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 شخصيّات ومنّظمات مدنيّة يهوديّة ضّد سلطة االحتالل

 

 مدخل: - 1

 ةة الصههيوييّ السياسة اإلسرائيليّ  )حريديم(، بالرغم من قلّة عددهم، األرثوذوكس المتدينون يعارض اليهود

مهات مناهضهة للدولهة وقيامهها علهى األرض ة منظّ نهم عهدّ عه تلذا خرجهو المتطّرفة في عدواييّتها وعنصريّتها،

 ههالءء ويهرف  واعتبار العربي الجيّد العربي الميّت. القتل والتخريب ورفع السالح سياسة ة وايتهاجالفلسطينيّ 

ا وإرادته،، وفهي ههذا السهبيل أّسسهو ة ويعتبرون أيشطة اءحتالل مخالفة لرغبهة هة الصهيوييّ دون علماييّ المتشدّ 

 ةمعارضة الصهيوييّ وممارساتها. وفي هذا السياق تبرز ال لدولة اإلسرائيليةترف  اة يهوديّ مدييّة مات منظّ عدّة 

 ، منها:وارتكزت على عدّة حجج ة أشكالعدّ التي أخذت 

 هامها بعدم اإللتزام بمنظومة القيم التي يالمن بها اليهودي.توجي، النقد للدولة الصهيويية واتّ -

 المفهوم الصهيويي الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا.رف  

ق بهن غوريهون بهين الصههاينة أشكال المعارضة. ومهن هنها فهرّ  رف  الهجرة إلى إسرائيل، وهذا هو أهمّ -

الحقيقيههين اءسههتيطاييين الههذين يهههاجرون ويسههتوطنون فلسهههطين لبنههاء الههوطن القههومي، والصهههاينة الهههزائفين 

ن وتلجأ إليهها فهي معهرض الهدفا  ة بحجج ذات طابع معيّ ل الحركة الصهيوييّ ين يتظاهرون. تتوسّ نين الذالمتوطّ 

عيه، مهن الحقهوق فهي فلسهطين. ومهن المالحها عبهر تهاريي الصههيويية ة مها تدّ عن أطماعها والتأكيهد علهى صهحّ 

وف السهائدة واءعتبهارات ة من تلك الحجج وإبرازها دون ما عداها تنو  وفقاً للظرالتشديد على حجّ  الحديثة أنّ 

ة باإلستيالء على فلسطين وجعلهها الخاصة التي تمليها تلك الظروف، وكل هذا لتبرير أطما  الحركة الصهيوييّ 

 وطن الشعب اليهودي.
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 :الحجة الدينيةاستخدام -

القديمهة ة د ومفتعهل فهي معظهم يواحيه، للعالقهة التهي تهربن الديايهة اليهوديّهمتعّمه ة على إبرازتقوم هذه الحجّ 

معتنقههي هههذه الديايههة إلههى فلسههطين باعتبارههها أرض  بههأرض فلسههطين، وبالتههالي للصههالت الروحيههة التههي تشههدّ 

ردوا منهها علهى لسهان ه وعد اليهود بفلسطين وأعطاهم إياها، ثم وعدهم حين ط   إسرائيل. ويزعم أصحابها أنّ 

ة ومضهمويها الهديني مهن ة بعه  أبعادهها الرئيسهيّ األيبياء بالرجو  إليها في الوقت المناسب. وتستمد هذه الفكهر

ة إلهى أسهاييد ي المسيح المنتظر وخالص إسرائيل. ولذلك استندت الصهيوييّ رة حول محبّ ة المتأخّ العقيدة اليهوديّ 

عويلهم أمام حهائن المبكهى  فإنّ  من التوراة فيها إشارة إلى العودة إلى وطنهم وإعادة بناء هيكل سليمان، ومن ثمّ 

 ثر الباقي من أطالل هيكل سليمان. هو األ

ة أصل تسمية "صهاينة" هو من صهيون وهو اسم جبل في القدس، كما ورد في سفر أشهعياء. والصههيوييّ 

ر عهن س ومن تلمهودهم، حيهي يعبّهة لليهود والتي أخذ اليهود تعاليمها من التوراة كتابهم المقدّ هي الفلسفة القوميّ 

ة بروتوكهوءت حكمائهها خيراً أخذت الصهيوييّ أب والشتات، والل مسيرة التغرّ سيرتهم التي كتبها حاخاماتهم خ

رجهاء العهالم، متناسهين مها جهاءت به، اليهوديهة أصهالً وههي الديايهة أحقيق أهدافهم في ة يسيرون عليها في تلخطّ 

بيل المثهال، لقهد التي أتى بها يبي ه موسى علي، السالم وجعل مبدأهم يقوم أصالً على استهجان اآلخر. فعلى س

ا جاء في التوراة من وعد إلهي إلبراهيم منذ أربعة آءف سهن، "لقهد أعطيتهك ههذه األرض ة ممّ خذت الصهيوييّ اتّ 

ولذريتك من بعدك" سنداً دينياً لها يسجت حول، التفسيرات واألساطير الواسعة لتجنيد جماهير اليهود في تحقيق 

ليهوم الديايهة اليهوديهة دون "ذريهة إبهراهيم" يعهود إلهى الهذين يعتنقهون اتعبيهر  وزعموا أنّ  ،ةطاتهم السياسيّ مخطّ 

هها تشهمل كهل يسهل رض" أي أيّ من بعهدك" أي "يسهلك أعطهي ههذه األولكن المعنى واضح في "ذريتك  ،سواهم

 إبراهيم وليس جزء من، كما يريد اليهود لها أن تكون.

 :ةة القانونيّ الحجّ استخدام -

وأدرك هرتهزل  ،تهينة منذ قيامها إلى الصعوبات التي تكتشف إلى هاتين الحجّ الصهيوييّ هت الحركة لقد تنبّ 

ة ة العاّمهالحق التاريخي المزعوم لليهود في فلسطين ء قيمة ل، على اإلطالق مهن الناحيهة القايوييّه منذ البداية أنّ 

لسياسههي الصهههيويي خههالل فتههرة المنزلههة الكبههر  فههي التفكيههر والعمههل ا ة، فجههاءت هههذه المسههألة لتحتههلّ والدوليّهه

ث هرتهزل فهي خطابه، . وتحهدّ 1917ة مهن تأسهيس الحركهة إلهى صهدور وعهد بلفهور سهنة العشرين عامهاً الممتهدّ 

م فهي اءفتتاحي عن ضرورة توفير األساس الحقوقي أو القايويي لالستعمار الصهيويي في فلسطين. ومن ثم تقدّ 

ة الالزمههة لمشههرو  ة العاّمههة لتههوفير الضههمايات القايوييّههيّ بالصههيغة الرسههم 1899المههالتمر الصهههيويي الثالههي 

 اءستعمار.

 

 استخدام الحّجة التاريخيّة: -

ة ر الذين وضعوا مسودّ حين قامت إسرائيل بعد مرور خمسين عاماً على عقد المالتمر الصهيويي األول قرّ 

 اآلتي:ت إلى قيام إسرائيل على النحو إعالن اءستقالل عرض األحداث التي أدّ 

 ثيودور هرتزل هو األب الروحي للدولة اليهودية -
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 الشعب اليهودي في تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. أعلن المالتمر الصهيويي األول حقّ 

 ت، عصبة األمم.اإليتداب الذي أقرّ  ده من جديد صكّ اعترف وعد بلفور بهذا الحق وأكّ 

 ولي باألمرين التاليين:اعتراف كل من التصريح والصك على الصعيد الد -

 ة بين الشعب اليهودي وفلسطين.أوءً:الصلة التاريخيّ 

 ثاييأ: حق الشعب اليهودي في إعادة تأسيس وطن، القومي.

مشهرو  التقسهيم الهذي يهدعو إلهى إقامهة دولهة يهوديهة فهي  1947ة لألمم المتحهدة عهام ة العامّ ت الجمعيّ أقرّ 

 الخطوات الكفيلة بوضع المشرو  موضع التنفيذ. خاذأرض إسرائيل وياشدت سكان البلد اتّ 

ر الرجهو  عنه، أو ف اعتراف هيئة األمهم المتحهدة بحهق الشهعب اليههودي فهي إقامهة دولته، أمهراً يتعهذّ ياللّ  -

ليها إسرائيل والحركة الصهيويية في تبريهر قيامهها فهي فلسهطين. إة التي تستند ة التاريخيّ وهذه هي الحجّ  إلغاؤه.

ة ة والدسهتوريّ ى اءعتراضهات القايوييّهلو الشعب الفلسطيني آيذاك إلى إثهارة شهتّ ة وممثّ الدول العربيّ ولقد بادرت 

ق عليه، المشهرو  مهن مشهاكل تتعلّه يطهوإقامهة وطهن لليههود فهي فلسهطين، باإلضهافة إلهى مها ين ة ضهدّ والسياسيّ 

ة غيههر قابلههة تشههكل وحههدة اقتصههاديّ ة للبلههد التههي قتصههاديّ لمرافههق وقضههايا األمههن والتجزئههة اإلبتوزيههع السههكان وا

خفههى علههى كههل مههن درس مشههرو  القههرار ذلههك اإلجحههاف الههذي ألحقهه، بعههرب فلسههطين وحقههوقهم للتجزئههة. وء ي  

إسهرائيل فهي  ة فهي طعنهها بحهقّ ة العربيّهنتها الحّجهة التي تضهمّ ، يمكن تلخيص النقاط األساسيّ المشروعة، كما أيّ 

وههذه النقهاط  ،خهاذ مثهل ههذا القهراراً فهي سهلطة األمهم المتحهدة فهي اتّ إقامة وطن قومي في فلسطين والطعن أيض

 هي:

 تأكيد الحق الثابت واألصلي لسكان فلسطين بتقرير دستورهم وحكومتهم في المستقبل. -

الصههمود والتأكيههدات التههي أعطتههها بريطاييهها للعههرب أثنههاء الحههرب العالميههة األولههى، ومنههها التصههريح  -

بصهدد اسهتقالل الهبالد العربيهة ومسهتقبلها عنهد يهايهة الحهرب ههل كايهت تشهمل  1918 البريطايي الفريسي عهام

 فلسطين أم ء؟

ة ة القايوييّ ع بالصحّ دون معرفة سكان فلسطين األصليين أو موافقتهم يتمتّ  يعطهل تصريح بلفور الذي أ   -

 ويلتزم ب، شعب فلسطين؟

الضهغوط  نّ أ ة بصهدد موضهو  التقسهيم، إءّ الدوليّه عت إلى محكمهة العهدلف  إلى غير ذلك من األسئلة التي ر  

