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املشهد اإلسرائيلي لعام 2010 
 ملخص تنفيذي

هنيدة غامن

يرصد تقرير مدار االستراتيجي لهذا العام أهم  املستجدات والتطورات التي شهدتها 
الساحة اإلسرائيلية في العام 2010، كما  يستشرف تطور األمور ووجهتها في الفترة 
الساحة اإلسرائيلية في  التي شهدتها  للتطورات  بالتفصيل  التقرير  املقبلة. ويتعرض 
سبعة محاور أساسية هي: محور املفاوضات، محور العالقات اخلارجية ، احملور 
السياسي، احملور األمني والعسكري، احملور االقتصادي، احملور االجتماعي ومحور 
الفلسطينيني في إسرائيل،  باإلضافة إلى ملخص التقرير التنفيذي. وكما جرت عليه 
العادة في السنوات السابقة، أشرف على إعداد التقرير وكتابته مجموعة من الباحثني 
املختصني، الذين اتبعوا، في حتليلهم، قراءة موضوعية استشرافية لشتى األحداث 
التقريري  السرد  الغوص في  الباحثون جتنب  العام  2010، وقد حاول  التي ميزت 

لألحداث  لصالح التركيز على املتغيرات ذات الطابع االستراتيجي.

إسرائيل 2010– مشهد عام
بلغ تعداد سكان إسرائيل نهاية 20101 حوالي 7٫695 نسمة، منهم  5٫802 من 
اليهود ويشكلون 75٫4% من التعداد السكاني العام و42%2 من يهود العالم، فيما 
وصل تعداد السكان العرب إلى  1٫5733 ويشكلون 20٫4 % من السكان، إضافة إلى  
320 ألف نسمة صنفوا كآخرين4 ويشكلون 4٫2 % من السكان. وقد ولد %82٫3 
من سكان الدولة اليهود في إسرائيل مقابل 28٫7% ولدوا خارجها، منهم %67٫9  

ولدوا في أوروبا وفي دول القارة األميركية و 32٫1 في دول إفريقيا وآسيا.5  
ويعيش 40% 6من السكان في منطقة املركز7 منهم 24% في محافظة املركز  و %17 
في محافظة تل أبيب. و يعيش 17% في منطقة الشمال و 14% في منطقة اجلنوب، 

بلغ تعداد سكان إسرائيل 
نهاية 20101 حوالي 7٫695 

نسمة، منهم  5٫802 من اليهود 
ويشكلون 75٫4% من التعداد 

السكاني العام و42%2 من يهود 
العالم
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فيما يعيش في كل من محافظة القدس وحيفا 12%. ويتركز حوالي نصف السكان 
اليهود في منطقة املركز )28% في محافظة املركز و 21% في محافظة تل أبيب( فيما 
يشكل اليهود 10% من سكان محافظات الشمال التي يعيش فيها خمس السكان، وهو 
السبب الذي يجعل الشمال الهدف األول خلطط التهويد اإلسرائيلية، هذا ويعيش %60 
من العرب في مناطق الشمال )43٫5% في محافظة الشمال و 14٫5% في محافظة 

حيفا ( فيما يعيش 13% وغالبيتهم من البدو في منطقة اجلنوب  .
ويصل معدل احلياة بني السكان اليهود إلى 80٫3  للرجال و 83٫9 للنساء8 .وقد 
وتتباين   2009 العام   %  1٫8 بـ  مقارنة   %  1٫9 مبعدل  سكانيا  منوا  العام 2010  سجل 
1٫6% . ويسجل  النسبة بني العرب واليهود وتصل بني العرب 2٫4% وبني اليهود و 
منو  معدل  وصل  حيث  اليهود  بني  السكاني  للنمو  نسبة  أعلى  واملتزمتون  املستوطنون 
السكان االستيطاني في الضفة الغربية منتصف 2009 إلى 5٫3 % ثم ارتفع إلى %5٫9 
في 92010 ، فيما ينتمي ثلث األطفال الذين ولدوا عام 2010 لعائالت يهودية متزمتة 
بنية  استراتيجيًا على  اليهودية،  الفئات  وتباينها داخل  النمو  تؤثر معطيات  )حريدية(. 
املجتمع اإلسرائيلي املستقبلية وشكله وحتوله إلى مجتمع أكثر تدينا وتزمتا، وهو ما ميكن 
أن نلمسه من العالقة الطردية بني درجة التدين واجليل، إذ يعتبر اليوم 14%10 من الشباب 
الذين تتراوح أجيالهم بني 20 عاما و 29 عاما أنفسهم متدينني متزمتني )حريدمي( مقابل 
2% فقط من أبناء 65 عاما وما فوق، وان أضفنا إلى هذا أن ما يقل فقط بقليل عن نصف 
تالميذ الصفوف األولى من اليهود يتعلمون في مدارس التيار الديني )احلريدية والدينية 
القومية( سنرى أن املجتمع اإلسرائيلي يتحول بخطى ثابتة نحو مجتمع أكثر تزمتا وتدينا 
وهو ما يعني أيضا أكثر تشددا اجتاه العرب والصراع. إذ تشير الدراسات واالستطالعات 
إلى وجود عالقة طردية بني درجة التدين واملوقف من العرب، وبحسب استطالع  »مؤشر 
الدميقراطية« األخير للعام 2010 والذي يصدره »املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية« تبني أنه 
كلما ارتفعت درجة التدين لدى اجلمهور اليهودي، ترتفع أيضا املعارضة ملساواة احلقوق 
بني اليهود والعرب: إذ إن 35٫5% من العلمانيني فقط يعارضون مساواة احلقوق بني 
العرب واليهود، مقابل 51 باملائة من التقليديني، و65 باملائة من املتدينني، و72 باملائة من 
املتدينني احلريدمي )املتشددين(.11 يشار هنا أن هذا التغيير ينعكس على تشكيلة مؤسسات 
القوة في الدولة وبنيتها، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عسكرية، وفي هذا السياق 
تشير املعطيات اجلديدة التي نشرت في أيلول 2010 إلى ارتفاع نسبة الضباط الذين يلبسون 
القبعة الدينية في اجليش اإلسرائيلي وأن عدد خريجي دورة ضباط القوات اجلوية قفز من 
2٫5% عام 1990 إلى 31٫4% عام 2007 أي أكثر بـ 12 مرة خالل 17 عاما فقط.12 

