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ملخص تنفيذي
 األحادي

ّ
نحو ترسيخ إسرائيل يهودية يمينية استيطانية، وتوجه لفرض الحل

هنيدة غانم

تأثر املشهد اإلسرائيلي عام 2015 مبجموعة من األحداث والعوامل الداخلية واإلقليمية 

املترابطة واملتشـــابكة، والتي تركت أثرها على تفاعالته الداخلية ووجهته املستقبلية. يقف 

على رأس هذه األحداث تشـــكيل بنيامني نتنياهو حكومته الرابعة باالســـتناد إلى ائتالف 

األحزاب اليمينية االســـتيطانية الدينية، وتصاعد سعي تيارات اليمني اجلديد لنزع شرعية 

معارضي االحتالل، والهبة الفلســـطينية املســـتمرة، وتقاطع هذه األحداث مع اســـتمرار 

التحوالت اإلقليمية العميقة، والتحلل املســـتمر للخارطة اجليو-استراتيجية القدمية، وعدم 

وضوح اخلارطة املقبلة. 

وتعكـــس آخر التطورات التي يتناولها التقريـــر، بالتفصيل في فصوله املختلفة حصيلة 

التحوالت البنيوية والسوسيولوجية العميقة التي تشهدها إسرائيل منذ عدة سنوات، والتي 

كنا فصلناها في تقاريرنا الســـابقة حول التحول املثابر للمجتمع اإلسرائيلي نحو مجتمع 

أكثر ميينية وتدينا وتصاعد هيمنة اليمني 1 اجلديد وقيمه السياسية على املشهد العام.

وفي هذا الســــياق، اتســــم عام 2015 بشكل خاص بـمســــاعي حكومة نتنياهو الرابعة 

وتيارات اليمني اجلديد باالســــتمرار في ما ســــبق من خطوات وإجراءات تهدف إلى حسم  

وترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية يهودية ميينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي 

على الفلسطينيني . وجتري عملية الترسيخ باألساس عبر ثالثة محاور أساسية هي:
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أوال، محور املواطنة- القومية من خالل ضبط  حّيز املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل؛ 

ثانيا، احملور الثقافي- املدني )civic( من خالل ضبط مســـاحات العمل وحريته املُتـاحة 

واخلطاب املمكن مع التيارات العلمانية- اليسارية في املجتمع اليهودي. 

ثالثا، احملور االستيطاني- السياسي من خالل ضبط العالقة مع املستوطنات/ األراضي 

احملتلة.

وتســــاهم تفاعالت املمارسات السياسية لترســــيخ الهوية اليمينية اليهودية االستيطانية 

للدولة على أرض الواقع، في تبلور ثقافة فاشــــية وقومية شوفينية في داخل إسرائيل مقابل 

بروز أبارتهايد عسكري استيطاني في األراضي الفلسطينية في طريق فرض احلّل األحادي.

إسرائيل 2015: دولة يهودية يمينية استيطانية. 1

متّر إسرائيل منذ عدة سنوات بتحوالت داخلية بنيوية تؤثر على مستقبلها وشكل هويتها 

السوســـيو- قومية وإدارتها للصراع مع الشـــعب الفلسطيني. وقد فصلنا هذه التحوالت 

في تقرير »مدار« الســـابق الذي ركز على صعود ما اصطلحنا على تســـميته »إســـرائيل 

الثالثـــة«، أي إســـرائيل اليمينية – االســـتيطانية واألكثر تدينا. واســـتعرضنا التغيرات 

التاريخية واالجتماعية والدميغرافية، وتغير بنية النخب التي أسهمت في صعود »إسرائيل 

الثالثة«، واآلثار السياســـية لهذه التغيرات خاصة من حيث تعزيز االستيطان ونخر القيم 

الدميقراطية في مؤسسات الدولة، واالجتاه نحو تبني قيم تعلي من اليهودية القبلية، مقابل 

قيم املواطنة الليبرالية.

وقد أثبتت املســـتجدات والتفاعالت الداخلية التي شهدتها إسرائيل عام 2015 وبداية 

هذا العام ثبات ســـيرورة التغير هذه، ومثابرة التحول باجتاه ترســـيخ هوية الدولة كدولة 

قومية يهودية واستيطانية. 

جتلت عملية الترسيخ هذه بشكل واضح مقابل ثالثة محاور:  محور املواطنة - القومية، 

واحملور الثقافي- املدني واحملور السياســـي- االســـتيطاني، حيث يتم ترسيخ املشروع 

االســـتيطاني  كجزء من اإلجماع الوطني واحليز السيادي الفعلي. ويسهم في تعزيز هذه 

التحوالت التي تقودها حكومة نتنياهو مبساندة اليمني اجلديد واالقتصاد القوي واملستقر 

في إسرائيل، وذلك رغم بعض التذبذبات التي شهدها عام 2015، وكذا الظروف اإلقليمية 

العاصفة وتفتت دول عربية محورية وحتلل التهديدات التي شكلتها مسبقا2 وعجز املجتمع 

الدولي عن إنهاء االحتالل واالنقسام الفلسطيني، وعدم وجود بديل فلسطيني فاعل. 

جاء تشـــكيل حكومة نتنياهو الرابعة التي أدت اليمني الدستورية في 17 أيار 2016 ليعزز 
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الســـيرورات املستمرة وليدعم ترسيخ إســـرائيل اليمينة االســـتيطانية اليهودية،  حيث تضم 

حكومة نتنياهو خمســـة أحزاب ميينية وحريدية واستيطانية، هي: الليكود )30 مقعًدا(؛ حزب 

»كلنا« برئاســـة موشـــيه كحلون )10 مقاعد(؛ حزب »البيت اليهودي« )8 مقاعد(؛ حزب شاس 

)7 مقاعد(؛ حزب يهدوت هتوراة )6 مقاعد(. ومع انقضاء عام على تشكيلها، تظهر تقسيمات 

الوظائف املفتاحية فيها وأداء وزرائها مدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية 

اليهودية اليمينية االســـتيطانية، سواء أكان تشريعيا أم مؤسساتيا أم ثقافيا أم سياسيا. فقد 

مت تنصيب أييلت شـــاكيد مـــن »البيت اليهودي« لوزارة العدل، وميـــري ريغف لوزارة الثقافة، 

ونفتالي بينيت لوزارة التربية والتعليم، وموشيه يعلون لوزارة الدفاع، وتسيبي حوطوبيلي كنائبة 

لوزير اخلارجية، وكلّها شخصيات حتمل افكارا ميينية متطرفة واستيطانية. باإلضافة إلى ذلك 

مت تنصيب شـــخصيات من خلفيات دينية اســـتيطانية وميينية في وظائف مفتاحية في الدولة 

خاصة في املجال األمني، كتعيني روني الشـــيخ قائدا عاما للشـــرطة، ويأتي ذلك على خلفية 

استمرار التغير في تركيبة مؤسسات أساسية كاجليش، حيث حل معتمر القلنسوة )الصهيونية 

- الدينيـــة( مكان ابن الكيبوتس اإلشـــكنازي الطليعي الذي هيمن على اجليش ســـابقا،3 إذ 

أصبح معتمرو هذه القبعات يشـــكلون اليوم حوالى 20% من الضباط مبســـتوى قائد ســـرية، 

ناهيك عن أن 62% من شـــبان املستوطنات يتجندون للوحدات »القتالية«4 في مقابل انخفاض 

مستمر لتمثيل الشرائح اإلشكنازية العلمانية العمالية الكالسيكية من أبناء مؤسسي الدولة.