ل األمريكهي تحهول دون الحصهول علهى عدالهة. ومهن هنها ة داخل هيئة األمهم المتحهدة وعلهى رأسهها التهدخّ الدوليّ 

 قرار التقسيم فاقد للسند القايويي والمعنوي. يستطيع القول أنّ 

 

 :ةعارضوا الصهيونيّ  اتوشخصيّ  ابكتّ  – 2
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ا بههدافع ة، إّمههن ء يالمنههون بالصهههيويية فههي العههالم، وهههالءء يقههاومون الصهههيويية بشههدّ مّمهههنههاك عههدد قليههل 

ً ا حرصهة مبهدأ ء إيسهايي، وإّمهالصههيوييّ  ة على أساس أنّ الشعور باإليساييّ  ليههود وخوفهاً مهن مهواجهتهم علهى ا ا

رها اءسهتعمار العهالمي آلهة يسهخّ  ةالصهيوييّ  ا بدافع قناعتهم بأنّ جديداً بسبب اءيدفا  الصهيويي، وإمّ  اً اضطهاد

 على حساب اليهود والعرب معاً. وتعتبهر الصههيويية ههالءء المناهضهين لهها مهن اليههود أشهدّ  ، الخاّصةلمصالح

 أخر  غير اليهود، فهي تخشاهم وتحسب لهم ألف حساب. ةة جهخطراً عليها من أيّ 

ة أكبر األثر في تحويل وجهة مناهضة الصهيوييّ قد كان لما وضع، هالءء اليهود من مقاءت وماللفات في ل

ة. فقهد كهان للكاتهب الفريسهي مكسهيم روديسهون ة الفلسطينيّ ة العربيّ يظر عدد كبير من الغربيين إلى عدالة القضيّ 

ة، وقد جاء هذا الكتاب ليهدح  الهدعاو  كتاب بعنوان "إسرائيل والعرب" ل، أثر محسوس في األوساط الغربيّ 

ة وفي ذلك يقول "إن الصهيويية وإن يجحت اليوم في خلق الدولة اليهوديّه ،ئاً لها بالفشل المحتومالصهيويية متنبّ 

القهوة التهي تعتمهد عليهها لهن تهدوم إلهى األبهد". وهنهاك كتهاب آخهر  فإن إقامتها تبقى على أساس غير سليم... وإنّ 

هام في ميدان الدعايهة المناهضهة  وهو كتاب ،لماللف فريسي "ياتان وينستوك" بعنوان "الصهيويية وإسرائيل"

ن ة ويبهيّ ة تهربن اليههود بالصههيوييّ ة، فهو يدح  الدعاو  الصهيويية التي تزعم بوجهود قهو  روحيّهللصهيوييّ 

 ة في أواخر القرن التاسع عشر لتجنيد يهود العالم في خدمة اءستعمار العالمي.كيف ظهرت الصهيوييّ 

د تهراث ثقهافي بهل ههي ايتمهاء نون الذين يعتبرون اليهودية مجهرّ ديّ وقد عارض الصهيويية أيضاً اليهود المت

ة أيضههاً اليهههود اءيههدماجيون )التوطنيههون( وهههم يهههود غههرب أوروبهها )فريسهها دينههي، وقههد عههارض الصهههيوييّ 

 وبريطاييا وألماييا(، ومن ثم يهود الوءيات المتحدة األمريكية ما عدا يهود إسرائيل )اءستيطاييون(.

 

 افنيريأورى  -

ور  افنير ، وههو ياشهن السهالم المشههور جهداً أفي العالم وخاصة في إسرائيل مثل هناك عدد من اليهود 

، وههو 1933في إسرائيل، ولد في ألماييا حيي حمل اسم "هلمهوت اوسهترمان"، وقهد ههاجر إلهى فلسهطين عهام 

ابق. اشتهر افنير  بمقابلت، ست س، عضو كنيصحفي إسرائيلي، وأحد أشهر ياشطي اليسار في إسرائيل، كما أيّ 

ً ك أول إسرائيلي يقابل عرفهات شخصهيأثناء حصار بيروت، ليكون بذل 1982 تموز 3عرفات في  ياسر ، وقهد ا

و ههوش شهالوم"، وغهحركهة كتلهة السهالم " 1993ل افنيهر  بعهد ذلهك يحهو اليسهار اإلسهرائيلي وأيشهأ عهام تحوّ 

، مهن الناشهطين س علهى الحيهاة السياسهية فهي إسهرائيل، كمها أيّهعهارض لنفهوذ اليههود األرثهوذكيهودي علمهايي م  

ة للقضههيّ  ( تعيشههان متجههاورتين بسههالم كحههّل  ةن )دولههة فلسههطينية وأخههر  إسههرائيليالههدولتي اً الههداعين لحههلّ سياسههيّ 

الفلسطينية، وقد عمل على الترويج ألفكاره عبر العديد من النشاطات التهي قامهت بهها حركته، وعبهر العديهد مهن 

 قاءت التي كتبها.الم

 نّ أكههان مضههموي،  ،"الجنههرال جاكيههل والصههديق هايههد" ،مقههال بعنههواني ور  افنيههرأمههن ضههمن مقههاءت 

فهي الجهيا اإلسهرائيلي ثهم  كبيهر   ن بشهكل  ود موجهودتشهدّ الم   يالقوم ييصار الفكر الدينأفين اليمنيين من المتطرّ 

دار السياسهة وهكهذا ت ه ،ةالسياسهيّ  ةتقاريرهم وتعليماتهم للقيادطورة خ يتأ، وتةقلون إلى الحياة السياسية كالعادينت

لمسهيرة السهالم، والتهي  بكهل جوارحه، "هناك جمهور معارض اإلسرائيلية يحو الفلسطينيين وقد ذكر في المقال

ياس أوء عجب في وجود  ة  منيّ أ رات  ة بمبرّ ف معارضت، اءيديولوجيّ رض إسرائيل الكبر ، وهو يغلّ أتدفن حلم 

ً ك للغاية في الجهيا، وفهى  ةيسيطرون على قطاعات هامّ  مهيّ أضح ن يتّ ولكن اآل، يمنفي الجهاز األ هالءء أيضا
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مههور، ومههن د ولهههم تههأثير عظههيم علههى مجريههات األ"الشههاباك" وفههى الشههرطة وحههرس الحههدو مههن العههامجهههاز األ

 عهالن المبهاد ء وتهمّ ة إلالنهائيّه ةالصهياغر يهتغي فقهد تهمّ  ، بذلك يوجد تفسير لما حدث لمسيرة السالم،يّ أحتمل الم  

هأ  مهن، الهذين رجهال األ يدخال التعديالت علي، بأيهدإ ل رابهين. ومنهذ ذلهك الوقهت يسهيطر جنهراءت ب هلوا مهن ق  رس 

سهرائيل إ ة فهيات وميهزان القهو  المهيمنهليّ آ، يوضح يّ أبمعنى  ."ون متقاعدون على كل خطوات السالمعسكري

ة تههأثير قههو  السههالم وعجزههها داخههل المجتمههع لمحدوديّهه سههبب كههاف   هههايعتبرو نة سههنوات حتههى اآلمنههذ عههدّ 

ة مقههال آخههر بعنههوان "حتههى حجههارة الجههدران تسههتغيي" كههان مضههموي، التطهيههر العرقههي الههذي اإلسههرائيلي. ثّمهه

حصهارها،  ث عهن المهدن التهي تهمّ قتها العيهارات ويتحهدّ يمارس، المعتدون. والحجارات تستغيي فالجدران قد مزّ 

ً وأ ة والحرب العرقيّ  ي.ى بالتطهير العرقايتهج فيها ما يسمّ و ،موكان الجيا غير منظّ  48ث عن حرب تحدّ  يضا

حيهان بسهبب خهالف علهى ور رحاها بين الدول، وفى معظم األالحرب العادية تد نّ تختلف عن الحرب العادية أل

طهرف فهي اءحهتالل لمعظهم األراضهي بهل ع كهل حهرب ء يتطلّه ية فها الحرب العرقيّ مّ أ ،بين هذه الدول ةمنطق

نهة كهل هها حهرب تكهون بهين الشهعوب علهى أرض معيّ ع لطرد الشعب اآلخر منهما وتكون حرب قاسية وأليّ يتطلّ 

 ها أرض،.عي بأيّ منهما يدّ 

 

 جدعون ليفي -

 ةة بحاجههها دولهة عنصهريّ إسهرائيل بأيّ  صهفتح بهها لصهحيفة ههسرتس معظم آراء جدعون ليفهي التهي صهرّ 

مويها أن كهل "غسهلوا أدمغتنها وعلّ  :من يريد سالماً ء يواصهل بنهاء المسهتوطنات، قهائالً  وأنّ  ،لعالج من اإلدمان

ة كفاح، األكبهر كهان دائمهاً مهن أجهل العمهل علهى إضهفاء صهبغة إيسهاييّ  نّ أيني قاتل بالفطرة". ويقول أيضاً فلسط

األطفال في إسهرائيل يدرسهون منهذ  لغسل الدماغ، وأنّ  هناك آلة كاملة في إسرائيل مضيفاً أنّ على الفلسطينيين، 

ن فقههن ينهها يحههن اإلسههرائيليص بأيّ ص منههها، وهههذه الروايههات تههتلخّ الصههغر مجموعههة حكايههات مههن الصههعب الههتخلّ 

 الفلسطينيون ليسوا بشراً مثلنا. يا أعمى وأنّ حقدهم ضدّ  ضحايا العالم وأن الفلسطينيين يولدون للقتل وأنّ 

ة. وطالهب وزراء فهي الحكومهات ده أكثهر مهن مهرّ رائيلي النهار علهى جهدعون ليفهي وههدّ أطلق الجهيا اإلسه

ا يحهدث فهي المنهاطق ، يريهد الكشهف عّمهاإلسرائيلية مراقبت، وما يكتب باعتباره خطهراً علهى األمهن القهومي أليّه

 المحتلة. فقد طالب عدد كبير منهم بإسكات،.