ويصل معدل احلياة بني 
السكان اليهود إلى 80٫3  

للرجال و 83٫9 للنساء. وقد 
سجل العام 2010 منوا سكانيا 
مبعدل 1٫9 % مقارنة بـ 1٫8 % 

العام 2009 

 تؤثر معطيات النمو وتباينها 
داخل الفئات اليهودية، 

استراتيجيًا على بنية املجتمع 
اإلسرائيلي املستقبلية وشكله 

وحتوله إلى مجتمع أكثر تدينا 
وتزمتا
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على املستوى االقتصادي بلغت ميزانية إسرائيل للعام  2010 حوالي 325  مليار 
شيكل )86 مليار دوالر( 13فيما ستبلغ امليزانية العامة للعامني املقبلني  714 مليار شيكل 
)حوالي 200 مليار دوالر( منها 348 مليار شيكل لعام 2011 والباقي لعام 2012.
وقد سجل عام 2010 انخفاضا في نسبة البطالة التي تراجعت إلى 6٫7%  بعد أن 
كانت بنسبة 7٫9% عند نهاية 2009، باملقابل ارتفع معدل األجر الفعلي للفرد بنسبة 
3٫6 % بعد تآكله بنسبة 2٫4% عام 2009 ، وارتفع معدل األجر لألجير الواحد إلى 
8340 شيكال14 )2330 دوالرا( بعد أن كان 7٫463 شيكال في نهاية العام 2009. 
الناجت احمللي اإلجمالي للفرد 106٫4 ألف شيكل، أي ما يعادل 29٫7  فيما بلغ 

ألف دوالر.

أحداث مفصلية وسيناريوهات متوقعة
إسرائيليا، بدا عام 2010 - على األقل حتى مشارف نهايته- عاما من غير أحداث 
دراماتيكية، إذ على عكس السنوات السابقة لم تندلع أية حرب أو مواجهة دامية، ولم 
تتكلف إسرائيل ثمنا جديا الستمرار احتالل األراضي الفلسطينية، وهو األمر الذي 
أكده تقرير جهاز املخابرات اإلسرائيلي )الشاباك( الذي نشر في 30 كانون الثاني من 
العام 2010، وأشار أن العام  2010 كان أكثر األعوام هدوءا في إسرائيل منذ عشر 
إسرائيل  أن  وبدا  الفردي،  الدخل  وازداد  البطالة  نسبة  انخفضت  فيما  سنوات،15 
جتاوزت األزمة املالية العاملية بشكل ممتاز. كما استمرت إسرائيل في سياسة االستيطان 
على الرغم من ما قدمته اإلدارة األميركية من إغراءات لثنيها عن ذلك، وعلى الرغم 
من املطالبات الدولية احلثيثة، وتابع ساستها تقدمي اقتراحات القوانني التي تهدف إلى 
التشديد على يهوديتها مقابل محاصرة متصاعدة للفلسطينيني في إسرائيل، وقد بدا  
وللوهلة األولى أن نتنياهو جنح في أن يتخطى العام الثاني لرئاسته من غير زعزعة جدية 
وانه جنح في إحلاق عام 2010 إلى سلة السنوات السابقة التي عملت إسرائيل أثناءها 
على إدارة الصراع  وليس حله، حيث ميكن االدعاء أن سياسات نتنياهو تشكلت  من 

خالل تقاطع أربعة عوامل مركزية:
• التعويل الكامل على القوة العسكرية : ما يعني اإلميان الراسخ أن القوة العسكرية 	

وقوة الردع هي أهم مرتكز للسياسة اإلسرائيلية يعول عليها للدفاع والردع واألهم 
حتقيق األهداف السياسية ناهيك عن ترسخ اإلميان بأن ما  لم يتحقق بالقوة سيتحقق 

فقط مبزيد من القوة.

كلما ارتفعت درجة التدين 
لدى اجلمهور اليهودي، ترتفع 
أيضا املعارضة ملساواة احلقوق 

بني اليهود والعرب

 العام  2010 كان أكثر األعوام 
هدوءا في إسرائيل منذ عشر 

سنوات
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• ربط 	 هذا  يعني  فلسطينيا  اخلارجية-  السياسة  على  الداخلية  السياسة  هيمنة 
بل  اإلستراتيجية،  القومية  باحلسابات  فقط  ليس  الفلسطيني  امللف  استحقاقات 

باحلسابات التكتيكية االئتالفية والفئوية.
• إلى مجتمع متدين 	 املجتمع من مجتمع علماني  ثابت ومستمر في تركيبة  انزياح 

التي متثلها شاس نحو صهيونية ميينية،  الشرقية  ومييني وحتول مستمر للحريدية 
ويعني هذا التغير ان ما كان ممكنا سياسيا يصير أكثر صعوبة مع مرور الوقت .

• غياب رؤية إسرائيلية موحدة لكيفية حل الصراع  تغيب عن السياسة اإلسرائيلية 	
رؤية إستراتيجية حلل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يعبر عنه بالتغيرات املطردة 
للمواقف من الصراع بحسب األحزاب املختلفة والتغيرات الدائمة في تركيبة النخبة 
احلاكمة، وعلى الرغم من االدعاء ان ال فرق عمليا بني توجهات ما يسمى اليمني 
الصهيوني واليسار الصهيوني، فان االختالفات حتى في التكتيك وأدوات إدارة 
الصراع الدبلوماسية تعطي تأثيرا دوليا وإقليميا متباينا على مكانة إسرائيل ككل.

غير أن  ما بدا ظاهريا كنجاح إسرائيلي في إدارة الصراع وعدم االنصياع للضغوطات 
املختلفة كان ناجتًا فعليا عن قراءة للمستقبل تفترض استمرارية الواقع بحيثياته والتهيؤ 
تبعا لذلك لسيناريوهني إقليميني مستقبليني أساسيني، هما سيناريو ثبات الواقع بأنظمته 
املأزومة وخارطة التعاقدات والتحالفات اإلقليمية املوجودة، وذلك على الرغم من 
ما قد يشوب هذه األنظمة من اهتزازات وتوترات تربكها لكن ال تسقطها بل تبقيها 
السلفية  األنظمة  سلطة  حتت  الدول  هذه  سقوط  سيناريو  أو  دائم،  تأهب  حالة  في 
واالسالموية املعادية إلسرائيل. وهو ما يعني ان ما حدث من ثورة شعبية دخل في خانة 
السيناريو املفاجئ الذي لم يصدم فقط الساسة اإلسرائيليني بل أيضا أجهزة املخابرات 
واألبحاث الشرق أوسطية، ما أربك احلسابات اإلسرائيلية ملا يحمله من احتمال عال 
لتغيير استراتيجي في خارطة املنطقة. لقد تقاطعت في  نهاية 2010 وبداية 2011  
مجموعة من األحداث املفصلية الداخلية واإلقليمية والدولية في حلظة معينة كان بدا 
فيها اجلمود السياسي والتعنت اإلسرائيلي يتسيدان املشهد وهو ما قد يجبر إسرائيل إما 
على العمل جديا على إنهاء الصراع وهو ما يعني تقدمي عرض جديد لم تقدمه حتى 
اآلن أو تعميق عزلتها واالنزالق نحو مستقبل مجهول يحمل مالمح كثيرة من حالة 

دولة األبارتهايد في عقد السبعينيات والثمانينيات.

