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 اآلثار املترتبة ىلع التفاوت العرقي يف "إسرائيل" 
 د. فرناز عطية

تتعدد اآلثار التي خلفتها األوضاع املتفاوتة للجماعات العرقية والدينية في إسرائيل إلى حد بعيد، ويمكن إجمال تلك 

التأثيرات في ثالثة نقاط رئيسية، هي: األزمة الديمغرافية والهجرة العكسية وارتفاع معدالت الجريمة، وسوف يتم 

 اتها املختلفة على األمن القومي اإلسرائيلي.  التفصيل لكل نقطة من تلك النقاط ملعرفة تأثير 

 أوال: األزمة الديمغرافية
يرى منظرو االقتراب الواقعي في العالقات الدولية أن هناك فرضيتين تحكمان العالقة ما بين عدد السكان والقوة 

العسكرية للدولة، الفرضية األولى هي: أن املؤشر اإلحصائي للسكان يرتبط بالحجم النسبي للجيش، ومن ثم بالقوة  

 العسكرية.  

ان أكبر يمكنها امتالك جيش أكبر عن خصمها، فيرى هانز مورجن ثاو  وبمعنى آخر فإن الدولة التي لديها عدد سك

 1أنه "ال يوجد دولة يمكن أن تظل أو تصبح القوة العسكرية األولى وهي ال ينتمي إليها أكبر عدد من سكان األرض". 

ى حد، فإن  وعلى نفس املنوال يقر كل من كاثرين وأورجانسكي أنه "على الرغم من أن بعض الدول تتسلح إلى أقص  

 عدد السيوف مهم ... فحجم السكان الكلي هو ما يضع الحدود". 

الفرضية الثانية هي: أن النمو السكاني يخلف عدد أكبر من السكان ويضمن أن املزيد من الشباب سوف يدخلون 

 إلى الخدمة العسكرية، فتزيد من ثم املوارد العسكرية للدولة. 

إن التحوالت في انتشار القوة في أوروبا في التاريخ الحديث قد تتكرر مرة ثانية ويؤكد على ذلك مورجن ثاو بقوله: " 

بالتغيرات في االتجاهات السكانية"، ويؤكد منظري االتجاه الواقعي أن وجود األسلحة النووية لم يغير من األمر شيًئا، 

ة "غير العاملية"، وحتى في الصراع فالزالت القوة البشرية لها دورها وتأثيرها الكبيرين خاصة في الحروب الصغير 

 

1 Hans Morgenthau (ed.), Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Brief Edition (New York: McGraw Hill, 1993), p. 140-41 
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النووي فإن القوة البشرية التزال تحافظ على أهميتها نظًرا للحاجة إلى التقنيين واملهندسين والعلماء من ناحية، 

 والحاجة للجنود للغزو والحفاظ على األوضاع من ناحية أخرى.

لدولي به قوى تختلف في قوتها إلى أربعة درجات وتقوم النظرية على العديد من االفتراضات التي تقول بأن النظام ا 

هيراركية يقع على رأسها الدولة الكبرى التي تمتلك القوة االقتصادية والسياسة والسكانية، وهي الدولة التي يخدم  

النظام العاملي مصالحها وتسمى الدولة "املهيمنة"، ويأتي بعد ذلك الدول القوية، وهي الدولة التي تعد منافسة 

ولة املهيمنة وتشاركها مصادر القوة، ويأتي بعد ذلك القوى الوسطى، وهي شبيهة بالدولة القوية لكنها ال تقدر للد

 على منافسة الدولة املهيمنة، وفي قاعدة الهرم الدولة الضعيفة. 

حافظ على وتقوم النظرية على فرضية أن الدول املهيمنة تسعى إلى بقاء النظام العاملي على وضعه الحالي الذي ي 

قوتها ومصالحها، وفي نفس الوقت ترى بعض الدول القوية أن ذلك يعد منافًيا ملصالحها القومية ومن ثم تبدأ  

 الحرب.

وتركز النظرية هنا على أن )الحرب ال تقوم إال في املراحل االنتقالية التي تتزايد فيها قوة الدولة القوية بالتوازي مع 

وينطبق األمر هنا على املسألة اإلسرائيلية مع التصاعد في أعداد العرقية العربية تراجع قوة الدولة املسيطرة(، 

الفلسطينية، وما يصاحبه من هبوط نسبي في أعداد األغلبية اليهودية، خاصة إذا ما أخذنا في االعتبار املستويات 

 من نظيرتها اليهودية. 
ً

 العمرية التي تجعل الجماعة العربية في وضع أفضل مستقبال

وعلى الرغم من أن املجتمع اإلسرائيلي يتسم بالتعددية اإلثنية والدينية، إال أن الجيش اإلسرائيلي ال يعكس مثل   

تلك التعددية، فمع نشأة الدولة اإلسرائيلية تمت املوافقة على قرار منع العرب غير اليهود الذين يعيشون في داخل 

 ستثني من هذا القرار كل من الدروز والبدو والشراكسة. من الخدمة في الجيش اإلسرائيلي، وا 1967حدود 

وعليه فإن املمارسة العملية تشهد بأن االستثناء ينطبق على العرب الفلسطينيين دون اختصاص جماعة إثنية أو  

اإلسرائيلي الدائر والذي يعكس مزيًجا -دينية بعينها، ويبرر قادة الجيش اإلسرائيلي ذلك القرار بالصراع الفلسطيني

 من القضايا األمنية اإلثنية واألخالقية. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 26 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 28, 2020     

االستثناء عبارة عن استثناء ملجتمع الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم أقلية في دولة لم يختاروها، ولهذا، ف 

 2وتحارب جيرانها الذين يحملون نفس دينهم وتاريخهم الثقافي واالجتماعي واللغوي. 

 
ً
إلسرائيل مقارنة  ومن ثم يمكن القول بأنه كغيره من عناصر األمن القومي في إسرائيل، فإن الحجم الصغير نسبيا

بغيرها من جيرانها، يعني أن التحركات الديمغرافية الصغيرة نسبًيا يمكن أن يكون لها تهديد سياس ي وعسكري غير 

 متوقع. 

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن التحركات الجغرافية في إسرائيل يمكن أن ترجع ألسباب منها: الزيادة املضطردة  

العربية الفلسطينية من ناحية، وتراجعها بين األغلبية اليهود من ناحية أخرى، حيث  في معدالت النمو بين العرقية

%، أي 2.5%، بينما يصل معدل النمو السنوي للمسلمين إلى حوالي 1.8يصل معدل النمو السنوي لليهود إلى 

مليون نسمة  5.656مليون نسمة، يصل عدد اليهود إلى  1.270الضعف، وبينما يصل عدد املسلمين في إسرائيل إلى 

عام فإن  20.6، وفي الوقت الذي يصل فيه متوسط األعمار بالنسبة للمسلمين حوالي 2009طبًقا إلحصائيات عام 

 لنظرية   31.6متوسط األعمار بالنسبة لليهود يصل إلى  
ً
عام، وهو ما يجعل إسرائيل أكثر عرضة للحرب األهلية طبقا

 3"القوة االنتقالية ألورجانسكي". 

