
 ؟!كيف تفكك إسرائيل قنبلتها الديموغرافّية 

 [ii]النائب المحامي سعيد نفاع 

التي كانت   ( المصطلح الصهيوني لفلسطين قبل النكبة" )إسرائيلّية -الهيئة اإلستشارية األرض"

حول بن غوريون بأعضائها األحد عشر كان  وضع  خّطتة لطترد مليتون فلستطينيي وفتي اهتماعهتا       

 أخبتر بتن غوريتون الحاضترين أن المهتمته اليهتودر سيضتطر أن        7491األول الموثق من حزيران 

وفتي خطتاب لتي فتي     . يحمي ليس فقط المستوطنا  بل البلد بأسره ومستتقبل الشتعب اليهتودر القتوميّ    

كإشتارة مشتّفرة إلتل الميتزان     " مستتقبلنا القتوميّ  "كانون األول من السنة نفسها كرر استخدامي لعبارة 

     .الديموغرافي في الدولة

فلستطين وحتتل تشترين األول عنتد     حينما أعلن البريطانيون عتن نيتتهت تترك     7491في شباط 

احتدات النقاشا  في األمتت المتحتدة ي أدرك أعضتال الهيئتة ااستشتارية أنهتت لتن يقترروا فقتط مصتير           

فلسطينيي الهزل اليهودر من فلسطين إنما كذلك في الهتزل التذر ّخّصتل للدولتة الفلستطينّية فهتال        

 .خطة طرد المليون

فلسطين التي استول  عليها الههنتاة وصتار  دولتة     من% 17-علل الرغت من ذلك بقي في ال

ورال هذا البقال أسباب عدة . في القاموس الصهيوني" قنبلة ديموغرافّية"ألف فلسطيني  751إسرائيلي 

أن الغالبّيتة متن فلستطينيي البقتال     : ا مهال للدخول بكلها ولكن ا بّد من ذكر حقيقتين تتاريخيتين وهمتا  

الذر ّخّصل للدولة العربّية حسب قرار األمت المتحدة للتقسيت تشرين ثتاني  هؤال هت من سكان الهزل 

ومن الذين الحقوا في منطقة المثلت  طبقتا اتفاقتا  رودوس بتين إسترائيل والمملكتة األردنّيتة         7491

 .الهاشمّية

األمر الطبيعي أن هذه الحقيقة وضع  عرب البقال هتؤال والدولتة المستتهدة فتي ستباق علتل       

فتاألهزال ستتعيد أو علتل      القنبلة وتصغير حهمها الكمّي وتأثيرها الكيفتّيي  -وتفكيك هذه األقلّية تركيب

 751األقل ستعمل علل تركيب نفسها لما فيي بقاؤها وشكل هذا البقالي والمؤسسة تريد هذه األهزال ال

الل منهتا كلّيتة   ألف مفككة لما فيها من خطر أو خوف من احتمال انفهارها متا دامت  ا تستتطيه الخت    

وعلل األقل علل ضول قبول طلبها وتسلمها مناطق إضافّية لت تسقط بالحرب كالمثل  لحاهتها بي معبرا 

 .بين الشمال والوسط
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 !كيف عمل  وتعمل إسرائيل علل بقال أهزال هذه القنبلة مفّككة ؟

 :تقليديا 

وحدتها وفي هذا حالفها النهاح ضرب مواطن القوى الكامنة في هذه األقلّية وأولها ضرب : أوا 

الكّلي بدايتة والمتنتاقل مته التزمن إا أنتي متا زال يفعتل فعتل الستوس فتي الخشتب طائفيتا وحمائليتا              

بسلخها عتن ركيزتهتا األقتصتادية ااستتقاللّية أرضتهاي وفتي هتذا          وضرب ثاني موطن قوة. وانتهازيا

ة ليس بالسهل وإنما بحكت القور علل من أراضي هذه األقلّي% 78أيضا حقق  نهاحا بمصادرة حوار 

 .7411الضعيف والذر أبدى حاا  مقاومة دافعا ثمنها من دمال أبنائي كما حد  يوت األرض 

فتأعلل مستتويا  البطالتة هتي عنتد      " حتّد  وا حتر   "تضييق سبل العيش والحياة وهنا : ثانيا 

رهنتا    في سياق إبقال لقمة عيش الغالبيتة  األقلّية الفلسطينّيةي ولكن األهت وإن توفر  فرل العمل فهي