ربط استحقاقات امللف 
الفلسطيني ليس فقط 

باحلسابات القومية 
اإلستراتيجية، بل باحلسابات 
التكتيكية االئتالفية والفئوية

تقاطعت في  نهاية 2010 وبداية 
2011  مجموعة من األحداث 
املفصلية الداخلية واإلقليمية 
والدولية في حلظة معينة كان 

بدا فيها اجلمود السياسي 
والتعنت اإلسرائيلي يتسيدان 

املشهد

ربط استحقاقات امللف 
الفلسطيني ليس فقط 

باحلسابات القومية 
اإلستراتيجية، بل باحلسابات 
التكتيكية االئتالفية والفئوية
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األحداث املفصلية
1. بوادر ظهور »الشرق األوسط اجلديد« :

عاملني  تقاطع   عن  ناجت  وهو  اإلطالق  على  أهمية  األحداث  أكثر  هذا  يشكل   
مركزيني هما: 

أهميتها  تتعدى  التي  املصرية  الثورة  بالطبع  رأسها  وتقف على  العربية  الثورات   .i
اإلطاحة بنظام حسني مبارك الذي اعتبر إسرائيليا نظامًا صديقًا ومتعاونًا إلى حّد 
بعيد، مبدئيا على األقل يفتح هذا التغيير الدراماتيكي شباكا لعودة مصر للعب دور 
أكبر كقوة إقليمية في املنطقة حيث يتوقع ان تتناغم مواقفها وحتالفاتها وخياراتها 
السياسية مع نبض الشارع املصري الذي اسمتد النظام اجلديد  شرعيته منه، وهو 
ذات الشارع الذي يرفع منذ اآلن مطالب بتغيير اتفاقات مع إسرائيل اعتبرها غير 
عادلة كاتفاقية تصدير الغاز، وذلك على  الرغم من أن املجلس العسكري األعلى 
أعلن أن مصر ستحترم اتفاقياتها الدولية مبا في ذلك اتفاقية كامب ديفيد، إال انه 

من غير املتوقع أن تعود العالقة الثنائية بني البلدين إلى سابق عهدها.  
باجتاه  أكثر  تركيا  انزياح  مقابل  التركي:  اإلسرائيلي  العسكري  احللف  أفول   .ii
حلف سورية-إيران وان كان احلديث عن حلف تركي إيراني سوري ما زال 
مبكرا ، إال أن هذا االنزياح يعني عمليا خسارة إسرائيل ألحد أهم أصدقائها 
في املنطقة، خاصة أن هذا األفول يتقاطع مع تغيير آخر مهم هو عودة سورية 
بصورة أو بأخرى إلى لبنان وذلك من خالل جناح حلفائها في تيار 8 آذار بقيادة 
حزب الله بشق صفوف تيار 14 آذار أوال وإسقاط حكومة احلريري ثانيا، وهو 
ما يعني عمليا إعادة متوضع التحالف السوري اإليراني من جديد في الساحة 
اللبنانية  وتزايد نفوذ سورية في احليز اللبناني وبترتيبات حتالفاته اإلقليمية مبا 

يتواءم والرؤية اإليرانية السورية بعيدا عن اإلرادة األميركية واإلسرائيلية. 

2.  تعاظم عزلة إسرائيل الدولية16 وتزايد عمليات نزع الشرعية عنها:
ووزير  نتنياهو  حكومة  مواقف  جانب  إلى  السالم  عملية  في  السياسي  اجلمود  أدى   
خارجيته أفيغدور ليبرمان املتصلبة جتاه الفلسطينيني وما رافقه من رفض جتديد جتميد 
االستيطان إلى تزايد عزلة إسرائيل الدولية عام 172010  التي ترافقت مع  ارتفاع 
حّدة النقد األوربي لنتنياهو، وهو ما عبرت عنه كاترين اشتون مبحادثة مع نتنياهو 
أنتم تخسرون أكبر أصدقائكم في أوروبا«18.  عندما قالت له »يجب أن تفهم: 

الثورة املصرية فتح شباكًا لعودة 
مصر كأكبر العب اقليمي

انزياح تركيا أكثر باجتاه حلف 
سورية-إيران وان كان احلديث 

عن حلف تركي إيراني سوري ما 
زال مبكرا ، إال أن هذا االنزياح 
يعني عمليا خسارة إسرائيل 

ألحد أهم أصدقائها في املنطقة

تعاظم عزلة إسرائيل الدولية  
وتزايد عمليات نزع الشرعية 

عنها
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وبالتوازي مع النقد املتعاظم على احلكومة اإلسرائيلية من قبل حكومات أوروبية 
حليفة تتزايد في إسرائيل التقارير التي تتحدث عن استمرار نزع الشرعية عن إسرائيل 
وتدهور صورتها في العالم، وأشار استطالع نفذته وزارة الدعاية والشتات بني 
اإلسرائيليني عشية إطالق حملة لتحسني صورة إسرائيل في العالم ان 90% من 
املستطلعني اإلسرائيليني وافقوا أن إسرائيل تواجه مشكلة جدية وجدية جدا في 
ما يخص صورتها، ووافق 80% على ان إسرائيل تظهر في اخلارج مبظهر الدولة 
العنيفة.19 وتتقاطع هذه األجوبة مع نتائج استطالع عاملي تقوم به سنويا هيئة اإلذاعة 
البريطانية20 حيث اتضح انه ينظر إلى إسرائيل كدولة ذات تأثير عاملي سلبي، حيث 
أدرجت في املكان الرابع قبل األخير وسبقتها في السلبية إيران، كوريا الشمالية 
والباكستان، وقد سبق أن نشر معهد ريئوت اإلسرائيلي للتخطيط االستراتيجي 
ورقة موقف في 2010 اعتبر فيها ان إسرائيل تواجه حملة غير مسبوقة من أجل نزع 
شرعيها، واعتبر األمر مبثابة تهديد استراتيجي يأتي بعد تهديد النووي اإليراني.21

