
 
15/12/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باحث للدراسات
الستراتيجيةاالفلسطينية و  

«إسرائيل»تحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   



 
15/12/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1

 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2

 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3

 وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث  4

 

            

 ةستراتيجي  إلاة ولسياسي  العدو وتداعياتها اة في كيان لفاشي  اتنامي ثقافة 

 

 مدخل

خيرة، في صيغ مختلفة، السؤال طرح في السنوات األوروبا، ي  أرجاء ألحال في العدو، مثلما هي افي كيان 

؟ لثانييةاة لعالمي يالحير  انياء ة أثلبشيري  االماضيي وميا لملتيه مين وييالت عليى  ات القرنذاته: هل ستعود ثالثيني  

لعهيد اليذ  اكمن في طرح على المستوى المبدئي. والجوا  يي   ر ولكن هذا السؤال المهم  التاريخ نفسه قد ال يتكر  

ففييي لينييه بييدأت تنمييو ة. لعملي يياة ولحقيقي ييا راتهاولييى، أ  قبييل أن تعطييي الحيير  مؤ  يية األسييبا الحيير  العالمي يي

 قليميييإاواقييع هتميياب بالنسييبة للثييارة لإإكثيير سييتنتاجات األص منهييا اإة يمكيين أن نسييتخلة فكري ييسييياقات نيري يي

خضير ألامين  أضواء التحذير قد بدأت تنتقل منذ اآلن ن  أن هذه المقارنة يتبي    جرلقائم اليوب. وعندما ن  الدولي او

تبلييورت  ة للقييرن العشييرين، وفيهيياقييرن التاسييع عشيير كانيية البداييية الحقيقي ييات الصييفر. فثمانيني ييألاللييون ا إلييى

 ة وضد  لحقيقي  ا ةالديمقراطي   د جماهير الشعب ضد  فة، تلك التي تجن  ة المتطر  لشوفيني  ا ةيديولوجيا الحديثة للقومي  األ

خير آلاورفض  لحقداصبح أنسان، وقة الكراهية لتراث لقوق اإة. في لينه تعم  لمثالي  اة خالقي  ألا ةنساني  لقيم اإا

بوجيه  ا  نفجيار عسيكري  جاهزة لإ ةة لقيقي  ة سياسي  ل إلى قو  نتيرت اللحية المناسبة لتتحو  إة يديولوجي  أة ل قو  يشك  

 لجميع. ا

ة قراطي ييهييا ديملصييهيوني، لكن  ا لعييدو  ابميين فيييهم كيييان  ،ةقراطي ييلديماتطبيييا  ليييوبا عييييد   لكييل  ا لواقييع أن  او

ة لغربي ياة لضيف  الحال في التالل، مثلما هي آخر وتقيم في مناطا اإ التي تستعبد على نحو طبيعي  عبا  سياد األ
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جيير  إنتخابييات لزابييا  وت  أ لشييك  هييا مييع ذلييك ت  ، لكن  «أبرتهايييد»ة والجييوالن، نييياب تمييييز عنصيير  وقطيياغ  ييز  

 ة. ة وعادي  مور طبيعي  ألا ة وكأن  برلماني  

ندمجيية بييالتغييرات ة م  لها كانيية قبييل كييل  يييء ايياهرة ثقافي يية فييي تشييك  الفا ييي   ن  ألقييول اباختصييار يمكيين و

سييتوعبة إلعشييرين. وهييي التاسييع عشيير وا ة بييين القييرنيننتقالي يية اإالواسييعة التييي وقعيية فييي أوروبييا فييي الفتيير

نسيان، اإفنسيان. ليى اإإطرأ تغيير دراماتيكي في النيرة  خرىأة، ومن جهة جتماعي  ة اإعناصر من الدارويني  

خيير مين القيرن التاسيع جتماعي فيي العقيد األسي علم النفس اإلذ  هو من مؤس  ا بحسب رأ   وستاف لوبون،

ومن هنا ينبع  كه المشاعر والغرائز والمخاوف والكراهية.ستنيرا ، بل مخلوق تحر  م   ا  عقالني   عشر، ليس مخلوقا  

سيتخداب الجمياهير لييس مين خيالل إ لاليا ، هيي فين   كيان العدوة، وبالتالي في لغربي  اة السياسة في الديمقراطي   ن  أ

 دناها. أو هاة، بما فيها أخس  ساسي  هم األلباطاتهم، و رائزإلى مشاعرهم وإه لى فهمهم ووعيهم بل التوج  إه التوج  

تحية  لعيدواالتيي تجير  اآلن فيي كييان  ةلسيلبي  ا ةلواقيع بعيض مين مضيامين الثيورة الثقافي يافيي  وهذه هيي

نسياني الحقيقيي، ولييث ثقافية الكيذ  التيراث اإ ة ضيد  لهمجي يالحير  اليث رهابي بنيامين نتنياهو، إاإ راف 

 نسيجاب ميع الخي   اإ رض، ولييث ف يلخيار اليداخل وامعارضيين مين لاكيل  ضيد   والديما وجيا والتحريض الفظ  

، وليث الحير  لسائدةاهي  لسلطة باتةاأماب قادة  نبطاحالجبن واإنضباط الذاتي وإاوجماغ وعبادة اإ لحاكما

ة ة لتحطييم قواعيد اللعبية الديمقراطي ية البرلماني ي لبي يسيتخداب األضد السلطة القضائية في ذروتهيا، ولييث بيات إ

ل الجيش اإسرائيلي على مدى العقود الثالثية األخييرة إليى أداة تنفييذ، لييس ة، نمطا  مقبوال ، وليث تحو  الليبرالي  

ة، ة العنصري  را  باأليديولوجيات الديني  ما بات يعمل متأث  هات المستوى السياسي المنتخب فق ، وإن  قرارات وتوج  ل

وصيوال  إليى ة، ة والمهني ية التربوي ية جوانيب الحيياة العسيكري  ووفقا  لتفسيرات  الة المستوطنين التيي طالية كاف ي

 ل ذروتها بقتل عائليةالمواطنين الفلسطينيين العز   ة ضد  بي  لتي بلغة فيها ممارسات المستوطنين اإرهاا لمرللةا

لشهيد دوابشة لرقا  تحة  طاء ولماية الجيش اإسرائيلي والقادة العسكريين والسياسيين ورجال الدين الطفل ا

ضيين بصيفتهم محر   ميا أيضيا  مون  طياء  فحسيب، وإن  ة، لييس بصيفتهم يقيد  سية العسيكري  من داخل وخار  المؤس  

  برياء.ألاعتداء على أمالك وأرواح المواطنين الفلسطينيين ا  في أليان كثيرة في اإن فعلي  ومشاركي

رهابي إيهود بياراك، رئييس الحكومية الحالي ية إاسبا، ألاة لسياق هاجم رئيس الحكومة اإسرائيلي  افي هذا 

إن ييه " :اإسييرائيلي، وقييال ي منصييب ورييير األميينلعنصيير  أفيغييدور ليبرمييان لتييول  ا بنيييامين نتنييياهو، الختييياره

: أضيافو. "لفا يي ةايل، التي أصييبة ببيوادر قبل عليه لكومة إسرائباإمكان الن ير إلى المنحدر الخطر الذ  ت  

"إنه يتوج ب أن تكون هذه األليداث التيي وصيلة ذروتهيا بةقالية  وريير اليدفاغ السيابا، يعيالون، ضيوءا  ألمير 

وق سيلوكي ات الحكومية، ومنا يدة ن يرأسها. هنياك عليم أسيود يرفيرف فيبشأن ما يجر  في الحكومة، بما فيه م

 ".ا  رستيقاا لكل  من يملك ضميلإ

 ةلصهيوني  اة لفاشي  اينشتاين وأ

ليى إرسيائل »ميركيية فيي بيا  األ« نيوييورك تيايمز»نشيرت صيحيفة  1948ول في الرابع مين كيانون األ

ومعييه نحييو م يية  ،ميركييي الجنسييية ألبييرت أينشييتاينالمولييد األعييالم اليهييود  األلميياني رسييالة بتوقيييع ال« المحييرر
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رين والمعنيين بالشأن العاب. الرسالة كانة عليى درجية ة من اليهود و ير اليهود من كبار العلماء والمفك   خصي  

 ول، ونشرت في الرابعكانون األ 2ه كتبها في ن  أنا ناللظ ن  أرتها الصحيفة، لتى ة، وهكذا قد  قصوى من األهمي  

  صيحيفة أليى المحيرر فيي إن بعيض رسيائل القيراء أعتبيار خذنا في اإأذا إمنه. وهذه سرعة كبيرة في النشر 

