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Policies of enhancing the “Jewish State” Oration
in Israel during the period from 2003 to 2013

Abstract:

:ملخص

“Israel” originated as a “Jewish and
democratic state” as it is stated in the Declaration of
“Israel” in 1948, but it did not strongly underpin this
in clear constitutional articles in the first two decades
of its inception due to the military rule on Palestine.
However, the changes in demography was in favor of
the Arabic population and the possibilities of turning
the Jewish existence into minority population. This
made the argument of the «Jewish State» made
«Israeli” plan and set strategies in order to get rid
of the obsession of the dominant demography of the
Arabs.
The strategy of Judaization of State based on
many consecutive trials and strategies from Israel.
These strategies started by setting up a legislation
to amend and change the terminology “The Jewish
State “from the theoretical aspect into the practical
aspect. This will be implemented by issuing laws
and legislations that consecrate the Jewish aspect of
the state. In addition to amending laws that did not
state clearly the Jewish aspect of Israel. Thus setting
an implementation executive policy on the ground
to match these legislations, this was done through
increasing settlement processes especially in the
occupied Palestinian territories (4th of July 1967
borders) . In addition to the continuation of building
the apartheid wall in West Bank and occupied
Jerusalem in order to identify the borders between
Israel and the Palestinians. These legislative and
executive policies were in consistent with the media
campaigns carried out to falsify the reality and
facts and the cultural and educational policy that
enhanced the Jewish terminologies that spread and
mainstreamed “the nihilism of Arabic nationalism
among Arabs of Israel”. Despite the partial success
achieved through the polices of Judaizing the
state especially in legislation and media, still this
project faces several obstacles that hindered its
advancement. The most three important obstacles
are: the demographical judaization of population,
carry out the holistic transfer and the Palestinian
Popular resistance of Arabs of Israel and not to
forget the international position towards this.

ن�ش�أت «�إ�رسائيل» كـدولةٍ يهوديةٍ دميقراطية» ح�سب
 � اّإل �أ ّنها مل,1948 ما �أقرته وثيقة �إعالن «�إ�رسائيل»عام
بن�صو�ص د�ستوريةٍ وا�ضحةٍ يف العقدين الأول
تكر�سه
ٍ
الع�سكري املبا�رش
والثاين من ن�شوئها نظراً حلالة احلكم
ّ
الفل�سطيني على امتداد جغرافيا فل�سطني
على ال�شعب
ّ
 بيد � ّأن تغريات الدميوغرافيا ل�صالح العن�رص,التاريخية
اليهودي �إىل
 واحتماالت حتول العن�رص,العربي
ين
ّ ال�سكا
ّ
ّ
 جعل من مقولة « الدولة اليهودية جوهر,�أقليةٍ �سكانية
 بغر�ض التخل�ص من,»إ�رسائيلية
ال�سيا�سات والأهداف»ال
ّ
ّ
 وترتكز �إ�سرتاتيجية تهويد «الدولة,هاج�س الدميغرافيا العربية
ال�سيا�سات
إ�رسائيلية» على
ال
ٍ
ّ
ّ  تبد�أ هذه:�سيا�سات ع ّدة ومتزامنة
النظري �إىل
الت�رشيعي لنقل امل�صطلح من �إطاره
بتهيئة الإطار
ّ
ّ
من خالل �إ�صدار,« الوجودي � ّأي قوننة «يهودية ال ّدولة
احليز
ّ
 وتعديل القوانني التي,»اليهودي «للدولة
تكر�س الطابع
ّ
ّ قوانني
ترتافق تلك,»اليهودي لـ»�إ�رسائيل
مل تن�ص �رصاح ًة على الطابع
ّ
ال�سيا�سة الت�رشيعية مع �سيا�سةٍ تنفيذيةٍ عرب تهويد اجلغرافيا
ّ
»إ�رسائيلي
الفل�سطينية من خالل تكثيف عمليات اال�ستيطان «ال
ّ
حزيران4وبخا�صةٍ يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة بعد
العن�رصي يف ال�ضفة الغربية
 وا�ستمرار بناء اجلدار,1967
ّ
أحادي اجلانب للحدود
� تر�سيم
والقد�س املحتلة بغر�ض
ٍ
ّ
 هذه الإجراءات الت�رشيعية...بني «�إ�رسائيل» والفل�سطينيني
والتنفيذية تتزامن مع �سيا�سةٍ �إعالميةٍ ودعائيةٍ لتزييف
 و�سيا�سةٍ تربويةٍ وثقافيةٍ تعزز م�صطلحات اليهودية,الوقائع
 و على...1948 وتعمم « ثقافة العدمية القومية « لعرب العام
»الرغم من النجاحات اجلزئية يف �سيا�سات «تهويد الدولة
 � اّإل � ّأن امل�رشوع ما,والدعائي
الت�رشيعي
وخ�صو�ص ًا يف املجال
ّ
ّ
 �أبرز،»عقبات حتول دون ال ّتقدم على طريق»التهويد
زال يواجه
ٍ
ين فيها �أو �إجراء
ها
ّ  التهويد الدميوغرا:ثالث
ّ يف للعن�رص ال�سكا
ٌ
48  »املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية لعرب...الرتان�سفري ال�شامل
...»ّ و»املوقف الدويل،«
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مقدمة:
العربي
مل ُي�شكل الوجود
الفل�سطيني يف «�إ�رسائيل»خطراً
ّ
ّ
على م�رشوع «ال ّدولة اليهودية» مع بدايات ت�شكل هذا امل�رشوع
ال�سيطرة الع�سكرية
ال�صهيو ّ
ين يف فل�سطني املحتلة ,وذلك بحكم ّ
املبا�رشة حيث تبنت ُ�سلطات االحتالل عام �« 1948أنظمة الطوارئ
االنتدابية» لعام( ( 1945مالحظة , ) )1حيث �شكّلت تلك الأنظمة
ين لنظام احلكم املفرو�ض على الفل�سطينيني بني
املرتكز القانو ّ
تغريات حدثت يف العقود اخلم�سة
عامي � ,1966 - 1948اّإل � ّأن
ٍ
ّ
الأخرية من القرن الع�رشين� ,أوجد احلاجة يف «�إ�رسائيل» لتعريف
إ�رسائيلي» ,ويف
ين «ال
نف�سها كـ «دولةٍ يهوديةٍ » يف الن�ص القانو ّ
ّ
إ�رسائيلية»( ( ,حيث
جزئي يف بنية «الدولة ال
مقدمها :حدوث تغ ٍري
ّ
ٍّ
كانت «�إ�رسائيل» يف العقود الثالثة الأوىل من ت�أ�سي�سها �أقرب �إىل
«احلالة الثورية» منها �إىل ال ّدولة ,مبعنى ال وجود لد�ستور يحدد
ال�شرّ عية و�صالحيات ال�سلّطات , ...وحدود «ال ّدولة» غري معروفةٍ
قوى حربية,
هي � اّإل
�أو
ٍ
تعبري عن موازين ً
ٌ
معرتف بها ,وما ّ
«مواطنوها» معظمهم مازالوا خارج «�أرا�ضيها»  -ح�سب قانون
العودة لعام  - 1952ويجب ا�ستح�ضارهم ,بينما «مواطنوها»
أرا�ضي
العرب ال ُيعرتف بهم ومبواطنتهم� ,إ�ضاف ًة �إىل � ّأن �أغلبية ال
ّ
داخل حدودها املزعومة مازالت حتت امللكية الفل�سطينية ويجب
اال�ستيالء عليها ,وبالتايل كانت «�إ�رسائيل» يف العقود الثالثة
ين الذي يهدف �إىل
ين ال�صهيو ّ
الأوىل ا�ستمراراً للم�رشوع اال�ستيطا ّ
و�سخرت
ال�سيطرة على الأر�ض ,وا�ستيعاب الهجرات اليهوديةً ,
�سلطات «الدولة» بغر�ض تنفيذ تلك ال�سيا�سات) ) (زريق,2010 ،
�ص� , )9إ�ضاف ًة �إىل ظهور الإ�شكالية الدميوغرافية يف «�إ�رسائيل»
 ,والتي تعد �أحد الأ�سباب البارزة لعودة خطاب «يهودية الدولة»
يف «�إ�رسائيل» واتخذت هذه الإ�شكالية بعدين �أ�سا�سني� :أولهما,
الكلي ل�سكان
تزايد ن�سبة عرب «�إ�رسائيل» بالن�سبة �إىل املجموع
ّ
اليهودي «للدولة» ,ثانيهما:
«�إ�رسائيل» ,الأمر الذي يهدد الطابع
ّ
تزايد ن�سبة ال�سكان العرب على �أر�ض فل�سطني التاريخية ,مقارن ًة
بعدد اليهود ,الأمر الذي يهدد م�رشوع «ال ّدولة اليهودية»برمته
وللوقوف على �صورة املتغريات الدميوغرافية يف «�إ�رسائيل»( ,
(بلغت ن�سبة اليهود حوايل  % 87,8من املجموع العام لل�سكان
يف العام  ,1950فيما بلغت ن�سبتهم حوايل  % 88,9يف العام
,1960وحوايل  % 85,4يف العام  1970ويعود هذا االنخفا�ض
�إىل �ضم �سكان القد�س العربية بعد احتاللها ,كما بلغت ن�سبة
اليهود حوايل  % 83,7يف العام  ,1980و  % 81,9يف العام
 ,1990لت�صل ن�سبة اليهود يف العام � 2000إىل حوايل % 77,8
من املجموع العام لل�سكان ,مما يعني ارتفاع ن�سبة ال�سكان العرب
من  % 12,2يف العام � 1950إىل  % 22,2يف العام )2000
) (ال�رشقاوي� ,2007 ،ص , )656كما �أثارت ر�ؤية حل الدولتني
امل�ستندة �إىل م�رشوع خريطة الطريق الذي طرح عام 2003م
النقا�شات املتعلقة بـ «يهودية الدولة « يف «�إ�رسائيل».

