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مدخل
تتن�اول ه�ذه الدراس�ة موض�وع التركي�ب الس�كاني ف�ي إس�رائيل والمتغيرات 
األساس�ية ف�ي مج�ال الديموغرافي�ا وتوزيع الس�كان بعد 70 س�نة عل�ى النكبة. ومن 
المعروف أن الديموغرافيا أو ما ُيدعى في إس�رائيل »المش�كلة الديموغرافية« كانت، 
وما زالت، تش�كل موضع اهتمام مركزي فيها منذ س�نة 1948 نتيجة مميزات أساس�ية 
لطبيعة قيامها. فمن ناحية، ُأسس�ت إس�رائيل على أنقاض ش�عب آخر اقُتلَع من أرضه 
نتيج�ة ذل�ك، ومن ناحي�ة ُأخرى، تش�كل المجتمع اإلس�رائيلي كمجتم�ع مهاجرين 
يه�ود ج�اؤوا م�ن ب�اد وثقافات عدي�دة ال يربطهم بعضه�م ببعض س�وى نيات قادة 
المش�روع الصهيوني الذين أرادوا ترس�يخ وجود إسرائيل بواسطة حقائق ديموغرافية 
عل�ى األرض تتحقق بالطرد من جهة، وباس�تجاب مهاجري�ن يهود من جهة ُأخرى. 
وبع�د ذل�ك ش�كل احتال س�نة 1967 نقط�ة انعطاف ُأخرى ف�ي هذا االهتم�ام، فقد 
ب�دأ النق�اش الديموغرافي يتركز عل�ى حجم األكثرية اليهودية وقوتها ورس�وخها في 
مقابل الفلس�طينيين، ال في إس�رائيل فحسب، بل في كل فلسطين التاريخية أيضًا التي 
عادت لتكون وحدة واحدة تحت الس�يطرة اإلس�رائيلية، األمر الذي ترتب عليه واقع 
ديموغرافي جديد. هذه المميزات وغيرها كانت وراء مركزية مسألة الديموغرافيا في 
إس�رائيل واالنش�غال الدائ�م بهذا الموضوع، س�واء فيما له عاقة بتبع�ات األمر على 
طابع المجتمع اليهودي وفئاته المتعددة بحس�ب االنتماء والتوجهات وأنماط التدين 
وغيره�ا )يهود ش�رقيون، أش�كناز غربيون، يه�ود من دول أوروبا الش�رقية، من أصل 
إثيوب�ي، علماني�ون، متدينون متزمتون )حريديون(، متدين�ون صهيونيون، إلخ(، أو له 
عاقة بالميزان الديموغرافي لدى الفلس�طينيين على امتداد فلس�طين كلها، أو داخل 
إس�رائيل الدولة في حدود الخط األخضر. ويأتي هذا االنش�غال في مسعيين: أولهما، 
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تحقيق مبدأ »يهودية الدولة« وهو مبدأ أساسي في إسرائيل، يتحقق، بحسب المنظور 
اإلس�رائيلي، بالحفاظ على أغلبية يهودية كبيرة وراس�خة العتبارات سياس�ية تش�كل 
عامًا مهمًا في التطورات السياس�ية والتس�ويات الممكنة في المس�تقبل على حساب 
الفلس�طينيين. ويأتي هذا االنش�غال أيضًا في مسعى تفضيل النخب المتنفذة اقتصاديًا 
واجتماعيًا لجعل المجتمع اإلسرائيلي مجتمعًا ذا طابع غربي أوروبي صناعي متطور، 
وهو ما يساهم في تفسير التعامل العدائي لليهود الحريديين وذوي األصل اإلثيوبي.

وعل�ى صعي�د المجتم�ع اإلس�رائيلي من الداخ�ل ف�إن التغي�رات المتوقعة في 
وجهة التغيرات الديموغرافية األساس�ية، في مجال تش�كيلة السكان، مثل نسب تكاثر 
الفلسطينيين في إسرائيل في مقابل اليهود من ناحية، ونسب المتدينين المتزمتين التي 
ت�دل عل�ى اتج�اه المجتمع اإلس�رائيلي نحو التدين إزاء نس�ب العلمانيي�ن من ناحية 
ُأخ�رى، وظاه�رة االرتفاع في متوس�ط س�نين العمر للرجال والنس�اء، وه�و ما يعني، 
بحس�ب التقديرات الرس�مية للعقدين المقبلين، أن تغييرات جدية ستطرأ على تركيبة 
الق�وى العامل�ة، وعلى نس�ب المس�نين المعتمدين على الدع�م الحكومي وخدمات 
الرف�اه للمجتم�ع اإلس�رائيلي وغير ذلك من القضايا، هذه التغيرات كلها س�تترك أثرًا 
عميقًا في طبيعة المجتمع اإلسرائيلي، وفي وجهة تطور اقتصاده ومناعته االجتماعية، 
وف�ي ثقافته السياس�ية التي تنعكس ف�ي أنماط التعامل مع الفئ�ات الضعيفة اجتماعيًا 
واقتصاديًا )مثًا التعامل العنصري مع الاجئين األفارقة الذين قصدوا إسرائيل خوفًا 
م�ن األوض�اع في بادهم، والعداء الذي يعاني ج�راءه اليهود المتدينين )الحريديون( 
م�ن األوس�اط التي تعتبرهم تهدي�دًا لطابع المجتمع وهويته، والنظ�رة المتعالية تجاه 
اليه�ود اإلثيوبيي�ن الذي�ن اس�ُتجلبوا إلى إس�رائيل في نط�اق مش�اريعها الديموغرافية 
المصابة بهاجس »األكثرية الراس�خة« هذا طبعًا فضًا عن العداء للعرب(. وس�نحاول 
أيضًا، في هذه الدراس�ة، توضيح أبرز التغيرات المتوقعة في مضمار الس�كان اعتمادًا 
على التقديرات الرسمية، وال سيما فيما يتعلق بمصادر النمو السكاني وبظاهرة تدين 
المجتمع الذي ُيقاس بأعداد المتدينين ونس�بتهم إلى الس�كان، وزيادة متوس�ط سنين 
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العمر بالنسبة إلى الرجال والنساء بعد االرتفاع الهائل في معدل سنوات العمر وتدني 
مع�دالت الخصوب�ة، وغي�ر ذل�ك من التط�ورات التي م�ن المتوقع أن تتطل�ب مزيدًا 
من اإلنفاق الحكومي في الوقت الذي تتميز سياس�ات الرفاه في إس�رائيل بمزيد من 
التقليصات واللجوء إلى الخصخصة واإلمعان في السياس�ة النيوليبرالية ذات النتائج 
الس�لبية العدي�دة على الصعيدي�ن االجتماع�ي واالقتصادي، وخصوصًا بالنس�بة إلى 

الفئات األفقر واألضعف.
وس�نتناول ف�ي هذه الدراس�ة، وف�ي عاقة وثيقة بتركيبة الس�كان ف�ي المجتمع 
اإلسرائيلي، ظاهرة التوترات األساسية في هذا المجتمع الذي ما زال يحمل مميزات 
مجتم�ع مهاجري�ن ال يتمت�ع بدرج�ة كافي�ة م�ن التجان�س بي�ن مركباته، األم�ر الذي 
ينعكس على نسيجه ومستوى التضامن الداخلي والفجوات االجتماعية واالقتصادية 
بي�ن الفئ�ات والش�رائح التي تش�كله. والتوترات األهم التي س�نتطرق إليه�ا هنا هي: 
التوت�ر الديني بين اليهود المتزمتين ديني�ًا )الحريديم( وبين الفئات اليهودية العلمانية؛ 
األيديولوجي السياس�ي بين توجهات سياس�ية لكل منها تصّور آخر بالنس�بة إلى حل 
الص�راع الفلس�طيني – اإلس�رائيلي، وكذل�ك بالنس�بة إل�ى ترس�يم مام�ح المجتمع 
اإلس�رائيلي المنش�ود؛ التوت�ر الطائف�ي بي�ن المهاجري�ن اليه�ود من أص�ول متنوعة، 
بحس�ب مميزات المجتمعات التي هاجروا منها، وقد غلب على هذا التصدع اعتباره 
تصدعًا بين اليهود الش�رقيين واليهود الغربيين )األش�كناز(، لكنه شهد تغيرًا جديًا كما 
س�نرى الحق�ًا؛ التوت�ر الطبقي الذي س�نتناوله من خ�ال معطيات الفق�ر والفجوات 
االقتصادي�ة واالجتماعية التي تعاني جراءها الفئات الفقيرة؛ التوتر القومي بين اليهود 

والفلسطينيين.
هذه هي التوترات األساسية التي ترافق الصراع على مامح المجتمع اإلسرائيلي 
على الرغم من أن إس�رائيل قطعت ش�وطًا جديًا في مسعى تحقيق األهداف األساسية 
الت�ي تواج�ه كل مجتم�ع مهاجري�ن، مث�ل إتم�ام عملي�ة »بناء ش�عب« م�ن مهاجرين 
متباعدي�ن ف�ي جميع مميزاتهم الثقافية واالقتصادية؛ تثبيت المامح األساس�ية لوجه 
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المجتم�ع، واأله�م م�ن ه�ذا وذاك تحقيق تق�دم في االنتق�ال من مجتم�ع مهاجرين 
إل�ى مجتمع عادي كأنه نش�أ وترس�خ في ه�ذا المكان، وذلك لتعزي�ز التصور الذاتي 
لإلس�رائيليين، ولتغيي�ب األس�ئلة األساس�ية المرتبطة بمابس�ات قي�ام الدولة ونكبة 
الفلس�طينيين، وظ�روف الهج�رة م�ن ب�اد المنبت، وما كان�ت تاقي�ه كل موجة من 

المهاجرين األجد من طرف الذين سبقوهم.

تركيبة السكان في إسرائيل
 8,797,900 نح�و  إل�ى   ،2017 س�نة  نهاي�ة  ف�ي  إس�رائيل  س�كان  ع�دد  وص�ل 
نس�مة،1 يتوزعون عل�ى النح�و التال�ي: 6,554,500 م�ن اليه�ود و1,838,200 م�ن 
بصفته�م  ُيعرف�ون  أش�خاص،   300,405 ُيق�ارب  وعدده�م  والباق�ون  الفلس�طينيين، 
»آخرين«،2 ويقصد بهم س�كان إس�رائيل من الشركس واألرمن والسامريين، إضافة 

https: //www.cbs.gov.  .1,2 ج��دول   ،»2018 إلسرائيل،  السنوي  اإلحصائي  »الكتاب   1
مشاهدة  )آخر   il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopulation / st02_01.pdf
نحو  إلى  وصل   ،2018 سنة  نهاية  في  السكان  عدد  أن  إلى  ويشار   .)2018 األول / ديسمبر  كانون  في 
8,940,400 نسمة، يتوزعون على النحو التالي: نحو 6,646,100 من اليهود؛ 1,876,100 من الفلسطينيين؛ 
أّما »اآلخرون« فوصل عددهم إلى ما ُيقارب 420,000 نسمة. وقد استخرجت هذه المعلومة من النشرة 
اإلحصائية الشهرية األخيرة التي تصدرها دائرة اإلحصاء المركزية لمتابعة مستجدات الشأن الديموغرافي 
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / yarhon1118 / b1. إسرائيل.  في 

pdf )آخر مشاهدة في 10 / 3 / 2019(.
ُيستدل من اإلحصاءات الرسمية في إسرائيل أن نحو 4  % من سكان إسرائيل )قرابة 350,000 نسمة(   2
ال ينتمون إلى المجموعتين السكانيتين األساسيتين، أي اليهود والفلسطينيين، بل يجري تعريفهم في 
معطيات دائرة اإلحصاء المركزية بأنهم »آخرون«. وهؤالء هم، في معظمهم، من المهاجرين من دول 
ملفات  اليهودية، ولم يسجلوا كيهود في  الديانة  أتباع  ُيعتبرون من  الذين ال  السوفياتي سابقًا  االتحاد 
وزارة الداخلية )أشخاص من دون ديانة أو مسيحيون ليسوا عربًا(. ويضاف إلى هؤالء الشركس وهم 
السكانية  الفئة  يزيدون عن 700 نسمة، واألرمن وعددهم نحو 3000 نسمة. والجزء األكبر من هذه 
يعيش مع اليهود ويتأثر بهم كثيرًا، ولذلك يتعّرض لعملية اجتماعية يصطلح على تسميتها ب� »التهويد 
السوسيولوجي«، وُيقصد به انخراط هؤالء في المجتمع اليهودي في إسرائيل من دون االضطرار إلى 

د بالمعنى الديني. التهوُّ
وضمن »اآلخرين« أيضًا نحو 800 نسمة من اليهود السامريين، الذين ال يعتبرون أنفسهم من اليهود،   
على  السامريون  ويتوزع  اليهودية.  عن  تختلف  ديانتهم  إن  ويقولون  سامريون«،  »إسرائيليون  =وإنما 
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إلى سكان مسيحيين ليسوا عربًا جاء معظمهم من دول شرق أوروبا وآخرين.3 ويعني 
هذا أن عدد س�كان إس�رائيل أصبح نحو 10 أضعاف ما كان عليه في س�نة 1948، إذ 
ر عدد س�كانها الكلي في تلك الس�نة )بعد طرد الفلس�طينيين( قراب�ة 805,6 آالف  ُق�دِّ
نسمة،4 منهم نحو 150,000 فلسطيني، والباقي من اليهود. ومن الواضح أن مصادر 
هذه الزيادة تختلف تمامًا، فالموجات الكبيرة لهجرة اليهود إلى إسرائيل كانت مركبًا 

أساسيًا من مركبات هذه الزيادة.

مصادر النمو السكاني
كان المصدر األساس�ي للنمو الس�كاني في إسرائيل خال العقدين األولين بعد 
س�نة 1948 ه�و هج�رة اليهود من الخ�ارج، في حي�ن كان لازدي�اد الطبيعي في عدد 
السكان )ميزان الوالدات والوفيات( حصة هامشية ال ُتذكر مقارنة بالهجرة. وكان من 
الواضح، بطبيعة الحال، أن تتغير مس�اهمة كل من هذين العاملين في النمو الس�كاني 
م�ع مرور الوقت، وفي نجاح المش�روع الصهيوني ف�ي جلب اليهود من جميع أنحاء 
العالم لاس�تيطان في فلس�طين، وتوقف الموجات الكبيرة لهج�رة اليهود التي كانت 
مرّكبًا أساس�يًا من مركبات النمو الس�كاني. ولو نظرنا إلى المعطيات الرسمية في سنة 
2017 لوجدنا أن مساهمة الزيادة الطبيعية في النمو السكاني في تلك السنة يقدر بنحو 

مركزين أساسيين هما مدينة حولون في إسرائيل، ومدينة نابلس الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية. 
والسامريون في حولون يحملون الجنسية اإلسرائيلية، ويقوم جزء من أبنائهم بتأدية الخدمة العسكرية 
اإللزامية لليهود في إسرائيل. أّما السامريون في نابلس فهم جزء من النسيج االجتماعي الفلسطيني في 

المدينة وفي الضفة الغربية.
في  يصطلح  َمن  تشمل  ال  المركزية  اإلحصاء  دائرة  توردها  التي  األعداد  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر   3
ال  كما  السودان،  من  لجوء  طالبو  وهم  األفارقة،  ب� »المتسللين«  تسميتهم  على  اإلسرائيلي  المجتمع 
تشمل العمال األجانب، لكنها تشمل سكان القدس العربية والسوريين في هضبة الجوالن، واللبنانيين 
الذين اختاروا االنتقال إلى إسرائيل بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني بعد احتال طويل. هذا 

إضافة إلى من ُيعّرفون في اإلحصاءات الرسمية، عادة، بصفتهم »آخرين«.
»مصادر ازدياد السكان في إسرائيل«، في: »الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل، 2018«، جدول 2,12.  4

 https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopula-  
tion / st02_12.pdf )آخر مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.
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82  %، في حين نتج الباقي من ميزان الهجرة من إسرائيل وإليها ، وقد بلغ عدد المواليد 

الجدد في السنة األخيرة نحو 180,000، في حين ُسجلت نحو 44,000 حالة وفاة. أّما 
بالنس�بة إلى ميزان الهجرة، فقد وفد إلى إس�رائيل 27,000 مهاجر يهودي جديد تنطبق 
عليه تس�مية »قادم جديد« بحس�ب القاموس السياس�ي الصهيوني المس�تعمل، ونحو 
10,000 مهاج�ر آخ�ر معظمهم من أبناء المواطنين اإلس�رائيليين الماكثين خارج البلد 

ع�ادوا للعي�ش في إس�رائيل. هذا في حين وصل عدد الذين هاجروا من إس�رائيل في 
سنة 2017 إلى نحو 8000 شخص.

وف�ي حي�ن ل�م تحاف�ظ الهجرة إل�ى إس�رائيل على وتيرة متس�اوية عل�ى امتداد 
السنوات، فقد كان هناك موجات هجرات كبيرة على نحو خاص، مثل آخر الهجرات 
الكبيرة من دول االتحاد السوفياتي سابقًا. هذا من جهة، ومن جهة ُأخرى، كان النمو 
الس�كاني للفلس�طينيين المواطنين في إس�رائيل متجانس�ًا إلى حد بعيد، وقد نجم عن 

الزيادة الطبيعية فقط.
كان�ت الهج�رة اليهودي�ة، كما ذكرن�ا، مركبًا أساس�يًا ومهمًا في النمو الس�كاني 
اليه�ودي، فق�د أدت إل�ى وصول معدل النمو في العقد األول بعد إقامة إس�رائيل إلى 
9,2  %، وه�ي نس�بة نم�و هائلة، ج�اءت نتيجة هج�رة اليهود الكبيرة م�ن الذين غادروا 
الدول العربية في أعقاب النكبة وقيام إس�رائيل. وعندما ضعف س�يل المهاجرين في 
س�تينيات القرن الماضي وس�بعينياته انخفض معدل النمو إلى 3  %، ثم إلى 2,2  %، وفي 
الثمانيني�ات تدن�ى مع�دل النمو إل�ى1,5  % إلى أن بدأت هجرة كثيف�ة من دول االتحاد 
الس�وفياتي س�ابقًا وس�ائر دول أوروبا الش�رقية أدت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني 
إلى 3,2  % في النصف األول من تس�عينيات القرن الماضي، وإلى 2,4  % في الس�نوات 
1996 – 2000. وبس�بب انخفاض أعداد المهاجرين اليهود إلى إس�رائيل في العقدين 

األخيري�ن نج�د أن معدل النمو الس�كاني انخفض مجدداً إل�ى 1,5  %–1,7  % ناتجة في 
األساس من الزيادة الطبيعية.
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 الجدول رقم 1
مصادر النمو السكاني بحسب الديانة في فترات زمنية متعددة )باآلالف(

عدد السنوات
السكان في 
بداية الفترة

الزيادة 
الطبيعية

صافي 
الهجرة

عدد 
السكان 

في نهاية 
الفترة

نسبة النمو 
السنوي  %

نسبة ميزان 
الهجرة 

إلى مجمل 
الزيادة 

السكانية
اليهود

1960 – 1948649,6392,3869,31,911,2%  9,2%  68,9
1971 – 19611,911,2412,9337,92,662,0%  3%  45
1982 – 19722,662,0532,5178,63,373,2%  2,2%  25,1
1995 – 19833,349,6631,4564,44,549,5%  2,4%  47,4

2008 – 19964,522,3824,3232,85,569,2%  1,6%  22,2
2017 – 20095,608,9823,0160,46,554,5%  1,7%  11,9

المسلمون5
1960 – 1955131,834,8166,3%  4
1971 – 1961166,8118,9344,0%  5
1982 – 1972339,2185,8530,8%  4,1
1995 – 1983524,6278,6813,0%  3,4

2008 – 1996811,2411,41,240,0%  3,3
2017 – 20091,254,1294,91,561,7%  2,5

المسيحيون
1960 – 195542,07,549,6%  2,8
1971 – 196149,616,777,3%  2,9
1982 – 197277,316,394,0%  1,8
1995 – 198394,022,6162,5%  4,3

2008 – 1996120,621,1153,1%  1,9
2017 – 2009150,212,1171,9%  1,5

الدروز
1960 – 195518,05,023,3%  4,4
1971 – 196123,313,537,3%  4,4
1982 – 197237,318,165,6%  3,8
1995 – 198365,628,294,0%  2,8

2008 – 199692,229,4121,9%  2,2
2017 – 2009123,318,0141,2%  1,5

بحسب معطيات »الكتاب اإلحصائي السنوي، 2018«، الجدول رقم 2,12.

لم نتطرق في هذا الجدول إلى هجرة الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين والدروز وعودتهم بسبب   5
هامشية هذه المعطيات لصغر األعداد.
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م�ن حيث توزيع الس�كان بحس�ب الفئة العمرية يمك�ن أن ناحظ أن المجتمع 
اإلسرائيلي ما زال فتيًا نسبيًا، مع أن التقديرات المستقبلية للسكان في إسرائيل تتوقع 
ارتفاعًا متواصًا في نسبة المسنين داخل هذا المجتمع، وهو تحول يحتاج إلى وقت 
طويل جدًا، األمر الذي يجعل من الصعب ماحظة التغيير إذا تعقبناه في اإلحصاءات 
التي ُتنشر سنويًا.6 ويدل توزيع السكان بصورة عامة بحسب الفئة العمرية في سنة 
2017 عل�ى أن المجتم�ع اإلس�رائيلي ما زال فتيًا إلى اآلن عل�ى الرغم من التغيرات، 

فنس�بة الفئة العمرية 0 – 14 عاماً هي 29,2  % من الس�كان )27,5  % بين اليهود و32,8  % 
بي�ن الفلس�طينيين(، في حين تش�كل الفئ�ة العمرية 65 عاماً فما ف�وق نحو 11,5  %، أّما 
نس�بة المس�نين الذي�ن يبلغون من العم�ر 75 عامًا فما فوق في المجتمع اإلس�رائيلي، 
ب�كل فئات�ه، فوصل�ت في س�نة 2017 إلى 4,8  % بين الس�كان، وإل�ى 5,8  % بين اليهود، 
وإل�ى 1,7  % بي�ن الفلس�طينيين. وتظهر وجه�ة التغيير الذي تتض�ح مامحه من خال 
اإلحصاءات الس�ابقة في االرتفاع المتواصل ببطء في متوس�ط األعمار في إس�رائيل، 
إذ وصل هذا المتوسط للسكان بصورة عامة في سنة 2017 إلى 29,9 عامًا في مقابل، 
27,7 عام�ًا ف�ي س�نة 2000، وإلى 24,8 عامًا في س�نة 1980، وإلى 24,4 عامًا في س�نة 
1960. وهناك فرق كبير بين متوسط األعمار لدى الفلسطينيين ولدى اليهود، فهو لدى 

31,7 عامًا لدى اليهود.7 23,2 عامًا في مقابل  الفلسطينيين 
أهم النتائج المترتبة على هذا التحول تتعلق بضرورة تأقلم جهاز الخدمات الصحية وفق وضع تزداد   6
فيه أمراض الشيخوخة وحاجات المسنين، وكذلك ازدياد أعداد المسنين الذين يعتمدون في شروط 
أعداد  ازدياد  يتطلبه  عّما  فضاً  هذا  للحكومة.  العام  اإلنفاق  ومستوى  الرفاه  سياسات  على  عيشهم 
https: //www. أجنبية.  أغلبيتها قوى عاملة  بيوتهم، هي في  لهم في  المسنين من قوى عاملة مرافقة 
cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopulation / st02_05x.pdf )آخر 

مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.
»الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل، 2018«، جدول 2,5،  7

https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopulation / st02_
05x.pdf )آخر مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.  
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وفيما يتعلق بتوزيع الس�كان بحس�ب الجنس في إسرائيل، فا تحدث تطورات 
كبيرة من س�نة إلى س�نة، إذ بقيت النس�بة في سنة 2017 على ما هي في سنة 2016، أي 
بمع�دل 984 رج�اً لكل 1000 امرأة. وفي س�نة 2017 أيضًا، كم�ا هي الحال منذ فترة 
طويلة، ولدى جميع الفئات التي ُتشكل المجتمع في إسرائيل، فاق عدد الذكور عدد 
اإلناث في جميع الفئات العمرية حتى سن 30 عامًا، أّما في الفئة العمرية 31 فما فوق 
ف�كان ع�دد النس�اء أكبر من ع�دد الرجال. ويبرز الفرق لمصلحة النس�اء في س�ن 75 
فما فوق إذ تصل النس�بة إلى 696 رجًا لكل 1000 امرأة.8 وياَحظ في الس�نوات 
األخيرة ارتفاع في معدل س�ن الزواج بين الذكور واإلناث، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
نس�بة العازبي�ن ف�ي الفئ�ة العمرية 25 – 29 عامًا، فقد تصل هذه النس�بة، بين الس�كان 
بصورة عامة بحسب معدل سنوات عديدة نُشر في سنة 2016، إلى 60,2  % بين الرجال، 
وإلى 40,6  % بين اإلناث، وفي هذا تغيير واضح مقارنة بما كان سائدًا قبل عقد واحد، 
إذ كانت نس�بة العازبين والعازبات في الفئة العمرية المذكورة هي 54  % و33,3  % على 
التوالي. وليس من المستغرب أن تختلف هذه النسب بين السكان المسلمين، بحيث 
تدل اإلحصاءات على أن نسبة العازبين بين الرجال اليهود في الفئة العمرية 25 – 29 
عاماً هي 62,1  %، و45,9  % بين النساء، بينما هي بين المسلمين 48,6  % للرجال و20,3  % 
للنس�اء9 )مقارنة ب� 35,7  % لدى الرجال، و23,2  % بين النس�اء في سنة 2000(. وتدل 
معطي�ات اجتماعي�ة كثيرة على أن تش�ابه وجه�ة التغيير الجاري في مج�االت العائلة 
وارتفاع س�ن الزواج من ناحية، وازدياد نس�ب الطاق من ناحية ُأخرى، في صفوف 
اليهود والعرب الفلسطينيين في إسرائيل، وإن كان هناك فوارق كبيرة في النسب نتيجة 

طبيعة المجتمع وتقاليده وظروفه السياسية واالقتصادية.
المصدر نفسه.  8

https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20  ،2,4 جدول  نفسه،  المصدر   9
shnatonpopulation / st02_04x.pdf )آخر مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.