هيا ن  ألحرفي على الير م مين اها شرت بنص  لى النشر. كذلك فةن الرسالة ن  إن تستغرق  هرا  لتجد طريقها أمكن ي

يلصيحيفة فيي هيذا اإا  رسالة تنشرها أا  وتزيد كثيرا في مسالتها عن طويلة نسبي   ة ة مالليية جانبي يطيار. وثم 

مين رفضيه التياريخي المعيروف  والد   من عاب   قل  أرسالة أينشتاين جاءت بعد  وهي أن   ،يرادهاإمن  خرى البد  أ

ضيفي عليى هيذه الرسيالة مزييدا  مين مير اليذ  ي  ل رئيس لهيا، األو  أن يكون بألغاصب عليه الكيان اعرض دولة ل

 ين يكون ميلها.ألى إجه وين تت  ألى إفي "إسرائيل" وسياساتها ون رأيه األهمية بشأ

دت الرسيالة فاكتسيبة . وقد عيالنا ئاان لكياة في ة الصهيوني  لتحذير من الفا ي  اموضوغ هذه الرسالة كان 

اآلن مجيددا  مييركيين يسيهمون ا  اليسياريين األة كبيرة، لتى أن أعدادا  كبييرة مين الكت يهمي  أخيرة في اآلونة األ

ليدعم اهو الذ  يعتمد وجوده وبقاؤه على لمطلقة، واة لغاصب نحو الفا ي  الكيان انزالق إفي التحذير من سرعة 

نتقيياداتهم إسييتراتيجي العسييكر ، ويبنييون وجي والسياسييي، وبطبيعيية الحييال، اإقتصيياد  والتكنولييميركييي اإألا

لكيان وقيم المجتمع اباعد بين نياب جاه الخطر الذ  ي  ت  هذا اإة على دالئل عديدة في ة والخارجي  لسياساته الداخلي  

ييا  عليى السيؤال: متيى ليم تكين لرسالة تزداد من خالل التفاصيل التي توردها والتي ترد  عملاة همي  أميركي، واأل

 ة؟ سرائيل فا ي  إ

 شرت في نيويورك تايمز: كما ن  « رسالة أينشتاين»وفي ما يلي نص 

 لى محرر  نيويورك تايمز إ»

 -الحريية  -للقلا في رماننا اهيور ليز   أو لركية، " لييروت "  ة األ د إثارة  من بين اليواهر السياسي  

ة في إسرائيل الحديثة التأسيس. وهو ليز  سياسيي وثييا الصيلة للغايية فيي تنييميه ومناهجيه وفلسيفته السياسيي  

تباغ تنييم إتسل  ار يون تسييفائي أة ومن ل من عضوي  ة. لقد تشك  ة والفا ي  لزا  الناري  جتماعي لألهه اإوتوج  

ية  وطني ية  يوفيني  ة يميني يمية إرهابي ية، السيابا، وهيو مني  لوطني ياة لعسيكري  امة لمني  ا – لؤمي قة بة وضيي  ة متعص 

 األفا، في فلسطين. 

يييات المتحييدة حييز  للوالة التييي يقييوب بهييا منيياليم بيييغن رعيييم هييذا ال: "والزيييارة الحالي ييينشييتاينأضييي  وي  

ة القادمية، ولتمتيين اليرواب  سيرائيلي  نتخابيات اإميركيي ليه فيي اإنطباعيا  بالتأيييد األإمحسوبة بوضيوح لتعطيي 

ميييركيين قييد متحييدة. إن عديييدين ميين الييوطنيين األة المحافييية فييي الواليييات الة مييع العناصيير الصييهيوني  السياسييي  

ن يعارضون الفكر الفا ي فيي جمييع ول ك الذيأن أر وليس من المتصو   سماءهم للترليب بهذه الزيارة.أعاروا أ

سماءهم وتأييدهم أن يضيفوا أجاهاته، يمكن ت  إل السيد بيغن ووا معلومات صحيحة عن سج  ذا ما تلق  إنحاءالعالم، أ

 لها. لى الحركة التي يمث  إ

 نطباغإة لصالح بيغن وخلا ة ومياهر عام  فقبل أن يقع ضرر ال يمكن إصالله عن طريا مساهمات مالي  

ن أميركي ن على الرأ  العاب األسرائيل، يتعي  إة في د العناصر الفا ي  ميركا يؤي  أفي فلسطين بأن قسما  كبيرا  من 
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ة لحييز  بيييغن ليسية بييأ  ليال مر ييدا  لطابعييه البيانييات العلني ي ل السييد بيييغن ولركتييه وأهيدافهما. إن  يعليم بسييج  

 قرييب   هيم لتيى وقية  ن  أة، فيي ليين ة ومناهضة اإمبريالي يقراطي  ية والديماليوب عن الحر  ثون هم يتحد  الحقيقي. إن  

فعاليه طابعيه الحقيقيي، ويمكننيا أالحز  اإرهابي يفضيح فيي  ة. إن  رون صرالة بمذهب الدولة الفا ي  كانوا يبش  

سيلوكهم فيي  : "إن  ينشيتاينأوييردف ن يفعيل فيي المسيتقبل". أعيه ن نتوق  أله الماضية بميا يمكين فعاأن نحكم من أ

ة يهودي   راض  أع خار  الطرق الرئيسة وتحي  بها صادما . هذه القرية التي تق ة كان مثاال  قرية دير ياسين العربي  

نيسيان هاجمية  9ن تسيتخدب القريية كقاعيدة لهيا. وفيي أرادت أة عربي ي يياد  أت ها رد  ن  إلم تشترك في الحر ، بل 

رجيال  واميرأة  240المسالمة التي ليم تكين هيدفا  فيي القتيال وقتلية معييم سيكانها، ة هذه القرية عصابات إرهابي  

ميينهم علييى قيييد الحييياة لتستعرضييهم كأسييرى فييي  ييوارغ القييد . لقييد فييزغ معيييم  قليييل   وطفييال  والتفييية بعييدد  

ردن. ك  يرق األلى الملك عبد اللــه مليإعتذار إة المجتمع اليهود  من هذا الفعل، وبعثة الوكالة اليهودية ببرقي  

ولكن اإرهابيين، الذين هم بعيدون عن الشعور بالعار من فعلهم، كانوا فخيورين بهيذه المذبحية ونشيروها عليى 

مية والفوضيى العارمية فيي واسع، ودعوا المراسلين األجانب الموجودين في البليد ليشياهدوا الجثيث المكو   نطاق  

 ل طابع وأفعال لز  الحرية".  لادث دير ياسين يمث   دير ياسين. إن  

ية المتطر  رون داخل المجتمع اليهود  بخلي  من القومي يهم يبش  إن  ": لقولاإلى  ينشتاينأوينتهي  ة فية والتزم 

نتهياك اإضيرابات وعليى إاعتيادوا عليى  ،خيرىة األليزا  الفا يي  ق العنصير . و يأنهم  يأن األالديني والتفيو  

سييية علييى قترلييوا قييياب نقابييات مؤس  إههم الييرئيس ة. وفييي تييوج  ة الحيير  مالي ييممارسيية الضييغ  لتحطيييم النقابييات الع

البريطيانيين، وافتتحية  قية ضيد  عميال عني  متفر  أ. ومارسوا خالل السنوات الماضيية يطاليالنموذ  الفا ي اإ

رهيا  فيي المجتميع اليهيود  فيي فلسيطين. رن لكم اإمة  تياير ون تسفائي لؤوومي ومني   -جماعات ايتسل 

ون بنياءهم ينضيم  أهيم ال ييدعون طلا علييهم الرصياأل ألن  أ  هم، والبالغون ثون ضد  لمعلمون ض ربوا ألنهم يتحد  ا

خاف اإرهيابيون أنتشار سير النوافذ والسرقات الواسعة اإة والضر  وتكجرامي  ليهم. وبأساليب العصابات اإإ

 ان وجنوا ثمنا  باهيا ". السك  

اءة في فلسيطين. فهيم عضاء لز  الحرية ال دور لهم في اإنجارات البن  أ إن  ": القوللكاتب مقاله باثم ختم 

يأوجيوههم عين نشياط اليدفاغ اليهيود . رضيا  وليم يبنيوا مسيتوطنات وأ يالوا بألم يستصلحوا  ا جهيودهم التيي م 

 ن  إ. نساسييا  لجلييب مييواطنيهم الفا ييييأسيية هييا ضيي يلة ومكر  فييي مجييال الهجييرة فةن   جييون الدعاييية لهييا كثيييرا  يرو  