إجراءات
�سيا�سات و �
ترافقت عودة هذا اخلطاب مع
ٍ
ٍ
«�إ�رسائيلية» لتعميق الطابع
اليهودي يف «�إ�رسائيل» يف حماولةٍ
ّ
منها لفر�ض حقائق دميوغرافي ًة وجغرافي ًة على �أر�ض فل�سطني
الفل�سطيني ,ويف
مفاو�ضات م�ستقبليةٍ مع اجلانب
املحتلة يف � ّأي
ٍ
ّ
مقدمها �إ�صدار العديد من القوانني التي من �ش�أنها تعزيز يهودية
«�إ�رسائيل» ,ومنها قانون العودة لعام  1952وقانون اجلن�سية
وغريها من القوانني التي �ستبحث مف�ص ًال يف منت البحث, ..كما
ك ّثفت �سلطات االحتالل من عمليات تهويد الأر�ض الفل�سطينية
إ�رسائيلية» لتغري اجلغرافيا
وبناء املزيد من امل�ستوطنات «ال
ّ
الفل�سطينية ,بالتزامن مع بناء جدار الف�صل
العن�رصي يف حماولةٍ
ّ
أحادي للحدود امل�ستقبلية مع الفل�سطينيني والق�ضاء نهائي ًا
لر�سم �
ٍّ
ٍ
على حلم الدولة الفل�سطينية ,كما عمدت «�إ�رسائيل» �إىل تكثيف
عمليات تهويد القد�س املحتلة �ضمن م�رشوعها التهويدي و�إعالن
القد�س عا�صم ًة لـ»الدولة اليهودية» التي تعمل �سلطات االحتالل
إ�رسائيلي» على حتقيقها..
«ال
ّ