في يد الدولة بمؤسساتها المختلفة ومصانعها ومزارعها أو مزارع ومصتانه اليهتودي وفتي هتذا نهحت       

إّيما نهاح رغت نسبية تنازلي الطردر مه السنين بين بعض القطاعا ي ولكن الغالبّية منها ما زال  لقمتة  

 .عيشها رهنا بيد الدولة

لمأوى بي  السكن هو حق طبيعّي إنسانّي قبل أن يكون قانونّيا فتي كتل دولتة متحضتّرةي     ا: ثالثا 

فاألزمتة الستكنّية الخانقتة    . وفي إسرائيل كان وما زال بنال البي  العربّي نوعا من التهديد الديموغرافي

لتنه  والتوهتي   لدى األقلّية الفلسطينّية والبنال غير المرّخل كنتيهة وليدا سياسة وتخطيط يصبان فتي ا 

أعاله وليس وليد غياب حّل للمشكلة فالحل سهل وفي متناول اليد لو وهد  النّيةي فإبقال البلدا  العربّية 

دون مخططا  بنال ولعشرا  السنين ودفه آاف الشباب للبنال مخالفين القانون ومن ثّت هدت هذه األبنّية 

وأهتزال  " بقرة حلوب"لة هو نه  إلبقال هؤال أو في أضعف اإليمان سهن وتغريت أصحابها بمبالغ طائ

 .غير فاعلة وكي ا تستطيه أن تكون كذلك في القنبلة الديموغرافّية

 :رابه أشكال التفكيك تقليدّياي وربما أهمها

سالح األقليا  عادة وكت بالحرّر في مثل حالنا هو العلت وهذه حقيقة وعتهتا األقلّيتة الفلستطينّية    

الغالي والرخيل في سبيل ذلكي وهذا يقض مضاهه المؤسسة فتال يغيتب عتن بالهتا هتذا      ويدفه األهل 

الخطر والذر ا تستطيه وقفي لكنها تعمل علل أن تحّد مني وبطرق ههنمّيتة بإبقائهتا المتدارس العربّيتة     

وإنمتا  ليس فقط بأمس الحاهة للوسائل اللوهستّية المؤهلة الطالب مواههة التحتديا  الحياتّيتة الحديثتةي    



تملي عليي وعلل المدرسة وعلل المعلت مناه  تدريسّيةي وهي المسيطرة ولها القول الفصل في ذلكي ا 

 .تؤهل الطالب التأهيل المطلوب خوفا من خطرمثل هكذا تأهيل

التتوهيهّي وحستب التقتارر الرستمّية للتوزارة       \يظهر ذلك سنويأ فتي نتتائ  التحصتيل الثتانور    

فمعتّدل الحاصتلين علتل شتهادا  تختر  مؤهلتة لتدخول الهامعتا          . ة والتعلتيت المختصة وزارة التربّيت 

ولو لت نأخذ اليهود المتشددين الذين ا يتقدمون % 18-والمعاهد العليا المختلفة بين اليهود هو حوار ال

بينمتا  %. 15-أصال بغالبيتهت لهذه اامتحانا  كونهت أصحاب مؤسسا  تعليت دينّيةي فالنسبة تقتارب ال 

وا . بتفاو  بين شريحة وشريحة من أبنال األقلّية الفلستطينّية % 08-لنسبة بين العرب هي حوالي الا

 !نستطيه طبعا أن نعزو ذلك لخلل هينّي عند العرب 

 : غير تقليدر

عندما أصدر أوائل السبعينيا  حاكت لوال الشمال يسرائيل كين  وثيقتي العنصرّية والتتي وضته   

ديموغرافيا واقتصاديا وتعليميا كمقدمة لرحيلهت الطوعي أو ترحيلهت قام  عليي  فيها أسس خنق العرب

وقد نهح  " أفعل التبن"القيامة لمباشريتهاي لكن المؤسسة اإلسرائيلية نفذ  وتنفذ ما هال في الوثيقة ك

 !ذلك ؟فكيف كان . بسحب غالبّية البساط فعال من تح  أرهلنا وما زلنا نعتقد أننا ننات عليي هانئين

ليس حبا فينا رفع  مستوى الحياة ليصير الرفاه أساسها ولتصير السيارة والدار الفخمتة  : أوا 

والترفيي هزل من حياة اليهود حتل ا يتركوا البالد وبطبيعة الحال من حياة هزل كبير مّنتا علتل األقتل    