التجاورات بين المزاعم الجري ة التي يطلقها بيغن ولزبه وإنجاراتهم في الماضي وفي فلسطين ال تحميل طيابع 

اليهيود والعير   رهيا   ضيد    ال تخط يه عيين لحيز  فا يي يعيد اإلز  سياسي عياد . هيذا هيو الطيابع اليذ

الهييدف فييي ضييوء  لتييي هيييا« القائييدةالدوليية »مييور، كمييا يعييد ين علييى السييواء،، وإسيياءة تصييوير األوالبريطيياني

ي عرف الحقيقية عين السييد بييغن ولركتيه فيي هيذا البليد. وإن  ن ت  أم حت  عتبارات المذكورة فةن من الم  اإ ا يزييد مم 

و لتى لفضح أمحاوالت بيغن،  لملة ضد   ة قد رفضة  ن  ميركي  ة األالقيادة العليا للصهيوني   ن  أمور مأساوية األ

ليى هيذه الوسييلة للنشير إدناه يلجأون أعين الموق   ألنصارها من وراء دعم بيغن. لهذا فةن  سرائيل إخطارها على أ

ن ال يدعموا هيذا الميهير أون كل المعنيين على ا ببيغن ولزبه، ويحث  ة لقائا قليلة مناسبة فيما يتعل  موا عد  ليقد  

 . 1948كانون االول 2ة". نيويورك، ر للفا ي  المتأخ  
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ل إليى الليكيود ليذ  تحيو  ا ن ال فرق بيين ليز  الحرييةأن لوجدوا لى اآلإلو عا وا  ،يهدلعل أينشتاين ومؤي  

لكييان طيوال السينين منيذ نشيأتها، وأن ال اهذا لزا  التي لكمة وتحكم األبين و لكيان لاليا ،افيما بعد، ويحكم 

. لقيد «فلسيطين»توالوا عليى لكيم  نسرائيليين الذيمن الزعماء والقادة العسكرين اإ فرق بين مناليم بيغن وأ 

ة هي ة والعنصري  ة ونزعتها اإرهابي  لزا  والتنييمات اإسرائيلة. وبقية الفا ي  ة في تأسيس األرت الفا ي  تجذ  

ضيون إرهيا  دهم. وليم يعيد اليهيود يتعر  كل مين يؤي ي العر  وضد   سرائيليين ضد  د خطوط الساسة اإالتي تحد  

امهم ...فيما عيدا كتفاء بتأييد سياسات لك  واإ بتعاد عن تأييد لقوق الفلسطينيينموا اإتعل   ة فقدسرائيلي  ة اإالفا ي  

 سرائيلي ولده. اليسار اإل في بعض ة التي تتمث  القل  

ليى إميركيا أاب ا. لم يتنبيه لك يشرت رسالة أينشتاين فةن  ي ا  منه لم يتحق  تبة ون  جله ك  أا الهدف الذ  من م  أ

 الفلسيطينيين بشييكل   العير  وضييد   سيرائيلية ضييد  ة اإول واليرئيس للفا ييي  أصييبحوا هيم الييداعم األا التحيذير. وهيذ

بشع من مجزرة دير ياسين داخل فلسطين وخارجها، أسرائيل ما هو إرتكبة إميركا وأموالها أخاأل. وبأسلحة 

ة لولشييي  ا سييرائيلإ  ن يقييول عيين لييروأتييرى ميياذا كييان يمكيين ألينشييتاين وعلييى األخييص فييي لبنييان. وبالتييالي 

ن ييرى أينشيتاين ورفاقيه أرى ماذا كان يمكن رهابي؟ ت  ة اإة على لبنان وعلى  زة وعن لصار  زجرامي  إاو

ييفييي هجميية القييو   لييى  ييزة إ نسييانيةإا يصييال المسيياعداتإسييرائيلية علييى سييفينة تركييية تحيياول ة اإات الخاص 

 المحاصرة؟ !

لى الياء. وذهب نداء إميركا لها من األل  أسرائيل بمساعدة ودعم إة سعة واردادت عمقا  وعنفا  فا ي  لقد ات  

 درا  الرياح. أة سرائيلي  ة الدولة اإأينشتاين بالحذر من فا ي  

يألية فيي ليز ، ممث   1948ة في إسرائيل عاب لقد كانة الفا ي   فيةن  2016اب مين عياب ي يا اآلن فيي هيذه األم 

ة. ة والعسكري  ة، المدني  ة والخارجي  وسياساتها الداخلي   ساتهاى مؤس  في  ت  سرائيلية متدت لتشمل الدولة اإإة الفا ي  

ة وفييي كيفي يي 1948عيير   لحاقييدة  ضييد  اة لعنصييري  ا وضييوح لاليييا  فييي سياسيياتها سييرائيل بكييل  إة ى فا ييي  وتتبييد  

ين شييتات ميين المبعييدفلسييطينيي ال يضييا  فييي سياسييات الكيييان ضييد  أى هم. وهييي تتبييد  ة ضييد  معاملتهييا اإقصييائي  

أرراقهييم وبيييوتهم لعييودة إلييى افييي  ةة والوطني يينسيياني  ة قلييم كييل لقييوقهم اإن تلغييي بجيير  أالييذين تريييد  لالج ييين،او

ى كذلك في طريقة تعاملها مع مشروغ دولة فلسطين العتيدة. إنها تختار بنفسها من تتركه طليقيا  لمسلوبة. وتتبد  ا

لياالت   يد  أسيرائيل فيي إة دون محاكميات. بيل تبيدو فا يي  هاميات ومين ت  إر إلقاءه فيي السيجن مين دون ومن تقر  

لشروط  رضاء  إتي نزعة عن نفسها سالح المقاومة فها في طريقة تعاملها مع السلطة الفلسطينية التها وتطر  لد  

 ،سييرائيل مطالبهيياذ إالسييلطة الفلسييطينية تنف يي مقابييل. إن      أن تحصييل لتييى اآلن علييى أميين دون  ،لكييياناقييادة 

رض الدولية التيي أح، اقبلوا بوجود المستوطنين عليى متنعوا عن التدريب على هذا السالإهذه القائمة،  عتقلوا"إ

 و ير ذلك كثير."، تتفاوضون عليها ...

عين  كثيرا   ة واضح بالمثل في العالقات مع العالم الخارجي. وليس بعيدا  سرائيلي  ة اإكذلك فةن تاريخ الفا ي  

 بتداء  إ ،ة البيضاء في جنو  افريقياة مع نياب لكم العنصري  سرائيل الفا ي  إقامتها أالذاكرة طبيعة العالقات التي 

لسود، وصوال  إلى ا فارقةالوطنيين األ من التعاون العسكر  في تدريب البيض على برامج القمع البوليسي ضد  

سيرائيل إميا طبيع العالقيات بيين  وال يختلي  عين ذليك كثييرا  سيلحة النوويية. األ آفاق التعياون فيي إنتيا  وتجربية
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رة يييران الثييوإ ة ضييد  سييرائيل العدواني ييإيييران، ومييا يطبييع اآلن مواقيي  إفييي  سييتبداد إا ونييياب الشيياه القمعييي

 سالمية. اإ

الب أن أقامية معاهيدة سي قة بالتعامل مع الدولة التيي سيبالمتعل  ا ى لتى في مناهجهاسرائيل تتجل  إة فا ي   ن  إ

ة، لوطني ياناتهيا ة بيين مكو  لطائفي يالفيتن اومحاولية إثيارة  س عليى مصيرسرائيل فيي التجس يإستمرار إليس أمعها. 

 ة في العالقات مع العالم الخارجي؟ للمناهج الفا ي   ستمرارا  إ ليشك  

ة، والناري ية ى سياسيات الفا يي  عليى مشياعر وميزاعم الضيحية، تتبن ي صيال  أمية قيأ  ما الذ  يجعيل مين دولية 

 خمص قدميها؟ ألى إة من رأسها لى دولة فا ي  إ ن بدأت سعيها لتكوين دولة خاصة باليهود،أد ل بمجر  وتتحو  

من طبيعة الفكر العنصر  الذ  هيمن على الصهيونية  ال  إة من إجابة على هذا السؤال ه ليس ثم  لحقيقة أن  ا

ة فييي عييالم عشييرينيات ة والفا ييي  لزا  الناري ييى بيياألسييم  ي  ة مييا ة نوعي يين تعييرف البشييري  أبييداياتها، لتييى قبييل  منييذ

 وثالثينيات القرن العشرين. 