بعض املفكرين أن الخيارات املتاحة أمام إسرائيل للتعامل مع العرقية العربية الفلسطينية في إسرائيل يجب  ويرى 

أن تضع في اعتباراتها عدة عوامل أهمها: الشكل الديمقراطي للنظام واالتفاقيات الخاصة باألراض ي بين الطرف 

 لتالي:  ويمكن أن نذكر بعض تلك الخيارات كااإلسرائيلي والفلسطيني، 

النقل الطوعي: يدعم خيار النقل الطوعي خارج إسرائيل قطاع كبير من سكان إسرائيل، ففي مسح تم   -

% من اإلسرائيليين على النقل الطوعي املباشر لإلسرائيليين خارج إسرائيل، في  46وافق  2002إجراءه في 

من خالل املحفزات املالية، لكن  % من السكان على النقل الطوعي غير املباشر خارج إسرائيل  60حين وافق  

 

2 Hanne Eggen Røislien, "Religion and Military Conscription: The Case of the Israel Defense Forces", Armed Forces & Society, Vol. 39, , No. 213, 2013, 218 

  للمزيد من املعلومات يمكن اإلطالع على: 3

A. F. K. Organski, World politics (New York: Knopf, 1968).  
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 ألن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون ترك األرض  
ً
ذلك الخيار قد يكون من الصعوبة بمكان، نظرا

 لإلسرائيليين.

املواطنة الكاملة: هو خيار يدعمه رئيس املحكمة الدستورية أهارون باراك وممثلي منظمات الحقوق   -

املواطنة الكاملة للفلسطينيين ومن ثم تمكينهم من العيش  املدنية، ويقوم ذلك الخيار على ضمان حقوق 

بكامل حريتهم وحقوقهم كغيرهم من اإلسرائيليين بغض النظر عن الديانة، ويعني ذلك تعامل السلطة مع  

الفلسطينيين على أنهم ال يمثلون خطًرا حقيقًيا على البالد وتركهم لتطوير هويتهم الوطنية، والتغاض ي عن 

ليهودية، وهو خيار ال تقف معه السلطة اإلسرائيلية ألنها ترى أن الدولة قامت باألساس على  هوية الدولة ا

 اليهودية وليس غيرها.

املواطن املختصر: تقوم الفكرة على خلق مجتمع يتمتع فيه العرب بمختلف الحقوق والسماح لهم بالعيش   -

ون على حقوق أقل من نظرائهم اليهود،  والعمل واإلنفاق بحرية في إسرائيل، ولكنهم في نفس الوقت يحصل

وهو وضع أشبه ما يكون بما يحدث اليوم. ويرى البعض أن فكرة املواطن من الدرجة الثانية تلك لها فائدة  

 ألنه 
ً
كبيرة ألنها تقلل من الثقل الديمغرافي للعرب، كذلك رأى البعض أن هذا القرار قد ال يكون مناسبا

تقوم عليه الدولة، وفي تعليق له على ذلك االقتراح، قال الرئيس األمريكي يخالف مبدأ الديمقراطية الذي 

األسبق جيمي كارتر بأنه أشبه بسياسة األبارتهايد، باإلضافة إلى أن بعض املسوح للرأي العام أوضحت أن  

نصف سكان إسرائيل يرون أن العرب يجب أن يحصلوا على حقوق املواطنة الكاملة، في حين رأى البعض  

 حماية هوية الدولة أهم من حماية النظام الديمقراطي.  أن

 من بين االقتراحات األربعة، فلقد   -
ً
االنفصال إلى دولتين: يعد االنفصال إلى دولتين أحد أكثر االقتراحات قدما

كان حاييم وايزمان أول رئيس إلسرائيل، هو أول من نادى بذلك االقتراح، وخالل عهدي إسحاق رابين  

فقد عبر عن رغبته في بناء دولتين منفصلتين إسرائيل وفلسطين، ونتج عن ذلك تأسيس  (1974-1995)

 وشكل الحدود بين   1995لجنة الشهال في 
ً
للنظر في مدى منطقية ذلك القرار وإمكانية تنفيذه جغرافيا

 . 1999في  الدولتين، وعلى الرغم من توقف اللجنة، إال أنها عادت للعمل مرة أخرى تحت قيادة إيهود باراك
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ومن بين االقتراحات األربعة، يعد ذلك االقتراح األنسب ألنه ال يخالف مبادئ الدولة الصهيونية القائمة على وجود   

 على السطح مرة أخرى في عهد إيهود أوملرت  
ً
دولة بأغلبية يهودية ولديها نظام ديمقراطي، ثم عادت تلك الفكرة مجددا

إال أن وجود مثل ذلك االقتراح بشكل عملي يتطلب الدخول بشكل مباشر تحت مسمى "خطة التدعيم"،  2006في 

 في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وهي املفاوضات التي ال يصيبها النجاح بشكل كبير. 

 ثانًيا: الهجرة العكسية
ن من ناحية، ال تتمثل األزمة الديمغرافية في إسرائيل فقط في انخفاض معدل الخصوبة واملواليد عند اإلسرائيليي

وارتفاعه عند العرقية العربية الفلسطينية من ناحية أخرى، ولكن الهجرة العكسية تطل برأسها كسبب من أسباب 

املعضلة الديمغرافية هي األخرى، لقد وجد قادة إسرائيل أن السبيل األمثل لدعم أمنها القومي هو في زيادة سكانها  

تشجيع الهجرة إليها من الخارج، لكن أزمة الهوية في إسرائيل أصبحت أحد من خالل زيادة معدل املواليد بالداخل، و 

أهم أسباب الهجرة العكسية من إسرائيل بجانب غيرها من األسباب األمنية واالقتصادية، حيث ازدادت بصورة  

ألف  26ن نحو كبيرة الهجرة العكسية من إسرائيل في اآلونة األخيرة، وتشير تقارير رسمية ودراسات أكاديمية إلى أ

 . 2012وحتى  2009إسرائيلي غادروا البالد كل عام خالل منذ عام 

وبحسب مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي، فإن معظم املغادرين هم من الشباب واألكاديميين ممن يبحثون عن  

متوسط أعمار اإلسرائيليين  فرص للتعلم والعمل، خاصة في أملانيا وكندا وأستراليا والواليات املتحدة، ويبلغ 

% منهم، إذ يعودون لوطنهم األم أو ينتقلون للواليات املتحدة ودول  40عاًما، ويشكل اليهود الروس  28املغادرين 

غربية أخرى. ويبدو أن عدد املهاجرين مرشح للتصاعد في السنوات القادمة لعدة أسباب تعود إلى توقف الهجرة 

 4. اليهودية إلى إسرائيل تقريًبا

ويرى العديد من املحللين أن تلك الهجرة نابعة باألساس من ضعف الهوية اليهودية لدى األفراد وزيادة اإليمان  

بالفكر العلماني والبحث عن املكاسب االقتصادية، وفي هذا الصدد فقد أجريت العديد من استبيانات الرأي العام  

 

4  
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أن اليهود   -وبدرجات مختلفة  - د الروس والسفارد والفالشا يشعرونبين األعراق اليهودية املختلفة خلصت إلى أن اليهو 

 الألشكناز ذوي األصول األوروبية يحصلون على قدر أكبر من الحقوق والفرص في إسرائيل. 

 بلغتهم وأصولهم الروسية من 
ً
وعلى جانب اليهود الروس نجد أنهم أميل للهجرة خارج إسرائيل ألنهم أكثر تمسكا

% من أفراد العينة 68، وفي استبيان تم إجراءه على مجموعة من الشباب الروس في إسرائيل أقر هويتهم اليهودية

% فقط ينظرون ألنفسهم على أنهم إسرائيليين 11أنهم ينظرون ألنفسهم على أنهم روس إسرائيليين، في حين أن 

 طبيعيين. 

