
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مـن فلسـطني ،يرتبط ببنيـة ومسـتوى وكادر الجامعـات« :فبعد أن أنشـأت جامعات أبحـاث رائدة يف
العالـم ،أجـرت إرسائيل تحـوال ً دراماتيكيًّـا .فخالل العقـود األربعة األخيرة ،انخفض باسـتمرار موقع
جامعـات األبحـاث يف أولويـات الدولـة .وال مثيـل يف العالـم الغربي لواقع هجـرة األدمغة مـن إرسائيل
إىل الواليـات املتحـدة» .82يف عـام  ،1973بحسـب معطيـات البحـث ،كان عـدد أفـراد هيئـة التدريـس
الكبـار يف «إرسائيـل»  131لـكل مئـة ألف نسـمة يف املجتمـع اإلرسائييل؛ ومع مـرور الزمـن ،تدهورت
هـذه العالقـة ،فوصل عـدد أفراد هيئـة التدريس الكبـار عـام  2011إىل  62مقابل كل مئة ألف نسـمة
يف املجتمـع اإلرسائيلي ،أي حصـل هبـوط مقـداره  ،53%علمً ا أن نسـبة الزيـادة يف عدد أفـراد الطاقم
األكاديمـي الكبير يف جميع جامعـات األبحـاث يف «إرسائيل» ،خالل السـنوات السـبع والثالثني األخرية،
لـم تتجـاوز  ،9%مقابـل زيـادة مقدارهـا  133%يف عـدد السـكان يف «إرسائيـل»َ ،و  157%يف عـدد
الطلاب يف الجامعـات ،خلال ذات الفترة .83والالفت أن عدد الطلاب يف جميع أطر التعليـم العايل ،بما
يف ذلـك املعاهـد ،قـد ارتفـع بنسـبة  ،428%مقابـل ارتفاع مقـداره  40%فقـط يف عدد أفـراد الطاقم
األكاديمـي الكبير يف الجامعات واملعاهـد معً ا.84
وأشـار التقريـر إىل وجود «تفهم يف أوسـاط متخـذي القرار أن الوضـع يسء ،وأن حالة هـروب األدمغة
غير معقولـة ،إال أن الحـل املطروح دون املسـتوى ويعالـج الهوامـش» .85كما أن مدى هـروب األدمغة
اإلرسائيليـة مـن األطـر األكاديميـة اإلرسائيليـة إىل املؤسسـات البحثيـة يف الخـارج ،وتحديـدًا أولئـك
األكاديميين ذوي الشـهادات العليـا ،يُعترب فوق العـادة ،باملقارنة مع الـدول الغربية التـي جرت معها
املقارنـة؛ إذ شـهدت «إرسائيـل» ،خلال العقـد األخير ،أكبر هـروب ألدمغـة األكاديميين إىل الواليات
املتحدة .86
مـن الواضـح أن «إرسائيل» فشـلت يف تقليص العوامـل الطاردة لهـذه الطاقات األكاديميـة الهائلة ،كما
لـم تنجـح يف جـذب أولئـك األكاديميين والعلمـاء إىل «دولتهـم» .ويتضح ذلـك من واقـع أن  14%من
اإلرسائيليين الحائزيـن عىل درجـة دكتوراة يف مجاالت العلوم والهندسـة قد عاشـوا عـام  2011خارج
«إرسائيـل» لفترة طويلـة ولم يعـودوا إليها؛ كمـا أن  10.5%مـن إجمـايل ّ اإلرسائيليين الحائزين عىل
شـهادة دكتـوراة خلال الفرتة  1985-2005عاشـوا عـام  2011خـارج «إرسائيل» ولم يعـودوا إليها
.87
إذن ،يف املسـتوى االقتصـادي ،لم يعد سـوق العمـل اإلرسائييل يلبـي مطالب «املهاجريـن» اليهود الجدد
والقدامـى ،وبخاصـة ذوي التخصصـات العلميـة والفنية وأصحاب الدرجـات األكاديميـة العالية ،بمن
فيهـم أصحـاب التخصصات النـادرة ،كما الحظنا يف فقرات سـابقة .بـل إن أعدادًا كبرية مـن الكفاءات
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العلميـة اإلرسائيليـة «نزحـت» فعليًّـا من «إرسائيـل» ،أو إنهـا ترغب يف «الهجـرة» املعاكسـة ،بحثًا عن
فـرص مهنية وعلميـة وبحثية أفضـل مردودًا وأكثـر أمنًا.
ضغوط مضادة للجاذبية نحو «إرسائيل»
يف نيسـان عـام  ،2010أشـارت صحيفـة «هآرتـس» إىل أن اسـتطالعً ا أجرتـه رشكـة ”“Teleseker
ّ
بين أن  60%مـن الشـباب اإلرسائييل قالـوا إنهم سـيهاجرون من «إرسائيـل» إىل الواليـات املتحدة ،إذا
سـنحت لهم الفرصـة للقيـام بذلك.88
رئيـس تحريـر جريـدة «جريوزليـم بوسـت» اإلرسائيلية كتـب يف ديسـمرب « :2010منذ بعـض الوقت،
يدفـع عـدد مـن املحللين بالحجـة التاليـة :يف مواجهـة الصراع اإلرسائييل-الفلسـطيني الـذي يبـدو
ً
وعالقـا يف ثنايا الحكومـات اإلرسائيليـة املتعاقبة غري الراغبـة يف التوصـل إىل اتفاق منصف
مسـتعصيًا
مـع القيادة الفلسـطينيةّ ،
فإن اإلرسائيليين ذوي الدرجات العلميـة العالية أو املتوسـطة باتوا يغادرون
إرسائيـل زرافـات ووحدانًـا .وبحسـب هذا الزعـم ،فقد تعزز هـذا االتجاه يف السـنوات األخرية ،بسـبب
العامـل اإلضـايف املتمثـل يف االندفـاع اإليراني املهدِّد إلنجـاز قدرة نوويـة .اليهود الباقون بشـكل متزايد
يف إرسائيـل هـم اإلثنيون-القوميـون ،مثـل الصهاينـة املتدينـون والـروس (املتعصبـون صهيونيًّـا)
والسـفارديم (اليهود الرشقيـون) املحافظـون يف تفكريهـم ،واألثيوبيون».89
مـن ناحيتـه ،كتـب الباحث األمريكـي االختصايص يف علم السـكان فرانكلين المب ،يف حزيـران :2011
ً
وخصوصا بين املهاجرين الروس
«داخـل املجتمـع اإلرسائييل ضغوط مضـادة للجاذبية نحـو إرسائيل،
الذيـن بغالبيتهـم السـاحقة يرفضـون الصهيونيـة .ومنذ سـقوط جدار برلين عـام  ،1989هاجر إىل
َ
سـكان إرسائيل بنسـبة
إرسائيـل من االتحاد السـوفياتي السـابق مـا يقرب من مليـون يهودي؛ فزادوا
 ،25%ممّ ـا شـكل التجمـ َع اليهـودي الـرويس األكبرَ يف العالـم .لكـن اليـوم ،يشـكل اليهـود الروس
أكبر مجموعـة «نازحـة» مـن إرسائيـل؛ حيـث يهاجرون مـن إرسائيـل بأعداد كبيرة ألسـباب ترتاوح
بين املعارضـة للصهيونيـة ،التمييـز ،والوعـود املنكوثـة يف ما يتعلـق بالعمالـة َو «الحيـاة الهانئة» يف
إرسائيـل» .90وبحسـب الرابـي «برييـل الرزار» الـذي كان حاخـام روسـيا األكبر منذ عـام  ،2000إنه
«ألمـ ٌر غير عـادي تمامً ا كم مـن الناس يعـودون ثانيـة (إىل روسـيا) .عندما غـادر اليهود روسـيا ،لم
َ
يبـق مجتمـع محلي وال حيـاة يهوديـة؛ فقد شـعر الناس بأن كـون املـرء يهوديًّـا كان خطـأ تاريخيًّا
حـدث أل ُ َسهـم .اآلن ،هـم يعرفـون أن بإمكانهـم العيش يف روسـيا كجزء مـن املجتمع املحلي وأنهم ال
يحتاجـون إرسائيـل» .91يقـول «هيليـل شـنكر» ،الناشـط اليهودي مـن مواليـد نيويـورك ،إن «اليهود
الذيـن يأتـون إىل إرسائيـل يرغبـون يف التأكد مـن أن لديهم البديـل املتمثـل يف العودة من حيـث أتوا...
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كمـا أن انعـدام األمـن يف الحياة اإلرسائيليـة اليومية ،وإرسائيـل التي ال تعيش ،حتى اآلن ،بسلام مع أي
مـن جريانهـاَ ،و َّلـدا ظاهـرة اإلرسائيليني الكثرييـن الذين يسـعون للحصول على جواز سـفر أوروبي،
ّ
تحسـبًا ألي طارئ ،اسـتنادًا إىل أصـول عائالتهم».92
َ
الحقيقة املفزعة املتمثلـة يف رؤية العديد
ويف ترشيـن األول عـام  ،2013أبـرز «أوري أفنريي» ما أسـماه
مـن األرس اإلرسائيلية الشـابة من الطبقة املتوسـطة قد اسـتقرت لألفضـل يف برلني ولنـدن ونيوجريس؛
بينمـا أبناؤها الذين نسـوا اللغـة العربية وتخلوا عنهـا يتحدثون لغـات أجنبية.93
ربما تسـاهم ً
أيضـا تجربة «الهجرة» السـابقة ألعـداد كبرية من اليهـود اإلرسائيليني يف سـهولة التفكري
اإلرسائيلي «بالنـزوح»؛ إذ إن نحـو  40%مـن اليهـود اإلرسائيليين هـم مـن مواليـد خارج فلسـطني،
وبالتـايل ،ال تشـكل «الهجرة» أمـ ًرا جديدًا للكثرييـن منهم.
يف الواقع ،تأجيج القادة السياسـيني اإلرسائيليني للخوف يف أوسـاط اليهـود اإلرسائيليني ،بهدف الحفاظ
على دعمهـم للسياسـات الحكوميـة؛ بـدءا مـن القنبلة النوويـة اإليرانيـة ،مـرو ًرا بخطـر ‹اإلرهابيني»
الكائنين يف كل مـكان ،وانتهـاء بالتخطيـط ل ِ
ــ «محرقة» جديـدة ،أو التلويـح بالتهديـدات الوجودية،
تأجيـج هـذا الخـوف تسـبب يف نتائـج عكسـية تمثلت يف عـدم رغبـة العديـد مـن األرس اإلرسائيلية يف
تربيـة أطفالهـم يف ظل هـذه الظروف.
بعـض الباحثين اإلرسائيليين يَعْ ـزون أسـباب «الهجـرة» املعاكسـة إىل عوامـل اقتصاديـة ومعيشـية
بالدرجـة األوىل .هكـذا ،أشـارت «نعومـي مي-عامـي» إىل أن الدوافـع األساسـية «للهجـرة» املعاكسـة
تتمثـل غالبًـا يف الرغبـة يف تحسين مسـتوى املعيشـة ،البحث عـن العمل واالرتقـاء املهني ،الدراسـات
العليـا ورغبـة الـزوج /الزوجة؛ إال أن «مي-عامـي» ،كما ِسـواها ،يُقِ ّرون بأن االسـتطالعات التي جرت
يف أوسـاط «النازحين» اليهود تؤكـد أن األوضاع السياسـية واالقتصادية واألمنيـة يف «إرسائيل» تقف يف
مقدمـة العوامـل املؤديـة إىل «الهجرة» مـن «إرسائيل».94
وإجمـاالً ،تُ ّ
بين األبحـاث املختلفـة أن الدوافـع األساسـية «للهجـرة» مـن «إرسائيـل» ،كمـا يعلنهـا
«النازحـون» ،تكمـن يف الضغـوط االقتصاديـة واألمنيـة ،والحروب ،وفترات الخدمـة الطويلة يف جيش
االحتيـاط ،واملسـتوى املعيشي املتدنـي ،والرغبـة يف تغيير املهنـة أو تغيير ظروف السـكن.