ة هيي الميرض اليذ  ال سرائيل الميزمن اليذ  يتفياقم ميع مضيي السينين. والعنصيري  إة هي مرض العنصري  

وبشيياعة  سيياليب تييزداد  لييوا  هييذه األ هيا فييي اييل  ن  إ. ةة ومهادنيية وطييرق دبلوماسييي  يمكين مواجهتييه بأسيياليب سييلمي  

ه فيي الممارسية ولكن ي صيرالة   لنيار ، لييس معلنيا  الشيعار اعلى  رار  «سرائيل فوق الجميعإ». و عار وتماديا  

 ية وألقصى مدى. ا بكل الجد  طب  ي  

  لفاشية تنقلب على أصحابهاا

مترافقية ميع ، ةة لياد  سيتقطا  سياسيي  إاء لالية من جر  ة لصهيوني إلى "بوادر لر  أهلي  العدو اجه كيان يت  

رئيييس الموسيياد اإسييرائيلي السييابا، تييامير  ،2016آ   30ده يييوب . هييذا مييا أك يية واضييحة"تنييامي مييياهر فا ييي  

ة ماللقيية أوسيياط اليسييار را  ميين مغب يي، يتسييحاق هرتسييول، اللييذين لييذ  بيياردو،  ورعيييم المعارضيية اإسييرائيلية

اليذ  المثيير للقليا  ن الخطر الولييدأرأى باردو، وها مع تقييد لرية التعبير.  قوانين ضد   وجمعياتها، ومن سن  

ف سيتقطا  بيين قيوى اليميين المتطير  إجتمياعي اليداخلي، فيي ايل لالية لخطير اإاتواجهه إسرائيل لالييا  هيو "

ه ، خالل مشاركة في نشاط بقريية داليية الكرميل، "إن يقلة إذاعة العدو اإسرائيلي، عن باردو قولهواليسار". ون

؛ ألنيه إذا تجياور مجتميع يعياني قلا إراء الخطر اليداخلي أكثير بكثيير مين المخياطر الخارجييةينبغي الشعور بال

وهيذه   ، لييث المسيافات تتضياءلصل إليى اياهرة تشيبه الحير  األهلييةبوسعه أن ي دة، فةن  نقساب عتبة محد  اإ

 رار عناصير الفرقية بيدال  تياح في إبره يوجد داخل المجتمع اإسرائيلي من يشعر باإلحر ". واعتبر باردو أن  ا

ده لكومة لكيان. ونفى باردو ما ترد  اهذه النزعة قائمة في جميع الطوائ  داخل  إلى أن   ا  ا أسماه الولدة، الفتمم  

تان لشخصييي  او خطيير وجييود . أ    ا  ه ال يوجييد لالي يي، معتبييرا  أن ييالتهديييدات الوجودييية لييتالل الصييهيوني بشييأناإ

ر ، ويتيوف  اته الكثير من التناقضياتفي توصيفهما للواقع. فـالمجتمع اإسرائيلي يحمل في طي   كبيرة   ة  عان بدق  تتمت  

ي، لكين ليم ت  عاديةلهما وجوده في منطقة م  كه من الداخل، لوال أمران أساسيان: أو  على بذور تفك   ه   بعيد ضيد  ار  م 

لمنطقية دون اة ومحيدودة فيي دذلة مين قبيل أطيراف محيد  ، ر يم كيل التضيحيات التيي ب ينضاالت لاسمة لقيقية

ييات المتحيدة وبريطانييا ، كالواللهيذا الكييان تبعيا  لمصيالحها ي دول كبيرى عدييدةل فيي تبن ي يرها. والثاني يتمث ي
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ادلة منشغالن عن الكيان الصهيوني: فالدول . لكن وجهي المعهالمانيا وإيطاليا وهولندة وبلجيكا و يرأوفرنسا و

ة منشغلة بلعا جرالها وبخاصية فيي سيورية والعيراق لمنطقة العربي  اودول  ،دهالكبرى منشغلة بأمنها وإقتصاا

عين اإنقسياب الفلسيطيني العمييا الجغرافيي   الضيفة و يزة،  ما الجزائر، فضيال   واليمن ومصر وليبيا وإلى لد   

ه يصيب فيي ا أبعد الخطر الوجود  عين الكييان الصيهيوني وهيذا كل ي، مم  والسلطة ، 10الفصائل الـ والسياسي  

 .صالحه في نهاية التحليل

 ئن يعبييأ ، ال بيد  بتعياد الخطير الوجيود  وليو مؤقتيا  إ ، فيةن  ياسية كميا الطبيعية ال تقبيل الفيرالالس ولييث أن  

خيذ أليانيا  جتمياعي اليداخلي واليذ  يت  لييث ييهير فيي الخطير اإ، ر عليه إسرائيل منذ نشوئها، تتوف  بخطر آخر

 فعييل عوامييل عديييدة منهييا هجييرات يهييود رو العقييدين األخيييرين ب ولييو تحيية الرميياد فييي ة، نمييةفا ييي    ييكاال  أ

يي ،وأفارقيية ن المجتمييع اليهييود  مم  ة لييدى اليهييود عنصييريا  بييالتزامن مييع مشيياعر عنجهي يي فييا   ييبعه تطر  أوا لييو 

 .ن سواهمق العنصر  والثقافي على م، المشوبة بكبرياء التفو  األوروبيي األصل

سول في كالمهما إلى دلض وإلباط محياوالت الحكومية اإسيرائيلية تضيخيم الخطير ويسعى باردو وهرت

ة ولملمية المجتميع اإسيرائيلي لعنصيري  اتمريير سياسياته  ق له نتنياهو راهنا، وذليك بغيرضلذ  يسو  ا الوجود 

الييرئيس ة بمييا خاطييب بييه ذك ر هييذه الرؤيييا اإسييرائيلي  الخطيير الخييارجي. وت يي واعيط، بييدلسييقواوك فك ييتلل اآليييل

ن مشيروعها أمع إيران، بش 1+  5مجموعة  فاقت  إية التي استشعرت خطرا  عليها من األمريكي أوباما؛ السعود

نتقيال إر الخطر على السيعودية ال يكمين فيي إييران ولكين فيي سياسياتها الداخليية، وهيو ميا قيد يفس ي النوو ، بأن  

ة وليييس ميين خطييارا  مشييتركة خارجي ييأتشييعارهما رائيلية إلييى العليين، باسعالقييات الحكييومتين السييعودية واإسيي

للجيوء إليى تصيدير ا قية لالييا ،لمطب  ا طاتهميا. فمن ضيمن مخط  ذلك لواقع عكساعلى أرض  دداخلهما، فيما يتأك  

لون ومخدوعون. يها مشبوهون ومأجورون ومضل  ة، يغذ  لى  كل لرو  وفتن أهلي  ع إلى دول الجوار أرماتهما

لتهمييش اوقصياء ة التيي تعياني اإة العربي ياليسار اإسرائيلي، وال األقلي   ة ليس مصدره ي  هاب إسرائيل بالفاإت   إن  

ة   الجيييش اإسييرائيلي فييي الضييف  وال الفلسييطينيون المحاصييرون فييي  ييزة أو الييذين يعيشييون تحيية تعس يي ،فيهييا

ليه فيي  ي خطيا   ة، بل هي صادرة عن نائب رئيس أركان الجييش اإسيرائيلي ييائير  يوالن اليذ  قيال فيالغربي  

، األمر الذ  "ةإسرائيل تشهد مياهر مقلقة جدا  تشبه تلك التي  هدتها ألمانيا الناري   إن  ": ةذكرى المحرقة الناري  

 قالة  والن من منصبه. ةالمطالبة ب لى لد   إادات من اليمين اإسرائيلي وصلة نتقإأثار عاصفة 

ة نشيأت عليى دميار المجتميع الفلسيطيني سيتعماري  إلة إليى دولية ستعمار قد تحو  إاسرائيل التي أنشأها إ إن  

ة قراطي يية ديمة دوليية "يهودي ييونهييب أراضيييه وأرراقييه وكراماتييه، وهييي لييم تكيين يومييا  بحسييب مييزاعم الصييهيوني  

ف تاريخ وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم وسييطرة اليميين القيومي المتطير   2009ة". ولكن منذ عاب وليبيرالي  

دة. ة متشيد   يعبا  آخير، دولية عنصيري   خيرة في العيالم التيي ال تيزال تحتيل  ولة ربما األى جانب كونها الدلإباتة، 

ى ة أمياب الهجمية الشرسية ألليزا  اليميين التيي تسيعى بشيت  ة والليبيرالي  قراطي  عاءات الديمد  إوتال ة  ي ا  فشي ا  