وال تقتصـــر التغيرات على الشـــرائح النخبوية على املســـتوى الداخلي بل تتقاطع مع 

تغييرات في القماشـــة اإلنسانية للدبلوماسية اإلسرائيلية عبر تنصيب شخصيات معروفة 

مبواقفها املتطرفة وال تتصف »بالكياسة الدبلوماسية«،  وهو ما يعني أن التحول نحو قيم 

اليمني موجه للرأي العاملي أيضا. فقد قام نتنياهو بتعيني داني دانون ُمثال إلسرائيل في 

األمم املتحدة، وهو معروف مبواقفه املعارضة حلل الدولتني وتوجهاته العنصرية. وقام بتعيني 

دوري غولـــد، ملنصب مدير عام وزارة اخلارجيـــة، وهو معروف مبواقفه اليمينية احملافظة 

واملتدينة،5 وتعيني تسيبي حوطوبيلي نائبة لوزير اخلارجية وهي مستوطنة، ومعروفة بأنها 

أحد أقطاب الليكود الذين يؤمنون بأرض إسرائيل الكبرى، وتعيني رون ديرمر6 مستشار 

نتنياهو الســـابق سفيرا إلســـرائيل في الواليات املتحدة، وهو أحد املسؤولني عن األزمة 

الدبلوماسية بني البلدين في تخطيطه خلطاب نتنياهو في الكونغرس العام املاضي، وطرح 

اسم داني دايان مدير عام مجلس املستوطنات السابق سفيرا في البرازيل، ونّية نتنياهو 

تعيني فياما نيرنشـــطاين سفيرة إلسرائيل في إيطاليا، وهي يهودية إيطالية وكانت مقربة 

من اليمني اإليطالي في مكتب رئيس احلكومة.7

تتـــوازى هـــذه التغييرات على مســـتوى النخب، مع تغييرات على صعيد التشـــريعات 
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والقوانني. وتظهر متابعة التشـــريعات والقوانني املطروحة في الكنيست اإلسرائيلي تزايدا 

مســـتمرا في التشريعات التي تسهل عملية ترسيخ هوية إسرائيل اليهودية اليمينية، وذلك 

منذ  انتخاب حكومة نتنياهو الثانية في 2009، حيث ســـنت عدة قوانني تستهدف بحسب 

جمعية حقوق املواطن »الدميقراطية اإلسرائيلية« ومن بينها املساس بقيم حقوق اإلنسان، 

مثل املســـاواة وحرية التعبير واالحتجاج والتنظيم، واملســـاس مبؤسســـات الدميقراطية 

مثل الســـلطة القضائية واملؤسسة األكادميية ووســـائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني، 

واملساس بالفرد ومنظمات حقوق اإلنسان. 

وجـــرى جتديد تعديل قانون املواطنة، الذي مينع لم شـــمل عائالت فيها أحد الزوجني 

يحمل اجلنســـية اإلســـرائيلية واآلخر من الضفة أو القطاع أو دول عربية. وإقرار قانون 

اإلطعام القسري لألسرى املضربني عن الطعام، وقانون إعفاء توثيق التحقيق مع األسرى، 

ومترير قانون يوسع العقوبة على من يلقون حجارة باجتاه قوات االحتالل، وقانون مالحقة 

املنظمـــات احلقوقيـــة التي توثق مارســـات جيش االحتالل واملســـتوطنني، وقانون مينع 

احملكمة العليا من إلغاء قوانني ســـنها الكنيست وتتناقض مع قوانني أساس، التي تعتبر 

دســـتورية في إسرائيل، إضافة بالطبع إلى »قانون النكبة« الذي مينع إحياء ذكرى النكبة 

ويفرض عقوبات على مؤسسات حتيي هذه الذكرى.8

وكما أشـــرنا فإن عملية هندسة احليز العام وتثبيت وترســـيخ الهوية اليهودية القومية 

االستيطانية تتم باألساس مقابل ترسيم احلدود مع احملاور التالية:

1.1 محور المواطنة -  القومية: 

 تشـــهد إسرائيل منذ عدة سنوات ســـيرورة مثابرة لترسيخ هويتها كدولة قومية يهودية

ويأتي هذا أساســـا من أجل )ومن خالل( حســـم العالقة مع الفلســـطينيني، في إسرائيل 

وترســـيم حدود املواطنة املمكنة في هذا اإلطـــار، في ظل تصعيد خطاب املواطنة الكاملة 

من قبل الفلسطينيني في إسرائيل. وجتلت هذه السيرورة عام 2015 عبر مسار التشريع، 

وذلك من خالل وضع القوانني والتشريعات التي توضح مساحات العمل السياسي وسقف 

التغيير املســـموح به بالعمل البرملاني، ونوع اخلطاب املمكن، ومن خالل مسار التحريض 

السياســـي اليميني بزعامة نتنياهو ومشـــاركة زعماء اليمني مثل نفتالي بينيت وأفيغدور 

ليبرمـــان ووزيرة العدل إييلت شـــاكيد، ووزيرة الثقافة ميري ريغـــف واملنظمات اليمينية 

الشعبوية واملجتمعية. 

وقد بنى نتنياهو جناحه االنتخابي في انتخابات 2015 على التحريض على العرب مع 

مقولته »العرب يتدفقون إلى صناديق االقتراع بأعدادهم الكبيرة«، واســـتمر في تبني هذا 
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اخلطاب عبر لغة الوعيد التي استخدمها بعد عملية ديزنغوف التي نفذها نشأت ملحم من 

قرية عرعرة بقوله »إنه لن يسمح أن تكون دولتان داخل دولة إسرائيل.«9

وتشير التقارير املنشورة ملراكز مختلفة كما يظهر في فصل الفلسطينيون في إسرائيل 

في هذا التقرير  أن عام 2015 شـــهد ارتفاعـــا ملحوظا في مظاهر العنصرية والكراهية 

في إسرائيل، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2014. وتزايدت الكراهية بشكل خاص في 

ــرة االنتخابات األخيرة، في آذار 2015. وتظهـــر متابعة مقارنة خلطابات نتنياهو  أنه  فـت

منـــذ توقيع االتفاق بني إيران ودول مجلس األمن الدائمة وأملانيا )5+1( في متوز 2015 

انتقل من التلويح باخلطر الوجودي من النووي اإليراني إلى رفع علم »اخلطر اإلســـالمي« 

وربطه بخطر اإلرهاب »الكامن« في الفلســـطينيني في إسرائيل مرة، وفي أراضي الضفة 

والقطاع مرة أخرى. 