عوامل الجذب (اليهودي) الضعيفة إىل فلسطني
مقابـل عوامـل الطـرد القويـة للسـكان اليهود مـن فلسـطني ،نجـد أن عوامـل جذبهم إليهـا ضعيفة
نسـبيًّا ،وتصطـدم بمعوقـات كثيرة أبرزهـا ضعـف عوامـل الطرد مـن الدول التـي يعيـش فيها عدد
كبير مـن اليهود ،وبخاصة يف أمريكا الشـمالية وفرنسـا وبريطانيا ،علمً ا أن مسـتوى الرفـاه االجتماعي
.Ibid .92
.Avnery, Uri, 2013 .93
 .94نعومي مي-عامي.2006 ،
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ودخـل الفـرد يف هـذه الـدول وغريها أعلى ممّ ـا يف «إرسائيـل»؛ وهذا مـا تؤكده ً
أيضـا تقاريـر التنمية
البرشيـة األخيرة (حتـى عـام  )2012الصادرة عـن برنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي.
وبسـبب الرتاجع الكبري يف عوامـل جذب يهود أمريكا الشـمالية وأوروبا إىل «إرسائيـل» ،دأبت الحكومات
اإلرسائيليـة املتعاقبـة منذ أوائـل القرن الحـايل ،وبالتعاون مع منظمـات صهيونية عامليـة (مثل الوكالة
اليهوديـة) ،على محاولـة تنظيـم حمالت كبيرة لجذب نحـو  300ألف من اليهـود الذيـن يف األرجنتني
وجنـوب إفريقيـا والفالشـا (أثيوبيا) والهنـد؛ علمً ا أن اإلحصـاءات اإلرسائيلية تقـول إن  43%فقط من
إجمـايل ّ يهـود العالـم يقطنـون يف فلسـطني ،وتحديـدًا قرابـة  6ماليين من أصـل نحـو  13.9مليون؛
والباقـي ( 7.9مليـون ،أو  57%مـن إجمـايل يهـود العالم) يعيـش منهـم يف الواليات املتحـدة 5.425
ألفـا ،أي نحـو  ،3.4%ويف كنـدا ً 380
مليـون ،أي  ،39%ويف فرنسـا ً 478
ألفـا ،أي نحـو  ،2.7%ويف
ألفـا ،أي  ،2%ويف روسـيا االتحاديـة ً 190
بريطانيـا ً 290
ألفـا أو  ،1.4%والباقـي يف مناطق أخرى يف
العالم .95
كذلـك إن الخلـل املتفاقم واملتواصـل يف امليزان الديمغرايف يف فلسـطني ،لصالح الوجـود البرشي العربي،
وانعـدام األمـل الصهيونـي -يف املـدى اإلستراتيجي -يف إمكانيـة خلخلة هذا التـوازن لصالـح «الدولة
اليهوديـة» ،يشـكالن عاملاً طـاردًا قويًّا آخـر للسـكان اليهود مـن فلسـطني ،ويضعف كثيرًا عوامل
الجـذب إليهـا .وهنـا ال بد مـن التذكير بأن العنصر الديمغـرايف العربـي يف فلسـطني ،يُعَ ـ ّد باملنظور
الصهيونـي عنصرًا أمنيًّـا من الدرجـة األوىل؛ بمعنـى رضورة العمل الصهيوني املسـتمر مـن أجل منع
تفاقـم الخلـل الديمغـرايف لصالـح العـرب يف «الدولـة اليهودية» .لـذا ،كان األمـل دائمً ا لدى املؤسسـة
الصهيونيـة مـن وراء الدمـج االقتصـادي الجزئـي للعـرب يف «إرسائيـل» ،أن تقل خصوبـة العرب مع
الزمـن ،نتيجـة لتغير أوضـاع العـرب االجتماعيـة – االقتصاديـة .وبهـذا الخصـوص ،ذكـر «مـويش
شـاريت» وزيـر خارجيـة «إرسائيل» السـابق ،أثناء مناقشـات سـكريتارية حزب «مباي» عـام :1960
«مـن املمكـن وقـف الزيـادة الطبيعيـة للعـرب عن طريـق رفـع مسـتواهم االقتصـادي والثقـايف».96
ومنـذ إنشـاء «الدولـة اليهوديـة» جـرى التعامـل مـع العـرب تعاملاً مخابراتيًّا-أمنيًّـا ،باعتبـار أن
هنـاك عربًـا «متطرفين» ،وعربًا «معتدلين» ،وأن العرب إجماال ً يشـكلون مشـكلة أمنية-إستراتيجية.
فاملنهـج الصهيونـي يف التعامـل مـع العـرب يف «إرسائيـل» ،تلخـص ،دائمً ا ،برهـن بقاءهـم يف «الدولة
اليهودية» بسـلوكهم «الحسـن» سياسـيًّا وأيديولوجيًّا .ويف أوائـل عام ّ ،1992
عب رفائيـل إيتان -عضو
«الكنيسـت» وزعيـم حركة «تسـوميت» آنـذاك وقائـد أركان الجيش السـابق -عن هذه املسـألة بقوله:
«إنهـم أعـداء لدولـة إرسائيـل مـا لم يثبتـوا عكـس ذلـك ...إن العرب لـو كانوا أحـرا ًرا الختـاروا محو
دولـة إرسائيـل يف هـذه اللحظة».97
وبالنظـر إىل املؤتمـرات اإلرسائيليـة اإلستراتيجية التـي عُ قـدت سـنويًّا يف هرتسـيليا ومراكـز بحثيـة
.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013 .95
 .96فايمر ،رينارد وألكسندر شولش وآخرون.1986 ،
 .97صحيفة االتحاد.1992 / 3 / 3 ،
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إرسائيليـة أخـرى ،خلال الفترة  ،2013-2000نجد أن «الهجـرة» اليهوديـة إىل فلسـطني وتراجعها
الكبير ،وكيفيـة العمـل على زيـادة عوامـل الجـذب إىل «إرسائيـل» ،ك ّل هـذه شـكلت عىل الـدوام أهم
املحـاور اإلستراتيجية املتكـررة التـي عولجـت ملواجهـة التزايد السـكاني الطبيعـي الكبير للعرب يف
فلسـطني التاريخيـة («إرسائيـل» والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة)؛ وبالتـايل ،كيفيـة تعديـل امليـزان
الديمغـرايف ،يف املـدى اإلستراتيجي ،لصالـح اليهود.
«توازن الرعب»
تبين الدراسـات والتقاريـر التي ناقشـناها يف الفقرات السـابقة من هـذا الفصل ،إضافـة إىل املعطيات
التـي وردت يف الفصـل الثاني حول «الهجرة» املعاكسـة ،أن العوامل األمنية تشـكل قوة دافعة أساسـية
«للهجـرات» املعاكسـة؛ ومـن ثَـ ّم تأتـي العوامـل االقتصادية واملعيشـية واملهنيـة والبحثيـة ،وبخاصة
يف أوسـاط األكاديميين والجامعيين .غيـاب األمـن وحالـة اللا سـلم واللا حـرب عززتا حالـة القلق
لـدى اإلرسائيليين ،ودفعـت أعـدادًا كبرية منهـم إىل «النـزوح» نحـو الخارج .فترات املد الفلسـطيني
أو العربـي املقـاوم ،كمـا االنتفاضـة الفلسـطينية األوىل ،أو الهزيمـة اإلرسائيليـة يف العامين َ 2000و
 2006يف لبنـان ،واالنتفاضـة الثانيـة ،وتعاظـم الخوف لـدى اإلرسائيليني من أنهم مسـتهدَفون حتى يف
عمـق جبهتهـم الداخليـة (ظاهرة االستشـهاديني ابتـداء من أواسـط التسـعينيات ،مـرو ًرا بأوائل فرتة
االنتفاضـة الثانيـة مـع بداية القـرن الواحد والعرشيـن ،وانتهاء بالصواريخ املتسـاقطة شـماال ً وجنوبًا
ووسـ ً
طا) ،فترات املـد هذه هـزت إىل حـد كبري املفهـو َم الراسـخ لـدى اليهـود اإلرسائيليين أن «دولة
ً
أساسـا لحمايتهـم وتوفري األمـن والرفاهيـة لهم؛ وهو مـا وضع املجتمـع الكولونيايل
إرسائيـل» نشـأت
أمـام أزمـة وجوديـة حقيقية .وبالتـايل ،إن التهديد األمنـي الذي يعانـي منه املواطـن اإلرسائييل ،وعجز
«الدولـة» عـن ضمـان الحماية ملواطنيهـا ،دفعـا بالكثريين إىل البحـث عن بلـدان أكثر أمنًا واسـتقرا ًرا
ورفاهية.
رشائـح كبيرة من املجتمـع الكولونيايل اليهودي يف فلسـطني تخلت عمليًّـا عن الحلـم الصهيوني القديم
َو «الهجـرة» الحاملـة إىل «أرض إرسائيل» ،وسـط شـيوع اإلحسـاس بالقلق وانعدام األمـن واهتزاز كبري
يف الثقـة بالجيـش اإلرسائيلي الـذي فشـل يف منـع تنامـي قـدرات املقاومة يف لبنـان وفلسـطني .ففي
قطـاع غـزة تحديـدًا ،ورغـم االنسـحاب اإلرسائيلي األحـادي الجانـب عـام  2005هروبًا مـن املقاومة
هنـاك ،لم تسـتقر األوضـاع األمنية ،بـل تصاعـدت ً
الحقا رغـم الحصـار التجويعي الرهيـب املفروض
عليـه منـذ عـام  ،2006وفشـلت «إرسائيل» يف سـحق املقاومـة (رغم بدائيـة ومحدودية األسـلحة التي
بحوزتهـا) ،ويف إعـادة قطاع غزة املتمرد إىل أحضان السـلطة الفلسـطينية يف رام اللـه .املجازر البرشية
ـي َ 2008و  ،2009والقنابل
البشـعة التـي اقرتفتها القـوات اإلرسائيلية يف حربهـا املكثفة خلال كانون َ ْ
الفوسـفورية الحارقـة ،وقنابـل «الدايـم» العنقوديـة ،وكل األسـلحة اإلرسائيليـة الثقيلـة األخـرى ،لم
تنجـح يف إخضـاع قطـاع غزة واملقاومة .وينسـحب هـذا األمر عىل حرب األيـام الثمانيـة يف كانون األول
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عـام  2012ومـا تخللهـا من قصـف وتدمري هائلين ،وتحـوُّل قطاع غـزة إىل مختبر إرسائييل-أمريكي
لفحص أسـلحة اإلبادة.98
وقـد تجىل واقع عجـز «دولة إرسائيل» عـن حماية مواطنيها ،وبالتايل ارتفاع نسـبة اليهـود اإلرسائيليني
الذيـن يفكـرون «بالنـزوح» إىل الخـارج (كمـا سـنرى يف الفصـل الخامس من هـذه الدراسـة) ،تجىل
سـاطعً ا يف العـدوان اإلرسائيلي األخير على قطـاع غزة خلال تمـوز-آب عـام  .2014فرغـم املحرقة
البرشيـة الجماعيـة التـي تع ّرض لهـا قطاع غـزة ،ورغم كثافـة النيران اإلرسائيلية الضخمـة واملروّعة
على مسـاحة جغرافيـة صغيرة جدًّا ( 360كـم )2هـي األكثر ازدحامً ـا سـكانيًّا يف العالـم ،ورغم كون
تلـك املسـاحة «سـاقطة عسـكريًّا» بحسـب النظريـات العسـكرية الكالسـيكية -حيث إن قطـاع غزة
منبسـط ومكشـوف تمامً ـا للطائـرات الحربيـة وتكنولوجيا التجسـس والعملاء ،-رغم كل ذلـك ،أبدع
املقاتلـون الفلسـطينيون وأتقنوا فنون املواجهة َ
وشَعـوا يف عمليات التصنيع العسـكري الذاتي ،وطبقوا
تكتيـكات ونمـاذج شـبيهة بتلك التـي مورسـت يف الحـرب اإلرسائيلية ضـد املقاومة يف لبنـان والحرب
األمريكيـة ضد الثـورة الفيتناميـة؛ وواصلت املقاومة الفلسـطينيّة طيلـة أكثر من خمسين يومً ا قصف
العمـق اإلرسائيلي ّ بالصواريـخ .99ويف ذات الوقـت ،فشـل جيش االحتالل يف اسـتخدام عنصر املفاجأة
طيلة فترة العـدوان ،فظل يـراوح يف دائـرة رد الفعل.100
ويف املقابـل ،اهتـزت وتآكلـت ثقة الـرأي العـام اإلرسائييل بالقيـادة السياسـية والعسـكرية وبالجيش
نحـو غير مسـبوق؛ إذ رغـم إعلان هـذه األخيرة يف اليـوم الثالثين لحرب تمـوز-آب
وقياداتـه على
ٍ
عـام  2014عـن انتهـاء العمليـة الربيـة ،ورغـم اإلعالنـات املتكررة عـن اتفاقـات وقف إطلاق النار،
ّ
فـإن غالبيـة املسـتوطنني -حتـى يف مـا بعـد اإلعالن عـن وقف إطلاق النـار (الدائـم) يف الــ  26من
آب عـام  -2014رفضـوا العـودة إىل مسـاكنهم يف املسـتعمرات املحاذيـة للقطـاع ،تلـك املسـاكن التي
أصبحـت شـبه مهجـورة ،بسـبب خوفهم من شـبح األنفـاق الذي مـا فتئ يالحقهـم حتى يومنـا هذا،
نظـ ًرا للعمليـات النوعيـة التـي نفذتها املقاومة مـن خالل األنفاق خلـف خطوط الجيـش اإلرسائييل.101
ولطاملـا تكـرر هـروب القيـادات اإلرسائيلية إىل املالجئ ،لدى سـماعها صفـارات اإلنذار ،كمـا حدث مع
وزيـر األمـن الداخيل «يتسـحاق أهرونوفيتـش» وغيره .102بعض رؤسـاء املسـتعمرات املحاذية لقطاع
غـزة اتهموا القيادتني العسـكرية والسياسـية بالفشـل ،بـل إن «ألون دفيـدي» رئيس بلدية مسـتعمرة
«سـديروت» اتهـم وزيـر الحـرب اإلرسائييل مـويش يعلون بالفشـل الذريـع يف توفري األمن ملسـتعمرات
الجنوب .103
إزاء هـذا الواقـع األمنـي اإلرسائيلي املهزوز ،يمكننـا القـول إن حالة من «تـوازن الرعب» املتبـادل (إذا
.98
.99
.100
.101
.102
.103
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صـح التعبير) قد ترسـخت بين «إرسائيل» واملقاومـة ،ال مـع املقاومـة اللبنانية (حزب الله) فحسـب،
بـل كذلـك مـع قطاع غـزة .ويف قطـاع غزة تحديـدًا ،لم ترتسـخ هـذه الحالة يف عـدوان تمـوز-آب عام
 2014فقـط ،بل سـبقتها قبل ذلـك ،يف عـدوان كانون األول عـام .2012
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4
«الهجرة» املعاكسة :رضبة ألهم أسس الصهيونية
تُعَ ـ ّد «الهجرة» املعاكسـة النقيـض التناحري «للهجرة» إىل فلسـطني ،ورضبـة ألركان الصهيونية ،وهزة
لدولتهـا ومبرر وجودها ،باعتبار أن األخيرة «دولة يهوديـة» ،أو كما ع ّرفها إعالن «اسـتقالل إرسائيل»
عـام « :1948دولـة الشـعب اليهـودي»؛ وهكـذا ع ّرفتهـا ً
أيضـا القوانين اإلرسائيلية األساسـية .فكلما
ازدادت «الهجـرة» املعاكسـة ،ازدادت تراكميًّـا تأثيرات الرضبـة على «الدولـة» ،وتعمقـت التناقضات
التناحريـة يف داخلهـا؛ وإن تعاظمـت «الهجرة» املعاكسـة بقـوة ،فقد تـؤدي إىل بدايات تـآكل وتصدُّع
ِجـدّيّ يف جـدران «الدولة» برشيًّـا وأمنيًّا وعسـكريًّا وتكنولوجيًّـا وعلميًّا؛ وهو ما يطرح تسـاؤالت حول
مـدى قـدرة «الدولـة اليهودية» على االسـتمرارية يف الوجود وسـط محيط عربي-إسلامي مناهض.
رفـض «الهجرة» املعاكسـة من «أرض إرسائيل» والعيش يف «الشـتات» شـ َّك َل مسـ َّلمة أساسـية لجميع
التيـارات الصهيونيـة؛ يف وقـت اعتبر «ن َ ْفي الشـتات» («شـلي َلت َه َغلوت») عقيـدة أساسـية يف الرتبية
الصهيونيـة يف «إرسائيـل» ،وذلـك حتى أوائل السـبعينيات ،حينما كانـت «إرسائيل» تسـتوعب كمًّ ا كبريًا
مـن اليهـود الذيـن كانـوا يعيشـون خارجهـا ،وبخاصـة على ضـوء التأييـد الهائـل الـذي تمتعت به
يف أوسـاط أعـداد كبيرة مـن يهـود العالـم ،وتحديـدًا يف أعقاب حـرب حزيـران عـام  1967والهزيمة
العربية الرسـمية.
ً
أساسا األقوياء واملنتجون
«النازحون» هم
يتلخـص املنظـور التقليـدي للعديـد مـن اختصاصيّـي الديموغرافيـا يف «إرسائيـل» بضرورة بقـاء
أغلبيـة يهوديـة كافيـة ،يف «إرسائيـل» ويف مناطق التجمعـات االسـتيطانية اليهودية الكبيرة يف الضفة
الغربيـة؛ بحيـث تضمـن الحفاظ على «إرسائيل» كدولـة «يهودية وديمقراطيـة» يف آن معً ـا .لذا ،كثرت
يف السـنوات األخيرة املشـاريع والخطـط اإلرسائيليـة الهادفـة إىل زيـادة أعـداد اليهـود «املهاجريـن»
إىل «إرسائيـل» (وبالتـايل إىل املسـتعمرات يف الضفـة الغربيـة) .ففـي عـام  ،2007على سـبيل املثـال،
بلـورت وزارة «اسـتيعاب القادمين الجـدد» مخ َّ
ط ً
طا يهدف إىل تشـجيع عـودة «النازحين» اليهود إىل
«إرسائيـل» ،وتقـرر أن تسـتثمر الـوزارة  19مليـون شـيقل يف عـام  2008لبلـورة خطوط اسـتيعاب
خاصـة «للنازحين» العائديـن .104ونظ ًرا لألزمـات األيديولوجيـة يف املجتمع اإلرسائييل ،واألعـداد القليلة
 .104برونوفسكي ،يعيل“ .عدد القادمني الجدد إلرسائيل يف أدنى مستوياته منذ  18سنة” .يديعوت أحرونوت 2007 .12 .23
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واملتناقصـة «للمهاجرين» القادمني إىل «إرسائيل» ،بدأت وزارة «االسـتيعاب» عـام  2008يف تنفيذ خطة
جديـدة تسـتهدف اليهـود اإلرسائيليين «النازحين» ،إضافـة إىل الجاليـات اليهوديـة غير اإلرسائيلية،
تحـت شـعار « ِلنَعُ ْد إىل الوطـن يف الذكرى السـتني لقيـام إرسائيل».105
بـل إنّـه ،بغيـة التخفيـف من وقـع األرقـام الخاصـة بــ «الهجـرة» املعاكسـة ،وبغية دحـض وجود
«مشـكلة ديموغرافيـة» ،دأبت دائرة اإلحصاء اإلرسائيلية ومكتب سـجل السـكان اإلرسائيلي عىل تغييب
منهجـي ومطلـق مليـزان الهجرة اليهوديـة (يف مـا يتعلق ب ِ
ــ «إرسائيل») وتضخيم سـجل السـكان يف
«إرسائيـل» مـن خلال إدراج مئات اآلالف مـن اإلرسائيليني الذين «نزحـوا» منذ فرتة طويلـة واعتبارهم
«مواطنني» .106
يف جميـع األحـوال ،حاولـت الحكومـات اإلرسائيليـة املتعاقبـة محاربـة ظاهـرة «الهجـرة» املعاكسـة
بوسـائل مختلفـة ،مثـل التعليـم ،واإلعلام ،وتسـهيل اإلجـراءات البريوقراطيـة الخاصة «بالعـودة إىل
إرسائيـل» ،وخلـق فـرص عمـل جديـدة ،وتوفير تسـهيالت للسـكن ،وغير ذلـك .ودأبـت العديد من
الدراسـات واألبحـاث اإلرسائيليـة عىل دراسـة دوافـع «الهجرة» املعاكسـة ومـدى ارتباطهـا باألوضاع
األمنيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة ل ِ
ــ «إرسائيـل» .فعكـف الباحثـون اإلرسائيليـون على تقدير مدى
تفاقـم ظاهرة «الهجرة» املعاكسـة يف املسـتقبل ،وتقدير عواقـب تفاقمها عىل مسـتقبل دولة «إرسائيل»
وتركيبتهـا السـكانية ،وما إذا مـن الرضوري ُّ
تدخل املؤسسـة اإلرسائيليـة ملنع تفاقم الظاهـرة ،وكيفيّة
منـع «نزوح» يهـود إضافيين إىل الخـارج ،وإعـادة أولئـك الذين «نزحـوا» منها.
الباحثـان اإلرسائيليـان «عـوزي رفهون» َو «جلعاد مَ ْلخ» درسـا ثلاث طرق يمكن بواسـطتها الحفاظ
على األغلبيـة اليهوديـة يف «إرسائيـل» ،وتتلخـص هـذه الطـرق يف زيـادة ميـزان «الهجـرة» اليهودية
اإليجابـي إىل «إرسائيـل ،وتقليـص «الهجـرة» غير املنسـجمة مـع كـون «إرسائيـل» دولـة «يهوديـة
وديمقراطيـة» ،إضافـة إىل فحـص إمكانيـة تغيير الحـدود يف القـدس ،بحيـث يجـري التوقـف عـن
احتسـاب معظـم السـكان غري اليهـود (أي العـرب) القاطنين يف إطارها جـزءًا من سـكان «إرسائيل»،
وذلك مـن خلال ضمهم إىل واليـة السـلطة الفلسـطينية.107
العديـد مـن الباحثين اإلرسائيليين أدركـوا الخطـورة اإلستراتيجية الكامنـة يف «النـزوح» البشري
ً
أساسـا األقويـاء ،ودعـوا إىل اتخـاذ إجراءات
اإلرسائيلي إىل الخـارج ،فحـذروا مـن أن «النازحين» هم
حقيقيـة لتحسين جودة الحيـاة يف «إرسائيـل» ،وبالتايل فرملـة ظاهرة «النـزوح» .108الباحثـان «أريك
غولـد» َو «عومـر مـوآب» ،عىل وجـه التحديد ،شـددا على أن التهديد الجاثـم أمام «إرسائيـل» ،واملتمثل
يف هـروب أدمغتهـا ،يجب أن يشـكل ضغ ً
طا على الحكومة اإلرسائيليـة ،بحيث تُكيّف سياسـتها لصالح
العاملين املتعلمين ،مـن خلال إجـراءات منوعة ترمـي إىل تشـجيع النمـو االقتصـادي ،وبخاصة عرب
.105
.106
.107
.108