خييتالط وذات إن دون ة ميية النقي ييلعنصييري  الييى جعييل إسييرائيل دوليية اليهييود إة ة و ييير القانوني ييالوسييائل القانوني يي

ها اليميين اإسيرائيلي عليى ة. ومين أبيرر األمثلية عليى ذليك الحير  الشيعواء التيي يشين  ة  وفيني  يديولوجيا يميني  أ

صيل تح نأأ  رييادة عيدد االصيوات التيي يجيب  سواء من خالل رفع نسبة الحسم ،التمثيل العربي في الكنيسة
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خذ مواقي  تتعيارض ميع قصاء أل  عضو كنيسة يت  انون اإنتخابات، أو من خالل قعليها الالئحة للفور في اإ

يقراطي يإسيرائيل دولية ديم ن  بيأعاء د  ا يقضي على اإة للحكومة، مم  لعنصري  السياسة ا ا الهجمية العنيفية عليى ة. أم 

لتالل نهاء اإإلى إمن خالل دعوتها  ،إسرائيل للخطرض مصالح ها تعر  هامها بأن  ألزا  اليسار اإسرائيلي وات  

نسيان وفيرض قييود دافعية عين لقيوق اإميات الم  لألراضي الفلسطينية، وعلى الجمعيات  ير الحكوميية والمني  

إسيرائيل دولية  عياء بيأن  د  ليى اإإا، فهيي بمثابية توجييه ضيربة قاضيية كها وعلى أفرادهعلى تمويلها وعلى تحر  

 دية. ة وتعد  ليبيرالي  

لعنصير  اليرأ  اختلي  عين م تخوين كل يهود  ذ  رأ  آخر أو لى لد   إة ف والشوفيني  وقد وصل التطر  

يإسرائيل التي تبر   ة أن  لشائع. ومن المفارقات التاريخي  اف لمتطر  ا ، ة وجرائمهياة المحرقية الناري ير وجودها بحج 

ي ر  فحسب، بل  رائح واسعة من المجتمع اإسرائيلعاد  الفلسطينيين والعلواقع نياب فا ي ال ي  اما هي في إن  

 عتيداءاتإاو وهكيذا فبعيد نكبية فلسيطين والحيرو  .لمتطيرفالقيومي ا ليمينانفسه الذ  يختل  في مواقفه مع 

ليية خييرى، تحو  أة ألراضييي الفلسييطينية وأجييزاء ميين أراض عربي ييالييتالل اإسييرائيلي لكامييل اإسييرائيلية واإ

ليى إل  ، وهيا هيي الييوب تتحيو  لمتسيل  اد ولجال  ا لحقيقيالى صورة اليهود  إمزعومة لاصورة اليهود  الضحية 

 صورة اليهود  الفا ي بشهادة من اإسرائيليين أنفسهم.

سرائيل إه توجد في عن أن   13/4/2016سرائيلي أور  مسغاف في صحيفة هآرتس  إالكاتب اث لقد تحد  

ودولية  اتوجد دولة يهيودخرى وهي لن تختفي. فعلى جانبي المترا  أة باردة، ليث تندلع بين فينة وهلي  ألر  

سييبا  منهييا الخييوف ميين األ تهييا فييي ميييدان المعركيية. وهييذا لعييدد  قو   سييرائيل ال تقيي  بكييل  إدوليية  سييرائيل. إال أن  إ

ليى ذليك لقيقية أن الكثيير مين السياسييين يرفضيون إضياف رتداغ والعمى والالمباالة والضع  والييأ . وي  واإ

ه ليم يعيد هنياك  يعب عتيراف بحقيقية أن يدون اإ  ون الشيعبهيم يحب يدور ويحاولون السير بين الينق . إن   اء أ   أد

لقد اختار بنيامين نتنياهو في السنة الماضية طرف مين الطيرفين. فهيو بياغ روليه د، بل  عبان على األقل. وال

ا لييى هييات  التمل ييإقتييراغ" علييى صييناديا اإقون ة "العيير  يتييدف  لعنصييري  اميين مقولتييه  لدوليية يهييودا. وهييذا يمتييد  

تحية  ال  الخائ  لعائلة الجند  مطلا النار في الخليل. الرسالة وصلة وباقي العمل يقوب بيه نفتيالي بينيية ميتيل  

ذا كيان يمكين قليب هيذه إسيرائيل. ولييس مين الواضيح إعلى دولية  قيادة نتنياهو. دولة يهودا هي المنتصرة دائما  

 بالحر . د وترد  سرائيل لم تتول  إ نتصار أبدا ، طالما أن  نا لن نعرف اإيء مؤكد هو أن  المعادلة. وهناك  

ة الضييع  هييدافها بالتييدريج وتنمييو علييى خلفي ييأ ا دائمييا   ييكالها تحق ييأبجميييع  ةالفا ييي   ويوضييح مسييغاف أن  

م ميع الفا يية. ال يمكين كين التفياهة فق  بالصيراغ والقيوة. ال يمنقساب في الطرف المقابل. ويمكن كبح الفا ي  واإ

رائع عالم الرياضيات الحاصل على جيائزة روتشييلد، نتيان لنييال،  ص بشكل  قامة لكومة ولدة معها، هكذا لخ  إ

ة  يخاأل المسيتقيمون القيو  مياكن التيي ليم يجيد فيهيا األة نجحية فيي األله في الكنيسة قائال : "الفا يي   في خطا   

 الكسل والتسليم أو الخوف".ة للوقوف في وجهها من خالل النفسي  

ة نشياء لركية جماهيري يإوهيو  لقد بقي لـ"دولة اسرائيل" سالح والد فق  في صراعها مع "دولية يهيودا""

سييرائيلي". الحييدود واسييعة وواضييحة: ميين مو يييه يعلييون ولتييى رهافييا قراطي اإة باسييم "الحييز  الييديمسياسييي  

مريدور ولتيى أيمين عيودة. ال يوجيد أ  خيوف مين  لؤون. ومن  اؤول موفار ولتى رهير بهلول. ومن دان 
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ها رورفلية فيي ئنشياإة التيي أعياد مريكي ية األليزا  الديمقراطي يسيتيعابه. والنميوذ  هيو األإن بل يجب هذا التلو  

 –ليزا  المعسيكر الصيهيوني ويوجيد مسيتقبل و"ك لنيا" أال هيو الثالثينيات. وفي الوس  سيكون مركيز ثقيل فع ي

نتخييابي نفسييه وتتنييافس علييى الحييا لتعزيييز ودعييم وقتهييا فييي الصييراغ علييى الصييوت اإ ع كوالنييو،، التييي تضييي  

جمياغ، عليى سيبيل ئاسية الحكومية يحييى باإح لرخرا  مر  يإرة. هذه المجموعة يمكنها لكومات يهودا المتغي  

 ."المثال بيني  انتس أو روبي ريفلين. ويمكن أن يكون ستاف فرتهايمر أو اهارون براك

ة ارات الهامشيي  وسياط التي يأثيير القليا فيي دولية يهيودا وفيي ه ي  الوليد. إن ي بأن هذا هو الحل   وكان  عور "

أنيا ": وختم مسغاف ." ارة جيدةإوهذه  ،من اليهود ة، سواء عند بعض الشرقيين أو مؤيد  لز  "بلد"الطائفي  

ديانات أو دول. ولكن يوجد فرق ات أو ة. وأر ب في العيش بسالب في العالم بدون قومي  لى المثالي  إ خص أميل 

ة، وهيي تكيون الوسي  والبرا ماتي ي لى الحل  إ خط  توليد القوى تستند دائما   وإن   ،ة واقعبين الحلم والهذيان. ثم  

طا  عليى العنيا. دة. وموعيدها يجييء عنيد وجيود تهدييد وجيود ، عنيدما يكيون السيي  مسيل  ملي ة بيالثقو  ومعق ي

قنييا وال يمكيين اعنأعلييى   لفا ييي مسييل  ام منييه. السييي  ي ممتييار يجييب أن نييتعل  القائميية المشييتركة هييي مثييال لييال

 ."ستمرار على هذا النحواإ

  لحياة السياسيةافوران في 

وذليك منيذ أن  ،لعيدواة فيي كييان ة كبييرة فيي الحيياة السياسيي  نصرمة ضيج  لم  الصلة خالل الفترة األخيرة 

ار يسيار الوسي  فيي فياق بة يراك تي يالت   ،ععلى  ير المتوق ي ،أدار رئيس الورراء المحافظ بنيامين نتنياهو اهره

ف، واليذ  كيان مين ئتالفه الحاكم، وبدال  من ذلك تعاون مع أفيغيدور ليبرميان صيالب التفكيير القيومي المتطير  إ