ز أكسب تلك العرقيات نسبة انتماء أقل إلى وهكذا، فإن تدني العرقيات اليهودية داخل إسرائيل مقارنة باألشكنا 

 إسرائيل وزاد من الرغبة في الهجرة إلى خارج إسرائيل، خاصة بين أوساط الشباب. 

وتتعدد أسباب الهجرة خارج إسرائيل بجانب مشاكل الهوية وعدم التكامل الثقافي في املجتمع لتشمل الهروب من 

  املخاطر األمنية املحتملة من جانب، والرغبة 
ً
في الحصول على فرص عمل أفضل في الخارج من جانب آخر، فضال

 2009وحتى    1989عن الرغبة في العودة إلى البلد األصلي، وتشير إحصائيات مكتب اإلحصاء املركزي إلى أن الفترة من  

إلى  % ممن جاءوا8.6من املهاجرين الذين جاءوا إلى إسرائيل خارجها، أي أن  107.422شهدت رحيل ما يقرب من 

، وقد يعتبر البعض أن تلك النسبة صغيرة مقارنة بمجتمعات  
ً
إسرائيل غادروها وتركوها في غضون عشرين عاما

أخرى، لكن باألخذ في االعتبار حجم املجتمع اإلسرائيلي من ناحية، وأهمية العامل البشرية فيه من ناحية أخرى 

 لي. تصبح دالالت مثل ذلك الرقم خطيرة على املجتمع اإلسرائي

خاصة في الواليات املتحدة وأستراليا  -وأحد أهم أسباب تلك الهجرة هي رغبة الشباب في الهجرة إلى خارج إسرائيل  

ا عن العمل وتحقيق الذات، خاصة في ظل التوترات التي تصيب العائالت اإلسرائيلية والتي تخضع  -وكندا 
ً
بحث

نهم وحيدون وبعيدون عن ذويهم، وتعد إسرائيل واحدة من أكثر باألساس للصراع ما بين األجيال وإحساس األبناء بأ

 5دول العالم التي يوجد بها أكبر نسبة سكان هاجرت إلى الخارج. 

 

5 Sergio DellaPergola, Migration from Israel (Jerusalem: Jewish People Policy Institute, 2011), p. 154 
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فقد رصدت العديد من الدوريات األجنبية تزايد الهجرات اإلسرائيلية إلى دول العالم األخرى وعلى  2014وفي عام 

 إسرائيلًيا   ثارت دعوة أطلقتهارأسها أملانيا، فقد أ 
ً
جماعة من اإلسرائيليين املهاجرين إلى العاصمة األملانية برلين، جدال

 بشأن الهجرة املعاكسة.  

ظهرت الدعوة على مواقع التواصل االجتماعي لحث اإلسرائيليين على الهجرة بسبب تكلفة املعيشة في إسرائيل، 

لألراض ي الفلسطينية وبالحرب على غزة، وما ترتب على   وقضايا أخرى تتعلق بالعدالة االجتماعية واالحتالل املستمر

ذلك من تهديد مباشر لإلسرائيليين، فكلما كثفت املقاومة الفلسطينية من إطالق صواريخها تجاه إسرائيل، استعد  

 أهل إسرائيل عامة، واملدن الجنوبية املالصقة لغزة خاصة، لحزم حقائبهم والرحيل عنها.  

سكان تلك املناطق يقومون بحركات احتجاجية واسعة ضد سياسة الحكومة اإلسرائيلية  وتشير التقارير إلى أن 

تجاههم منذ سبع سنوات دون مجيب، فأزمات مثل االنهيار اقتصادي، والبطالة املرتفعة، وتفش ي الجريمة في 

باإلضافة إلى    -األسباب  كل تلك  -البلدة، وتدني مكانتهم االجتماعية واالقتصادية، وإهمال الحكومات اإلسرائيلية لهم 

 أو خارج "إسرائيل". 
ً
 الوضع األمني، حدت بسكان الحزام الجنوبي للرحيل شماال

وكلما كثف الفلسطينيون من صواريخهم باتجاه املدينة، زادت وعود الحكومة اإلسرائيلية ألهالي بلدة سيدروت   

ر واالحتياطات األمنية لصد الصواريخ الفلسطينية  بتوفير الحماية األمنية وتوفير مضادات الصواريخ، واإلنذار املبك

التي تنهال عليهم، إال أن ذلك لم يوقف احتجاجات سكان سيدروت، وعزمهم على الرحيل من البلدة، حيث تكررت  

ى بها. 
َ
 6الوعود اإلسرائيلية دون أن يوف

 2012-2005املهاجرين من وإلى إسرائيل : (11شكل رقم )

 

  موشيه شتيرن، "هل هجرة أبناء الفالشمورا بداية النهاية؟"، مختارات إسرائيلية، العدد 165، سبتمبر 2008، ص 6104
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 اإلحصاء اإلسرائيلي، تقارير سنوية متعددةاملصدر: مكتب 

يغادرون إسرائيل هم من  2000يهود من بين كل  3وتبين إحصاءات وزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية أن 

قادم من دول االتحاد السوفيتي السابق، أي أن أكثر من  2000شخًصا من بين كل  15املهاجرين، ويرتفع العدد إلى 

تلك الدول عادوا وهاجروا من إسرائيل إلى بالدهم األصلية أو إلى دول جديدة، ومنذ االنسحاب ألف جاءوا من  72

، شهدت سيدروت حركة هجرة واسعة لسكانها إلى املدن الكبيرة أو حتى إلى دول 2005اإلسرائيلي من قطاع غزة 

زوا سكان املدينة رغبتهم للهجرة خارج "كتلة أوروبا الشرقية" من حيث أتوا أو إلى الواليات املتحدة األمريكية، ويع 

إسرائيل نفسها إلى فشل الحكومة اإلسرائيلية بتوفير الغطاء األمني للحماية بعد أن فتكت بهم صواريخ املقاومة 

 الفلسطينية.  

 ولقد أظهر استطالع أجراه املجلس اليهودي مؤخًرا أن أعداًدا كبيرة من اإلسرائيليين يفكرون أكثر من أي وقت مض ى

 بالهجرة من 50بمغادرة الدولة العبرية، وأكدت االستطالعات أن 
ً
% من اإلسرائيليين العلمانيين فكروا مؤخرا

 7إسرائيل أو التقوا بإسرائيلي هاجر أو يفكر في القيام بهذه الخطوة. 