Rettig, Haviv. Analysis: "Aliya Policy lacking imagination". The Jerusalem Post, 4/6/2008
.Lustick, Ian, 2010, p. 15
رافهون عوزي ،وغلعاد مالخ.2008 ،
أريك غولد ،وعومار موآف( ،مصدر سابق).
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تخفيـض نسـب الرضيبـة ،وذلـك عىل ضـوء حقيقـة أن املنافسـة العامليـة على العاملين املتعلمني قد
تعاظمـت يف إطـار العوملة ،وهو ما َسـهَّ ل هجـرة أولئـك األخريين .109وأشـار الباحثـان إىل أن مجموعة
سـكانية صغرية مـن العاملين يف «إرسائيـل» تعيل الرشيحة السـكانية األكبر (الضعيفـة) املكونة من
األوالد والكبـار غير العاملين أو العاطلين عـن العمـل؛ وذلـك بنسـبة ال مثيـل لهـا يف أوسـاط الدول
املتقدمـة؛ ويف مثـل هـذا الواقـع ،يجـري رضب رفاهيـة أولئـك الذيـن يتحملون عـبء إعالـة األغلبية؛
وهـذا العـبء الواقـع عىل الرشيحة السـكانية املتعلمـة يتسـبب يف أرضار للنمو االقتصادي ،وقد يشـكل
خطـ ًرا عىل وجـود دولـة «إرسائيل» .110وذَ َّكـر الباحثان بـأن التفوق العسـكري «إلرسائيـل» هو نتيجة
تميُّزهـا النوعـي واالقتصـاديً ،
قياسـا «بجريانها» الذيـن أق ّروا بوجودهـا بفضل قوتها العسـكرية .لذا،
إن غيـاب االزدهـار االقتصـادي ،وإرهـاق الرشيحـة السـكانية العاملـة واملنتجـة بالرضائـب الكبرية،
يؤديـان إىل تعاظـم «نزوح» أولئـك الذين يتحملون العبء األسـايس ،ويتسـبب بالتـايل يف تفاقم الرضر
على االقتصـاد اإلرسائيلي .111ونَبَّـه الباحثـان إىل أنـه ،يف ظـل غيـاب تميزهـا النوعي واالقتصـادي ،ال
تسـتطيع «إرسائيـل» االحتفـاظ بمواطنيها املنتجين الذين يملكون خيـار «الهجرة» ،ولـن تكون جذابة
«للمهاجريـن» الجـدد املتعلمين ،وكذلـك لـن تسـتطيع الحفـاظ على تميُّزهـا وتفوُّقها العسـكري يف
ً
أساسـا مـن جودتها البرشيـة التي تم ّكنهـا من نقـل التكنولوجيا
مواجهـة أعدائهـا ،هـذا التميز النابع
وتطويـر االقتصاد.112
ويف محاولـة لتعزيـز تميُّزهـا البشري والعسـكري النوعي ،وزيـادة «جاذبيتهـا» ليهـود العالم ،ركزت
«إرسائيـل» يف السـنوات األخرية عىل محاولـة رد هيبة قوة الردع العسـكرية الصهيونيـة املتآكلة وترميم
الثقـة اإلرسائيليـة املهـزوزة بها ،وإعـادة تسـويق «تميُّز» اآللـة العسـكرية َو «تفوُّقها» .لـذا ،إن املناخ
اإلعالمـي والنفسي والسـيايس اإلرسائيلي ،واالسـتعدادات واملنـاورات اإلرسائيلية ،كانـت كلها تصب يف
اتجـاه حـرب جديدة .مـن هنا ،شـكلت حرب تمـوز-آب عـام  2014ضـد غـزة رضور ًة إرسائيلية لرد
االعتبـار لقـوة الـردع اإلرسائيليـة التي ثبـت تآكلهـا يف حرب عـام  2006ضـد املقاومة يف لبنـان ،ويف
الحـرب ضـد املقاومة يف قطـاع غزة (عـام  2012ويف آذار عام )2014؛ وإلعادة التـوازن النفيس الداخيل
للجنـود اإلرسائيليين الذيـن فقـد العديـد منهم ثقتهـم بقياداتهم العسـكرية والسياسـية .فـكان ال بد
إذًا ،مـن املنظـور الصهيونـي ،من رضبـة عسـكرية «نوعيـة» خاطفة ضد حـزب الله أو ضـد املقاومة
يف غـزة ،وربمـا ضـد سـوريا وإيـران ،لرتميم هيبـة وَ»كرامـة» القـوات اإلرسائيليـة واألجهـزة األمنية
واملخابراتيـة ،بعـد أن كشـفت الحـرب ضـد حزب اللـه (عـام  ،113)2006وضـد املقاومة الفلسـطينية
ِ
والتشـوهات التي ميزت
والعملياتـي العسـكري املتدني للجيـش اإلرسائيلي،
يف غـزة ،الواقـ َع البنيـوي
ّ
.109
.110
.111
.112
.113

املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
يف أعقاب فشل الحرب اإلرسائيلية عام  2006ضد حزب الله بتحقيق أهدافها املعلنةُ ،ش ِّكلت يف «إرسائيل» لجنة «فينوغراد» التي ُك ِّلفت
بالتحقيق يف إخفاقات الحرب.
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َ
وضعف جاهزية الوحدات العسـكرية التـي ُزجَّ بها
املنظـور الحربي للقيادات العسـكرية والسياسـية،
َ
ومحدودية
يف املعركـة ،وبالتـايل ،األخطـا َء الفادحة (وبخاصـة يف لبنان) التي ميـزت املنظور الحربـي،
القـوة العسـكرية واملخابراتيـة اإلرسائيليـة ،و َزي َ
ْف األسـاطري التي حِ ي َك ْ
ـت حولها.
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5
آفاق تحوُّل «الهجرة» اليهودية املعاكسة إىل خطر وجوديّ عىل
«الدولة اليهودية»
رغـم أن «الهجـرة» اليهوديـة الجماعيـة الكبيرة مـن االتحاد السـوفياتي السـابق إىل فلسـطني ،خالل
نـواح عديدة ،لم تسـتطع أن تشـطب مـن أجنـدة املجتمع
التسـعينيات ،غيرت وجـه «إرسائيـل» مـن
ٍ
الصهيونـي مـا يُعْ ـرف إرسائيليًّا ب ِ
ــ «املشـكلة الديمغرافيـة» .لقد كانت أعـداد «املهاجريـن» الجدد إىل
فلسـطني يف التسـعينيات هائلـة ،إال أن نحـو ثلثيهمـا فقـط كانـوا يهـودا؛ بينمـا نسـبة مرتفعـة من
اليهـود كانـوا مـن كبار السـن الذيـن تجاوزوا سـن اإلنجـاب .114علاوة عىل ذلـك ،كما هـو الحال مع
«املهاجريـن» الجدد بشـكل عـام ،إن «املهاجريـن» من االتحاد السـوفياتي السـابق هم األكثـر ميالً إىل
«النـزوح» من فلسـطني ،وبالفعل فقـد «نزحوا» بأعـداد كبرية .115كذلـك إن معدالت الزيـادة الطبيعية
للعـرب ،سـواء يف «إرسائيل» أو يف الضفـة الغربية وقطاع غـزة ،ظلت مرتفعة ،كما بقيـت مرتفعة ً
أيضا
ُ
ً
وخصوصـا العَ لمانيين املخرضمني منهم
مسـتويات «نـزوح» اليهـود ا َملهَ ـرة واملتعلمين واملقتدريـن،
املسـتائني مـن ظـروف الحيـاة يف «إرسائيـل» باملقارنة مـع الفـرص املتاحـة أمامهم لـدى «هجرتهم»
ً
مضافا إليهـا غياب مصـادر واقعية وكبيرة برشيًّا ل ِـ
الكاملـة أو الجزئيـة إىل الخـارج .هـذه العوامـل،
«الهجـرة» إىل «إرسائيـل» ،وتَنامـي الحركـة العاملية الشـعبية وغري الرسـمية (بما يف ذلك مـا يف أوروبا
والواليـات املتحـدة) لنـزع الرشعيـة عـن «إرسائيـل» ومقاطعتهـا وعزلها ،كل ذلـك أبقـى الخوف من
أن اليهـود عرضـة لفقـدان هيمنتهـم الديموغرافية (وبالتـايل السياسـية)؛ بل إن االنسـحاب اإلرسائييل
مـن قطـاع غـزة (عـام  )2005بكتلته السـكانية الكبرية لم يـؤ ِّد إىل إزالة هـذا الخوف املنـزرع بقوة يف
ً
أساسـا بسـبب ضغط
املجتمـع اإلرسائيلي ،فضالً عـن أن االنسـحاب اإلرسائييل مـن قطاع غزة قد نتج
املقاومـة الفلسـطينية ،كمـا لـم يَحُ ْل هـذا االنسـحاب دون تصاعـد املقاومة من قطـاع غزة.
هـذه الوقائـع دفعـت بالخبراء وراسـمي السياسـة اإلرسائيليين الذيـن يعالجـون مسـألة «الهجرة»
واسـتيعابها ،إىل اتّبـاع نهـج جديـد يف التعامـل مع «الهجـرة» إىل «إرسائيـل» َو «النزوح» منهـا ،يتمثل
يف تقديـم الحوافـز السـخية لإلرسائيليين املقيمين يف الخـارج الراغبين يف «العـودة» إىل «إرسائيـل»،
.Lustick, Ian, 2010, p. 16 .114
ّ
إجمايل عدد الروس الذين هاجروا إىل «إرسائيل» ،قد عادوا
 .115كما ذكرنا يف الفصل الثاني ،إن أكثر من  200ألف رويس ،أي أكثر من  22%من
إىل بالدهم (بحسب تقديرات عام .)2011
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إضافـة إىل عـدم رضورة اشتراط ربـط منح الجنسـية اإلرسائيليـة باإلقامـة الحرصيـة يف إرسائيل.116
ومـن املسـتبعد أن تغير هـذه الربامـج الشيء الكثير؛ إذ إن اإلرسائيليني الذيـن «ينزحـون» مغادرين
ً
حماسـة يف اسـتغالل الفـرص والحوافز املتاحة أمامهـم يف الخارج،
«إرسائيـل» غالبًـا ما يكونون األكثر
ولـن يجازفـوا بتلك الفـرص والحوافز مقابل «االسـتمتاع» بالحوافـز اإلرسائيلية املقدَّمة لهـم «للعودة»
إىل «إرسائيـل» ،ومـن ثَـ ّم مغادرتهـا مـرة ثانيـة .ويف الواقـع ،من خلال رشعنة مـا يسـمى «الهجرة»
ُ
رشعنـة «النـزوح» املـرن أو
املرنـة أو الجزئيـة إىل «إرسائيـل» ،تجـري ،عمليًّـا ،دون قصـد إرسائيلي،
ٌ
الجزئـي ً
إضعـاف أكبرُ للحواجـز النفسـية واالقتصادية التـي تَحول
أيضـا مـن «إرسائيـل» ،وبالتايل
دون ممارسـة اإلرسائيليين الذيـن يملكـون خيـارات املغـادرة لتلـك الخيـارات .ويف هذا السـياق ،من
الالفـت أن تقديـرات نسـبة اليهود اإلرسائيليين األشـكناز الذين يحملون جـوازات سـفر أجنبية تصل
إىل .117٪70
وحيـث إن تركيبـة «النازحين» اإلرسائيليين هـي بشـكل أسـايس ،وعىل نحو غير متناسـب ،من ذوي
املهـارات والعَ لمانيين والليرباليين والكوزموبوليتيين؛ يمكننـا ،بالتـايل ،النظر إىل «رحيلهـم» باعتباره
مسـببًا يف تفاقـم ظـروف الحيـاة اإلرسائيليـة سـوءًا ،وهـو مـا من شـأنه تشـجيع اآلخرين مـن ذوي
املهـارات العاليـة والليرباليين عىل أن ينظـروا يف خيارات «نزوحهـم» بصورة أكثر إيجابيـة وبملحاحية
أكبر .وهـذا يؤكـد ما ذهـب إليـه الباحثـان «سـوفري» َو «بيستروف» (الفصل الثالـث) اللـذان َ
صوَّرا
اتجاهـات «الهجـرة» املعاكسـة باعتبارها داللـة هامة عىل دخـول «إرسائيل» الرسيـع يف رشيحة «العالم
الثالـث» ،فضلاً عن االنهيـار املحتمَ ـل للبنْية «الوطنيـة» اإلرسائيليـة املصطنعة.
ً
أساسـا بسـبب
يف أوائـل التسـعينيات ،كان معـدل «الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» مرتفعً ـا؛ وذلك
«الهجـرة» مـن االتحاد السـوفياتي السـابق .وبحلول عـام ألفني ،توقفـت إىل حد كبري طفـرة «الهجرة»
ً
انخفاضـا كبريًا.
االسـتثنائية الكبيرة ،ومع توقفهـا ،انخفض معـدل «الهجـرة» اليهودية
ويف ظـل املعطيـات والظـروف التي عالجناهـا يف الفصول السـابقة ،ينبغي أن تُفهم خطـورة «الهجرة»
اليهوديـة املعاكسـة ،ال مـن الناحية الديموغرافية فحسـب ،وال يف سـياق الجدل الدائر حول السياسـات
اإلرسائيليـة تجـاه األرايض الفلسـطينية املحتلة عام  1967فحسـب ،بـل بوصفها مـؤرشًا محتمَ الً ملدى
إمكانـات إرسائيـل يف إحـداث التغيير النوعـي الهائـل الـذي تخضع لـه املجتمعـات عنـد اقرتابها من
حدود قدرتها االسـتيعابية االجتماعية-السياسـية.
بخصـوص «هجـرة» غير اليهـود إىل «إرسائيـل» ،مـن املرجح أن تكـون محـدودة للغاية يف املسـتقبل
طا ً
طـا ارتبا ً
املنظـور .مسـتقبل «إرسائيـل» كدولـة «هجرة» واسـتيطان ال يـزال مرتب ً
وثيقا بما يسـمى
«قانـون العـودة»؛ وإن كانت «إرسائيـل» ألسـباب برغماتية اسـتقبلت مؤقتًا عماال ً أجانـب .يف منتصف
عـام  ،2005شـكلت الحكومـة اإلرسائيليـة لجنـة استشـارية ،تشـكلت مـن مجموعـة محامين (وقد
.Lustick, Ian, 2010 .116
.Ibid .117
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َرأ َ َسـها الوزير السـابق املعـروف «أمنون روبنشـتاين») ،وتلخصـت مهمتها يف إجـراء مراجعة فاحصة
لسياسـة «الهجـرة» اإلرسائيليـة .وكان هدفها تحديد سياسـة «إرسائيـل» بخصوص «الهجـرة» ،بحيث
ال تكـون تلـك السياسـة قائمـة حصرًا عىل اعتبـارات أمنيـة ،بل تهـدف إىل ضمـان وجـود «إرسائيل»
كدولـة «يهوديـة وديمقراطيـة» .وأوصـت اللجنـة يف تقريرها بـأن تشـمل «الهجـرة» إىل «إرسائيل» يف
َ
األشـخاص الذيـن يندرجـون خـارج «قانـون العـودة» ،وعلى األقـل أولئـك الذيـن تزوجوا
املسـتقبل
مواطنين إرسائيليين ،أو األشـخاص ذوي حـق اإلقامـة الدائمة .هـذه التوجهات تشير إىل مدى حاجة
املؤسسـة اإلرسائيليـة إىل مواجهـة الخطـر الديمغـرايف الداهـم ومسـتقبل «يهودية» الدولـة ،من خالل
زيـادة أعـداد «املهاجريـن» إىل «إرسائيـل»ْ ،
وإن شـكليًّا ،من خلال إبـداء مرونة أكرب بهـذا الخصوص
لـم تكـن قائمة قبـل ذلك.
«دولة الشعب اليهودي» َو «القنبلة املوقوتة»
ناقـش الباحثـان اإلرسائيليان «عـوزي رفهون» َو «جلعاد مَ ْلخ» مسـتقبل الوجود اليهودي يف فلسـطني
مـن زاويـة «حـق تقرير املصير» ،فتسـاءال« :ما هـي األغلبيـة اليهوديـة الثابتـة الالزمـة للحفاظ عىل
حـق الشـعب اليهـودي يف تقرير املصير؟»؛ وأجابـا بأن األغلبيـة الديمقراطيـة العادية هـي  51%من
إجمـايل ّ السـكان؛ إال أنهمـا أقـ ّرا بـأن هـذه األغلبية أو مـا هو قريـب منها ،ال تجيـز لليهـود ،أو ربما ال
تُمَ ِّكنهـم ،ممارسـة حقهـم يف «تقريـر املصري» الحصري بهم يف إطـار دولـة «إرسائيل»؛ بسـبب حالة
االغتراب التي سيشـعر بهـا «غري اليهـود» يف دولة تعـ ِّرف ذاتهـا «دولة الشـعب اليهـودي»َّ .118
وتوقع
الباحثـان أن نسـبة األغلبيـة اليهوديـة يف إطار حدود دولـة «إرسائيل» مـا قبل حدود حزيـران ،1967
لـن تقـل عـن  75%مـن إجمـايل ّ السـكان؛ إىل جانب «»أقليـة» قوميـة عربية كبيرة تسـتخدم األدوات
الديمقراطيـة اإلرسائيليـة املتاحـة لتمثيـل مصالحهـا ،إال أن هـذا لن يمنع حـرا ًكا باتجاه دولـة «ثنائية
القومية» .119
 .118رافهون عوزي ،وغلعاد مالخ( 2008 ،مصدر سابق)
ال يرى كاتب هذه الدراسة (ج .ك ).أن هناك ما يربر الحديث عمّ ا يُسمى «حق الشعب اليهودي يف تقرير املصري» يف فلسطني؛ وذلك أن «حق
نحو ما أقرته «املواثيق والقوانني الدولية» -يتعامل أصالً مع حق الشعوب يف تقرير مصريها عىل أوطانها ،ال عىل أوطان
تقرير املصري» –عىل ِ
شعوب أخرى احتُ ّلت واستُ ِ
عمرت ،بل اقتُلِع معظم أبنائها منها .عىل أي حال ،من الواضح أن اليهود يف فلسطني ال يشكلون أمة ،سواء يف ذلك
ما قبل قيام «الدولة اليهودية» أو ما بعده؛ ألنه ال تتوفر فيهم مجموعة من الرشوط األساسية التي ينبغي أن تتوفر يف األمة ،مثل االستقرار
والتكوين التاريخي عىل مدى قرون واللغة واألرض املشرتكتني ،والثقافة املشرتكة والحياة االقتصادية املشرتكة والتكوين النفيس املشرتك .قبل
قيام «الدولة اليهودية» عام  ،1948لم يكن لليهود أرض مشرتكة ،بل إن األرض التي احتلوها (نحو  78%من مساحة فلسطني التاريخية)
ليست لهم ،وسيطروا عليها بالقوة والعنف الدموي واإلرهاب الفايش واملذابح البرشية الشاملة ،وطرد واقتالع السكان األصليني من أراضيهم
وقراهم ومزارعهم ،وقذفهم وراء «الحدود» إىل مخيمات اللجوء .وبالتايل ،ال يمكن الحديث عن امتالك اليهود عرب التاريخ ً
أرضا مشرتكة يف
ً
وسوقا مشرتَ َك ْي ال بد أن يتوفرا عىل هذه األرض املشرتكة التي استقر فيها عرب القرون الشعبُ األصيل واملالك الرشعي لها،
فلسطني ،واقتصادًا
ُ
قرسا من أرضه ،وحُ ِرم بالتايل من حقه الرشعي يف تقرير مصريه يف وطنه .من هنا ،ال تنطبق عىل
أي الشعب العربي الفلسطيني الذي انت ِزع ً
تجمع املستوطنني الكولونياليني اليهود يف فلسطني مواصفات األمة ،وبالتايل ال ينطبق عليهم مبدأ حق تقرير املصري املتجسد يف إقامة الدولة
الخاصة بهم.
 .119املصدر السابق.
يعتقد كاتب هذه الدراسة (ج .ك ).بأن طرح دولة «ثنائية القومية» يف فلسطني يفرتض «املساواة يف الحقوق القومية» للعرب واليهود ،وهذا
يعني أن العرب واليهود «قوميتان متساويتان»؛ األمر الذي يطمس الفارق الجوهري األسايس بني الوجو ِد الصهيوني الكولونيايل يف فلسطني
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على أي حـال ،نسـبة الفلسـطينيني يف «إرسائيـل» حاليًّـا (باسـتثناء القدس) تصـل إىل قرابـة ،18%
وتتوقـع التقديـرات اإلحصائيـة اإلرسائيليـة أن تبلـغ نسـبتهم عـام  2035نحـو الربـع مـن إجمـايل ّ
السـكان (الفصـل األول) ،علما أنهم يشـكلون أغلبية سـكانية يف منطقـة الجليل .يضـاف إىل ذلك أن ما
يتراوح بين َ 330,000و  350,000مـن «مهاجـري» دول االتحاد السـوفياتي السـابق إىل «إرسائيل»
هـم مـن غير اليهـود ،120علاوة على األرمـن والرشكـس وغريهـم ،أو إن أحـد الزوجني غير يهودي.
ويف مطلـع «الهجـرة» الكبيرة مـن دول االتحـاد السـوفياتي السـابق إىل «إرسائيـل» ( )1990كانـت
نسـبة «غير اليهود» (الفلسـطينيني  +غير اليهود مـن دول االتحاد السـوفياتي السـابق  +العمال غري
اليهـود األجانـب وأرسهـم  +األرمـن والرشكس وغريهـم ).الذيـن يعيشـون يف «إرسائيل» (مـن إجمايل ّ
السـكان) نحو 18.6%؛ بينما وصلت النسـبة يف عـام  2009إىل  ،28.35%أي بزيـادة تفوق .50%121
هـذا يعنـي أن نسـبة اليهـود يف «إرسائيل» بحـدود ما قبل حزيـران عـام  1967قد ال تتجـاوز .72%
وإذا أضفنـا إىل ذلـك أن معـدل التكاثـر الطبيعـي لـدى الفلسـطينيني يف «إرسائيـل» هـو ِضعْ فا معدل
التكاثـر لدى اليهـود اإلرسائيليني ،وأن معـدل «الهجـرة» إىل «إرسائيل» هزيل ،مقابـل تعاظم «الهجرة»
املعاكسـة ،فقـد نجـد أن نسـبة اليهـود يف «إرسائيـل» حاليًّـا أق ّل مـن 72%؛ وهـو ما يعني أن نسـبة
إجمـايل ّ الفلسـطينيني واإلرسائيليين غير اليهود يف فلسـطني التاريخية قـد تجاوزت الــ ( 48%انظر
الحسـابات السـكانية يف الفصـل األول) ،وقـد تكـون تجـاوزت نسـبة 50%؛ ممّ ا يجعل مسـألة ميزان
«الهجـرة» يف «إرسائيـل» سياسـية إستراتيجية بالدرجـة األوىل ،ال مجرد مسـألة ديمغرافية .لـذا ،كثريًا
ملـا احرتفـت القيـادة اإلرسائيلية الزعم أن ما يسـمى «الال سـاميّة» يف فرنسـا ودول أوروبيـة أخرى قد
تفاقمـت ،محاولين حث اليهـود األوروبيين للهروب مـن بلدانهـم َو «الهجـرة» إىل «إرسائيل».
هنالـك عاملان هامـان يؤثران على انطبـاع اإلرسائيليني حـول مـدى «يهوديـة» دولتهـم ،تتجاهلهما
املؤسسـة اإلحصائيـة اإلرسائيليـة الرسـمية .يتمثـل العامـل األول يف املمارسـة اإلحصائيـة اإلرسائيلية
املعمـول بهـا؛ وهي التعـداد املـزدوج للمسـتوطنني اإلرسائيليين يف الضفـة الغربية (حتـى اليوم) ويف
قطـاع غزة (قبل عـام )2005؛ وكأن أولئك املسـتوطنني يقطنـون يف «إرسائيل» ويف الضفـة والقطاع يف
ّ
إجمايل السـكان
آن معً ـا .122الهـدف مـن هـذه العملية اإلحصائيـة املخادعة هـو رفع نسـبة اليهود من
يف «إرسائيـل» ،وكذلـك ،يف ذات الوقـت ،إبراز مـدى االرتفاع الحاصل يف نسـبة اليهـود يف الضفة الغربية
(حاليًّـا) ويف قطـاع غـزة (قبـل عـام  .123)2005أمـا العامل الثانـي الذي يجـري تجاهلـه ،فيتمثل يف
اسـتبعاد املعطيـات الخاصـة بعـدد العمـال املهاجريـن املقيمني ،سـوا ٌء يف ذلـك «الرشعيـون» أو «غري