لسابا مو يه يعلون ا ب ورير الدفاغمن، ولذلك قد  نه وريرا  لألعي  ومع ذلك ما لبث أن  ،منتقد  نتنياهو نفسه أ د  

ليكييود الييذ  ينتمييي إليييه نتنييياهو  لسييتقالته، وانسييحب ميين تكت ييإ، للييي  نتنييياهو والمييؤتمن علييى أسييراره سييابقا  

كييان خ فيا  فيي تيارية تطر  الحكوميات اليميني ي لتي أفضة إليى تشيكيل أ يد  اة في  لتعس  ا راتلتطو  اهذه   م زارا  منإ

 لعدو. ا

وتعليقا  عليى ذليك قيال مو ييه آرنيس، اليذ  كيان ورييرا  لليدفاغ وورييرا  للخارجيية وسيفيرا  ليدى الوالييات 

إن هذه المكائد سيكون لها عواقب بعيدة "ألد من قاموا بتوجيه نتنياهو في بدايات لياته السياسية:  المتحدة ويعد  

ل فيي التياريخ السياسيي أن تكون اإطالة بيعيالون نقطية تحيو  ح "من المرج   :في صحيفة هآرتس . وكتب"األثر

ما يستغرق بعض الوقة لكنه قادب. وإن قانون العواقب  ير المنيورة قتر  رلزال سياسي. رب  إ. لقد إسرائيليا

 يعمل عمله". 

ر إبعاد يعالون سرائيلية الثانية، فكان قراإاة المخضرب في القناة ا الشؤون العسكري  معل   ،ا روني داني يلأم  

أوالد  عليى البقياء هنيا؛  "ال أستطيع أن ألث   :دله، إذ راح يناجي نفسه ويرد  لصالح ليبرمان أقوى من أن يتحم  

ف. ومين ار اليميين المتطير  د أسيماء بعيض الساسية مين تي يألن هذا مكان ليس لطيفا  أن يوجد الميرء فييه". ثيم رد  

ة يكيون نتنيياهو قيد رفيع أ لبي ي ،عنصير  ليبرميان فيي الحكوميةلا" برئاسية خالل إ راك ليز  "إسيرائيل بيتنيا

  مقعدا . 67إلى  61عضوا  من  120ن من ئتالفه في البرلمان المكو  إ
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د ميع س من مفاوضات السيالب والتشيد  ستيطان والتوج  ة من تأييد لإلجدير ذكره أن آراء ليبرمان السياسي  او

ئتالف. وهذا معناه أن الحكومة لن في اإ لعنصريينا  ركائه اليمينيينفا مع آراء نتنياهو وما تت  الفلسطينيين، إن  

أهم الحقائب الورارية ألسيادية في إسرائيل بعيد  -يكون فيها الصوت المخال ، وأن المسؤول عن ورارة األمن 

ذكر. وفييي وقيية تختليي  فيييه قيييادة قييوات الييدفاغ سيييكون مييدنيا  ميين دون خبييرة عسييكرية ت يي -رئاسيية الييورراء

ل تعييين ليبرميان يمث ي د، فيةن  ة مع الحكومة على سياسات تشعر القيادة العسكرية أنها مفرطة في التشد  اإسرائيلي  

لشييديد مييع ار لتييوت  اة ة وقيييادة الجيييش وذلييك علييى خلفي يير بييين القيييادة السياسييي  مجارفيية بةيجيياد المزيييد ميين التييوت  

 ة. ة الغربي  الفلسطينيين في قطاغ  زة والضف  

ل للقنياة العا يرة فيي التلفزييون اقيف ،الذ   غل منصب ورير الدفاغ بعد رئاسية الحكومية ،ود باراكأما إيه

ستيالء عدواني على الحكومة اإسرائيلية من جانب عناصر خطيرة". وأضياف: إ ما لدث هو إن  : "اإسرائيلي

ا ء ألمر لنيا جميعيا  فيميا يتعل يه يجب أن يكون ذلك بمثابة "ضومضيفا  أن   ،أصابتها بذور الفا ية"إسرائيل  إن  "

 بما يدور في الحكومة". 

ه هيو المسيؤول وإنيه نتقادات المتزايدة في ميؤتمر صيحفي قيال فييه إن يقمع اإ وقد لاول نتنياهو من ناليته

ع لمستقبل البالد. وقيد برهنية عليى ذليك كيرئيس لليورراء. : "إنني أتطل  وأضاف يحمل مصالح الشعب في قلبه.

ي ،قال أ ياء كثيرة في السياسةأصواتا  كثيرة. وت  وأنا أسمع  ه كيل  ييء وفي النهاية رئيس الورراء هو الذ  يوج 

 ا  خيالل السينوات التيي قضييتها رئيسيا مع وريير اليدفاغ ورئييس األركيان، ومين الواضيح أن أدائيي ليم يكين سيي  

ة عليى ألكثر من عشير سينوات ممتيد  للورراء، وهذا هو ما ستسير عليه األمور اآلن". لقد تولى نتنياهو السلطة 

لحياكم عليى ائتالفيه إ لعنصر ، واآلن يقوبا راد صو  اليمينكة الحياة السياسية أثناءها باط  أربع فترات، تحر  

ب فيي المسياعي الراميية تقيد   دة والقيوميين المتطيرفين. مين أجيل ذليك ليم يحيدث أ   ة المتشيد  دعم األليزا  الديني ي

ألنه  د نتنياهو أن الرئيس الفلسطيني محمود عبا  ليس هو الشريك المناسب،ذ يرد  للتفاوض مع الفلسطينيين، إ

عتراف بهييا كدوليية لليهييود، وفييي الوقيية نفسييه يسييتمر ببنيياء المسييتوطنات بييوتيرة يييرفض مطلييب إسييرائيل بيياإ

تحيدة أوثيا رت العالقيات بيين إسيرائيل والوالييات المة. كيذلك تيوت  ة والقيد  الشيرقي  ة الغربي يمتسارعة في الضف  

من الحكومة  باإلباط  عور طال  إن اإدارة األميركية لديها ": نائب الرئيس األميركيللفائها. وقال جو بايدن 

 ."اإسرائيلية

لفلسييطينيين عيسييى قراقييع، إن التوافييا ا آخيير قييال رئيييس هي يية  ييؤون األسييرى والمحييررين علييى صييعيد  

لحاليية وعليى اية إسيرائيلالحكومية امن فيي لأل يين ليبرمان وريرا  لقائم لاليا  في إسرائيل بتعا الحكومي اليميني

ة ة اإسييرائيلية وتصيياعد الفا ييي  قاعييدة دعييم مشييروغ قييانون إسييرائيلي بةعييداب األسييرى، هييو تكييريس للهمجي يي

على المجتمع اإنساني وعليى كيل مفياهيم وقييم السيالب  ل خطرا  لعدو، وهي أصبحة تشك  اكيان ة في والعنصري  

ة لعدد من األسرى واألسييرات المحيررين اليذين والعدالة ولقوق اإنسان. وأضاف قراقع خالل ريارات ميداني  

عة فيي الكنيسية فيي ر  ن هذا القانون و يره من القوانين اإجرامية التي    إفر  عنهم في األسابيع األخيرة: "أ  

فاقيات جني  األربيع ت  إواضح القانون الدولي اإنساني و خال  بشكل  ت  األسرى ولقوقهم  األخيرين ضد  العامين 

تي جنييي  الرابعيية تفيياقي  إلييتالل محميييين بموجييب لفلسييطينيين المحتجييزين فييي سييجون اإالتييي تعتبيير األسييرى ا
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 ما". واعتبر أن هذا القانون و يره إن  ضهم أل  أذى أو معاملة مهينة وال إنسانيةوالثالثة وال يجور قتلهم أو تعر  

 ييرعيين ة عيين األسييرى بصييفتهم أسييرى لرييية ومقيياتلين ة والقانوني يية النضييالي  سييتمرار نييزغ الشييرعي  إيسييتهدف 

وهم بموجب القانون الدولي وقرارات األميم المتحيدة، أسيرى لركية  ،ستقاللهإجل بلدهم وأناضلوا وضحوا من 

عي إسيرائيل، وانيه ال يجيور بالتيالي سوا أسرى جنائيين ومجرمين كميا تيد  تحرر وطني ومحاربين قانونيين ولي

ي اإسيرائيلي   للتييار الفا يان األراضي المحتلة. ودعيا قراقيع إليى التصيد  تطبيا القوانين اإسرائيلية على سك  