 

7 Evgenia Bystrov and Arnon Soffer, Isreal: Demography 2013-2014: Challenges and Chances (Haifa: University of Haifa, 2013), p. 67 
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سرائيلية ذكرت في وعلى الرغم من التعتيم اإلسرائيلي على هذه الهجرة املعاكسة، فإن دائرة اإلحصاءات املركزية اإل 

، أصبح ميزان الهجرة اليهودية إلسرائيل "سلبًيا"، حيث قدر عدد   23تقريرها في أبريل املاض ي أنه ألول مرة منذ 
ً
عاما

 آالف شخص من الذين هاجروا إليها.   5بحوالي  2013الذين هجروا إسرائيل في 

، فإنه في 2007حيفا اإلسرائيلية في أبريل وبحسب معطيات استطالع علمي نشرته كلية أكاديمية تابعة لجامعة 

 إلى أملانيا و 160ألف روس ي يهودي، إضافة إلى  700التسعينات هاجر إلى الواليات املتحدة قرابة 
ً
 إلى   50ألفا

ً
ألفا

النمسا، وعدة عشرات اآلالف إلى دول أوروبية مختلفة، مقابل قرابة مليون يهودي روس ي هاجروا إلى إسرائيل خالل  

. عا 13
ً
 8ما

ووفًقا للمعطيات التي طرحتها لجنة الهجرة واالستيعاب بالكنيست، فقد ذكرت أن نسبة الهجرة داخل اليهود الروس  

أكبر بخمس مرات عن نسبة الهجرة العكسية بين املجموعات األخرى في إسرائيل، فآالف الطالب في مرحلة الثانوية 

لثانوية العامة، وآالف آخرون سافروا للدراسة الجامعية هناك وفي سافروا إلى روسيا وأوكرانيا المتحان الشهادة ا

األغلب لم يعودوا. كما ذكرت أن من األسباب الرئيسة للهجرة املعاكسة في إسرائيل أسباًبا اقتصادية، كالبطالة 

عاش(، % من امل49وغالء املعيشة، ونسب الضرائب العالية في إسرائيل )في إسرائيل تصل نسب ضريبة الدخل إلى 

 وأسباب أمنية في البلدات الجنوبية في إسرائيل )سيدروت، والنقب( حيث تمتاز تلك البلدات بسكانها الروس الجدد.

تشير املعطيات اإلسرائيلية إلى أن املهاجرين من إسرائيل في ازدياد، فبحسب مصادر إسرائيلية فقد ترك إسرائيل 

 في األعوام  19ما عدده 
ً
 25000، في حين ارتفع هذا العدد إلى 2004و 2003و 2002ما بين ألف إسرائيلي سنويا

% من اليهود في إسرائيل فكروا بالهجرة منها خالل 26أن  2007، كما دل استطالع أجري في عام 2005شخص عام 

 إلى 18% حين يجرى على الجيل الشاب من 50العام األخير، وأن هذه النسبة العامة ترتفع إلى 
ً
.   29عاما

ً
 عاما

% من مجمل اليهود املتزوجين 2.6بكلية االقتصاد بالجامعة العبرية أشارت إلى أن    2006ووفق دراسة أجريت في مايو  

 إلى  25واملتعلمين ما بين 
ً
 يعدون "مغادرين"، وفق لجنة اإلحصاء املركزية في إسرائيل مقابل  40عاما

ً
% من 1.1عاما

 

  أرنون سوفير ويفغينيا بيستروف، "إسرائيل ديمغرافيا 2010- 2030: في الطريق نحو دولة دينية، أوراق إسرائيلية، العدد 55، 12 ديسمبر 2011، ص 88
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ث أن الهجرة في أوساط املصادر البشرية للتكنولوجيا املتطورة املتعلمين ذوي الثقافة املحدودة، ويظهر البح

والبحث، هي األكبر واألخطر إسرائيلًيا، فنسبة الهجرة وسط السلك األكاديمي الكبير من حملة الشهادات "العليا"،  

هجرة  %، ووجد البحث أن نسبة ال3% واملهندسون والباحثون بنسبة 4.8%، يتبعهم األطباء بنسبة 6.55تصل إلى 

 9تسير بشكل طردي مع ارتفاع سنوات التعليم. 

مرة أخرى، فالظاهرة تبدو أشد حدة في أوساط املهاجرين الجدد، ففي نفس الشريحة األجيال املتعلمة بينهم تصل 

%. واالستنتاج األساس ي في التقرير يقول إن إسرائيل تدفع 2% وسط ذوي التعليم املحدود إلى  4.65نسبة الهجرة إلى  

ا لسياساتها االقتصادية واالجتماعية من خالل فقدان "أفضل أبنائها"، على حد تعبير معدي البحث.
ً
 ثمًنا باهظ

ورغم أن الدراسات اإلسرائيلية تقلل من أهمية عامل الخوف كسبب رئيس ي للهجرة املعاكسة من إسرائيل، إال أن  

 بعد كل تصعيد عسكري تقوم به قوات االحتال 
ً
ل اإلسرائيلي على غزة، كما تجلى بشكل أوضح وأقوى ذلك يبدو جليا

  2006بعد الحرب األخيرة على لبنان، فوفًقا لألرقام املتوافرة لدى دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية، هاجر إلى إسرائيل عام  

 ألف إسرائيلي أمتعتهم وغادروا الدولة العبرية.  20ألف يهودي فقط، بينما حمل نحو  15نحو 

إحصائية إلى أنها املرة الثالثة في تاريخ إسرائيل التي تسجل فيها هجرة سلبية، األولى في أعقاب حرب ولفتت تقارير  

 1984.10و 1983، والثانية بعد التضخم املالي الذي عصف بإسرائيل عامي 1973أكتوبر 

و الفالشا أو الروس،  ويرى البعض أن تهديد الهوية اليهودية إلسرائيل ينبع ليس فقط من العرب واليهود السفارد أ

بل من يهود األشكناز الذين بدأوا في تبني الفكر العلماني القائم على الفصل ما بين الدين والدولة وإعالء قيم  

املواطنة، ولقد حدد رابي دونيل خمسة أنواع لليهودية في إسرائيل وهم املتدينين التقليديين، وغير املتدينين 

 ، واإلسرائيليين العلمانيين واليهود غير اليهوديين.  التقليديين، واليهود العلمانيين

 

9 Silvan Klingbail, "Bye, the beloved country – why almost 40 percent of Israelis are thinking of emigrating", on the following link: 

http://www.haaretz.com/news/features/bye-the-beloved-country-why-almost-40-percent-of-israelis-are-thinking-of-emigrating.premium-1.484945 

  أمطانس شحادة، تحليل حركة االحتجاج اإلسرائيلية من منظور اقتصادي سياس ي )الدوحة: املركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات، 2011(، ص 1015
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بالنسبة للمجموعة األولى والثانية من املتدينين وغير املتدينين التقليديين فإنهم يفضلون النظر للديانة اليهودية من 

لى سبيل املثال  الزاوية األرثوذكسية امللتزمة، وإن كان التزامهم يشوبه العديد من مواطن التظاهر وعدم االهتمام، فع

فإن معظمهم يأكل الطعام املوافق للشريعة اليهودية في إسرائيل ولكنه ما يلبث أن يأكل ما يوافق ويخالف الشريعة 

 إذا ما كان خارج إسرائيل. 

أما اليهود العلمانيون فهم الفئة التي تؤمن باليهودية وأعيادها وتاريخها وثقافتها، ولكنها في نفس الوقت ال تفضل 

سلوب األرثوذكس ي في الصالة والعبادة وترى أن األمر مرتبط بالفرد وليس غير ذلك، ولكن في نفس الوقت ينظرون  األ 

 ألنفسهم على أنهم يهود إسرائيليون، وليسوا إسرائيليين فقط. 