تناول اليد لدى الكثيرين مبدئيا أو القادر هارا وراله وبحكت التقليد كذلك غير القادري وصار الرفاه في م

ظاهريا وهذا ما يهرر والمناظرة علل أشّدهاي ورغت ذلك ا تستمه أحتدا ا يضتّ  متن صتعوبة الحيتاة       

 . تكلفتها  وغالل

" الكرت الحاتمّي"هذا الرفاه سرابّي لدى الغالبّية وما كان ليتأتل لوا أن أصاب البنوك دال : ثانيا 

فالسيارة بقرض ضتمان والتدار بقترض ضتمان والرحلتة بقترض علتل        .  أمامهاحتل غدا الطائي بخيال

 . حساب الراتب وبالسحب الزائد المعادل في الكثير من األحيان أضعاف الراتب

وإن كان العرب وبغياب مواطن قوة اقتصادّية معيشية مستقلة ارتبط  لقمة عيشهت بالمؤسسا  

وك لتكمتل السلستلة لدرهتة إذا أقتر  البنتوك فرضتا اليتوت        البن–المشّغلةي هال  المؤسسا  المستعبدة 

إيقاف السحب الزائدي سيلقل الكثيرون هدا أنفسهت في الغداة دون أكل في البيو  ولتيس هتذا متن بتاب     

 .المبالغة فكلنا نعرف ذلك حّق المعرفة



وهتو  لكن األهت وهال هذا األهت ودون أن ندرر وبمحض اإلرادة علل حستاب أمتر آختر    : ثالثا 

من قبل المؤسسةي لقد هال علل حساب تحديد للنسلي المرّكب األهت " تح  الزنار"ومن " ضربة معلت"

المؤسسة خطط  وبإحكات أن نمتلك السيارة بقرض والتدار بقترض والرحلتة    . في القنبلة الديموغرافّية

فالحاصل في هذا علل السحب الزائد من البنك لتصير هذه هزلا من حياتنا وعلل حساب ديموغرافيتنا 

السياق ليس تحديد نسل اختيارر طوعّي تقدمّي تنويرر إنما تحديد إهبارّر طوعّيي فإّما السيارة والدار 

        .ذا  األبواب المشرعة وشرت الشيخ وأنطاليا وإّما أطفال يمألون دارا متواضعة

للخالصة التتي هئنتا    مؤخرا ا تبق مهاا إا" مؤسسة صندوق أبراهات"المعطيا  التي نشرتها 

" إنمتا    بها وهي أن التراهه الكبير في الوادة عند العرب غير نابه متن تحديتد نستل اختيتارر تقتدميّ     

 .في غالب األحايين" مهبرون أخوتك ا أبطال

 :األرقات تشير 

وإذا سترنا علتل نفتس     6881ستنة   9إلتل   7418للعائلة ستنة   4.0العائال  السنّية من معدل 

لكانت  النستبة     من المهت أن نشير هنا إلل حقيقتة لواهتا  . )6878-في ال 0.5التراهعّية فإلل الوتيرة 

 7إلتل  1تضاعف الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتل اآلن وفي كل أماكن تواهده بين . أخفض من ذلك

 77888إذ كان عتددهت بعتد النكبتة فقتط     . مّرة 71أضعاف لكني بين البدو وبالذا  في النقب تضاعف 

 (.نسمة 778888نسمة واليوت 

 .6878-سنة ال 6.0وإلل  6881سنة  6.1إلل  1.4من معدل : العائال  الدرزّية

 .تواليا 7.4وإلل  6.1  إلل 9.1من : العائال  المسيحّية 

هذه النسب عمليا هي قريبة هدا من نسب الوادة عند العائال  اليهودّية فحسب المصدر أعتاله  

 .للعائلة 6.7ل إل 6.1فالمعدل بين 

أغار  وحدا  النخبة األمنّية علل قرية هلهولية في المثل  إلخترا    9/7/81في ليل : وأخيرا

فاصتلة أيتاهن عتن أزواههتن وأوادهتني وبهتذا       ( وأصولهن من الضتفة )امرأة متزوهة في القرية  01

خطتتر "إلتتل " ّيتتةمشتتكلة ديموغراف"برهتتان أنتتي عنتتدما توشتتك األقلّيتتة الفلستتطينّية علتتل التحتتول متتن   

 .فإن الدولة اليهودّية ستتحرك بسرعة وبدون رحمة" ديموغرافّي

 