3. إسرائيل أكثر تدينا وأكثر ميينية:
نحو  يتحول  حيث  بنيويا،  داخليا  حتوال  اإلسرائيلي  املجتمع  يشهد  سابقا  قلنا  كما   
مجتمع أكثر تدينا، وبالتالي أكثر ميينية وهو ما يتم التعبير عنه  من خالل التزايد 
املطرد في نسبة املتدينني من مجمل السكان ومن منو نسبتهم في مؤسسات الدولة 
الفاعلة، في املقابل يزداد أكثر وأكثر التشديد على الطابع اليهودي وعلى طبيعة 
الدولة اليهودية، وهو ما ميكن رصده من خالل تزايد وتيرة التشريعات املطروحة 
منظمات  على  ميينية  أطراف  تشنها  التي  املالحقة  حمالت  الكنيست،مقابل  في 
صندوق  منظمة   مثل  يسارية  مجتمعية  ومنظمات  وعربية  يهودية  إنسان  حقوق 
إسرائيل اجلديد، إضافة إلى شن حملة مكارثية على دوائر علم االجتماع وعلى 
في  يأتي  هذا  وكل  عليهم،  والتحريض  إسرائيل  في  النقديني  االجتماع  علماء 
ظل تزايد حمالت تشديد اخلناق  على العرب . وقد نشر مركز عدالة- املركز 
قائمة تضم عشرين  يرصد  تقريرًا  إسرائيل-  في  العربية  األقلية  القانوني حلقوق 
قانونًا مركزيًا جديدًا ومشاريع قوانني مطروحة للبحث خالل العام 2010 »متيز 
جميعها ضد األقلية الفلسطينية في إسرائيل وتهدد حقوقهم كمواطني الدولة، 
وتنتهك في بعض احلاالت حقوق السكان الفلسطينيني في املناطق احملتلة«،  مع 
العلم أن هذه القائمة ال ترصد  كما يشير معدوها »جميع التشريعات التمييزية و/

أو العنصرية املطروحة حاليًا في الكنيست، فإنها ُتعّدد مشاريع قوانني تتمتع بقسط 

 يشهد املجتمع اإلسرائيلي 
حتوال داخليا بنيويا، حيث 

يتحول نحو مجتمع أكثر تدينا
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كبير من الفرص لنجاح تشريعها وحتولها إلى قوانني و/أو أن حتمل ضررًا جسيمًا 
بحقوق الفلسطينيني، في حال تشريعها«. 22 وباملقابل تتزايد قوة أفيغدور ليبرمان 
في السياسة الداخلية ويرى اليوم كثيرون، مبن في ذلك بعض كبار املسؤولني في 
حزب الليكود احلاكم، أن وزير اخلارجية ورئيس حزب »إسرائيل بيتنا« اليميني 
املتطرف أفيغدور ليبرمان أصبح مبثابة »رئيس احلكومة الفعلي« في إسرائيل عقب 
البعد عن  وبعيد  كل  ليبرمان  هو علماني  أن  الرغم من  باراك. وعلى  انشقاق 
التدين، إال أن أفكاره اليمينية املتشددة واملتطرفة جتاه العرب تهيمن على خطابه 
وتتقاطع بقوة مع األفكار اليمينية للمتدينني، سواء أكانوا من التيار املتزمت الذي 
متثله شاس أم من التيار الصهيوني االستيطاني، بل إن هذا التقاطع يتحول عمليا 
إلى مساحة للتالحم بينهم، األمر الذي يتغذى من الشراكة املفرطة في املواقف  
اليمينية إلجناح شراكة غريبة بل مستحيلة في مجتمعات أخرى على أساس تخفيف 

حدة  االختالف والتباين في املواقف الدينية.

إسرائيل والتغيرات، أدوات املواجهة 
ميكن رصد مجموعة من األدوات تستخدمها أو يتوقع أن تستخدمها إسرائيل في 

سبيل مواجهة التطورات املتالحقة في املنطقة:
التهيؤ عسكريا لسيناريو املواجهة: ويعني هذا افتراض سيناريو املواجهة بوصفه   .1
إمكانية حقيقية تتطلب التهيؤ التام من الناحية اللوجستية والعسكرية، وبالذات 
التهيؤ لألخطار األمنية احملتملة من  االجتاه املصري ولكن ليس حصرا، وعلى 
الرغم من أن هذه اإلخطار سترتبط بالضرورة بتطورات إقليمية وبشكل التعاقدات 
الدولية التي ستتطور ناهيك عن شكل األنظمة التي ستبرز، فان إسرائيل تفترض 
األسوأ وتتهيأ له وهو ما ميكن ملسه  بداية بإضافة 700 مليون دوالر مليزانية األمن 
والدفاع بعد أن كانت مقرة وذلك في أعقاب ثورة 25 يناير، ومن ثم ما طرحه 
الحقا وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في 8 آذار 2011 خالل مقابلة صحافية  
عن نية إسرائيل التوجه إلى أميركا بطلب زيادة املساعدات العسكرية  إلى 20 
مليار دوالر، وذلك كي تتمكن إسرائيل من تهيئة نفسها عسكريا للمخاطر التي 

قد تنجم عن الثورات العربية. 23
األوسط«:  الشرق  في  ألميركا  وحيد  مستقر  حليف  »إسرائيل  لفكرة  الترويج   .2
على الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية حاولت أن تتمالك نفسها وان متتنع عن  
اإلدالء بتصريحات حول األمر، إال أنها أيضا حاولت أن تستغل احلدث وعلى 

 ويرى اليوم كثيرون، مبن في 
ذلك بعض كبار املسؤولني في 
حزب الليكود احلاكم، أن وزير 