 اإلسرائيليون غير اليهود، وأغلبهم مهاجرون من االتحاد السوفيتي ولكنهم ال يتبعون الديانة ال
ً
يهودية، بل وأخيرا

أغلبهم أقارب لعائالت يهودية هاجرت إلى إسرائيل مع ذويهم واكتسبوا الصفة اليهودية ملجرد عيشهم داخل إسرائيل، 

ويخش ى البعض أن تعاني إسرائيل في املستقبل القريب مع زيادة قوة العلمانيين واملتشددين من صراع دامي قد 

 11 ليهودية...؟؟ يجعل البعض يتساءل عن هويته ومن هو وماهي ا

وتشير التجارب إلى أن وقوع العنف بين العرقيات املختلفة فقط ألنها تختلف عن بعضها البعض في الخصائص 

الديمغرافية هو أمر غير مقبول منطقًيا، لكن الخالفات تنشأ ما بين العرقيات املختلفة ألسباب أخرى كأزمات الهوية  

 على املوارد في الدولة.  وتسلط جماعة عرقية على أخرى أو السيطرة

على سبيل املثال: فعلى الرغم من االختالفات االقتصادية الواضحة بين الهندوس واملسلمين في كشمير، والهيمنة  

شبه املطلقة للهندوس على املؤسسات السياسية واالقتصادية في الدول، فإن الخالفات ما بين املسلمين والهندوس  

وهو   1989على نطاق واسع، فكال الجانبين كان يحمل الهوية الكشميرية، ولكن بعد  لم تكن منتشرة    1989قبل عام  

 من الشعب والجيش. وباملقارنة بين 
ً
العام الذي شهد قيام حركات التمرد على نطاق واسع في كشمير شملت كال

لم تشهد أي صراع عرقي  املجتمع األمريكي وغيره من املجتمعات األوروبية، وخاصة املجتمع اإلنجليزي، فإن األخيرة 

 

  أرنون سوفير ويفغينيا بيستروف، مرجع سبق ذكره، ص 1122
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بين البيض والسود على خالف األول الذي شهد العديد من تلك الصراعات التي نتجت باألساس عن محاولة طمس 

 هوية الزنوج. 

وفي إسرائيل، فإن املزيد من الكبت االقتصادي واالجتماعي من ناحية، ومحاوالت طمس الهوية من ناحية أخرى، 

بية الفلسطينية في إسرائيل قد يكون سبًبا مباشًرا فيما بعد لتحول االختالف إلى  والذي تتعرض له الجماعة العر 

 خالف وقيام حرب أهلية في إسرائيل. 

خاصة مع الزيادة املضطردة في أعداد العرقية العربية الفلسطينية، ووقوع عمليات االنتفاضة الفلسطينية األولى  

والثانية وسقوط العديد من القتلى في صفوف املدنيين اإلسرائيليين، اتجهت إسرائيل إلى بناء الجدار العازل بينها 

بناء القبة الحديدية لتقليل أثر الصواريخ املوجهة للمدن وبين الضفة الغربية، ومن وراء ذلك تم الشروع في 

اإلسرائيلية من غزة أو لبنان من كتائب حزب هللا، في دليل كبير على أهمية القوة البشرية بالنسبة إلسرائيل، وعلى 

يات الرغم من ذلك فإن الزيادة في أعداد السكان الفلسطينيين في إسرائيل ال زالت مستمرة، وعلى جانب العمل

اإلرهابية في إسرائيل يقول أموس هاريل أحد الصحفيين العاملين في جريدة هاآرتس "إن السياج األمني لم يعد يذكر 

 أخرى الجتيازه". 
ً
 على أنه العامل الرئيس ي ملنع التفجيرات االنتحارية، بشكل أساس ي ألن اإلرهابيين قد وجدوا طرقا

، يمكن القول بأن الهجرة العكسية،
ً
ومعها األزمة الديمغرافية في إسرائيل، يمثالن مًعا أحد أهم العراقيل   وإجماال

التي تواجه الدولة اإلسرائيلية في سبيل تحولها إلى وطن يستقر به أفراده وتنتشر بينهم قيم الحرية واالحترام 

زيادة في أعداد العرقية املتبادل، فعلى الرغم من تزايد أعداد جيل الصابرا، إال أن الزيادة في أعدادهم ال تضاهي ال

 العربية. 

ا أقل بالدولة نتيجة ملا تعانيه داخلًيا من عدم املساواة   
ً
 عن أن األجيال اإلسرائيلية الحديثة قد أظهرت ارتباط

ً
فضال

من ناحية، وتدهور األوضاع املعيشية من ناحية أخرى، ومن ثم فإن البناء اإلسرائيلي مهدد بتناقص لبناته، وليس 

 زيادتها.  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 13 of 26 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 28, 2020     

كما    - ومن ثم تظل قضية السكان في إسرائيل هي القضية األولى منذ نشأتها وحتى اليوم، وهو ما أوضحه ابن جوريون 

بقوله عن أعضاء الجالية اليهودية في الواليات املتحدة عندما سألوه عما يريد، وهنا رد ابن جوريون  -سبق الذكر

 بحدة "ما نريده هو اليهود". 
ً
 12قائال

 اع معدالت الجريمةثالًثا: ارتف
يتجاوز األمن القومي في أبعاده مجرد حماية الدولة من األخطار الخارجية، حيث يمتد ليشمل حمايتها في نفس الوقت  

 هاًما من سبل تدعيم 
ً

من األخطار الداخلية التي قد تهددها، ومن ثم يعد تحقيق األمن والقضاء على الجريمة سبيال

 أركان األمن القومي.

حللون أن الفرضية القائلة بأن الجريمة تقع ولو في جزء منها، نتيجة للحالة االقتصادية الصعبة تعد  ويرى امل 

منطقية وطبيعية، فالحالة املعيشية املتدنية قد تضغط على األفراد بشدة، فتكون دافًعا الرتكابهم الجرائم من أجل  

 توفير األموال الالزمة للمأكل، واملشرب أو حتى األدوية.  

، وتجدر  13من ثم فإن زيادة معدالت الجريمة في املناطق التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة يعد أمًرا طبيعًيا و 

اإلشارة إلى أن درجة االرتباط بين الحالة االقتصادية الصعبة والجريمة ليست واحدة في كل املجتمعات، وإنما 

وء الحالة االقتصادية السيما وإذا ارتبطت تختلف من مجتمع آلخر وتتوقف على عدة عوامل أهمها مدى س

باالضطهاد وعدم املساواة، وثقافة املجتمع وتوافر القنوات الشرعية للتعبير عن الحالة االقتصادية الصعبة التي  

يتعرض لها املواطن ودرجة استجابة النظام للنداءات املتكررة بضرورة إيجاد مخرج لألزمات االقتصادية التي يمر 

 . بها البعض

 

  إدوارد تيفنان، حسن عبد ربه املصري )مترجم(، اللوبي: القوة السياسية اليهودية والسياسة الخارجية األمريكية )القاهرة: املجلس األعل ى للثقافة، 2003(، ص 47. 12

13 D. Cantor and K. Land, "Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis", American Sociological 

Review, Vol. 50, No. 317, 1985, p. 32 
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وقد طور العديد من علماء االقتصاد واالجتماع العديد من الوسائل لقياس حاالت االرتباط بين الحالة االقتصادية 

الصعبة ومعدالت الجريمة، ووجد أن الحالة االقتصادية الصعبة ال تقتصر فقط على عدم توافر ضروريات الحياة 

 ين أنفسهم كان مصدًرا لإلحباط بين الطبقات الدنيا. من مأكل ومشرب وملبس، بل إن عدم املساواة بين املواطن

وهو ما دفع البعض من أبناء تلك الطبقة الرتكاب الجرائم لتحسين أحوالهم املعيشية على الرغم من أن الكثير منهم  

 عن ذلك فإن نظرية الشذوذ
ً
أثبتت أن املناطق التي  •لديه عمل وال يعاني من نقص في ضروريات الحياة، فضال

عرض ملستوى اقتصادي متدني ومعدالت جريمة عالية ينهار بها النظام االجتماعي والقانوني بأشكاله الرسمية تت

وفي أخطر الحاالت قد تنتشر الجريمة بين األطفال والشباب    14وغير الرسمية، مما يؤدي ملعدالت جريمة أعلى بكثير، 

 الذين يقلدون املحيط الذي يعيشون به. 