إشكاليّة البحث:
إ�رسائيلي» يف ( 2003 /7 /16قراراً)
اتخذ الكني�ست «ال
ّ
ب�رضورة تعميق مبد�أ «يهودية ال ّدولة» وتعميمه على دول
فل�سطيني بجانب القرار املذكور,
موقف
العامل ،وحماولة انتزاع
ٍ
ٍّ
وحتول هذا املبد�أ �إىل القا�سم الذي يجمع خمتلف التيارات
إ�رسائيلية» على اختالفها ,كما �شكّل �أدا ًة رئي�سي ًة
ال�سيا�سية»ال
ّ
ّ
ت�سن القوانني الرامية �إىل م�صادرة
أن
�
«الدولة»
إمكان
�
ب
جعلت
ّ
اليهودي وا�ستيعاب
طان
اال�ستي
الأرا�ضي العربية ,باعتبار � ّأن
ّ
ّ
قيم �أ�سا�سي ٌة يف «ال ّدولة اليهودية» ...وبذلك
املهاجرين اجلدد هي ٌ
ؤالت ع ّدة� ،أبرزها:
ُيحاول البحث الإجاب َة على ت�سا� ٍ
ال�سيا�سات و الإجراءات «الإ�رسائيلية» الرامية �إىل
● ●ما ّ
تعزيز «يهودية» «�إ�رسائيل»؟
ال�سيا�سات والإجراءات "الإ�رسائيلية"
● ●ما مدى جناح تلك ّ
التهويدية؟

أهمّيّة البحث:
أهم َّي ًة
تكت�سب درا�سة مبد�أ « يهودية الدولة» يف « �إ�رسائيل» � ّ
علمي -
أهم َّية من ثالثة اعتباراتّ � ,أولها
كبري ًة ,وتنبع هذه ال ّ
ٌّ
ذاتي.
أكادميي ،وثانيها
�
عملي ،وثالثها ٌّ
ٌّ
ٌّ

أكادميي فيكمن يف كون هذه
العلمي  -ال
� ّأما االعتبار
ُّ
ُّ
ال�سيا�سات «الإ�رسائيلية»
ال ِّدرا�سة ،تتناول بالبحث وال َّتحليل ّ
العملي الختيار
الرامية �إىل تعزيز يهوديتها ,وفيما يتعلق باالعتبار
ّ
مو�ضوع البحث ,تعد هذه ال ّدرا�سة م�ساهم ًة عملي ًة متوا�ضع ًة لك ّل
العربي
املهتمني واملعنيني بال�ش�ؤون الفل�سطينية وق�ضايا ال�رصاع
ّ
ومنظمات �سيا�سيةٍ حكوميةٍ وغري
إ�رسائيلي» من �سيا�سيني
–»ال
ٍ
ّ
حكومية ...كما � ّأن درا�سة هذا املو�ضوع ،ترتبط ب�شكلٍ �أو ب�آخ ٍر
علمية
باهتمامات الباحث ,ولذلك ي�أمل الباحث � ْأن يق ِّدم م�ساهم ًة َّ
أدبيات املتعلقة بال ّدرا�سات «الإ�رسائيلية».
متوا�ضع ًة ُت�ضاف �إىل ال َّ
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فرضيّة البحث:
ينطلق الباحث يف تناوله مِلفردات املو�ضوع من فر�ضيةٍ
�أ�سا�سيةٍ :
ال�سيا�سات
يمٌ ثل «تهويد ال ّدولة الإ�رسائيلية»جوهر
ّ
إ�رسائيلية».
والأهداف»ال
ّ

منهجيّة البحث:
التحليلي :هو طريق ٌة من طرق التحليل
الو�صفي -
املنهج
ّ
ّ
�
إىل
�
الو�صول
أجل
�
من
منظم
علمي
أغرا�ض حمددةٍ
والتف�سري ب�شكلٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
الو�صفي
لو�ضعيةٍ اجتماعيةٍ �أو م�شكلةٍ اجتماعيةٍ  ..و يعتمد املنهج
ّ
على درا�سة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�صفها و�صف ًا
و�سيتم توظيف املنهج يف
دقيق ًا ويعبرّ عنها كيفي ًا �أو كمياً,
ّ
إ�رسائيلية» ,بهدف الك�شف
ل
«ا
البحث على م�ستوى درا�سة احلالة
ّ
ال�سيا�سات و الإجراءات املطبقة على الأر�ض لتعميق الطابع
عن ّ
اليهودية».
و «الهوية
ّ

متغيرّ ات البحث وتعاريفه:
إ�رسائيلية»متغريات م�ستقلةً ,ترتبط
ال�سيا�سات «ال
ٍ
ت�شكل ّ
بها بقية املتغريات البحثية,كما ُي�شكل خطاب «يهودية الدولة يف
�إ�رسائيل» متغرياً تابع ًا للمتغري امل�ستقل.

تعاريف البحث:
◄◄خطاب «يهودية ال ّدولة الإ�رسائيل ّية».
خطاب
إ�رسائيلية»,
يرى الباحث � ّأن خطاب «يهودية الدولة ال
ّ
ٌ
إجرائي يهدف �إىل الرتويج لفكرة «�إ�رسائيل
دعائي و�
إ�رسائيلي»
«�
ٌّ
ٌّ
ٌّ
دولةً» ذات �صبغةٍ يهوديةٍ عرب �أحد الأ�شكال الآتية:
 ال�شكل الأول :جعل "�إ�رسائيل" دول ًة لليهود فقط,دون
أ�سا�س للت�رشيع.
النظر يف تطبيق ال�رشيعة اليهودية ك� ٍ
 ال�شكل الثاين :جعل "�إ�رسائيل" دول ًة تطبق ال�رشيعة
اليهودية.
 ال�شكل الثالث :جعل "�إ�رسائيل" دولة ً لليهود فقط مع
تطبيق ال�رشيعة اليهودية.
أمر مل يح�سم بعد يف الداخل
وتبني �أحد الأ�شكال ال�سابقة � ٌ
إ�رسائيلي".
"ال
ّ