واّدعى نتنياهو في هذا السياق أن »أعضاء كنيست عرب ميشون وراء أعالم داعش«،10 

وذلك في مســـعى مثابر لنزع الشـــرعية عن مثليهم. وباإلضافة إلى تبني لغة حتريضية 

تخوينية، قام نتنياهو وحكومته بخطوتني حاسمتني في إطار خفض سقف العمل السياسي 

املمكن للعرب في إســـرائيل، أوال من خالل اتخاذ قرار بحظر احلركة اإلســـالمية -الشق 

الشـــمالي، حيث نشـــر القرار في  2015/11/15، أي بعد يومني من العمليات الدموية 

التـــي ضربت باريس وأوقعت حوالى 130 قتيال.11 وثانيـــا طرح نتنياهو لقانون اإلقصاء 

الذي يقصد منه بشكل خاص أعضاء »التجمع« في الكنيست، حيث أقرت جلنة الدستور 

والقانون والقضاء في الكنيست اإلســـرائيلي، يوم اإلثنني 2016/2/29 مشروع قانون 

يســـمح بإقالة عضو كنيســـت من دون حتديد فترة إبعاده عن الكنيست في حال أيد ذلك 

90 عضو كنيست.12

 علــــى صعيد آخــــر ، وبهدف التحكم باحليز الثقافي النقدي الفلســــطيني وحدود حريته، 

طرحت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغف قانون »الوالء في الثقافة« الذي يهدف إلى تغيير 

طريقة تقدمي منح وزارة الثقافة بحيث ميّكن هذا التعديل من ســــحب التمويل من جهة متس 

بعلــــم الدولة أو أحد رموزها أو تهينهــــا، أو حترض على العنصرية والعنف واالرهاب، ومن 

يعتبر يوم اســــتقالل إسرائيل يوم حداد أو ينفي كون إســــرائيل دولة يهودية ودميقراطية.13 

واملقصود طبعا هو املؤسسات الثقافية العربية، وكان النقاش حول التمويل احتدم على خلفية 

عرض مسرح امليدان في حيفا ملسرحية »الزمن املوازي« لألسير وليد دقة.14

تكمن خطورة طرح مشروع قانون اإلقصاء لنتنياهو ومشروع قانون الوالء الثقافي لريغف 

باإلضافة للغة التحريضية املثابرة التي يتبنيانها هما وأقطاب حكومتهما إلى محاولة ترســـيم 

احلدود بني املواطن اجليد واملواطن الســـيئ مبا يذكر بسياســـات إســـرائيل في فترة احلكم 
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العسكري )1948-1966(، وإعادة ترسيم العمل السياسي املمكن للمواطن العربي باالنطالق 

من قبول مبدئي بهوية الدولة اليهودية القومية ومبواطنته على أساس إقصائه، أو بكلمات أخرى 

حسم الهوية القومية اليهودية للدولة وإغالق الباب أمام أي محاولة لتغييرها سياسيا وتشريعيا.

وتنعكس السياســـات التحريضية جتاه العرب ومســـاعي نزع الشـــرعية عن مواطنتهم  

فـــي املواقـــف العامة من العـــرب في اســـرائيل وفي تعمق فكـــر الترانســـفير جتاههم. 

وبحســـب اســـتطالع يعد األضخم من نوعه لفحص التوجهات السياســـية في إسرائيل، 

ــرة املمتدة بني تشـــرين األول 2014 وأيار 2015 ،   نفـــذه معهـــد »بيو« األميركي في الفـت

أي قبل اندالع الهبة احلالية، فإن ما يقرب من نصف اإلســـرائيليني يريدون طرد العرب أو 

نقلهم خارج إسرائيل، حيث قال 48 باملئة من اإلسرائيليني اليهود إنهم يوافقون أو يوافقون 

بقـــوة علـــى ضرورة طرد العرب أو نقلهم خارج إســـرائيل، وقد أيد الطرد ما بني 54 و71 

في املئة من اليهود الذين يعتبرون أنفسهم متشددين أو متدينني أو محافظني مقارنة بستة 

وثالثني في املئة من العلمانيني. 15

2. 1  المحور الثقافي- السياسي

يوضح فصل املشـــهد احلزبي الداخلي أنه بالتوازي مـــع محاوالت تقليص حيز العمل 

السياسي للفلسطينيني في إسرائيل، وتصعيد التضييق والتحريض عليهم، مقابل التشديد 

على هوية الدولة القومية اليهودية وقيم الوالء لها، شـــهد عام 2015 مســـاعَي حثيثة لضبط 

الهويـــة الثقافيـــة واملدنية داخل املجتمع اليهودي للجماعة اليهوديـــة كهوية ميينية. مت ذلك 

عبـــر إطالق مجموعة من احلمالت واملبادرات والتشـــريعات لنزع الشـــرعية عن احلركات 

واملنظمات والشـــخصيات املعارضة لالحتالل، والتشـــكيك في والئها للدولة ومتثيلها على 

حافة اخليانة. ونشـــرت في هذا اإلطار حركة »إم ترتســـو« اليمينيـــة في 14 كانون األول 

2015  تقريرا عنوانه »املدسوســـون«16 ضمنته أسماء منظمات إسرائيلية تتلقى الدعم من 

مولني خارجيني من أجل »تشويه وجه إسرائيل وحتويل جنود إسرائيل إلى مجرمي حرب«. 

واتهمت »إم ترتســـو« املنظمات التي تشترك مبعارضة االحتالل بأنها تتلقى أمواال من 

منظمات معادية إلسرائيل وأخرى فلسطينية عبر حتوير كامل للحقائق. وقد نشرت احلركة 

صور وأســـماء الناشـــطني في منظمات ضد االحتالل كحركة »لنكسر الصمت«، وحظيت 

باهتمام إعالمي ومبســـاحة تغطية واسعة وبدعم شـــخصيات سياسية مهمة. وبعد جناح 

حملتها هذه أطلقت احلركة حملة »مدسوســـون في الثقافة«  سعت عبرها كما نشرت إلى 

»كشـــف  املدسوســـني من قبل الصندوق اجلديد17 ومنظماته«، وعلـــى الرغم من أن هذه 
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احلملة القت اســـتنكارا واسعا أدى إلى استقالة مدير املنظمة 18 إال أن هذه احلملة تشي 