 2008-1999ملفات التحقيق املفتوحة على حسب النوع  نسب : (12شكل رقم )

 
, p. 22008 Report-Crime in Israel 1999Source: Israel Police, the Central Bureau of Statistics and State of Israel,  

 

 نظرية الشذوذ: هي نظرية وضعها عالم النفس إميل دوركايم، وتقوم فكرتها على أن الفرد او الجماعة قد يشعرا بإحساس من الغرابة وفقدان القيم االجتماعية، مما يزكي الرغبة في  •

 التصرف بشكل منحرف وغير طبيعي. 

14 L. Wirth, "Urbanism as a Way of Life", American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 3, p. 24. 
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وانخفاض، وإن كانت  وفي إسرائيل فإن معدالت الجريمة ظلت لفترة طويلة تشهد موجة من التذبذب بين ارتفاع 

( تطور أعداد ملفات التحقيق في الجرائم في إسرائيل في الفترة من 12متقاربة إلى حد كبير، ويوضح الشكل رقم )

 . 2009بناًء على اإلحصائيات التي وفرتها أجهزة الشرطة اإلسرائيلية في  2008وحتى  1999

% كانت بناًء على 85ألف قضية تحقيق  420.000سجلت قوات الشرطة في إسرائيل فتح حوالي  2008وفي عام 

 % تم فتحها على أساس تحقيق تجريه الشرطة بعد وقوع نشاط إجرامي معين. 15بالغات من املواطنين، في حين أن  

ويالحظ هنا زيادة امللفات التي يتم فتحها بمعرفة الشرطة للتحقيق في جرائم قد حدثت، فبعد أن كانت نسبتها تصل 

% من إجمالي امللفات املفتوحة بزيادة مائة باملائة عن  12، ظلت في زيادة مطردة حتى وصلت إلى 1999% في 10إلى 

 % فقط. 6العام السابق الذي كانت النسبة فيه 

%، في دليل على كثرة الجرائم، ونالحظ 15وصلت نسبة تلك امللفات املفتوحة من قبل الشرطة إلى  2008وفي عام  

 500.000أن عدد ملفات التحقيق املفتوحة سواًء من قبل الشرطة أو بناًء على بالغات من األفراد قد ظل يقارب من  

ية، لكن العدد ظل في تناقص تدريجي ليصل إلى قض 520.000وتصبح  2004سنوًيا، ليصل إلى أكبر نسبة في 

ملف تقريًبا، وترى البي بي س ي أن الجريمة املنظمة في إسرائيل موجودة منذ ستينات القرن املاض ي، إال  420.000

 15أنها أصبحت "صناعة مزدهرة" مع العقود األولى من القرن الواحد والعشرين. 

تحتل املرتبة التاسعة على مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي ( نالحظ أن إسرائيل  13من خالل الشكل رقم )

، ويمكن إيعاز ذلك بشكل كبير 2009/2010فرد خالل عامي  100.000والتنمية في عدد جرائم القتل املسجلة لكل 

إلى عمليات القتل العشوائي للفلسطينيين في إسرائيل من ناحية، والتفجيرات االنتحارية للفلسطينيين داخل  

إسرائيل من ناحية أخرى، وإن كانت األخيرة قد قلت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي 

الذي قامت فيه الشرطة اإلسرائيلية بإطالق النيران على  2000هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى حادث أكتوبر 

 

15 Chris Summers and Jennifer Quinn, "Israel struggles to keep lid on crime", BBC, 7 June 2004, Available on:  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3723895.stm 
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، 12املواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وخلفت وراءها 
ً
باإلضافة إلى حادث إطالق النيران من مشجعي أحد  قتيال

 فرق كرة القدم اإلسرائيلية على مجموعة من الشباب الفلسطيني.

 2009/2010شخص  100.000معدالت جرائم القتل املسجلة لكل : (13شكل رقم )

Source: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2010-12, Crime briefing: Comparisons of Crime in OECD 

Countries, p. 4 

 2009/2010مواطن  100.000قضايا االعتداء املسجلة لكل : (14شكل رقم )

Source: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2010-12, Crime briefing: Comparisons of Crime in OECD Countries, p. 7 
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 2008االعتداءات في عام  أنواع: (15شكل رقم )

 
, p.32008 Report-Crime in Israel 1999Source: Israel Police, the Central Bureau of Statistics and State of Israel,  

وتقف إسرائيل في املرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عدد قضايا االعتداء لكل 

فرد  641مواطن في إسرائيل فإن هناك  100.000( فإنه من بين كل 14كما يوضح الشكل رقم )مواطن، و  100.000

 على غياب الدمج االجتماعي الذي  
ً
مسجل ضدهم قضايا اعتداء على غيرهم من املواطنين، وهو مؤشر يمثل دليال

 يربط الطوائف والجماعات الثقافية والعرقية ببعضها البعض.  

ملف اعتداء تحقق به الشرطة، نصف تلك  420.000كان هناك  2008حظ أنه في عام ( يال 15وفي الشكل رقم )

االعتداءات هي اعتداءات على امللكية، وقد يكون ذلك مؤشر هام على انتشار حاالت السرقة والسطو واالعتداء 

 على امللكيات نتيجة لحاالت الفقر وتدني مستوى املعيشة الذي يعاني منه الكثير من األفراد.

%(، في حين أن أكثر أنواع االعتداءات  38ويالحظ أن أكثر نوع من أنواع االعتداءات ضد النظام العام هي التهديدات )

 %(.67ضد الحياة البشرية واألفراد هي استخدام املخدرات )

ضية ق  285.000فإن عدد جرائم امللكية كان شبه ثابت، حيث وصل عددها إلى    2005وحتى    1999وخالل الفترة من  

 بدأت أعداد تلك الجرائم في التناقص بشكل تدريجي.   2006كل عام، ومنذ 
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، ويمكن القول بأن جرائم االعتداء 2007% عن عام  11كان هناك حوالي تناقص في جرائم امللكية بمقدار    2008وفي  

جرائم  ، وتتضمن 2008جريمة فقط في  30شخص إلى  1000جريمة لكل  35على امللكية قد تناقص معدله من 

امللكية كل من حيازة ممتلكات مسروقة، سرقة املركبات والدراجات، اقتحام املساكن، ويمكن تقسيمها كما في 

 (. 16الشكل رقم )

 2008جرائم امللكية ضد املمتلكات على حسب النوع عام : (16شكل رقم )

 
, p. 42008 Report-Crime in Israel 1999Source: Israel Police, the Central Bureau of Statistics and State of Israel,  

وفي مجال سرقة السيارات، فإن إسرائيل تحتل املركز الرابع بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، في دليل 

( أن هناك 17نطاق واسع، خاصة من قبل عرب إسرائيل، ويوضح الشكل رقم )على انتشار سرقة السيارات على 