أ .سومر صالح

♦ ♦عزمي ب�شارة ,من يهودية الدولة حتى �شاروون  -درا�سة
إ�رسائيلية( ,القاهرة :دار ال�رشوق ,الطبعة
يف تناق�ض الدميقراطية ال
ّ
الثانية. )2010 ,
تناول هذا الكتاب تناق�ضات «الدميقراطية اليهودية»,
ودوامة الدين يف ال ّدولة تاريخياً ,كما تناول مو�ضوع «يهودية
الدولة» يف «�إ�رسائيل»� ,إ�ضاف ًة �إىل جوانب �أخرى تخ�ص ال ّداخل
إ�رسائيلي».
«ال
ّ
♦ ♦�أنور حممود زناتي,تهويد القد�س حماوالت التهويد و
الت�صدي لها من واقع الن�صو�ص و الوثائق و الإح�صاءات( ,بريوت:
مركز درا�سات الوحدة العربية,ط. )2010, 1
يتناول هذا الكتاب �آليات التهويد التي تتعر�ض لها مدينة
القد�س ب�صفةٍ عامةٍ و امل�سجد الأق�صى ب�صفة خا�صة  ,كما ير�صد
الباحث الو�سائل «الإ�رسائيلية» لطم�س الهوية العربية يف القد�س.
♦ ♦حممد فوزي عبدا ملق�صود ,اجتاهات الفكر الرتبوي
املعا�رص يف �إ�رسائيل  -التحديات و�سبل املواجهة( ,القاهرة :دار
الثقافة للن�رش والتوزيع, )2003,ويت�ضمن الكتاب اجتاهات الفكر
الرتبوي»الإ�رسائيلي» (العملية وال ّدينية و النف�سية والع�سكرية)...
ّ
كما يت�ضمن دور الرتبية العربية يف مواجهة حتديات الفكر
الرتبوي املعا�رص...
ّ
♦ ♦هيثم �أبو غزالن»,الق�ضية الفل�سطينية بني يهودية الدولة
ال�صهيونية وحل الدولتني»,جملة درا�سات باحث( ,بريوت :مركز
باحث للدرا�سات �ش .م .م ,العدد , - 30ربيع � -صيف )2010
,وت�ضمن البحث ا�ستعرا�ض ًا تاريخي ًا لن�شوء امل�صطلح ,وخماطره
فل�سطينيي ...1948
احلقيقية على
ّ
♦ ♦رائف زريق »,الدولة اليهودية ...مرة �أخرى « ,جملة
الدرا�سات الفل�سطينية( ,بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية,
خريف ,2010العدد  , )84والذي تناول فيه �أ�سباب �إعادة طرح
مفهوم «يهودية الدولة» يف «�إ�رسائيل» ,وجذور امل�صطلح.
و �أتى هذا البحث ا�ستكما ًال للجهود البحثية ال�سابقة
يف حماولة تو�ضيح و�رشح م�ضامني خطاب «يهودية ال ّدولة
ال�سيا�سات «الإ�رسائيلية» الرامية �إىل تعزيز
ال
ّ
إ�رسائيلية» ,و�أبرز ّ
العملي
الرتويجي �إىل الإطار
الدعائي
هذا اخلطاب ونقله من الإطار
ّ
ّ
ّ
التنفيذي.
ّ
خمطط البحث

ال ّدراسات ال ّسابقة:

مقدمة البحث:

تخ�ص ال ِّدرا�سات
مهمةٍ
ُّ
ُهنا ال ب َّد من الإ�شارة �إىل نقاط َّ
العلمية التي واجهت الباحث ,فقد الحظ
وال�صعوبات
ال�سابقة
َّ
ُّ
َّ
علميةٍ غزيرة و متنوعة امل�صادر تتناول
درا�سات
الباحث وجود
ٍ
َّ
لكن عدداً �أق ّل ناق�ش �سيا�سات
مفردات هذه املادة البحثية ّ ,
احلكومة «الإ�رسائيلية» لتعزيز «خطاب يهودية ال ّدولة» يف
«�إ�رسائيل» ب�شكلٍ م�ستقل ,وفيما ي�أتي مناذج من �أبرز ال ّدرا�سات
التي تناولت مفردات خطاب « يهودية ال ّدولة « يف «�إ�رسائيل»:

املطلب الأول

ال�سيا�سة الت�رشيعية.
ّ

ين
املطلب الثا ّ

ال�سيا�سة التنفيذية والإجرائية.
ّ

املطلب الثالث

ال�سيا�سة ال ّدعائية والإعالمية.
ّ

املطلب الربع

ال�سيا�سة التعليمية.
ّ

املطلب اخلام�س

الدبلوما�سية "الإ�رسائيلية".