باألجواء احمليطة بعمل احلركات املعارضة لالحتالل، وحتول عملها إلى مهمة صعبة وسط 

اســـتقواء احلركات اليمينية واليمني املتطرف. وتزامنت احلملة مع بث تقرير صحافي في 

القناة الثانية في ســـياق أحد أهم البرامج االســـتقصائية يدعي قيام ناشطني في حركة 

»تعايش« بتســـليم عمالء لألمن الفلســـطيني من أجل إعدامهم وهو مـــا لم يثبت بالطبع، 

واعتقل اثنان من نشـــطاء تعايش على خلفية هذا التقرير، لكن األهم ما جاء في التقرير 

هو أن إعداده مت عبر جتنيد نشطاء من حركة »حتى هنا- عاد كان« اليمينية، التي تهدف 

أصال إلى التجســـس على النشطاء ضد االحتالل ومحاربتهم، ودسهم بني نشطاء تعايش 

من أجل »كشفهم«.19

ومن أجل تضييق اخلناق على احلركات املعارضة لالحتالل، طرح حزب »البيت اليهودي« 

على جدول أعمال الكنيست، في 2015/07/13، مشروع »قانون اجلمعيات«، وذلك غداة 

صدور تقرير جلنة تقصي احلقائق الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خالل 

العدوان على غزة في الصيف املاضي. ويهدف مشروع القانون إلى تضييق اخلناق بشكل 

كبير على منظمات حقوق اإلنســـان، وخاصة في مجال التمويل، إذ ينص على أن اجلمعية 

التـــي حتصـــل على متويل حكومات أجنبية مببلغ يزيد عن 50 ألف دوالر، ســـيتم تعريفها 

»جمعيـــة خارج«، وســـتلزم بدفع ضريبة تعـــادل 37% من املبلغ. ويلزم مشـــروع القانون 

اجلمعيات بأن تضع على موقعها االلكتروني وأوراق مراســـالتها الرسمية اسم الدولة التي 

متنحها الدعم.  كما يطلب اقتراح املشروع من الوزارات واجليش اإلسرائيلي االمتناع عن 

التعاون مع هذه اجلمعيات.20 

وفي 2015/12/27، صادقت اللجنة الوزارية لشـــؤون التشـــريع على هذا االقتراح، 

وعلى اقتراح آخر ماثل لعضو الكنيســـت الياتوف من »إســـرائيل بيتنا«، باإلضافة إلى 

اقتراح قانون حكومي ماثل تقدمت به وزيرة العدل ـ إيليت شـــكيدـ ووفقه تلزم اجلمعيات 

التـــي معظم متويلها من دول أجنبية التصريح بهذا بإصداراتها الرســـمّية، ويتوجب على 

موظفيها أن يعلقوا شارة خاصة في الكنيست وفي كل لقاء يحضره مثل جمهور.21

وتتقاطع مشــــاريع التضييق على املعارضني لالحتالل وإظهارهم كمتطرفني غير موالني، 

ومشــــروع الوالء الثقافي لريغف، وغير ذلك من التشــــريعات، مع واقع إعالمي مجند طوعيا 

لترويــــج قيم اليمــــني وخطاب الوالء للدولة والتحريض ضد الفلســــطينيني على جانبي اخلط 

األخضــــر، وذلك علــــى الرغم مــــن أن اقطاب اليمــــني يحاولون اتهام اإلعــــالم والصحافة 

باليســــارية.22 وفيما تعبر صحيفة يســــرائيل اليوم وموقع والــــال اإلخباري عن خط نتنياهو 

وتدافع عنه، فان جريدة يديعوت املنافســــة -وموقعها- على سبيل املثال تسعى لتجاوزهما 
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مــــن اليمني، وكذلك األمر مع صحيفة معاريف، وتظل هآرتس الصحيفة الوحيدة التي تتبنى 

خطــــا نقديا يدافع عن قيم »ليبرالية« مقابل قيم »القومية الفاشــــية« التي تروجها الصحف 

األخرى، والتي تغلغلت الى شــــرائح كثيرة من املجتمــــع كما يوضح الفصل االجتماعي في 

هذا التقرير.

3. 1 محور االستيطان

تتضافر التحوالت باجتاه اليمني واليمني املتطرف مع زيادة مستمرة في قوة املستوطنني 

في احليز السياســـي وفـــي مواقع اتخاذ القرار، وذلك منذ إقامـــة حكومة نتنياهو األولى 

1996. وتنعكس هذه التحوالت على مكانة املشروع االستيطاني الذي حتول من مشروع 

»إشـــكالي« فـــي احليز العام إلى جزء من اإلجماع الوطنـــي املهيمن، ودخلت قياداته إلى 

معاقل احلكم، مبا في ذلك احملكمة العليا التي يجلس فيها اليوم مســـتوطن، وإلى قيادات 

اجليش والشـــرطة، إضافة إلى احلكومة والكنيســـت. وتظهر السيرورات املرتبطة بتعاظم 

قوة املستوطنني وفكرهم أن عملية ضم املستوطنات إلى إسرائيل جتري عمليا على أرض 

الواقع، من غير أن تعلن رســـميا، وأن أي اتفاق مســـتقبلي مع الفلسطينيني سينطلق من 

أرض الواقع بوقائعه التي فرضتها إسرائيل وحددت معاملها وحدودها.

ــرات البنيوية   وكنا أشـــرنا إلى هـــذا التحول في تقرير مـــدار 2014 وربطناه بالتغـي

والدميغرافية في إســـرائيل، حيث يصل عدد املســـتوطنني اليوم إلى 10%، من املواطنني 

اليهود وإلى التديني املســـتمر للصهيونية مقابل انكماش قوة العلمانية. كل هذا ناهيك عن 

أن املســـتوطنات تشـــكل »بنك مصوتني« مهما لليمني مبا في ذلك الليكود. ويبدو أن وجود 

حاملي الفكر االســـتيطاني على رأس متخذي القرار اليوم يسهم في ترسيخ املستوطنات 

كجزء من اإلجماع، إذ يجلسون في احلكومة ويتبوؤن مناصب حاسمة. فلم تؤد مارسات 

جماعات »شبيبة التالل« و»تدفيع الثمن« وغيرهما من الفئات االستيطانية املتطرفة خاصة 

بعد حرق عائلة الدوابشة واملمارسات اإلجرامية23 إلى زعزعة اإلجماع حول املستوطنات، 

بل إلى تعزيزه إلى حّد  بعيد، وذلك من خالل احلديث عن وجود أعشاب ضارة غير مسؤولة 

ومتطرفة ال متثل أغلبية املستوطنني الذين يحافظون على القانون. 