.120
.121
.122
.123

كنتيجة لغزو استعماري استيطاني ،والوجو ِد الطبيعي غري العدواني عرب تواصل تاريخي للشعب العربي الفلسطيني؛ وهو ما يعني أن جوهر
الشعب العربي الفلسطيني وحقه
الرصاع يف األرض املحتلة عام  ،1948كما يف فلسطني بعامة ،هو رصاع قومي يدور حول وطن محتل بني
ِ
وكيان كولونيايل استيطاني من جهة أخرى .وليس الرصاع بالتايل رصاعً ا اجتماعيًّا (طبقيًّا) يتمحور
يف تقرير املصري يف فلسطني من جهة،
ٍ
حول طبيعة النظام االجتماعي يف «إرسائيل» ،وينتهي (أي الرصاع) بمجرد استالم حزب إرسائييل «تقدمي» للسلطة فيها.
.Lustick, Ian, 2011, p. 36
.Ibid. p. 39
.Ibid
.Ibid
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الرشعيني» .124
«الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» تُعتبر مصرييـة ،بـل يعتمـد عليهـا مسـتقبل وجـود «إرسائيل»،
وبخاصـة لـو علمنـا أن أكثـر مـن نصـف الزيـادة السـكانية اليهوديـة خلال العقـود األخيرة كان
بسـبب «الهجـرة» إىل «إرسائيـل» .القيـادة الصهيونيـة دأبـت يف السـنوات األخيرة على التحذيـر مما
تسـميه «القنبلـة املوقوتـة» املتمثلـة يف خصوبـة اإلنجاب الفلسـطيني؛ بـل إن قيـادات إرسائيلية كثرية
باتـت تخافهـا أكثـر من االستشـهاديني الفلسـطينيني .لـذا ،فهـي تطالب الجميـع ،وبخاصة السـلطة
الفلسـطينية ،بـأن يعرتفـوا ب ِ
ــ «إرسائيـل» دولـة «يهوديـة» ،وذلـك كرد فعـل إرسائييل هسـتريي عىل
حقيقـة أن «يهوديـة إرسائيـل» يف الواقـع آخـذة يف التناقـص أكثـر فأكثـر .الهـدف اإلستراتيجي من
مسـألة االعتراف ب ِ
ــ «إرسائيـل» دولـة «يهوديـة» هو رشعنـة الحفاظ على األغلبيـة اليهوديـة ،بكافة
الوسـائل املمكنـة؛ بما يف ذلك مشـاريع االقتلاع والتهويد املسـتقبلية التي قد تسـتهدف الفلسـطينيني
يف «إرسائيـل» أو حتـى يف الضفـة الغربيـة.
أسطورة «الشعب اليهودي»
إن السـهولة التـي يتخـذ بهـا العديـد مـن اليهـود اإلرسائيليين قـرا ًرا بالتجنـس بجنسـية أجنبية ،أو
بالهجـرة نهائيًّـا مـن «إرسائيل» ،تشير إىل هشاشـة الرابط الدينـي والتاريخي لإلرسائيليني بفلسـطني
وإىل ضعـف ارتباطهـم ب ِ
ــ «الوطـن» الوهمي الذي سـوّقته لهـم الحركـة الصهيونية .بـل إن محاوالت
تربيـر وجود «الدولـة اليهودية» لـم تتجاوز االسـتعانة بامليثولوجيـا الدينية املليئة باألسـاطري والرموز
التوراتيـة والتلموديـة التـي لـم تسـندها الوقائـع واملعطيـات العلميـة والتاريخيـة واألثريـة .التجمع
اليهـودي اإلرسائيلي يف فلسـطني يفتقـر إىل الهُ ويّـة القوميـة الحقيقيـة الجامعـة التي تتجـاوز ُهويّة
امليثولوجيـا الدينيـة .وكمـا سـنرى ً
الحقـا ،بـرزت يف السـنوات األخيرة بعـض الدراسـات األكاديمية
نحـو واضـح يف مسـ َّلمات صهيونية مثل «الشـعب
لباحثين ومؤرخين يهـود إرسائيليني شـككت عىل
ٍ
اليهـودي» َو «أرض إرسائيـل» ،بـل لقـد نفى بعضهـا مصداقيتهـا العلميـة والتاريخية.
تتناقـض مسـألة «الدولـة اليهوديـة» مـع حقيقـة أن الـدول الحديثـة قامت أصلاً عىل أسـس قومية؛
بينمـا اليهـود يف فلسـطني ال يشـكلون قومية وبالتـايل أمة (راجـع الهامـش  .)118اليهـود عبارة عن
مجموعـة إثنيـة (عرقيـة) أو تجمـع مـن الجماعـات اإلثنيـة ،مـن املتدينني وغير املتدينين .إن بعض
أعظـم العقول يف العالـم الحديث (باروخ سـبينوزا ،كارل ماركس ،سـيغموند فرويد ،ألربت أينشـتاين،
كارل سـاغان ،جـاك دريـدا ،وغريهـم) كانـوا يهود غري مؤمنين أو ملحديـن .بل كان لثيودور هرتسـل
نفسـه ،مؤسـس الحركـة الصهيونيـة ،القليـل من االهتمـام بالديـن .من هنا نجـد أن «قانـون العودة»
اإلرسائيلي يسـمح لليهـود امللحديـن واللا أدريين ،أو الذيـن اعتنقـوا ديانـات أخـرى ،بأن يكتسـبوا
الجنسـية (املواطنـة) عىل أسـاس إرثهم الدينـي وحده ،علمً ـا أن أكثر مـن ثلث اليهـود اإلرسائيليني هم
.Ibid .124
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من الالأدريين أو مـن امللحدين.
«شـلومو سـاند» ،املـؤرخ اإلرسائيلي واملـدرس يف جامعـة «تل أبيـب» ،نرش عـام  2008كتابًـا بعنوان
«اختراع الشـعب اليهـودي» ،يقـول فيـه إنه لم يكـن هناك ،عبر التاريخ« ،شـعب يهودي» بحـد ذاته،
بـل ديـن يهـودي فقـط؛ ويـرى «سـاند» أن التجمعـات اليهوديـة انبثقت وانتشرت يف اليمن وشـمال
أفريقيـا وإسـبانيا والقوقـاز ،وال عالقـة لتلـك التجمعات باليهـود الذين عاشـوا يومً ا يف مـا يُعْ َرف اآلن
ــ «إرسائيـل» .125ويـرى «سـاند» ْ
ب ِ
أن ال وجـود لِمـا يسـمى «املنفـى» اليهـودي القرسي الذي نشـأ يف
القـرن األول امليلادي عىل أيـدي الرومان ،ويؤكـد أن هذه الرواية مجـرد أسـطورة؛ إذ إن معظم اليهود
املعارصيـن ينحـدرون من أولئك الذيـن اعتنقوا اليهودية يف عصـور متأخرة وعاشـوا يف بلدانهم األصلية
يف أنحـاء مختلفـة ممـا يُعـ َرف حاليًّا ببلـدان الرشق األوسـط وأوروبـا الرشقية .126وينسـف «سـاند»
الحالـة اإلرسائيليـة («إرسائيـل») ،مؤيـدًا حـل «الدولة الواحـدة» .127من هنـا ،إن الطلـب اإلرسائييل أن
يتعهـد املواطنـون غري اليهـود الجدد بالـوالء للدولـة «اليهوديـة والديمقراطية» يهـدف إىل إدراجهم يف
قسرا باملوافقة عىل
سـج ّل الرافضين لحـل «الدولـة الواحـدة» .ومـن الواضـح أن دولـة تُ ْرغِ م النـاس
ً
األيديولوجيـا الصهيونيـة ،وتحديـدا «الدولة اليهوديـة» ،هي عبارة عن دولة فاشـية وعنرصيـة ببنْيتها
وأهدافها.
«اليهود يف طهران أكثر أمانًا من عسقالن»
دراسـات عديـدة جرت يف «إرسائيـل» ،إضافة إىل دراسـة أجرتها منظمة «إيبـاك» ( )AIPACالصهيونية
األمريكيـة ،وأخرى أَعَ دَّهـا «الصندوق القومي اليهـودي» يف أملانيا ،بيّنت أن نحو نصـف اليهود القاطنني
يف «إرسائيل» يفكرون يف مغادرة فلسـطني يف السـنوات القليلة املقبلة إذا اسـتمرت االتجاهات السياسـية
واالجتماعيـة الراهنـة .128وقـد أظهرت دراسـة اسـتقصائية ،أجراها عـام « 2008مركز تـراث مناحيم
بيغـن» يف القـدس ،أن  59%مـن اإلرسائيليني توجهوا ،أو كانـت لديهم نية التوجه ،إىل سـفارات أجنبية
لالستفسـار عن الجنسـية وجـواز السـفر ،أو التقدم بطلب الحصـول عليهـا؛ وتُقدَّر النسـبة اليوم بما
يقـارب  .70%129وبحسـب باحثين مـن جامعـة «بار إيلان» أجـروا دراسـة نرشتها مؤخـ ًرا منظمة
إرسائيليـة غير حكومية تدعـى «إريتس أحرييـت» (وطن مختلـف) تزعم أنها تسـعى للحـوار الثقايف،
بحسـب أولئـك الباحثين ،إن عـدد اإلرسائيليني الذيـن يفكرون يف مغادرة فلسـطني يـزداد برسعة؛ وقد
وجـدت دراسـتهم أن أكثـر مـن  100ألـف إرسائيلي يحملـون حاليًّا جـواز سـفر أملانيًّا ،علمـا أن هذا
العـدد يزداد سـنويًّا بأكثـر من  7,000سـنويًّا ،يف مسـار آخذ يف التسـارع .130ويقول مسـؤولون أملان
.125
.126
.127
.128
.129
.130