خامتة البحث.
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املطلب األول :ال ّسياسة التشريعية.
بال�سيا�سة الت�رشيعية �أبرز القوانني
ويعني الباحث
ّ
إ�رسائيلي» التي من �ش�أنها
والتعديالت ال�صادرة عن الكني�ست «ال
ّ
تعزيز خطاب و م�رشوع «يهودية �إ�رسائيل» بعد العام 2003م:
● ●�أوالً  -قوننة «يهودية الدولة»:
�سن الكني�ست
1 .1قانون املواطنة لعام (ّ : )2003
إ�رسائيلي» قانون «املواطنة» بتاريخ  31متوز ,2003
«ال
ّ
والذي مبوجبه يحظر منح الإقامة �أو املواطنة للفل�سطينيني من
املناطق املحتلة عام  1967ممن تزوجوا مب�ستوطنني (�شحادة،
�,2013ص: )10
  ( (املادة  2من قانون املواطنة تن�ص على � ّأن« :ك ّل
مهاج ٍر بح�سب قانون العودة �سي�صبح مواطن ًا يف �إ�رسائيل كنتيجةٍ
مبا�رشةٍ للعودة» ,بينما جند � ّأن املادة  3من القانون عينه حترم
الفل�سطينيني الذين كانوا يقيمون يف فل�سطني ما قبل العام 1948
من حقهم يف احل�صول على اجلن�سية �أو الإقامة يف «�إ�رسائيل».
 التعديل رقم  9لعام � 2008صالحية التجريد من
املواطنة :املادة  11من قانون اجلن�سية «تلغى املواطنة ب�سبب
خيانة الأمانة �أو عدم الوالء للدولة اليهودية».
2 .2قانون مديرية �أرا�ضي «�إ�رسائيل» لعام ()2009
�رشع الكني�ست هذا القانون يف � 3آب  ،2009وهو ُي� ّؤ�س�س
ّ :
خل�صخ�صةٍ وا�سعةٍ للأرا�ضي ,معظم هذه الأرا�ضي مبلكية الالجئني
ومهجري الداخل (التي تديرها الدولة حتت تعريف
الفل�سطينيني
ّ
أرا�ضي بني
«�أمالك الغائبني»)  ،كما ي�سمح القانون بتبادل ال
ّ
اليهودي («كرينكييمت»)  -وهي
القومي
الدولة وبني ال�صندوق
ّ
ّ
حا�سما
ا
ن
وز
القانون
ومينح
لليهود
ا
ح�رصي
خم�ص�ص ٌة
أر�ض
ً
� ٌ
ًّ
ً
ّ
اليهودي ( 6من �أ�صل  )13يف جمل�س
القومي
ملمثلي ال�صندوق
ّ
ّ
�سلطة الأرا�ضي اجلديد ،والذي �سي�ستبدل مديرية �أرا�ضي «�إ�رسائيل»،
التي تدير  % 93من �أرا�ضي دولة «�إ�رسائيل» (جابر. )2009 ،
3 .3قانون خ�صخ�صة �أرا�ضي الالجئني لعام ()2009
 :هو قانون «دائرة �أرا�ضي �إ�رسائيل» مت �إقراره يف الكني�ست
ميكن ال�سلطات
«ال
إ�رسائيلي» بتاريخ  ,2009 /8 /3وهذا القانون ّ
ّ
م�ساحات �شا�سعةٍ من الأرا�ضي امل�صادرة
إ�رسائيلية» من نقل
«ال
ٍ
ّ
إ�رسائيلي» ,والذي
من الفل�سطينيني �إىل ملكية ال�صندوق القومي «ال
ّ
يعترب �أمالكه ح�رصاً لليهود ,وبالتايل ميكن هذا القانون ال�سلطات
إ�رسائيلية» بنقل �أرا�ضي الفل�سطينيني امل�صادرة �إىل امللكية
«ال
ّ
اليهودية فقط (حماميد�,2011 ،ص. )25
4 .4قانون الوالء لـ»الدولة اليهودية» لعام ( )2010م:
( (طرحت احلكومة «الإ�رسائيلية» بتاريخ ,2010 /10 /10
احلكومي م�رشوع تعديل البند رقم  5لقانون
يف جل�سة املجل�س
ّ
املواطنة ل�سنة  ,1952وقد �صادقت احلكومة على م�رشوع القرار
ب�أغلبية  22وزيراً واعرتا�ض  8وزراء ,وح�سب التعديل� ,أقرت
احلكومة �أن ي�ضاف البند  5للقانون وهو «اعرتاف بال ّدولة كدولةٍ
ك�رشط
يهوديةٍ ودميقراطية ,وااللتزام باحرتام قوانني ال ّدولة
ٍ
إ�رسائيلية» ,على �أن ي�أخذ هذا التعديل
للح�صول على اجلن�سية «ال
ّ