Nabil Saleh-1.indd   11 29/6/2020   10:56:59 AM



2020 العام  إسرائيل  12 دليل 

 تركيبة السكان اليهود بحسب األصل10
)وفقًا للجهة أو القارة التي هاجروا منها(

من المتبع في اإلحصاءات الديموغرافية الرسمية توزيع اليهود في إسرائيل بين 
َم�ن ُوِل�دوا في إس�رائيل، أي بعد س�نة 1948، ومن ُولدوا خارج إس�رائيل ثم هاجروا 
إليها. بعد ذلك يتم توزيع السكان اليهود الذين ُولد آباؤهم خارج إسرائيل إلى ذوي 
األصل اآلسيوي،11 واألفريقي، واألوروبي – أميركي، بحسب مكان والدة األب. 
ومن المعروف أن التقس�يمات إلى: ش�رقيين وأش�كناز أو غربيين ما زالت ش�ائعة في 
الثقاف�ة اليومي�ة اإلس�رائيلية، يض�اف إليها منذ تس�عينيات القرن الماض�ي التصنيفات 
»روس« وإثيوبيي�ن«. وهن�ا ال ب�د من اإلش�ارة إلى أنه ُيس�تدل من المعطي�ات الواردة 
ف�ي الكت�اب اإلحصائ�ي األخير على أن نحو 76,8  % من اليهود في إس�رائيل في س�نة 
2017 ولدوا في إس�رائيل، أي بعد س�نة 1948، في حين هاجر الباقون من دول أميركا 

وأوروبا وأفريقيا وآس�يا حيث ولدوا في تلك المناطق. ويبلغ عدد اليهود المولودين 
في إسرائيل بعد سنة 1948 4,997,5 نسمة، بينهم 2,983,9 يهودي من الجيل الثاني أو 
أكثر في فلسطين، أو في إسرائيل منذ سنة 1948، أّما الباقون فهم أبناء آلباء مهاجرين 
ول�دوا ف�ي الخ�ارج. ويمكن القول، اعتم�ادًا، على اإلحصاءات، إن ع�دد اليهود من 
أصل آسيوي يبلغ 664,4 ألفًا منهم 494,0 ألفًا ولدوا في إسرائيل، بينما ولد آباؤهم في 
دولة آس�يوية و170,4 ألفًا ولدوا هم أنفس�هم في دولة آس�يوية )العراق، إيران، اليمن، 
تركي�ا، س�ورية، لبنان، الهن�د(. أّما عدد اليهود ذوي األصل األفريق�ي فهو 895,7 ألفًا 
منه�م 595,2 ألف�ًا ول�دوا في إس�رائيل، بينما ولد آباؤهم في دول�ة أفريقية ما، و300,5 
أل�ف ول�دوا هم أنفس�هم ف�ي دولة أفريقي�ة )المغ�رب، الجزائر، تون�س، ليبيا، مصر، 
نظرًا إلى أن سكان إسرائيل، في الحاضر، ولدوا في معظمهم في إسرائيل بعد سنة 1948 لم يعد من   10
اتباع أساليب سهلة وبسيطة لتوزيعهم من حيث االنتماء إلى شرقيين وأشكنازيين، كما كان  الممكن 

الوضع حتى ثمانينيات القرن الماضي.
ُيذَكر أن الهجرة من آسيا توقفت نهائيًا تقريبًا منذ ستينيات القرن الماضي.  11

Nabil Saleh-1.indd   12 29/6/2020   10:56:59 AM



بنيل لالبيالولمو  مالمرايح ال لابن 13

إثيوبي�ا(. ويص�ل ع�دد اليهود م�ن األصل األوروب�ي – األميركي إل�ى 1,956,3 منهم 
924,4 ألف�ًا ول�دوا في إس�رائيل في حين ولد آباؤهم في أوروب�ا أو أميركا، و1,031,9 
ولدوا هم أنفس�هم في دولة أوروبية أو أميركية )االتحاد الس�وفياتي الس�ابق، بولندا، 
رومانيا، بلغاريا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، الواليات 
المتح�دة، أميركا الجنوبية(. ومن بين ذوي األص�ل األوروبي – األميركي المولودين 
ف�ي الخ�ارج هنالك نح�و 702,5 ألف هاجروا إلى إس�رائيل منذ س�نة 1990 أغلبيتهم 

العظمى من دول االتحاد السوفياتي سابقًا.12
وتبيّ�ن المعطي�ات الرس�مية المتوف�رة أن 74,3  % م�ن اليه�ود م�ن أصل آس�يوي 
و66,4  % م�ن ذوي األص�ل األفريقي ولدوا في إس�رائيل آلباء ج�اؤوا من الخارج، أّما 
بالنسبة إلى ذوي األصل األوروبي – أميركي، فإن نسبة المولودين منهم في البلد هي 
أقل كثيراً وتبلغ 47,2  % بس�بب موجة الهجرة األخيرة من دول االتحاد الس�وفياتي في 
بداي�ة التس�عينيات، وبس�بب تواصل الهج�رة من أميركا ودول أوروب�ا، ولو كان ذلك 

بأعداد غير كبيرة، في حين ليس ثمة مهاجرون من آسيا وأفريقيا تقريبًا.13
ينعك�س ه�ذا التغيير في التركيب�ة الديموغرافية للمجتمع، وال س�يما فيما يتعلق 
بالتناس�ب بين اليهود األش�كناز والش�رقيين في مجاالت الحياة كافة، وقد بّين مومي 
دهان، أحد الباحثين البارزين في مجال الرفاه والفجوات االجتماعية في إسرائيل، أن 
الفجوات االجتماعية واالقتصادية بين األشكناز والشرقيين ما زالت موجودة، إاّل إنها 
تقلصت على نحو جدي في الس�نوات األخيرة. ويضيف دهان أن تقلص الفوارق في 
�ر  الدخل ومؤش�رات اقتصادية واجتماعية ُأخرى بش�كٍل متواصل منذ نحو عقدين تبشِّ
بتوجه يتوقع له االس�تمرار بس�بب ما يحدث من تطور في أوساط الشرقيين تساهم في 
زيادة تأثيرهم وشعورهم بقدرتهم على التأثير. هذا مع تأكيد الباحث أن ثمة فرقًا يصل 

»الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل، 2017«، جدول 2,6،  12
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopulation / st02_

06x.pdf )شوهد في 12 / 3 / 2019(.  
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20  ،2,8 جدول  نفسه،  المصدر   13

shnatonpopulation / st02_08x.pdf )شوهد في 12 / 3 / 2019(.
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إل�ى نح�و 25  % ف�ي دخل العائلة ذات األصل األش�كنازي )أي أن رب العائلة أو والده 
ول�دا ف�ي أميركا أو دولة أوروبية( والعائلة اليهودية الش�رقية ، مع العلم بأن الفرق بين 
دخل العائلتين وصل قبل 15 سنة إلى نحو 40  %. وضمن التغيرات الحادثة في أوساط 
اليه�ود الش�رقيين التي تس�اهم ف�ي التحوالت الجاري�ة على مكانة الش�رقيين التقلص 
بالتدري�ج ف�ي الفجوات في مجال التعليم المدرس�ي والجامعي بين اليهود األش�كناز 
والش�رقيين، على الرغم من تواصل وجودها،14 وكذلك تقلص الفوارق التي كانت 
واضح�ة بي�ن اليهود الش�رقيين والغربيين في إس�رائيل في معدل عدد األبن�اء للعائلة، 
وسن زواج النساء، وثقافة تمضية أوقات الفراغ، ومستوى التدين، على سبيل المثال ال 
الحصر.15 وسنعود إلى هذا الموضوع الحقًا عند تناول التوتر الطائفي في إسرائيل.

التوزيع الجغرافي للسكان في إسرائيل
ت�دل اإلحص�اءات األخيرة على أن نحو 40  % من مجمل س�كان إس�رائيل بينهم 
نحو 49  % من السكان اليهود يسكنون في منطقة المركز، وفيها، كما هو معلوم، عصب 
الصناعة والتجارة في إسرائيل. أّما العرب فيسكنون، في أغلبيتهم، في منطقة الشمال 
في مجمعات قروية هامشية من حيث الفرص التي ُتوفرها الدولة لهذه المناطق على 
صعيد اإلنتاج الصناعي واالقتصادي بصورة عامة، إضافة إلى الناصرة وبعض المدن 
العربي�ة الصغي�رة التي ال تملك من مميزات المدينة س�وى وصف المكانة الرس�مية، 
أي أنه�ا تفتق�د المراف�ق الثقافية بالكامل، إضاف�ة إلى انعدام الصناع�ة وفرص العمل 
والمناط�ق الصناعي�ة وش�بكات المواص�ات العصري�ة وغير ذلك )عرابة، س�خنين، 
طم�رة، ش�فاعمرو وإلى حد بعيد الناصرة أيضًا. وال يختل�ف األمر في المدن العربية 

في المثلث والنقب(.
عميق«.  نحو  على  تقلصت  والشرقيين  األشكنازيين  بين  الفجوة  جديد:  »بحث  سموحا،  شاحر   14

،2013 / 10 / 12
https: //www.globes.co.il / news / article.aspx?did=1000884246 )شوهد في 10 / 1 / 2019(.  

المصدر نفسه. وعلى الرغم من المعطيات التي يوردها دهان، فإن هناك معطيات أُخرى تتحدث عن   15
فجوات أكبر ما زالت قائمة، مثاً تقرير أدفا األخير عن صورة الوضع في إسرائيل.
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 الجدول رقم 2
التوزيع الجغرافي للسكان لسنة 2017 16

النسبة من لواء
السكان

النسبة من 
اليهود

النسبة من 
المسلمين

النسبة من 
المسيحيين

النسبة من 
الدروز

معدل النمو 
السكاني

100,0100,0100,0100,0100,02,0المجموع
12,611,22,4القدس*
16,29,345,664,380,61,7الشمال

11,510,517,616,318,71,8حيفا
24,528,814,17,12,0المركز

16,019,91,48,21,3تل أبيب
14,514,121,23,82,2الجنوب

بحسب معطيات الجداول 2,15 و2,16 في »كتاب اإلحصاء السنوي، 2017«.
*   هذا مع التذكير، مرة أُخرى، بأن اإلحصاءات الرسمية تشمل الفلسطينيين سكان القدس العربية ضمن هذه 
األرقام. وقد قمت هنا باستثناء المسلمين والمسيحيين من سكان القدس وحساب النسب في سائر األلوية 

من جديد. ومن المتوقع أن تكون هذه النتائج تقريبية وليست دقيقة بشكل قاطع.

سكان  الفلسطينيين  تشمل  اإلسرائيلية  الرسمية  المعطيات  أن  الواضح  من   – 1 يلي:  ما  إلى  هنا  يشار   16
إلى  حولتها  التي  المستعمرات  في  المستوطنين  تشمل  كما   ،1967 سنة  في  المحتلة  العربية  القدس 
أحياء فيما تسميه إسرائيل »القدس الموّحدة«. وقد وجدت من الصعب جدًا، بناء على ما توفره هذه 

اإلحصاءات، استثناء القدس العربية من اإلحصاءات الشاملة.
2 – المعطيات بالنسبة إلى لواء الجنوب ال تشمل 28 عشيرة بدوية تتعنت إسرائيل في موقفها الرافض   
لاعتراف بها وبحقها في األرض التي تقيم عليها. وبالتالي فإن اإلحصاءات عن لواء الجنوب تعكس 

صورة ال تقرب من الواقع.
وفي المجمل، يفضل التعامل مع هذه اإلحصاءات، ولو كانت رسمية، كمؤشر يدل على وجهة التطور   

من دون اعتبارها دقيقة بالكامل.
وقد أُعد الجدول رقم 2 باالعتماد على معطيات الجداول 2,15 و2,16 في »كتاب اإلحصاء السنوي،   

2017«، وهما يتناوالن البلدات والسكان بحسب اللواء والديانة والمجموعة السكانية.
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopu-  15 الجدول   

lation / st02_15x.pdf )شوهد في 10 / 3 / 2019(،
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopu- 16 والجدول  

lation / st02_16x.pdf )شوهد في 10 / 3 / 2019(.
أّما بالنسبة إلى النمو السكاني في أوساط المستوطنين اليهود في الصفة الغربية، فسيرد الحقًا في هذه   

الدراسة.
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ومن ش�به الُمجمع عليه في إس�رائيل أن كل مش�اريع توزيع اليهود في إسرائيل 
عل�ى جمي�ع المناطق في البلد، ومحاولة تخفيف الضغط الديموغرافي عن منطقة تل 
أبي�ب والمرك�ز لم تنجح بالقدر المطلوب على الرغم من اختاف مضامين تش�جيع 
الجهات الرس�مية في إس�رائيل لها عبر الس�نين. ففي العقد األول بعد قيام إس�رائيل، 
كان�ت الحكوم�ة اإلس�رائيلية تبعد المهاجرين اليهود الش�رقيين إلى مناطق الضواحي 
النائي�ة والفقي�رة، بش�كل قس�ري في الغالب، ألس�باب أهمها إكمال وتثبيت مش�روع 
االستياء على األراضي العربية، واستعمال اليهود الشرقيين في سد الحاجات األمنية 
الجغرافي�ة المتعلق�ة بالمناطق الحدودية إلس�رائيل،17 وهو م�ا نتجت منه فجوات 
اقتصادية واجتماعية عميقة بينهم وبين الفئات األقوى اقتصاديًا التي بقيت في المدن 
ومناط�ق المرك�ز الجغرافي إلس�رائيل.18 ومن المعروف أن البل�دات البعيدة التي 
أقيم�ت لغ�رض اس�تيعاب المهاجرين على التخ�وم كانت تفتقد المراف�ق االقتصادية 
وأماك�ن العم�ل. وف�ي العقدين التاليي�ن، وخصوصًا في س�بعينيات الق�رن الماضي، 

»عدكان  والجليل«،  النقب  )يهجرون(  اإلسرائيليون  السكان  الديموغرافي:  »التهديد  إفرات،  عميت   17
استراتيجي«، المجلد 20، العدد 3 )2017(، ص 87 – 102.

سيحا  موقع  إسرائيل«،  في  السكان  توزيع  سياسة  بشأن  السرية  الملفات  ستكشف  »هل  راز،  موسي   18
مكوكيت )محادثة محلية(، 21 / 11 / 2018.

https: //mekomit.co.il / %D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%  
D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7
/ D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94%95%  )شوهد في 

.)2018 / 1 / 25
ليرمن،  يوآف  مدّونة  موقع  إسرائيل«،  في  السكان  لتوزيع  »محاوالت  ليرمن،  يوآف  وكذلك،   

.2013 / 8 / 15
https: //tlv1.co.il / 2013 / 08 / 15 / %D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0  
%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8-
%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-
%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%9D-

  / D7%9B%D7%9C-%D7%97% )شوهد في 25 / 1 / 2018(.
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دأبت إسرائيل على تنفيذ مخططات التهويد،19 وال سيما تهويد الجليل، ووضعت 
خطط�ًا إلقام�ة بلدات يهودية على مس�احات شاس�عة فيه، إاّل إن نج�اح هذه الخطط 
بقي محدودًا على الرغم من أن تجمعات اس�تيطانية صغيرة كثيرة أقيمت على أراٍض 
مصادرة، فإنها بقيت قليلة السكان.20 يضاف إلى كل هذه الدوافع لتوزيع السكان، 
داف�ع آخ�ر برز في العقد األخي�ر بالذات وهو متعلق بجودة البيئ�ة والضرورة الملحة 
بيئيًا لتوزيع السكان والتخفيف عن منطقة المركز، وبجودة الحياة في إسرائيل وتوقع 
انفج�ار س�كاني ف�ي تل�ك المنطقة بعد عقدين م�ن الزمن، إذا اس�تمر الوضع على ما 
هو عليه. وس�نعود إلى هذا الموضوع الحقًا عند التطرق إلى التغييرات في الخطاب 

الديموغرافي في إسرائيل.21
إن توزي�ع الس�كان مرتبط، بطبيع�ة الحال، بمعدل االكتظاظ الس�كاني. ومعدل 
االكتظاظ في إس�رائيل يش�هد ارتفاعًا متواصًا نتيجة النمو الدائم في عدد الس�كان، 
وق�د وص�ل مع�دل االكتظاظ في س�نة 2017، إلى 387,4 نس�مة / كلم2 ف�ي حين كان 
المعدل 288 نس�مة / كلم2 في س�نة 2000، و247,4 نسمة / كلم2 في سنة 1995 و220,4 

.1990 نسمة / كلم2 في سنة 

انظر: »مخطط المناطر في الجليل« وقد أقر في سنة 1979 – 1980.  19
https: //he.wikipedia.org / wiki / %D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%  
D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%

D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C )شوهد في 20 / 1 / 2018(. وتوجيهه.
انظر: »مخطط النجوم« لتهويد الجليل الذي ُنفذ في بداية التسعينيات، تحت قيادة أريئيل شارون.  20

https: //he.wikipedia.org / wiki / %D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7  
D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D%_99% )شوهد في 

.2019 / 1 / 20
يشار هنا إلى أن أبرز المحذرين من مغبة استمرار وجهة التطور الديموغرافي على ما هي عليه اليوم   21
ومن عدم اتخاذ تدابير وقائية بما في ذلك تحديد النسل، هو البروفسور ألون طال، من جامعة تل أبيب، 

وقد أصدر كتابًا مهمًا في هذا الشأن حمل العنوان: »والباد مألى«.
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 الجدول رقم 3
معدل االكتظاظ السكاني لكل كلم2 بحسب اللواء22

عدد األشخاص لكل كلم2اللواء
387,4معدل االكتظاظ العام في إسرائيل

1698,1القدس
318,7الشمال

1170,8حيفا
1667,3المركز

8176,8تل أبيب
89,7الجنوب

بحسب معطيات الجدول رقم 2,23 في »كتاب اإلحصاء السنوي، 2018«.

وإذا قارن�ا بي�ن مع�دالت االكتظ�اظ ف�ي مدن متعددة في ش�تى األلوية فس�نرى 
حقيق�ة م�ا أوضحناه أعاه بش�أن توزيع الس�كان، واألس�اس الذي تق�وم عليه بعض 
التوقعات الس�وداوية لبعض المختصين اإلس�رائيليين عن مستقبل »كارثي« في منطقة 
المرك�ز ف�ي العق�ود المقبلة. فمثًا، معدالت االكتظاظ في أه�م مدن المركز هي: تل 
أبي�ب 8572,2 نس�مة / كلم2؛ رم�ات غان 9532,6 نس�مة / كلم2؛ بني ب�راك 26,368,1 
نس�مة / كلم2؛23 حولون 10,108,4 نس�مة / كلم2؛ رحوفوت 5826,1 نس�مة / كلم2؛ 
ريشون لتسيون 4216,3 نسمة / كلم2؛ غفعاتيم 18,352 نسمة / كلم2؛ بات يام 15,722,4 
نس�مة / كلم2. أّم�ا نس�بة االكتظاظ ف�ي المدن اليهودي�ة أو ذات األغلبي�ة اليهودية في 
مناط�ق جغرافي�ة ُأخ�رى، مثل الش�مال أو الجنوب فهي أقل كثيرًا، وهو ما يبين س�وء 

التوزيع.
الجدول مستمد من المعطيات الواردة   في الجدول 2,23 في »الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل، 2018«،  22 
https: //www.cbs.gov.il /  he /  publications /  doclib /  2018 /  2.%20shnatonpopu-

lation / st02_23.pdf )شوهد في 10 / 3 / 2019(.
الذين  الحريديين  لليهود  مركزًا  براك  بني  كون  من  نابع  المركز  في  حتى  فيه  المبالغ  االكتظاظ  هذا   23

يفضلون العيش في مجمعات مغلقة )غيتوات( خاصة لهم بسبب أنماط حياتهم المتشددة.
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وبين المدن والقرى العربية فإن قرية جس�ر الزرقاء هي األكثر اكتظاظًا )9001,1 
الناص�رة )4575,9  ياف�ة  ث�م  الناص�رة )5402,9 نس�مة / كلم2(،  تليه�ا  نس�مة / كلم2(، 

نسمة / كلم2(.24
وم�ن المه�م أن نش�ير هن�ا إل�ى أن دالالت مع�دالت االكتظاظ الكبيرة ليس�ت 
متشابهة في جميع الحاالت، وأنها قد ُتفسر سلبيًا أو إيجابيًا إذا ُفهمت في سياق واقع 
المدينة أو القرية التي يجري الحديث عنها. ففي مدن المركز أو القدس يرتفع معدل 
االكتظاظ ألسباب منها أن هذه المدن تجذب إليها مزيدًا من السكان بسبب قربها من 
مناط�ق صناع�ة الهايت�ك، وألن فيها جامعات كثيرة وعدد كبير م�ن البنوك والمكاتب 
الحكومية والش�ركات المحلية والدولية ومراكز تجارة المال، إضافًة إلى كونها مهمة 
عل�ى صعي�د الحياة السياس�ية وغير ذلك، األم�ر الذي يتعلق بكون العي�ش فيها يرمز 
إل�ى مكان�ة اجتماعي�ة واقتصادية مرموقة، أو إلى االنتماء إلى ش�ريحة اجتماعية ذات 
هيبة ومكانة عالية. أّما بالنس�بة إلى العرب فإن معدالت االكتظاظ ال تعني ش�يئًا فيما 
يتعل�ق برفاهية الس�كان ومس�توى حياتهم. فف�ي حاالت معدالت االكتظ�اظ العالية، 
كم�ا ف�ي حال�ة قري�ة جس�ر الزرقاء أو حت�ى الناصرة، فه�ي دليل على نق�ص كبير في 
األرض بص�ورة عام�ة، وهو ما يت�رك األثر في جوانب الحياة كاف�ة. وفي المقابل، ال 
يعن�ي المعدل المنخف�ض عكس ذلك، ففي القرى العربي�ة حيث معدالت االكتظاظ 
منخفض�ة تك�ون أغلبية المس�احة ف�ي منطقة نف�وذ القرية أرضًا زراعي�ة ترفض وزارة 
الداخلي�ة فرزه�ا الس�تعماالت البناء، فينتج م�ن ذلك عدم ماءم�ة الخرائط الهيكلية 
للقرى لحاجات السكان الذين يزداد عددهم على نحو متواصل من دون أي تغيير في 
المساحة الُمعّدة إلقامة بيوت تأويهم. وفي هذه الحاالت يتحول االكتظاظ الكبير إلى 

مصدٍر لألمراض وللمشكات االجتماعية وسبب لتدني مستوى الحياة.
،»  2018 إلسرائيل،  السنوي  اإلحصائي  »الكتاب  في   2,24 الجدول  في  الواردة  المعطيات  بحسب   24 
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopula-

tion / st02_24.pdf )آخر مشاهدة في 10 / 3 / 2018(.
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الزواج والطالق ومعدالت الخصوبة
دراس�ة  ف�ي  أساس�يًا  موضوع�ًا  الخصوب�ة  ومع�دل  والط�اق  ال�زواج  يش�كل 
الديموغرافي�ا وتط�ور األوض�اع االجتماعي�ة ف�ي كل مجتمع بس�بب م�ا يترتب على 
التغيرات في معدالت هذه الظواهر من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية تنعكس على 
حياة المجتمع ككل، وتؤدي دورًا مهمًا في تخطيطه المستقبلي. ففضًا عن اآلثار التي 
يتركه�ا الط�اق واإلنجاب وتأخير س�ن الزواج في أعداد الس�كان ونموهم الطبيعي، 
هناك ظواهر ُأخرى ال تقل شأنًا، مثل زيادة أعداد العائات ذات المعيل الواحد، التي 
تش�كل في العديد من الدول ومنها إس�رائيل عامًا لزيادة نسبة الفقر، وثمة ارتفاع في 
ع�دد األبن�اء الذين يول�دون من دون زواج، وهنالك اآلثار النفس�ية والصعوبات التي 
يعيش�ها أبن�اء العائ�ات المطلقة ولها أيضًا تبعات س�لبية على األفراد أنفس�هم وعلى 
بيئته�م، كم�ا أنها تف�رض على المؤسس�ات مزيدًا م�ن الواجب�ات وااللتزامات تجاه 
المتضرري�ن. م�ن ناحية ثانية، ربما يكون لعدم ال�زواج أو الطاق وعدم اإلنجاب أو 
تأخيره نتائج إيجابية على صعيد فرص عمل النساء وتقدمهم، بحسب ادعاء البعض.

ف�ي س�نة 2016 وصل عدد الزيجات الجدي�دة إلى 52,809، منها 72,5  % زيجات 
يهودي�ة، و26,8  % زيج�ات بين الفلس�طينيين العرب في إس�رائيل. وفي الس�نة نفس�ها 
وص�ل ع�دد حاالت الطاق إلى 14,819 حالة منها 79,2  % طاق أزواج يهود و17,4  % 
حاالت طاق أزواج عرب،25 وفي المجمل كانت نس�بة الزواج في إس�رائيل 6,2 
لكل 1000 نس�مة ونس�بة الطاق 1,7 لكل 1000. وياَحظ أن نس�بة الزواج انخفضت 
كثي�رًا عم�ا كان�ت عليه ف�ي الس�بعينيات )8,3 – 9,3 ل�كل 1000 نس�مة( والثمانينيات 
)7 – 7,5 ل�كل 1000 نس�مة(. وف�ي المقاب�ل هنال�ك ارتفاع بالوتيرة نفس�ها في نس�بة 
الط�اق الت�ي تتراوح حول 1,7 منذ عقدين تقريب�ًا بعد أن كانت تتراوح بين 0,8 و1,2 

بحسب المعطيات الواردة في الجدول 3,3 في »الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل، 2018«،  25
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / doclib / 2018 / 3.%20shnatonvitalsta-  

tistics / st03_03.pdf )آخر مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.
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حتى تسعينيات العقد الماضي. ويمكن أيضًا أن نرى أن هناك بعض الفوارق في هذا 
التوجه بين الفلس�طينيين على أس�اس االنتماء الديني في المقام األول )فنسبة الطاق 
لدى المس�يحيين تقل كثيرًا عن النس�بة بين المس�لمين، مثًا(، وبين اليهود بناًء على 
عدة متغيرات، مثل مناطق السكن )مدينة – قرية(، وبناًء على درجة التدين ومعتقدات 
ُأخرى )نس�بة الطاق بين المس�توطنين في الضفة الغربية، مثًا، أقل من نسبة الطاق 

في إسرائيل بصورة عامة(.