الفلسطيني.  د لقوق الشعبنتقامي الذ  يسيطر على الحكومة اإسرائيلية ويهد  ستيطاني اإوللخطا  اليميني اإ

ل وتييوفير الحماييية آلالف االسييرى القييابعين فييي لييى التييدخ  إة سييات الحقوقي ييودعييا قراقييع المجتمييع الييدولي والمؤس  

همييال الطبييي وسياسيية التعييذيب في واإدار  التعس ييعتقييال اإطفييال واإعتقييال األإ السييجون وخاصيية لنالييية

سياسية العقيا  والمحاسيبة لدولية خياذ القيرارات والمواقي  الكفيلية بتعزييز لدولي بات  المجتمع ا و يرها، وطالب

البرلميان  لفلسيطينيين. وهيو  يكرالميواطنين او سيرىفية بحيا األلتالل على ما تقوب بيه مين ممارسيات تعس ياإ

ليى إول ة البرلمانيات فيي اليدكاف   البلجيكي على دعمه تر يح النائب مروان البر وثي لجائزة نوبل للسالب داعيا  

جياءت خيالل الميؤتمر  لتمتع بالسيالب العيادل. وأقيوال قراقيع هيذهبياالنيا   سيرى أليا  األ دعم هذا التر ييح ألن  

 2016-6-4قييد فييي العاصييمة البلجيكييية بروكسييل فييي الييذ  ع   ،سييرى فلسييطينأوروبييي الثالييث لمناصييرة األ

 لفلسطينية فيي أوروبيا والمحامييةوبمشاركة ولضور  خصيات دولية من برلمانيين ولقوقيين ومن الجاليات ا

 سرائيلية فليتسيا النغر.إا

مين جهية أخيرى وصي  المخير  اإسيرائيلي أود  أليوني، نجيل السياسيية اإسيرائيلية البياررة  ييوالمية 

ة، وتحييى بيدعم ة قائمية عليى العنصيري  قراطي يهيا "ديمإسيرائيل بأن   ، 2014لثياني المتوفيية فيي كيانون ا، ألوني

اصيات لتالل اإسرائيلي، وتبيع في الوقة نفسيه الغو  ما تذكر اإ األلمانية أنجيال ميركل، التي كثيرا  المستشارة 

 ا  فا يي   ألمانيا تدعم نياميا   إلى أن   لتالل"، مشيرا  في هذا اإ نها من أن تستمر  مة لحكومة نتنياهو، لكي تمك  المتقد  

 ال مثيل له. 

ن تأييده ودعمه لبطل الفيلم، مغني الرا  تامر النفار، وهو من األمريكي ع –وأعر  المخر  اإسرائيلي 

د قصة  ا  فلسطيني يدعى كريم، يحلم بأن يصبح مغنيي را ، وأن يقييم لفيالت مواليد مدينة اللد، والذ  جس  

ه يصطدب بيالتمييز العنصير  لكونيه فلسيطينيا. وأ يارت وسيائل إعيالب عبريية إليى أن أليوني، في إسرائيل، لكن  

كانة والدته وريرة في لكومات إسرائيل المتعاقبة، ورئيسة لحز  "ميرتس" اليسيار ، ورعيمية لجنياح الذ  

ة، إسييرائيل، ووصييفها بالدوليية اإرهابي يي ضييد   ا  ليياد   هجومييا   ، ، قييد  يين  1988 – 1984المعارضيية بالكنيسيية،  

جمهور، على الر م من أن جانب تيحة له في مهرجان برلين، عقب فور فيلمه بجائرة الة التي أ  المنص   مستغال  

 من تمويل الفيلم جاء من ورارة الثقافة اإسرائيلية. 

د ما ورد مين وصي  إسيرائيل عليى لسيان بطيل الفييلم، بأنهيا دولية لوسائل إلى أن ألوني يؤي  اوأ ارت هذه 

ه ال يقصييد دوليية ه إلييى أن ييات، قبييل أن ينييو  األقلي يي ة بحييا  ز بييين العيير  واليهييود، وتمييار  عنصييري  إرهابييية، ت مي يي

ة والكراهيية. ويسيرد الفييلم ض عليى العنصيري  الكراهية وتحير   ه يقصد لكومة نتنياهو، التي تبث  إسرائيل، ولكن  

يي، ويتنيياول جانييب ميين مشيياكلهم الشخصييي  48واقييع لييياة عيير  إسييرائيل، أو فلسييطينيي  ة، واليييروف ة والعام 
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عن  ة مثل اإدمان والعن ، فضال  نتشار اواهر سلبي  إفي  تي يعانون منها، والتي ساهمةة والبطالة الجتماعي  اإ

 ة لديها قدر كبير من الثقافة.ة لب تنشأ بين بطل الفيلم وبين فتاة جامعية عربي  قص  

  مشهد فاشي مخيف

وقتلييه، صييورة مخيفيية عيين طييالق جنييد  إسييرائيلي النييار علييى جييريح فلسييطيني أعييزل إعكسيية لادثيية 

د. لكيم اليميين المتشيد   بها المجتمع اإسرائيلي في السينوات األخييرة فيي ايل   لتي مر  ة العميقة الفا ي  االتغييرات 

فه خروجييا  عيين ميين ورئاسيية أركييان الجيييش إلييى توقييي  الجنييد  واعتبييار تصيير  ففييي لييين سييارعة ورارة األ

سيلوكه،  الجمهور اإسيرائيلي دفاعيا  عين الجنيد  وعين لمزعومة، هب  اية" التعليمات وخرقا  "للمعايير األخالق

يهير أننيا الييوب أمياب مجتميع إسيرائيلي لمشيهد ي  اة. هذا ة اإسرائيلي  سة األمني  مهاجما  المسؤولين الكبار في المؤس  

  لكل ما هيو  يير يهيود ، يقيد   شة، مجتمع عنصر  معاد  لمتول  ا ةليميني لتى لدود الفا ي  افه ز في تطر  متمي  

ثمياني سينوات مين لكيم اليميين هيو أوسيع وأعميا بكثيير عليى  ش للدماء. ومن الواضح أن تيأثيرالعن  ومتعط  

ة للبالث الفلسطيني رائ  ررييا بعنيوان "قيراءة ا كان يبدو لتى اآلن. ففي دراسة مهم  المجتمع اإسرائيلي مم  

ث الكاتييب عيين نشييوء "يمييين إسييرائيلي جديييد" منشييغل، بعييد روال المخيياطر فييي الييراهن اإسييرائيلي"، يتحييد  

ة ومعنيى ة الدولية اليهودي ية مثيل هوي ية، بأسي لة داخلي ينيدالغ لير  إقليمي يإرائيل و يا  خطر الخارجية على إس

لكييان فيي فتيرة لكيم ليز  العميل، وإضيفاء الى تغيير األسيس التيي قياب عليهيا إيسعى هذا اليمين ة. والصهيوني  

يي جهزة أم بييي، والييتحك  سييات الدوليية ميين خييالل السيييطرة علييى الجهييار القضييائقة علييى مؤس  ة الضييي  نيرتييه الخاص 

ر تدريجا  وجه مر الذ  بدأ يغي  ة، األصدار تشريعات عنصري  إعالب، وعلى عمل الدولة، وتقييد لرية اإ الرقابة

دة لعمليية القتيل بيدب بيارد ة فعيل الجمهيور اإسيرائيلي المؤي يلمراول في إسرائيل. وقد تكيون رد  ا النياب السياسي

طيالق رصاصية عليى رأ  إة اإسيرائيليين لتغيير الحاصيل. لقيد إعتبيرت  البي يالتي قاب بها الجند  دليال  على ا

اضي كانة لادثة كهذه تثير عاصيفة   بدمائة عمال  طبيعيا . في المرض ومضر  ألاأعزل وملقى على  فلسطيني

سيلوك الجييش اإسيرائيلي، أميا الييوب فهيي تثيير عاصيفة معاكسية دفاعيا  عين الجنيد   لتجا  في إسرائيل ضيد  إ

 وتضامنا  معه.