وناهيك عن تضمني املســـتوطنات كجزء من اإلجماع العام، فقد مت الشروع أيضا في 

مســـاٍع لتبييض البؤر التي أقيمت بدون موافقة رسمية إسرائيلية، إذ ينص البند 84 من 

اتفاقية االئتالف بني الليكود و »البيت اليهودي« على إقامة طاقم »مهني« يعمل على تثبيت 

كافة املباني واألحياء االســـتيطانية التي أقيمت في الضفة )املقصود: البؤر االستيطانية 

التي أقامتها عصابات املستوطنني، وعمليا حتويلها إلى مستوطنات ثابتة(. 
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وأشار تقرير حلركة السالم اآلن إلى أن حكومة نتنياهو الرابعة بدأت عام 2015 ببناء 

1800 وحدة سكنية في املســـتوطنات، 69% منها بنيت في مستوطنات معزولة، وأضاف 

التقريـــر أنه منذ انتخاب نتنياهو في 2009 بنيت في املســـتوطنات املعزولة 7683 وحدة 

ســـكن شـــكلت 61% من مجموع ما بني، ما يوضح الوجهة السياســـية للحكومة لفرض 

وتثبيت الوقائع على األرض.24 

تتأســــس عملية تضمني املســــتوطنات في اإلجماع وضمها بحكم األمر الواقع إلى حدود 

الدولة على جتاهل مطلق لوجود ولرغبات وتطلعات الشــــعب الفلســــطيني، وتعني  فعليا تبني 

»احلل األحادي« الذي يتم عبره وضع خارطة إسرائيل املستقبلية والعمل وفقها  بغض النظر 

عن تطلعات الطرف اآلخر وبال عالقة مع القرارات واملبادرات الدولية التي يتعرض لها فصل 

العالقات الفلسطينية- اإلسرائيلية في هذا التقرير.

ويؤكد تقرير منظمة »يش دين«  )منظمة متطوعني إسرائيلية حلقوق اإلنسان(، الذي صدر 

في شــــباط من هذا العام مســــاعي حكومة إسرائيل هذه،  ويشــــير إلى أن حكومة إسرائيل 

تبنت، بصورة غير رســــمية، مضامني تقرير »جلنة ليفي«، ومؤداها أن الضفة الغربية ليست 

أرضا محتلة، وال مانع من إنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها!، وتعمل وفق ذلك على 

أرض الواقع، في ما يتعلق بشرعنة البؤر االستيطانية »غير القانونية«.

ويبنّي تقرير »يش دين« اجلديد كيف تتنصل حكومة إســـرائيل، خالل السنوات الثالث 

ــرة بوجه خاص، من جميع التزاماتهـــا وتعهداتها مبوجب القوانني واملواثيق الدولية  األخـي

في كل ما يتصل بواجبها، القانوني والسياسي واألخالقي، في حماية املمتلكات اخلاصة 

للسكان الفلسطينيني في املناطق الفلسطينية احملتلة، اخلاضعة مباشرة ملنظومة القوانني 

اإلسرائيلية وللسيطرة العســـكرية اإلسرائيلية، وهي املمتلكات التي يحّرم القانون الدولي 

املساس بها والتعدي عليها، بل ُيلزم بحمايتها واحملافظة عليها.25

أنتجت سياســـة االستيطان وانسداد األفق السياسي واستمرار االحتالل مع وجود سلطة 

وطنية حتكم في األماكن ذات الكثافة الســـكانية الفلســـطينية، واقعا سياســـيا مركبا،  يدمج 

بـــني أدوات األبارتهايد من حيث وجود واقع ثنائي ومنظومة قضائية مزدوجة وفصل ســـكاني 

مبني على تفاضلية قومية اســـتعمارية، وبني االســـتعمار االســـتيطاني، من حيث اســـتمرار 

مشاريع البناء والتوســـع وتبييض البؤر االستيطانية وإحالل املستوطنات على مناطق واسعة 

من األرض احملتلة ومســـاعي تطهير مناطق ج ومنظومة االحتالل العسكري التي تشكل مظلة 

السيادة العليا. يجعل هذا التركيب الواقع في األراضي احملتلة أشد تعقيدا من  نظام الفصل 

العنصري في جنوب إفريقيا بسبب بعده العسكري، وأكثر بشاعة من حيث متظهره وتعبيراته 

ومارسته اليومية. وال يعود هذا التعقيد فقط إلى إغالق إسرائيل بشكل تام ملساحات املواطنة 
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للفلســـطينيني ســـواء في دولة مســـتقلة لهم أو املواطنة في دولة واحدة للجميع عبر الضم، بل 

بسبب اســـتخدام حجة »الواقع املؤقت« للحكم العســـكري، واالدعاء بأن هذا الواقع سينتهي 

فقط مع اتفاق سياســـي تقوم بإفشـــاله والتهرب منه بشـــكل مثابر من أجل توسيع املشروع 

االستيطاني وتغيير الواقع على األرض ثم حتويل الواقع املستجد إلى »احلل«.

ميكن في هذا السياق إدراج تراجع حزب العمل عن حّل الدولتني، وطرح مشروع جديد 

لالنســـحاب األحادي،26 أي في ســـياق االنطواء حتت مظلة احللول األحادية، التي يشكل 

االستيطان من جهة، والتحول املثابر للمجتمع اإلسرائيلي نحو اليمني واليمني املتطرف من 

جهة أخرى رافعتها. فقد  صادق مؤمتر حزب العمل الذي ُعقد مساء يوم 7 شباط 2016 

باإلجماع على خطة أطلق عليها اسم »خطة االنفصال عن الفلسطينيني« سبق أن طرحها 

رئيس احلزب وحتالف »املعســـكر الصهيوني« زعيم املعارضة في الكنيســـت اإلسرائيلي 

إسحق هيرتسوغ، وتشمل انفصااًل أحادّي اجلانب عن مناطق في الضفة الغربية. ومنذ أن 

طرح هيرتسوغ هذه اخلطة في مؤمتر »معهد أبحاث األمن القومي« الذي عقد في النصف 

الثاني من شـــهر كانون الثاني 2016، ال ينفك يؤكـــد أن الهدف األول منها هو »احلفاظ 

على أغلبية يهودية في دولة إسرائيل« و »تعزيز األمن«.

4. 1 إسرائيل ما بين الهبة الشعبية واتجاه فرض »الحل االحادي«

 تشكل مساعي ترسيخ الهوية اليهودية القومية في داخل اخلط األخضر وحتديد سقف 

مواطنة العرب من جهة، ومن جهة أخرى ترســـيخ املشـــروع االســـتيطاني في األراضي 

احملتلة وضم املســـتوطنات عمليا إلى إســـرائيل بدون إعالن هذا رسميا، تشكل جزءا من 

اخلطوات األحادية التي تقوم بها إســـرائيل باجتاه حسم املستقبل السياسي، وحسم نوع 

العالقة مع الفلسطينيني على جانبي اخلط االخضر. 