 الجدول رقم 4
 نسبة الخصوبة الكلية )معدل عدد األوالد للمرأة(

بحسب الديانة في سنوات مختارة
1960 - ديانة األم

1964
 - 1980

1984
 - 2000

2004
 - 2010

2014
2016

نسبة عامة لجميع 
السكان

3,853,132,923,043,11

3,392,802,673,033,16يهودية

9,235,544,573,503,29مسلمة

4,682,412,352,182,05مسيحية

7,495,402,872,302,21درزية

من دون تحديد الديانة 
في سجل السكان

1,551,681,64

ويتضح من الجدول رقم 4 أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على نسبة الخصوبة لدى المرأة 
اليهودية مقارنًة بالمرأة الفلسطينية التي انخفضت نسبة الخصوبة لديها بشكل ملحوظ، 
حت�ى إن مع�دالت الخصوب�ة ل�دى االثنتين أصبح�ت متقاربة، إلى حٍد كبي�ر، وهو ما 
يلف�ت االنتب�اه، ويه�دئ م�ن روع الديموغرافيين اإلس�رائيليين من ناحية بالنس�بة إلى 
النمو السكاني المستقبلي، والتغيير في نسبة الفلسطينيين قياسًا باليهود من السكان في 
العقود المقبلة. ومن ناحية ثانية، يبّين الجدول رقم 5 أن معدل خصوبة المرأة اليهودية
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 الجدول رقم 5
 نسبة الخصوبة الكلية لدى النساء في إسرائيل مقارنة

ببعض الدول المتطورة )في سنوات مختارة(26
19912001200620112015الدولة

2,912,892,883,003,10إسرائيل
2,091,961,902,041,90إيرلندا

3,332,602,172,032,20المكسيك
3,002,372,122,022,10تركيا

1,771,881,982,001,90فرنسا 
1,821,631,841,971,80إنكلترا
2,121,571,851,901,90السويد

2,062,032,111,891,80الواليات المتحدة
1,921,781,901,881,80النرويج
1,661,671,801,871,70بلجيكا

1,681,751,851,761,70الدانمارك
OECD 1,881,641,681,701,70معدل دول

1,861,151,331,431,60تشيكيا
1,381,251,401,421,30اليونان
1,331,251,351,421,40إيطاليا
1,531,331,321,391,50اليابان
1,331,351,331,361,50ألمانيا
1,331,241,381,361,30إسبانيا

1,711,301,121,241,20كوريا الجنوبية

الجدول رقم 5 مستمد من المعطيات عن نسب الخصوبة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   26
OECD بين السنوات 1970 – 2015. موقع منظمة )OECD(

هذا  من  ويتضح   .)2018 / 1 / 23 في  )شوهد   https: //data.oecd.org / pop / fertility-rates.htm  
الجدول أن إسرائيل بين 3 دول فقط قادرة على الحفاظ على مستوى نمو طبيعي إيجابي، أي زيادة عدد 

سكانها أو الحفاظ على هذا العدد من دون تراجع، في أسوء األحوال.
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يزيد كثيرًا على معدالت الخصوبة في الدول األوروبية التي يحلو إلسرائيل أن تنسب 
نفسها إليها، وتدعي أن تشابهًا ثقافيًا يجمع بين المجتمع اإلسرائيلي ومجتمعات هذه 
الدول، وذلك بسبب الرغبة المتزايدة في النأي بالنفس عن شعوب المنطقة. ويمكن 
أن نع�زو ه�ذا الفرق إلى أس�باب متعددة أهمها الفئات المتدين�ة، أكانوا الحريديين أم 
المتديني�ن الوطنيين، الملتزمة بتعاليم الديانة اليهودية وفرائضها الكثيرة والصارمة في 
مج�ال العائلة والخصوبة واإلنجاب والزواج والعاقة بين الجنس�ين، وهم يتعاملون 
مع هذه الموضوعات ضمن أهم مرّكبات منظومة التحليل والتحريم بحس�ب دينهم. 
وهناك ادعاء قديم فحواه أن ش�عور اإلس�رائيليين بأنهم مجتمع محاصر ومهدد أمنيًا 
يرفع من مس�توى مركزية العائلة في المجتمع مع كل ما يترتب على ذلك من عاقة 

بمستويات الخصوبة واإلنجاب وما إلى ذلك.27
أّما عن االنخفاض العام في معدالت الخصوبة بصورة عامة مع مرور الس�نين، 
وال س�يما لدى المرأة الفلس�طينية، فيعود إلى أس�باب اقتصادية )غاء المعيش�ة على 
س�بيل المث�ال(، واجتماعي�ة معروفة )االرتفاع في مس�توى الحياة وف�ي الثقافة العامة 
إلخ(، وينتج أيضًا من تأخير س�ن الزواج للرجال والنس�اء بصورة عامة، وفي كل فئة 
سكانية على حدة. فمثًا بلغ معدل سن الزواج للرجال في سنة 2016 ما يعادل 29,2 
عامًا )لليهود 29,4 عامًا، وللمس�لمين 28,0 عامًا، وللمس�يحيين 31,6 عامًا، وللدروز 
30,3 عامًا(. أّما معدل س�ن الزواج للنس�اء في س�نة 2016 فهو 26,2 عامًا )لليهوديات 
27,2 عام�ًا، وللمس�لمات 23,0 عام�ًا، وللمس�يحيات 27,0 عام�ًا، وللدرزي�ات 25,2 
عامًا(.28 وأّم�ا معدل س�ن المرأة عند ال�والدة األولى، فقد ارتفع من 25,1 عامًا في 
على الرغم من قدم هذا االدعاء فإنه ما زال شائعًا، في بعض األبحاث األكاديمية التي تتناول الظواهر   27
التي نحن بصددها هنا، وأكثر من ذلك في الخطاب العام الذي تعكسه وسائل اإلعام. ويعود االدعاء 
التي  المدرسة الكاسيكية في علم االجتماع اإلسرائيلي،  إلى عالِم اجتماع إسرائيلي من  في األصل 
»العائلة  كاتس،  وروت  بيرس  يوحنان  انظر:  الدولة.  توطيد  مساعي  لمصلحة  العلم  هذا  تجّير  كانت 
في  »عائات  )تحرير(،  يوسيف  بار  وريفكا  هندلمان  شمغار  ليئا  في:  وثبات«،  اختاف  إسرائيل:  في 

إسرائيل« )القدس: أكديمون، 1991(، ص 9 – 32.
للتعرف على التغيير في هذه العوامل، راجع: الجدول عن متوسط سن الزواج ومعدله في إسرائيل، في   28=

Nabil Saleh-1.indd   23 29/6/2020   10:57:00 AM



2020 العام  إسرائيل  24 دليل 

سنة 1994 إلى 26,1 عامًا في سنة 2002، وإلى 27,6 عامًا في سنة 29.2016 وياَحظ 
أن ثمة ارتفاعًا في جيل األم عند والدتها األولى لدى األمهات اليهوديات والعربيات 

الفلسطينيات على اختاف طوائفهن.

 ميزان الهجرة من إسرائيل وإليها
وأثره في التركيبة السكانية

المهاجري�ن  لع�دد  الس�نوي  المع�دل  أن  المتوف�رة  الرس�مية  المعطي�ات  ُتبيِّ�ن 
اليه�ود الوافدي�ن إل�ى إس�رائيل، أو م�ا يس�مى ف�ي القام�وس اإلس�رائيلي »القادمين 
الجدد«،30 شهد انخفاضًا مستمرًا من نحو 23,000 مهاجر سنويًا في الفترة 2002 – 
2007، إلى نحو 15,000 مهاجر سنويًا في السنوات 2008 – 2011، ثم عاد إلى االرتفاع 

منذ س�نة 31،2014 ووصل عدد المهاجرين اليهود إلى إس�رائيل في س�نة 2017 إلى 
29,084 مهاجراً، جاء توزيعهم بحسب دول األصل على النحو التالي: 57,4  % من دول 

الكتاب اإلحصائي األخير
https: //www.cbs.gov.il  /  he  /  publications  /  doclib  /  2018  /  3.%20shnatonvitalsta-  

لدى  المعدالت  في  االرتفاع  وياَحظ   .)2019 / 3 / 12 في  مشاهدة  )آخر   tistics / st03_06.pdf
الرجال والنساء اليهود والفلسطينيين مع بعض الفوارق في االنتماءات الفئوية والدينية.

هذه اإلحصائية مستقاة من نشرة خاصة لدائرة اإلحصاء المركزية عن الموضوع:  29
 https: //www.cbs.gov.il / he / publications / DocLib / 2019 / lidot / lidot_table2_16.pdf  

)آخر مشاهدة في 10 / 3 / 2018(.
مقدسة،  بلد  إلى  الحج  يحيل على  العبرية  باللغة  »عوليه«  أو  »القادم«  أن مصطلح  بالذكر  الجدير  من   30
أو على االتجاه نحو األعلى، وهو ما يجعله مصطلحًا غير علمي بامتياز، بل يتاءم مع األيديولوجيا 

الصهيونية التي تؤكد عاقة تاريخية بين اليهود وفلسطين، وحقًا تاريخيًا لهم في هذه األرض.
كانت سنة 2014 مختلفة من حيث المعدل السنوي في السنوات التي سبقتها، فقد وصل عدد المهاجرين   31
إلى إسرائيل في تلك السنة، إلى 26,627 مهاجرًا، بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، وترّجح 
أوساط إسرائيلية أن يكون االرتفاع ناتجًا من خوف اليهود من تدهور في أنماط التعامل معهم في دول 
من  أو  الدول،  تلك  سكان  من  عنصرية  مجموعات  من  الخوف  كان  سواًء  وأميركا،  بأوروبا  إقامتهم 
طرف مجموعات إسامية تتعاطف مع تنظيمات، مثل القاعدة وتنظيم داعش، وغيرهما. فمثا شهدت 
سنة 2014 هجرة نحو 6600 يهودي فرنسي في هذه السنة، أي بارتفاع مقداره 32  % مقارنًة بالسنة التي 

سبقت.

=
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أوروبا الشرقية؛ 16,5  % من أوروبا الغربية؛ 12,2  % من أميركا الشمالية؛ 0,5  % من دول 
مركز أميركا وجنوبها؛ 0,6  % من أفريقيا، والباقي من دول ُأخرى. وتجدر اإلشارة إلى 
أن هذا التوزيع يش�هد بعض التغيير من س�نة إلى ُأخرى ألس�باب تتعلق، كما ذكرنا، 
بالتطورات السياسية واالجتماعية في دول األصل، وكان 48  % من المهاجرين في سنة 

2017 من الذكور و52  % من اإلناث.

لكن إس�رائيل ال تش�كل هدف الهجرة الوحيد ليهود أوروبا الغربية، وال س�يما 
فرنس�ا، وليه�ود دول أوروبا الش�رقية،32 إذ تدل اإلحص�اءات على أن كثيرين منهم 
يفضلون الهجرة إلى دول أوروبية مستقرة وإلى الواليات المتحدة األميركية ألسباب 

تتعلق بما يسميه المهاجرون األمن االقتصادي والشخصي.33

هجرة اليهود إلى خارج إسرائيل
ال ب�د م�ن اإلش�ارة أواًل إل�ى أن الهج�رة من إس�رائيل إلى خارجها تس�مى في 
القام�وس اإلس�رائيلي »يِريداه«، أي الهبوط أو الن�زول، على عكس الهجرة إليها التي 
تأخذ معنى الصعود أو الحج، وهذا للداللة على موقف س�لبي من الظاهرة يبلغ حد 
اته�ام المهاجري�ن إل�ى الخارج بالتخلي عن المش�روع القومي، والهروب أو الس�عي 
لمطام�ح ش�خصية أناني�ة في دول الغرب، بداًل من المس�اهمة ف�ي الجهد الصهيوني 
الجماع�ي الذي يحاول ضمان الطابع اليهودي للدولة ومس�تقبلها.34 وعلى الرغم 
األول،  العدد  »هجرة«،  مقارنة«،  نظرة  إسرائيل،  في  الهجرة  عن  »تأمات  برجيوال،  ديا –  سرجيو   32

أيار / مايو 2012، ص 5 – 31.
2015 / 1 / 15 ،ynet هجرة إلى إسرائيل؟ يهود فرنسا ينزحون إلى بريطانيا«، موقع« ،ynet تقرير  33

http: //www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-4615722,00.html  
)آخر مشاهدة في 20 / 11 / 2018(.  

عن المصطلحات المشحونة شعوريًا بشأن الهجرة العكسية من إسرائيل، انظر: ايات كوهين كاسترو،   34
»عائات إسرائيليين في الخارج: من يهاجر وإلى أين؟«، دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل، سلسلة 

أوراق عمل، رقم 74، 2013
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / DocLib / pw / pw74 / pw74.pdf  

)شوهد في 10 / 3 / 2019(.  
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م�ن النظرة الس�لبية التي تعّبر عنها األوس�اط الرس�مية ووس�ائل اإلع�ام، فضًا عن 
الح�ركات اليميني�ة، تج�اه المهاجري�ن، مهما يكن س�بب مغادرتهم، ف�إن النقاش في 
ش�أنها بدأ يش�غل المجتمع اإلس�رائيلي بوتيرة أعلى في الس�نوات األخيرة. ولم يعد 
التفكير في الهجرة إلى الخارج أو الجهر باالستعداد للمغادرة إذا سنحت فرصة كهذه 
من المحرمات في الثقافة السياس�ية اإلس�رائيلية. وتتعلق األس�باب الرئيس�ية للهجرة 
من إس�رائيل إلى الخارج بالس�عي لتحسين مس�توى الحياة والبحث عن فرص عمل، 
أو االرتق�اء والتق�دم ف�ي مجال المهن�ة والتعليم األكاديمي. وفي الس�نوات األخيرة، 
وتحدي�دًا بع�د حرك�ة االحتجاج التي انطلقت في س�نة 2011، يدور نقاش واس�ع في 
إس�رائيل ع�ن الهجرة بس�بب غاء المعيش�ة فيها مقارن�ًة بأمي�ركا ودول أوروبية مثل 
ألماني�ا، األم�ر ال�ذي يجعل الحياة هناك أس�هل كثيرًا من إس�رائيل.35 ومن الجدير 
بالذك�ر أن س�نة 2011 الت�ي انطلق�ت فيها موجة احتجاج ش�عبي على الغ�اء وارتفاع 
سعر الشقق لإليجار والتملك، شهدت كثيرًا من مقارنات األسعار بين إسرائيل ودول 
أوروب�ا، وكان بين المقارنات المتكررة أس�عار منتوجات األلبان، ومنها منتوج يدعى 
»ميلك�ي« ُألصق اس�مه بهجرة اإلس�رائيليين إلى الخارج، بداف�ع التهكم.36 كما أن 
األوضاع األمنية في المنطقة وحروب إس�رائيل المتتالية وما تس�ببه من شعور بانعدام 

لاطاع على مجمل أسباب الهجرة إلى الخارج، وعلى بعض مواصفات المهاجرين، انظر:  35
Joseph Chamie and Barry Mirkin, «The Million Missing Israelis,» Foreign Policy 
)July 5, 2011(.

https: //foreignpolicy.com / 2011 / 07 / 05 / the-million-missing-israelis /   
)شوهد في 15 / 12 / 2019(.  

من  الهجرة  في  يفكرون   %  60 الطاب:  أوساط  في  استطاع  المصيدة،  في  »جيل  ساهر،  ليران   36
وعن  الميلكي  عن  الخطأ  في  والمغرقة  الشائعة  »األساطير  محلية«،  »محادثة  موقع  تقرير  البلد«، 
http: //mekomit.co.il / %D7  .2014 / 10 / 12 محلية،  محادثة  موقع  البلد«،  من  الهجرة 
%94%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%
9D-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-
%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%99-%-
 D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94 / 

)شوهد في 2015/1/10(؛ انظر أيضًا: ديا – برجيوال، مصدر سبق ذكره، ص 26.
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األمان لدى السكان في المناطق العّرضة للخطر يرفع من مستوى االستعداد والرغبة 
في مغادرة البلد إذا سنحت فرصة لذلك.37

تبّي�ن المعطي�ات الرس�مية المتوف�رة ع�ن الهجرة إل�ى خارج إس�رائيل، أن عدد 
اإلس�رائيليين الذي�ن هاج�روا منذ إقامة الدولة حتى س�نة 2012 ولم يع�ودوا إليها هو 
ين بينهم، ويتراوح  698,000 نس�مة، وهذا يش�مل، بحسب التقديرات الرسمية، المتوفِّ

عددهم بين 116,000 و149,000 نس�مة، وهو ما يعني أن عدد اإلس�رائيليين الماكثين 
في دول العالم المتعددة، في نهاية سنة 2012، يتراوح بين 549,000 و582,000 نسمة، 
وال يشمل عدد أبنائهم الذين ُولدوا في الخارج،38 هذا مع العلم بأن هناك تقديرات 
ُأخرى لعدد اإلسرائيليين الذين يعيشون في دول أجنبية تتحدث عن أعداد تتراوح بين 
650,000 و1,000,000 إسرائيلي.39 على كل حال، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى 

تداول قضية الهجرة من إسرائيل على خلفية ارتفاع األسعار وغاء المعيشة، ومحاولة 
أوس�اط يمينية في إس�رائيل تضخيم الظاهرة بإضفاء معاٍن أيديولوجية سياس�ية عليها 
ووصم المهاجرين بأنهم يحملون أفكارًا يسارية أو ما بعد صهيونية، فإن اإلحصاءات 
تدل على تدني الهجرة من إس�رائيل بمعدل 30  % مقارنًة بس�نواٍت سابقة، كما نرى في 
الجدول رقم 6، مع انخفاض بس�يط وغير ثابت في أعداد العائدين منهم بعد تمضية 
آراء متعددة بشأن دور كل  بين  إلى هجرة اإلسرائيليين من إسرائيل، والنقاش  العوامل والدوافع  عن   37
عامل منها ومدى تأثيره، انظر: جورج كرزم، »الهجرة اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي 
التطبيقية،  للدراسات االجتماعية  الكرمل  برنامج دراسات إسرائيل )حيفا: مركز مدى  في فلسطين«، 

.)2015
في  )شوهد   http: //mada-research.org / wp-content / uploads / 2015 / 12 / george_final.pdf  

.)2018 / 11 / 20
انظر: أمنون أتار، »ال يثقون بإسرائيل: ميزان الهجرة سلبي بمقدار 7100«، موقع الملحق االقتصادي   38
»كلكاليست«، http: //m.calcalist.co.il / article.aspx?guid=3638857 ،2014 / 8 / 20 )شوهد في 

.)2018 / 11 / 20
على  يزيد  فقط  المتحدة  الواليات  في  يعيشون  الذين  اإلسرائيليين  عدد  بأن  تفيد  تقديرات  هنالك   39

500,000 نسمة.
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فترة في الخارج.40 وتفيد المعطيات الرس�مية أن عدد المهاجرين من إس�رائيل في 
س�نة 2016 )الس�نة األخيرة التي يوجد بصددها معطيات رس�مية(، وصل إلى 15,200 
إس�رائيلي )منه�م 700 مواط�ن فلس�طيني(، ف�ي حي�ن بلغ ع�دد العائدي�ن للعيش في 
إس�رائيل 8900 نس�مة وهو أكبر عدد عائدين منذ سنة 2012، كما نستنتج من الجدول 
رقم 6 )مع العلم بأن بين العائدين 500 فلسطيني(، أي أن هناك انخفاضاً بنسبة 9  % في 

عدد المهاجرين من إسرائيل مقارنة بالسنة التي سبقت )2015(.
وُيرج�ح أن االنخفاض في عدد المهاجرين من إس�رائيل في الس�نوات األخيرة 
قياس�ًا بس�نوات س�ابقة يعود إلى أس�باب اقتصادية، وإلى أزمات مالية عصفت بدول 
كان�ت هدف�ًا إلى الهجرة من إس�رائيل، مثل الواليات المتحدة، التي كانت تس�توعب 
قراب�ة 70  %، م�ن المهاجرين اإلس�رائيليين ودول أوروبي�ة ُأخرى،41 هذا إضافة إلى 

تعاظم نشاط حركات عنصرية في العديد من دول أوروبا.
وتفيد معطيات نش�رتها دائرة اإلحصاء المركزية في إس�رائيل، في منتصف س�نة 
2017 بأن عش�رات اآلالف من أبناء المهاجرين من دول االتحاد الس�وفياتي س�ابقًا، 

الذين وصلوا إلى إس�رائيل عندما كانوا أوالدًا وفتيانًا تحت س�ن 19 عامًا، غادروا في 
العق�ود األخي�رة إس�رائيل للعيش في الب�اد التي أتوا منها، أو ف�ي الواليات المتحدة 
األميركي�ة. وورد ف�ي اإلحص�اءات أن 18  % م�ن المهاجري�ن الفتي�ة واألوالد الذي�ن 
هاجروا إلى إسرائيل بين سنة 1990 وسنة 1996 غادروا )واحد من كل ستة أشخاص(. 
كذلك، فإن 38  % من جميع الذين تركوا إسرائيل للعيش في الخارج، منذ سنة 1990، 
ه�م ف�ي األص�ل مهاج�رون م�ن دول االتحاد الس�وفياتي. أّم�ا عن األس�باب فيمكن 
تلخيصها في عدم القدرة على التأقلم وفق األوضاع االقتصادية واالجتماعية، إضافة 

إلى القلق إزاء األوضاع األمنية.42
تقرير موقع محادثة محلية، »األساطير الشائعة والمغرقة في الخطأ...«، مصدر سبق ذكره.  40

ماركر«،  »ذي  ب� 30  %«،  األخيرة  السنوات  في  انخفض  اإلسرائيليين  المهاجرين  »عدد  ديطل،  ليئور   41
www.themarker.co.m / news / 1.1978377 .2013 / 3 / 27 )شوهد في 1 / 12 / 2014(.

يهودا شوحط، »أبناء المهاجرين يغادرون البلد: تمامًا كما في إسرائيل لكن من دون صعوبات«، موقع   42=

Nabil Saleh-1.indd   28 29/6/2020   10:57:00 AM



بنيل لالبيالولمو  مالمرايح ال لابن 29

 الجدول رقم 6
 إسرائيليون مكثوا خارج البلد مدة متواصلة تزيد على سنة

والعائدون منهم في الفترة 1990 - 2015 )باآلالف(43

الناتج النهائيعادواهاجرواالسنة
558,5247,0311,5المجموع لكل الفترة

199024,710,514,2
199122,811,511,3
199223,110,512,6
199327,210,816,4
199419,19,010,1
199524,77,916,8
199620,98,012,9
199720,07,212,8
199819,76,513,2
199919,56,812,7

200021,28,412,8
200127,27,819,4
200227,38,319,0
200325,49,116,3
200424,510,014,5
200521,510,511,0
200622,49,612,8
200721,19,311,8

.2017 / 6 / 7 ،Ynet
https: //www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-4972199,00.html )شوهد في 20 / 11 / 2018(.  
اعتمادًا على معطيات تقرير رسمي عن الهجرة من إسرائيل ُنشر على موقع دائرة اإلحصاء المركزية،  43

 https: / / www.cbs.gov.il / he / publications  / DocLib /2018 /  %D7%9C%D7%95%D7%  
97% D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7

 9D    /    t3.pdf% )شوهد في 10   /   3   /   2019(.

=
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200819,110,68,5
200915,911,04,9
201015,610,25,4
201116,29,56,7
201215,98,87,1
201316,28,97,3
201415,78,96,8
201516,78,58,2
201615,28,96,3

ومن نتائج بحث أجرته دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل، في سنة 2015، عن 
مكوث أكاديميين إسرائيليين حاصلين على ألقاب أكاديمية من الجامعات اإلسرائيلية 
ف�ي الفترة بين العام الدراس�ي 1980 / 1981 والعام الدراس�ي 2008 / 2009 في خارج 
البل�د م�دة 3 س�نوات44 وأكثر تبيِّن ما يل�ي: 5,6  % من هؤالء يعيش�ون في الخارج، 
وأن ظاه�رة »هج�رة العقول« حادة جدًا في أوس�اط الحاصلين على لقب دكتوراه، إذ 
إن 11  % من اإلس�رائيليين الحاصلين على هذا اللقب يعيش�ون في الخارج، و9,2  % من 
حاملي اللقب الثاني في الطب، و4,5  % من أصحاب اللقب الثاني بصورة عامة و5,6  % 
من حاملي اللقب األول. وتضيف معطيات دائرة اإلحصاء أن بين هؤالء المهاجرين 
اإلس�رائيليين الحاصلي�ن عل�ى األلق�اب ف�ي الفت�رة المذك�ورة، كانت النس�بة األكبر 
للمتخصصي�ن بالعلوم الفيزيائية )11,8  %(، والنس�بة األصغر لمن درس�وا موضوعات 
التربي�ة ومه�ارات التدري�س )2,2  %(. وم�ن أصح�اب اللقب األول كان�ت الغلبة لمن 
درسوا الرياضيات، وعلم اإلحصاء، وعلوم الكومبيوتر )10,3  %(، ثم العلوم الفيزيائية 
األكاديميين:  إلعادة  الوطني  البرنامج  موقع  على  العنوان  هذا  حمل  الذي  البحث  هذا  نتائج  انظر:   44
https:  /  / www.israel-braingain.org.il  /  / Uploads  /  Attachments  /  6675  /  %D7%94%D
7%95%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7
%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%
في  )شوهد   90%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C_2015.pdf

.)2018  /  11  /  23
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)10,1  %(، ثم الفنون )9,9  %( وصواًل إلى من درس التربية ومهارات التدريس.
وم�ن الحاصلي�ن عل�ى اللقبي�ن الثان�ي والثال�ث كان هناك حصة كبي�رة لمجال 
الرياضي�ات )13,2  %(، واإلحص�اء وعل�وم الكومبيوتر )20,1  %(، كما كان هناك نس�بة 
عالية من المختصين في مجاالت العلوم البيولوجية والموضوعات الطبية المس�اعدة 

والهندسة.
وف�ي س�نة 2015 رج�ع إلى إس�رائيل 678 م�ن حاملي األلقاب بع�د مكوث في 
الخ�ارج دام أكث�ر م�ن ثاث س�نوات، وُيعتبر ه�ذا تراجعًا بعد أن عاد في س�نة 2014 
نح�و 862 م�ن أصحاب األلقاب. وعلى كل حال، فإن عدد الماكثين في الخارج فترة 
متواصل�ة تزي�د على 3 س�نوات هو في ارتفاع متواصل، إذ إن ع�دد المغادرين الجدد 
أكب�ر م�ن ع�دد العائدين، مع المحافظة على قدر من الثب�ات في ميزان الهجرة. وهذه 
األع�داد م�ن المهاجرين وتركيز اختصاصاتهم في المجاالت العلمية المهمة تزيد في 

قلق الجهات الرسمية في إسرائيل إزاء تفاقم ظاهرة »هجرة العقول«.