إ�رسائيلية») ) (حماميد �أ،
خطي لطالب اجلن�سية «ال
ت�رصيح
�شكل
ٍ
ّ
ٍّ
�,2011ص. )21
عن�رصي
قانون
5 .5قانون النكبة لعام ( )2011م :هو
ٌ
ٌّ
ين « قانون �أ�سا�س
تقدم به حزب «�إ�رسائيل بيتنا» ,وا�سمه القانو ّ
إ�رسائيلي» �صالحية �سحب
امليزانية» والذي مينح وزير املالية «ال
ّ
املوازنة من � ّأي هيئةٍ �أو م�ؤ�س�سةٍ متولها «ال ّدولة يف حال �إحيائها
يوم النكبة ,ف�إ ّنه يتم حرمان هذه امل�ؤ�س�سات من امليزانية وت�شمل
فعاليات هذا القانون «�إنكار هوية «�إ�رسائيل كدولةٍ يهوديةٍ
ودميقراطية») ) (�شحادة �أ�,2011 ،.ص. )151
6 .6قانون حماية قيم دولة �إ�رسائيل كدولةٍ يهوديةٍ ()2011
 :اقرتاح قانون يخول م�سجل اجلمعيات وم�سجل ال�رشكات برف�ض
ت�سجيل � ّأي جمعيةٍ �أو �رشكةٍ و �إغالقها �إذا كان من بني �أهدافها ما
يعار�ض «يهودية ال ّدولة» (حماميد�,2011 ،ص. )28
7 .7قانون �أرا�ضي «�إ�رسائيل» (تعديل رقم  )3لعام ()2011
م�ُ :س ّن هذا القانون يف �شهر �آذار  ،2011الذي يحظر على � ّأي
أرا�ض �أو ت�أجري عقارات مل ّدة تزيد
جهة (عامة �أو خا�صة) بيع � ٍ
ملكيات خا�صة
عن خم�س �سنوات� ،أو توريث �أو �إهداء حقوق يف ّ
م�سجلة يف «�إ�رسائيل» لـ»غرباء»ّ � ,أي ك ّل َمن هو لي�س مقيم ًا �أو
ّ
حتق له «الهجرة» �إىل «�إ�رسائيل»
مواطن ًا يف «�إ�رسائيل» �أو
يهودي ًا ّ
ّ
إ�رسائيلي» ( , )1950ومبوجب هذا
وفق ًا لقانون «العودة» «ال
ّ
القانون ف� ّإن الالجئني الفل�سطينيني � -أ�صحاب الأر�ض الأ�صليني
الذين يحق لهم العودة وا�ستعادة �أمالكهم وفق ًا للقانون الدويل -
�أ�صبحوا «�أجانب» ,كبقية الأ�شخا�ص الذين ال يحملون اجلن�سية
إ�رسائيلية» �أو الإقامة ,با�ستثناء اليهود فقط (مركز عدالة،
«ال
ّ
. )2011
8 .8اقرتاح قانون «ال�شعب» �أو «�إ�رسائيل دولة ال�شعب
عن�رصي� ،ضد املواطنني
اليهودي» ( )2014م :هو م�رشوع قانون
ّ
ّ
العرب يف «�إ�رسائيل» ,ويطلق على القانون ا�سم»�إ�رسائيل :الدولة
اليهودي» ،مبعنى �أ ّنه يعترب اليهود يف العامل �شع ًبا,
القومية لل�شعب
ّ
إ�رسائيلي» ،وهذا يعني �أن حق
يح�صن قانون العودة «ال
الأمر الذي ّ
ّ
ال�سكن والتوطن فيها يقت�رص على اليهود فقط ،ويثبت القانون
رموز الدولة اليهودية و لغتها «العربية» بالإ�ضافة �إىل ن�شيد
«ال ّدولة» ,ويعزز هويتها «اليهودية»( ..نتنياهو ي�سعى ل�سن قانون
�أ�سا�سي بالكني�ست يكر�س �إ�رسائيل «دولة قومية لل�شعب اليهودي،
الأيام�,2014,ص. )1
إ�رسائيلي»
ت�رشيعي «�
إجراء
● ●ثانياً :تعديل القوانني  ,وهو � ٌ
ٌّ
ٌّ
يهدف �إىل تعديل القوانني الأ�سا�س يف «�إ�رسائيل» وبخا�صةٍ تلك
إطار عام ,ومل تن�ص �رصاح ًة على «الهوية
القوانني التي �رشعت ب� ٍ
اليهودية للدولة»...
إ�رسائيلية» لعام ( )2003م:
1 .1تعديل قانون اجلن�سية «ال
ّ
( (هو تعدي ٌل �أتى على خلفية قانون املواطنة يف «�إ�رسائيل» لعام
 2003بحيث ال يح�صل فل�سطينيو املناطق املحتلة املتزوجني من
مواطني»�إ�رسائيل» على � ّأي مكانةٍ قانونيةٍ  ,ومن ثم مينعون من
ّ
إ�رسائيلية») ) (�شحادة �إ�,2010 ،.ص. )1
احل�صول على اجلن�سية «ال
ّ
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2 .2تعديل قانون �أ�سا�س الكني�ست (تعديل رقم  35لعام
 )2002م :يت�ضمن هذا التعديل عدم م�شاركة � ّأي قائمة من
املر�شحني يف الكني�ست �أو � ّأي �شخ�ص يف انتخابات الكني�ست� ,إذا
�رصيح
ت�ضمنت �أهداف و �أعمال هذا ال�شخ�ص �أو القائمة وعلى نح ٍو
ٍ
�أو
�ضمني �أحد الأمور التالية( ( :نفي وجود «�إ�رسائيل» كـ»دولةٍ
ٍّ
يهوديةٍ ودميقراطية»,حتري�ض على العن�رصية ,ت�أييد العمل امل�سلح
لدولةٍ معاديةٍ �أو منظمةٍ «�إرهابية» �ضد «�إ�رسائيل») ) (امل�رصي،
�, 2013ص. )9
3 .3تعديل �أنظمة حيازة الأر�ض لعام – 1943حيازة
عامة –لعام (: )2010
لأغرا�ض ّ
يقوم التعديل اجلديد الذي ُ�س ّن يف � 10شباط ،2010
بالت�صديق على ملكية الدولة للأرا�ضي امل�صادرة ،حتى لو مل
يخول»الدولة»
أ�صلي الذي �صودرت لأجله ,وهو ّ
تخدم الغر�ض ال ّ
أ�صلي الذي ُ�صودرت لأجله ملدة
عدم ا�ستخدام الأرا�ضي للغر�ض ال ّ
 17عاماً ،ويحرم مالكي الأرا�ضي من احلق يف املطالبة بالأر�ض
امل�صادرة منهم والتي مل ُت�ستخدم لغر�ض م�صادرتها الأ�صلي «
(مركز عدالة. )2011 ،
الر�سمي يف �إ�رسائيل» :2014
4 .4تعديل قانون «التعليم
ّ
مت مبوجب هذا التعديل �إ�ضافة بند للقانون ين�ص «على املدر�سني
اليهودي»
تعزيز املفاهيم لدى الطلبة � ّأن �إ�رسائيل هي دولة ال�شعب
ّ
(�أبوحية�,2014 ،ص. )16
هذا و يرى الباحث � ّأن ال�سبب الرئي�سي الذي دفع ال�سلطات
إ�رسائيلية» �إىل تكثيف عملية قوننة «يهودية الدولة « هو جملة
«ال
ّ
إ�رسائيلي» �أف�ضت
ال�سيا�سي «ال
من التغريات ح�صلت يف الداخل
ّ
ّ
مبجملها �إىل طرح ق�ضية «يهودية الدولة» باعتبارها �أمراً غري
إ�رسائيلي»,يجب ح�سمه  ,و�أبرز هذه
ين «ال
حم�سوم يف الن�ص القانو ّ
ٍ
ّ
التغريات� :أوالً :االنتقال من حالة «اليي�شوف» �إىل البنية الدولية
امل�ؤ�س�سية ,ثانياً :تطور خطاب احلقوق املدنية يف «�إ�رسائيل»,
�إ�ضافة �إىل تفاقم الإ�شكالية الدميوغرافية يف «�إ�رسائيل» ..حيث
�شكلت تلك التغريات حتدي ًا نظري ًا ملفهوم «الدولة اليهودية»(,)1
لتغريات
هذه الإرادة يف احل�سم ترافقت مع �إدراكٌ "�إ�رسائيلي"
ٍ
يف البيئة الإقليمية املجاورة مبا يخدم م�رشوعها التهويدي
واملتمثلة يف طرح مبادرة ال�سالم يف بريوت العام  2002وطرح
الواليات املتحدة الأمريكية خريطة لإنهاء ال�رصاع الفل�سطيني -
إ�رسائيلي" ور�ؤية حل الدولتني العربية و"اليهودية" ,فعمدت
"ال
ّ
إ�رسائيلية" �إىل ا�ست�صدار القوانني �أو تعديلها مبا يخدم
ال�سلطات "ال
ّ
�سيا�سي يف امل�ستقبل
أي
�
في�صبح
الدولة"
"تهويد
عملية
اتفاقٍ
ّ
ٍّ
مع الفل�سطينيني �أو العرب اعرتاف ًا �ضمنا بها كـ"دولة يهودية"
مبقت�ضى قوانينها املوجودة قبل توقيع مثل هذا االتفاق.
املطلب الثاني :ال ّسياسة التنفيذية و اإلجرائية.
إ�رسائيلي» القا�ضي بتعميق
بعد �صدور قرار الكني�ست «ال
ّ
اليهودي لـ»�إ�رسائيل» بتاريخ  2003 /7 /16عمدت
الطابع
ّ
إ�رسائيلية» على و�ضع هذا القرار مو�ضع التطبيق
ال�سلطات «ال
ّ
ّ
سياسي
ببرنامج
( )1منها ما مثلته الحركة التقدمية عندما ذهبت إلى الكنيست
ٍّ
ٍ
يُستند لمنهج تحدي الطابع اليهوديّ لـ»إسرائيل».