سههفك الههدماء  أشههكال مههن الظلههم علههى الفلسههطينيين، وأنّ ة إسههرائيل مارسههت عههدّ  مقههاءت توضههح أنّ  ةلهه، عههدّ 

ة هي غايهة إسهرائيل لسهلب أراضهيهم وبنهاء مسهتوطنات ة والفلسطينيين خاصّ والظلم وإهدار حقوق العرب عامّ 

 اً من تلك األراضي.عليها، بل تريد أيضاً تصفية العرب يهائيّ 

 الحاخام ديفيد يسرائيل وايس -

ينتمي إلى مذهب سهاتمار، وههو  ،ث باسم حركة ياطوري كارتاو المتحدّ في ييويورك، وه 1956ولد عام 

ع إلهى هنغاريها، وههو مهن أكثهر المهذاهب ع من اليههود الهاسهيديك فهي العهالم، وتعهود جهذور ههذا التجّمهأكبر تجمّ 

 اً.ة المعروفة عالميّ ة األرثوذكسيّ اليهوديّ 



 
15/07/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(43رقم )                  

    
       
 

7 
 

ف  اءعتهراف ة رفضهت ومها زالهت تهرينتمي لجماعهة مهن اليههود األرثهوذكس فهي القهدس. وههذه الجماعه

ة إسهرائيل التهي ايفصلت عهن "أجهودات يسهرائيل" أي جمعيّه، و1938ست في فلسطين تأسّ  قدبدولة إسرائيل. و

ة هم زيهف الصههيوييّ ة ولكهن أفهراد ههذه الجماعهة سهرعان مها غهرّ بهدف معارضة الصهيوييّ  1912ست عام س ّ أ  

الصههاينة فايفصهلوا عهن  أرادوا الحفهاظ علهى إيمهايهم ومتابعهة صهراعهم ضهدّ ا الهذين ليها. أمّ إوأموالها فالتجأوا 

 ."أجودات يسرائيل"

 

 الحاخام موشيه هيرش -

فهي ييويههورك، وأصههبح زعيمهاً لحركههة يههاطوري كارتهها  1931ولههد عههام  موشهي، هيههرش يهههودي فلسهطيني

ن، وزيراً راحل ياسر عرفات الذي عيّ باً من الرئيس الة ولدولة إسرائيل، وكان مقرّ المعارضة للحركة الصهيوييّ 

فقهن  إعهادة دولهة إسهرائيل سهتتمّ  لشالون اليهود في السلطة الوطنية الفلسطينية، ووفقاً لعقيدة ياطور  كارتا فهإنّ 

 ة.ة هي مخالفة لإلرادة اإللهيّ ءسترداد أرض إسرائيل بالقوّ  ةة محاولعندما يأتي المسيح. وأيّ 

مع المرض. وكان وزيراً للشهالون  طويل   ة "موشي، هيرش" إثر صرا   الحاخام المناه  للصهيوييّ  يتوف

، حيي كان يعيا في حي "مائ، شعاريم". وقهد فقهد 2010ة في القدس. أعلنت أسرة هيرش يبأ وفات، عام الدينيّ 

 ة.ة الفلسطينيّ د بحم  كاو  ألي، يدعم القضيّ الحاخام هيرش إحد  عيني، عندما اعتد  علي، يهودي متشدّ 

التههوراة أمههرت اليهههود  خههص الحاخههام "موشههي، هيههرش" سههكرتير الطائفههة للشههالون الخارجيههة قههائالً "إنّ ويل

با  الحركة مغادرة القدس ، كما أعلنت قبول اتّ "بالعيا في سالم مع جيرايهم من غير اليهود في فترات الشتات

 يالحركهة بكفهاح الشهعب العربهاعترفهت آخر يستطيع هالءء العيا في، بموجهب أحكهام التهوراة، و إلى أي مكان  

ل وحيههد وشههرعي للشههعب مههة التحريههر الفلسههطينية كممثّهه، فههي كامههل تههراب فلسههطين، وبمنظّ الفلسههطيني وحقّهه

 الفلسطيني.

بعدم الذهاب إلهى ههذه المنهاطق،  ة وقطا  غزة، وأمر أتباع،ة الغربيّ د الحاخام هيرش باحتالل الضفّ وقد يدّ 

 حت عنوة، كما أدان غزو لبنان.ت  القدس ف   أو زيارة "حائن المبكى" ألنّ 

 

 منظمات ضد السلطة الصهيونية: -3

 :مة ناطوري كارتامنظّ  -1

 الكيهان الغاصهب، وههالءء ههم مهن يههود محهافظين سهكنوا فلسهطين قبهل قيهام 1938مهة عهام يهت المنظّ تكوّ 

ه  ويعتبهرون أنّ  ،إسهرائيلاءغتصهاب ينادون بضرورة إزالهة دولهة واليهود األرثوذكس المعادون للصهيويية 

ضههم للعقههاب محهاولتهم اآلن معارضهة لمشهيئة الهرب وستعرّ  عاقهب اليههود بإزالهة دولهتهم فهي العههد القهديم وأنّ 

 .مّرة أخر  اإللهي
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 ،ييويهورك ولنهدن وفيينهافهي ر عددها بألفي شهخص ولهها أتبها  قدّ وي   ،القدسفي الطائفة  عناصر هذهسكن 

ً ياسهر عرفهات رئيسهالرئيس الراحل أعلنت هي و  وههو حاخاماتهها وشهارك أحهد .لجميهع سهكان أرض فلسهطين ا

إيهران  الجمهوريّهة اإلسهالميّة فهي وعنهدما طلبهت ،للشهالون اليهوديهة اً موشي، هيرش فهي حكومهة عرفهات وزيهر

دمهة أههداف مت، حول حقيقة الهولوكوست واسهتغالل محرقهة اليههود لخمالتمر يظّ  ة حاخامات الطائفة فيمشارك

إلسهرائيل  مع أكثر المجموعات عداءً على عالقات طيّبة هم يّ أدوها حتى قيل قبلوا الدعوة وأيّ  سياسيّة، ةإسرائيليّ 

 واليهود.

 "JV"صوت يهودي للسالم  -2

ة لتشوي، العالقهة بهين يههود أمريكها وإسهرائيل بأسهاليب مة باألساس في الجامعات األمريكيّ المنظّ  هذه تنشن

ة كسهحب اءسهتثمارات مهن الشهركات عهودة الالجئهين الفلسهطينيين، مهع أسهاليب اقتصهاديّ  لدعم حقّ  تشمل حملة

ً وفرض عقوبات من الحركة األخطر عالميّه ،ح باستمرار اءحتاللرب  التي ت   مهع  ،(BDSإسهرائيل وههي ) ضهدّ  ا

ة لحركههة ّصههخا دعههم لكنههائس تنشههن فههي حمههالت المقاطعههة إلسههرائيل وتأهيههل طههالب ياشههطين فههي معسههكرات  

مهة بهع المنظّ وتتّ  .2011 عهام مة في أسهطول الحريهة لكسهر حصهار غهزةكما شاركت المنظّ  .المقاطعة إلسرائيل

ضعت في مالتمر ديربان عام ة و  إسرائيل، وهي إستراتيجيّ  ة ضدّ في إطار الحرب السياسيّ  "ديربان"ة إستراتجيّ 

ة ة مطلقهة علهى إسهرائيل كدولهة صههيوييّ دوليّهمة تسهايد فهرض عزلهة منظّ  1500، وشارك في، أكثر من 2001

 وتشارك المنظمة كجناح يهودي في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني. ،معتدية

 : حريديتاهعيدا ه -3

ً دين دينيّ ار من اليهود المتشدّ أو الطائفة الحريدية. وهي تيّ  مهات وأكبر تلك المنظّ  ،ةوالمعارضين للصهيوييّ  ا

سهت ة فهي إسهرائيل وتهرف  التحهاور معهها. تأسّ وتعارض الثقافهة العلماييّه ،آءف عائلة 9حيي تبلغ قرابة  اً عدد

ة للمصادقة هيئة خاصّ  اولديه ،تدييس يوم السبت في القدس ى تنظيم المظاهرات ضدّ وتتولّ  1921المنظمة عام 

لحريههديون عههن المشههاركة فههي ويمتنههع ا .حسههب الشههريعة اليهوديههة )كاشههير( علههى الطعههام والشههراب الحههالل

كمههها تهههرف  الحصهههول علهههى  ،بهههالمطلق اً محظهههور اً للكنيسهههت وتعتبهههر المشهههاركة بهههها أمهههرة اءيتخابهههات العاّمههه

الطائفهة قيهام  ههذه وتعهارض ة أليهها لغهة الصههاينة.ث أبنهاؤهم العبريّهوء يتحهدّ  ،ة تدفعها الدولةماليّ  صات  مخصّ 

رض أي تقارب مع الفلسطينيين أو المشاركة فهي مظهاهرات داعمهة لههم ها تعالكنّ  من أساس،، الدولة اإلسرائيلية

، ي عادات وتقاليهد جديهدة، وأيّهر تبنّ التوراة تحظّ  ة قديمة بأنّ ة يهوديّ ما هي تلتزم بمقولة دينيّ مات، إيّ كباقي المنظّ 

 ."يناضلوا من أجل استقالل اليهود ء يمكننا تغيير أي شيء من تراث آبائنا، الذين لم"

 العازل: فوضويون ضد الجدار -4

، وتقههوم علههى أيشههطة بالتعههاون مههع الفلسههطينيين فههي إطههار يضههالهم 2003سههت هههذه الحركههة فههي العههام تأسّ 

 واءعتداءات العسكرية ضد قطا  غزة، وضد اءحهتالل بشهكل   الظالم والحصار العنصري الشعبي ضد الجدار

تجري كل يوم جمعة في قر  بلعين ويعلين والنبهي  عام. ويشارك أعضاء في هذه الحركة في المظاهرات التي

 ة داخهل إسهرائيل إلظههار بشهاعة اءحهتالل.م هذه الحركة مظاهرات وأيشهطة احتجاجيّهصالح وغيرها. كما تنظّ 

اإلسهرائيلية  دهم النيابهةض أعضاء الجماعهة لقمهع قهوات الجهيا اإلسهرائيلي واءعتقهال واإلصهابة، وتههدّ ويتعرّ 
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ً يصرّ هم لكنّ  ،تهم ةبعدّ  اء يرف  أن يكون أعداء وسنكون شرك"صلة النشاط واءلتزام برسالتهم: بموا حون دائما

 ."في النضال الشعبي ضد اءحتالل

 :ترابطمنظمة  -5

أن المجتمههع تعتبهر  ، و"ةة عربيّهيهوديّه"ءجتمهاعي والسياسهي وتعتبهر يفسههها الحركهة للتغييههر ا ههذهتسهعى 

 "كولوييهالي" اسهتعماري   ة مشهرو باتهها األساسهيّ دة كان أحد مركّ ة معقّ اإلسرائيلي ياتج عن صيرورة تاريخيّ 

العنصهري بهين  التمييهز ة ههية بحماية القو  العظمى في الغرب لتصبح سهمت، األساسهيّ قادت، الحركة الصهيوييّ 