التوترات األساسية داخل المجتمع اإلسرائيلي
على الرغم من مرور س�بعة عقود على قيام إس�رائيل، فإن المجتمع اإلسرائيلي 
م�ا زال يحم�ل ممي�زات مجتم�ع مهاجرين ال يتمت�ع بدرجة كافية م�ن التجانس بين 
مركبات�ه، األمر الذي ينعكس على نس�يجه ومس�توى التضامن الداخل�ي بين الفئات 
والشرائح التي تشكله. وقد أدى عدم التجانس دائمًا إلى نشوء توترات اجتماعية في 
مجتم�ع المهاجري�ن ما زالت قائمة حت�ى اآلن على الرغم من التغييرات والتطورات 
الت�ي تط�رأ عليها باس�تمرار، س�واًء فيما يتعلق بالش�رائح الس�كانية الت�ي تضاف إلى 
أطراف كل توتر، أو ما يتعلق بالحدة والعداء المرافقين لهذا التوتر أو ذاك. وهذه كما 
ه�و معلوم أمور ذات صل�ة وثيقة بالتطورات الديموغرافي�ة واالقتصادية والفجوات 
االجتماعية واالقتصادية، في األس�اس.45 وفيما يلي س�نتطرق إلى أبرز التوترات 
عن الجدل بين التيارات المتعددة في علم االجتماع اإلسرائيلي، وال سيما منذ سبعينيات حتى تسعينيات   45=
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ف�ي المجتمع اإلس�رائيلي وهي التوتر الديني بين اليه�ود المتزمتين دينيًا )الحريديم( 
وبين الفئات اليهودية العلمانية، واأليديولوجي السياس�ي بين توجهات سياس�ية لكل 
منها تصّور آخر بالنس�بة إلى حل الصراع الفلس�طيني – اإلس�رائيلي، وكذلك بالنسبة 
إلى ترس�يم مامح المجتمع اإلس�رائيلي المنش�ود. أضف إلى ذلك التوتر الطائفي 
بين المهاجرين اليهود من أصول متعددة، بحسب مميزات المجتمعات التي هاجروا 
منه�ا، وق�د غلب عل�ى هذا التص�دع اعتب�اره تصدعًا بين اليه�ود الش�رقيين واليهود 
الغربيين )األش�كناز(، لكنه ش�هد تغيرًا جديًا كما سنرى الحقًا. وهناك التوتر الطبقي 
ال�ذي س�نتناوله من خال معطيات الفق�ر والفجوات االقتصادي�ة واالجتماعية التي 
تعان�ي جراءه�ا الفئات الفقيرة. وهن�اك أيضًا التوتر القومي بين اليهود وس�كان البلد 
األصليين من الفلس�طينيين الذين باتوا مواطنين، وهو أكثر التوترات رس�وخًا ودوامًا 
بس�بب تأثره بعوامل كثيرة سياس�ية واجتماعية، داخلية وخارجية على السواء. ويتأثر 
هذا التوتر بسياس�ات الحكومة اإلس�رائيلية تجاه العرب الفلس�طينيين في إس�رائيل، 
وتج�اه الش�عب الفلس�طيني وحقوق�ه بص�ورة عامة، وتج�اه أي دولة عربي�ة ُأخرى، 
كم�ا يتأث�ر بما يجري ف�ي العالم العربي واإلس�امي من تطورات داخلي�ة )الثورات 
العربية وما آلت إليه(. وهذا فضًا عن تضافر عوامل كثيرة في التأثير االجتماعي في 
الفلس�طينيين في إس�رائيل والعاقة بينهم وبين الدولة. لكننا لن نتناول هذا التوتر في 
هذا الفصل من الدليل بس�بب تخصيص فصل كامل يتناول أوضاع الفلس�طينيين في 

إسرائيل.
هذه هي التوترات األساسية التي ترافق الصراع على مامح المجتمع اإلسرائيلي 
تسميته  ما اصطلح على  بين  االجتماعي،  اإلسرائيلي ونسيجه  المجتمع  بشأن طبيعة  الماضي،  القرن 
آنذاك »التيار الرسمي المحافظ« وبين »تيار السوسيولوجيا النقدية«، انظر: أوري رام، »علم االجتماع 
والعشرين«،  الحادي  القرن  بداية  في  اإلسرائيلي  االجتماع  علم  في  نقدية  وجهات  نتنياهو:  عهد  في 
الجدل،  هذا  في  األساسية  الموضوعات  بين  كان   .68  – 13 )2017(، ص   ،)2(  51 العدد  »مغاموت«، 
وما زال، موضوع التوترات االجتماعية في المجتمع اإلسرائيلي الذي تبناه عدد من السوسيولوجيين 
النقديين بدالً من مفهوم »بوتقة الصهر« والتجانس في إسرائيل )مصطلحات أوجدها اآلباء المؤسسون 

لعلم االجتماع اإلسرائيلي، مثل شموئيل أيزنشتادت وموشيه ليساك وآخرين(.

=
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على الرغم من أن إس�رائيل قطعت ش�وطًا جديًا في مسعى تحقيق األهداف األساسية 
الت�ي تواج�ه كل مجتم�ع مهاجري�ن، مث�ل: إتم�ام عملية »بناء ش�عب« م�ن مهاجرين 
متباعدي�ن ف�ي جميع مميزاتهم الثقافية واالقتصادية؛ تثبيت المامح األساس�ية لوجه 
المجتم�ع؛ واأله�م من هذا وذاك تحقيق تقدم ف�ي االنتقال من مجتمع مهاجرين إلى 
مجتمع عادي كأنه نش�أ وترس�خ في ه�ذا المكان،46 وذلك لتعزي�ز التصور الذاتي 
لإلس�رائيليين، ولتغيي�ب األس�ئلة األساس�ية المرتبطة بمابس�ات قي�ام الدولة ونكبة 
الفلس�طينيين وظ�روف الهج�رة م�ن ب�اد المنب�ت، وما كان�ت تاقي�ه كل موجة من 

المهاجرين األجد من جانب الذين سبقوهم.

التوتر الديني
يحظ�ى موض�وع اليه�ود المتزمتين )الحريديون( في إس�رائيل باهتم�ام كبير في 
إس�رائيل، وال س�يما على خلفية التطورات التي يش�هدها مجتمعهم، ونموه المتزايد 
وانتش�اره جغرافيًا بعد س�نوات م�ن تقوقعهم الجغرافي في أحي�اء معزولة في مدينتي 
الق�دس وبن�ي ب�راك ومس�تعمرتين كبيرتي�ن ف�ي الضفة الغربي�ة. كم�ا أن التوتر الذي 
يطغ�ى عل�ى طبيع�ة العاقات بينه�م وبين ش�رائح متنوعة في المجتمع اإلس�رائيلي، 
وكذلك بينهم وبين مؤسس�ات الدولة يش�كل س�ببًا لاهتمام به. وال تختلف القضايا 
واألحداث التي تش�كل موضوعات ومواقع التوتر بين فئات عديدة من اإلس�رائيليين 
العلمانيي�ن م�ن ناحي�ة والمتديني�ن المتزمتي�ن، ع�ن القضاي�ا الت�ي أث�ارت التوترات 
ف�ي الماض�ي، فجميعه�ا تتمح�ور حول الص�راع بي�ن الطرفين على طبيع�ة المجتمع 
اإلس�رائيلي بص�ورة عام�ة، وعل�ى مجتمع�ات المدن المتع�ددة التي ب�دأ الحريديون 
ينتش�رون فيها، مثل طبرية وبيت ش�يمش، بش�كل مكثف، إضافة إلى تل أبيب وحيفا 
والعفولة وغيرها. وعادة، تتمحور الخافات حول قدس�ية الس�بت، وإبعاد النساء عن 
انظ�ر: ب�اروخ كيمرلن�غ، »مهاج�رون، مس�توطنون وأصاني�ون« )ت�ل أبي�ب: ع�ام عوفي�د، 2004(،  46 

ص 11 – 23.
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الحيز العام في المدن اليهودية المختلطة التي يعيش فيها الحريديون إلى جانب يهود 
علمانيين،47 والنقاش المتواصل منذ عقود في شأن إعفاء الشبان اليهود الحريديين 
من الخدمة العسكرية، ألن دراسة الدين أهم كثيرًا. ومن الجدير بالذكر أن موضوعات 
الخ�اف بي�ن اليهود الحريديين والعلمانيين، على اختاف توجهاتهم، في الس�نوات 
األخيرة، تشهد تطورات جدية ومتسارعة، ويرافقها سلوك جماعي لليهود الحريديين 
يثير أصداء غاضبة داخل المجتمع اإلس�رائيلي،48 إذ يش�كك اليهود المتزمتون في 
ش�رعية المحكم�ة العليا اإلس�رائيلية على خلفية قراراتها بمس�ائل متنوعة، مثل عدم 
دس�تورية القانون الذي يس�تثني الحريديين من الخدمة العس�كرية اإللزامية اس�تجابة 
التفاقي�ات مصلحي�ة بي�ن األحزاب التي تش�كل االئت�اف الحاكم الذي تش�ارك فيه 

ألموغ بن زخري، »يحتد التوتر بين العلمانيين والحريديين في عراد«، موقع »هآرتس«، 7 / 11 / 2016.  47
https: //www.haaretz.co.il / news / local / .premium-1.3114622 )شوهد في 20 / 1 / 2018(.  

وعن مجمل منابع التوتر بين الطرفين وأفضل الحلول لهذه المشكلة، انظر: يسرائيل كوهن، »ُيفضل   
https: //www.haaretz.  2017 / 1 / 2 »هآرتس«،  موقع  والحريديين«،  العلمانيين  بين  الفصل 

co.il / opinions / .premium-1.3193614 )شوهد في 20 / 1 / 2018(.
من أهم التطورات التي حدثت في سنة 2017، فيما يتعلق بالتوتر الذي نحن بصدده، كان قرار محكمة   48
من  مّكن  الذي  العسكرية  الخدمة  لقانون   21 رقم  تعديل  بإلغاء  القاضي  إسرائيل  في  العليا  العدل 
تمديد فترة اإلعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريديين حتى سنة 2023. وصدر قرار اإللغاء في 
أيلول / سبتمبر 2017 بعد أشهر من األخذ والرد في هذا الشأن، األمر الذي تسبب بردات فعل غاضبة من 
القيادات الحريدية، وكذلك من فئات واسعة من الشبان الحريديين الذين استجابوا لقياداتهم الروحية 
العليا وقضاتها، وهو  العدل  الردود األولى في مهاجمة محكمة  بقوة. وتمّثلت  التجنيد  تعارض  التي 
أمر يتكرر منذ عشرات السنوات في كل مرة تقضي فيها محكمة العدل العليا بما يتعارض مع اإلكراه 
التضييق  إلى  يهدف  وسخيف  سيئ  قرار  بأنه  القرار  للحريديين  السياسية  القيادات  ووصفت  الديني. 
على  يدل  القرار  إن  الشرقيين،  الحريديين  من  درعي،  الوزير  وقال  الدين،  وتعاليم  التوراة  تعّلم  على 
القطيعة بين محكمة العدل العليا والحريديين. من ناحية أُخرى اندلعت تظاهرات صاخبة رافقها كثير 
من أحداث الشغب وإغاق الشوارع في العديد من المدن التي يعيش فيها الحريديون، كما وصلت 
أيضًا لاحتجاج  الحريديين هناك  المئات من  نيويورك، حيث خرج  إلى شوارع  تظاهرات االحتجاج 
على ما سموه »ماحقة اليهود المتدينين«. أّما ردة الفعل الثالثة على إلغاء اإلعفاء فأخذت شكل التعبير 
عن نبذ الشبان الحريديين الذين استجابوا لنداءات االنخراط في صفوف الجيش وتجندوا. وقد تعّرض 
هؤالء لضغوط كثيرة لثنيهم عن سلوكهم الذي يلقى معارضة هائلة من القيادات الدينية تصل إلى حد 

فرض الحرمان الديني على المتجندين، وإلى إقصائهم ومنع أي اتصال بهم.
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أح�زاب اليه�ود الحريديين.49 وهن�اك إضافة إل�ى التجنيد وتعّلم الت�وراة والفصل 
بي�ن الرج�ال والنس�اء في الحاف�ات العامة التي تقل مس�افرين من األحي�اء المتدينة 
في القدس وبيت ش�يمش وغيرها، ومنع عمل المواصات العامة خال يوم الس�بت 
ف�ي مختلف المناطق،50 وقضية إلزام المحكم�ة لجهاز التعليم الخاص بالمتدينين 
المتزمتين بتدريس الموضوعات التي ُتعتبر أساسية بحسب وزارة التعليم اإلسرائيلية، 
وهي اللغة اإلنكليزية والعلوم والمدنيات وتاريخ اليهود، وهي قضايا تعود إلى مركز 
النق�اش م�ن جديد دوريًا. وكذلك تحدث هنا وهن�اك أحداث خاصة بهذه المدينة أو 
تل�ك تس�اهم ف�ي تعكير العاقات وزيادة التوتر، مثل إغاق حوض س�باحة مش�ترك 
للنس�اء والرجال أو منتجع أو موقع طبيعي في القدس أو في صفد أو أي مكان آخر 
يلتق�ي في�ه حريدي�ون وعلمانيون.51 وعلى الرغم من ذلك، فا ب�د من التذكير بأن 
المحكمة،  جلسات  داخل  األمر  بّت  ومابسات  التعديل  هذا  إللغاء  األسباب  أهمية  من  الرغم  على   49
والنقاش بين القضاة التسعة الذين عالجوا األمر فإن ما يعنينا في هذه الورقة هو ما أضافه القرار إلى حدة 
التوتر بين العلمانيين والحريديين، ولذلك لن نخوض في التفصيات. لاطاع على هذه المابسات 
والنقاشات، انظر: أمري ليفي سدان وييكي أدمكر، »محكمة العدل العليا ألغت قانون تجنيد الحريديين 
https: //news.walla.  2017 / 9 / 12  ،Walla موقع  الدينية«،  المدارس  طاب  إعفاء  يتيح  الذي 

co.il / item / 3096575 )شوهد في 20 / 1 / 2018(.
والعلمانيين،  المتدينين  بين  التوتر  أسباب  في  أساسية  حصة  السبت  يوم  قدسية  على  الحفاظ  لمسألة   50
فمثاً في السنة األخيرة، كان هناك  حدثان بارزان يتعلقان بهذه المسألة هما: ترميم سكك القطارات 
في إسرائيل خال يوم السبت، وقانون إغاق المحات التجارية في أيام السبت. وفي الحالة األولى 
أصرت قيادات األحزاب الحريدية على منع الحكومة من تنفيذ أعمال الصيانة خال اليوم المذكور، 
في  مفعوله  يسري  الذي  القائم«  الوضع  »اتفاق  مع  ويتعارض  ناحية،  من  الشريعة  مع  يتعارض  ألنه 
وأوساط  الليكود  حزب  من  الواصات  وزير  إصرار  لكن  ثانية،  ناحية  من   ،1947 سنة  منذ  إسرائيل 
علمانية أُخرى حتى من داخل االئتاف على تنفيذ األعمال خال السبت )وهو يوم العطلة الرسمي 
عدم  وعلى  موقفهم،  عن  التراجع  على  الحريديين  أجبر  واالقتصاد  الحياة  لعرقلة  منعًا  إسرائيل(  في 

االنسحاب من االئتاف.
مسألة تدريس الموضوعات اإللزامية كانت موضوع قرار المحكمة في سنة 2008 للمرة األولى، لكنه ال   51
يلبث أن يعود إلى الواجهة بين الحين واآلخر، ألن تدريس هذه الموضوعات ُتعتبر، في رأي األوساط 
العلمانية، األسس لتقدم إسرائيل وتفوقها العلمي والتكنولوجي، والنضوائها تحت راية العالم الغربي، 
األفضل في رأي اإلسرائيليين العلمانيين. ولعل إهمال هذه الموضوعات، فضاً عن االرتفاع الكبير 
=في نسبة الحريديين من المجتمع اإلسرائيلي، وما هو متوقع في هذا الشأن في المستقبل، كما أوضحنا 
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كثي�رًا م�ن جوانب حياة اليه�ود الحريديين يت�أثر بالواقع، ويش�هد تغيرات مّطردة في 
اتجاه مزيد من تأقلمهم واندماجهم، إلى أن بعدهم عن المجتمع اإلس�رائيلي ما زال 

شاسعًا، وهو ما يفسر دوام بؤر التوتر.
يتض�ح مم�ا س�بق ذك�ره أن التوت�ر الدين�ي في إس�رائيل م�ا زال أح�د التوترات 
األساس�ية ف�ي المجتم�ع، عل�ى الرغم من أن تغيي�رات عميقة ط�رأت عليه من حيث 
مس�بباته. فخاف�ًا لم�ا يظن أن هذه المس�ببات ترتب�ط على نحو وثيق بمس�ائل الدين 
والدولة وبأحكام الش�ريعة اليهودية، فإن له�ذا التوتر أوجه اجتماعية اقتصادية تدخل 
ف�ي خان�ة مس�تحقات المواطنة بحس�ب مفهومها عن�د اليهود المتزمتين، وعند س�ائر 
الفئات في المجتمع اإلس�رائيلي التي تعتبر س�لوك المتدينين الحريديم ال يتوافق مع 

مامح الدولة الحديثة من الطراز »الغربي الليبرالي العلماني«.

اليهود المتدينون في إسرائيل
كما هو معلوم، تختلف طبيعة التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المجموعات 
ي، كما أن كل مجموعة سكانية أساسية  السكانية األساسية في إسرائيل، على نحو جدِّ
)اليه�ود م�ن ناحي�ة والفلس�طينيون م�ن ناحية ُأخ�رى( مرّكب�ة من مجموع�ات ثانوية 
تختل�ف بعضه�ا عن بعض فيما يتعلق بنس�ب الخصوبة، وع�دد الوفيات وغير ذلك، 
فالف�وارق ف�ي هذه الجوان�ب بين اليهود الورعين المتزمتين )الحريديون( وبين س�ائر 
اليهود من ناحية، وكذلك بين الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين،52 من ناحية 
ُأخرى، هي فوارق كبيرة، يجدر االنتباه إليها عند تحليل التطورات الديموغرافية لدى 

كل مجموعة.
ي�دل الج�دول رقم 7، المس�تمد م�ن معطيات دائ�رة اإلحصاء، عل�ى أن اليهود 

في القسم األول من الدراسة، سيزيد في قلق األوساط العلمانية، فيحتدم التوتر.
لاطاع على أحدث المعطيات عن الفلسطينيين المسيحيين في إسرائيل، انظر:  52

)شوهد   https: //www.cbs.gov.il / he / mediarelease / DocLib / 2016 / 394 / 11_16_394b.doc  
في 10 / 3 / 2019(.

=
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المتزمتي�ن )الحريديون( ش�كلوا في س�نة 2017، نحو 10,2  % م�ن اليهود،53 يضاف 
إليه�م 11,5  % آخ�رون يُعرّف�ون عن أنفس�هم كمتديني�ن )غير حريديي�ن(، و33,0  % من 
اليه�ود المحافظي�ن، أي الذي�ن يلتزم�ون تأدي�ة الفرائ�ض الديني�ة، كله�ا أو بعضه�ا، 
والباقون، بنسبة 44,3  % من اليهود، يعتبرون أنفسهم علمانيين أو، لمزيد من الدقة، غير 
متدينين.54 وشغل هذا الموضوع المجتمع اإلسرائيلي في السنوات األخيرة بصورة 
خاصة، حتى أفردت له وس�ائل اإلعام برامج خاصة وتقارير وثائقية كثيرة،55 كما 
نظمت الجامعات مؤتم�رات تتناول الموضوع.56 وتنّبأ خبراء الديموغرافيا بتحول 

إسرائيل في غضون عقدين إلى مجتمع أكثر تدّينًا.57
تفيد تقديرات دائرة اإلحصاء المركزية للس�كان في إس�رائيل في س�نة 2065 بأن 
عدد الس�كان الكلي في إس�رائيل في هذه الس�نة س�يقارب 20 مليون نس�مة )بحس�ب 
التقدي�ر المعتدل(،58 وتكون حصة اليهود المتزمتين دينيًا )الحريديون( بينهم كبيرة 
ج�دًا نس�بيًا إل�ى ما هي الح�ال عليه اليوم، فبس�بب مس�توى الخصوب�ة المرتفع جدًا 
لديهم، يُتوقع أن تصل نسبتهم إلى نحو 32  % من السكان. وفي المقابل تنخفض نسبة 
اليهود غير الحريديين، من 68  % اليوم إلى 48  % فقط في سنة 2064 )هذه النسبة تشمل

»كتاب اإلحصاء السنوي إلسرائيل، 2017«، جدول 7,6  53
 http:  /  / www.cbs.gov.il  /  reader  /  shnaton  /  templ_shnaton.html?num_tab=st07_06x  
CYear=2018& )آخر مشاهدة في 23  /  11  /  2018(. تتطرق المعطيات الرسمية إلى الفئة العمرية 20 

عامًا، فما فوق، ولذلك فمن المتوقع أن تكون النسبة أعلى كثيرًا، أي أنها تتجاوز 10  %.
المصدر نفسه. هنا أيضًا تتطرق المعطيات الرسمية إلى الفئة العمرية 20 عامًا، فما فوق.  54

سلسلة التقارير الوثائقية »إلوهيم ِشلي«، )رّبي(. القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، قدمها الصحافي   55
أبيشاي بن حاييم، وتناولت مكانة اهلل في المجتمع اإلسرائيلي بصورة عامة.

التدّين في الحيز العام في إسرائيل«، الذي نظمه قسم العلوم  على سبيل المثال، المؤتمر »سيرورات   56
السياسية في جامعة تل أبيب، بتاريخ 5 / 1 / 2015.

يفجينيا بيسطروب وأرنون سوفير، »إسرائيل ديموغرافيًا، 2010 – 2030 نحو دولة دينّية« )حيفا: جامعة   57
حيفا، 2010(.

السنوي إلسرائيل، 2017«، جدول  »كتاب اإلحصاء  المركزية،  دائرة اإلحصاء  اعتمادًا على معطيات   58
6 / 7

http:   / /www.cbs.gov.il   /   reader   /   shnaton   /   templ_shnaton.html?num_tab=   
st07_06x&CYear=2018 )شوهد في 23 / 11 / 2018(.
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 الجدول رقم 7
 نمط التدين ومميزات أُخرى للفئة العمرية 20 عامًا

 وما فوق من اليهود
معطيات سنة 2017 59

يهود 
)باآلالف(

حريديم
%  

محافظونمتدينون  %
)متدينون أو 

متدينون قلياًل(
%  

غير متدينين 
)علمانيون( 

%  

4,289,210,211,533,044,3المجموع

2,086,810,911,231,545,7رجال

2,202,49,511,735,643,0نساء

العمر

44 – 202,175,214,212,531,041,7

64 – 451,276,17,19,936,645,9

65+837,94,411,135,848,4

الوضع االجتماعي

2,778,813,212,733,040,8متزوجون

351,12,83,641,151,8مطلقون

213,54,712,534,248,1أرامل

انظر: تقديرات السكان في سنة 2065، بحسب دائرة اإلحصاء الرسمية   59
https: //www.cbs.gov.il / he / pages / search / SearchResultsMain.aspx?k= %D7%90%D  

D7%9E%D7%93%D7%A0%D7%99%202065%95%7 )شوهد في 12 / 3 / 2019(.
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946,75,410,532,651,0عازبون

مهاجرون منذ سنة 
1990

671,15,88,125,659,9

تعلموا للحصول 
على شهادة

4,261,710,211,333,544,5

شهادة إنهاء مدرسة 
ابتدائية أو إعدادية أو 

من دون شهادة

524,425,913,437,523,2

شهادة إنهاء مدرسة 
ثانوية )من دون 
شهادة بغروت(

684,611,88,544,035,1

906,84,812,238,544,4شهادة بغروت

شهادة إنهاء تعليم 
عاٍل غير أكاديمي

665,315,88,634,041,0

1,475,44,812,524,157,9شهادة أكاديمية

المتديني�ن غي�ر الحريديي�ن والمحافظين الملتزمي�ن تأدية الفرائض(. ه�ذا، علمًا بأن 
التقديرات ال تش�ير إلى أن نس�بة الفلسطينيين في إس�رائيل بين السكان ستشهد تغييرًا 
كبيراً، ال بل يتوقع أن تنخفض نسبتهم من 21  % اليوم إلى 19  % في سنة 2064. إن وتيرة 
نمو الحريديين مرتفعة جداً وتعادل 4  % في الس�نة. وينتج هذا األمر من عدة أس�باب 
منها، نسبة الخصوبة المرتفعة جدًا في العائلة الحريدية، وسن الزواج المبكر للذكور 
واإلناث على السواء، وااللتزام بتعاليم الدين اليهودي فيما يتعلق بالتزاوج والتناسل. 
هذا فضًا عن تحسن أوضاع الحياة نسبيًا، وارتفاع مستوى الخدمات الصحية، األمر 
ال�ذي يقلل نس�ب وفيات األطفال إلى أقصى ح�د. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى 

16 عامًا. 50  % منه ال يجاوزون سن  جعل مجتمع اليهود الحريديين مجتمعاً شاباً، 
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فيما يتعلق بنس�بة الخصوبة،60 فعلى الرغم من أن المعطيات الرس�مية تش�ير 
إل�ى تراج�ع بس�يط ف�ي معدلها ل�دى العائل�ة الحريدية م�ن 7,5 مواليد في الس�نوات 
2003 – 2005 إلى 7,0 في الس�نوات 2015 – 2017، فإن هذه النس�بة ما زالت مرتفعة 

جدًا قياس�ًا بالنس�اء بصورة عامة في إسرائيل، اليهوديات والفلسطينيات على السواء. 
أّما معدل الخصوبة للمرأة المتدينة »غير الحريدية« فهو 4,0 مواليد، وللمرأة المحافظة 
المتدينة 3,2 مواليد، وللمحاِفظة العلمانية 2,5 مولود، وللمرأة اليهودية التي تتبع نمط 

حياة علماني 2,2 مولود.61
أّم�ا بش�أن نس�بة الزواج لدى الحريديي�ن فهي مرتفعة جدًا في الفئ�ة العمرية 20 
عام�اً وم�ا ف�وق وتص�ل إلى 82  %، وهذه نس�بة تف�وق كثيرًا النس�بة ف�ي المجتمع غير 
الحري�دي، كم�ا تفوق النس�بة العامة في إس�رائيل، 63  % و65  % عل�ى التوالي. هذا مع 
العلم بأن هناك ارتفاعًا في س�ن الزواج حتى بين الحريديين في إس�رائيل، وهو تغيير 
من ش�أنه أن يؤثر في نس�بة الزواج للفئة العمرية المذكورة في المستقبل. فمثًا كانت 
نسبة الذين يتزوجون من الفئة العمرية 20 – 24 عامًا، في السنتين 2003 – 2004 نحو 
61  %، انخفض�ت إل�ى 56  % في الفترة 2010 – 2011، ثم إلى 44  % خال الفترة 2015 – 