من خالل �سيا�سات اال�ستيطان و التهويد وبناء اجلدار العازل يف
ال�ضفة الغربية� ,إ�ضاف ًة �إىل عملية تهويد القد�س...
اليهودي يف الأرا�ضي العربية
● ●�أوالً :تكثيف اال�ستيطان
ّ
املحتلة.
ت�شري بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عام
� 2003إىل � ّأن عدد املواقع اال�ستيطانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة قد بلغ  342موقع ًا وذلك يف نهاية العام  ،2003توزعت
بواقع  316موقع ًا يف ال�ضفة الغربية و 26موقع ًا يف قطاع غزة,
الر�سمية فقد بلغ عددها يف العام
� ّأما على �صعيد امل�ستوطنات
ّ
 2004حوايل ( )148م�ستوطنة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،منها
 155م�ستوطنة يف ال�ضفة الغربية� ،أكرثها كان يف حمافظة القد�س
(26م�ستوطنة) منها 16م�ستوطنة مت �ضمها �إىل»�إ�رسائيل» ،ثم
حمافظة رام اهلل والبرية (24م�ستوطنة) مت �ضم �أربع م�ستوطنات
منها �إىل»�إ�رسائيل» (املنطقة احلرام)  ،ثم حمافظة اخلليل (19
م�ستوطنة) مت �ضم م�ستوطنة واحدة منها �إىل «�إ�رسائيل» (تقع يف
اجلزء اجلنوبي من املحافظة)  ،ويف قطاع غزة بلغ عدد م�ستوطنات
يف نف�س العام  17م�ستوطنة( ،الإح�صاءات اجلغرافية يف الأرا�ضي
املحتلة� ,2005 ،ص( ( , )94 - 93لي�صل عدد امل�ستوطنني يف
ال�ضفة الغربية �إىل ما يزيد عن (� )4480,489ألف م�ستوطن
عام (2005م) (اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية
�,2012 ،2011 - 1993ص , )18ومن املالحظ انخفا�ض عدد
الر�سمية ويعود ذلك ويعود ذلك �إىل م�سرية ال�سالم وما
امل�ستوطنات
ّ
�ضغوط دول ٍّية على «�إ�رسائيل» لتجميد اال�ستيطان بعد
رافقها من
ٍ
إ�رسائيلية» امل�سماة «خريطة
ل
–»ا
الفل�سطينية
ال�سالم
خطة
طرح
ّ
إ�رسائيلية» املبنية
الطريق» والتي ت�ضمنت تفكيك امل�ستوطنات «ال
ّ
إ�رسائيلية»
يف العام  2001م والذي التفت عليه ال�سلطات «ال
ّ
ع�شوائيات ا�ستيطانيةٍ لل�ضغط على
بتحويل تلك امل�ستوطنات �إىل
ٍ
الفل�سطيني من جهة والظهور مبظهر املحب لل�سالم من
املفاو�ض
ّ
جهةٍ �أخرى..
كما �أقامت «�إ�رسائيل» يف الفرتة املمتدة بني العامني
( )2009 - 2001حوايل ( )232ب�ؤر ًة ا�ستيطاني ًة يف ال�ضفة
جتمعات مدنيةٍ �أو ع�سكريةٍ ُتقام دون
الغربية وهي عبار ٌة عن
ٍ
إ�رسائيلية» حيث جل�أت احلكومة
ر�سمي من احلكومة «ال
إقرار
� ٍ
ّ
ٍّ
إ�رسائيلية» �إىل هذا النوع من اال�ستيطان للتعوي�ض عن �سيا�سة
«ال
ّ
دولياً ,ولكن
إ�رسائيلي»
اال�ستيطان «ال
الر�سمي الذي يلقى انتقاداً ّ
ّ
ّ
ا�ستيطان
إىل
�
ليتحول
ة»
إ�رسائيلي
ل
«ا
احلكومة
به
تعرتف
�رسعان ما
ٍ
ّ
ر�سمي� ,إ�ضاف ًة �إىل �سيا�سة الب�ؤر اال�ستيطانية عمدت ال�سلطات
ٍّ
إ�رسائيلية» �إىل �سيا�سة �أخرى لاللتفاف على اال�ستيطان
«ال
ّ
الر�سمي وهي زيادة عدد الوحدات ال�سكنية يف امل�ستوطنات
ّ
امل�شادة يف الأرا�ضي املحتلة ,حيث �أ�ضيفت ( )3200وحدة
�سكنية يف ال�ضفة الغربية بني العامني (�( )2009 - 2005صالح،
إ�رسائيلي»
�,2010ص, )115كما ت�سارعت وترية اال�ستيطان «ال
ّ
بني العامني ( ، )2011 - 2010حيث مت بناء ما يزيد عن ()17
ب�ؤر ًة ا�ستيطاني ًة عام  2010و تو�سيع ( )141موقع ًا ا�ستيطانياً,
(يو�سف قا�سم�,2012,ص , )97 - 96بينما ت�شري بيانات اجلهاز
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املركزي للإح�صاء الفل�سطيني عام�2011إىل � ّأن عدد امل�ستوطنات
الر�سمية يف ال�ضفة الغربية بلغ ( )144م�ستوطنة ,وذلك يف نهاية
العام � ،2011أكرثها كان يف حمافظة القد�س ( 26م�ستوطنة)
منها ( )16م�ستوطنة مت �ضمها �إىل»�إ�رسائيل» ،ثم حمافظة رام
اهلل والبرية ( 24م�ستوطنة)  ،وكان �أق ّل عددٍ من امل�ستوطنات
الر�سمية يف حمافظة طولكرم ثالث م�ستوطنات ،تالهاحمافظة
ّ
جنني بواقع خم�س م�ستوطنات ,وا�شتد ت�سارع الن�شاط اال�ستيطاين
يل
يف العام  ,2012فقد قررت احلكومة «الإ�رسائيلية» بناء حوا ّ
 695وحد ًة �سكني ًة يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية وخا�ص ًة من
الب�ؤر اال�ستيطانية غري القانونية  ,كما �رشعت ببناء  851وحدةٍ
�سكنيةٍ يف تلك امل�ستوطنات القائمة يف ال�ضفة الغربية ,كما
و�ضعت احلكومة «الإ�رسائيلية» خط ًة لبناء  800وحدةٍ �سكنيةٍ
يف م�ستوطنات القد�س( ...وزارة العمل الفل�سطينية )2014 ،كما
بلغ عدد امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،مبا
فيها القد�س ال�رشقية ،يف العام 2014م,حوايل  205م�ستعمرات،
بالإ�ضافة �إىل  257ب�ؤرة ا�ستعمارية جديدة (مركز �أبحاث
الأرا�ضي ,جمعية الدرا�سات العربية, )2014,من خالل جملة ما
إ�رسائيلية»
تقدمُ ,يالحظ ت�ضاعف ن�سبة الأن�شطة اال�ستيطانية «ال
ّ
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة حوايل (� )6,6ضعف بني العامني
( , )2011 - 2006حيث بلغت الوحدات اال�ستيطانية يف العام
2011م ما يقارب ( )10146وحدة �سكنية مقابل ( )1518وحدة
�سكنية يف العام  ,2006وميكن �إرجاع �أ�سباب هذا الت�ضاعف �إىل
اعتبار الأن�شطة اال�ستيطانية تلك الأداة الرئي�سة لتهويد الأر�ض
وجزءاً من �سيا�سة فر�ض الأمر الواقع كمقدمةٍ لإعالن «�إ�رسائيل»
الفل�سطيني
نف�سها «دول ًة يهوديةً»,مما ُي�شكل �ضغط ًا على الطرف
ّ
ك�رشط ال�ستئناف املفاو�ضات املتوقفة
للقبول بـ «يهودية الدولة»
ٍ
النهائي ,مبقابل جتميد
منذ عام  1999مبا يخ�ص ق�ضايا احلل
ّ
مناخ
وجود
إىل
�
الت�ضاعف
�أن�شطتها اال�ستيطانية,كما ي�شري هذا
ٍ
اليهودي يف فل�سطني املحتلة.
يل حمف ٍز لال�ستيطان
دو ٍّ
ّ
العن�رصي (اجلدار العازل) ..
● ●ثانياً :بناء جدار الف�صل
ّ
عقب اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف العام ( )2000وتزايد
وترية العمليات اال�ست�شهادية التي �رضبت «�إ�رسائيل» ,تبلورت
نواة فكرة �إقامة اجلدار العازل يف ال�ضفة الغربية ,حيث وافق رئي�س
جمل�س الوزراء ال�سابق (�إيهود باراك) يف ت�رشين ثاين من عام
2000م على �إقامة «حاجز مانع يف ال�ضفة الغربية ,ملنع مرور
املركبات الآلية �إىل �إ�رسائيل» (�أبحي�ص و عايد�,2010 ،ص)11
إ�رسائيلي»
,وبعد تويل (�أرئيل �شارون) رئا�سة جمل�س الوزراء «ال
ّ
العام 2001م وتبنيه خلطة الف�صل �أحادي اجلانب – وهي برنامج
إ�رسائيلي» ال�سابق (�أرييل �شارون) يف
عمل قدمه رئي�س الوزراء «ال
ّ
العام  2002م ,يق�ضي باالن�سحاب من قطاع غزة و�شمايل ال�ضفة
الغربية بعد �أن �أدرك «الإ�رسائيليون» � ّأن قطاع غزة �أ�صبح ي�شكل
عبئ ًا عليهم ,وقد ورد يف ديباجة هذه اخلطة»,تلتزم �إ�رسائيل
بعملية ال�سالم وتطمح للو�صول �إىل ت�سوية متفق عليها ,على �أ�س�س
دولتني ل�شعبني� ,إ�رسائيل كدولةٍ يهودية ,ودولة فل�سطني لل�شعب
الفل�سطيني» (م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية�,2004 ،ص)165
,كما عمد (�شارون) �إىل و�ضع تلك اخلطة مو�ضع التنفيذ من خالل