اخلارجية ورئيس حزب »إسرائيل 
بيتنا« اليميني املتطرف أفيغدور 

ليبرمان أصبح مبثابة »رئيس 
احلكومة الفعلي« في إسرائيل 

عقب انشقاق باراك

افتراض سيناريو املواجهة 
بوصفه إمكانية حقيقية 

تتطلب التهيؤ التام من الناحية 
اللوجستية والعسكرية
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لسان نتنياهو للترويج  بانها احلليف الثابت واملستقر الوحيد ألميركا في الشرق 
األوسط، يخفي هذا االدعاء أمرين مترابطني، أوال اعتبار عدم االستقرار اإلقليمي 
عامال ثابتا والتعامل مع االستقرار بوصفه عامال متحوال وبالتالي التهيؤ ألخطار 
دائمة مستقبلية، ما يعني إبقاء إسرائيل على أهبة االستعداد العسكري ملواجهة 
أي مستجدات تطرأ ألن قوتها العسكرية هي ضمانتها الوحيدة التي تواجه بها 
محيطها املتخبط. من املهم أن نشير هنا إلى أنه حتى في حال وصول رئيس مصري 
»معتدل« من وجهة نظر إسرائيل إلى السلطة، فان هذا لن يغير من توجهها هذا.
حلفها   1979 عام  إسرائيل  خسرت   : جديدة  دولية  حتالفات  إيجاد  إلى  السعي   .3
االستراتيجي مع إيران الشاه، وفي 2010 خسرت حلفها االستراتيجي مع تركيا، 
ويبدو أنها أيضا في طريق خسارة صداقتها مع النظام في مصر، مبعنى آخر انهارت 
خارطة التحالفات االسرائيلة في املنطقة، وبدأت إسرائيل في السعي نحو  تأسيس 
حتالفات جديدة بديلة تعوض خسارتها اإلستراتيجية، وبحسب املعلومات التي 
نشرتها الصحافة اإلسرائيلية فقد بدأت إسرائيل تطوير شراكة عسكرية واستخباراتية 

جديدة مع اليونان وبلغاريا ودول أخرى في البلقان مثل اكرانيا ومقدونيا.24
فيما عدا هذه التغيرات الكبرى سواء على مستوى عاملي أم محلي، شهدت الساحة 
اإلسرائيلية مجموعة من املستجدات املهمة التي نلخصها في تقريرنا احلالي في سبعة 

محاور أساسية: 

املشهد التفاوضي 
بعد أشهر طويلة من توقف املفاوضات، وفي أعقاب جهود أميركية حثيثة انطلقت 
النهائي بني اإلسرائيليني والفلسطينيني،  الوضع  أيلول 2010 مفاوضات  أوائل  في 
غير ان هذه املفاوضات ما لبثت ان تعثرت وتوقفت من جديد بسبب موقف نتنياهو 
وحكومته الرافض لتجميد االستيطان، وذلك على  الرغم من كل اجلهود واإلغراءات 
األميركية غير املسبوقة التي قدمت له، بل ذهب نتنياهو إلى حد مطالبة الفلسطينيني 
باالعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مقابل جتميد االستيطان بضعة أشهر 

أخرى، وهو ما رفضه الفلسطينيون جملة وتفصيال. 
وميكن التلخيص ان سياسة نتنياهو اجتاه العملية التفاوضية في 2010 متيزت بتقاطع 
ومفاعيل  اإلسرائيلية  التفاوضية  للرؤى  شموليا  تراكما  متثل  أساسية  مركبات  ثالثة 

املمارسة السياسية اليومية في توجيه العالقة مع الفلسطينيني.

شهد العام 2010 تزايدا في عزلة 
إسرائيل وإقصاء غير معلن لها 

من قبل كثير من الدول 

انطلقت في أوائل أيلول 2010 
مفاوضات الوضع النهائي بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، 

غير ان هذه املفاوضات ما لبثت 
ان تعثرت وتوقفت 
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بإسرائيل •  باالعتراف  الفلسطيني  الطرف  مطالبة  في  تتمثل  االعتراف:  سياسات 
كدولة الشعب اليهودي، أي دولة يهودية، الذي رفعه نتنياهو إلى مصاف املطالب 
»الشرعية« من وجهة نظر إسرائيلية،  وغاية مثل هذه اإلستراتيجية االدعاء أن 
املشكلة ليست في قضية االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة، بل إن حقيقة 

املشكلة أن الفلسطينيني ال يعترفون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
خلط •  على  وترتكز  النهائي:  واحلّل  املرحلي  احلّل  بني  الفاصلة  احلدود  تشتيت 

األوراق، وخلق تداخل بني قضايا احلّل النهائي ونظيرتها في املرحلة النهائية، 
بغية التهرب من االستحقاقات املستوجبة في كّل مرحلة، إذ اتسم املسار التفاوضي 
خالل العام 2010 مبحاوالت إسرائيلية جادة للقفز بني األسالك وطرح أفكار 
مرحلية بصيغة حلول نهائية، كطرح حل الدولة ذات احلدود املؤقتة، أو جتاوز 

بعض القضايا النهائية في املداوالت بوصفها عصي على احلل. 
بابتداع  جملة من السياسات كأدوات جديدة إلدارة •  نتنياهو  إدارة الصراع:  برع 

الصراع بدل حله. فهو ينظر إلى املفاوضات كهدف بحّد ذاتها، ليس بالضرورة 
أن تقود إلى غاية أخرى. 

تداخلت هذه املركبات وتفاعلت فيما بينها، موضحة ومعللة املسار التفاوضي خالل 
العام 2010 بكثير من التفصيل. فاملطالبة باالعتراف بيهودية الدولة واخللط املتعمد 
لقضايا احلل املرحلي والنهائي ليست إال جزءا من إدارة الصراع. كما أن التهرب من 
حل الصراع، وتقصد إدارته دون نتيجة حتمية تتطلب البحث عن سياسات تفاوضية 
متوازية جتعل البحث في شكل املفاوضات وشروطها أهم من التفكير في مخرجاتها 

ضمن سياسة وضع العربة أمام احلصان.

مشهد العالقات اخلارجية
التحالفات  بناء  إعادة  خاللها  يتم  التغيير  من  حاسمة  مرحلة  في  املنطقة  دخلت 
اإلقليمية وتشكيلها، وتفرض التحوالت اإلقليمية نفسها على إسرائيل في ظل وضع 
تتعاظم فيه االنتقادات بسبب اجلمود على املسار التفاوضي مع الفلسطينيني، إضافة 
إلى تعاظم التوجهات العنصرية في التشريع القانوني اإلسرائيلي، خصوصًا في كل ما 
يتعلق مبؤسسات حقوق اإلنسان وتضييق اخلناق على املواطنني العرب، وهو ما يفاقم 

عزلة إسرائيل في احملافل الدولية. 