الحقههوق ن يمههنح اليهههود امتيههازات مالقتههة قابلههة للتغييههر بههدءً مهه، حيههي مجموعههات المهههاجرين ومههع الفلسههطينيين

وتعمل حركة ترابن على دمج إسهرائيل  ة األمن يدفع المجتمع بأبنائ، للحروب.وبحجّ  ،المتساوية والمعترف بها

 اءحههتالل وضههدّ  وتناضههل الحركههة ضههدّ  .ر وء يواجهه، جيرايهه، بالسههالحفههي شههرق أوسههن ديمقراطههي ومتحههرّ 

مثهل تهويهد الجليهل وسهلب أراضهي عهرب  طهاتة فهي إسهرائيل والمخطّ ة العربيّهالسياسات اإلسرائيلية مهع األقليّه

لرملهة وحيفها. النقب، وتسعى من أجل تحسين ظروف حياة العرب في المهدن المختلطهة مثهل عكها ويافها واللهد وا

 تالمن بحق اليهود والفلسهطينيين سهكان إسهرائيل فهي تقريهر مصهيرهم مها دام ذلهك ء يمهسّ "وتقول الحركة أيها 

 ."حقوق الطرف اآلخر

 :وتزوخرمنظمة  -6

 2002يشهأت عهام قهد و ،د في إسهرائيل باألزمهة الفلسهطينيةة تهدف لتعميق الوعي لد  اليهوة يهوديّ جمعيّ 

اث النكبهة ة عهن أحهدت في دعوتها لتطبيق حق العهودة لالجئهين الفلسهطينيين، وتحميهل اليههود المسهالوليّ واستمرّ 

ً وقتالها واعتبارها ذيب ة يههود وتهدعو الجمعيّه ،اليههود والفلسهطينيين في طريق السهالم العهادل والمصهالحة بهين ا

 ة.ي عن الممارسات اءستعماريّ إسرائيل للتخلّ 

رة وتنظههيم يههدوات ومعههارض صههور تلههك ة تخليههد ذكههر  القههر  الفلسههطينية المهّجههمههن بههين أيشههطة الجمعيّهه

لية، مثلما حدث القر  مع تنظيم جوءت إليها، كذلك وضع يافطات باألسماء الفلسطينية لشوار  في مدن إسرائي

فهي العهام  "زوخهروت"لطات اإلسهرائيلية بسهرعة. وأصهدرت قبل سنوات قليلة في يافا وحيفا، والتي تزيلها الس

كمها  ،قيمت تل أبيب على أيقاضههاة التي أ  ، خريطة لمدينة تل أبيب يافا، شملت القر  الفلسطينية األصليّ 2007

ث كهل كهراس عهن مدينهة فلسهطينية أو قريهة مهجهرة، ، وتحدّ أصدرت سلسلة كراسات باللغتين العبرية والعربية

 بينها: عكا، سحماتا، الجلمة، دير ياسين.

  :بتسيلم  - 7

علههى يههد مجموعههة مههن المفكههرين والقههايوييين والصههحفيين  1989سههت عههام ة، تأسّ ة وحياديّههمههة مسههتقلّ منظّ  

ة ايتهاكهات حقهوق اإليسهان فهي األراضهي المحتلّه ة في النضال ضدّ ص أهدافها األساسيّ وأعضاء الكنيست، تتلخّ 

من خالل توثيقها ويشرها للجمهور ووضعها أمام صايعي القرار، ومحاربة ظاهرة اإليكار القائمة في المجتمع 

س المنظمهة اهتماماتهها لتغييهر سياسهة اإلسرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافهة حقهوق اإليسهان فهي إسهرائيل. تكهرّ 

األراضي المحتلة، وهي تقوم بواجبهها فهي الحفهاظ علهى حقهوق اإليسهان واءلتهزام الصهارم حكومة إسرائيل في 

 بتعاليم القايون الدولي.
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عهات فهي أوروبها وأمريكها، والتهي تهدعم فعاليهات حقهوق ل يشاطات المنظمة عن طريق صهناديق التبرّ وّ م  ت  

فهي الهبالد وفهي العهالم. اسهتطا   عهات مهن شخصهيات مختلفهةاإليسان في أرجاء العهالم، وكهذلك عهن طريهق تبرّ 

مركزاً مرموقاً في المجتمع الدولي لد  منظمات حقهوق اإليسهان،  مركز بتسيلم خالل سنوات يشاطات، أن يحتلّ 

ة التقهارير ة لمصداقيّ ة خاصّ بتسيلم أهميّ  يتول .كز على جائزة كاتر لحقوق اإليسانحصل المر 1989وفي عام 

مهات إلهى يعكس اءهتمام بالتوثيق رغبة بتسيلم في يقل أكثر قدر ممكن مهن المعلووالمعلومات التي تنشرها، إذ 

ممارسههات  دائههم   ة يههديرها يهههود وعههرب إسههرائيل وتفضههح بشههكل  مههة حقوقيّههههها منظّ يّ أمههواطني إسههرائيل. وتعتبههر 

إليسان علهى ية في سفر التكوين تقول "خلق ه اآمن בצלם" " اشتق اسم بتسيلم سلطات اءحتالل اإلسرائيلي.

بههدأت  2007. وفههي عههام 27صههورت،، علههى صههورة ه، فخلقهه، ذكههراً وأيثههى خلقهههم" سههفر التكههوين اءصههحاح 

رت كهاميرات فيهديو ألكثهر مهن مائهة فلسهطيني فهي المنهاطق مة بمشرو  "مسهلحين بالكهاميرات" التهي وفّهالمنظّ 

لعشهرات مهن حهاءت العنهف مهن قبهل ق ههذا المشهرو  اضة للصرا  وايتهاكهات حقهوق اإليسهان، وقهد وثّهالمعرّ 

الجنود اإلسرائيليين والمستوطنين. كما قامت بنشهر تقهارير حهول عمليهات التعهذيب وسياسهة إطهالق الرصهاص 

 ل وغيرها من التقارير.ة التنقّ بأيدي القوات اإلسرائيلية، وفرض القيود حول حريّ 

 :مركز علم تسوية النزاعات والتصالح االجتماعي - 8

ة لألفههراد والمنظمههات علههى تحويههل الالعنههف فههي المجتمههع الفلسههطيني مههن خههالل بههرامج تدريبيّههز يعههزّ 

جمهههع إسهههرائيليين يالنزاعهههات، والوسهههاطة، واءتصهههال، والسهههالم، وبنهههاء الديمقراطيهههة وحقهههوق اإليسهههان. كمههها 

 وفلسطينيين لمناقشة موضوعات حول العنف في المنطقة.

 :القتصاديالمركز اليهودي العربي للتطوير ا - 9

التعاون اءقتصادي اليهودي العربهي فهي إسهرائيل مهن  ز التعاون اءقتصادي والتمكين على قاعدة "أنّ يعزّ 

 ."ادي في إسرائيل والمنطقة بأكملهاضرورات السالم، والرخاء واءستقرار اءقتص

 :الخليل –أبناء إبراهيم  - 10

عنهى بسثهار اءحهتالل فهي مدينهة الخليهل مهن خهالل جهوءت فهي المدينهة واجتماعهات مهع جماعة إسهرائيلية ت  

 سكايها الفلسطينيين. 

 :المنتدى للوفاق المدني بين اليهود والعرب في إسرائيل - 11

ة فهي إسهرائيل، وتكهافح ة والعربيّهة اليهوديّهاييّ عات السكّ ة بين التجمّ مة إسرائيلية تعمل على "جسر الهوّ منظّ 

 ."ا  المواطنين العرب داخل إسرائيلة من أجل تحسين أوضأجل تطبيق تغييرات يظاميّ من 

 :ائتالف نساء من أجل السالم - 12

ة تعمهل مهن أجهل السهالم، والمسهاواة فهي ة إسهرائيليّ مات يسويّ مة واسعة تنضوي تحت لوائها تسع منظّ منظّ 

 ة.وتأسيس دولة فلسطينيّ  ة المواطنين في إسرائيل، وإيهاء اءحتالل،الحقوق بين كافّ 
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 :محاربون من أجل السالم - 13

 ً ّ  مجموعة من المحاربين القدامى من الفلسطينيين واإلسرائيليين تعمل معا ة للعنهف بكافّه من أجل وضهع حهد 

 أشكال،، ومن أجل إيهاء اءحتالل، وتأسيس دولة فلسطينية.

 :إبداع من أجل السالم - 14

د فهي "ييهو عق هوإسهرائيليات فهي سهن المراهقهة مهن خهالل بريهامج صهيفي ي  بريامج يجمع فتيات فلسهطينيات 

م بهرامج لمتابعهة المشهاركات لهد  ز التصهالح. كمها يهنظّ مكسيكو" لتعلهيمهن مههارات القيهادة، والتواصهل، ويعهزّ 

 .إلى بالدهنّ  عودتهنّ 

 :سة التعاون االقتصاديمؤسّ  - 15

ة، اإلسههرائيليين والفلسههطينيين فههي المجههاءت السياسههيّ مههة إسههرائيلية تهههدف إلههى تعزيههز التعههاون بههين منظّ 

 ة، والمجتمع المديي.واءقتصاديّ 

 :جمعية أصدقاء األرض/ الشرق األوسط - 16

ة لها مكاتب فهي عمهان، وبيهت لحهم، وتهل أبيهب، وتجمهع خبهراء فهي شهالون البيئهة مهن األردن، مة بيئيّ منظّ 

ئمههة مههن أجههل سههالم دائههم فههي المشههترك" وتههوفير "الظههروف المالتههراث البيئههي الوفلسهطين، وإسههرائيل "لحمايههة 

 ."منطقتنا

 :لوجه بين المعتقدات الدينية وجها   - 17

شبان في  يضمّ  .ة، والقيادة، وبناء السالمعنى بالدراسات الدينيّ ل، وي   اً خذ من الوءيات المتحدة مقرّ بريامج يتّ 

 سن المراهقة من المسيحيين، والمسلمين، واليهود من مناطق يزا  مختلفة بما فيها إسرائيل وفلسطين.