  338مواطن في إسرائيل، وتسبق إسرائيل في ذلك كل من الدنمارك ) 100.000قضية سرقة سيارات لكل  362

ناء قضية(، وكما سبقت اإلشارة فإن أكثر تلك األعمال انتشاًرا هي بين أب  321قضية( وكندا ) 333قضية( وفرنسا )

 الفالشا ويليهم العرب، وذلك لتدني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية. 
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 2009/2010مواطن في إسرائيل  100.00عدد قضايا سرقة السيارات لكل : (17شكل رقم )

 
Source: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2010-12, Crime briefing: Comparisons of Crime in OECD 

Countries, p. 10 

 2009/2010مواطن  100.000عدد قضايا السطو املسجلة لكل : (18شكل رقم )

 
Source: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2010-12, Crime briefing: Comparisons of Crime in OECD Countries, p. 8 
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بين دولة منظمة التعاون  14أن إسرائيل تحتل املركز رقم  (18وفي مجال قضايا السطو، يوضح الشكل رقم )

 مواطن. 100.000حالة سطو لكل  611االقتصادي والتنمية من حيث عدد قضايا السطو إلى عدد السكان بواقع 

وفي سبيلها لتقييم مدى قوة النظام العقابي في دولها املختلفة وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مقياًسا   

قوم على دراسة العالقة بين عدد املتهمين في القضايا املختلفة في عام واحد من ناحية، وعدد املساجين في نفس  ي

 العام الذين يقضون فترتهم العقابية بناًء على حكم قضائي بذلك. 

ا من نظام  وفي هذا الصدد فقد احتلت إسرائيل املركز الرابع بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملا له 

( ويظهر ذلك املحاوالت املتكررة من قبل إسرائيل لتضييق الخناق على  19قانوني صارم، كما يوضح الشكل رقم )

مرتكبي الجرائم بشتى أنواعها، ملا له من أثر سلبي على مدى رضاء املواطنين عن أداء الجهاز الحكومي على املدى 

 على املدى البعيد.  القصير، ومدى ارتباطهم ووالئهم إلسرائيل كوطن

 2010مدى قوة النظام العقابي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : (19شكل رقم )

 
Source: CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2010-12, Crime briefing: Comparisons of Crime in OECD 

Countries, p. 8 
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سابق لجريدة هاآرتس أن العنف كان وال يزال جزًءا من املجتمع اإلسرائيلي ولكنه   ويرى أريح ديان مراسل سياس ي

حتى اآلن ظل محكوًما، وطبًقا له فإن الحقائق السياسية، وليست فقط خطابات وأقوال السياسيين، هي التي تقف 

سبب في أن ذلك ا: "معظم أعمال العنف غير موجهة لإلسرائيليين، والWخلف موجات العنف تلك، ويضيف قائل

كله يحدث اآلن هو أن اإلسرائيليين يشعرون أن إسرائيل في كارثة ال سبيل للخروج منها، وال يمكننا أن نحل األزمة  

 16مع الفلسطينيين، وعليه فإننا ال نستطيع أن نفعل ش يء، لذا فنحن ننفجر". 

 القضايا املقدمة على حسب الجنس ونوع االعتداء مدى الرضاء العام عن تعامل جهاز الشرطة مع : (20شكل رقم )

, p. 42008 Report-Crime in Israel 1999Source: Israel Police, the Central Bureau of Statistics and State of Israel,  

ففي ويتضح من الشكل السابق أن نسبة الرضا عن أداء جهاز الشرطة في إسرائيل أقل بكثير من نسبة عدم الرضا،  

مجال اقتحام املساكن واملمتلكات نجد أن هناك حالة من عدم الرضا الشديد عن أداء جهاز الشرطة في إسرائيل  

 %(.  70%( والنساء )75بين الرجال )

 % بين النساء. 70% بين الرجال و65وفي مجال السرقات، نجد أن نسبة عدم الرضا عن أداء قطاع الشرطة تصل إلى  

 

16http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/israel-and-palestine/120608/israel-crime-violence-murder-soccer-riot 
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 رائيلالجريمة بين عرب إس
غزت قوات الجيش اإلسرائيلي شرق القدس والضفة الغربية لنهر األردن وقطاع غزة، وكنتيجة   1967خالل حرب 

 أنفسهم مدمجين في سوق 
ً
، ووجدوا

ً
لذلك وجد أكثر من مليون فلسطيني أنفسهم تحت الحكم اإلسرائيلي إداريا

  .
ً
 العمل اإلسرائيلي اقتصاديا

قتصادي بين الطرفين من خالل االعتماد القوي للقوى العاملة الفلسطينية على  وبمرور الوقت تحقق التكامل اال

 سوق العمل اإلسرائيلي من ناحية، وافتقاد التنمية االقتصادية في املناطق التي احتلتها إسرائيل من ناحية أخرى. 

تصريحات بذلك، وقد نتج عن وسمحت إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالعمل بشكل يومي في إسرائيل وأعطتهم 

في سوق العمل اإلسرائيلي، السيما في األعمال    •ذلك وجود نسبة عالية من العمالة الفلسطينية ذوي الياقات الزرقاء

التي يقل بها عرض العمل كما في قطاع الزراعة والتعمير، وهكذا زاد اعتماد العمالة الفلسطينية بشكل كبير على 

 السوق اإلسرائيلي. 

حلول الثمانينات من القرن العشرين كان ثلث القوة العاملة النشطة في املناطق املحتلة )حوالي النصف ممن  ومع

يكسبون أجورهم في فلسطين( يعملون في السوق اإلسرائيلي بشكل يومي، ولكن ذلك االتجاه بدأ في التغير بشكل  

رة التي شهدت الركود االقتصادي في إسرائيل، حيث دراماتيكي كبير مع النصف الثاني من عقد الثمانينات، وهي الفت

 بدأت تقل أعداد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل.  

بدأت االنتفاضة الفلسطينية األولى ضد االحتالل اإلسرائيلي، والتي ردت عليها إسرائيل بطرد   1987ومع بداية عام 

، ولم يكن االقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت املزيد من العمال الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم اقتصادي
ً
ا

 17يسمح بأن يستوعب تلك األعداد الغفيرة من الفلسطينيين الذين فقدوا أعمالهم. 

 

  يقصد بذوي الياقات الزرقاء العمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة والذين يعاملون عادة في املهن التي تتطلب العمل البدني أو اليدوي. •

17 Sergio Herzog, "The Relationship between Economic Hardship and Crime: The Case of Israel and the Palestinians", 
Sociological Perspectives, Vol. 48, No. 2 (Summer 2005), p. 194 
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 من 
ً

لقد كانت تكلفة التصدي لالنتفاضة الفلسطينية األولى مكلفة سياسًيا واقتصادًيا ومالًيا إلسرائيل، وبدال

  التكامل مع العمالة الفلسطينية، بدأت
ً
إسرائيل في تبني سياسة الفصل بين الطرفين، ولقد زادت األوضاع سوءا

التي تعرضت فيها إسرائيل لقصف من العراق، واضطرت لفرض حظر التجوال ملدة سته  1991بعد حرب الخليج 

سرائيل أسابيع وتقليل حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومن ناحيتها فإن املؤسسات التجارية والصناعية في إ

 من املعاناة 
ً
بدأت في انتهاج سياسة تقوم على االستغناء عن الفلسطينيين وإحالل العمال األجانب مكانهم بدال

 املتكررة من االعتصامات العمالية وغلق الحدود وحظر التجوال. 