ساند شلومو( 2010 ،الرتجمة العربية).
املصدر السابق.
املصدر السابق.
.Lamb, Franklin, 2011, p. 5
.Ibid
.Ibid
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إن أكثـر مـن  70ألف جـواز أملاني قـد ُمنِحوا إلرسائيليين خلال الفترة  .2010131-2000وباإلضافة
إىل أملانيـا ،هنـاك أكثـر مـن مليـون إرسائيلي يحملـون جـوازات سـفر أجنبية أخـرى ،وهم على أهبة
االسـتعداد «للنزوح» إن تدهـورت األوضاع الحياتية واألمنيـة يف «إرسائيل» .132ويف عـام  2012تحديدًا،
ً 133
بلـغ عدد اليهـود اإلرسائيليين الحائزين عىل جـوازات أوروبيـة أكثر مـن  150ألفا.
ويف دراسـة اسـتقصائية أجرتهـا عـام  2012رشكـة األبحـاث اإلرسائيليـة ِ
«ميـداع ِشـيفوكي يس أي»
لصالـح جريـدة «هآرتـس» ،تَ َّ َ
بي أن  37%مـن اإلرسائيليني يرصحـون بأنهم يفكـرون يف «الهجرة» إىل
بلـد آخـر يف ٍ
وقت ما يف املسـتقبل .134وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» إىل أن إرسائيليني كثرييـن يفكرون،
بشـكل أو بآخـر ،يف العيـش يف دولـة أخـرى؛ وتبرز نزعـة «النـزوح» إىل بلد آخـر بوضـوح أكرب لدى
املصوتني ل ِـ «اليسـار» اإلرسائييل ،ويف أوسـاط الفئـة العمرية ( )49-30والعَ لمانيين واملوظفني ،وكذلك
لـدى اليهـود اإلرسائيليين القاطنين يف منطقة تـل أبيب وجنـوب «إرسائيـل» .135وأبرزت الدراسـة أن
املصوتين ل ِـ «اليمين» اإلرسائييل ،من الفئـات التقليدية واملتدينـة ،تزعم أن دولة «إرسائيـل» هي املكان
املركـزي ل ِ
ــ «الشـعب اليهودي» ،ولذا فهـم لن «يهجروهـا»؛ علمً ا أن هـذا الزعم ،الذي شـ َّك َل يف املايض
أسـاس الحركـة الصهيونيـة برمّ تها ،لم يعـد يميز مجمـل اإلرسائيليين واملبحوثني يف دراسـة صحيفة
«هآرتـس» تحديـدًا .136وقـد ن ُ ِّفذَت الدراسـة قبـل «حرب األيـام الثمانيـة» التي شـنتها «إرسائيل» ضد
قطـاع غـزة يف كانـون األول عـام  ،2012137ومـا تخللها من سـقوط مئـات الصواريخ الفلسـطينية يف
مختلـف أنحـاء املـدن واملسـتوطنات اإلرسائيليـة يف الجنـوب؛ بل وصلـت تلـك الصواريـخ ،ألول مرة،
إىل منطقتـي القـدس وتـل أبيب ،رغم رشاسـة العـدوان اإلرسائيلي ،وكثافـة النيران اإلرسائيلية وهول
القصـف والتدمير .إال أن الفترة الزمنيـة التـي جـرت فيها الدراسـة تميزت بأجـواء التصعيـد األمني
الكبير يف جنـوب فلسـطني ،إضافة إىل نشـوب ريـاح الحرب مع إيـران (الحـرب التي لـم تندلع).138
وأشـارت دراسـة «هآرتـس» إىل أن معظـم املبحوثين الذين ينـوون «الهجـرة» من «إرسائيـل» (55%
مـن الذيـن يفكرون يف «النزوح») أفادوا أن السـبب األسـايس لذلك هـو صعوبة تقدمهـم االقتصادي يف
«إرسائيـل» .139ويف سـياق تعليقهـا عىل الدراسـة ،قالت صحيفـة «هآرتس» إنه ال يمكـن تجاهل حقيقة
أن أعـدادًا متعاظمـة مـن اإلرسائيليين يفكرون أن «إرسائيل» ليسـت هـي املكان الذي يسـتحق العيش
ً
أساسـا أبنـاء وأحفـاد اليهود
فيـه؛ كمـا أن غالبيـة الذيـن يسـتصدرون جـوازات سـفر أوروبيـة هم
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
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ذوي األصـول األوروبيـة ،أي «األشـكناز» .140وتابعت «هآرتـس»« :الخطر الوجودي الـذي وَحَّ دَنا يومً ا
مـا هـو ذاتـه ً
أيضا الـذي يفرق بيننـا؛ وذلـك أن الدولـة عجزت عـن توفري تعويـض أو حل للمشـكلة
الوجوديـة يف منطقتنا».141
بعـد نحـو عرشة أشـهر عىل حـرب األيـام الثمانيـة ضد قطـاع غـزة ،وتحديـدًا يف ترشيـن الثاني عام
 ،2013نشرت القنـاة العـارشة الفضائيـة اإلرسائيليـة نتائـج اسـتطالع للـرأي (أَجْ َرتْه القنـاة ذاتها)
حـول «الهجـرة» املعاكسـة ،أرشف عليـه الربوفيسـور «كميـل فوكس» ،كشـف أن أكثر مـن  51%من
اإلرسائيليين يفكـرون يف ترك «إرسائيـل» َو «الهجرة» إىل خارجهـا ،وبخاصة نحو أمريكا الشـمالية.142
كذلـك إن  78%مـن األ ُ َس اإلرسائيليـة تدعم سـفر أبنائها إىل الخـارج ،وقد ألقت األخرية مسـؤولية هذا
الواقـع على الحكومـة اإلرسائيلية .143وبحسـب التقريـر ،إن موجة «الهجرة» املعاكسـة مـن «إرسائيل»
ارتفعـت خلال السـنوات الثلاث 2013-2010؛ فـإىل واليـة أمريكيـة واحدة فقـط ،مثـل نيوجريس،
«نـزح» خلال الفترة ذاتهـا (بلا نيـة للعـودة إىل «إرسائيل») نحـو ألفـي عائلـة يهوديـة .144األرقام
التـي كشـفها التقريـر شـكلت صفعـة مدوّيـة للمؤسسـة اإلرسائيليـة الرسـمية واملجتمـع اإلرسائييل
بشـكل عـام ،وأفـرزت أصـداء واسـعة جـدًّا؛ فكثـرت املناشـدات والصيحـات ملعالجـة هـذه الظاهرة
ً
درجة نَعَ َ
ـت فيها
وعواقبهـا على مسـتقبل «إرسائيـل» .وبلغت هسـترييا الردود على نتائج االسـتطالع
«يائير لبيـد» وزيـر املاليـة اإلرسائيلي «املهاجرين» مـن «إرسائيـل» بالبعوض الـذي يتهـاوى .145وقد
عَ ـ َزا التقريـر التلفزيونـي أسـباب «الهجرة» املعاكسـة مـن «إرسائيـل» إىل عوامل اقتصاديـة ،مثل غالء
املعيشـة وارتفـاع تكاليف الحياة وأسـعار الشـقق ومـا إىل ذلك.146
وإثـر العـدوان اإلرسائيلي على قطـاع غـزة ،خلال تمـوز-آب عـام  ،2014الـذي اسـتمر  51يومً ـا،
بثـت القنـاة الثانيـة اإلرسائيليـة (بعد نحو أسـبوعني مـن توقف العـدوان) اسـتطالعً ا للـرأي رمى إىل
فحـص نسـبة اليهـود اإلرسائيليني الذيـن يفكـرون يف «النـزوح» من «إرسائيـل»؛ فتبين أن  30%من
املسـتط َلعني ينوون بشـكل ِجـدّيّ «الهجرة» من «إرسائيل» إذا سـنحت لهـم الفرصـة .147ويف ما يتعلق
بالوصمـة السـلبية التـي كانت تُلصـق يف املـايض باليهود الذين قـرروا «النـزوح» من «إرسائيـل»َ َّ ،
بي
االسـتطالع أن  36%فقـط يتبنـون نظـرة سـلبية تجـاه أولئـك الذين قـرروا «النـزوح» ،بينمـا اعترب
الباقـون (« )64%النـزوح» مـن «إرسائيـل» أمـ ًرا إيجابيًّـا ،أو أن موقفهـم كان حياديًّا تجـاه مَ ن قرر
«النـزوح» .148وتطرقـت القنـاة ذاتهـا إىل أغنية عربيـة جديدة بعنـوان «برلني» تدعـو إىل «الهجرة» من
.140
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«إرسائيـل» إىل «برلين» بـدل الهجرة من هنـاك خالل الحـرب العاملية الثانيـة؛ وتقول األغنيـة« :أجداد
اليهـود َقدِمـوا إىل إرسائيـل ال حبًّـا بالصهيونيـة ،بـل ً
خوفا من املـوت عىل يـد النازية ،بينما انعكسـت
اآليـة اليـوم ،فالهجرة مـن إرسائيل لربلين تأتي ً
خوفـا من املـوت ً
أيضا».149
يف آب عـام  ،2014أثنـاء العـدوان اإلرسائييل عىل غـزة ،كتب «يويس نحوشـتان» املحـارض اإلرسائييل يف
القانـون يف جامعـة «كيـل» الربيطانيـة« :الليرباليون اإلنسـانيون يجب أن يفتشـوا عن واقـع طبيعي يف
ً
إرسائيلية.
دولـة طبيعيـة ،ويجب أن يهجـروا إرسائيـل ،وأن يوفروا ألبنائهم مسـتقبالً أكثـر أمنًا وأقـل
أحيانًـا ،يتمثـل الحـل الشـجاع يف عدم خـوض حرب خارسة ،بـل ،بكل بسـاطة ،يف النهـوض والهروب
فـو ًرا» .150ولفـت «نحوشـتان» إىل أن «إرسائيليني ليرباليني ويسـاريني» كثريين يشـعرون ْ
بـأن ال مكان
ّ
لهـم يف دولـة «إرسائيل»،
وبـأن عليهـم البحث عن مـكان آخر للعيـش فيه.151
وإثـر توقـف عـدوان تموز-آب عـام  ،2014ن ُ ِ
شرت يف وسـائل اإلعلام اإلرسائيلية بضع مقـاالت كتبها
مثقفـون وكتـاب وصحافيـون يهـود إرسائيليون ،شـكلت ما يشـبه مقـاالت «الـوداع»« .روغِـل ألفري «
الصحـايف اليهـودي العَ لمانـي املعـروف يف إرسائيل ،كتـب يف جريدة هآرتـس (نهاية آب عـام :)2014
«إرسائيليتـي ويهوديتـي ال تشـكالن مكونات حيويـة يف ُهويّتي؛ فجواز السـفر األجنبي الـذي بحوزتي
ليـس مسـألة فنيـة فقـط ،بل نفسـية أيضـا ...لـديّ عدد غير قليل مـن الدول التـي أسـتطيع العيش
فيهـا بأريحيـة ...مـن الواضـح أن إرسائيل تعـرض عيل َّ صفقة سـيئة ،بينمـا يف العالم صفقـات كثرية
أفضـل بمـا ال يقـا َرن .وأنـا ،مثـل كل أب يؤمن ْ
بـأن ليس على أبنائه أي واجـب وطني تجـاه إرسائيل
الحاليـة ،وال يجـب عليهـم املخاطـرة بحياتهـم أو املـوت مـن أجلهـا؛ وبلا أدنـى شـك ،سـأحكم عىل
أبنائـي بالتعاسـة إن أنشـأتهم هنـا ...الوزيـر أوري أوربـاخ يقـول إنـه علينـا أن نقر بحقيقـة ْ
أن يف
جيلنـا وجيـل أبناءنـا سـنرغم كل بضـع سـنوات عىل خـوض حروب يمـوت فيهـا مواطنـون .إنه عىل
حـق؛ فهـذه هي ظـروف وجودنا هنا .الصواريخ سـتتواصل يف السـقوط عىل رؤوسـنا من أجـل أمثاله
مـن املسـتوطنني .أعتقـد أن هـذا الصراع ميئوس منـه؛ فلن تكـون هنا أيـة تسـوية ،ولن تقـام دولة
فلسـطينية ،أمـا الدولـة الثنائيـة القومية فسـتكون بمثابـة الجحيم ...إرسائيـل ال تسـتحق الثمن الذي
تلتهمـه منـا؛ إذ يعيـش فيهـا أغلبيـة قومية-متدينة-متشـددة ،وبالتـايل لن يبقـى أسـلوب حياتنا عىل
قيـد الحيـاة يف وطننـا .لدينـا يف أماكـن أخـرى فـرص أفضل بكثري كـي نحيا وفـق نمط حياتنـا .هذه
هـي الحقيقـة .أنـا ال أسـتطيع أن أبـرر ألطفـايل مواصلـة العيش هنـا؛ فإرسائيـل مكان خطير يأخذ
منهـم أكثـر بكثير مما يعطيهم ،وذلك ألسـباب غير مقبولة بالنسـبة يل .وبالنسـبة يل ً
أيضـا ،حكم تل
أبيـب مماثـل لحكم غلاف غـزة ،إذ ال يمكننا أن نعيش هنـا حياة جيدة؛ فهنـا قد نمـوت ،أو يمكننا أن
نحتمـي مـن القصـف ،ويمكننا ً
أيضـا ،بكل بسـاطة ،مغـادرة البلد».152
.149
.150
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وتُعَ ـ ّد الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن بين الـدول األكثـر جاذبيـة لإلرسائيليين الذيـن يفكـرون يف
«الهجـرة» مـن «إرسائيـل» ،وهي ربمـا أكثر الـدول ترحيبًا ب ِ
ــ «هجرة» كهـذه؛ إذ ثمّ ة حاليًّـا أكثر من
نصـف مليـون إرسائييل يحملـون جوازات سـفر أمريكيـة ،إىل جانب نحو ربـع مليون طلب (جنسـية)
معلـق .153وخلال االجتماعات التي جـرت عام  2011يف واشـنطن بني وفد رئيس الحكومـة االرسائيلية
نتنياهـو وموظفين أمريكيني موالني ل ِ
ــ «إرسائيل» ،أُعْ لِن عـن تأكيدات قدمها مسـؤولو منظمة «إيباك»
مفادهـا أنـه إذا أصبـح األمـر رضوريًّا ،فـإن الحكومة األمريكية سـتصدر ،على وجه الرسعـة ،جوازات
سـفر أمريكيـة لجميع اليهود اإلرسائيليني الذين يسـعون للحصـول عليها؛ أما العـرب يف «إرسائيل» فال
حاجـة ألن يقدمـوا طلبـات الحصول على تلك الجـوازات .154كما أشـارت منظمة «إيبـاك» لإلرسائيليني
بالوثـوق يف الكونغـرس األمريكي الذي سـيوافق على تمويل اليهـود اإلرسائيليني القادمين (إىل الواليات
املتحـدة)؛ حيـث إنه «سـيخصص لهـم ِمنَحً ـا نقدية كبرية إلعـادة توطينهم ولتسـهيل مرحلـة االنتقال
إىل بلدهـم الجديـد» .155وباإلضافـة إىل اليهـود اإلرسائيليني الذين قـد يفكرون يف الحصـول عىل «جواز
تأمين» لبلـدان «الشـتات» (حسـب املصطلـح الصهيونـي) ،يعيـش نحـو  7.9مليون يهـودي خارج
«إرسائيـل» ويشـكلون ما يقـارب  57%من إجمايل ّ اليهـود (يف «إرسائيل» وسـائر أنحـاء العالم) 156لن
«يهاجـروا» إىل «إرسائيل» .وبحسـب «جوناثان رينهولد» الربوفيسـور يف جامعة بـار إيالن واملتخصص
يف العالقـات األمريكية-اإلرسائيليـة ،فـإن اليهـود يف طهـران هـذه األيـام قـد يكونـون أكثـر أمانًـا من
عسـقالن؛ وذلـك حتى تبـادر «إرسائيـل» أو الواليات املتحـدة األمريكية إىل قصـف إيران.157
كذلـك إن يهـودا إرسائيليني كثرييـن ينظـرون إىل أوروبا باعتبارهـا أملهم يف املالذ املسـتقبيل ،وبخاصة
أثنـاء الحـرب؛ فاليهـود األشـكناز يبحثون عن أية وسـيلة للحصول عىل جنسـية بولنديـة ،أو هنغارية،
أو أملانيـة أو غريهـا؛ بينمـا يسـعى اليهـود الرشقيـون للحصول عىل جنسـية إسـبانية أو فرنسـية.158
املحامـي «دان أسـن» املختـص بتوفير جنسـيات أملانيـة ونمسـاوية للمواطنين اإلرسائيليين يقـول:
«األمـر األكيـد أن هنـاك ارتفاعً ـا يف عدد الذين توجهـوا إلينا خالل فترة الحرب (صيف العـام ،)2014
إذ ثمّ ـة ارتفـاع متواصـل يف عـدد الذيـن يتوجهـون إلينـا أثنـاء األزمـات ...لقـد بلـغ االرتفـاع يف عدد
طالبـي الجنسـيات األجنبية ،بسـبب الحرب ،عشرات باملئة ...األرجـح أن نلمس ،خالل الفترة الطويلة
القادمـة ،التأثير الحقيقـي للحـرب يف غـزة على هجـرة اإلرسائيليين إىل أوروبـا» .159ومـن ناحيتها،
أشـارت املحاميـة «جويل دنيئيـل» ،االختصاصية يف التجنيس الفرنيس واسـتصدار الجوازات الفرنسـية،
إىل أن عـدد طالبـي الجنسـية األجنبيـة يرتفـع باسـتمرار ،وليـس أثناء الحـروب حرصًا .وكشـفت عن
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159