 :الفلسطيني-كلية السالم اإلسرائيلي - 18

ة، وهي تعمهل مهن أجهل ة دوليّ شبكة تضم أعضاًء فلسطينيين، وإسرائيليين، ودوليين وتتبع لها شبكة طالبيّ 

 عادل. ل إلى سالم  إيهاء اءحتالل والتوصّ 

 :التراث الشعبي لآلخر - 19

 يسعى إلى تعزيز التسامح بين الجماعات اإلسرائيلية المختلفة.وبالفنون والتربية  بريامج يختصّ 

 :برنامج غزة للصحة النفسية - 20
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وضهحايا ة بما في ذلك العالج، والتهدريب، والبحهي للنسهاء واألطفهال ة النفسيّ م خدمات في مجال الصحّ يقدّ 

ة على مسهتو  المجتمهع بأسهره علهى أسهاس ة النفسيّ ايتهاكات حقوق اإليسان. يهدف البريامج إلى تطوير الصحّ 

 ."اإليسايية، واحترام حقوق اإليسانمن "العدالة، و

 :جيشا – 21

 ة التنقل للفلسطينيين.ة تعمل من أجل حماية حريّ ة إسرائيليّ مة قايوييّ منظّ 

 :كتلة السالم - 22

 ة تدعو إلى تأسيس دولة فلسطينية.سالم إسرائيليّ حركة 

 :مركز الدفاع عن الفرد –هموكيد  - 23

ة تساعد الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة الذين تنتهك حقوقهم بسهبب السياسهات مة إسرائيليّ منظّ 

 اإلسرائيلية.

 :يدا بيد - 24

ستها في القدس، والجليل، ووادي عاره. وفي كايت قد أسّ  ة في إسرائيلة الثقافيّ مة تدير مدارس للتعدديّ منظّ 

 ة.ة والعبريّ تعليم مواطني إسرائيل من اليهود والفلسطينيين باللغتين العربيّ  هذه المدارس يتمّ 

 :الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت - 25

وتقهوم  ."يةلمعارضة ومقاومة ههدم بيهوت الفلسهطينيين علهى يهد السهلطات اإلسهرائيل ست بدايةً مة "تأسّ منظّ 

ً حاليّ  ة، ع اءسهتيطايي، وإيشهاء الطهرق اءلتفافيّهبنشاطات أخر  من بينها مقاومهة مصهادرة األراضهي، والتوّسه ا

   أشجار المزارعين الفلسطينيين.وسياسات اإلغالق والفصل واقتال

 :مؤسسة حوار األديان - 26

تدعو إلى السالم من خالل حوار األديان ودراسات الثقافات المختلفة بناًء على قناعتها "بأن الهدين بهدل أن 

لموجهودة فهي الهدين ومها وراء الصهراعات ا لحهلّ  ب في المشكلة، يستطيع ويجب أن يكون مصهدراً يكون المتسبّ 

 ."الدين

 :المركز الدولي للسالم والتعاون - 27

ز العمليههات اءجتماعيههة، والسياسههية، ة تعههزّ تعمههل مههن أجههل "تطههوير مبههادرات احترازيّههة مههة فلسههطينيّ منظّ 

 ."قراطية، والرخاء للشعب الفلسطيني، السالم، والديمواءقتصادية الالزمة لضمان مستقبل يعمّ 

 :خدمات السالم النسوية الدولية - 28

الفلسطينية المحتلهة لهدعم مقاومهة اءحهتالل وجهدار ة تعمل في قرية حارس في المناطق ة دوليّ مة يسويّ منظّ 

 ل حال حدوثها.ق ايتهاكات حقوق اإليسان وتتدخّ ة، كما توثّ الفصل بالطرق السلميّ 

 :مجلس األديان المشترك في إسرائيل - 29
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مههات حههوار األديههان التههي تعمههل مههع اإلسههرائيليين نضههوي تحههت إطارههها العديههد مههن منظّ يمههة واسههعة منظّ 

 ."لدين إلى مصدر للمصالحة والتعاياوالفلسطينين من أجل "الربن ما بين األديان السماوية الثالثة وتحويل ا

 :الفلسطيني-مركز المعلومات اإلسرائيلي - 30

س جهههوده "لتطههوير حلههول . يكههرّ IPCRIة اإلسههرائيلي الفلسههطيني المشههترك معهههد أبحههاث السياسههة العاّمهه

 الفلسطيني" على أساس حل "دولتين لشعبين".-اإلسرائيلية للصرا  عمليّ 

 :مركز القدس للنساء - 31

 م المرأة، والسالم، وحقوق اإليسان.ة تسعى لتقدّ مة فلسطينيّ منظّ 

 :مركز الحوار بين الثقافات في القدس - 32

 م يشاطات ومجموعات حوار لسكان القدس الشرقية والغربية.ينظّ 

 :المسيحية الدولية في القدسجمعية الشبان  - 33

مركز مجتمعي ثقافي ترفيهي يدعو للحوار بين األديان والتفاهم بين الجماعات المختلفة. يتألف المبنى من 

 ة وآخر للمالتمرات.ياقة البدييّ روضة لألطفال اليهود والعرب، ومسرح، ومكتبة، ومطعم، وفندق، ومركز للّ 

 :والالعنفمركز الشرق األوسط للديمقراطية  - 34

 مة فلسطينية تدعو إلى الالعنف وإلى الديمقراطية.منظّ 

 :منتصف الطريق - 35

علههى األقههدام فههي منههاطق إسههرائيلية وفلسههطينية بمشههاركة  لههها حههوار سههيراً م جههوءت صههامتة أو يتخلّ تههنظّ 

 ."ة وبين يشاطات السالمإسرائيليين وفلسطينيين. وتجمع النشاطات "بين القيم الروحيّ 

 :مفكاد – 36

مهة تهدعو إلهى مجموعهة مهن المكتب اإلسرائيلي للحملة الشعبية مهن أجهل السهالم والديمقراطيهة، وههي منظّ 

 الفلسطيني على أساس حل الدولتين.-المبادئ لتحقيق السالم اإلسرائيلي

 :حاد شباب نابلساتّ  - 37

بهين الشهباب الفلسهطينيين ل إقامهة عالقهات يعمل من أجهل تعزيهز دور الشهباب، والمهرأة، واألطفهال، ويسههّ 

 الفلسطيني.-وأقرايهم من دول العالم، كما يدعو للحوار اإلسرائيلي

 :معهد النقب إلستراتيجيات السالم والتنمية - 38

 عنى بحل النزاعات، والتربية، والديمقراطية.مات ت  م تدريبات في القيادة ويدعم مشاريع صغيرة ومنظّ يقدّ 

 :واحة السالم - 39
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عنهى باإلعههداد سهت بمشهاركة يهههود وفلسهطينيين مهن مهواطني إسهرائيل، وت  س ّ مختلطهة فهي إسهرائيل "أ  قريهة 

يقهدم  الواحهة مدرسهة السهالم وههو بريهامج تضهمّ  ."والمسهاواة، والتفهاهم بهين الشهعبينالتربوي من أجل السهالم، 

 دورات تأهيل داخل إسرائيل.

 :نيو بروفايل )مظهر جديد( - 40

ة للمظههر المهديي بهدل المظههر مهن العسهكرية فهي إسهرائيل وإعطهاء األولويّه لحهدّ اوهي حركهة تسهعى إلهى 

 العسكري للمواطن اإلسرائيلي.

 :حركة شجرة الزيتون - 41

ن المواصالت والترجمة للفلسهطينيين الهذين يحتهاجون إلهى العهالج ة للفلسطينيين تتضمّ م معويات إيساييّ تقدّ 

 اإلسرائيلية.في المستشفيات 

 :صوتنا فلسطين - 42

 الين في عملية السالم.ة تسعى إلى ايخراط اإلسرائيليين والفلسطينيين كمشاركين فعّ حركة جماهيريّ 

 :حركة اليهودية والصهيونية والسالم - 43

ة تنادي بإقامة دولة فلسطينية ومسهاواة فهي الحقهوق للفلسهطينيين مهن مهواطني ة صهيوييّ حركة سالم يهوديّ 

 إسرائيل.

 :المركز الفلسطيني للحلول البديلة - 44

النزاعهات بهين الفلسهطينيين  ر مهواد باللغهة العربيهة حهول ثقافهة السهالم، وينخهرط فهي الوسهاطة وفه ّ يطوّ 

 واإلسرائيليين.

 :المركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب - 45

والنشههاطات مههن أجههل السههالم والعدالههة ة، يههدعو إلههى العمههل المههديي مههن خههالل تقههديم الخدمههة اءجتماعيّهه

 والمصالحة والمناداة بالحقوق الفلسطينية.

 :المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق اإلنسان - 46

كب ضهد الفلسهطينيين فهي الضهفة الغربيهة، وقطها  غهزة، والقهدس رت  ق ءيتهاكات حقوق اإليسان التي ت  توثّ 

 إسرائيل والسلطة الفلسطينية.الشرقية بما في ذلك اءيتهاكات التي ترتكبها 

 :بانوراما – 47

 لها وتعمل على تعزيز المجتمع المديي. اً خذ من القدس مقرّ مة فلسطينية تتّ منظّ 

 :منتدى العائالت الثكلى - 48
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ّ  مة مشتركة تضمّ منظّ  ألعمهال  عائالت ثكلى إسرائيلية وفلسطينية تعمل معا من أجل المصالحة ووضع حد 

 العنف.

 :السالم والديمقراطيةمنتدى  - 49

يعمل داخل المجتمع الفلسهطيني بههدف تعزيهز السهالم، والديمقراطيهة، والالعنهف علهى الصهعيد السياسهي، 

-للصهرا  اإلسهرائيلي ل إلهى حهلّ واءجتماعي، واءقتصادي، كما يهدف أيضا إلهى تشهجيع الهدفع باتجهاه التوّصه

 الفلسطيني عن طريق التفاوض.

 :حركة السالم اآلن - 50

ن يشاطاتها تنظيم مظاهرات عامهة، وتقهديم عهرائ  وغيرهها، وتوزيهع مهواد حركة سالم إسرائيلية تتضمّ 

 ثقافية. 

 :معهد أبحاث السالم في الشرق األوسط - 51

تربويههون وأكههاديميون إسههرائيليون وفلسههطينيون ينههادون ببنههاء السههالم مههن خههالل البحههي والتربيههة، يضههم 

 حكايات اإلسرائيلية والفلسطينية.وتطوير موارد ثقافية لتعليم ال

 :صندوق السالم الشعبي - 52

عنهى بالسهالم بهين اإلسهرائيليين والفلسهطينيين، كمها مبادرة لضي الدعم المالي للمبادرات الجماهيرية التي ت  

 م بع  الدعم التأسيسي.تقدّ 

 :مركز بيرس للسالم - 53

 بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. وية ستال عة من مبادراتمة واسعة تقدم الدعم لمجموعة متنوّ منظّ 

 :إسرائيل –أطباء لحقوق اإلنسان  - 54

مها له، عالقهة بهأمور الصهحة فهي إسهرائيل والمنهاطق الفلسهطينية  تعمل من أجل حقوق اإليسهان وبهاألخصّ 

 المحتلة.