تتقاطـــع مقترحات األحزاب املختلفة لتبني حلول من طرف واحد، ســـواء كما يطرحها 

الليكود أو حزب العمل، ناهيك عن أحزاب اليمني االستيطاني، فعليا مع ما تقوم به إسرائيل 

على أرض الواقع في ســـبيل حســـم احلـــل وفق تصورها. على الرغم مـــن قول كثير من 

احملللني واملراقبني وحتى السياسيني واعتقادنا سابقا أن سياسة نتنياهو   جتاه الصراع 

تندرج حتت عنوان »إدارة الصراع«، إال أن املمارســـات على أرض الواقع والتشـــريعات 

ــرات البنيوية التي يقودها، تظهر أنه يقوم فعليا وعلى ارض الواقع بتنفيذ حل من  والتغيـي

طرف واحد، أساسه ضم املستوطنات ومناطق واسعة من مناطق »ج« التي حتتضن حاليا 

نسبة عالية من مشاريع التوسع االستيطاني، واعتبار الواقع الفلسطيني احلالي هو الدولة 

مع تغييرات ما إضافية. وتندرج في هذا السياق احلملة التي تقودها احلكومة اإلسرائيلية 
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ضد القيادة الفلســـطينية لتحميلها مسئولية »االنسداد السياسي«، أو االدعاء بانها غير 

قادرة على الوصول إلى حل، إضافة إلى رفض املبادرات السياسية للحل، وآخرها املبادرة 

الفرنســـية، والتي تطرقنا لها في فصل إسرائيل واملسألة الفلسطينية والتهرب بشكل دائم 

من املبادرات الدولية.

على الرغم من ذلك، ورغم اخلطوات التي يقوم بها نتنياهو من أجل فرض حل أحادي على 

الفلســـطينيني في الضفة والقطاع، ومســـاعي ترســـيخ يهودية الدولة وإغالق مساحات العمل 

السياســـي للفلسطينيني في إسرائيل، فإن خطواته هذه ميكن أن تواجه، بسب وجود عاملني، 

أهمهما العامل الفلســـطيني، وقدرته على لعب دور حاســـم في تعطيـــل احلل، وأيضا العامل 

الدولي الذي ميكن أن يلعب دورا مساندا للفلسطينيني خاصة، كحركة املقاطعة مثال.

وتظهـــر الهبة احلالية التي انطلقت في تشـــرين األول 2015، وبطابعها املميز إلى حّد 

بعيـــد، الدور الذي ميكن أن يلعبه الفلســـطيني مقابل محـــاوالت فرض حل أحادي. تتميز 

الهبـــة احلالية، خالفا لالنتفاضة األولى والثانية ولصور النضال الفلســـطيني  في مراحله 

املختلفة، بطابعها )الفردي( وغير احلزبي، وشكلها غير املنظم، وبتوزع أحداثها في داخل 

إســـرائيل وفي أراضي الضفة الغربية على حّد ســـواء، وهو ما يعني أساسا عدم إمكانية 

التنبؤ بأحداثها ومبنفذي هجماتها وبتطورها. وقد كشـــفت هذه الهبة بشكلها احلالي عدة 

أمور مهمة:

هشاشـــة االفتراض اإلســـرائيلي أنه ميكـــن احلصول على األمن في ظل اســـتمرار . 1

االحتالل. 

أن إسرائيل غير قادرة على فرض الوضع الذي تريده من طرف واحد، وأن الفلسطيني . 2

ميتلك قدرة على التفاعل وتغيير املجريات في هذا الســـياق نشـــير بشكل خاص إلى 

ما حدث في القدس احملتلة خالل الهبة الشـــعبية، فبعد أن ضمتها إسرائيل وأعلنتها 

جزءا من عاصمتها املوحدة وشـــددت على كونها العاصمة املوحدة واألبدية، فإن الهبة 

الشـــعبية فيها كشـــفت عن ركاكة هذا الدمج، وكانت أول خطوات قامت بها إسرائيل 

حملاصـــرة الهبة والتعامل معها فـــي املدينة هو وضع احلواجز علـــى مداخل األحياء 

الفلســـطينية والتعامل معها كما يتم التعامل مع باقي األراضي احملتلة، وتشديد نقاط 

الفصل بينها وبني األحياء اليهودية، وهو ما يعني االنسحاب فعليا من شعار العاصمة 

املوحدة. يشار إلى أن اخلطوات اإلسرائيلية األمنية في القدس، خاصة وضع احلواجز 

علـــى مداخـــل األحياء العربية وتشـــديد التفتيش في نقاط التمـــاس أثارت موجة من 

االنتقادات الداخلية السياســـية، كما خرجت عدة صحف بعناوين أن نتنياهو يقســـم 

القدس وهو فعليا ما كان على األرض.
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أبرزت األحداث اليومية فشل إخفاء الفلسطينيني خلف جدار الفصل وحتويل االحتالل . 3

إلى غير مرئي، فقد أعادت األحداث الفلسطيني إلى قلب املشهد اإلسرائيلي، كمشكلة 

يجب التعامل معها.

تعـــذر القضاء على الهبة بالطرق العســـكرية التقليدية، إذ إن آليـــات القمع واملراقبة . 4

والتحكم املختلفة ليست قادرة عن التنبؤ مبن وأين وكيف سيكون احلدث، وذلك بسبب 

الطابع الفردي للهبة وكونها غير منظمة وخارج األطر احلزبية التقليدية.

 إن قمع إســـرائيل املثابر واملتراكم للمقاومة الفلســـطينية املؤطرة واحلزبية وتصفيتها . 5

للقيادات الفلســـطينية ثم مســـاعيها جتميد الســـلطة على دورها احلالي وفرض احلل 

األحادي الذي تضع مالمحه، ال يأخذ بعني االعتبار أن املقاومة في حال انهيار األطر 

وعدم وجود حل، قادرة على التجدد وإعادة التشـــكل في دوائر أخرى وبأشكال جديدة 

ال تنفع معها أدوات القمع التقليدية، بل إن »عدم مأسستها« وتذررها يحولها إلى غير 

قابلة لالحتواء.

 باإلضافة إلى ما كشـــفته الهبة من أن احلل األحادي ميكن أن يعطل فلســـطينياـ ال بد من 

األخذ بعني االعتبار العامل الدولي املســـاند واملرتبط بشـــكل خاص بتصاعد جناحات حركة 

املقاطعة وسحب االستثمارات )BDS( وتزايد عزلة إسرائيل .