.Lamb, Franklin, 2011
.Ibid
.Ibid
راجع الفصل الرابع.
.Lamb, Franklin ,Ibid
أفيفي ،يوفال“ .اإلرسائيليون الذين يحلمون بالهجرة ألوروبا”AL-Monitor Newsletter 7/08/2014 .
املصدر السابق.
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أن عائلات كثيرة من مسـتعمرات جنـوب «إرسائيـل» (ما يسـمى «غالف» قطـاع غـزة) غالبيتهم من
أصـول جزائريـة وتونسـية ،توجهـوا إليها للحصول عىل جنسـية فرنسـية.160
«بوليصة تأمني» لأليام العاصفة
كمـا بيّنّـا يف الفصـل الثالـث ،تُعَ ـ ّد العوامـل السياسـية واألمنية ،ومـن ثَـ ّم االقتصادية-املعيشـية ،من
أهـم دوافـع «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة ،أو التفكري يف «الهجرة» املعاكسـة ،أو يف امتالك جواز سـفر
إضـايف؛ فعـدم االرتيـاح والقلق وعـدم الشـعور باألمن ،سـواء على الصعيـد الشـخيص أو «الوطني»،
تُعتبر مـن أبـرز دوافع امتلاك اليهودي اإلرسائيلي لجواز سـفر َ
آخر أو سـعيه إىل ذلك؛ حيـث إن هذا
الجـواز بمثابـة «بوليصـة تأمين» لأليـام «املاطرة والعاصفـة التي تلـوح بوضـوح يف األفق».161
األسـاطري ِّ
املؤسسـة للحركـة الصهيونيـة ،مثـل «أرض امليعـاد» وحلـم «الدولـة اليهوديـة» ،آخـذة يف
االنهيـار ،بمـا تعنيه «الهجرة» املعاكسـة مـن نقيض وجـوديّ «للدولـة اليهودية» ،وتعميق عـدم الثقة
اليهوديـة بجـدوى ومربر اسـتمرار مشروع «الدولة» الذي يشـكل أحد أهـم ركائـز الصهيونية الثالث
(الهجـرة؛ األرض؛ الدولة).
يف الواقـع ،تبـدو بعض التربيـرات والتفسيرات التي تركز على العامـل االقتصادي-املعيشي باعتباره
األهـم ل ِ
ــ «الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة ،مشـكو ًكا فيها وغير مقنعـة .فـإذا كان الدافع األسـايس ل ِـ
«الهجـرة» املعاكسـة اقتصاديًّـا؛ مـن غير الضروري عندئذ السـعي للحصول على جواز سـفر َ
آخر.
فمـن املعـروف أن اليهود اإلرسائيليين يتنقلون بح ّريّـة يف الواليات املتحـدة ،والتشـابك االقتصادي بني
تلـك األخيرة َو «إرسائيـل» يجعل من السـهل نسـبيًّا عىل اليهـود اإلرسائيليين الحصول على «البطاقة
الخضراء» ( )green cardلإلقامـة والعمل .وقد ينسـحب هـذا األمر عىل بعض البلـدان الغربية األخرى
ً
أيضـا ،مـا لم َ
توصم مجـر َم حرب .لكـن عندما نربط بين تصاعد معـدل «الهجرة» املعاكسـة والزيادة
الكبيرة يف رغبـة الكثير مـن اإلرسائيليين الحصول عىل جـوازات سـفر أجنبية ،نسـتنتج أن الرسـالة
مختلفـة :التخطيـط ل ِ
ــ «نـزوح» محتمل بجـواز سـفر أجنبي يعنـي أن هناك عـددًا مـن اإلرسائيليني
يتوقعـون تفـكك أو زوال «الدولـة» .بكلمـات أخـرى ،يتوقـع العديـد مـن اإلرسائيليين أن يأتـي ذلك
اليـوم الـذي يصبح فيـه جواز السـفر اإلرسائيلي عديـم القيمـة .وبالنظـر إىل أن «الهجرة» املعاكسـة
تُعَ ـ ّد بالنسـبة للصهاينـة «خطيئـة» أيديولوجيـة ،ليـس مـن املسـتغ َرب أن يقـول بعـض «النازحني»
السـتطالعات الـرأي إن دوافعهـم اقتصاديـة؛ فتربيـر كهـذا يبدو أسـهل وأقـل إحراجً ا .لكـن يف نهاية
املطـاف ،بصرف النظر عن األسـباب« ،نـزوح» اإلرسائييل يعـادل «تصويته» ل ِ
ــ «إرسائيـل» بقدميه».
ومـا يؤكـد اعتقـا َد كاتب هذه الدراسـة بـأن الدافع األسـايس ل ِ
ــ «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة يكمن
ً
أساسـا يف خـوف إرسائيليين كثرييـن من املصير الوجودي لدولـة «إرسائيـل» ،وهاجس تفـكك وزوال
 .160املصدر السابق.
.Ibid .161
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األخيرة ،هـو إجـراء «أوري أفنيري» -الكاتب اإلرسائيلي املخرضم -مقارنـة بني «إرسائيـل» واالحتالل
الصليبـي للبلاد العربيـة؛ مستشـهدا ب ِ
ــ «سـتيفن َرنسـيمان» املـؤرخ «األكثـر مصداقيـة» للحروب
الصليبيـة والذي قـال« :انهارت اململكـة الصليبية ألن الكثري مـن الصليبيني عادوا إىل أوطـان أجدادهم،
ـي مَ ـن تب َّقـى منهم يف
يف حين انضـم عـدد قليـل جـدًّا منهـم إىل الصليبيين .ويف نهايـة املطـاف ،أ ُ ْلقِ َ
البحـر» .162ولفـت «أفنيري» االنتبـا َه إىل أن اإلرسائيليين ال يتخلون عـن «الدولة» ألسـباب مادية فقط؛
«إذ إن بعضهـم قـد يعتقـد بأنه هاجـر ألن الحياة يف برلين أرخص من تـل أبيب ،ومن األسـهل العثور
على شـقق سـكنية ،كمـا أن الرواتـب أعىل؛ لكن املسـألة ليسـت محصـورة يف قـوة الجـذب نحو دول
أجنبيـة ،بـل هـي كذلـك مدى قـوة الرابـط بــالوطن أو مـدى ضعفـه» .163ويف محاسـبة عسيرة مع
ُبرز اإلرسائييل جواز سـفره خـارج حدود
ذاتـه الصهيونيـة ،أعلـن «أفنيري» ما يلي« :اليـوم ،عندما ي ْ ِ
دولتـه ،ال يشـعر باالعتـزاز ،بـل قد يشـعر بنـوع مـن التناقض مع الـذات («نحـن يف مواجهـة العالم
كلـه») ،وهـو يـدرك أن دولتـه يف نظـر الكثريين عبـارة عن دولـة فصـل عنرصي-أبرتهايـد ،تضطهد
وتقمـع شـعبًا آخر .كل إنسـان يف الخارج شـاهد صو ًرا ال تُحصى لجنود إرسائيليني مدججني بالسلاح
يتصـدون لنسـاء وأطفال فلسـطينيني؛ فال يشء يمكـن االفتخار به ...بل إن الشـباب اليهـود األمريكيني
لـم يعـودوا يفتخـرون بإرسائيل ،ويشـعر بعضهـم بالخجل».164
وحـ ّذر «أفنيري» مـن أن مبالـغ ماليـة ضخمـة (أكبر مـن اإلمكانيـات الحقيقيـة إلرسائيـل) يبتلعها
الجيـش الـذي تتزايـد طلباتـه باسـتمرار سـنة إثـر أخـرى؛ وأضـاف أن «احتاللنـا األبـدي لألرايض
الفلسـطينية يسـتنزف مواردنا الشـحيحة؛ وكذلك الشأن مع املسـتوطنات التي تسـتثمر فيها حكومتنا
مبالـغ ماليـة ضخمـة يعترب حجمهـا الدقيـق مـن أرسار الدولـة» .165ويف املـدى البعيد -عىل حـ ّد قول
«أفنيري» -ال يمكـن لدولـة صغرية مثـل «إرسائيـل» ،بمـوارد شـحيحة ،أن تحافظ على جيش ضخم
وسـلطة احتلال ومئات املسـتوطنات ،دون أن تف ّرط بكل يشء آخـر؛ إذ إن تكلفة طائـرة مقاتلة واحدة
أكثـر من تكلفـة مدرسـة أو مشـفى أو مخترب.166
َ
وصـوَّر «أفنيري» الواقـع الديمغـرايف اليهـودي الكولونيـايل البائـس بقولـه إن «اليهـود اإلرسائيليين
أصبحـوا بالفعل أقليـة يف بلد تحكمه إرسائيل من البحر املتوسـطإىل نهر األردن؛ فالغالبية الفلسـطينية
املحرومـة مـن كل الحقـوق يتزايـد عددهـا عامً ـا بعد عـام؛ ومع هـذه الزيـادة ،سـيتعاظم بالرضورة
القمـع واالضطهـاد ،وسـتزداد صـورة إرسائيل بشـاعة يف جميع أنحاء العالم؛ وسـيتالىش فخـر اليهود
بإرسائيل» .167
.162
.163
.164
.165
.166
.167

.Avnery, Uri 2013
.Ibid
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من سيبقى يف «إرسائيل»؟
الخريطـة الديمغرافية يف فلسـطني تبدو قاتمة جدًّا بالنسـبة للمؤسسـة الصهيونية؛ إذ إن نسـبة اليهود
َ
االنكماش الكبير الذي
إىل العـرب (داخـل «إرسائيـل») سـوف تنكمش بـكل تأكيـد ،أخـذًا يف االعتبـار
حصـل يف «الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» .هذا يعنـي أن العـرب يف «إرسائيل» الذيـن لديهم معدل
والدة أعلى مـن اليهـود (معـدل الزيـادة لـدى الفلسـطينيني يف «إرسائيل» نتيجـة الوالدة نحـو 3.5%
سـنويًّا ،مقابـل  1.9%لـدى اليهـود) ،سـوف يـزداد عددهـم برسعـة أكبر؛ وهو مـا يجعل نسـبتهم
مـن إجمـايل ّ السـكان تتزايـد باسـتمرار .وإن أضفنـا إىل ذلك الضفـة الغربيـة وقطاع غزة ،فـإن عدد
الفلسـطينيني يف فلسـطني التاريخيـة سـيتجاوز حتمً ـا عـدد اليهود خلال السـنوات القليلـة القادمة؛
ً
(مضافا إليهـا القدس) ،أو
ممّ ا سيهشـم الزعـم الصهيوني ب ِـ «األغلبيـة» اليهودية ،سـواء يف «إرسائيل»
ُّ
التغي املتسـارع يف الرتكيبة السـكانية يف فلسـطني (لصالح
يف فلسـطني التاريخيـة .خالصـة القـول أن
الفلسـطينيني)ُ ،
وشـحّ أو جفـاف املـوارد البرشيـة اليهوديـة الرافدة ل ِ
ــ «إرسائيل» بمزيد من السـكان
نحـو مؤكد ،إىل
(اليهـود) بشـكل اصطناعـي ،فضلاً عـن تصاعد «الهجـرة» املعاكسـة ،سـيؤدي ،عىل
ٍ
مزيـد مـن توتير العالقات بين الفلسـطينيني واليهـود اإلرسائيليني وتدهورهـا؛ وبخاصة لـو أخذنا يف
االعتبـار الطابع الكولونيـايل العسـكريتاري-العنرصي-القمعي للدولـة اإلرسائيلية.
يمكننـا القـول إن نسـبة مرتفعـة مـن اليهود املقيمين حاليًّـا يف «إرسائيل» والضفـة الغربيـة أو الذين
سـيمكثون فيهمـا يف املسـتقبل ،هـم مـن املتعصبين أيديولوجيًّـا الذيـن يـزداد وزنهـم السـيايس-
االجتماعـي باسـتمرار .فلـو ألقينـا نظـرة على املسـتوطنني اليهـود يف الضفـة الغربيـة (بمـا يف ذلك
القـدس) ،العدوانيين واملدججين بالسلاح ،ذوي الدوافـع الدينية بغالبيتهـم ،والكثري منهـم من ذوي
القبعات السـوداء َو «سـوالف الشـعر غري الحليقـة»؛ وهؤالء يشـكلون نحـو  60%إىل  ٪70من إجمايل ّ
املسـتوطنني يف الضفـة الغربيـة ،إضافـة إىل امتداداتهم داخل «إرسائيـل» ذاتها ،عندئذ سـنجد أن أولئك
ّ
خـاص ،هـم الذين سـيكونون على اسـتعداد «للدفـاع» عـن وجودهم االسـتعماري-
اليهـود ،بشـكل
ً
أساسـا ،بـل بدافع الحماسـة الدينية
االسـتيطاني يف كل أنحـاء فلسـطني ،ال بسـبب الدعاية الصهيونية
وقناعـات عنرصيـة حقيقيـة لديهـم؛ وبالطبع ،هـم مدعومون مـن حكومـات إرسائيلية ال تقـل تعصبًا
ً
وتطرفـا وعدوانيـة ،توفر لهـم الغطـاء «القانونـي» واألمني-العسـكري الكولونيايل اللازم.168
مـن جهـة أخرى ،املجموعـات اليهوديـة األخرى التي سـتبقى يف «إرسائيـل» ،لن تكون مـن املتدينني أو
رييـن؛ إذ إن هـذه املجموعات مكوَّنة
املتعصبين بالضرورة ،بل سـوف تكون ،يف الغالـب ،منصاعة لألخ ِ
ً
أساسـا مـن أولئـك الذيـن ال يسـتطيعون الحصول عىل جـوازات سـفر أجنبيـة ،أو الذين ليـس لديهم
أقـارب يف الخـارج ليكفلوهـم ،وليـس لديهـم مـا يكفـي من املـوارد لتمويـل بدايـة معيشـية جديدة،
حتـى لو اسـتطاعوا إيجـاد مكان آخـر للذهاب إليه .لـذا ،فهم سـيلتزمون بأوامر حكوماتهـم املتعصبة
والعدوانيـة على نحو متزايـد ،حفا ً
ظا على وظائفهـم ورواتبهم التقاعديـة ،ولضمان وضـع الخبز عىل
.Dvidson, Lawrence 2011 .168
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موائدهـم ،وألن أقرانهـم اآلخريـن يفعلون اليشء ذاتـه ً
أيضا.
ويف مواجهـة هـذا الواقـع الكولونيـايل الصهيونـي املريـع ،قـارن «أبراهام بـورغ» رئيس «الكنيسـت»
والوكالـة اليهوديـة األسـبق ،يف كتابـه «ليهـزم هتلر» ،بين «إرسائيـل» وأملانيا عشـية صعـود النازية؛
فدعـا إىل إلغـاء «قانـون العـودة» اإلرسائيلي ،وشـطب تعريـف «إرسائيـل» كدولـة يهوديـة ،وتفكيك
السلاح الـذري ،والحصـول عىل جـواز سـفر أجنبي .169وبمناسـبة صـدور كتابـه ،تسـاءل «بورغ»
يف مقابلـة مـع صحيفـة «هآرتس»« :مَ ـن ِمن اإلرسائيليين واثقـون أن أوالدهم سيعيشـون هنا؟ 50%
منهـم يف أحسـن األحـوال ،أي إن النخبـة اإلرسائيليـة أصبحت منفصلة عـن هذا املـكان» ،ونصح بورغ
كل إرسائيلي بأن يسـتصدر جواز سـفر أجنبيًّـا .170ويف ذات املقابلـة ،نعت «بورغ» «إرسائيـل» بالدولة
العسـكريتارية ،واعتبر أنهـا تنحـدر نحو الفاشـية ،ودعـا إىل التخيل عن فكـرة «الدولـة اليهودية».171
ويف ذات العـام الـذي صـدر فيـه كتابـه ،تقـدم «بـورغ» بطلـب الحصـول عىل الجنسـية الفرنسـية،
فحصـل عليهـا نظـ ًرا لكـون زوجتـه مواطنة فرنسـية؛ بل مـارس حقه كمواطـن فرنسي يف انتخابات
الرئاسـة الفرنسـية ،فصرح بأنه انتخب «سـيغولني رويـال».172
ويف عـام  ،2011اعتبر «بـورغ» َ
نفسـه مـن «يهود ما بعـد الصهيونيـة» ،وقـال إن الصهيونيـة كانت
منصـة إعـدام يجب إزالتهـا اآلن؛ وعىل دولـة «إرسائيـل» أن تقرر يف ما إذا كانت تجسـد «أمـة الثقافة»
مثـل فرنسـا ،أم «أمـة الدم» مثـل أملانيا يف عهد الحكـم النازي .173ويف عـام  ،2012نرش «بـورغ» ً
مقاال
مؤيـدًا إلجـراءات الحكومـة الربيطانيـة الهادفة إىل مقاطعـة السـلع اإلرسائيلية التي يجـري إنتاجها يف
املسـتعمرات اإلرسائيليـة يف الضفـة الغربية ،ودعا دول االتحـاد األوروبي لالنضمـام إىل حملة املقاطعة،
واعتبر أن «إرسائيـل» هـي االحتالل االمربيـايل األخري يف العالـم الغربي.174
وقبـل ذلك بنحو تسـع سـنوات ،وتحديـدًا يف عـام  ،2003وصف «بـورغ» الواقع السوسـيو-كولونيايل
اإلرسائيلي بقولـه« :لو نظرت حولـك ،لرأيت أن النـاس الذين يبقون هنـا (يف إرسائيل) هـم فقط أولئك
الذيـن ليـس لديهم خيـار آخر .الذيـن يمكثون هنـا هم الضعفـاء اقتصاديًّـا واألصوليون .أمـام أعيننا
نجـد أن إرسائيـل آخـذة يف التحـول إىل متطرفـة دينيًّا ومتعصبـة قوميًّا وعربيـة .إنها آخـذة يف التحول
إىل مجتمـع ال يمتلـك ًّ
حسـا باملسـتقبل ،وال رواية مقنعة عن ُهويّتـه ،وال قوات تحافظ على كينونته».175

.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175

أفراهام بورغ.2007 ،
شابيط ،أري“ .طالق بائن” .هآرتس 8/06/2007
املصدر السابق.
درجة أوىل“ .أومتس :سحب االمتيازات اإلضافية املمنوحة لبورغ”( News1 .درجة أوىل) 24 ،أبريل .2007
ليف-أري ،شريي“ .يجب أن نُقرر إذا كنا أمة متحرضة أو دموية ”.يديعوت أحرونوت 22/4/2011
Burg, Avraham. “Even I - an Israeli - think settlement goods are not kosher”. The Independent, June 7, 2012
.Lustick, Ian, 2011, p. 46
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6
خالصة واستنتاجات