 :اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل - 55

 أساليب التعذيب أثناء التحقيق في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.من التوعية حول استخدام تعمل لمزيد 

 :من أجل حقوق اإلنسان اتحاخام - 56

ة إسهرائيلية "تسهايد تقاليهد حقهوق اإليسهان حسهب الديايهة اليهوديهة" وتعمهل مهن أجهل حقهوق مة حاخاميّ منظّ 

 الفلسطينية المحتلة.ة المواطنين في إسرائيل وللفلسطينيين في المناطق اإليسان لكافّ 

 :بذور السالم - 57

ة منهاطق يهزا  فهي العهالم، ويقهوم بمتابعهة ه الوءيات المتحدة للشباب في سن المراهقهة مهن عهدّ بريامج مقرّ 

 المشاركين الفلسطينيين واإلسرائيليين لد  عودتهم إلى بالدهم.
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 :مشروع الصلحة للسالم - 58

للمصههالحة ويحمههل اسههم المراسههم التقليديههة الفلسههطينية لحههل ع يضههم إسههرائيليين وفلسههطينيين يههدعو تجّمهه

 الخالفات "الصلحة".

 :تعايش – 59

ً  ة تضههمّ حركههة جماهيريّهه ة المههواطنين فههي فههي إسههرائيل يعملههون مههن أجههل المسههاواة بههين كافّهه ويهههوداً  عربهها

 ة لمقاومة اءحتالل.إسرائيل، كما تعمل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلّ 

 :الطريق – 60

 العديد من مبادرات الالعنف الفلسطينية. مة واسعة تضمّ منظّ 

 :وئام –المركز الفلسطيني لحل النزاعات  - 61

ً  يعمل داخل المجتمع الفلسطيني لحل الصراعات والنزاعات بعيداً  أسهلوب المصهالحة  عن العنهف مسهتخدما

 الفلسطينية التقليدية "الصلحة"، مع أيماط غربية لحل النزاعات.

 

 :نساء بالسواد - 62

 ة تمارس اءحتجاج على اءحتالل اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية.شبكة يسويّ 

 :يش دين )متطوعون من أجل حقوق اإلنسان( -  63

 ض لها الفلسطينيون في المناطق المحتلة.مة إسرائيلية تعارض ايتهاك حقوق اإليسان التي يتعرّ منظّ 

 :هناك حد )ييش جفول( - 64

 سالم إسرائيلية تسايد الجنود الذين يرفضون المشاركة في اءحتالل. مجموعة

 :منتدى الشباب اإلسرائيلي من أجل التعاون - 65

ال فهي بريامج تمكين يهدف إلى دعم القادة الشهباب فهي إسهرائيل الهذين يسهعون "إلهى اءضهطال  بهدور فعّه

 ."ايها من الفلسطينيين واألوروبيينرتحديد معالم مستقبل إسرائيل، وعلى وج، الخصوص عالقاتها بجي

 :ذاكرات – 66

 .1948جماعة إسرائيلية تزيد من مستو  الوعي حول يكبة فلسطين عام 
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 :منظمة يكسرون الصمت - 67

ل مجموعهة مهن الجنهود الهذين خهدموا فهي مدينهة الخليهل، وشهارك فيهها ب همن ق   2004ست المنظمة عام تأسّ 

ة وأمهاكن مختلفهة فهي األراضهي المحتلهة. زالهوا يخهدمون فهي وحهدات عسهكريّ ن خهدموا ومها جنود وجنديات ممّ 

ن يعملههون علههى جمههع إفههادات وشهههادات مههن الجنههود الههذين خههدموا فههي ومههة هههم جنههود محههررأعضهاء هههذه المنظّ 

 األراضي المحتلة منذ ايدء  اءيتفاضة الفلسطينية الثايية فصاعداً.

الواقع في األراضهي المحتلهة. يقهدم ههالءء الجنهود إفهادات عهن تهدف المنظمة إلى زيادة الوعي عن حقيقة 

اً علهى طبيعة العمليات العسكرية في تلك المناطق من اعتداءات وتدمير الممتلكات، والتي ء يزال الجيا مصرّ 

بهين ة اكتشهفوا الفجهوة عندما عهاد ههالءء الجنهود المحهررون إلهى الحيهاة المدييّه .ها "حاءت استثنائية"عاء أيّ اءدّ 

فقامهت المنظمهة فهي  ،لالمبهاءة فهي المجتمهع اإلسهرائيليحقيقة ما يحدث في األراضي المحتلة وبهين الصهمت وا

محاولة إليصال أصوات هالءء الجنود لتجعل المجتمع اإلسرائيلي يعترف بما يصنع، في األراضي المحتلة في 

 فلسطين.

د مهن ات، التهي تخضهع لعمليهة تحقيهق للتأّكهمة "يكسرون الصمت" بجمهع األدلهة والشههاديقوم أعضاء منظّ 

ة المعلومههات والبيايههات مههن خههالل شهههود عيههان آخههرون أو مههن خههالل البيايههات والمعلومههات التههي تنشههرها صههحّ 

مات حقوق اإليسان األخر  التي تعمل فهي يفهس المجهال، ثهم تنشهر تلهك المعلومهات بعهد التأكهد الكامهل مهن منظّ 

د لحمايتهم وتشجيعهم على الحديي. وفهي أغلهب األحيهان يطهالبون الشههود تها دون الكشف عن هوية الجنوصحّ 

رون علهيهم الحهديي مارس من قبل المسالولين العسكريين الهذين يحّظهبعدم ذكر أسماءهم بسبب الضغوط التي ت  

مع عناصر مديية. تنشر تلك اإلفادات على الموقع اإللكترويهي الخهاص بالمنظمهة لالعتهراف بحقيقهة مها يجهري 

 األراضي المحتلة. في

سات وأفراد وصناديق مثل صندوق إسهرائيل الجديهد وصهندوق موريها، فضهالً ل مالسّ ب  ّول المنظمة من ق  م  ت  

 حاد األوروبي وغيرها.عن تمويلها من الوكالة اإلسبايية للتعاون الدولي واءتّ 

 :إسرائيل –منظمة أطباء لحقوق اإلنسان  - 69

سهت أثنهاء اءيتفاضهة الفلسهطينية ة، تأسّ ة وغير ربحيّ رابطة غير حكوميّ أطباء من أجل حقوق اإليسان هي 

لهذي يشهغل اآلن منصهب ، بمبهادرة مهن الهدكتور "روحامها مهارتون" ا1988األولى في األراضي المحتلهة عهام 

ز على وج، الخصهوص ضهد مة ضد التعذيب في مراكز اإلعتقال في إسرائيل، وتركّ وهي منظّ  ،رئيس الجمعية

 طباء في التعذيب وتنادي باإلبالغ عن أي حاءت تعذيب.مشاركة األ

ة للمتشهردين فهي تهل أبيهب، وتعمهل ة األوليّها خدمات الرعاية الصهحيّ م إحداهينقسم عملها بين عيادتين، تقدّ 

 الثايية من أربع أو خمس مرات في يهودا والسامرة. ولها عيادات قايويية في جامعة تل أبيب.

ساس التضامن واءلتهزام المتبهادل والعدالهة اءجتماعيهة واحتهرام حقهوق اإليسهان قامت هذه المنظمة على أ

ويبهذ العنهف. وههي تعهارض اءحهتالل وتعمههل علهى إيهائه، أليه، سهبب فههي ايتههاك حقهوق اإليسهان. تناضهل هههذه 

ههذه  ة في إسهرائيل. تهالمنخاصّ  ة بصفة  ة والحق في الرعاية الصحيّ عامّ  الرابطة من أجل حقوق اإليسان بصفة  

األساس الذي تشتق من، الحقوق األخهر ، ويالمنهون  عدّ ، ي  ية وأيّ لكل شخص الحق في الرعاية الطبّ  الرابطة بأنّ 
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متسهاو  بهين جميهع السهكان واألفهراد الخاضهعين  أيضاً أي، من الواجب على دولة إسرائيل تنفيذ ههذا الحهق بشهكل  

لسيطرتها مثل الفلسهطينيين فهي األراضهي المحتلهة، والبهدو فهي القهر  غيهر المعتهرف بهها فهي صهحراء النقهب، 

 ة المعدمة والالجئيين وغيرهم.واألسر  المعتقلين ذوي األحوال المدييّ 

يهة اإليسان وتطبيق الحق فهي الرعايهة الطبّ تر  الجمعية أن الطب ل، دور هام في مكافحة ايتهاكات حقوق 

على أساس أخالقيات الطب. كما تناضل تلك الجمعية ضد احتالل األراضي الفلسطينية والنضال المستمر ضهد 

ة علهى ز يشهاط الجمعيّهفي والحبس اإليفهرادي. ويترّكهالتعذيب، والقتل دون محاكمة، وأيضاً ضد اإلعتقال التعسّ 

ة التنقل والمياه النظيفة والصرف النظيف والتغذيهة المناسهبة ة بأوسع معاييها مثل حريّ اءهتمام بالرعاية الصحي

 والسكن الالئق وإمكايية التعليم وفرص العمل وعدم العنف.