العير  والفلسيطينيين،  ة ضيد  لقيومي اإسيرائيلي التحريضيي  الديني وا لقد أوجدت سنوات من سياسة اليمين

ئيتالف   إليى يميين اإإسيرائيلي، اليذ  يقيفية ليدى  يرائح واسيعة مين الجمهيور اة متطر  ة  وفيني  نزعة  عبوي  

ك في رئيس أركان ة، ويشك  لى أ  عملية محاسبة رسمي  إبعين الريبة والحذر اليميني الحاكم ويزايد عليه وينير 

لواقيع إليى ايسعى فيي ة. وبالتالي فاليمين اإسرائيلي نزعته الفوضوي   د وقوفهما ضد  الجيش وورير الدفاغ لمجر  

ة ة عسكري  من خالل بناء قو   به  يالفوضى التي تح نة ضد  ة صافية محص  ي  لى قلعة يهودإ لغاصبالكيان اتحويل 

ن أين، ويمكين ف، لكين السيالح األخيير ذو ليد  لتطير  او ة والعني هائلة، ومن خالل سيالح الكراهيية والعنصيري  

 في أ  لحية على أصحابه. يرتد  

 لشرعية الخوف من نزع ا



 
15/12/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

14 
 

ة والتوتير والعسكرة، قيد ة القومي  والجانحة نحو اليمين والشوفيني   شار إليها آنفا  لم  اإن السياسات اإسرائيلية 

لعدو في العقد األخير  وقبل ذلك أيضا ، موجات من الضغوط أبررهيا دعيوات فيي أوروبيا امة على كيان إستقد

 ،«الخييي  األخضييير»بخاصييية المنتجييية فيييي المسيييتوطنات عبييير  ،إليييى مقاطعييية البضيييائع اإسيييرائيليةو يرهيييا 

ة عبير العيالم سيات مجتميع ميدني وأوسياط  يعبي  ة. وكذلك نجيد مؤس  ة والمهرجانات الثقافي  األكاديمي  سات والمؤس  

ة ة عربي يإسرائيل وتعمل على توسييعها. ييوار  ذليك ويلتقيي معيه مواصيلة أوسياط  يعبي   تمار  المقاطعة ضد  

ه الفلسطيني المرتقيب  لغاصب. ويندر  في هذا اإطار الفهم اإسرائيليالكيان ا واسعة رفض التطبيع مع للتوج 

عتييراف بفلسييطين دوليية مسييتقلة، تأ يييرا  دوليييا  إسييرائيل علييى أن اإ لييذ  يجس ييد، إذا مييا تييم  اإلييى األمييم المتحييدة 

ة تها لن تكتمل إال إذا انصياعة للشيرعي  ة وجودها ستكون مشروطة بوجود الدولة الفلسطينية، وأن  رعي   رعي  

ة ة اإسيرائيلي  ة واألمن البرلماني يالدولة الفلسطينية. وقد لمس أعضاء لجنة الخارجي  ة والتزمة بقرار إقامة الدولي  

ضيوا لنقيد واضيح دة بسياسات إسرائيل ال سي  ة مند  على جلودهم مواق  أوروبي   ما لييال الفلسيطينيين عنيدما تعر 

الدولي والشرعية. ورفضها القبول بألكاب القانون  ،سياسة لكومتهم برلمان فرنسية بسبب وصريح من عضوة

 ا . هيذا إضيافة  ة، أسيبوعي  ة و يير رسيمي  ة رسيمي  ومثل هذا النقد يصيب سفراء ومندوبي إسرائيل في محافل دولي ي

عتقال بيتهم إرات ن السفر إلى الخار  خوفا  من مذك  عين وسابقين في الجيش اإسرائيلي اط لاليمتناغ ضب  إإلى 

ين اليتق  اإ يارات الوافيدة مين كيل ليد   إرتكا  جرائم لر . وفيي الن خيب اإسيرائيل وصيو  ودعيا إليى  ية م 

ة اإسيرائيلية المهيزورة أصيال . لكين ميا ي عييا تصير سييال  عرميا  يجيرف الشيرعي   التعامل معها والقبول بها ل ال  

يميني ئتالف لكومي إية من وجود المتأت   ةجاهات هو تلك السياسات الداخلي  ت  ألخذ باإ ارات الوافدة من كل اإا

ميا إليى تعقييد. نفيرا  وإن  إة ليسية إليى قومجي ي نتج وقائع جدييدة تؤك يد أن األميور فيي مسيألة الشيرعي   –ديني  –

نتقيياأل ميين اإة الدوليية وفالتشييريعات الجديييدة  لييوالى ثالثييين تشييريعا  فييي سيينتين، تصييب  فييي تحصييين يهودي يي

قراطية النا يطة فيهيا مثيل والهوامش الديم ،الفلسطينييننيها وتضييا الخناق على مواط لمزعومةا تهاقراطي  ديم

 سات المجتمع المدني واألكاديميا. اليسار الراديكالي ومؤس  

ي ل  ييبكة ما أميركييا وكنييدا تخط ييال سييي   ،ة فييي إسييرائيل والخييار قييوى يميني يي ا ال  ييك  فيييه اآلن أن  مم    وتمييو 

لتصيياقا  إالقييادة وصيينع القيرار فيي إسيرائيل مسياك بدف ية ة هيدفها اإة وبحثي ييجتماعي يإة وة وإداري يمشياريع سياسيي  

ساتها. وهيي، تيدأ  ة ومؤس  ة الدولي  ة بعيدا  عن السياسة وعن الشرعي  ة خ الصي  إنجيلي   –ة ة أصولي  بنزعات يهودي  

 العلييا التيي نياءت تحية الضيربات ة بدءا  من المحكميةة اليهودي  في السنوات األخيرة، على دك  لصون الليبرالي  

 ة يعمل فيها محاضرون تقدميون أو مجرد نقديين. بأقساب جامعي   نتهاء  إو

يه للميواطنين الفلسيطينيين فييي اياهره بيدأ يطياول الن خيب الليبراليية الملتزمية باللعبيية  ر اليذ  وج  هيذا التطيو 

 ،ةسيألة الشيرعي  السياسية وتتحدث بـ "اللغة الدولية". وتعتبر هذه الن خب أن سيرورة السياسات الداخلية ستعق د م

متداد فكيرة المقاطعية إواضح المعالم سيستقطب  ها تدفع إسرائيل دفعا  نحو نياب تمييز عنصر    أبارتهايد،ألن  

سات لكم ودوائر تعاملة مع إسرائيل، لتيى اآلن، إسرائيل إلى مواقع جديدة في العالم ليشمل لكومات ومؤس  

ة إسيرائيل وسياسياتها فيي النقا يات نتقياأل عيالمي لشيرعي  إر. وقد بدأنا نلمس هذا الخوف من ارات من لريبقف  

ح أنها ستحتدب ميع ة الداخلي  اإسرائيلي    ة بعيد سينتين أو فيي موعيد  نتخابيات التشيريعي  قتيرا  موعيد اإإة التي نرج 

 مبك ر!
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هو أن رفيض إسيرائيل الرسيمية إقامية  عاءات التي يسوقها الليبراليون أو الصهيونيون الواقعيوند  ومن اإ

د ، سييعيد النقياإ إليى المرب ي1967دولة فلسطينية على أسيا  خطيوط الرابيع مين لزييران  ع األول، عين مجير 

ة مين هم يخشون مين أن ينتقيل سيؤال الشيرعي  ة، بمعنى، أن  لمحتل  ا ة الوجود اليهود  في فلسطين التاريخية رعي  

ة ة، إلى نقاإ ليول  يرعي  ة العسكري  لتالل وتطبيقاته والتلويح الدائم بالقو  ما اإي  ة، ال سنقد السياسات اإسرائيلي  

 وجود إسرائيل نفسها.

ر من هنيا سييكون عليى الن خيب فيي إسيرائيل أن تحسيم أمرهيا فيي الميدى المنييور بخصيوأل وجهية تطيو  

ا  ألن هيذا الحسيم ذليك سيهال  أبيدة. ولن يكيون تها أو تموضعها في الحلبة الدولي  األمور داخلها وما يت صل بشرعي  

ر منييذ تعط ة فييي إسييرائيل ة العنصييري  فاقيييات أوسييلو بسييبب إدخالهييا فييي للقيية مفر يية. فالنزعيية اليميني ييت  إل ييييتييأخ 

نغالق. وهو ما لصيل ميرارا  وتكيرارا  فيي العقيود األخييرة ة واإتستقدب ضغطا  عالميا  ي نتج مزيدا  من العنصري  

ة، ثم إن للقة مفر ة نتخابي  سرائيلي، على مشاربه، نجالاته اإالتي يصنع منها اليمين اإلخاب ا" و ك ل "المادة

فر ة تماما  من كل لس   سياسي واقعي أو إنساني، كميا وصيفها الكاتيب  كهذه أنتجة بدورها قيادات إسرائيلية م 

ثليى إ دافيد فيي معانيهيا ة قراطي يضية للديمناهة وتطبيقيات م  ة فا يي  أفكيار أصيولي   رنتشيا روسمان. وهي لالية م 

 مة.لمتقد  اة نساني  إا