رغـم أن توقعـات عـدد السـكان يف «إرسائيـل» ،كما بينت هذه الدراسـة ،تشير إىل أن اليهود سـيظلون
ّ
فـإن التحـدي الديمغرايف-السـيايس الكبري لليهود
الغالبيـة الكبيرة يف «إرسائيل» يف املسـتقبل املنظور،
اإلرسائيليين يكمـن يف مـدى قدرتهم على الحفاظ على أغلبيتهـم املهيمنة حاليًّـا ،والتي تقـارب 72%
(باحتسـاب الـروس غير اليهود وأقليـات أخرى مثـل األرمـن والرشكس وغريهـم ،إىل جانـب العرب).
ً
أساسـا إىل ارتفـاع الخصوبة لدى الفلسـطينيني يف «إرسائيـل» ،ونضوب املوارد السـكانية
ويرجـع ذلك
اليهوديـة التـي يمكنها رفد «إرسائيـل» بمزيد مـن «املهاجرين» الجـدد ،إضافة إىل «الهجـرة» اليهودية
املعاكسـة على نطـاق واسـع .لـذا ،التوقعـات السـكانية لهـذه الدراسـة تقـول إن نسـبة اليهـود يف
«إرسائيـل» -والتـي بلغت عـام  1957ذروتها ( -176)89%ستسـتمر يف الهبوط خلال العقود القادمة،
وقـد تقترب مـن نحـو ثلثـي السـكان يف «إرسائيـل» بحلـول منتصف القـرن (يف حـال عـدم تدهور
األوضـاع األمنية-العسـكرية والسياسـية يف فلسـطني تدهو ًرا كبيرًا ونوعيًّا).
إن هجـرة نسـبة كبرية من سـكان أي دولة ،وال سـيّما املتعلمين وذوي االختصاصات العلميـة الرفيعة
واملهـارات العالية ،يشـكل تح ّديًا خطريًا بالنسـبة لتلك الدولـة؛ إال أن «الهجرة» اليهودية املعاكسـة ،عىل
نطـاق واسـع ،يف الحالـة اإلرسائيليـة ،تُعترب إشـكالية وجودية ،بالنظـر لصغر حجم السـكان اليهود يف
اإلثنـي اليهودي لألخيرة باعتبارها دولة «هجرة» واسـتيطان
«إرسائيـل» نسـبيًّا ،والتكوين الكولونيايل
ّ
اسـتعماري َّْي ،يشـكل اسـتمرار تدفق املسـتعمرين إليها رضورة وجوديـة تتحقق (تلـك الرضورة) من
خلال تَ ْسـمني «الدولة اليهوديـة» بالعنرص البرشي اليهودي الشـاب ،املـدرب واملتعلم واملاهر واملسـلح
القادر على الدفاع عـن «الدولة» وحمايـة أمنها.
علاوة على ذلـك« ،الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة ال تزيد فقـط باسـتمرار نفـوذ الجماعـات اليهودية
األرثوذكسـية املتعصبـة واملتطرفـة ،بـل إنهـا ّ
ترسـخ الحاجـة «اإلرسائيلية» (ربمـا املؤقتـة) إىل عمال
أجانـب غير يهـود ،يعملون بشـكل خاص يف مجـاالت الزراعـة والبنـاء والرعايـة املنزليـة .فحاليًّا ثمّ ة
أكثـر مـن  200ألف عامـل أجنبي يف «إرسائيـل» معظمهم من آسـيا (وبخاصة تايالنـد والفلبني) ولكن
.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013 .176
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ً
أيضـا بشـكل متزايد مـن أفريقيا ،يسـاهمون كذلـك يف تغيير الرتكيبة اإلثنيـة لدولة «إرسائيـل» ،علمً ا
أن مـا يقرب مـن نصفهـم ال يملكون «تصاريـح» عمل رسـمية.177
واألهـم ممّ ـا ورد أن التوقعـات اإلحصائيـة تشير إىل أنـه ابتـداء من عام  2020سـيفوق عد ُد السـكان
العـرب يف فلسـطني التاريخيـة عـد َد السـكان اليهـود؛ إذ ي ّ
ُتوقـع أن تبلغ نسـبة السـكان اليهـود نحو
 49%مـن إجمايل ّ السـكان (عرب+يهود) .178وبالطبع ،سـتواصل نسـبة اليهود يف فلسـطني التاريخية
ُ
وتواصل «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة
هبوطهـا ،عىل ضـوء جفاف «الهجـرة» اليهوديـة إىل فلسـطني
التـي سـتتفاقم أكثـر فأكثر مـع تدهـور األوضـاع األمنية والعسـكرية يف فلسـطني ،وتصاعـد املقاومة
العربيـة ضـد االحتلال .ويف مثـل واقـع كولونيايل كهذا ،سـتزداد نسـبة اليهـود املتدينين واملتعصبني
أيديولوجيًّـا واملتطرفين (يف فلسـطني التاريخيـة)؛ بمـا يف ذلـك الضفـة الغربيـة (مـع القـدس) التي
ِ
املسـتعمرين فيهـا  600ألـف (يف عهـد أوسـلو والسـلطة الفلسـطينية!) ،أي ازداد العدد
تجـاوز عـدد
بنحـو ثالثـة أضعـاف عمـا كان لدى توقيـع اتفاق أوسـلو عـام ( 1993حني لـم يتجـاوز ً 220
ألفا)،
فتسـاوى عددهـم تقريبًـا مـع ما كان عشـية احتلال معظم مناطـق فلسـطني عـام  ،1948حني بلغ
عددهـم آنـذاك نحـو ً 650
ألفـا ،179فاحتلـوا  78%من مسـاحة فلسـطني التاريخية.
إذًا ،مـع تواصـل الوجـود االسـتعماري االسـتيطاني اإلرسائيلي الفعلي يف الضفـة الغربيـة ،وبالتـايل
اسـتمرار بقـاء فلسـطني التاريخيـة وحـدة اسـتعمارية واحـدة غير مجـزأة ،فـإن نسـبة اليهـود يف
فلسـطني التاريخيـة سـتواصل الهبـوط إىل مـا دون 50%؛ وعندئذ ،سـيصبح اليهود أقلية يف فلسـطني
التاريخيـة ،تتميـز بالنزعـة الفاشـية والعسـكريتارية أكثـر فأكثـر (للدفـاع عـن وجودها).
ومـا يؤكـد واقعيـة هـذا املسـار الكولونيايل يف املسـتقبل هو تجزئـة أرايض الضفـة الغربيـة إىل مَ عازل
منفصلـة ،والتكريـس الحاصـل للنهـب اإلرسائيلي للمـوارد الطبيعيـة واملائيـة يف تلـك األرايض .إن
«اسـتدامة» هـذا الواقـع االسـتعماري البشـع ،يؤكـد زيـف الشـعارين «دولة فلسـطينية مسـتقلة» َو
«دولتـان لشـعبني» اللذيـن يُعتربان مجـرد وهمني ال عالقـة مادية لهمـا بالواقع الكولونيـايل الحقيقي؛
ليـس فقـط ألن هذيـن الشـعارين يُعَ ـدّان ،تاريخيًّـا ،اخرتاعً ـا صهيونيًّـا ،وهمـا شـعاران وهميان غري
قابلين للتطبيـق يف ظل غيـاب كامل ملقومـات «الدولة الفلسـطينية» وللسـيادة السياسـية والجغرافية
والبيئيـة على األرض واملـوارد املائيـة والحـدود غير املرسـومة أصلاً ،والتحكـم اإلرسائيلي املطلق يف
حركـة قـوة العمـل والسـلع والصـادرات والـواردات ورأس املـال؛ بـل ألن هذيـن الشـعارين يهدفان،
كولونياليًّـا ،إىل تثبيـت وتكريـس الوجـود االسـتعماري االسـتيطاني االقتالعي يف فلسـطني.
إن «نـزوح» اليهـود اإلرسائيليين إىل خارج فلسـطني يعمل كذلك عىل نسـف أسـس الفكـر الصهيوني.
فـإذا كانـت أعداد كبيرة من اليهـود اإلرسائيليني تنـوي «الهجـرة» أو «هاجـرت» فعليًّا من فلسـطني،
فلمـاذا ،إذن« ،سـيهاجر» اليهـود املندمجـون جيـدًا يف بلدان أخـرى ويشـكلون مك ِّونًا سـكانيًّا عضويًّا
.Chamie,Joseph and Mirkin Barry, ibid .177
 .178راجع الفصل األول.
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فيهـا ،إىل «إرسائيـل»؟ علاوة على ذلـك ،إن نحـو ربـع الشـبان اإلرسائيليني اليهـود يف أوروبـا (الذين
«نزحـوا» مـن فلسـطني) يتزوجون مـن خارج دينهم ،كمـا أن أغلبيتهـم ال تنتمـي إىل أي تجمع طائفي
يهـودي وال تشـارك يف أي أنشـطة يهودية.180
وكمـا بينـت هـذه الدراسـة ،عمليًّـا ليس ثمّ ـة عوامـل جـذب لليهـود إىل «إرسائيـل» ،كمـا كان الحال
يف الخمسـينيات والسـتينيات؛ بـل إن التناقضـات االجتماعية-السياسـية داخـل املجتمـع اإلرسائيلي
(اليهـودي) تبرز باسـتمرار ّ
نحو مـا الحظنا
وتعب عـن ذاتهـا يف مظاهـرات واحتجاجات كثيرة ،عىل ِ
على سـبيل املثال -خلال العامين َ 2011و  .2012ويف الحقيقة ،رغـم العمل املكثـف واملربمج ملاكنةاإلعلام الصهيونيـة ،لم تسـتطع املؤسسـة الصهيونيـة يف فلسـطني وامتداداتهـا العاملية أن تسـتجلب
ّ
إجمـايل يهود العالم
سـوى ثالثـة ماليني ومئة ألف مسـتوطن خلال الفترة  2012181-1948من أصل
(بمـا يف ذلـك فلسـطني) الذيـن تـراوح عددهـم بين  11.5مليـون (عـام َ )1948و  14مليونًـا (عام
ً
نكوصـا ديمغرافيًّا ،وبخاصـة أن حجم «الهجرة» املعاكسـة يـزداد ازديادًا
182)2012؛ وهـو مـا يُعتبرَ
ط ً
واضحً ـا منـذ عـام ألفين ،بما يتجـاوز أرقام دائـرة اإلحصـاء اإلرسائيليـة التي كثيرًا ما تعتمـد ُ
رقا
ً
إجماال ،إىل
حسـابية-إحصائية مض ِّللـة183؛ علمً ـا أن الدوائـر اإلحصائيـة اإلرسائيلية الرسـمية تسـعى،
تضخيـم سـج ّل السـكان يف «إرسائيل» مـن خالل إدراج مئـات اآلالف مـن اإلرسائيليني الذيـن «نزحوا»
منذ فترة طويلـة واعتبارهـم «مواطنني».184
فصول هذه الدراسـة سـلطت الضوء بشـكل خـاص عىل ظاهـرة هروب األدمغـة اليهوديـة اإلرسائيلية
مـن فلسـطني ،وبيّنـت فشـل «إرسائيـل» الواضـح يف تقليـص العوامـل الطـاردة للطاقـات األكاديمية
اإلرسائيليـة الهائلـة ،إضافة إىل فشـلها يف جذب أولئـك األكاديميين والعلماء «النازحين» إىل «دولتهم».
اليهـود الباقون بشـكل متزايد يف «إرسائيل» هـم الصهاينة املتدينون ،واليهـود األصوليون («الحريديم»)
الذيـن يرفضـون الخدمة العسـكرية ،والـروس املتعصبون صهيونيًّا ،والسـفارديم (اليهـود الرشقيون)
املحافظـون يف تفكريهم ،واألثيوبيون.
وحاليًّـا ،إن مجموعـة سـكانية صغيرة مـن العاملين يف «إرسائيـل» تعيـل الرشيحـة السـكانية األكرب
(الضعيفـة) املكونـة مـن األوالد والكبـار غير العاملين أو العاطلين عن العمـل؛ وذلك بنسـبة ال مثيل
لهـا يف أوسـاط الـدول املتقدمة.185
ويف ظـل غيـاب تميُّـز «إرسائيل» النوعي واالقتصـادي ،ال تسـتطيع االحتفاظ بمواطنيهـا املنتجني الذين
يملكـون خيـار «الهجـرة» ،وهـي لـن تكـون جذابـة «للمهاجريـن» الجـدد املتعلمين ،ولن تسـتطيع
ً
أساسـا مـن جودتها
الحفـاظ على تميزهـا وتفوقها العسـكري يف مواجهـة أعدائها ،هـذا التميز النابع
.180
.181
.182
.183
.184
.185
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راجع الجدول ( )1الفصل الثاني.
.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013
راجع الفصل الثاني.
الفصل الرابع.
الفصل الرابع.