وميكن أن نلخص ثالثة توجهات إسرائيلية ملواجهة التحوالت اإلقليمية والضغوط 
الدولية:

تقابل إسرائيل التحوالت 
اإلقليمية التي تشهدها املنطقة 

بزيادة التعويل على قوتها 
العسكرية وعلى قوة الردع
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• الردعية 	 تفعيل قدرتها  العسكرية وعلى  القوة  التعويل اإلسرائيلي على  ازدياد 
الرؤية  مع  وتتماشى  الدولية  الظروف  تتبدل  حني  إلى  مخاطر  أي  وجه  في 
اإلسرائيلية، وهو ما ميكن تلمسه من خالل قرار احلكومة اإلسرائيلية تعزيز 
موازنة وزارة األمن، بعد تنحي الرئيس املصري حسني مبارك، والذي طاملا 
اعتبرته إسرائيل حليفا قويا في املنطقة، وتطور حالة عدم الوضوح في املنطقة 
بأشملها بعد تفجر الثورات الشعبية في بعض الدول العربية وزعزعة ثبات بعض 

األنظمة العربية املوالية للسياسات األميركية في املنطقة. 
• محاوالت احلكومة اإلسرائيلية تعميق تأثيرها على السياسة اخلارجية األميركية 	

من خالل إحراج الرئيس أوباما في ظل الضعف الذي تبديه إدارته، من خالل 
واملعارضة  املتحدة  الواليات  في  املتطرفة  الداخلية  السياسية  القوى  تفعيل 
ألوباما، الشيء الذي جتلى في االرتياح اإلسرائيلي من خسارته االنتخابات 

النصفية للكونغرس األميركي في تشرين الثاني 2010. 25 
• توسيع رقعة التأثير اإلسرائيلية في أقاليم ومناطق جديدة وبعيدة وعلى رأسها 	

دول شرق-جنوب آسيا والتي بدأت حتتل صدارة قوائم الدول القيادية في العالم 
على املستوى االقتصادي والتكنولوجي، كما هو احلال مع الصني والهند ودول 
أخرى، دون املس بالعالقات التقليدية مع الدول الغربية، التي تؤكد إسرائيل 
كل الوقت بأنها جزء ال يتجزأ منها، ولهذا على األخيرة اإلبقاء على احتضان 
إسرائيل حتى في الوقت الذي تتصرف فيه األخيرة بشكل غير مقبول، كما هو 

احلال مع االبن املدلل.   

املشهد السياسي
 تعزز على مدار العام 2010 أكثر فأكثر الطابع اليميني حلكومة نتنياهو، حيث تزايد 
خالل هذا العام الهجوم اليميني الذي يؤججه حزب »إسرائيل بيتنا« اليميني املتطّرف 
على املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل من جهة، وعلى احلريات الدميقراطية عامة من 

جهة أخرى، وهو ما حظي مبزيد من تأييد سائر عناصر احلكومة. 
باراك  إيهود  الدفاع اإلسرائيلي  قيام وزير  إثر  تعّزز  اليميني  أن طابع احلكومة  كما 
بتفكيك حزب العمل )محسوب على »اليسار الصهيوني«( واالنشقاق عنه وإعالن 
إقامة كتلة مستقلة باسم »استقالل« )عتسماؤوت(، وفي ضوء اتهام مسؤولني كبار في 
العمل باراك بأنه »ليس نسخة ثانية عن الليكود وإمنا نسخة طبق األصل عن ليبرمان«. 

 تعزز على مدار العام 2010 أكثر 
فأكثر الطابع اليميني حلكومة 
نتنياهو، حيث تزايد خالل هذا 

العام الهجوم اليميني الذي 
يؤججه حزب »إسرائيل بيتنا« 

اليميني املتطّرف على املواطنني 
الفلسطينيني في إسرائيل 
من جهة، وعلى احلريات 

الدميقراطية عامة من جهة 
أخرى
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وفيما بقيت »كتلة باراك« في االئتالف فإن سائر أعضاء كتلة العمل استقالوا منه فور 
حدوث هذا االنشقاق. 

تلك  االستيطان وال سيما  تنفيذ مشاريع  في  نتنياهو  استمرت حكومة  املقابل  في 
املتعلقة بتهويد القدس احملتلة، وفي عرقلة استئناف املفاوضات السياسية.

نتنياهو لم يتطلع في املجال السياسي إلى فعل أشياء كثيرة، وعلى ما يبدو فإن ذلك 
وقف وراء قراره إقامة حكومة إسرائيلية تستند أساًسا إلى ائتالف ميينّي كبير.

كما اتسم العام 2010 أيًضا باستشراء محاوالت اليمني رسم قواعد لعبة جديدة 
للدميقراطية اإلسرائيلية، وكان املبادر إلى معظمها حزب »إسرائيل بيتنا«. برز ذلك 
من خالل محاوالت دائمة لتمرير قوانني عنصرية تستهدف الفلسطينيني على جانبي 
»اخلط األخضر« وبوتيرة تصل تقريًبا إلى مشروع واحد في األسبوع وخالل العام 2010 
تخطت هذه احملاوالت املواطنني الفلسطينيني وانتقلت كي تطال أوساًطا يهودية ال 
تتماشى مع السياسة الرسمية للحكومة، وطالت احلمالت منظمات حقوق إنسان، 
ومنظمات مجتمع مدني، وانصبت بشكل خاص على صندوق إسرائيل اجلديد، كما 

طالت احلملة التيارات النقدية في اجلامعات اإلسرائيلية.