62.2016

وينب�ع قل�ق آخ�ر إزاء االزدي�اد ف�ي أع�داد المتديني�ن، وال س�يما الحريديم من 
التديُّن  درجة  بحسب  إسرائيل  في  والمسلمات  اليهوديات  خصوبة  عن  وافيًا  إحصائيًا  تقريرًا  انظر:   60
دائرة  ُمدرج على موقع  تقرير  بالديموغرافيا أحمد حليحل،  الخبير  أعده  السنوات 1979 – 2009  في 
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / DocLib / pw / pw60 / pw60. المركزية  اإلحصاء 

في  اليهوديات  النساء  »خصوبة  حليحل،  أحمد  أيضًا:  انظر   .)2019 / 3 / 12 في  مشاهدة  )آخر   pdf
اإلحصاء  دائرة  عمل،  أوراق  سلسلة   ،»2014  – 1979 السنوات  في  تدينهن  مستوى  بحسب  إسرائيل 
https: //www.cbs.gov.il / he / publications / DocLib / pw / pw101 / pw101. .2017 ،المركزية

pdf )آخر مشاهدة في 12 / 3 / 2019(.
المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية،  الكتاب السنوي عن مجتمع الحريديين، 2017، على موقع  صفحة   61
في  )شوهد   https: //www.idi.org.il / haredi / 2017 / ?chapter=20058 السكان،  عن  الفصل 

.)2018 / 11 / 26
المصدر نفسه.  62
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تأثي�ر ذل�ك في العاقات بينهم وبين العلمانيين في الحّي�ز العام، إذ إن حاالت التوتر 
ف�ي العاق�ات بين الطرفي�ن آخذة في االزدي�اد، وقد كانت بيت ش�يمش، القريبة من 
القدس، حلبة للتوتر بين الفئتين في السنوات األخيرة،63 إضافًة إلى ما تشهده أحياء 

الحريديم في القدس وبني براك من مشاحنات بين الطرفين في فترات متقاربة.
وتتعلق إحدى المخاوف األساسية من ارتفاع مستوى تدّين المجتمع اإلسرائيلي 
بالتكلفة االقتصادية، إذ يسود اعتقاد في إسرائيل أن نمط حياة اليهود الحريديم يكلف 
ميزاني�ة الدول�ة مبال�غ طائل�ة تمّكنه�م من الحف�اظ على عزلتهم وممارس�ة أس�لوب 
حياته�م الخ�اص. وعلى صعيد آخ�ر، ثمة فئات في المجتمع اإلس�رائيلي تنظر بقلق 
إلى مسألة تدّين المجتمع واتساع تأثير المتدينين بصورة عامة في المجتمع، أكان في 
المجال السياس�ي – الحزبي والبرلماني أم في المجال االجتماعي بواس�طة ممارس�ة 
ضغ�وط متزاي�دة لف�رض آرائهم ومعتقداتهم عل�ى الحّيز العام. وهن�اك اعتقاد فحواه 
أن ارتفاع منس�وب التدّين يأتي على حس�اب االنتماء إلى هوية إسرائيلية جامعة آخذة 
ف�ي االنكم�اش والتراج�ع، األمر الذي يؤدي إلى تآكل مس�توى المناع�ة االجتماعية 
وم�سٍّ باألم�ن القومي بصورة عامة.64 وينبع قلق آخر إزاء ارتفاع أعداد المتدينين، 
وخصوص�ًا الحريديي�ن، من تأثير ذلك في العاق�ات بينهم وبين العلمانيين في الحّيز 
الع�ام، والخ�وف من تحول ذلك إلى س�بب ربما يزيد في هج�رة العلمانيين من جيل 
الش�باب الذي�ن ال يرغب�ون في مواصلة حياتهم في مجتم�ع متدّين من ناحية، ويعيش 
عن التوتر بين العلمانيين والحريديم في بني براك، كمثال لهذه الظاهرة في إسرائيل بصورة عامة، انظر:   63
موشيه شطريت وتسبيكا غرونيخ، »مدينة مقسومة: هل ُتقّسم بيت شيمش بين الحريديم والعلمانيين؟« 

.2013 / 12 / 28 ،Walla موقع
http: //news.walla.co.il / item / 2689471 )شوهد في 1 / 12 / 2014(.  

دافيد سندوبسكي، »دورة التدّين – العلمانية في إسرائيل«، موقع مباط – كان، 26 / 6 / 2013.  64
http: //mabatkan.com / %D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%  
D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%94-%D7%97%D7%99%D
7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%-
 A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%A1 /

)شوهد في 30 / 1 / 2018(.  
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ف�ي ظ�ل خطر ش�ن ح�رب جديدة م�ن ناحية ُأخ�رى. ويتض�ح من متابع�ة األحداث 
اليومي�ة ف�ي إس�رائيل أن ح�االت التوتر في العاق�ات بين الطرفي�ن تتفاقم في جميع 
الم�دن المختلط�ة للحريديي�ن والعلمانيين، مث�ل القدس وبني براك وأش�دود وعراد 
وبيت شيمش وغيرها.65 وال يقف تأثير النمو المطرد في أعداد الحريديم عند هذا 
الحد، بل يتعداه إلى تغييرات في المش�هد الجغرافي، إذ من المتوقع أن تتس�ع أحياء 
الحريديم في المدن الرئيسية ويزداد عددها، وربما يكون من الضروري إقامة بلدات 
ومس�تعمرات جديدة له�م، إضافة إلى البلدات والمس�تعمرت القائمة اآلن.66 هذا 
فض�ًا ع�ن التوتر مع مؤسس�ات الدول�ة فيما يتعلق بم�ا يتطلبه الحفاظ على قدس�ية 
ي�وم الس�بت م�ن إكراه وقيود ُتفرض عل�ى المجتمع بصورة عام�ة )إغاق المحات 
التجارية يوم الس�بت؛ منع أعمال ترميم س�كة القطارات التي تنفذ، عادة، يوم السبت 
لع�دم عرقل�ة عمل وس�يلة نقل مركزية(؛ مس�ألة تجنيد الش�بان الحريديين التي كانت 
في الس�نة األخيرة س�ببًا في كثير من االحتجاجات والمواجهات الصاخبة في الشارع 
الحريدي.67 إذ يبقى االنخراط في الجيش مصدرًا أساس�يًا لنظرة العداء التي يّكنها 
المجتمع اإلسرائيلي في أغلبيته تجاه اليهود الحريديم. وال يكف هذا الموضوع عن 
اكتس�اب اهتمام وس�ائل اإلعام وإشعال نقاشات حامية بين الحركات السياسية التي 
تمّث�ل الحريدي�م، وبين اآلخرين من السياس�يين، وذلك بس�بب رف�ض الحريديم كل 
والعلمانيين  الحريديين  المتظاهرين  مئات  بين  اندلعت  عنيفة  »مواجهات  زخري،  بن  ألموغ  مثًا،   65
https: //www.haaretz.  2017 / 9 / 10 »هآرتس«،  صحيفة  موقع  أشخاص«،   8 واعتقال  عراد،  في 

co.il / news / local / 1.4427295 )شوهد في 25 / 1 / 2018(.
بيسطروب وسوفير، مصدر سبق ذكره، ص 40.  66

اإلسرائيلي  المعهد  موقع  الحالي«،  الوضع  اإلسرائيلي:  للجيش  الحريديين  »تجنيد  ملحي،  أساف   67
للديمقراطية، 7 / 8 / 2017.

إلغاء  بشأن  التوتر  وعن   .)2018 / 1 / 20 في  )شوهد   https: //www.idi.org.il / articles / 17582  
العليا  العدل  »محكمة  أدمكر،  وفيكي  سدان  ليفي  إمري  انظر:  للحريديين،  التجنيد  من  اإلعفاءات 
 ،News  Walla موقع  الدينية«،  المدارس  لطاب  اإلعفاء  يمنح  الذي  الحريديين  تجنيد  قانون  ألغت 

.2017 / 9 / 12
https: //news.walla.co.il / item / 3096575 )شوهد في 15 / 1 / 2018(.  
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قرارات اللجان الحكومية التي ُأقرت إليجاد حل للمش�كلة، والتعبير عن االس�تعداد 
�ل جميع اإلج�راءات العقابية التي تهدد بها ق�رارات المحاكم والحكومة جّراء  لتحمُّ
مواصلة رفض الخدمة. على كل حال، حتى يومنا هذا، ما زال معظم الشبان الحريديم 
في س�ن التجنيد خارج صفوف الجيش، عن طريق إجراءات تأجيل بدء فترة الخدمة 
العس�كرية بحجة االنش�غال بدراسة التوراة.68 ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة 
في المس�تقبل بحس�ب التوقعات والتقدي�رات الديموغرافية.69 هذا م�ع العلم بأن 
هناك ازديادًا في عدد الشبان الحريديين الذين يتجندون في صفوف الجيش القتناعهم 
ب�أن التجني�د يش�مل قناة ح�راك اجتماع�ي يمكنه�ا أن تفت�ح أمامهم فرصًا لتحس�ين 
أوضاعه�م ومكانته�م. وبحس�ب تقرير بحثي جديد أعده مرك�ز المعلومات والبحث 
التاب�ع للكنيس�ت فق�د كان هن�اك 7250 جندي�ًا حريديًا يخدمون ف�ي صفوف الجيش 
اإلسرائيلي في منتصف سنة 2018. ويستدل من التقرير أيضًا على أن الجيش جّند في 
سنة 2016 نحو 2850 شابًا حريديًا، وفي سنة 2017 نحو 70.3070 وتشهد السنوات 
األخي�رة ارتفاع�ًا في عدد الش�بان الحريديي�ن الذين يتجندون ف�ي الجيش. وال يعني 
هذا، في حال من األحوال، أن نسب التجنيد في الشارع الحريدي تبقى منخفضة جدًا 
مقارنة بأوساط الشبان اليهود بصورة عامة، سواًء اآلن أو في المستقبل حتى لو بقيت 
للديمقراطية،  اإلسرائيلي  المعهد  موقع  الوضع«،  صورة  والحريديم:  »تساهل  زكرمان.  حاييم   68

.2013 / 12 / 19
 h t t p :   / / w w w. i d i . o rg . i l   /   % D 7 % A 1 % D 7 % A 4 % D 7 % A 8 % D 7 % 9 9 % D 7  
%9D-%D7%95%D7% 9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D / %D7%
9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D / %D7%A6%D7%94%D7%9C-
% D 7 % 9 5 % D 7 % 9 4 % D 7 % 9 7 % D 7 % A 8 % D 7 % 9 3 % D 7 % 9 9 % D 7 % 9 D -
 %D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91

)شوهد في 1 / 12 / 2014(
بيسطروب وسوفير، مصدر سبق ذكره، ص 40.  69

في  والمعلومات  البحث  مركز  سابقًا«،  والحريديين  للحريديين  العسكرية  »الخدمة  ألماسي،  أوريانا   70
الكنيست، 19 / 11 / 2018.

https:   / /fs.knesset.gov.il   /  globaldocs  /  MMM /  9c8c51fc-ce26-e811-80da-  
00155d0ad651 / 2_9c8c51fc-ce26-e811-80da-00155d0ad651_11_10796.pdf )شوهد في 

.)2019 / 12 / 15
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وتيرة االزدياد كبيرة نس�بيًا. وهنا ال بد من اإلش�ارة إلى أن وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
كش�فت مؤخ�رًا عم�ا وصفته بفضيحة تزوير قام بها قس�م القوى البش�رية في الجيش 
اإلس�رائيلي فيما يتعلق بالمعطيات اإلحصائية التي نش�رها ع�ن تجنيد الحريديين في 
صفوف�ه، إذ تبّي�ن أن األرقام التي نش�رها كانت أكبر كثيرًا عّم�ا هي في الواقع، وذلك 
لك�ي يخف�ي عج�زه عن تجنيد الحص�ة المقررة من الش�بان الحريديين في كل س�نة، 

بحسب ما تقتضيه القوانين، الخافية أصًا، التي تتناول هذا الموضوع.71
يكلف هؤالء الجنود خزينة إسرائيل سنويًا مبالغ طائلة تقدر بمايين الشيكات، 
ألنهم ُينبذون من عائاتهم ومجتمعهم الحريدي بصورة عامة، وُيحظر عليهم العودة 
إل�ى بيوته�م وأحيائه�م، فيضطر الجي�ش إلى تأمين س�كنهم وتكالي�ف حياتهم. هذا 
فض�ًا عّم�ا ُينف�ق على اندماجهم في س�وق العمل بع�د إنهاء فترة الخدم�ة اإللزامية، 
وهي إحدى وس�ائل ترغيب الش�بان الحريديين في تأدية الخدمة العس�كرية. ويتضح 
من التقرير أيضًا أن نس�بة مش�اركة خريجي الجيش الحريديين في س�وق العمل تصل 
إلى 90  %، بينما ال تتعدى هذه النسبة لدى الحريديين الذين ال يؤدون الخدمة 45  %.72
له�ذا النم�و الس�كاني الكبي�ر ف�ي صفوف اليه�ود الحريدي�م نتائ�ج جدية على 
المجتم�ع على الصعد كافة، مثل نس�ب الفقر، والتعلي�م، والصحة، وغير ذلك. ومن 
المعروف أن نس�بة مش�اركة اليهود الحريديم في س�وق العمل منخفضة،73 ويركز 
الماضية  السنة  في  الحريديين  المتجندين  عدد  هبط  االرتفاع،  من  سنوات  »بعد  رابينوفتش،  أهارون   71

ب� 20  %«، موقع صحيفة »هآرتس«، 1 / 12 / 2019.
https: //www.haaretz.co.il / news / politics / .premium-1.8192736 )شوهد في 12 / 1 / 2020(.  

ألماسي، مصدر سبق ذكره.  72
منخفضة  نسبة  وهي   ،2013 سنة  في  ب� 44,5  %  العمل  سوق  في  الحريديم  الرجال  مشاركة  نسبة  تقّدر   73
فهنالك  الحريديات،  النساء  إلى  بالنسبة  أّما  الرجال(  بين   %  79,6( إسرائيل  في  العامة  بالنسبة  مقارنًة 
السنوات األخيرة،  العمل في  ارتفاع هائل في نسبة مشاركتهن في سوق  إلى  ُتشير  إحصاءات جديدة 
في  المشاركة  نسبة  أن  أي  في سنة 2013،   %  75,7 إلى  في سنة 2000   %  48 النسبة من  ارتفعت هذه  إذ 
العمل  النساء بصورة عامة في سوق  نسبة مشاركة  بفارق ضئيل  تجاوزت  الحريديات  النساء  أوساط 
العامات  تضم  العمل  سوق  في  المشاركة  نسبة  أن  إلى  نشير  أن  الضروري  من  ويبقى  إسرائيل.  في 
الحريديات يعملن بوظائف  النساء  أن  إلى  المعلومات  ناحية أُخرى تشير  =والباحثات عن عمل. ومن 

=
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جهاز التعليم لديهم على تعليم علوم الدين، وعليه فهو ال يش�كل مصدرًا الكتس�اب 
المه�ارات الت�ي تمّك�ن أبناءه�م من االنخراط في س�وق العمل، وهو م�ا يعني مزيدًا 
م�ن الفقر في أوس�اطهم )نح�و 43,1  % من العائات الحريدية ت�رزح تحت خط الفقر 
ف�ي س�نة 2017(.74 هذا مع العلم بأن تغييرًا طرأ عل�ى إمكانات التأهيل المهني في 
أوس�اط الحريديي�ن، إذ أقيم�ت معاهد للتأهيل المهني للنس�اء والرجال، في الس�عي 

لرفع مستوى االنخراط في سوق العمل.75

التوتر الطائفي
وهو يعني في قاموس السياسة في إسرائيل التوتر بين فئات يهودية هاجرت إلى 
إس�رائيل م�ن ب�اد وثقافات متعددة، وال�ذي ارتبط بالعاقة بين اليهود األش�كنازيين 
واليه�ود الش�رقيين. وم�ن الطبيع�ي أن تخفت حدة التوت�ر الطائفي كلم�ا ابتعد عامل 
الهج�رة الخارجي�ة ع�ن تش�كيل مصدر أساس�ي لازدياد الس�كاني، إذ يتوقف س�يل 
هج�رة الفئ�ات ذات الخلفيات اللغوية والثقافية واالجتماعي�ة المتنوعة. وقد بّينا هذا 
ف�ي القس�م األول من هذه الدراس�ة. ففت�رة العيش الطويلة نس�بيًا للمهجرين القدامى 
م�ن اليه�ود م�ع المهاجري�ن األحدث، بع�د أن توقف�ت تقريبًا موجات هج�رة اليهود 
بكثافة إلى إسرائيل، تخفف بطبيعة الحال من التعامل المبني على االحتقار والرفض 
اللذين جوبهت بهما كل موجة مهاجرين جديدة. هكذا كانت حال اليهود الش�رقيين 
العمل:  الحريديين في سوق  اندماج  »أنماط  إيتان ريغف،  انظر:  جزئية، وأن أجورهن منخفضة جدًا. 
تحليل داخلي للفئات الحريدية المتعددة ومقارنة قطاعية بصورة عامة«، مركز طاوب لدراسة السياسة 

االجتماعية في إسرائيل، 2017.
مشاهدة  )آخر   http: //taubcenter.org.il / wp-content / files_mf / harediintegrationtheb.pdf  

في 20 / 11 / 2018(.
تقرير: »مقياس الفقر والفجوات االجتماعية، 2018«، تقرير سنوي. مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل.  74 

كانون األول / ديسمبر 2018، ص 6.
https: //www.btl.gov.il / Publications / oni_report / Documents / oni2017.pdf   

)آخر مشاهدة في 30 / 12 / 2018(.  
ريغف، مصدر سبق ذكره.  75
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مع األش�كنازيين األقدم، ثم اليهود من دول المعس�كر الش�رقي المنحل وصواًل إلى 
اليهود اإلثيوبيين الذين ما زالوا يشكلون أكثر الفئات السكانية ضعفًا. وقد ُكتب الكثير 
ع�ن أنماط التعامل الرس�مي والش�عبي األهلي م�ع كل واحدة من فئ�ات المهاجرين 
اليهود وما تعّرضت له من صعوبات.76 ولو تابعنا الس�يرورات االجتماعية الطويلة 
جدًا التي مّرت بها المرّكبات الس�كانية األصلية للتوتر الطائفي، أي اليهود الش�رقيين 
واليهود األش�كناز، لفهمنا كيف تخفت حدة أي توتر، لكنه ال يغيب، ذلك بأن فئات 
ُأخ�رى م�ن المهاجرين تحل محل الفئات األقدم. فمثًا، مع مرور الس�نين منذ إقامة 
إس�رائيل، ط�رأ تغيير كبير على التركيبة الديموغرافي�ة للمجتمع، كما أوضحنا أعاه، 
كان ل�ه آثار اقتصادية واجتماعية وسياس�ية كبيرة، منها م�ا يتعلق بتضاؤل في الفوارق 
بين اليهود األش�كناز والش�رقيين في مجاالت الحياة كافة، مع أنها ما زالت موجودة، 
لك�ن بق�در أقل من الماضي. وفي المقابل ُيبّين بعض األبحاث أن التمييز ضد اليهود 
الش�رقيين ما زال موجودًا، س�واًء في فرص العمل أو في األجور حتى عند الحديث 
ع�ن أش�خاص يملكون المؤهات نفس�ها المهني�ة واألكاديمية.77 ه�ذا فضًا عن 
وأثر  تجاههم،  الدولة  انتهجتها  التي  والسياسات  فلسطين،  في  الشرقيين  اليهود  استيطان  تاريخ  عن   76
انتقال السلطة إلى حزب الليكود في سنة 1977 في حراكهم السياسي، وتنظيمهم السياسي بعد ذلك، 
انظر: كيمرلنغ، مصدر سبق ذكره، ص 282 – 322. انظر أيضًا: المنصة النقدية التي يديرها األكاديميان 
والناشطان يوسي دهان وايتسك سبورطا، وهما من أبرز المتابعين النقديين ألوضاع الشرقيين والفئات 

www.haokets.org :الفقيرة وقضايا اليسار
عن التمييز ضد الشرقيين في سوق العمل اإلسرائيلي، انظر:  77

Dror Brenner and Yona Rubinstein, Pride and Prejudice: Using Ethnic-Sounding 
Names and Inter-Ethnic Marriage to Identify Labour Market Discrimination (London: 
Center for Economic Performance, 2012).
.2011 / 10 / 14  ،ynet انظر أيضًا: تني غولدشتاين، »لغز موجع: لماذا نجح األشكنازيون أكثر؟« موقع  

www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-4132956,00.html )شوهد في 20 / 1 / 2015(.  
لاطاع على الفجوة في مجال الصحة والتعليم والدخل بين اليهود الشرقيين والغربيين )األشكناز(   
االجتماعي،  الوضع  صورة  »إسرائيل:  ليبرمان،  أبيب  إتياس،  كونور  إيتي  سفيرسكي،  شلومو  انظر: 

2017«، مركز أدفا، كانون الثاني / يناير 2018.
مشاهدة  )آخر   http: //adva.org / wp-content / uploads / 2018 / 07 / Social-Report-2017.pdf  

في 11 / 12 / 2018(.

Nabil Saleh-1.indd   46 29/6/2020   10:57:02 AM



بنيل لالبيالولمو  مالمرايح ال لابن 47

النظرة الدونية التي يمكن ماحظتها في التعامل مع الثقافة الش�رقية وموس�يقى اليهود 
الشرقيين في إسرائيل، والكثير من اآلراء الُمسبقة التي تصل إلى حد العنصرية.78

ف�إذا أخذن�ا مس�توى دخ�ل األف�راد والعائ�ات لفحص الفج�وات بي�ن اليهود 
األش�كناز والش�رقيين وغيره�م س�نرى أن الفجوات ما زالت قائمة حت�ى اليوم، على 
الرغم من أنها آخذة في التقلص، إذ يتضح من اإلحصاءات الرسمية أنه في سنة 2016، 
كانت قمة س�لم الدخل الش�هري للفرد من نصيب الرجال اليهود األشكناز من الجيل 
األول، الذين هاجروا إلى إسرائيل حتى سنة 1989، قد وصل إلى معدل يبلغ 17,640 
شيكًا جديدًا، يليهم بالتدريج الرجال األشكناز من الجيل الثاني الذين يقدر دخلهم 
ب� 15,099 ش�يكًا. هذا مع العلم بأن المعدل العام للدخل لألجراء في إس�رائيل في 
سنة 2016 هو 9724 شيكًا. ويأتي بعد الرجال األشكناز الرجال من اليهود الشرقيين 
م�ن الجي�ل الثان�ي ويبلغ دخلهم 14,406 ش�يكات، ث�م يأتي الرجال الش�رقيون من 
الجي�ل األول الذي�ن هاج�روا حتى س�نة 1989، ودخلهم هو 12,761 ش�يكًا. بعدهم 
يأتي الرجال األش�كناز الذين هاجروا إلى إس�رائيل بعد سنة 1990 )وهم في أغلبيتهم 
من اليهود المهاجرين من الجمهوريات الس�وفياتية(. وبالتالي يظهر التمييز الجندري 
في الدخل، إذ تأتي النس�اء األش�كنازيات من مهاجري الجيل األول، ومعدل دخلهن 
هو 11,037 ش�يكًا. ومن حس�اب معدل دخل النساء األش�كنازيات بصورة عامة في 
س�نة 2016 يتضح أنه وصل إلى 9017 ش�يكاً )أي 93  % من المعدل العام في إسرائيل 
في س�نة 2016(، في مقابل 8640 ش�يكًا دخل النساء اليهوديات الشرقيات )أي بنسبة 

عن موقف القنوات العامة للراديو من بث اإلنتاج األدبي والموسيقي لليهود الشرقيين، انظر:  78
بنيامين الشكر، »الجمهور راغب في موسيقى شرقية، لكن )البث العام( يسكتها«، موقع ميداه – مقاالت   

وتقارير وتحليل، 9 / 4 / 2017.
 https: //mida.org.il/2017/04/09/ %D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%  
 95%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%
A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%A9
%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D

 / D7%A8%D7%99%95%7 )آخر مشاهدة في 2018/12/25(.
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89  % من المعدل العام(.