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

55

•نيطسلف يف يلاينولوكلا دوجولا لبقتسمو ةسكاعملا ةيدوهيلا »ةرجهلا«•

البرشية .186
لـذا ،تسـعى «إرسائيـل» إىل تنظيم حمالت كبرية لجـذب نحو  300ألـف يهودي مـن األرجنتني وجنوب
إفريقيـا والفالشـا (أثيوبيا) والهنـد؛ علمً ا أن اإلحصـاءات اإلرسائيليـة تقول إن  43%فقـط من إجمايل ّ
يهـود العالم يقطنون يف فلسـطني.187
مـن الواضـح أن محـاوالت «إرسائيـل» الدائمـة لزيـادة أعـداد «املهاجرين» اليهـود إليها ،يف السـنوات
األخيرة ،لم تحقـق أي نتائج تُذكـر .ويف املقابل ،بحسـب اإلحصـاءات اإلرسائيلية الرسـمية التي أعربنا
ً
سـابقا عـن تحفظاتنـا منها ،بلـغ صـايف «الهجـرة» اليهوديـة السـلبية يف الفترة  2011-2000نحو
ً 148
ألفـا ،188أي أكثـر مـن  12,300سـنويًّا؛ وهو مـا يُعترب رقمً ا مرتفعً ـا ،رغم أن الرقـم الحقيقي قد
يكـون أكبر من ذلـك بكثري.
الفقـرات األخيرة ،كمـا الدراسـة على وجـه العمـوم ،تبين صحـة الفرضيـة الفرعيـة الثانيـة (لهذه
الدراسـة) والقائلـة إنـه ابتـداء مـن انتفاضـة األقصى (أواخـر عـام  ،)2000ومن ثَـ ّم مـرو ًرا بحرب
لبنـان الثانيـة (تمـوز – آب  ،)2006تعاظمـت عوامـل الطرد الديمغـرايف من إرسائيـل ،فأصبحت أعىل
مـن عوامـل الجـذب إليها.189
معطيـات هـذه الدراسـة تشير إىل أن نسـبة اليهـود يف «إرسائيـل» ستسـتمر يف الهبوط خلال العقود
القادمـة ،وقـد تقترب مـن نحـو ثلثـي السـكان يف «إرسائيـل» بحلـول منتصـف القـرن .كما تشير
التوقعـات اإلحصائيـة إىل أنـه ابتـداء مـن عـام  2020سـيتجاوز عـد ُد السـكان العـرب يف فلسـطني
التاريخيـة عـد َد السـكان اليهـود؛ إذ يُتوقع أن تصل نسـبة السـكان العـرب إىل نحو  51%مـن إجمايل ّ
السـكان (عرب+يهـود)؛ ممّ ـا سيهشـم االدعاء الصهيوني ب ِ
ــ «األغلبيـة» اليهودية ،سـواء يف «إرسائيل»
ً
(مضافـا إليهـا القـدس) ،أو يف فلسـطني التاريخية .وعىل ضوء جفـاف «الهجرة» اليهودية إىل فلسـطني
وتَ ُ
واصـل «الهجـرة» اليهوديـة املعاكسـة التـي سـتتفاقم أكثـر فأكثـر مـع تدهـور األوضـاع األمنيـة
والعسـكرية يف فلسـطني وتصاعد املقاومة العربية ضد االحتالل ،سـتتواصل نسـبة اليهود يف فلسـطني
التاريخيـة بالهبوط.
الدراسـات والتقاريـر التي ناقشـتها هـذه الدراسـة ،وبخاصة املعطيـات التي وردت يف الفصـل الثاني
حـول «الهجـرة» املعاكسـة ،إضافة إىل عوامـل األخيرة ودوافعها (الفصـل الثالث) ،تُضعـف الفرضية
القائلـة إن األحـوال االقتصاديـة املتقلبة وغري املسـتقرة يف «إرسائيـل» وليس الوضع األمني-السـيايس،
هـي السـبب األسـايس للزيادة يف معـدل «الهجـرة» املعاكسـة؛ وأظهـرت أن العوامل األمنيـة -وتحديدًا
املخـاوف والهواجـس األمنيـة وتَعا ُ
ظـم الخـوف لـدى اإلرسائيليين بأنهـم مسـتهدفون حتـى يف عمق
َ
الدافعـة األهم «للهجرات» املعاكسـة ،أكثـر من العوامـل االقتصادية.
جبهتهـم الداخليـة -تشـكل القو َة
.186
.187
.188
.189
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ويتضـح هـذا األمر كذلـك من الدراسـات التـي حللت املعطيـات الخاصة بحصـة الفـرد اإلرسائييل من
إجمـايل ّ الناتـج املحلي يف «إرسائيل» ومسـتوى االسـتهالك الخاص.190
هـذا يقودنـا إىل تعزيز الفرضيـة العامة لهذه الدراسـة ،والقائلة إن تدهـور األوضاع األمنية ل ِ
ــ «الدولة
اليهوديـة» ،بالدرجـة األوىل ،وتدهـور األوضـاع االقتصاديـة ،بالدرجة الثانيـة ،يؤديـان إىل هبوط كبري
يف «الهجـرة» اليهوديـة إىل «إرسائيـل» ،مـن ناحية ،وتَعا ُ
ظـم «الهجـرة» اليهودية العكسـية ،من ناحية
أخرى .191
ً
وانطالقـا مـن تعزيـز الفرضيـة األخيرة ،تتدعـم الفرضيـة الفرعيـة القائلـة إن العوامـل األمنيـة –
العسـكرية واالقتصاديـة هـي التي تقرر ،بشـكل أسـايس ،مدى تعاظـم أو تراجع «الهجرة» املعاكسـة،
بينمـا تقـوم العوامـل األيديولوجيـة – العقائديـة الصهيونية بدور هاميش غري حاسـم يف هذه املسـألة؛
إذ لـم تسـتطع العوامـل األخرية أن تـؤدّي دو ًرا يُذ َكـر للح ّد من ظاهـرة «الهجرة» املعاكسـة ووضع حد
لهـا؛ فـكان دورها غير مؤثر.
العديـد مـن الدراسـات اإلرسائيلية االسـتقصائية التي جرت يف السـنوات األخرية ،كدراسـة «مركز تراث
مناحيـم بيغـن» عـام  2008عىل سـبيل املثال ،كشـفت مسـائل وجودية حرجـة لدولـة «إرسائيل» ،من
أبرزهـا أن  59%مـن اإلرسائيليين توجهـوا أو كان لديهـم نية التوجه إىل سـفارات أجنبية لالستفسـار
عـن الجنسـية وجـواز السـفر ،أو التقـدم بطلـب الحصـول عليهـا؛ وتقـدر النسـبة اليوم بمـا يقارب
 .70%192كمـا تبين عـام  ،2013بحسـب القنـاة العـارشة (اإلرسائيليـة) ،أن أكثـر مـن  51%مـن
اإلرسائيليين يفكـرون يف تـرك «إرسائيـل» َو «الهجـرة» إىل خارجها ،وبخاصـة نحو أمريكا الشـمالية،
كمـا أن  78%مـن األرس اإلرسائيليـة تدعم سـفر أبنائهـا إىل الخارج.193
وحاليًّـا ،ثمّ ـة أكثـر مـن مليـون إرسائيلي يحملـون جـوازات سـفر أجنبيـة أخـرى ،وهـم على أهبة
االسـتعداد «للنـزوح» إن تدهورت األوضـاع الحياتية واألمنيـة يف «إرسائيل .يضاف إىل ذلـك أن أكثر من
 100ألـف إرسائيلي يحملـون جوازات سـفر أملانية ،علمً ـا أن أكثر من  70ألـف جواز أملاني قـد ُمنِحوا
إلرسائيليين خلال الفترة  .2010194-2000ويقدَّر عـدد اإلرسائيليين اليهود الذين يحملـون جوازات
سـفر أمريكيـة بأكثر مـن نصف مليـون ،إىل جانـب نحو ربع مليـون طلب (جنسـية) معلـق195؛ بينما
تقـدَّر نسـبة اليهـود اإلرسائيليني األشـكناز الذين يحملـون جوازات سـفر أجنبية بنحـو .196٪70
مـاذا يعنـي حيـازة أعـداد كبيرة مـن اإلرسائيليني اليهـود جـوازات سـفر أجنبيـة؟ ومـاذا يعني كل
هـذا االندفـاع اإلرسائيلي لحيـازة جوازات سـفر أجنبيـة إضافية؟ ومـاذا تعنـي التطمينـات األمريكية
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
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إلرسائيـل بـأن الحكومـة األمريكية ستسـتصدر ،عند الضرورة ،جـوازات أمريكية لإلرسائيليين اليهود
الراغبين يف ذلـك (الفصـل الخامس)؟
كمـا أوضحنـا يف الفصـل الخامـس ،اإلرسائيليـون ال يتخلـون عـن دولتهـم ألسـباب مادية-اقتصادية
فقـط؛ بل يتخلون عنها بسـبب ضعـف ارتباطهم ب ِ
ــ «الوطن» الـذي ابتدعته لهم الحركـة الصهيونية.
ويمكننـا القـول إن تخطيـط عدد كبير من اإلرسائيليين ل ِـ «نـزوح» محتمل بجواز سـفر أجنبي يعني
أن أولئـك اإلرسائيليين يتوقعون تفـكك أو زوال «الدولـة» ،وهم بالتـايل جاهزون «للنـزوح» لدى بروز
أي طـارئ .بكلمـات أخـرى ،يتوقـع العديـد مـن اإلرسائيليين أن يأتـي ذلـك اليـوم الذي يصبـح فيه
جـواز السـفر اإلرسائييل عديـم القيمة.
وحيـث إن الدافـع األهم ل ِ
ــ «الهجرة» اليهودية املعاكسـة يكمـن يف الهواجس األمنيـة ،ويف تعاظم الهلع
لـدى اإلرسائيليين اليهـود بأنهم مسـتهدفون يف عمـق جبهتهم الداخليـة ،إضافة إىل العامـل الديمغرايف
الـذي ي َ
ُعتبر ورقـة خارسة ل ِ
ــ «إرسائيـل» يف املدى املتوسـط واملـدى البعيد ،فـإن هذا يعنـي أن نقطة
الضعـف املركزيـة يف املجتمـع الصهيوني تتمثـل بالعنرص البرشي؛ بمعنـى أن املجتمـع الصهيوني لن
يتمكـن مـن تحمل عمليـات االسـتنزاف املتواصلـة يف بنْيتـه البرشية ،وبخاصـة الخسـائر يف الحروب؛
وهـو مـا يعنـي أن «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة سـتزداد ،كمـا أن العديد مـن اليهود الذيـن يملكون
جوازات سـفر أجنبيـة قد «ينزحـون» فعليًّـا إىل الخارج.
يُعَ ـ ّد السـيناريو األخير واقعيًّـا ومحتمَ الً؛ وبخاصـة لو تذكرنا ،عىل سـبيل املثـال ،أن مقاتلي املقاومة
العربيـة اإلسلامية تمكنوا ،أثناء الحـرب اإلرسائيلية ضد لبنـان عام  ،2006من تصعيـد وترية القصف
الصاروخـي اليومـي ،فأثبتـوا قدرات عسـكرية وأمنية ومخابراتيـة مهنية مثرية؛ وفشـلت «إرسائيل» يف
تحقيـق أهدافهـا العسـكرية املعلنـة على األرض حتـى يومنـا هذا (سـحق املقاومـة وتدمري ترسـانة
صواريـخ حـزب اللـه) ،بل احتفـظ حزب اللـه بقدرتـه ،طيلة فترة الحـرب ( 34يومً ا) ،على القصف
املكثـف لشـمال «إرسائيـل» وحيفـا ،حتـى جنـوب مدينة الخضيرة وربمـا إىل أبعـد من ذلـك ،بمئات
الصواريـخ املتوسـطة املـدى يوميًّا .وقـد أثبت الحـزب ً
أيضـا أن مقاتليـه يمتلكون القـدرة عىل قصف
أهـداف اقتصاديـة وعسـكرية إستراتيجية ،ب ّريّـة وبحْ ريّـة ،يف العمق اإلرسائيلي .وتَ َّ َ
بي كذلـك أن لدى
مقاتلي الحـزب القـدر َة عىل اسـتهداف أهداف عسـكرية بحْ ريّـة إرسائيلية متحركـة .وقـد دَأَبَ اإلعالم
صها أن حـزب الله تمكـن ،منذ ُّ
اإلرسائيلي ،يف السـنوات األخيرة ،عىل الرتويـج بقوة لفكـرة َّ
ملخ ُ
توقف
حـرب عـام  2006ضـد لبنـان ،من تهريـب عشرات آالف الصواريـخ إىل لبنـان ،بما يف ذلـك صواريخ
يتراوح مداهـا بين  170كـم َو  250كـم وربمـا أكثر ،قـادرة على الوصـول إىل مدينة برئ السـبع يف
أقصى الجنـوب ،ومدينـة تـل أبيب يف الوسـط؛ وهو ما يشـكل تهديـدًا إستراتيجيًّا لدولـة «إرسائيل».
ُ
الصواريخ الفلسـطينية التي وصلت ،ألول مـرة ،إىل مناطق القدس وتـل أبيب وحيفا،
تنضـاف إىل ذلـك
أثنـاء العدوانين اإلرسائيليني عىل غـزة يف كانون األول عـام  2012وتموز-آب عام  ،2014رغم رشاسـة
العدوانني وكثافة النيران اإلرسائيلية.
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لقـد كشـفت الحـرب اإلرسائيليـة ضد لبنـان (تمـوز-آب عـام  ،)2006والعـدوان اإلرسائيلي ضد غزة
يف كانـون األول عـام  2012ومـن ثَـ ّم يف آذار عـام  ،2014وأخريًا عـدوان تموز-آب عـام َ ،2014
زيف
العديـد مـن الفرضيـات اإلستراتيجية واملفاهيـم الحربيـة اإلرسائيليـة؛ فأماطـت اللثـام عـن الخلـل
الواضـح يف بنيـة ووظائف القـوات العسـكرية اإلرسائيلية .ومن أبـرز الفرضيات الخاطئة تلـك املتمثلة
يف «السـيطرة الجويـة» املطلقـة؛ وهو ما يعني أن سلاح الجـو اإلرسائييل يسـتطيع ،خالل أيـام قليلة،
القضـاء على إطلاق الصواريـخ بكافة أصنافهـا ،ومن ث َ ّم السـيطرة على سـاحة املعركة .كذلـك تَ َّ َ
بي
خطـأ املفهـوم الحربـي الشـائع ،الـذي َّ
ملخصـه أن سـبب كـون «إرسائيل» غير مهددة مـن الجيوش
التقليديـة إنمـا يكمـن يف فرضيـة أن العـرب الرسـميني يَعتبرون القـوة اإلرسائيليـة هائلـة وال تُقهر.
وقـد تجلت هشاشـة تلـك الفرضيات واملفاهيـم يف حقيقة اسـتهداف املقاومـة اللبنانية (عـام ،)2006
ومـن ثَـ ّم املقاومـة الفلسـطينية يف غـزة (يف العامَ ْ
ين َ 2012و  )2014للعنصر البشري اإلرسائييل؛ إذ
تَحـوّل هذا العنصر ،إىل جانب بعض األهـداف اإلستراتيجية االقتصادية والعسـكرية ،إىل الهدف األول
والحلقـة املركزيـة لنشـاط املقاومـة .وهـذا مـا شـ ّكل نوعً ا مـن «تـوازن الرعـب» (إذا صـح التعبري)،
بـدال ً مـن تـوازن القـوى التقليدية؛ علمً ـا أن املجتمـع البشري الصهيوني ال يسـتطيع تحمُّ ـل عمليات
االسـتنزاف والخسـائر املتواصلـة يف بنْيتـه البرشيـة؛ ممّ ـا جعـل «النـزوح» اإلرسائيلي الجماعـي من
مناطـق الشـمال الفلسـطيني املمتد مـن «الحدود» مـع لبنان حتى مشـارف تـل أبيـب الجنوبية (عام
 ،)2006ومـن ثَـ ّم النـزوح الجماعـي ملسـتوطني مـا يسـمى «غالف غـزة» يف جنـوب فلسـطني (عام
 ،)2014مطلبًـا إرسائيليًّا «شـعبيًّا».
ويف سـياق تأكيده لحساسـية وخطورة االسـتنزاف البرشي ،أقـ ّر «إيتاي بارون» رئيس شـعبة األبحاث
يف االسـتخبارات العسـكرية اإلرسائيلية («أمـان») ،خالل مؤتمر «هرتسـيليا» السـنوي «لألمن القومي»
اإلرسائيلي الـذي انعقد يف حزيـران  ،2014أق ّر بـأن طريق انتصار املقاومة اإلسلامية تحديـدًا يتحقق
مـن خلال االسـتنزاف؛ إذ إن «إرسائيـل» ال تسـتطيع أن تقاتـل لفترة زمنيـة طويلـة مـع الكثري من
اإلصابـات ،كمـا كان الحـال يف حرب لبنـان الثانية (عـام  ،)2006واعتبر بارون أن العنرص األسـايس
لـدى املقاومـة يتمثـل يف تحسين قدرتهـا على إصابـة األهـداف يف الجبهـة اإلرسائيليـة الداخليـة؛ ما
ّ
«شـن املعركة مـن جبهتهـم الداخلية ضـد جبهتنا الداخليـة ،بهدف تعزيـز قدرتهم على البقاء
يعنـي
واالمتصاص» .197
نحـو مـا بيّنـت اإلحصـاءات اإلرسائيليـة يف هـذه الدراسـة ،تميـزت الفترة التـي تلـت الحـربَ
وعلى
ِ
اإلرسائيليـة ضـد لبنان (عـام  )2006بهبوط كبير ومتواصل يف «الهجـرة» اليهودية إىل فلسـطني؛ ويف
املقابـل ،حافظـت «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة عىل معـدالت مرتفعة نسـبيًّا .وهذا يشير إىل أن نقطة
الضعـف املركزيـة يف املجتمـع اإلرسائيلي تتمثـل يف العنصر البرشي الـذي يُعَ ـ ّد باملنظـور اإلرسائييل
عنصرًا أمنيًّا مـن الدرجة األوىل ،وبخاصة أن «الدولـة اليهودية» ،كدولة هجرة واسـتيطان كولونيايل ،لم
 .197هآرتس.2014/6/10 ،
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يكتمـل بناؤهـا بعد من الناحيتين الديمغرافية والجيوسياسـية ،وهي تخطط ،إستراتيجيًّا ،السـتجالب
املزيـد من مئـات آالف اليهود .معنـى هذا أن مسـتقبل «إرسائيل» ،وجوديًّـا وإستراتيجيًّا ،مَ نوط بمدى
قدرتهـا على اسـترياد املزيد مـن القـوة البرشية الرضوريـة ملنـع التفاقم املتوقـع يف الخلـل الديمغرايف
بين اليهـود والعرب يف فلسـطني التاريخية ،لصالـح العرب ،والرضوريـة ً
أيضا لتطعيـم البنية البرشية
العسـكريتارية يف «الدولـة اليهودية» ،ولتَسـمني بشريّ وكمّ ّي لآللة العسـكرية بمختلـف أجنحتها.
يف الواقع ،ال تسـتند التبجُّ حات العسـكرية املتجذرة يف الوعي املشـوه للعديد من السياسـيني والعسكريني
اإلرسائيليين ،ال تسـتند إىل املعطيـات والوقائع والتجارب الصلبـة عىل األرض ،بل إنها تسـتند إىل خرافة
القـوة املطلقـة القـادرة على كل يشء ،فضالً عـن أن العديد مـن اإلرسائيليين يؤمنون بحتميـة تحقيق
االنتصـار اإلرسائيلي املطلق على اللبنانيين والفلسـطينيني ،بل والسـوريني .لكن عىل ضوء تشـخيص
حالـة الجيـش اإلرسائيلي ،تبـدو احتماالت النصر اإلرسائيلي ،يف املسـتقبل ،على املقاومتين اللبنانية
ُ
بعـض املؤرشات السـلبية املتصلـة بالجاهزيـة القتالية
والفلسـطينية ،مشـكو ًكا فيهـا .وما يؤكـد ذلك
للجيـش اإلرسائيلي ،ومـن أهم هـذه املـؤرشات أن الجيش اإلرسائيلي لم يتمكـن ،لغاية اآلن ،مـن بلورة
رد فعّ ال وحاسـم على قصف العمق اإلرسائيلي بالصواريخ املتوسـطة والقصرية املـدى؛ إذ عىل العكس
مـن االدعـاء اإلرسائيلي الرسـمي ،ليـس ثمّ ـة حاليًّا ،ولـن يتوفـر يف املسـتقبل القريـب عىل مـا يبدو،
سلاح فعـال مضاد للصواريـخ .كذلك لم تجـر ،لغاية اليوم ،أية اسـتعدادات لوجسـتية فعالـة للعناية
بالسـكان املدنيين يف الجبهـة اإلرسائيليـة الخلفية ،وتوفير الحماية لهـم؛ علمً ا أنه يف الحـروب القادمة
ستسـقط الصواريخ على اإلرسائيليين يف جميع أنحاء فلسـطني دون اسـتثناءً ،
وفقا الدعـاءات الجيش
واملخابرات اإلرسائيلية نفسـها.
ولـدى تقديرنـا لقـوة اآللة العسـكرية اإلرسائيليـة ،من الضروري التعامـل بموضوعية مع هـذه اآللة،
واملقصـود أال ّ نهـوّل نقـاط قوتهـا أو نسـتصغرها ،وبخاصـة أن جـزءًا هامًّ ـا مـن صـورة «إرسائيل»
املسـوَّقة لنـا حـول «قوتهـا» يعتمـد على املبالغـة والرتهيـب والحرب النفسـية ،أكثـر ممّ ـا يعتمد عىل
الواقع.
فالعيـوب والثغـرات البنيويـة والعملياتيـة الجدية ال تـزال تعطل جاهزيـة الجيش اإلرسائيلي القتالية
للحـرب القادمـة ،األمـر الـذي سـيقوي ،باملقابـل ،منظـور وخطـط املقاومـة يف تعاملها مـع العنرص
البشري اإلرسائيلي ،باعتباره الحلقـة املركزيـة يف فعلها املقـاوم املرتكز عىل «حـرب العصابات وحرب
الشـوارع» ،بمـا يعنـي إفشـال الفلسـفة العسـكرية اإلرسائيليـة القائمة على زرع الرعـب يف صفوف
العـرب ،وعلى املبـادرة بالهجـوم «الوقائـي» الخاطـف ونقـل املعركـة إىل أرض العدو؛ وهو مـا يعني
َ
حرمـان الجيـش اإلرسائيلي مـن االسـتفادة من تفوقـه النوعـي يف الحـرب التقليديـة ،وإرغامه
كذلـك
بالتـايل عىل املواجهـة الطويلـة األمد.
ً
اسـتنزافا
إن مواجهـة عسـكرية مكثفـة طويلـة األمـد ،تمتـد ألشـهر طويلة أو سـنوات ،سـوف تعني
متواصلاً يف البنْيـة البرشيـة الصهيونيـة؛ ممّ ا سـيحفز بقـو ٍة تعا ُ
ظـ َم «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة،
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وسـيدفع العديـ َد مـن اليهـود إىل «النـزوح» نحـو الخـارج ،وبخاصـة أولئك الذيـن يملكـون جوازات
سـفر أجنبيـة .فـإذا كان أكثـر من نصـف اليهـود اإلرسائيليني قـد أعلنوا يف ظـروف غري حربيـة ،أنهم
يفكـرون بترك «إرسائيـل»198؛ كمـا أن مـا يقـارب  70%مـن اإلرسائيليين توجهـوا أو كان لديهم نية
التوجـه إىل سـفارات أجنبيـة لالستفسـار عن الجنسـية (وجـواز السـفر) ،أو التقدم بطلـب الحصول
عليهـا؛ فـإن تدهـور الوضع األمني-العسـكري سـوف يعني أن نسـبة مرتفعـة من هؤالء «سـتهاجر»
فعليًّـا مـن فلسـطني .فلو افرتضنـا أن نصـف اليهود فقـط ممن توقعـت الدراسـات اإلرسائيليـة أنهم
يفكـرون يف «الهجـرة» العكسـية سـيرتكون فلسـطني فعليًّـا؛ أي نحـو  25%مـن إجمـايل ّ اليهـود يف
فلسـطني؛ عندئـذ ،فـإن عدد اليهود الذين سـيرتكون فلسـطني يف ظل حرب اسـتنزاف طويلـة األمد ،قد
ّ
إجمايل
يصـل ،يف مرحلـة أوىل ،إىل نحـو مليـون ونصف املليون .199عندذاك ،سـتهبط نسـبة اليهود مـن
السـكان يف فلسـطني التاريخيـة إىل مـا دون ( 42%أخـذًا يف االعتبـار كذلـك التزاي َد السـكاني العربي
الطبيعـي الكبير)؛ وهـو ما يعنـي أن اليهـود سـيصبحون أقلية ،وسـتتفاقم عوامـل االنهيـار الداخيل
لبنْيـة دولـة «إرسائيل» ،بسـبب «الهجرة» املعاكسـة التي سـتزداد مـع تزايد عملية االسـتنزاف البرشي
واالقتصـادي يف املجتمـع الصهيونـي وامتدادها لفترة طويلة.
إن تحـول اليهـود إىل أقلية (يف فلسـطني التاريخية) سـوف يعني اقرتاب «إرسائيل» مـن الحد الديمغرايف
الحـرج (demographic threshold) 200الناتـج عن «الهجـرة» اليهودية املعاكسـة .وإن امتدّت عملية
االسـتنزاف البشري وبالتـايل عوامـل االنهيـار الداخلي لبنيـة دولـة «إرسائيـل» لفترة طويلـة األمد،
فعندئذ سـيتحول الحد الديمغرايف الحرج إىل مسـتوى الضرر الديمغـرايفdemographic injury( 201
 )levelالـذي يعنـي الدخـول يف مرحلـة الخطـر اإلستراتيجي الحقيقـي عىل مجـرد الوجـود البرشي
َّ
سي للدولة اليهودية.
واملؤس ّ

.198
.199
.200
.201

أخبار القناة العارشة .تقرير حودروف ،متان (“املهاجرون الجدد”) تقرير استقصائي أجرته القناة العارشة الفضائية عام ( 2013راجع
الفصل الخامس  /الهامش رقم .)142
 25%من أصل نحو  6ماليني هم عدد اليهود يف فلسطني ()Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013
الحد الديمغرايف الحرج عبارة عن مستوى الكثافة العددية «للهجرة» املعاكسة الذي يجب عنده أن تعمل املؤسسة الصهيونية عىل تطوير آليات
أكثر فعالية ملواجهته ،كي تمنع ارتفاعه إىل مستوى الرضر الديمغرايف .وقد عمل كاتب هذه الدراسة عىل بلورة هذه التعريفات لتوظيفها يف
اتجاه تسهيل وتعميق الفهم التحلييل ملسألة «الهجرة» املعاكسة (راجع مدخل الدراسة)
مستوى الرضر الديمغرايف عبارة عن املستوى الكمي (العددي) املعني «للهجرة» املعاكسة الذي يصبح عنده الرضر جديا وخطريا عىل بنية
ووجود الدولة الكولونيالية ذاتها .بمعنى آخر ،هو أقل مستوى كمي من «الهجرة» املعاكسة التي قد يحدث عندها الرضر الديمغرايف الوجودي
الجدي عىل «الدولة اليهودية» (راجع مدخل الدراسة)
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