املشهد االمني العسكري 
قتال جديدة، وميلك سالحا  يطور طرق  أن من  مفادها  تقليدية  بذهنية عسكرية   
جديدا ومتطورا هو الذي ينتصر، واصلت إسرائيل عام 2010 االنشغال مبجموعة 

من امللفات األمنية،  والتهيؤ من أجل مواجهات مستقبلية أهمها: 
أكثر من سابقاتها، على جعل  امللف اإليراني :عملت احلكومة اإلسرائيلية احلالية،   
في  األولى  للمرة   ،2010 العام  مت  وقد  األول.  موضوعها  اإليراني  النووي  املوضوع 
األول  االستراتيجي  العدو  إيران هي  أن  اإلسرائيلي، اإلعالن رسميًا عن  اجليش  تاريخ 
إلسرائيل فيما تسربت كثير من التقديرات أن إسرائيل كانت وراء شن حرب سيبرية )أي 
حرب من خالل الفضاء االلكتروني لالنترنت( متثلت في نشر فيروس »ستوكسنيت« الذي 
اتهامات  إلى وجود  النووي، إضافة  البرنامج  اإليرانية26 وعطل  النووية  املنشآت  ضرب 
جلهاز املوساد باغتيال بعض العلماء اإليرانيني الذين لهم دور في تطوير البرنامج النووي، 
ويشير البعض أن هذه املعلومات وراء التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية التي عبر عنها 
مئير داغان الرئيس السابق جلهاز املوساد )ملخابرات اإلسرائيلية( بان إيران لن متتلك قنبلة 
نووية قبل العام 2015، وأنه ال حاجة للمسارعة لضربة عسكرية، لكن على الرغم من 

بذهنية عسكرية تقليدية مفادها 
أن من يطور طرق قتال جديدة، 
وميلك سالحا جديدا ومتطورا 

هو الذي ينتصر

مت العام 2010، للمرة األولى 
في تاريخ اجليش اإلسرائيلي، 
اإلعالن رسميًا عن أن إيران 

هي العدو االستراتيجي األول 
إلسرائيل 
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هذه املعلومات  تشير التدريبات واملناورات العسكرية - ولو نظريا- خاصة فعالية سالح 
الطيران امللفتة طيلة العام 2010، إلى أن إسرائيل ما زالت تتهيأ خلوض حرب في كل حلظة. 
 ،2010 عام  كبير  بشكل  اإلسرائيلية  التركية  العالقات  تراجعت  التركي:  امللف 
وبالوسع اعتماد نتائج املشتريات التركية من الصناعات العسكرية اإلسرائيلية لقياس 
مدى التراجع، حيث هبط حجم التبادل العسكري بني تل أبيب وأنقرة، وفق معطيات 
جديدة لدى وزارة الدفاع اإلسرائيلية، هبط من مليار دوالر في السنة املاضية، إلى ما 

بني 90 حتى 100 مليون دوالر، في كل سنة من السنوات الثالث األخيرة. 
سالم«.  والال  حرب  الال  »حالة  باعتبارها  السورية-اإلسرائيلية  العالقات  ملف 
كان جديد عام 2010، توافق املؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل على عدم 
تبني إستراتيجية تفاوضية مع سورية، كون سورية لن تخلص إسرائيل من املعضلة 
اإلستراتيجية التي ُدفعت إليها منذ حرب لبنان 2006، واالعتقاد ان سورية متمسكة 
الله وحماس.  إيران وحزب  مع  اإلستراتيجية  بعالقاتها  أي وقت مضى،  من  أكثر 
أثبتت سورية عام 2010 أنها ما زالت حاضرة بامتياز في الساحة اإلقليمية والدولية، 

وان نظرية سياسة عزل سورية سجلت فشال يثير قلق إسرائيل.
ملف حزب الله: تشكل التهدئة غير الرسمية بني إسرائيل وحزب الله إشارة لنجاح 
»الردع املتبادل« بني الطرفني منذ احلرب على لبنان صيف 2006 الذي وصل ذروته 

عام 2010. 
قطاع غزة: ظاهريا تشبه األوضاع القائمة عام 2010 بني إسرائيل وقطاع غزة الوضع 
الذي ساد عشية احلرب على القطاع عام 2008. فالتهديدات واحلشود اإلسرائيلية 
حول القطاع مشابهة لتلك التي أطلقت وحشدت قبيل حرب غزة في نهاية كانون األول 
2008، إال أن الظروف تغيرت، وبشكل كبير.األمر الذي يعود إلى عدة معطيات، 
أبرزها: أوال، من خالل املواجهات السابقة، يلحظ أن  القوة العسكرية مهما عظمت 
تعجز  عن حسم املعركة ملصلحة إسرائيل، والثاني، يبقى خيار مواجهة »إيران أواًل« هو 
الهاجس األمني األساسي في املرحلة الراهنة. واحلرب على غزة قد تندرج في سيناريو 
كابوسي، وهو قيام إسرائيل بفتح عدة جبهات منها جبهة حماس. من املستبعد أن 
تنشغل إسرائيل في جبهة واحدة، وخاصة أنها ال توجد لديها أية »ضمانة« إلمكانية 

جّر إيران وسورية لهذه املواجهة.

ظاهريا تشبه األوضاع القائمة 
عام 2010 بني إسرائيل وقطاع 
غزة الوضع الذي ساد عشية 
احلرب على القطاع عام 2008
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املشهد االقتصادي
شهد العام 2010 جناحًا كبيرًا لالقتصاد اإلسرائيلي، حيث عبر عن ذلك النجاح رئيس 
البنك املركزي ستانلي فيشر في خطابه أمام الكنيست على أنه » أحد أكثر السنوات جناحا«، 
وانعكس هذا النجاح في ارتفاع معدل النمو إلى 4٫5% ، انخفاض نسبة البطالة، ارتفاع 
مستوى التشغيل وزيادة االحتياطي النقدي. وتدفقت إلى االقتصاد اإلسرائيلي استثمارات 
خارجية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دوالر ما يعتبر حجما ضخما في ظل األزمة 
املالية العاملية. وقد نتج عن ارتفاع حجم االستثمارات اخلارجية املتدفقة ضخ كميات كبيرة 
من الدوالرات إلى السوق اإلسرائيلية من ناحية، والى زيادة الطلب على العملة احمللية من 
قبل هؤالء املستثمرين لدفع مرتبات املوظفني، شراء املواد اخلام، وكذلك دفع الضرائب 
للدولة من ناحية أخرى . كذلك شهد العام 2010 زيادة عدد الشركات اإلسرائيلية التي 
تصدر للواليات املتحدة بنسبة 11% وارتفع الناجت الفردي بنسبة 2٫7% بعد أن شهد انخفاضا 
بنسبة 1٫1% عام 2009. فيما انخفضت نسبة البطالة في العام 2010 إلى مستوى %6٫7 
بعد أن كانت 7٫9% عام 2009. من املؤشرات االيجابية األخرى التي شهدها االقتصاد 
اإلسرائيلي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية، حيث بلغت 52 مليار دوالر عام 2010 بعد 

أن كانت 45 مليار دوالر عام 2009. 