فإلى جانب قرار االحتاد األوروبي وسم منتجات املستوطنات الذي أثار زوبعة من الغضب 

اإلسرائيلي كما يوضح ذلك فصل عالقات إسرائيل اخلارجية، استمرت حركة املقاطعة إلسرائيل 

في العام املاضي في العمل ومراكمة الدعم خاصة في اجلامعات واملؤسسات االكادميية. فقد 

قررت اجلمعية األميركية لألنثروبولوجيا مقاطعة املؤسســـات األكادميية في إســـرائيل، ورفعت 

اجلمعيـــة قرارهـــا إلى الهيئة العامة لألعضـــاء إلقرار املقاطعة. تعتبر هـــذه اجلمعية من أهم 

اجلمعيات األكادميية في الواليات املتحدة األميركية، فهي تضم أثني عشـــر ألف عضو من كل 

العالم، منهم ثالثني باحثا من إسرائيل، الذين حاولوا منع اتخاذ القرار املذكور دون جدوى. كما 

وّقع عشرات األكادمييني اإليطاليني على وثيقة تؤّيد مقاطعة املؤسسات األكادميية اإلسرائيلية، 

وتشـــهد اجلامعات األوروبية واألميركية حركة نشطة لدفع املقاطعة األكادميية وتوسيعها على 

مســـتوى احتادات الطلبة واحملاضرين . فقد انضم االحتاد الوطني لطلبة بريطانيا إلى حملة 

مقاطعة إســـرائيل والذي يضـــم نحو7 ماليني عضو. وأقر املجلـــس التنفيذي لالحتاد بأغلبية 

األعضاء قرار االنضمام حلملة املقاطعة. كما منع الصندوق القـومـي اإلسرائيلـي من املشاركة 

في معرض دولي سنوي للمنظمات غير احلكومية في فنلندا. 27 

وترى إسرائيل في حمالت املقاطعة تهديدًا إستراتيجيًا 28ملصاحلها وأنها تهدف حملوها عن 

اخلارطة وتهدد شـــرعيتها، فيما حذر رؤســـاء اجلامعات اإلسرائيلية من تنامي حملة املقاطعة 



25
تقـريـر "مـدار"  

2016

األكادمييـــة واعتبروها كارثة علمية واقتصادية. وقال الرئيس اإلســـرائيلي ريفلني إن املقاطعة 

األكادميية تهديد استراتيجي إلسرائيل. وقال نتنياهو ملؤمتر مضاد حلركة املقاطعة: ال مستقبل 

يهوديًا من دون الدولة اليهودية. وملواجهة حملة املقاطعة تبنت إســـرائيل سياسة نزع الشرعية 

عن حملة املقاطعة من باب ربطها بالالسامية، وبدعم اإلرهاب، وبأنها تهدف إلى نزع الشرعية 

عن إســـرائيل، وليس االعتراض على االحتالل، كما يوضح ذلك فصل العالقات اخلارجية في 

التقرير.

وفي مقابل العامل الذاتي الفلســـطيني والعامل املساند الدولي، ال بد من اإلشارة إلى عدة 

شـــروط موضوعية محيطة قد تسهل إلســـرائيل عملية »احلل األحادي« وحتللها من الضوابط 

التي ميكن أن تكبحها، وعلى رأسها بالطبع التحوالت اإلقليمية وانشغال العالم العربي بجروحه 

الداخلية الذي يوضحه الفصل العسكري واألمني في هذا التقرير.

فقد شـــهد عام 2015 تواصل التحول الذي طرأ مع اندالع ثورات العالم العربي، واملتمثل 

في انهيار الدولة العربية القطرية وتفكك اجليوش التقليدية في عدة دول والتي كانت تشكل في 

مرحلة ما تهديدا إلســـرائيل كاجليش العراقي واجليش الســـوري، وهو ما أفضى إلى حتسن 

مكانة إســـرائيل في ميزان القوى االســـتراتيجي، إضافة إلى ذلك لم تعد إسرائيل اليوم عدوة 

مشـــتركة للدول العربية، وترى أن مصاحلها تتقاطع بشـــكل مكشوف مع دول في املنطقة في 

املناورات واحملاور بســـبب التســـوية مع طهران بشـــأن البرنامج النووي كما يوضح الفصل 

األمني العسكري في هذا التقرير، وبسبب االنقسام الفلسطيني والوهن العام ملنظمة التحرير 

كما يوضح فصل العالقات الفلسطينيية - اإلسرائيلية في التقرير أيضا. 

وبغياب احلاضنة العربية للفلســـطينيني وتفكك اجلبهة املعادية إلســـرائيل، التي اســـتمرت 

60 ســـنة، وغياب قـــوة ردع دولية حقيقية، وفي ظل انشـــغال الواليات املتحـــدة في معركتها 

االنتخابية الداخلية وتســـابق مرشحيها في إبداء الدعم إلســـرائيل، جتد إسرائيل نفسها في 

وضع اســـتراتيجي مثالي على األقل مرحليا لتمرير مخططاتها التي يقف الفلســـطيني وحيدًا 

في وجهها.

الهوامش: 
»اليمن اجلديد« أحد التســـميات الدارجة في إســـرائيل للتمييز بني تيار اليمني التنقيحي التقليدي، ويتألف هذا اليمني اجلديد من حتالف كل   1

من األحزاب احلريدية )املتشددة دينًيا(، واألحزاب املتدينة القومية، واملستوطنني، وأعضاء الكنيست املتطرفني في حزب الليكود، واجلماعات 

القومية املتطرفة املنضوية ضمن حزب »إسرائيل بيتنا«، وحركات شبه فاشية مثل »إم ترتسو« )إذا أردمت( و«عاد كان« )حتى هنا( وغيرهما.

انظر/ي انطوان شـــلحت »الفصل السياسي –احلزبي«، في هذا التقرير. ال بد من اإلشارة إلى ان تقرير مدار االستراتيجي 2010 املشهد 

اإلسرائيلي 2009 تفحص صعود تيار اليمني اجلديد وتقاطعه مع الفكر النيوليبرالي واستشرف مزيدا من ترسخ هيمنته على إسرائيل.

انظر/ي فادي نحاس فصل املشهد االمني-العسكري في هذا التقرير.  2

انظر/ي كوبي بن سمحون »متى وكيف حتول اجليش اإلسرائيلي الى جيش متدين،« ملحق ه�آرت�س، 2014/11/2، على الرابط التالي:   3

http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2472342

لالســـتزادة عن التغيرات في بنية اجليش انظر/ي ياغيل ليفي »الضابط األعلى«:تديني اجليش في إســـرائيل، مكتبة ســـافير، 2015.   4
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)بالعبرية( وأيضا أنطوان شلحت وبالل ضاهر، 2016 »ياغيل ليفي في مقابلة خاصة عن تديني اجليش ومواضيع أخرى،« مجلة قضايا 

إسرائيلية، عدد61، اذار )قريبًا(.

http://www. :أيضا نظر/ي عاموس هرئيل، 13% من ضباط املجموعات مســـتوطنني،« هآرتـــس،2010/9/29. على الرابط التالي  

haaretz.co.il/news/politics/1.1223129 )اخر مشاهدة 2016/2/15( 
5.  دوري غولد، املعركة على القدس: التحدي السياسي إلسرائيل، تل أبيب: منشورات يديعوت، 2008 )بالعبرية(.