وكم�ا ه�و متوق�ع، كان دخل اأُلجراء الفلس�طينيين منخفضًا ج�دًا بالمقارنة، إذ 
وصل دخل النس�اء العربيات إلى 55  % من المعدل العام ودخل الرجال الفلس�طينيين 
إلى 74  % منه. واحتل اليهود من أصل إثيوبي الدرجة الدنيا على س�لم تدرج الدخل، 
فقد كان معدل دخل الرجل اإلثيوبي في س�نة 2016 نحو 7233 ش�يكًا ش�هريًا، أي ما 
يعادل 74  % من معدل الدخل في تلك السنة. بعد ذلك تأتي النساء اليهوديات من أصل 
إثيوبي ليزاحمن النس�اء الفلس�طينيات على قعر سلم التدرج، إذ وصل معدل دخلهن 

5376 شيكًا و5004 شيكات على التوالي.79 إلى 
لك�ن األبح�اث جميع�ًا تتفق على أن�ه طرأ تغيي�ر ملحوظ على مش�اركة اليهود 
الش�رقيين ف�ي النخب�ة السياس�ية والنخبة العس�كرية في إس�رائيل، إضافة إل�ى الزيادة 
المطردة في أعداد الكّتاب المحاضرين والفنانين اليهود من أصل شرقي، األمر الذي 
أدى إل�ى فرض أنفس�هم عل�ى جميع الحلبات السياس�ية واالجتماعي�ة في المجتمع 
اإلس�رائيلي. وم�ن المتوقع أن يدفع هذا، بدوره، في اتج�اه مزيد من االحتجاج على 
الفج�وات الباقية بينهم وبين اليهود األش�كنازيين، وال س�يما ف�ي بلدات التطوير التي 
يش�كّل اليهود الش�رقيون 80  % من س�كانها، وهي مدن وبلدات تندرج ضمن العناقيد 
المتوس�طة والدني�ا ف�ي س�لم التصنيف، بحس�ب الحال�ة االقتصادي�ة – االجتماعية. 
ولإلش�ارة إلى هذه الفجوات يمكن العودة إلى الفوارق في الدخل كمقياس أساس�ي 
ذي أث�ر بال�غ ف�ي جوانب الحياة كاف�ة. ويتضح من اإلحصاءات الرس�مية لمؤسس�ة 
التأمين الوطني في إس�رائيل ولدائرة اإلحصاءات المركزية أنه في س�نة 2015 تقاضى 
70  % من اأُلجراء اإلس�رائيليين أجرًا يصل إلى المعدل العام لدخل اأُلجراء الش�هري 

م�ن العم�ل )المع�دل ف�ي س�نة 2015 ه�و 10,418 ش�يكاً( أو يقل عن�ه، أي أن 30  % 
يحصل�ون عل�ى دخ�ل يزيد عل�ى المعدل. وفي التجمعات الس�كانية )م�دن وبلدات 
وق�رى إل�خ( تع�ادل نس�بة الحاصلين على أجر أعل�ى من المعدل 44  % م�ن اأُلجراء، 

سفيرسكي، إتياس، ليبرمان، مصدر سبق ذكره، ص 24.  79
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أمّ�ا ف�ي بلدات التطوير فهي 23  %، وفي التجمعات الس�كانية الفلس�طينية العربية 16  % 
فق�ط. أمّا بالنس�بة إلى الح�د األدنى لألجور كدليل على الفج�وات فنرى أن 41  % من 
اأُلجراء في البلدات العربية حصلوا على دخل يساوي الحد األدنى لألجور، في حين 
وصلت هذه النس�بة إلى 34  % في بلدات التطوير، حيث نجد اليهود الش�رقيين، و24  % 

في التجمعات السكانية الميسورة.
ومن المتوقع أن يأخذ االحتجاج اليهودي الش�رقي في المس�تقبل ش�كل إلزام 
المجتمع اإلس�رائيلي بالتعامل مع اليهود الش�رقيين على أس�اس الحق في المس�اواة 
التامة مع اليهود األشكنازيين، ال على أساس اعتبارهم ضحايا تمييز سابق يستحقون 
تفضي�اً مصحح�ًا في ه�ذا المج�ال أو ذاك.80 وُيتوقع أن يس�اهم ه�ذا التطور في 
أوس�اط اليه�ود الش�رقيين في زي�ادة تأثيرهم وش�عورهم بقدرتهم عل�ى التأثير، وإلى 

تحسن أوضاع حياتهم، وإلى تغيير ملحوظ في مشاركتهم في الحياة السياسية.
في الوقت نفسه، كان هناك تغيير في مرّكبات التوتر الطائفي في إسرائيل، فمنذ 
موجة الهجرة من دول االتحاد الس�وفياتي س�ابقًا إلى إس�رائيل في تس�عينيات القرن 
الماضي، ثم هجرة اليهود من إثيوبيا بعد ذلك بس�نوات، ش�كلت هاتان الفئتان، ولو 
بتف�اوت ف�ي ح�دة اإلقصاء، توت�رًا طائفيًا بصيغت�ه المتغيرة والمتجددة، بينما يش�كل 
المهاج�رون القدام�ى، عل�ى اخت�اف انتماءاته�م، توترًا م�ن نوع آخ�ر. ويقاس هذا 
التوت�ر بحس�ب تعام�ل المجتمع اإلس�رائيلي القديم م�ع المهاجري�ن وإقصائهم من 
ناحية، وبحس�ب عزل المهاجرين ألنفس�هم وعدم سعيهم لاندماج الكامل من ناحية 
ُأخرى. ولعل مجموعة المهاجرين اليهود التي تعاني أكثر من غيرها اليوم جّراء التوتر 
الطائف�ي هي اليه�ود اإلثيوبيون الذين واجهوا منذ وصوله�م صعوبات كبيرة، والقوا 
تعامًا مذاًل من المجتمع والدولة في إس�رائيل، على حد س�واء. ووصل عددهم، في 
عنات جورجي، »شعور أم تمييز؟ بحسب الوتيرة الحالية يحتاج الشرقيون إلى 99 سنة للوصول إلى   80
المساواة التامة«، موقع »ذي ماركر«، www.themarker.com / new / 1.1976460 .25.3.2013 )آخر 

مشاهدة في 1 / 12 / 2018(.
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س�نة 2017، إلى 148,700 نس�مة، منهم 87,000 ولدوا في إثيوبيا و61,700 ولدوا في 
إس�رائيل آلباء ولدوا في إثيوبيا. وقد بلغ عدد المهاجرين من إثيوبيا إلى إس�رائيل في 
الس�نة نفس�ها نحو 1467 ش�خصًا، منهم 37 مهاجرًا يهوديًا إثيوبيًا جديدًا، أّما الباقون 
فدخلوا إس�رائيل على أس�اس إجراءات لّم شمل العائات التي هاجر قسم من أبنائها 
ف�ي الماض�ي، ف�ي حين بقي قس�مها اآلخر ف�ي إثيوبيا ينتظ�ر تصريح�ًا بالدخول إلى 
إسرائيل. وما زال هناك يهود في إثيوبيا يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل، لكن هذا ال 
يتم ألس�باب عديدة منها مماطلة وتس�ويف إس�رائيلَيين رسميين، األمر الذي يزيد في 

إحباطهم وشعورهم بالرفض من المجتمع اإلسرائيلي.81
يقط�ن اليهود اإلثيوبيون، في معظمهم، في منطقتين أساس�يتين، ف� 38  % منهم 
يعيش�ون في منطقة المركز، و24  % في منطقة الجنوب. ويتزوج اإلثيوبيون في س�ن 
تزي�د على معدل س�ن الزواج بين اليهود في إس�رائيل، مع أن�ه كان من المتوقع أن 
يتزوجوا في سن أصغر كما هو متبع في المجتمعات الشرقية، لكنه يبدو أن ما يؤخر 
زواجهم هو في األس�اس الصعوبات االقتصادية، واالضطرار إلى العمل بعيدًا عن 
أحي�اء س�كنهم، إذ ت�دل المعطيات عل�ى أن اإلثيوبيين يتزوج�ون من ذوي األصل 
نفس�ه )88  % م�ن المتزوجين / المتزوج�ات منهم تزوجوا م�ن إثيوبيات / إثيوبيين(. 
ونس�ب الط�اق بينه�م أعلى كثيرًا من النس�بة بين اليهود في إس�رائيل بصورة عامة 
)19 لكل ألف زيجة، في مقابل 9 لكل ألف بين اليهود بصورة عامة(. وينعكس هذا 
المعطى على نس�بة العائات أحادية المعيل التي ُتعتبر مرتفعة جدًا بين اإلثيوبيين، 
وتص�ل إل�ى 26  % م�ن العائات، أي ما يزيد على ضعفي هذه النس�بة في إس�رائيل 

بصورة عامة.
ف�ي الع�ام الدراس�ي 2016 / 2017 تقدم إل�ى امتحانات البغ�روت )التوجيهي( 
بيان للصحافة أصدرته دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل عن اليهود من أصل إثيوبي، 5 / 11 / 2018.  81

 https: //www.cbs.gov.il / he / mediarelease / DocLib / 2018 / 326 / 11_18_326b.docx  
)آخر مشاهدة في 12 / 12 / 2018(.
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91,3  % م�ن طاب الصفوف الثانية عش�رة من الطاب اليه�ود اإلثيوبيين، في مقابل 
94,5  % من الطاب اليهود بصورة عامة في الصفوف الثانية عشرة. ونسبة االستحقاق 
للحص�ول عل�ى ش�هادة اجتي�از امتح�ان البغ�روت لديه�م منخفض�ة ج�دًا، مقارنة 
باليه�ود بص�ورة عام�ة، فه�ي تصل إلى 61,9  % قياس�اً ب�� 78,7  %. أّما نس�بة أصحاب 
ش�هادات البغ�روت التي تحقق ش�روط القب�ول بالجامعات فهي ل�دى الطاب من 
أص�ل إثيوب�ي39,7  % في مقابل 68,6  % بين اليهود اآلخري�ن. وعلى الرغم من وجود 
ازدي�اد ف�ي عدد الطاب الجامعيي�ن اإلثيوبيين )من 2372 طالبًا في العام الدراس�ي 
2011 / 2012 إل�ى 3291 طالب�ًا ف�ي الع�ام الدراس�ي 2017 / 2018(، فإن نس�بتهم في 

مؤسس�ات التعلي�م العالي في إس�رائيل تع�ادل 1,2  % من الط�اب الجامعيين، وهي 
نس�بة منخفض�ة جدًا قياس�ًا بباقي اليهود. وتفي�د المعلومات الرس�مية المتوفرة بأنه 
ف�ي س�نة 2017 وصل معدل الدخل الش�هري الصافي للعائل�ة اإلثيوبية إلى 11,245 
ش�يكًا جدي�دًا في مقاب�ل 15,751 هو معدل الدخل الش�هري للعائلة في إس�رائيل، 
وه�ذه فج�وة كبي�رة لي�س هناك م�ا يبرره�ا. إضافة إلى ذل�ك ثمة ف�وارق في معدل 
اإلنفاق الش�هري للعائلة اليهودية اإلثيوبية )7037 ش�يكًا( وللعائات اأُلخرى في 
إس�رائيل )12,792 ش�يكًا(، وه�و ما يدل على أن مس�توى حياة العائل�ة اإلثيوبية ما 
زال منخفض�ًا مقارن�ة باآلخرين.82 وُيعتبر المهاج�رون اإلثيوبيون ذوي مؤهات 
متدنية وقدرات ضعيفة ال تائم سوق العمل اإلسرائيلة، وهو ما يعرقل فرص تطور 
هذه الفئة الفقيرة وتقدمها. وخافًا للمهاجرين الروس يس�عى اإلثيوبيون لاندماج 
في المجتمع اإلس�رائيلي، لكنهم ُيقصون بعيدًا بس�بب لون بشرتهم، والتشكيك في 
انتمائه�م اليه�ودي، وضعفهم من حيث القدرات والمؤهات التي ال تمكنهم حتى 
من تش�كيل مجموعة ضغط سياس�ية، األمر الذي لم يتغير إلى حد بعيد على الرغم 

من مضي نحو عقدين على هجرتهم.
وم�ن أب�رز مظاهر الضائق�ة التي يعيش�ها اليه�ود اإلثيوبي�ون بصفتهم أضعف 

المصدر نفسه.  82
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الفئات الس�كانية في إس�رائيل هو عداء الش�رطة ألبنائهم، والس�هولة التي يتم فيها 
اتهامه�م واعتقالهم واالعتداء عليهم، وحتى قتلهم في بعض األحيان.83 ويتضح 
م�ن المعطي�ات أن هن�اك المئ�ات بل اآلالف من الفتي�ان اإلثيوبيي�ن الذين تعرضوا 
لتحقي�ق الش�رطة بتهم متع�ددة، وُس�جلت ضدهم اتهام�ات جنائية. ويق�ول خبراء 
بمتابع�ة ه�ذه الظاهرة أن أس�باب فت�ح الملفات الجنائي�ة ضد أبن�اء اإلثيوبيين دون 
غيرهم تعود إلى تفشي العنصرية والتعامل التمييزي والخوف من أبناء ذوي البشرة 
الس�وداء، س�واء في المجتمع اإلس�رائيلي بصورة عامة، أو في أوساط الشرطة التي 
تعامله�م بكثي�ر م�ن الريب�ة والع�داء. ويتض�ح من إحصاءات نش�رها طاقم رس�مي 
الستئصال العنصرية ضد اليهود ذوي األصل اإلثيوبي، والذي قادته المديرة العامة 
لوزارة القضاء في سنة 2016 أن نسبة الملفات الجنائية ضد أشخاص إثيوبيين تزيد 
كثيرًا عن نسبتهم بين السكان، فقد كانت نسبتهم إلى السكان في سنتي 2014 و2015 
نحو 1,6  %، في حين كانت نسبة الملفات الجنائية ضدهم 3,5  % من الملفات الجنائية 

كافة في هاتين السنتين.
وباإلضافة إلى التوترات بين هذه الطوائف اليهودية على أس�س ثقافية وطبقية، 
فقد نش�أت في الس�نوات األخيرة مواضع خافات إثنية ثقافية ُأخرى تعود أساسًا إلى 
الريبة التي تمّيز المجتمع اليهودي في إسرائيل من الغرباء، ومن هاجس الحفاظ على 
األغلبية الس�كانية اليهودية، ومن فكرة النقاء العرقي التي ما زالت قائمة لدى أوس�اط 
القيادات الدينية المتزمتة وبعض النخب الدينية الصهيونية المتشددة. وقد برزت بؤر 
التوتر هذه بشدة مع بداية تدفق أعداد من الاجئين األفارقة إلى إسرائيل قبل سنوات، 
وقبلها مع تزايد أعداد العمال األجانب ومكوثهم سنوات طويلة في إسرائيل وتشكيل 

عائات لهم داخلها.

ذنبًا أو  يقترف  أن  بيادجا في 18 / 1 / 2019 من دون  الشرطة للشاب اإلثيوبي يهودا  كما في حالة قتل   83
يشكل خطرًا على أحد، بحسب ادعاء شهود عيان للقتل. ولم تكن هذه حالة القتل األولى.
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الجدول رقم 8
 

ت مختارة
ب سنوا

الجئون إلى إسرائيل بحس
حتى 
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
حتى 

أيلول / سبتمبر 
2018

العدد 
الكلي 

لالجئين 
الذين 

دخلوا 
إسرائيل

الالجئون 
الذين 

بقوا في 
إسرائيل 

حتى 
اليوم

2738
4900

8589
5182

10,464
17,060

10,418
120

45
232

60
119

48
63,975

34,370

ت التي توفرها سلطة السكان والهجرة، قسم تخطيط السياسة، نشرة رقم 3 / 2018، تشرين األول / أكتوبر 2018.
اعتمادًا على اإلحصاءا
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 الالجئون وطالبو اللجوء السياسي
أو »المتسللون« األفارقة

وص�ل ع�دد ه�ذه الفئة الس�كانية ف�ي الربع األخير من س�نة 2018 إل�ى 34,370 
نس�مة، وكان�وا من الذك�ور البالغين في معظمهم )85  %(، دخلوا إلى إس�رائيل بصورة 
غير ش�رعية. وكانت هذه الظاهرة قد بدأت في تس�عينيات القرن الماضي، ثم أخذت 

أعداد الاجئين تزداد على نحٍو كبير، كما يبّين الجدول رقم 8.
إن هؤالء الاجئين غير الشرعيين الذين تسللوا عبر الحدود مع مصر في منطقة 
س�يناء ه�م، في معظمهم، من إريتريا )72  %( والس�ودان )20  %(. أّم�ا الباقون فأغلبيتهم 

من دول أفريقية ُأخرى.
تقلص عدد المهاجرين الداخلين إلى إس�رائيل )المتس�للين( منذ سنة 2012 إلى 
بضع عش�رات بعد أن أتمت إس�رائيل بناء جدار فاصل على طول حدودها مع مصر، 
وبع�د أن اتخ�ذت تدابي�ر صارم�ة كان هدفه�ا ردع طالب�ي اللجوء م�ن االقتراب إلى 
حدوده�ا أو تجاوزه�ا، ألن ما س�ياقونه فيها من أوضاع صعب�ة ومن عدم االعتراف 
بهم ال يغنيهم عّما هم فيه.84 ومن ناحية ثانية، غادر إس�رائيل في الس�نوات األخيرة 
نحو 30,000 منهم بس�بب تضييقات تمارس�ها الجهات الرس�مية وفئات واسعة داخل 

المجتمع اإلسرائيلي.

 أوضاع حياة الالجئين
»المتسللين« في إسرائيل

م�ن المع�روف أن الاجئين األفارقة يهربون من بادهم بس�بب ما يتعرضون له 
من ويات الحروب األهلية، أو نتيجة الصعوبات االقتصادية، أو المآس�ي اإلنس�انية 
الت�ي تتس�بب بالم�وت جوعًا، أو العيش ف�ي أوضاع ال ترقى إلى الح�د األدنى الذي 
انظر: »تقارير حالة حقوق اإلنسان في إسرائيل، للسنوات 2011 – 2014«، الصادرة عن جمعية حقوق   84

المواطن في إسرائيل.
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يليق باإلنس�ان. ويصل هؤالء الاجئون إلى مصر قاصدين االنتقال منها إلى إس�رائيل 
أو إلى دول ُأخرى. ثم ُينقلون بالحافات والسيارات من القاهرة أو من األماكن التي 
وصلوا إليها في مصر إلى ما يبعد 200 متر عن الحدود اإلس�رائيلية مع س�يناء، حيث 
يس�تلمهم مهرب�و الاجئي�ن من المناطق الحدودي�ة إلى داخل إس�رائيل، في المناطق 
الصحراوي�ة. ويضط�ر الف�رد منه�م إلى أن يدف�ع مبالغ كبي�رة لمقاول�ي التهريب في 
مقابل نقله إلى داخل الحدود اإلس�رائيلية. وتفيد تقارير جمعيات حقوقية واجتماعية 
إس�رائيلية ومنظم�ات ُأخرى عالمية تعنى بش�ؤون الاجئين بص�ورة عامة، والاجئين 
إل�ى إس�رائيل بص�ورة خاصة، ب�أن بعضهم تع�ّرض لاعت�داءات واإلهان�ات، وكان 
هناك حاالت قتل واغتصاب ارتكبها المهربون بحق المتس�للين، فضًا عن التعذيب 
والخطف واالعتقال في معس�كرات تعذيب خاصة في س�يناء إلى حين إطاقهم في 
مقاب�ل فدي�ة مالية باهظة، في بعض األحيان.85 ويتعّرض الاجئون لمخاطر ُأخرى 
عل�ى ي�د الجنود المصريين الذي�ن يطلقون النار في اتجاههم لمنعه�م من العبور إلى 
إس�رائيل، ومن جانب الجيش اإلس�رائيلي الذي يعاملهم معاملة قاسية بعد تجاوزهم 

الحدود، وإن كان ال يطلق النار عليهم.
»درب  فيلينتش،  بوعاز  انظر:  إسرائيل،  إلى  تسللهم  قبل  الاجئون  يعيشها  التي  األوض��اع  عن   85
http: //  ،2011 / 2 / 16  ،walla موقع  وضرب«،  جوع،  اغتصاب،  إسرائيل:  إلى  أفريقيا  من  اآلالم 

مئات  إلنقاذ  الوقت  »حان  بيان  1 / 2 / 2015(؛  في  )شوهد   news.walla.co.il / item / 1793798
المحتجزين في معسكرات تعذيب في سيناء«، موقع أطباء من أجل حقوق اإلنسان 30 / 11 / 2011، 
http:   //hotline.org.il   /  publication /  %D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2-
 % D 7 % 9 4 % D 7 % 9 6 % D 7 % 9 E % D 7 % 9 F - % D 7 % 9 C % D 7 % 9 4 % D 7 %
 A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%
95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D-

/ D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A7%  )شوهد في 30 / 1 / 2015(.
 Mirjam van Reisen, Meron Estefanos, Conny Rijken, Human Trafficking in :انظر أيضًا  
 the Sinai: Refugees Between Life and Death )Brussels: Tilburg University / Europe
External Policy Advisors, 26 September 2012(, p. 20;

.2014 / 12 / 9 ،ynet انظر أيضًا: إيمي ساعر، »ثمة عبيد في إسرائيل«، موقع  
http: //www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-4601261,00.html )شوهد في 10 / 1 / 2015(.  
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حت�ى س�نة 2012 الت�ي ت�م خاله�ا إدخ�ال التعديات عل�ى القواني�ن المتعلقة 
بالاجئي�ن، والت�ي تقض�ي باحتجازه�م في أماكن ُأع�دت لهذا الغ�رض، كان يجري 
نق�ل عش�رات اآلالف منه�م إلى محطة الباص�ات المركزية القديمة ف�ي تل أبيب، أو 
إلى منطقة جنوبيها، حيُث يوزعون على أحياء جنوبية فيها، مثل: نافي ش�أنان؛ ش�بيرا؛ 
هتكفا؛ كريات ش�الوم، حيث يعيش�ون باكتظاظ كبير في غرف صغيرة، ويعانون جراء 

أوضاع معيشية قاسية،86 وكان قسم منهم ينتقل إلى مدٍن ُأخرى.87
عان�ى الاجئون، وما زالوا يعانون، في أماكن س�كناهم جراء التعامل العنصري 
والع�داء الس�افر م�ن الجيران اإلس�رائيليين الذين يكن�ون لهم كل مش�اعر االحتقار، 
ويرغب�ون في إقصائه�م، ويعتبرونهم مصدر جميع الش�رور التي تحيق بهم.88 وال 
تقتص�ر المواق�ف العنصري�ة والتفوهات العدائي�ة المتعالية على س�كان األحياء التي 
تمتلئ بالاجئين في األحياء الجنوبية من تل أبيب، بل إن بعض السياس�يين وأعضاء 
البرلمان في إسرائيل، أعربوا في مرات عديدة عن مواقف ربما تزيد عنصرية وعدائية، 
وذل�ك بهدف اس�تدرار التأييد السياس�ي وتحقيق بعض المكاس�ب أيض�ًا. وكان أبرز 
ه�ؤالء السياس�يين وزي�رة الثقافة والرياضة مي�ري ريغف، من ح�زب الليكود، وإيلي 
عملهم  وظروف  للمتسللين،  الدولة  توفرها  التي  والصحية  االجتماعية  الخدمات  على  لاطاع   86
وسكناهم، وكل ما يتعلق باستيعابهم والترتيبات التي تقوم بها الحكومة للتخلص منهم، انظر: الفصل 
الخاص في »تقرير مراقب الدولة لسنة 2014«، ص 59 – 132، وهو ُمدرج في اإلنترنت على الموقع 

التالي:
http: //assaf.org.il /  he /  sites /  default /  files /  %D7%93%D7%95%D7%97%20  
%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99

D7%A0%D7%94%202014.pdf% )شوهد في 1 / 2 / 2015(.
التجمعات السكانية األساسية للمتسللين خارج تل أبيب هي: أشكلون؛ أشدود؛ عراد؛ إيات؛ القدس.   87
وهناك عشرات منهم يسكنون في مناطق زراعية يهودية ويعملون في الزراعة، إضافة إلى الذين فضلوا 
والزراعة  والترميمات  البناء  في  يعملون  وهناك  والجليل،  المثلث  في  عربية  قرى ومدن  إلى  االنتقال 

أيضًا.
عن ادعاءات سكان األحياء الجنوبية في تل أبيب ضد »المتسللين« واالتهامات الموجهة إليهم، انظر:   88

.2014 / 12 / 1 ،ynet عمري، أفرايم، »يأس في جنوب تل أبيب: نحن سياح هنا«، موقع
www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-4597981,00.html )شوهد في 15 / 12 / 2014(.  
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يش�اي حين كان زعيمًا لحزب ش�اس وش�غل منصب وزير الداخلية في س�نة 2012، 
وغيرهما.89 وتتلخ�ص المواق�ف العنصري�ة ضد الاجئي�ن في اعتبارهم س�رطانًا 
يتفش�ى ف�ي جس�م الدول�ة والمجتم�ع، أو ف�ي اعتبارهم قمام�ة، وتهديده�م بالطرد 
واتهامهم باغتصاب النس�اء والس�رقة، والتخلُّف وغير ذلك من األوصاف التي ُتذّكر 
بم�ا ُوص�ف بها اليه�ود في أوروبا في فت�رة الحكم النازي، وهي أوص�اف ُتجنَُّد ضد 

الفلسطينيين في إسرائيل أيضًا.
وم�ن الممك�ن تلخي�ص ادع�اءات المعادي�ن لوج�ود الاجئي�ن ف�ي إس�رائيل 
والمطالبي�ن بإبعاده�م ف�ي ذرائ�ع متنوع�ة منه�ا: األمني�ة، واالجتماعي�ة، والصحية، 
والديموغرافية.90 فمث�ا، يح�ّذر أنص�ار الذريع�ة األمني�ة م�ن قيام أعداء إس�رائيل 
الع�رب والمس�لمين باس�تغال الاجئي�ن لمصلحتهم ض�د إس�رائيل، ويتخذون من 
ه�ذا االدع�اء ومن »رهاب اإلرهاب« ذريع�ًة للتنصل من كل االلتزامات والمعاهدات 

الدولية المتعلقة بالتعامل مع الاجئين وطالبي اللجوء السياسي.
وتعتم�د الذريع�ة االجتماعية إلبع�اد الاجئين على االدعاء أنه�م مصدر ازدياد 
الجريم�ة والعن�ف ف�ي أماك�ن وجودهم.91 أّم�ا الذريع�ة الصحية فتتمح�ور حول 
االدعاءات بانتشار أمراض خطرة ومعدية، مثل السل واإليدز، بين الاجئين والعمال 
لاطاع على أبرز التهم التي وجهت إلى »المتسللين« األفارقة في تل أبيب، والتفوهات والشعارات   89
العنصرية من طرف أوساط سياسية ورسمية لم تتورع عن الجهر بعنصريتها، انظر: تقريرًا نشرته صحيفة 
»غلوبس« تحت عنوان: »إيلي يشاي ل� )معاريف(: نساء كثيرات اغتصبن من جانب متسللين خائفات وال 

www.globes.co.il / news / article.aspx?did=1000753245 .2012 / 5 / 31 ،»يقدمن الشكاوي
لاطاع على شرح كل ذريعة من هذه الذرائع، انظر: عوفرا كلينغر، »الهجرة من أفريقيا إلى إسرائيل   90
وتأثيرها في األمن القومي، وفي الاجئين أو في مهاجري العمل من دول أفريقيا«، تحرير أمنون سوفير 

)حيفا: جامعة حيفا، 2009(، ص 15 – 48.
من  به  يؤمن  فيما  يتأثر  طرف  وكل  صحيحة،  االدعاءات  هذه  كانت  إذا  ما  بشأن  واسع  نقاش  هنالك   91
موقفه األولي من »المتسللين«. فالمعادون لهم يدرجون إحصاءات ومعطيات تثبت ذلك، أّما جمعيات 
وناشطو حقوق اإلنسان فلديهم إحصاءات وتحليات تدحض االدعاءات من النوع األول. وعلى كل 
حال، فقد ورد في تقرير مراقب الدولة لسنة 2014 أن ليس هناك دليل قاطع ال تشوبه شائبة على أن 

تورط الغرباء في أعمال جنائية يزيد أو يقل عن مستوى توّرط السكان، بصورة عامة.
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األجانب. وقد تكون هذه بسبب انتشار بعض األمراض بنسبة أعلى قليًا من المعدل 
ف�ي إس�رائيل بص�ورة عامة، لك�ن وزارة الصح�ة والهيئات ذات العاقة في إس�رائيل 
تحاول نفي حقيقة أن نسب المصابين بهذه األمراض بين الاجئين والعمال األجانب 
هي نس�ب ُمنخفضة نس�بيًا.92 وأخيرًا تعيدنا الذريعة الديموغرافية إلى أن إس�رائيل 
ه�ي دول�ة قومية لليهود ولها نس�يج اجتماعي خاص، ويجب م�ن أجل الحفاظ على 
هاتي�ن الميزتي�ن الس�عي للحفاظ على أكثري�ة يهودية كبيرة، ولذلك نظ�رًا إلى أن في 
إس�رائيل أقلية عربية كبيرة فهناك ما يبرر رفضها اس�تيعاب مهاجرين أو الجئين ليسوا 