ي في الغالب من وأصدر الكنسيت اإلسرائيلي تشريع يسمح ألرباب العمل باستئجار العمالة األجنبية التي كانت تأت 

شرق أوروبا وآسيا، وبعد فترة وجيزة انخفضت العمالة الفلسطينية في إسرائيل للنصف، ولقد أثر ذلك بالسلب 

على األوضاع املعيشية في املناطق املحتلة، ففي املسح الذي أجراه كل من هيبرج وأوفينسين، وجدوا أن إثنين من بين 

 بعد حرب الخليج. كل ثالثة أسر قد أكدوا أن أوضاعهم امل
ً
 18عيشية قد أصبحت أكثر سوءا

وبعد مباحثات أوسلو بين الطرفين والتي تم االتفاق فيها على إنشاء دولتين حصلت بموجبها فلسطين على حكم 

مستقل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ظن العديد من الفلسطينيين أن وضعهم االقتصادي سيتحسن، لكنه 

 
ً
 وغير قابل على استيعاب األعداد الكبيرة من العمال  على العكس ازداد سوءا

ً
حيث ترك االقتصاد الفلسطيني هشا

التي سرحت من العمل في املصانع اإلسرائيلية، وأصبح الفلسطينيين مقسمين إلى قسمين أحدهما يتمتع بمستوى 

صاريح بالدخول، في حين اقتصادي عالي وجيد، وهم من استطاعوا االستمرار في العمل داخل إسرائيل بناًء على ت

 أن املستوى الثاني هو باقي العمال الذين لم يستطع السوق الفلسطيني استيعابهم فاتجهوا للجريمة. 

 فإن مشكلة أخرى قد خلقت، 
ً
وفي الوقت الذي ظن اإلسرائيليون أن قضيتهم مع العمالة الفلسطينية قد وجدت حال

نيين داخل إسرائيل، خاصة الجرائم املرتبطة بسرقة املمتلكات، آال وهي انتشار أعمال الجريمة من قبل الفلسطي

والدراجات البخارية على وجه التحديد. وأشارت وسائل اإلعالم واملخابرات وأجهزة الشرطة اإلسرائيلية إلى أن معدل 

 

18 M. Heiberg. and G. Ovensen (eds.), Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerus- alem: A Survey of Living Conditions (Oslo: FAFO, 1994), p. 178 
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، 1997 سيارة في 1000حالة سرقة لكل  28إلى أكثر من  1993سيارة في  1000سرقة لكل  18.7الجريمة ارتفع من 

 % في خمس سنوات.  50أي زيادة بمقدار 

إلى أن سرقة الدراجات البخارية تميزت بالتطور التدريجي من أعمال السرقة   1996في  •وأشارت لجنة البي دوت

الفردية إلى أعمال السرقة املنظمة باألساس لتفكيكها واستخدامها كقطع غيار للسيارات املستعملة، ولقد تطورت 

، حيث يتم تهريب الدراجات البخارية والسيارات   أعمال السرقة
ً
تلك لتشمل عصابات يهودية وفلسطينية تعمل معا

 إلى محالت األختام التجارية، وهي عبارة عن  
ً
 عن أجهزة الشرطة وصوال

ً
املسروقة عبر طرق غير مراقبة وملتوية بعيدا

 ك السيارات والدراجات البخارية باحتراف عالي. جراچات سرية يتواجد بها فرق من اللصوص املهرة التي تبدأ في تفكي

بعد ذلك يتم بيع القطع التي تم تفكيكها في السوق السوداء داخل فلسطين، ثم يعاد إرسال األجزاء املتبقية من  

السيارات إلى إسرائيل ليتم بيعها في أسواق قطع غيار السيارات الشرعية أو إرسالها إلى جراچات حوادث 

 19السيارات. 

، انضم إلى عملية السرقة والجريمة عرب إسرائيل الذين لم تكن أوضاعهم أفضل من ذويهم في األراض ي 
ً
الحقا

 . 2008% في عام 10.9الفلسطينية، بل أن نسبة البطالة بينهم كما سبق الذكر وصلت إلى 

أن كل نسبة ارتكاب ويوضح دليل الجرائم الصادر بالتعاون بين مكتب اإلحصائيات وجهاز الشرطة اإلسرائيلي  

 % جماعات أخرى.  6% و32%، بينما تصل بين عرب إسرائيل إلى 62الجرائم بين البالغين اليهود تصل إلى 

بين   5.3شخص،  1000جريمة لكل   6.7كان كثافة ارتكاب الجرائم بين البالغين في إسرائيل يصل إلى  2007وفي عام 

بين املسيحيين(، ويوضح الشكل التالي معدل  5.9بين الدروز،  9.9بين املسلمين،  14.6بين العرب ) 13.2اليهود و

 ارتكاب الجرائم بين العرب واليهود البالغين. 

 

 

  البي دوت هو رئيس منظمة خاصة باألبحاث التكنولوجية وأبحاث الفضاء. •

19 Sergio Herzog, "Empirical Analysis of Motor Vehicle Theft in Israel 1990 – 1997", British Journal of Criminology, Vol. 42, No. 709, p. 28 
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 2007معدل ارتكاب الجرائم بين العرب واليهود على حسب النوع عام : (21شكل رقم )

 

 

 

 

 

, p. 52008 Report-Crime in Israel 1999Source: Israel Police, the Central Bureau of Statistics and State of Israel,  

( يالحظ أن معدل ارتكاب الجرائم بالنسبة للرجال العرب تكاد تقارب الثالثة أضعاف 21فمن خالل الشكل رقم )

هود، في الوقت الذي يتساوى فيه النساء العرب واليهوديات في معدالت معدل ارتكاب الجريمة بالنسبة للرجال من الي 

ارتكاب الجريمة، ويوضح الشكل التالي معدل الجرائم التي يتم ارتكابها في إسرائيل على حسب نوعها، ويتضح من 

ن ورائها جرائم الشكل أن أعلى معدالت الجرائم تنحصر في مخالفات النظام العام، يليها جرائم القتل واإلصابات، وم

بدأت الحكومة اإلسرائيلية تشدد قبضتها على   2006التعدي على املمتلكات الفردية والجماعية، ومع بداية عام 

عمليات ارتكاب الجرائم في سبيل منعها، وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن انتشار السرقات بشكل كبير يهدد 

بشكل عام، ويشير تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن  األمن االجتماعي بشكل خاص، واألمن القومي 

 وحدهم، وتشير البيانات إلى أن 30إسرائيل أن 
ً
% من سكان 6.5% من السكان ال يشعرون باألمان عند املش ي ليال

 2012.20إسرائيل قد أقروا بوقوعهم كضحايا لالعتداء خالل عام  

 

 الرابط   20
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   ** ومن ثم يمكن القول بأن ارتكاب الجرائم
ً
في إسرائيل كنتيجة للحالة االقتصادية املتدنية وعدم املساواة يعد أمرا

، خاصة بين عرب إسرائيل، فنتيجة للحالة االقتصادية الصعبة والتمييز االقتصادي واالجتماعي بينهم زادت 
ً
واقعا

 .21  حاالت السرقة والسطو والتعدي على املمتلكات والنصب واالحتيال

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 21
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