رون ديرمر )1971-( كاتب وصحافي عمل في جريدة اجليرزاليم بوســـت، ســـبق وكتب خطابات ناتان شيرانســـكي والحقا خطابات   6

نتنياهو، عمل مستشارا لنتنياهو حني كان وزيرا للمالية في حكومة شارون 2003 ثم عينه نتنياهو مندوب اقتصادي في واشنطن، شغل 

منصب مستشار لنتنياهو في انتخابات 2009 السابق. للمزيد حول مواقفة انظر/ي زاكي شالوم »سفير إسرائيل في الواليات املتحدة 

عن عالقة الدولتني«  مباط عال، عدد 550 ب 18/ أيار/2014 .

انظر/ي مهند مصطفى »مشهد العالقات اخلارجية« في هذا التقرير.  7

لالســـتزادة حول القوانني والتشـــريعات العنصرية انظر/ي امللحق فـــي التقرير وأيضا زور/ي املوقع االلكتروني للمركز الفلســـطيني   8

http://goo.gl/iL3uU8:للدراسات اإلسرائيلية-مدار، زاوية الراصد القانوني على الرابط التالي

انظر/ي همت زعبي، فصل »الفلسطينيون في إسرائيل« في هذا التقرير.  9

انظر/ي دوف حنني، »مقترح نتنياهو لطرد أعضاء الكنيست العرب جزء من هجوم على الدميقراطية،« هجادا هسماليت ، 20165/2/8،   10

على الرابط التالي:  http://goo.gl/DFxGCw )اخر مشاهدة 2016/3/5(

وزارة القضاء، مجلد 7147 من 2015/11/17  11

12  انظر/ي املركز الفلســـطيني للدراســـات اإلســـرائيلية-مدار، »»قانون اإلقصاء« هدفه ردع أعضاء الكنيســـت العرب،!« تقرير خاص، 

2016/3/3، متوفر على الرابط التالي: http://goo.gl/QRYgue )آخر مشاهدة 2016/3/5(

http://www.ynet.:2016/1/26، على الرابط التالي ، Ynet 13  موران ازوالي، » قانون ريجف اجلديد: ال متويل بدون والء« موقع

co.il/articles/0,7340,L-4757888,00.html )شوهد 2016/2/5(
انظر/ي موران ازوالي، املستشـــار القانوني وافق على قانون الوالء مليري ريجف،« موقع YNET، 2016/2/24، على الرابط التالي:    14

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770342,00.html )آخر مشاهدة 2016/3/5(
http://  :جيفري هيلر، »اســـتطالع: نصف اإلســـرائيليني تقريبا يريدون طرد العرب،« رويترز، 2016/3/8. متوفر على الرابط التالي  15

ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0WA1T2 )آخر مشاهدة 2016/3/9(
ام ترتسو، تقرير املدسوسون، 2015، متوفر على الرابط التالي: https://goo.gl/uZIMaS )اخر مشاهدة 2016/3/6(  16

17  املقصود صندوق إســـرائيل اجلديد« وهو صندوق منح لدعم املشـــاريع املجتمعية » التي تدافع عن قيم الدميقراطية واملســـاواة والعدل 

لكل سكان إسرائيل« وذلك كما جاء على الصفحة الرئيسية للصندوق . للمزيد زور/ي الصفحة الرسمية للصندوق على الرابط التالي: 

http://www.nif.org.il/about
http://www.haaretz. :هآرتس، »ام ترتســـو« أطلقـــت حملة ضد الفنانني واملثقفني«، هآرتس ، 2016/1/27، على الرابـــط التالي  18

co.il/gallery/1.2832968 )آخر مشاهدة 2016/3/5(
http://www. :نشيط اليسار املتطرف الذي يهدد حياة الفلسطينيون« 2016/1/6. على الرابط التالي« Makoاملوقع االلكتروني ل  19

mako.co.il/news-israel/local-q1_2016/Article-4d059f14b881251004.htm )آخر مشـــاهدة 2015/3/5( للمزيد 
عن االســـتعانة بنشـــطاء اليمني وعن جتند الصحافة خلدمة اجندات اليمني، انظر/ي عميرة هاس، »املدسوسون في التقرير،« هآرتس، 

2016/1/9: على الرابط التالي: http://www.haaretz.co.il/news/shabahit/1.2818232 )آخر مشاهدة 2016/3/5(

https://www.knesset.gov.il/privatelaw/:لالطالع على اقتراح نص القانون يرجى زيارة موقع الكنيست على الرابط التالي  20

rtf.1729/data/20) آخر مشاهدة 2016/02/01(
21  يونتـــان ليـــس، »الوزراء صّوتوا مع قانون يحدد من عمل اجلمعيات املمولة باألســـاس من دول أجنبية،« هآرتس، 2015/12/27 على 

الرابط التاليhttp://www.haaretz.co.il/news/politi/ 1.2807596 )شوهد 2016/2/1(

http://www.haaretz.co.il/blogs/ :انظر/ي دان كســـبي »اإلعـــالم ميينـــي« ه�آرت����س، 2015/11/2: علـــى الرابـــط التالـــي  22

dancaspi/1/2766146 )آخر مشاهدة 2016/3/5 (.
23 انظر/ي مثال »عرس الكراهية: يحتفلون ويطعنون صورة الطفل دوابشـــة«، موقع YNET 2015/12/24 متوفر على الرابط التالي 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4743575,00.html )آخر مشاهدة 2016/3/5(
 http://peacenow.org.il/2015Report :حركة السالم اآلن، ملخص االستيطان ل2015، 2016/2/14. متوفر على الرابط التالي  24

)آخر مشاهدة 2016/3/5(
25  املشـــهد اإلســـرائيلي، »حكومة إســـرائيل تتبنى وتطبق، بصمت ودون قراررســـمي، تقرير »جلنة ليفي« لشـــرعنة البؤراالســـتيطانية 

»غيرالقانونيـــة«: الضفة الغربيةليســـت أراضي محتلة!« املشـــهد اإلســـرائيلي 2016/3/8. ص.5 .املركز الفلســـطيني للدراســـات 

اإلسرائيلية . وعلى الرابط التالي: http://goo.gl/BBZpSD )آخر مشاهدة 2016/3/9(

http://goo.gl/   :26  انظر/ي املركز الفلســـطيني للدراسات اإلســـرائيلية-مدار، »»! تقارير خاصة ،2016/2/9، على الرابط التالي

erivMA  )آخر مشاهدة 2016/3/5(
27  انظـــر/ي فنلندا تقاطع الكيـــرن كييمت »موقع nrg 195.2015، على الرابط التالي: http://goo.gl/z4WfSm  )آخر مشـــاهدة 

 )2016/6/3

28  لالستزادة راجع/ي مهند مصطفى »مشهد العالقات اخلارجية« في هذا التقرير.

2009 

)قريبا(

ثم

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

مشاهدة

)آخر مشاهدة 2016/3/1(

آخر مشاهدة

آخر مشاهدة

آخر مشاهدة

مشاهدة