يهودًا،93 وهو ما يعني ضرورة التخلص من الاجئين األفارقة.
لعل التس�مية التي أطلقتها الجهات الرسمية ووسائل اإلعام على ظاهرة لجوء 
األفارق�ة إلى إس�رائيل تكش�ف الكثي�ر، وتدل على المكان�ة القانوني�ة لطالبي اللجوء 
السياس�ي والاجئين من إريتريا والس�ودان وغيرهما من الدول األفريقية في إسرائيل. 
فاعتب�ار هؤالء متس�للين، متجاوزين للحدود بش�كٍل يتنافى مع القانون اإلس�رائيلي، 
يدل على محاولة إسرائيلية للتنصل من االلتزامات بشأن التعامل مع الاجئين. ومنذ 
سنة 2009، سعى العديد من هؤالء الاجئين للحصول على حق اللجوء في إسرائيل 
بحس�ب االتفاقية التي وضعتها األمم المتحدة بش�أنهم، إاّل إن معظم هذه الطلبات لم 
يح�َظ باالهتم�ام المطلوب، ولم ُيفحص، وبقي عدد الذين حصلوا على مكانة الجئ 
صغيرًا جدًا. ومن ناحية ثانية، ال يجوز، بموجب القانون الدولي، ونزواًل عند إصرار 
منظم�ات حقوق اإلنس�ان المحلية والعالمية، وبحس�ب رأي المفوضي�ة العليا لألمم 
المتح�دة لش�ؤون الاجئي�ن، ترحيل معظ�م الاجئين م�ن األفارقة بس�بب األوضاع 
الداخلي�ة الصعب�ة ف�ي إريتري�ا وف�ي جنوب الس�ودان، وما ق�د ينجم عنها م�ن تهديد 

لحياتهم إذا تمت إعادتهم إلى بادهم.
أريئيل فنكلشتاين، »غرباء ليسوا مواطنين في إسرائيل، مسح للمعطيات والمواقف« )معهد االستراتيجيا   92

الصهيونية، كانون األول / ديسمبر، 2014(، ص 9.
المصدر نفسه، ص 14.  93
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تمن�ح إس�رائيل هؤالء »حماية إنس�انية موقتة«، وهي تتلخص ف�ي إعطائهم إذنًا 
باإلقام�ة الموقت�ة بإس�رائيل، يج�ري تجدي�ده كل ثاثة أش�هر. وال يش�مل هذا اإلذن 
باإلقام�ة الموقت�ة إذن�ًا ضمنيًا للعمل، لك�ن الدولة التزمت أمام محكم�ة العدل العليا 
أاّل تمن�ع تش�غيل أصحاب ه�ذا اإلذن إلى حين تنتهي من تخطي�ط وبناء مركز لحجز 
الاجئي�ن عل�ى الح�دود مع مص�ر، إلى حين إع�ادة ترحيلهم. ومن أج�ل أن تتفادى 
إس�رائيل الضغ�ط الدولي والنقد الذي يوّجه إليها بس�بب عدم اس�تعدادها اس�تيعاب 
الاجئين ونيتها الظاهرة التخلص منهم عندما تس�نح فرصة لذلك، تؤِكد إس�رائيل أن 
كثيري�ن منه�م هم مواطن�ون في دول معادي�ة، ولذلك فإن لها الحق ف�ي عدم قبولهم 
ومنحهم إذنًا لإلقامة بإسرائيل.94 ويشار إلى أن إسرائيل ترفض منهجيًا منح مكانة 
الجئين لطالبي لجوء من العالم ألي سبب كان. وُيستدل من معطيات متوفرة في هذا 
الش�أن، عل�ى أنه ُووفق على عدد صغير ج�دًا ال يذكر من مجمل طلبات اللجوء التي 

مت من الاجئين األفارقة وغيرهم.95 ُقدِّ
حتى نهاية س�نة 2013 احُتجز آالف الاجئين في س�جن س�هرونيم، في أوضاع 
ل الذي ن�ص أحد بن�وده عل�ى أن من حق  صعب�ة ج�دًا، بموج�ب قان�ون من�ع التس�لُّ
الدول�ة احتجاز الاجئين غير الش�رعيين مدة ثاث س�نوات عل�ى األقل. وفي كانون 
األول / ديس�مبر 2013 قبلت محكمة العدل العلي�ا التماس طالبي اللجوء من إريتريا، 
مثلم�ا قبل�ت منظم�ات حق�وق إنس�ان في إس�رائيل، فُأطل�ق المحتجزون في س�جن 
س�هرونيم، وُأعلن عدم دس�تورية بندين من القانون المذكور. وهكذا في أعقاب هذا 
الق�رار س�ارعت الحكومة إل�ى إدخال تعديل جديد على القانون ينص على اس�تبدال 
احتجاز الاجئين في سجن عادي، باحتجازهم في محطة اعتقال مفتوحة، ال تختلف 
كثيرًا عن السجن. وقد أقامت الحكومة محطة االعتقال حولوت بتكلفة مقدارها 323 

المصدر نفسه، ص 9.  94
نيطع موشيه، »ماجريات الحصول على مكانة الجئ في إسرائيل«، الكنيست، مركز البحث والمعلومات،   95
حزيران / يونيو 2013، ص 2. عن الخاف بشأن أعداد العمال األجانب، انظر: فنكلشتاين، مصدر سبق 

ذكره، ص 16 – 17.
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مليون ش�يكل، إضافة إلى ما يزيد على 100 مليون ش�يكل ُتصرف س�نويًا على إدارة 
ه�ذا الس�جن البدي�ل الذي ُيحتجز فيه آالف الاجئين الذي�ن اضطروا إلى ترك أماكن 
عملهم وسكناهم واالبتعاد عن أصدقائهم ومعارفهم. وقد احُتجز في محطة حولوت 
خال الفترة منذ سنة 2013 نحو 13,000 طالب لجوء أفريقي لفترة زمنية غير محدودة 
في أوضاع قاس�ية وحرمان من أبس�ط الحقوق، بهدف إقناعهم بتقديم طلب لمغادرة 

إسرائيل.96
في سنة 2018 قررت حكومة إسرائيل إغاق محطة حولوت هذه والعمل جديًا 
على طرد أكبر عدد من طالبي اللجوء »المتسللين« إلى دول أفريقيا. ومنذ ذلك الوقت 
انتقل عدد من الاجئين إلى سجن سهرونيم المذكور لفترة احتجاز غير محدودة، بينما 
ُس�مح لآلخرين بالعمل في أنحاء إس�رائيل مع فرض قيود على حركتهم تمنعهم من 
العمل في مدن فيها تركيز كبير لاجئين األفارقة، مثل تل أبيب والقدس وغيرهما.97

العمال األجانب في إسرائيل
إضاف�ة إل�ى الاجئي�ن األفارق�ة ُتقدر س�لطة الس�كان والهجرة أن في إس�رائيل 
نحو 95,000 عامل أجنبي قانوني، أي يملك تأش�يرة تمكنه من المكوث والعمل في 
في  اللجوء،  وطالبي  الاجئين  عن  الفصل  انظر:  حولوت،  االحتجاز  محطة  في  الحياة  أوضاع  عن   96
التقرير »حالة حقوق اإلنسان في إسرائيل، 2014«، جمعية حقوق المواِطن، ص 48 – 51. انظر أيضًا: 
 nrg ليئات نطوفيتش – كوشيسكي، »كم من )المتسللين( يوجد في إسرائيل؛ األعداد الحقيقية«، موقع

.2014 / 1 / 24
www.nrg.co.il / Scripts / artPrintNew.php?channel=I&channelName=channel_  

news&ts=14042008120049 )شوهد في 25 / 1 / 2019(.
منظمة عون الاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، »أُغلقت محطة )حولوت(: نهاية السياسية الوحشية«،   97

موقع اإلنترنت التابع للمنظمة، 14 / 3 / 2018
http:   / /assaf.org.il   /  he   /  content   /  %D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%9F-  
 %D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%
D7%92%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D
7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%

D7%A8%D7%99%D7%AA%96 )آخر مشاهدة في 20 / 11 / 2018(.
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إسرائيل، ونحو 18,500 عامل أجنبي انتهت فترة تأشيرته، أي أنه ماكث غير قانوني.
يأتي العمال األجانب في إسرائيل، في معظمهم، من دول عديدة أبرزها تاياند، 
والفيليبين، ودول االتحاد الس�وفياتي س�ابقًا، والهند، ونيبال، وسري النكا، والصين. 
ويعمل العمال األجانب، في أغلبيتهم، أساسًا في قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، 
والبن�اء، والمطاع�م، والصناعات اليدوية، وهم يتقاضون أج�ورًا متواضعة، وبعضهم 

يلقى معاملة قاسية من مقاولي التشغيل.
تاقي ظاهرة العمال األجانب في إسرائيل معارضة كبيرة، وال سيما من األوساط 
اليمينية في السياسة اإلسرائيلية، ويمكن القول إن االدعاء األساسي لمعارضي ظاهرة 
هؤالء العمال يتمحور حول الهاجس الجغرافي، إذ إن كثيرين منهم يقررون البقاء في 
إس�رائيل، وتكوين عائات، إّما بالزواج من إس�رائيليات، وإّما من أجنبيات، وعندها 
يصبح من الصعب على وزارة الداخلية طردهم من إسرائيل. وهذا فضاً عن االعتقاد 
الس�ائد أن لتش�غيلهم بأعداد ضخمة إس�قاطات اجتماعية بعيدة األمد، ألن أي هجرة 
جدي�دة تؤدي إل�ى ازدياد في مجموعات األقليات الضعيفة التي تميل إلى العيش في 

مجتمعات مغلقة فقيرة ومهملة.98
من ناحية ثانية، ثمة معارضة لظاهرة العمال األجانب مصدرها اقتصادي بحت، 
إذ يدعي بعض الخبراء االقتصاديين أن تش�غيلهم يأتي على حس�اب تش�غيل العمال 
اإلس�رائيليين، كما يؤدي إلى تعطيل عملية دمج تكنولوجيات حديثة في النش�اطات 
االقتصادي�ة. كذل�ك من الممكن أن تؤدي هذه العمالة الرخيصة إلى تدني مس�تويات 
األج�ور للعم�ال اإلس�رائيليين، األم�ر ال�ذي يدفعهم إل�ى الخروج من س�وق العمل 

واالتكال على خدمات الرفاه التي توفرها الدولة للعاطلين عن العمل.99
وق�د توصل�ت لجن�ة األل�وف، وه�ي لجن�ة لمحارب�ة الفقر ف�ي إس�رائيل، إلى 
أيلول / سبتمبر 2007،  العمال غير اإلسرائيليين«،  اللجنة لوضع سياسة بشأن  تسفي إكشتاين، »تقرير   98

ص 7.
قيسارية،  ومنتدى  للديمقراطية  اإلسرائيلي  )المعهد  األجانب«  العمال  »تشغيل  إكشتاين،  تسفي   99

حزيران / يونيو 2010(، ص 5.
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االس�تنتاج أن تش�غيل العمال األجانب يلحق الضرر بالعمال اإلسرائيليين غير المهرة 
الذين يعملون في القطاعات االقتصادية نفسها، إذ ُيضطر هؤالء إلى الخروج من هذه 
القطاعات، وبالتالي من سوق العمل ككل، وهذا ما ُيساهم في بقاء مستوى الفقر في 

إسرائيل على ما هو عليه.100

التوتر األيديولوجي
يتمح�ور هذا التوتر حول الس�جاالت األيديولوجية المحتدمة في إس�رائيل منذ 
فترات طويلة، بشأن قضايا أساسية، مثل: الموقف من الفلسطينيين، ورفض االعتراف 
بالنكب�ة والظل�م التاريخ�ي ال�ذي لح�ق بأه�ل البل�د األصليين ج�ّراء قيام إس�رائيل، 
واس�تمرار االحت�ال واالس�تيطان والمس�تعمرات، وتواص�ل الس�يطرة بالق�وة على 
الش�عب الفلس�طيني وحرمانه من حقه في االس�تقال على الرغم من توقيع اتفاقيات 
»الس�ام« الت�ي وّقعتها إس�رائيل، والخطوات الت�ي يمكن أن تتخذها إس�رائيل لتنفيذ 
التزاماتها في مقابل الس�يطرة على كامل أرض فلس�طين. ويشمل التوتر األيديولوجي 
أيضًا موضوعات، مثل عاقة الدين بالدولة، والخاف في ش�أن السياس�ة االقتصادية 
لكل من األحزاب الرئيسية المتنافسة على السلطة. وإلى جانب هذه القضايا شهدت 
الس�نوات األخيرة نقاش�ًا حادًا بش�أن طبيعة النظام والمجتمع اإلسرائيلَيين بين اليمين 
الليكودي واألحزاب التي تدور في فلكه وبين أحزاب المعارضة، إذ تبّين أن لكل من 
هذين التيارين وجهات نظر مختلفة بالنسبة إلى تعريف الديمقراطية ككل، وبالنسبة إلى 
التوازن بين المرّكب الديمقراطي والمرّكب اليهودي في الطابع المنش�ود إلس�رائيل، 
بحسب رأي كل جهة. ويمكن أن ناحظ هذا في الهجوم العلني لشخصيات رسمية 
وحزبي�ة وألعض�اء كنيس�ت م�ن اليمين على الجه�از القضائ�ي في إس�رائيل، وعلى 
رأس�ه محكم�ة الع�دل العليا، واإلعان جهارًا بذل هذه األوس�اط ل�كل جهد ممكن 
إلضع�اف صاحي�ات المحاك�م وتقييده�ا. كما يمكن ماحظة ذلك بواس�طة س�يل 

»تقرير لجنة محاربة الفقر«، القسم الثاني، تقارير اللجان الفرعية، حزيران / يونيو 2014، ص 224.  100
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اقتراح�ات القواني�ن الش�خصية التي يضعها على طاولة الكنيس�ت، يومي�ًا، نواب من 
اليمي�ن يحاول�ون ش�رعنة وتقني�ن التضييقات والقي�ود التي يرغبون ف�ي فرضها على 
المواطنين الفلسطينيين وقياداتهم في األساس، وعلى كل صوت معارض لسياستهم، 
وعل�ى الجمعي�ات والف�رق الفنية والمس�رحية والفناني�ن وغيرهم مم�ن يعبرون عن 
آراء مناهض�ة لسياس�ات اليمي�ن. وف�ي كثير من الح�االت يؤدي التن�ازل عن االلتزام 
بمتطلبات الديمقراطية إلى التغاضي عن انتش�ار ثقافة الفس�اد السلطوي واإلداري في 

إسرائيل، وعن تجاوزات الحكومة والوزراء.
في السنوات األخيرة ازدادت مركزية االستيطان والمستوطنين في هذا التصدع، 

ولذلك وجدنا من المهم رصد ما هي التطورات في هذا المجال.

 المستوطنون اليهود في
الضفة الغربية والقدس العربية

الرس�مية  المعطي�ات  بحس�ب  الغربي�ة،  الضف�ة  ف�ي  المس�توطنين  ع�دد  بل�غ 
المتوف�رة، نح�و 413,000 مس�توِطن،101 يتوزعون عل�ى نح�و 126 مس�تعمرة ف�ي 
 أنح�اء الضف�ة، أقيم�ت عل�ى امتداد فت�رة االحتال منذ س�نة 1967، إضاف�ة إلى نحو 
215,000 102 مس�توِطن آخر في القدس العربية المحتلة وفي ضواحيها التي ضمتها 

إس�رائيل إل�ى منطقة نف�وذ بلدية القدس.103 كذلك ينتش�ر المس�توطنون فيما يزيد 
https: //www.cbs.gov.  ،»2018 إلسرائيل،  اإلحصائي  »الكتاب  في   2,16 رقم  الجدول  انظر   101

il / he / publications / doclib / 2018 / 2.%20shnatonpopulation / st02_16x.pdf )آخر مشاهدة 
في 12 / 3 / 2019(.

لبحث  القدس  معهد  عن  الصادر  للقدس«  السنوي  اإلحصائي  »الكتاب  في  ج / 5  الجدول  انظر:   102
السياسات، وفيه تعداد لسكان جميع أحياء القدس، ونسب اليهود والفلسطينيين فيها في سنة 2017.

 https: //jerusaleminstitute.org.il / wp-content / uploads / 2019 / 05 / shnaton_C0519.pdf  
)شوهد في 12 / 12 / 2019(.

تتبناه  الذي  المقصود  الغموض  بسبب  بدقة  القدس  في  المستوطنين  عدد  تحديد  السهل  من  ليس   103
السلطات اإلسرائيلية في تحديد حدود المدينة، وبسبب االنتشار السريع للمستوطنين داخل األحياء 
بيوت عربية بحجج عديدة ومختلفة تحظى بحماية  الفرصة لاستياء على  لهم  =العربية عندما تسنح 
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على 100 بؤرة اس�تيطانية عش�وائية يس�كنها بضعة آالف من المس�توطنين لم تحصل 
عل�ى اعت�راف إس�رائيلي رس�مي بوجودها،104 وفي كل س�نة ُتقام ب�ؤر جديدة من 
ه�ذا النوع. ويقع التركيز األكبر لس�كن المس�توطنين بمحاذاة الخط األخضر ش�رقًا، 
وهناك تقع منطقة الكتل االس�تيطانية الكبيرة، وفيها يقطن نحو 80  % من المس�توطنين 
في الضفة الغربية. إن األغلبية الس�احقة من المستعمرات اإلسرائيلية هي مستعمرات 
صغي�رة م�ن حيث عدد الس�كان فيها، إذ تتراوح أعداد المس�توطنين ف�ي كٍل منها بين 
100 حتى 1000 مس�توِطن. أّما عدد المس�تعمرات التي تعّرفها اإلحصاءات الرس�مية 

بكونها ذات طابع مديني،105 وهي التي يزيد سكانها على 5000 نسمة، فا تتجاوز 
14 مستعمرة،106 يس�كن فيها 65  % من المستوطنين. وتبلغ نسبة االكتظاظ السكاني 

للمس�توطنين في مس�تعمرات الضفة الغربية 6 أش�خاص لكل كلم مربع، في حين أن 
نس�بة االكتظ�اظ في صفوف اإلس�رائيليين بص�ورة عامة هي نحو 387 نس�مة / كلم2. 
أّم�ا المس�تعمرات الكبرى فه�ي: موديعين عيلي�ت )70,000 مس�توطن(؛ بيتار عيليت 
)نحو 55,000 مس�توطن(؛ معاليه أدوميم في منطقة القدس )نحو 38,000 مس�توطن(؛ 
أريئيل )20,000 مستوطن(؛ غفعت زئيف في منطقة القدس )نحو 17,000 مستوطن(. 
وتعتمد المستعمرات في اقتصادها على القدس ومنطقة المركز )وتدعى غوش دان(، 

وجميعها ال يتمتع بأي استقالية اقتصادية.
وتفي�د اإلحصاءات الس�كانية للمس�توطنين على اخت�اف مصادرها،107 بأن 

الجهات الرسمية اإلسرائيلية.
احتال سنة  الغربية في ذكرى 50 سنة على  الضفة  المستعمرات والمستوطنين في  لتقرير شامل عن   104

1967، انظر: يوتام بيرغر، »إحصاء المستوطنين«، موقع صحيفة »هآرتس«، 11 / 6 / 2017.
 https: //www.haaretz.co.il / news / 50years / EXT.premium-EXT-MAGAZINE-1.4159019  

)شوهد في 10 / 2 / 2018(.
وهو تعريف تتبناه الدوائر الرسمية في إسرائيل للمراكز السكانية، وتطلقه على المراكز التي يزيد عدد   105

سكانها على 5000 نسمة.
موقع بتسيلم – معطيات عن المستعمرات.  106

لمصلحة  فيطلزون  يعقوب  الديموغرافي  الخبير  أج��راه  الذي  اإلحصائي  البحث  مثًا:  انظر   107
https: //izs.org.il / papers / المستوطنين  أوساط  من  المقّرب  الصهيونية  االستراتيجيا   معهد 

=

=
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معدل نسبة النمو السكاني للمستوطنين في الضفة الغربية مرتفعة تتراوح بين 4,6  % في 
حسابات األبحاث اإلحصائية التي تنتجها المعاهد اليمينية وأوساط المستوطنين، وبين 
4,1  % بحس�ب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية في إس�رائيل )ال يش�مل المستوطنين 
في القدس الش�رقية(.108 وتثبت دراس�ة إحصائية وافية وشاملة لباحثين فلسطينيين 
متخصصي�ن109 أن االزدي�اد الكبير في أعداد المس�توطنين في مس�تعمرات الضفة 
يأتي من مصدرين هما: هجرة اليهود من سكان إسرائيل وخارجها إلى المستعمرات، 
والخصوب�ة العالية لدى المس�توطنين. ومن المتوق�ع، بطبيعة الحال، أن يختلف تأثير 
كل واحد من هذين السببين في حقب زمنية مختلفة، وفي ظل أوضاع سياسية متغيرة. 
ف�إذا كان�ت الهج�رة إلى المس�تعمرات في المراح�ل األولى من االس�تيطان، أي بعد 
حرب سنة 1967 مباشرة حتى تسعينيات القرن الماضي، قد شكلت مصدرًا ِلما يقارب 
نصف الزيادة الس�كانية الس�نوية، نجد، بعد ذلك، أن حصة الهجرة من مجمل زيادة 
عدد المس�توطنين أخذت في التراجع بالتدريج لمصلحة الزيادة الطبيعية، وُيعتقد أن 
الهجرة إلى المستعمرات تشكل نحو 25  % من النمو السكاني للمستوطنين في الضفة 
الغربية.110 وفي هذا الس�ياق، تش�ير هذه الدراس�ة ومصادر ُأخرى إلى أن معدالت 
الخصوبة المرتفعة جدًا لدى المستوطنين في الضفة الغربية منذ منتصف التسعينيات، 
أصبحت السبب الرئيسي في الزيادة السكانية في المستعمرات اليهودية، و»في الفترة 
الحالية، ال ُتعتبر معدالت الخصوبة في مستوطنات الضفة الغربية عالية جدًا فحسب، 
المركزية عن  demography2014.pdf  )شوهد في 1 / 12 / 2014(. وكذلك معطيات دائرة اإلحصاء 

نسبة النمو السكاني في المستعمرات.
بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية أن 25  % من هذا النمو يتسبب بهجرة إسرائيليين من إسرائيل   108

ويهود من دول العالم إلى المستعمرات.
 https:  /  / www.btselem.org  /  hebrew  /  settlements  /   :انظر: موقع جمعية بتسيلم عن المستوطنين  

statistics )مشاهدة أخيرة في 25 / 11 / 2018(.
الغربية والقدس:  الضفة  يوسف كرباج، عميد صعابنة وإمطانس شحادة، »االستيطان اإلسرائيلي في   109
الكرمل،  مدى  )حيفا:  إسرائيل  دراسات  برنامج  المالي«،  الدعم  وسياسات  ديموغرافية  خصائص 

المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، 2015(.
المصدر نفسه، ص 6.  110

=
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بل إنها في ازدياد مستمر أيضًا. فبينما بلغت في سنة 1999 ما يعادل 4,46 مواليد لكل 
امرأة، بلغت في سنة 2013 ما يقارب 5,09 مواليد لكل امرأة، أي بازديادٍ نسبتُه 15  % في 
غضون 14 س�نة. وعلى س�بيل المقارنة، بلغت معدالت الخصوبة الكلية لدى مجمل 
النس�اء اليهوديات في إس�رائيل 2,64 مولود لكل امرأة في س�نة 1999، و3,06 مواليد 

111».2013 لكل امرأة في سنة 
وكان ع�دد المس�توطنين ف�ي الضفة الغربية ق�د تضاعف تقريبًا خ�ال العقدين 
األخيرين، إذ بلغ العدد 190,206 مستوطنين في سنة 2000، ووصل في سنة 2017 إلى 
األعداد المذكورة أعاه. وهنا تجدر اإلش�ارة إلى أن القس�م األكبر من هذا االزدياد 
يأت�ي من المس�تعمرات التي يقطنها يهود متزمت�ون دينيًا )حريديون(، مثل: عمانوئيل، 
وبيتار عيليت، وموديعين عيليت )التي يزداد المس�توطنون فيها بنس�بة تقارب خمس�ة 

أضعاف معدل النمو في المستعمرات األُخرى نحو 80  %(.112
وع�ن الدع�م الحكومي لس�كان المس�تعمرات مقارنًة بالدع�م الحكومي الذي 
تمنحه الحكومة لقطاعات سكانية ُأخرى في إسرائيل )المواطنون الفلسطينيون، سكان 
م�دن التطوي�ر وغيرها من المناطق(، وهو الموضوع الرئيس�ي لتقرير أدفا113 فيقول 
ش�لومو سفيرس�كي إن »المس�توطنات األيديولوجية، غير الحريدية، تحقق بواس�طة 
الدعم الحكومي الضخم مس�توى حياة يتمنى أن يحققه ألنفس�هم جميع الس�كان في 
إس�رائيل، وأن�ه حتى س�نة 1997، احتلت م�دن التطوير المكانة المركزية في مش�روع 
االس�تيطان الكبي�ر، أّما اليوم فإنها تحتل موقعًا متأخ�رًا في جميع المعايير التي تطرق 
إليها التقرير، مقارنًة بالمس�توطنات األيديولوجية، وهذا يفس�ر، على نحو جزئي، ِلَم 

المصدر نفسه، ص 7.  111
إيتي كونور إتياس وشلومو سفيرسكي، »المشاركة الحكومية في تمويل ميزانيات السلطات المحلية،   112

1997 – 2016«، مركز أدفا، آب / أغسطس 2018.
 http: //adva.org / wp-content / uploads / 2018 / 08 / LocalAuthorities-Budgets-1997-  

pdf.2016 )آخر مشاهدة في 1 / 12 / 2018(.
المصدر نفسه، »المعطيات والمقارنات«، ص 11 – 13.  113
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تتمت�ع المس�توطنات )ما عدا المس�توطنات الحريدية(، بش�روٍط اقتصادي�ة اجتماعية 
جيدة جدًا، قياسًا بمدن التطوير التي تدّنت أوضاعها االقتصادية – االجتماعية.«