 :مركز عدالة - 70

من أجل دفع وتعزيز حقوق المواطنين العهرب فهي فلسهطين، والهدفا  عهن  1996س مركز عدالة عام تأسّ 

ة غيهر الذين يقطنون في األراضي المحتلة. وهو مركز مستقل ومسجل فهي إسهرائيل كجمعيّهحقوق الفلسطينيين 

 ة.ربحيّ 

مركههز "عدالهة" لههدفع الحقههوق علههى األراضهي والتخطههين والسههكن، وقضههايا "هههدم  ىلتحقيهق غاياتهه،، يسههع

ق النسههاء واألسههر ، ة، وحقههوة والدينيّههة والثقافيّههة والسياسههيّ البيههوت فههي المنههاطق الفلسههطينية". والحقههوق المدييّهه

عهن طريهق المرافعهة فهي  1967ويدافع أيضاً عن حقوق الفلسهطينيين الهذين يعيشهون تحهت اإلحهتالل منهذ عهام 

ة وفقاً للقايون الدولي اإليسهايي. الحماية الحقوقيّ  ة تخصّ ة في قضايا مركزيّ المحاكم اإلسرائيلية والمحافل الدوليّ 

، كما يتوجّ  ،ية المختلفة مسائل ذات بعد جماعيأمام المحاكم اإلسرائيللذا يطرح مركز عدالة على بساط البحي 

ر بحقهوق المهواطنين الفلسهطينيين، ويهوفّ  ة، ويسعي لتغيير القهوايين التهي تمهسّ سات والمنتديات الدوليّ إلى المالسّ 

 جال حقوق اإليسان.بين والمحامين الجدد تأهيالً وتدريباً في مة، ويمنح المتدرّ ة والقضائيّ اإلستشارة القايوييّ 

"، كمها 67ويقترح إقامة دستور قهايويي يعتهرف "بحهدود  ،ةبالشالون القضائيّ  ينشر المركز تقارير تختصّ 

تقريهر المصهير. وههذا الدسهتور يقترحه، محهامون وأكهاديميون ومثقفهون فلسهطينيون مهن  يسعى لالعتراف بحقّ 

تحهت جبهل الهيكهل والتهي  عن الحفريات التي تهتمّ  إسرائيل هي المسالولة إسرائيل. كما يعترف مركز عدالة بأنّ 

 ة إسرائيل لحماية الفلسطينيين.دعوة صريحة عن مسالوليّ  185م ض المسجد األقصى للخطر. هذا وقد قدّ تعرّ 

يحمي المركز أيضاً حقوق األقليهات العربيهة فهي إسهرائيل مهن خهالل تقهديم اءلتماسهات إلهى محكمهة العهدل 

 قتضي من الدولة فتح المدارس والعيادات واءعتراف بالقر  البدوية في النقب.العليا اإلسرائيلية التي ت

هها كدولهة قوميهة وبهدءً مهن تعريهف إسهرائيل كدولهة يهوديهة، يعرفّ  ،ح مركز عدالة إلغاء قهايون العهودةاقتر

 لقطا  غزة. الوقود وإيصال التيار الكهربائي ثنائية، وأيها تشارك أيضاً في تقديم اءلتماسات ءستئناف ضيّ 

عات من صناديق وأفهراد، مثهل الصهندوق الجديهد إلسهرائيل وصهندوق ل عن طريق تبرّ وّ م  سة ت  عدالة مالسّ 

ألماييا وغيرها من الصناديق. وهي حائزة على كثير مهن الجهوائز، علهى سهبيل المثهال جهائزة اءمتيهاز واإلدارة 

للقايون والعدالة اءجتماعية مهن قبهل الصهندوق  سة التعاون، وأيضاً جائزة "هيرمان شقارتس"السليمة من مالسّ 

 الجديد إلسرائيل.
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 :)كتلة السالم( وش شالومغ - 71

بعههدما أقههدمت حكومههة "إسههحق رابههين" علههى طههرد أربعمائههة  1993مههة "كتلههة السههالم" عههام سههت منظّ تأسّ 

إسهرائيل يجهب  بهأنّ  ف بمبعدو مرج الزهور، وتر  ههذه الحركهةر  مناضل فلسطيني إلى الحدود اللبنايية فيما ع  

زالهة المسهتوطنات، ولكهن إمها القهدس الشهرقية وتطالهب أيضهاً بأن تنسحب من كل األراضي المحتلهة، ومهن بينه

حركهات ة وجاههات اليمينيّهتّ مهن اء ةى معارضهة شهديدتتلقّه ههيالحركة ء يتجاوز بضع مئهات، و فراد هذهأعدد 

فهو واحد من أبرز من يطلق عليها  ،افنير " يالسالم "اورست على يد داعية س ّ أ   ياءستيطان اإلسرائيلية. وه

ً الهذي يقهدّ  ،في إسهرائيل "وصف"اليسار باعتبهاره "حمامهة" إسهرائيلية، ولهم يجهد غضاضهة فهي أن  م يفسه، دائمها

، حرب لم يكن يريهدها 1967التي تقول بأن حرب  ةين" الفكرة الخادعى في كتاب، "إسرائيل بدون صهيويييتبنّ 

ن عمهد فهي ايتظهار وعه ةعهداد لهها بدقّهالتخطهين واإل ة تمّ على واقع كويها حرب عدواييّ  يلزعم يغطّ أحد، وهذا ا

عهام ة للحركة هو التأثير علهى الهرأي الة، واألهداف الرئيسيّ ة راديكاليّ عتبر حركة يساريّ ت   هيو .اللحظة المناسبة

يهايههة السههيطرة  :س المبههاد ء التاليههةسههاأم، والمصههالحة مههع الفلسههطينين علههى سههرائيلي وقيادتهه، يحههو السههالاإل

ة ذات سههيادة فههي جميههع قامههة دولههإءعتههراف بحههق الشههعب الفلسههطيني فههي وا اإلسههرائيلية فههي المنههاطق المحتلههة،

يشاء القدس عاصمة للدولتين. وتههدف أيضهاً إلهى إفاق بين الطرفين، وة تبادل األراضي باءتّ مكاييّ إالمجاءت، و

ة البلدة القديمة وجبل الهيكل عاصمة للفلسطينين، والقهدس الغربيهة بمها فهي ذلهك بيّ غالوأن تكون القدس الشرقية 

جئهين اً لمبهدأ اءعتهراف بحهق العهودة لالّ الحي اليهودي وحائن المبكهى بمثابهة عاصهمة إلسهرائيل، وتههدف أيضه

د إقليمهي. وهههي حههاالفلسهطينين، والسههعي لتحقيهق السههالم الشهامل بههين إسهرائيل وجميههع الهدول العربيههة وإيشهاء اتّ 

رهها لهها يشهاطات كثيهرة وتشهارك فهي بنهاء المنهازل التهي دمّ ى أي تمويهل مهن حكومهات أجنبيهة، ومنظمة ء تتلقّ 

هها تشهارك فهي المقاطعهة بمبهادرة مهن المنتجهات اإلسهرائيلية وأيضهاً لهها أيشهطة ضهد يّ أالجيا اإلسرائيلي، كمها 

"إسههرائيل بلههد عدواييههة وتحههافا علههى يظههام الفصههل العنصههري ضههد الفلسههطينين  تعتههرف بههأنّ و الجههدار العههازل،

جماعهة لهديها أمهل  ههيب وتعمهل علهى تجويهع السهكان". ووالتميز ضد عرب إسرائيل، وأيها تقهوم بجهرائم حهر

 ها ء تساو  شيئاً داخل مجتمع يشعر في، هالءء بالعجز الكامل عن التأثير.ورغبة وأحالم كبيرة ولكنّ 

 :مركز مساواة - 72

سهات من ياشطين في جمعيهات ومالسّ  أعضاؤها نة غير هادفة للربح، يتكوّ جمعيّ وهو ، 1997س عام تأسّ 

تعههاون مههع ويعمههل علههى تحسههين أوضهها  ومكايههة المههواطنين العههرب الفلسههطنين، المركههز يحقههوق اإليسههان، و

علهى عالقهات العمهل والتعهاون مهع يحهافا هو ة، وة واألحزاب السياسيّ مات غير حكومية والسلطات المحليّ منظّ 

لتحقيهق المسهاواة الكاملهة بهين اليههود هو يهدف كهذلك  .منظمات حقوق اإليسان وسفارات في إسرائيل والخارج

 ً مهات والبلهدان ى المركهز الهدعم مهن قبهل المنظّ لمباد ء "دولة لجميهع مواطنيهها". يتلقّه والعرب في إسرائيل وفقا

خهاذ القهرارات وتطههوير ة. يحهتفا المركهز باسهتقالل، فههي اتّ ات القوميّههاألقليّهالتهي تهالمن بحقهوق اإليسههان وحقهوق 

ز أيضاً على تعزيز مكايهة المهرأة ودورهها فهي المجتمهع. برامج العمل بحسب احتياجات المجتمع العربي، ويركّ 

ر المكايهة ة مشاريع مثل مشرو  تغيير المكاية القايويية للجماهير العربيهة ومشهرو  تغييهوفي المركز تعمل عدّ 

مهة ة للمواطنين العرب في فلسطين وغيرها من المشاريع، يعمل مركهز مسهاواة مهع منظّ ة واءجتماعيّ اءقتصاديّ 

يههز ضههد المههواطنين ويعتبههر المركههز يفسهه، فلسههطينياً وأيضههاً لهه، يك ضههد التممههات للتحههرّ ة منظّ ة وعههدّ العفههو الدوليّهه

فسه، جهزء مهن الشهعب الفلسهطيني واألمهة العربيهة. وقهد صحيفة لعرب إسرائيل والعرب الفلسطينين، إذ يعتبهر ي

اعترف بعملية الرصاص المصبوب في غزة، واءيتهاكات الصارخة للقايون اإليسايي الدولي والجرائم القاسية 

 التي يمارسها اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني.
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ائيلي والنشهيد الهوطني اإلسهرائيلي يهدف المركز إلى تغيير الطابع اليهودي للدولة بما في ذلك العلهم اإلسهر

س مركهز مسهاواة يشهاط، علهى مجهاءت مثهل وإلغاء قايون العودة، لهذا لقي كثير من ردود األفعال السيئة. يكهرّ 

ة، والتواصل بين العهرب الفلسهطينيين ة وحماية اإليسان ومكافحة العنصريّ ة والسياسيّ اءقتصاد والعدالة القايوييّ 

 .راضي الفلسطينية المحتلة وخارجهاين في األفي إسرائيل والفلسطيني

سههات شههريكة لهههذا المركههز، منههها علههى سههبيل المثههال "محسههوم واتهها"، "تحههالف النسههاء ألجههل هنههاك مالسّ 

ومهن أههم الصهناديق الداعمهة لههذا المركهز الصهندوق  ،حقوق المواطن في إسرائيل" وغيرهمالسالم"، "جمعية 

 وروبي وغيرها من الصناديق.الجديد إلسرائيل وأيضاً اءتحاد األ

 :خاتمة

هذه المنّظمات والشخصيّات المدييّة اليهوديّة المناوئة للسلطة الصههيوييّة العنصهريّة بهالرغم مهن تعهدّدها،  

فإّن أثرها الفعلي على أرض الواقع يبقى ضهئيالً ومحهدوداً خاّصهةً وأيّهها تتعهّرض لتضهييق  كبيهر  مهن السهلطات 

ً  سهرائيلية حربهها الضهروسئهتالف اليمهين اإلإفي الوقت الذي تواصهل فيه، حكومهة فاءسرائيلية،   ماديّهاً ومعنويّها

حهرب يه، اسهم ن تطلهق علألقو  اليمين بتالوينه، المختلفهة، ة، فيما يحلو على الشعب الفلسطيني وسلطت، الوطنيّ 

عاصرة،   عن معهد الشالون الملمتفرّ ة امات األهليّ سرائيلي للمنظّ المرصد اإل نّ إولى، فسرائيل على الجبهة األإ