املشهد االجتماعي
امليادين  في  التحول  سيرورات  في  تباطؤًا  الثانية  األلفية  من  األول  العقد  شهد 
االجتماعية املختلفة مقارنة باملاضي، حيث سلك املجتمع اإلسرائيلي سلوك مجتمع 
مهاجرين كالسيكي، لعبت موجات الهجرة اجلماعية املتتالية، حتى منتصف سنوات 
القرن  تسعينيات  منذ  هويته.  صياغة  في  مركزيا   دورا  املاضي،  القرن  من  التسعني 
قد  املقتضيات  من  سيل  عبء  مواجهة  إلى  تضطر  لن  إسرائيل  ان  اتضح  املنصرم، 
تتطلبه منها هجرة جماعية كبيرة أخرى، حيث أن املجموعة السكانية اليهودية الكبيرة 
الوحيدة التي بقيت خارج إسرائيل هي تلك التي تعيش في الواليات املتحدة، وليس 
من املتوقع، في املدى املنظور على األقل، أن تضطر  إلى هجرة جماعية، أو أن تختار 
ذلك طواعية. في املقابل، تواصلت هجرة اليهود إلى إسرائيل ولكن بأعداد صغيرة 

سنويا، ليس من شأنها أن تترك أثرا على شكل املجتمع اآلخذ في االستقرار. 
تسعى إسرائيل في ظل هذه األوضاع، إلى التحول من مجتمع مهاجرين غير متجانس، 
على جميع األصعدة، إلى مجتمع تغلب عليه صفات املجتمع »األصالني« املتجانس رغم 
تعدد ثقافاته، مجتمع متكافل اجتماعيا، حداثي، ال تشكل فيه االنتماءات اإلثنية والدينية 

شهد العام 2010 جناحًا كبيرًا 
لالقتصاد اإلسرائيلي، حيث 
عبر عن ذلك النجاح رئيس 
البنك املركزي ستانلي فيشر 

في خطابه أمام الكنيست 
على أنه » أحد أكثر السنوات 

جناحا« 

تسعى إسرائيل في ظل 
هذه األوضاع، إلى التحول 
من مجتمع مهاجرين غير 

متجانس، على جميع األصعدة، 
إلى مجتمع تغلب عليه صفات 
املجتمع »األصالني« املتجانس
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العصب األهم واألبرز في صياغة هويته، مجتمع يسعى إلى التمّثل باملجتمعات الغربية 
ويحسب نفسه عليها كي ينأى عن املجتمعات العربية املجاورة، مجتمع يتجاوز ظروف 
تشكله األساسية كواقع استعماري ويدفع باجتاه تصالح مواطنيه مع املاضي للتمكن من 
التطور بشكل  طبيعي قدر اإلمكان، مجتمع يتمتع بدرجة عالية من االستقرار االجتماعي 

والسياسي واالقتصادي.
موجات  استيعاب  إلى  إسرائيل  اضطرار  عدم  بأن  جنزم  أن  ميكن  ثانية  ناحية  من 
كبيرة من هجرة اليهود، الذين يأتون عادة في أعقاب أزمات سياسية واقتصادية في 
البلدان التي أتوا منها ما يتطلب من الدولة إنفاقا كبيرا لضمان رفاهيتهم، يتيح للنخب 
اإلسرائيلية اجلديدة أن تسرع وتيرة انتقالها بعيدا عن سياسات الرفاه نحو النيوليبرالية 
في السياسات االقتصادية واالجتماعية، ونحو تقليص اإلنفاق احلكومي ومسؤولية 

الدولة جتاه الفئات الفقيرة، إضافة إلى تراجع اخلدمات االجتماعية األساسية.

 الفلسطينيون في إسرائيل
استمرت في العام 2010 محاوالت قمع الهوية الفلسطينية، ومحاوالت فرض 
الوالء على املواطنني الفلسطينيني بواسطة القانون. كما بدأت تترجم سياسات حزب 

»إسرائيل بيتنا« ومواقفه على أرض الواقع وفي مستويات عدة.
كان الطابع العام ألساليب التمييز وتعامل الدولة والقوانني العنصرية وإقصاء املجتمع 
الفلسطيني، حتى نهاية تسعينيات القرن املنصرم، يتم من خالل منح أفضلية لليهود عن طريق 
قوانني، وكان يتم التمييز عبر تبني سياسات متييزية غير معلنة، وقد كان التشديد األساسي 
على منح أفضلية عليا للقيم اليهودية كإطار عام لدولة إسرائيل. وقد حددت الدولة شرط 
املشاركة في اللعبة الدميقراطية بقبول القيم املكونة للدولة كدولة الشعب اليهودي. فيما  
نرى في السنوات األخيرة أن عملية سن القوانني تتسم باملس املباشر باملواطنني العرب. وان 
التركيز على قمع الهوية والوعي السياسي القومي، وفرض االعتراف بيهودية الدولة يتم 
بواسطة قوانني. منها قوانني ذات صبغة عقاب جماعي ومنها، وهي وسيلة أخطر، عقاب 
على مستوى األفراد عن طريق قانون اجلنسية وسجل السكان أو احلصول على بطاقة هوية. 
باإلضافة حتاول إسرائيل فرض ما يسمى »باخلدمة القومية- املدنية« على الشباب العرب 
بغية تشويه الوعي السياسي القومي وخلق غربة بني الشباب والوعي القومي، وفي املقابل 
مصاحله بينهم وبني مؤسسات الدولة واجليش، ما يشكل مرحلة انتقالية لتجنيد أكبر عدد 
ممكن من الشباب العرب. ناهيك عن انعكاس سياسات اإلهمال في ارتفاع مطرد ومقلق 

للعنف واجلرمية داخل املجتمع الفلسطيني .

استمرت في العام 2010 
محاوالت قمع الهوية 

الفلسطينية، ومحاوالت 
فرض الوالء على املواطنني 

الفلسطينيني بواسطة القانون

 عملية سن القوانني تتسم 
باملس املباشر باملواطنني 

العرب. وان التركيز على قمع 
الهوية والوعي السياسي 

القومي، وفرض االعتراف 
بيهودية الدولة يتم بواسطة 

قوانني
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http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1103106.html 20.2.2011 شوهد 

 :2009 االجتماعي  االستطالع  من  مأخوذة  معطيات  مجموعة  صحافي:  بيان   ،2010 املركزية،  اإلحصاء  دائرة     10 
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20    هآرتس، 2011/3/7 وعلى الرابط التالي 
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