وفيم�ا يتعلق بمس�توى الحي�اة في المس�تعمرات، مقارنة بوجه�ة التغيرات التي 
ط�رأت عل�ى هذا المؤش�ر في إس�رائيل بصورة عامة، ففي س�نة 2013، نش�رت دائرة 
اإلحصاء المركزية في إسرائيل تقريرًا إحصائيًا يتضمن تقسيمًا للبلدات في إسرائيل، 
والمس�توطنات ف�ي الضف�ة الغربي�ة إل�ى مجموع�ات )عناقي�د(، بحس�ب أوضاعه�ا 
االجتماعية – االقتصادية. وُيشير هذا التقرير إلى أن عددًا ضئيًا جدًا من المستوطنات 
ش�هد انخفاضاً في مس�توى حياة سكانه، قياس�اً بانخفاض مستوى الحياة في 75  % من 

بلدات األطراف، الفلسطينية منها واليهودية.
وذكر التقرير أن مس�توى الحياة في عدد من المس�توطنات ارتفع، منها: كريات 
أربع، وبيت إيل، وكرني ش�ومرون، ومس�توطنات المجلس اإلقليمي ماطي بنيامين، 
فانتقل�ت نح�و األعلى في تقس�يم العناقي�د المذكور. ويرجح التقرير أن أحد أس�باب 
ه�ذا االرتف�اع يع�ود إل�ى الدع�م الحكوم�ي الس�خي، إذ إن المس�توطنات تق�ع، في 
معظمه�ا، ضم�ن »مناطق األولوية القومية«، التي تحصل على تس�هيات كبيرة. وهذا 
ال يعني عدم وجود مستعمرات تدنى فيها مستوى الحياة، مثل المستعمرات الحريدية 

ومستعمرة أريئيل التي انتقلت من العنقود السادس إلى العنقود الخامس.
أّما ما يتعلق باالنتماء اإلثني للمس�توطنين، فليس ثمة إحصاءات رس�مية دقيقة 
وحديث�ة تجيب عن هذا الس�ؤال، وتس�اهم ف�ي تأكيد أو دحض االنطب�اع بأنهم يهود 
غربي�ون م�ن الطبقة الوس�طى ف�ي أغلبيتهم الس�احقة. كذل�ك ُتبّين األبح�اث القليلة 
الت�ي تطرق�ت إل�ى هوية المس�توطنين، بناًء على عدد م�ن مرّكبات الهوي�ة اإلثنية في 
إس�رائيل، أن قراب�ة 30  % فقط من المس�توطنين ف�ي الضفة الغربية هي من الش�رقيين، 
بينما كانت األغلبية من اليهود األش�كناز. ويصعب تحديد االنتماء إلى األش�كناز أو 
إل�ى الش�رقيين، ذلك بأن دائ�رة اإلحصاء ال توّفر أي معلومات ع�ن أجدادهم. وعند 
توزي�ع المس�تعمرات إلى أش�كنازية وش�رقية ومختلطة، تبيّن وفق�اً لألبحاث أن 59  % 
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 من المس�تعمرات تصنّف أش�كنازية، و6,7  % فقط يهودية ش�رقية، والبقية )نحو 40  %(،
هي مس�تعمرات مختلطة. كذلك فإن المس�توطنين من اليهود الش�رقيين يقطنون، في 
أغلبيتهم، في المستعمرات ذات الطابع المديني وهي قليلة العدد، وتساوي نحو 16  % 
فقط من مجموع المس�تعمرات، في حين أن س�ائر المس�تعمرات هي تجمعات أهلية 
وقروية الطابع114 )وتكون عادة متش�ددة أيديولوجيًا وسياس�يًا(. وفي هذا الصدد، 
تق�ول الباحث�ة ريبي غيليس التي بحث�ت في موضوع التركيبة اإلثنية للمس�توطنين أن 
آلي�ات الفص�ل الجغرافي والعنصرية تجاه الش�رقيين التي كانت تميز سياس�ة التعامل 
معهم داخل الخط األخضر، منذ قيام إسرائيل، انتقلت إلى ما وراء الخط األخضر.115
وتضي�ف غيلي�س116 أن التميي�ز بي�ن أن�واع المس�توطنات الت�ي يعي�ش فيها 
المس�توطنون يقوم على أس�اس التعامل العنصري مع الشرقيين في قبولهم االنضمام 
إل�ى ه�ذا الن�وع أو ذاك، إذ ترفضه�م لجان القب�ول بحجة عدم ماءمته�م من الناحية 
الديني�ة أو االجتماعي�ة أو الثقافي�ة، إذ م�ن المعروف أن ثمة تمييزًا ف�ي التمويل الذي 
يحظى به كل نوع، فالمس�توطنات األهلي�ة وذات الطابع القروي تحصل على تمويل 
أكب�ر. وإذا ح�دث أن ت�م قب�ول مس�توطنين ش�رقيين به�ذا الن�وع م�ن المس�توطنات 
 فيكون ذلك بس�بب انتس�ابهم إلى مدارس التيار الصهيوني الديني الس�ائد في أوساط

المستوطنين.117
»هآرتس«،  صحيفة  موقع  الشرقيين«،  تجاه  عنصرية  هنالك  أيضًا  المستوطنات  »في  إلياس،  إينس   114

28 / 9 / 2017 )آخر مشاهدة في 30 / 11 / 2018(.
»قضايا  دورية  المستوطنات«،  في  اإلثنية  الهوية  سؤال  عن  الحاجز  على  تقف  »اإلثنية  غيليس،  ريبي   115
السرديات  المقال  هذا  يتناول  اهلل.  رام  مدار –  مركز    ،)2018 )أيلول / سبتمبر   71 العدد  إسرائيلية«، 
الكاتبة  تشرح  وفيه  الغربية،  الضفة  في  للمستوطنين  اإلثنية  التركيبة  مع  للتعامل  األساسية  اإلسرائيلية 
لماذا تجاهلت هذه السرديات جميعها، وضمنها ما أنتجه علماء اجتماع نقديون في إسرائيل، التشديد 
داخل  تخص  مسألة  يبقى  اليهود  داخل  اإلثني  التوتر  أن  معتبرين  للمستوطنين  اإلثني  االنتماء  على 

إسرائيل وال تعبر الحواجز إلى األراضي الفلسطينية المحتلة.
www.haokets.  ،2013 / 2 / 28 »هعوكتس«،  الخيام«،  احتجاج  في  »مستوطنون  غيليس،  ريبي   116

org / 2013 / 02 / 08 )آخر مشاهدة في 25 / 12 / 2018(.
إلياس، مصدر سبق ذكره.  117
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التوتر الطبقي
ُتعتب�ر ضائق�ة الفقر وعمق الف�وارق االجتماعية أبرز التعابير ع�ن التوتر الطبقي 
في إس�رائيل، إذ ُيس�تدل من آخر تقرير عن الفقر أصدرته مؤسس�ة التأمين الوطني في 
إس�رائيل في نهاية س�نة 2018 على أن هذه الضائقة ال تش�هد تغييرات جدية منذ فترة 
طويل�ة، كم�ا يظهر من الج�دول رقم 9. وقبل االنتقال إلى ع�رض معطيات الفقر، ال 
ب�د من اإلش�ارة إل�ى أن ثمة توجهات أساس�ية متع�ددة لقياس الفق�ر وتعريفه، يحدد 
كل منه�ا أس�لوب التعامل مع ه�ذه الضائقة وطريقة معالجتها. وفي إس�رائيل، ُيعتمد 
توجه�ان أساس�يان للتعام�ل م�ع الظاه�رة وتبيان الضائق�ة: األول هو التوجه النس�بي 
المتب�ع ف�ي أغلبية دول العال�م للقياس وتحديد خط الفقر ال�ذي يختلف من بلد إلى 
آخر. والفقر، بحسب هذا التوجه، ظاهرة نسبية يتم قياسها نسبة إلى الحالة االقتصادية 
والمعطي�ات الخاص�ة ب�كل مجتمع. وُتعتب�ر العائلة فقيرة، بحس�ب ه�ذا التوجه، إذا 
كان مس�توى حياتها أقل كثيرًا من مس�توى الحياة الس�ائد في المجتمع. وخط الفقر، 
بحسب هذا التوجه، هو مقياس اجتماعي اقتصادي، يتغير من سنة إلى ُأخرى، وُيحَدد 
بحس�ب دخ�ل الف�رد في األس�رة، ويأخذ في الحس�بان مع�دالت الدخل ف�ي الدولة 
المعني�ة، ولذل�ك فهو خط متغير من دولة إلى ُأخرى، وال يدل بالضرورة على ضائقة 
ملح�ة تتمث�ل في عدم القدرة على اقتناء الحاجات األساس�ية. وعلى الرغم من ذلك، 
ف�إن مقي�اس خ�ط الفق�ر يبقى مهمًا ألن�ه يدل على الفج�وات الطبقي�ة )االقتصادية – 
االجتماعية( في كل مجتمع، ويوّجه صناع القرار إلى ضرورة تقليص الفجوات تفاديًا 
للش�عور باالضطهاد النس�بي ل�دى الطبقات األضعف في المجتم�ع. ويعادل مقياس 
خط الفقر 50  % من متوس�ط الدخل الش�اغر للعائلة، ويعني متوس�ط الدخل الش�اغر 
للعائلة )الدخل من العمل والعقارات واألرباح المالية بعد خصم الضرائب المباشرة 
وإضافة دفعات التحويل(، أي ذلك الدخل الشاغر الذي يتقاضى نصف العائات ما 
يضاهي�ه أو يزي�د عليه، ويتقاضى النصف الثاني من العائات أقل منه. وهذا ما يجعل 
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الجدول رقم 9
 

ت واألفراد في الفترة 2003 - 2012
ف العائال

ب الفقر في صفو
نس

 
ت الدولة(118

ت من مؤسسا
ت والمساعدا

)بالنسبة المئوية بعد دفع التحويال

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
* 2012

2013
2014

2015
2016

2017

نسبة 
انتشار 

الفقر بين 
ت

العائا

19,3
20,3

20,6
20,0

19,9
19,9

20,5
19,8

19,9
19,4

18,6
18,8

19,1
18,5

18,4

نسبة 
انتشار 

الفقر في 
ف 

صفو
األفراد

22,4
23,6

24,7
24,5

23,8
23,7

25,00
24,4

24,8
23,5

21,8
22

21,7
21,9

21,2

نسبة 
انتشار 

الفقر في 
ف 

صفو
األوالد

30,8
33,2

35,2
35,8

34,2
34,00

36,3
35,3

35,6
33,7

30,8
31,0

30,0
31,0

29,6

ث انخفاضًا 
ت الفقر والبطالة، األمر الذي أحد

ب جديدة لمستويا
ت طريقة حسا

ك إسرائيل ومؤسسة ال�تأمين الوطني اعتمدا منذ عدة سنوا
ال بد من اإلشارة هنا إلى أن بن

 *
ب المئوية الواردة في الجدول رقم 9، فهي ال تعني انخفاضًا فجائيًا حقيقيًا في مستوى الفقر بين األفراد 

ب الحذر من قراءة النس
ك يج

ب انتشار هاتين الضائقتين، ولذل
في نس

ت الرفاه لمصلحة الفقراء.
ت في إسرائيل، نتيجة تغيير في سياسا

والعائا

ص 8.
ت االجتماعية، 2017«، كانون األول/ديسمبر 2018، 

س الفقر والفجوا
118 »تقرير مقيا
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خط الفقر متغيرًا ومتأثرًا بمستويات الدخل في الدولة.119 أّما التوجه الثاني لتناول 
ف العائلة فقيرة عندما ال يكون في قدرتها ش�راء  ظاه�رة  الفق�ر فهو المطلق الذي ُيعرِّ
س�لة منتوجات أساس�ية تحتاج إليها، كش�رط أساس�ي لتحافظ على وجودها اليومي. 
ويقيس التوجه المطلق إمكان اإلنس�ان أن يعيش حياة ذات مس�توى أساس�ي بس�يط 

فقط، بغض النظر عن مستوى الحياة السائد في المجتمع.
صحي�ح أن الج�دول رق�م 9 يبيّن أن انخفاض�اً ضئياً طرأ على ع�دد العائات 
الت�ي تعي�ش تح�ت خط الفقر في الس�نة األخي�رة، إاّل إن هذا االنخف�اض ال يدحض 
حقيقة ثبات الفقر ومراوحته حول المس�توى نفس�ه منذ أمد بعيد، من دون إحراز أي 
نجاح في محاربة هذه اآلفة التي تس�بب بها، في المقام األول، السياس�ة النيوليبرالية. 
وقد وصل عدد العائات الفقيرة في سنة 2017 إلى 466,400 تضم 1,780,500 نسمة 
م�ن الفق�راء، بينه�م 814,800 من األوالد. وعند مقارنة النس�ب بين الفلس�طينيين في 
إس�رائيل واليهود نجد فوارق هائلة بين الطرفين، فنس�بة الفقر لدى اليهود في السنتين 
2016 و2017 مث�اً ه�ي 13,2  % و13,4  % م�ن العائ�ات، و14,3  % و13,9  % بين األفراد، 

و21,1  % و19,6  % بين األوالد. أّما النسب بين الفلسطينيين فوصلت في سنة 2017 إلى 
47,1  % بين العائات، وإلى 50,3  % بين األفراد، وإلى60,7  % بين األوالد. ومن الجدير 
بالذكر أن نسبة الفقر بين اليهود الحريديين مرتفعة جداً أيضاً، وهي 43,1  %، و48,7  %، 
و55,4  % عل�ى التوال�ي، وه�و م�ا يثبت الحقيقة الراس�خة من�ذ أمد بعي�د وفحواها أن 
العرب من ناحية، واليهود الحريديين من ناحية ُأخرى يشكلون أبرز مصادر الفقر في 
إس�رائيل. وتعني هذه اإلحصاءات أن كل عائلة خامس�ة في إسرائيل هي عائلة فقيرة، 
وأن كل عائل�ة عربي�ة أو يهودي�ة حريدية ثانية، تقريبًا، هي عائلة فقيرة. وينتمي الفقراء 
ف�ي إس�رائيل، ف�ي أغلبيتهم، إلى عائات يعمل معيلوها، األم�ر الذي يدل على عمق 
ويعادل خط الفقر في الدخل الشهري 3423 شيكاً لعائلة من فرد واحد، و5477 شيكاً للعائلة المؤلفة   119
لعائلة من 4 أشخاص، و10,270  لعائلة من 3 أشخاص، و8764 شيكاً  من شخصين، و7257 شيكاً 

شيكًا لعائلة من 5 أشخاص. انظر: المصدر نفسه.
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الفقر الذي ازداد على نحو جدي في العقدين األخيرين، إذ إن عدد العائات الفقيرة 
التي يعمل معياها تضاعف تقريبًا في العقدين األخيرين.

على ُسّلم التدرج المقارن بدول العالم، تحتل إسرائيل المكان األخير على سلم 
فق�ر األفراد من س�كانها بين ال�دول األعضاء في منظمة التع�اون االقتصادي والتنمية 
(OECD)، وتليها الواليات المتحدة وتركيا والمكس�يك.120 وعلى س�لم تدرج فقر 

األوالد تحديدًا تحتل إسرائيل المكان قبل األخير، إذ تتبوأ تركيا موقع الصدارة.121
ُتع�د أس�باب انتش�ار الفقر وعمق�ه كثيرة، منها االس�تثمارات القليل�ة في بلدات 
األط�راف البعي�دة ع�ن مركز البلد، وف�ي القرى والمدن الفلس�طينية بص�ورة خاصة. 
كذلك فإن كثرة األعمال الجزئية والموسمية التي تدر دخًا قليًا ال تحمي من الفقر. 
كما أن تشغيل كثيرين من العاملين والعامات عن طريق مقاولي العمل الذين يدفعون 
للعمال أجورًا متدنية، فهي تقل أحيانًا عن الحد األدنى لألجور.122 فضًا عن ذلك 
ف�إن الح�د األدنى لألجور على الرغم من ارتفاعه المتواصل فإنه ما زال ال يتاءم مع 
ارتفاع جدول غاء المعيش�ة في إس�رائيل، وال يكفي لتجنيب الفئات الضعيفة ضائقة 

الفقر.
ويتضح من التحليات الواردة في تقارير محللين اقتصاديين وخبراء بسياسات 
الرف�اه وظاهرة الفقر، س�واء من منظمة التعاون االقتص�ادي والتنمية (OECD) أو من 
إس�رائيل، أن زي�ادة ميزاني�ات الرف�اه، وُخط�ط دعم النم�و االقتصادي الت�ي اعتمدها 
بع�ض ال�دول المتط�ورة هما اللت�ان منعتا ارتفاعًا في مس�توى الف�وارق االجتماعية، 
وانخفاضًا إضافيًا في دخل الفئات األشد فقرًا. فالفقر هو نتيجة مباشرة لسياسة تآكل 

المصدر نفسه، ص 43.  120
المصدر نفسه.  121

تقرير   ،»2017 االجتماعي،  الوضع  »صورة  ليبرمان،  أبيب  إتياس،  كونور  إيتي  سفيرسكي،  شلومو   122
سنوي، مركز إدفا، معلومات عن المساواة والعدل االجتماعي في إسرائيل، كانون الثاني / يناير 2018، 

ص 20 – 24.
https: //adva.org / wp-content / uploads / 2018 / 07 / Social-Report-2017.pdf )آخر مشاهدة   

في 25 / 2 / 2020(.
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المخصص�ات الت�ي كانت توفره�ا الدولة للمواطنين بصورة عام�ة، فضًا عن تراجع 
الخدم�ات االجتماعية، وخصخصة جزء كبير منه�ا، وتقليص الميزانيات المخصصة 
لها. ومما يفاقم الفقر في إسرائيل، إضافة إلى ما سبق، هو التراجع المطرد في مكانة 
المستخدمين بصورة عامة، وال سيما المستخدمين في القطاع العام، وإضعاف أجهزة 
الرف�اه والصحة والعمل والس�كن والتعليم، األمر ال�ذي ينجم عنه إثقال كاهل الطبقة 

الوسطى والعمال والشرائح الضعيفة اقتصاديًا بأعباء خانقة.
وقد شهد التوتر الطبقي في إسرائيل قبل أعوام قليلة احتدامًا حادًا عندما انطلقت 
حركة االحتجاج االجتماعية التي برزت إلى الوجود في س�نة 2011، واس�تطاعت أن 
تحش�د تأييدًا كبيرًا من جميع الش�رائح االجتماعية في إس�رائيل، ال في تل أبيب فقط 
حيث مركزها، وحيث معسكر الخيام الذي أصبح رمزها األبرز، بل في مدن وبلدات 
ُأخ�رى في الش�مال والجنوب أيضًا. لكن عل�ى الرغم من الزخم الحقيقي الذي رافق 
ه�ذه الحرك�ة الش�عبية، والضغوط التي مارس�تها فتركت أثرها ف�ورًا في الحكومة في 
حينه، فإن قوتها خفتت حدتها في غضون أش�هر قليلة بعد ذلك. ومع ذلك، ما زالت 
حركة االحتجاج أبرز تعبير عن التوتر الطبقي في إسرائيل، فأسبابها قائمة حتى اليوم 
م�ن دون تغيي�رات ُتذكر. وقد كانت العوامل الحقيقية الن�دالع االحتجاجات تندرج 
تحت اآلثار المادية والمعنوية – النفسية المتراكمة للتوجهات النيوليبرالية السائدة في 

إسرائيل منذ وقت طويل حتى اليوم، ويمكن تلخيصها بثاثة عوامل أساسية:
الضائقة االقتصادية التي يعاني جراءها أفراد وعائات ش�ابة، أو ُأخرى كثيرة   .1
األوالد، يملك أفرادها مؤهات مائمة لجميع األعمال والوظائف، ويعملون، 
لكنه�م يعجزون عن س�د حاجاته�م وتأمي�ن التعليم المائ�م ألوالدهم في 
ظل ارتفاع سريع ومتواصل لغاء المعيشة، وإليجارات الشقق، وخصخصة 
مجاالت الحياة كافة. إن الفجوات االجتماعية في المجتمع اإلسرائيلي آخذة 
ف�ي االتس�اع بصورة كبي�رة وملحوظة ف�ي العقدين األخيرين بس�بب ضائقة 
اقتصادي�ة مس�تمرة، وف�ي األعوام العش�رة األخيرة تآكل األج�ر الحقيقي في 
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جمي�ع القطاع�ات االقتصادي�ة ف�ي الوقت الذي م�ا زال النات�ج للفرد يرتفع 
بوتي�رة كبي�رة، األم�ر الذي يعني أن ثمار النمو االقتص�ادي تتجمع في يد فئة 
صغيرة واحدة تزيد أرباحها على نحو دائم، بينما تجد األغلبية نفسها تتدهور 
إلى القاع. وما يزيد في التفاوت االجتماعي وغياب المساواة نهائيًا، في هذا 
الوضع، هو تقليص الخدمات األساس�ية التي كان�ت الدولة توفر جزءًا كبيرًا 
منها في الماضي، مثل التعليم والس�كن وخدمات الصحة والرفاه، فاضطرار 
الف�رد إل�ى تأمين هذه الخدمات من جيبه الخاص يؤدي إلى تآكل إضافي في 
دخله اآلخذ في االنخفاض أصًا، ويفاقم ضائقته. وال يقتصر قلق هؤالء إزاء 
عجزه�م الحال�ي عن توفي�ر هذه الحاجات الحياتية، فهم قلقون أيضًا بش�أن 
المستقبل وقدرتهم على تحسين حالتهم االقتصادية والشعور بأمان اقتصادي.

غياب العدالة االجتماعية، في المجتمع اإلسرائيلي، فهناك فئات غنية تجبي   .2
أرباح�ًا طائلة على حس�اب كل من الطبقة الوس�طى الواس�عة وذوي الدخل 
المحدود والفقراء. والدولة شريكة في استحداث هذا الواقع، إذ إنها ساهمت 
في تفاقم التفاوت بين هذه الفئات بتأمينها الشروط التي تسهل على أصحاب 
الش�ركات الكب�رى واالحت�كارات المتنوعة زي�ادة أرباحهم، ف�ي حين ُتدمر 
القطاع الخاص وتنس�حب من مجال توفير الخدمات األساس�ية للمواطنين، 

في مجاالت حيوية، كالعاج والتعليم والسكن واألمن الغذائي.
الش�عور باالغت�راب والقطيعة م�ع الدولة ومؤسس�اتها، إذ لم يع�د المواطن   .3
ي�رى فيه�ا جهات تخدم مصالحه وتوّفر له األمن واألمان في مجاالت حياته 
كاف�ة. وق�د أصبح غياب الثقة ممي�زًا يطغى على موق�ف المواطنين من هذه 
المؤسس�ات، وتدل عل�ى ذلك تقارير المناعة القومية التي تصدر س�نويًا في 
إسرائيل. ويستطيع المراقب لماجريات األمور في إسرائيل أن يشعر سريعًا بأن 
الجمهور يعتبر أن الحكومة باتت ال تكترث لما يجري في صفوف الس�كان 
الذي�ن ه�م، في أغلبيتهم، م�ن الفئات الضعيفة ومح�دودي الدخل، وأنها ال 
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تأخذه�م بعي�ن االعتبار ف�ي قراراتها، وال تترك لهم أي مجال للمش�اركة في 
صن�ع الق�رارات. ويرافق هذه الضائقة الصعبة إحباط سياس�ي حاد وش�عور 
بالعجز وعدم القدرة على التأثير، إذ إن القوى السياسية األساسية جميعًا في 
إسرائيل شريكة في وضع أسس السياسة االقتصادية الحالية، أو في تطبيقها، 
ف�ي الماض�ي كما في الوق�ت الراهن، تش�اركها في ذلك النخب�ة االقتصادية 

المستفيدة.
ف�ي مواجه�ة هذا الواق�ع الذي تعاني جراءه الفئات الفقي�رة، ال تختلف مطالب 
التغيير الحالية عن المطالب التي صاغتها حركة االحتجاج في سنة 2011، األمر الذي 
ي�دل عل�ى ثبات مظاهر ه�ذه األوضاع الصعبة منذ وقت طوي�ل. وتتلخص المطالب 
في تضييق الفجوات في المجتمع اإلس�رائيلي وتعزيز المس�اواة، وتحس�ين مس�توى 
الخدمات االجتماعية، مثل التعليم والس�كن والعاج والرفاه والمواصات من أجل 
التخفي�ف عن كاهل أغلبية المواطنين، وال س�يما الفئ�ات األضعف. وهنالك إجماع 
بين المنظمات االجتماعية ومعاهد األبحاث المتخصصة بالبحث في نتائج السياسات 
االقتصادي�ة ف�ي إس�رائيل عل�ى أن تحقي�ق هذه األه�داف يمر عب�ر المطالب�ة بإجراء 
تغيي�ر جذري في السياس�ة االقتصادية واس�تبدالها بسياس�ة »دولة الرف�اه«، من خال 
خطوات مثل: زيادة اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجتماعية الحيوية، وكان هذا 
اإلنف�اق قد تراج�ع بصورة كبيرة جدًا في العقدين األخيرين. وكان تقليص الخدمات 
االجتماعي�ة وخصخص�ة أج�زاء م�ن قطاعي خدمات الصح�ة والتعليم وغيرها س�ببًا 
ف�ي زيادة الفجوات وتكري�س التفاوت االجتماعي، فالطبقات الوس�طى والمحدودة 
الدخل تحتاج إلى هذه الخدمات الحيوية أكثر مما تحتاج إليها الطبقات الغنية. ومن 
المعروف أن القرار بشأن اتساع سياسة الرفاه المتبعة هو قرار سياسي وليس اقتصاديًا 
مهنيًا. كذلك هنالك مطالب بزيادة الضرائب المباشرة على أصحاب رؤوس األموال، 
وال سيما على أرباح أسواق المال وعلى الدخل المرتفع جدًا، وتقليص اإلنفاق على 
األم�ن، وإج�راء إصاح�ات جذرية في س�وق العمل لتقليص الفج�وات االجتماعية 
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وتحس�ين األجور، وهذا أمر متعلق مباش�رة بنس�بة الفقر وإمكان اإلفات منه، والحد 
م�ن أرب�اح أصحاب االحتكارات في محاولة تخفيض األس�عار. وهنالك أيضًا بعض 
المطال�ب الت�ي تتناول ش�روط العم�ل وتنظيم العم�ال نقابيًا لتحس�ين أحوالهم، مثل 
التوقف عن سياسة التشغيل غير المباشر في القطاع العام، وفرض قانون الحد األدنى 
لألج�ور، واحت�رام حرية االنتظام ذلك بأن ليس ثم�ة عدالة اجتماعية من دون حقوق 
للعم�ال وانتظامه�م في نقابات، ومن�ح العمال األجانب حقوق�ًا كاملة، ألن ذلك من 

حقهم كبشر، ويمنع تآكل أجور العمال وثبات معطيات الفقر.
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