سهرائيلية علهى الجبههة ل رأس الحربة في الحهرب اإلة، يشكّ سرائيلي للشالون العامّ أحد مكويات مركز القدس اإل

المناوئهة ة مهات األهليّهلمنظّ ، وذلهك بههدف التصهدّي لسع ساحاتها لتطال العالم بأسهرهوتتّ  جبهة تمتدّ وهي الثايية، 

يسهان ة ومراقبهة حقهوق اإلمهة العفهو الدوليّهة الفلسهطينية وحتهى منظّ مهات األهليّهومهروراً بالمنظّ  لسياسات الدولهة

ههذه الحهرب المتواصهلة بمعاركهها الصهغيرة  .حهدةمم المتّ مة األصة المنبثقة عن منظّ ة المتخصّ يساييّ والهيئات اإل

ت، العادلهة، الشهعب الفلسهطيني وقضهيّ ة الجههود المبذولهة للتضهامن مهع حبهاط كافّهإ إلى ساسباأل رميوالكبيرة، ت

 خهاذا  القهرار الحكهومي بتحشهيد وتجميهع القهو  ءتّ سهرائيلي وصهنّ التأثير على الهرأي العهام اإل ذات، وفي الوقت

هأمواقف حيال القضايا المطروحة، و مضهاد لكسهب  وتنظهيم الحمهالت بهجهوم   متواصهل   جال  يضاً الهدخول فهي س 

 .ةساحة الدوليّ في ال المعرضة ةهليّ مات األالمعركة مع المنظّ 

ة ومههها تثيههره مواقفهه، مههن لغهههن السههجاليّ  ،طروحاتهه، ومعاركههأسههرائيلي للمنظمههات األهليهههة، بالمرصههد اإل

ة جمها  الشهرعيّ إة ويسان والمواثيق الدوليّهء القايون الدولي وشرعة حقوق اإل ة لمبادة تناقضيّ يّ ومنطلقات ضدّ 

سههرائيلي يتمتههرس خلفههها مركههز القههدس اإل طلقههات والمرتكههزات التههيفههي شههيء عههن المن إذن ة، ء يختلههفالدوليّهه

في يهاية المطهاف فهي  ستين ويصفّ ة ما بين المالسّ واءختالف ء يتجاوز العالقة العضويّ  يفس،. ةللشالون العامّ 

بيقات في ة بايعكاساتها على التطراديّ إة سقاطات جبريّ إ، من ،هج اليميني العقائدي بكل ما يحوية النتدعيم تكامليّ 

 .خر يادين األالمجال السياسي والم

ر عنها رسهمياً بّ ع  خيرة المواقف اءسرائيلية، الم  ذة من مات األهليّ سرائيلي للمنظّ وتنطلق توليفة المرصد اإل

قههة بالشههعب الفلسههطيني ة، المعروفههة باسههطواياتها بكامههل مجموعاتههها حههول العالة اليمينيّههوسههاط الحزبيّههوفههي األ

س عليهها ة وقضهايا السهالم فهي المنطقهة وفهي العهالم، لتالّسهماييه، الوطنيّهأعاته، ورض وطن، وتطلّ أووجوده على 

ة مههات األهليّههمههن التشههكيك بالمنظّ  الههنهج السههجالي المشههاكس والمفههاهيم المتناقضههة والمتعاكسههة، ضههمن خلههين  

هامهات بالعهداء للسهامية ومناهضهة تّ حدة، وتشوي، المواقف بهاجترار اإلمم المتّ نبثقة عن األة الم  يساييّ والهيئات اإل

 نهج بقلب الحقائق رأساً على عقهب، وبتصهوير مها يحهدث علهى عكهسم  سرائيل والشعب اليهودي والتضليل الم  إ
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رة وجهرائم راضي الفلسطينية لتصبح اءيتهاكات والخروقات المتواصلة والمتكرّ ما هو قائم فعالً على امتداد األ

مزعومههة للشههعب ة الة للنههواز  العدواييّههوتحميههل المسههالوليّ  .اءسههرائيليالحههرب مههن دواعههي األمههن للمجتمههع 

ية، التي درجت عليها الحكومات راضي الفلسطينية والممارسات اءسرائيلاءحتالل اءسرائيلي لألو الفلسطيني،

ت التهي يّصهب الهدائم والمتواصهل مهن تنفيهذ اءسهتحقاقات، سرائيلية المتعاقبة من المراوغة والمماطلة والتهرّ اإل

راضهي عهزل العنصهري الجهاري بنائه، علهى األجهت بجهدار الوالتهي توّ  ،ةفاقهات المبرمهة برعايهة دوليّهعليها اءتّ 

وعها وما بين ة بمجمعات الفلسطينيّ والذي يفصل ما بين التجمّ  1967الفلسطينية شرقي خن الرابع من حزيران 

 .ة الفلسطينيةراضي الزراعيّ البلدات والقر  واأل

ة والهيئات مات األهليّ سرائيلي من المنظّ موقف المرصد اإلأخيراً، وكتلخيص  لما ورد أعاله ي شدّد على أّن 

و فهي مجهال التطهوير أيسهان لمختلفة، سواًء في ميدان حقهوق اإلمم المتحدة ويشاطاتها اثقة عن األنب  ة الم  يساييّ اإل

ة للشهعب ة الدوليّهلمباشهر وتنظهيم حمهالت الحمايهة الشهعبيّ و في معترك التضامن اأة يساييّ غاثة اإلالمجتمعي واإل

ا  القهرار الحكهومي، ة وتأثيرهها علهى صهنّ قرار بدورها الفاعل في السهاحة الدوليّهمن اإلإيّما ينطلق الفلسطيني، 

بلهدان. ولكهن رؤيهة المرصهد  ةلهى رسهم سياسهات عهدّ وقدرتها من خالل ممارسة مزيج من التأليب والضهغوط ع

حهدة، مهم المتّ ثقهة عهن األنب  ة الم  يساييّ ة والهيئات اإلمات األهليّ ة للمنظّ ة السياسيّ ة والقوّ خالقيّ للسلطة األسرائيلي اإل

الً بمنظومة المبهاد ء ل الدور األساس وحجر اءرتكاز متمثّ غف  تقتصر على مالمسة الجايب العملي الوظائفي وت  

ومواقفهههها تجهههاه القضهههايا  ة ويشهههاطاتهاسياسهههاتها العاّمهههيسهههايي الهههذي يحكهههم ة، بمنظورهههها اإلسهههس الفلسهههفيّ واأل  

ة وكهذلك مهات األهليّهة للمنظّ خالقيّهالجايهب الكبيهر مهن السهلطة األ نّ إفهسهرائيلي المطروحة. فبالنسبة للمرصهد اإل

الميزاييهات الضهخمة التهي تحهوز عليهها  نّ أمات المايحهة، حيهي م، المنظّ ة تأتي من الدعم الذي تقدّ تها السياسيّ قوّ 

يهة مهن مسهالولي النشهر تعمهد هيئهة المرصهد المكوّ ولهذلك  .ةلهى قهو  عظمهى سياسهيّ إلهها ة تحوّ مات األهليّهلمنظّ ا

ن داري سههيمومسههالول جيرالههد سههتينبرغ والمحههرر اإلفي مههاروم والمحههرر التسههالههدكتور دوري جولههد والكاتههب 

تشهّكل تحهدّياً للدولهة ومصهالحها  مات فهي تصهنيفات ثالثهةالمنظّ  هذه دراجإلى إءسمان والصحافي دافيد مادير، 

 :القوميّة العليا وهي

 .يسانقوق اإلمة مراقبة حمة العفو الدولية ومنظّ ة مثل منظّ هيئات دوليّ  -

يسان جل حقوق اإلأاء من طبّ أيسان وفتاح والمركز الفلسطيني لحقوق اإلدة مثل مة محدّ قليميّ إمجموعات  -

 .سرائيلياإل –نشاطاتها على الصرا  العربي وتقتصر ب

دة وتقهديم الهدعم المهادي والتقنهي دّ عهمهوال لمشهاريع ومجهاءت متمات المايحة والتهي تقهوم بجمهع األالمنظّ  -

سهرائيل الجديهد والهدعم إة للمحامين وصهندوق ة الدوليّ سة فورد والمفوضيّ ة صغيرة، ومثالها مالسّ مات أهليّ لمنظّ 

 .المسيحي

مهم ثقة عهن األبة المنيساييّ ة والهيئات اإلهليّ مات األسرائيلي، على المنظّ المسخذ التي يسوقها المرصد اإلأّما 

للقليهل مهن  ءّ إدارة وء تخضهع ة فهي اإلة تسهودها النزعهة الليبراليّههليّ مات األالمنظّ  نّ أالزعم بفتتضّمن المتحدة، 

 ئل اءعهالم، وثاييهاً وبشههكل  وءً فهي وسهاأويج لخطابهها السياسهي ومعتقهداتها نهها مهن التهرا يمكّ التهدقيق العهام، مّمه

 ي:هخر  المسخذ األوة، في المحافل الدوليّ  متزايد  
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صهداراتها المختلفهة مهن تقهارير وبيايهات إة فهي هاميّهلهى اسهتخدام مصهطلحات اتّ إة هليّ مات األلجوء المنظّ  -

... عقوبهات  خهر  مثهل قتهل .. تهرويج .. تعهذيب ... ايتههاك .. خهرق ... جهرائم حهربأة عالميّهإة ومواد صحافيّ 

 .... سياسة الفصل العنصري ...الي جماعية

  .ةالسياسة اءسرائيليّ  ة بتوجيهها ضدّ يتقائيّ داية اإلاإل -

ة يسهاييّ غاثهة اإليلية فهي التمييهز مها بهين ياشهطي اإلسهرائات اإلخالقي الذي تواجهه، القهوّ غفال المأزق األإ -

الجنهود اءسهرائيليين مهن القيهام ة الهذين يقومهون بمنهع لميّهتبا  حركة التضامن العاأضين من والمحرّ  ،الحقيقيين

 .همامّ همب

ة بوضع قائمة طويلة من المطالب على الحكومة اءسرائيلية وفهي المقابهل السهكوت هليّ مات األقيام المنظّ  -

 .الواجبات واءلتزامات الفلسطينيةعن 

ل في ة تتمثّ جندة سياسيّ أالفلسطينية التي تحتفا بة مات األهليّ ي وتمتين الروابن مع المنظّ تقديم الدعم المادّ  -

 .رهابضة لإلناه  ة الم  سرائيليّ ة عن الجهود اإلة والسعي لنز  الشرعيّ ة الفلسطينيّ الترويج للقضيّ 

 

 


