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 امللف
  

  سياسة الترحيل اجلماعي اإلسرائيلية

  كمال إبراهيم    رندة شرارة    رضى سلمان
  

لالعتبار الديموغرايف خصوصية بالغة األهمية يف إسرائيل، وقد قام بدور 
فمشروع إنشاء هذه الدولة . مهم يف حتديد شكل نشوئها كمشروع دولة يهودية

  .سكانها العرب" معضلة"اليهودية الصهيونية يف فلسطين واجد، منذ البداية، 
لكن املسألة الديموغرافية هناك ما لبثت أن اكتسبت معنى أكثر درامية بعد 

  .١٩٦٧يونيو /حرب حزيران
وقد استدرج اجلدل الذي أثارته هذه املسألة عدداً من املقاربات التي تطرح 

وتعترف إحدى هذه املقاربات بوجود . حلوالً للكابوس الديموغرايف يف إسرائيل
املعضلة نظرياً ما دامت إسرائيل ال تضم املناطق احملتلة وال تنسحق منها، وهي تعلق 
األمل على ازدياد التكاثر الطبيعي لدى اليهود وازدياد الهجرة اليهودية، لكنها ال تملك 

ويعدو أصحاب هذه املقاربة إىل معاجلة املشكلة . ن الهدفينتصوراً لكيفية حتقيق هذي
  ".إسرائيل –أرض "بالترحيل، وهو التعبير األكثر لباقة لدعوة طرد العرب من 

وهناك مقاربة أخرى ترفض اعتبار املشكلة الديموغرافية نظرية، وترفض 
ابت للنمو املراهنة غير املعللة على تطورات مفاجئة من شأنها أن تعكس املسار الث

السكاين اليهودي املنخفض، كما ترفض وسيلة الترحيل باعتبارها طريقًا يعجّل يف 
زوال إسرائيل، هذا إذا كانت قابلة للتنفيذ ألن األمر يتعلق بطرد مئات اآلالف من 

العرب من دون األخذ يف احلسبان لالعتبارات السياسات الدولية وإلمكانات مقاومة 
  .وتدخل القوى العظمىعرب املناطق أنفسهم، 

" القرارات الشجاعة"من هنا يدعو أصحاب هذه املقاربة إىل أخذ ما يصفونه بـ
التي تقضي باالنسحاب من املناطق احملتلة، وإقامة دولة تشكل جزءاً من اململكة 

  .األردنية الهاشمية
" املعضلة الديموغرافية"ويتضمن هذا امللف نصّين إسرائيليين يعاجلان 

  ".احلل الوسط اإلقليمي"و" الترحيل: "لية من املقاربتين األساسيتيناإلسرائي
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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