جملة من الآليات من بينها�( ( :إن�شاء اجلدار العازل يف ال�ضفة
الغربية ,حيث �صادقت حكومة (�أرئيل �شارون) على �إن�شاء اجلدار
العازل يف ني�سان من العام  ,2002وال�رشوع بتنفيذه بتاريخ
�( . ) )2002 /6 /16أبحي�ص و عايد�,2010 ،ص. )11
�رشعت حكومة (�أرئيل �شارون) يف حزيران  2002بتطبيق
أحادي اجلانب من خالل �إيجاد منطقة عزل يف
خطة االنف�صال �
ّ
اجلزء الغربي من ال�ضفة الغربية متتد من �شمالها �إىل جنوبها,
عازل ًة التجمعات الفل�سطينية يف جزر معزولة.
هذا ويرى الباحثّ � ,أن جدار الف�صل العن�رصي يف ال�ضفة
الغربية لي�س �سوى و�سيلةٍ تهدف �إىل حتقيق «ال ّدولة اليهودية» من
خالل ما ميثله اجلدار من ف�صل دميوغرايف وجغرايف بني العرب
واليهود يف �أرا�ضي فل�سطني التاريخية مع �ضمان بقاء الأغلبية
اليهودية يف املناطق الواقعة غربي اجلدار العازل� ,إ�ضاف ًة �إىل ما
الفل�سطيني يف مباحثات
�سيا�سي على املفاو�ض
يمُ ثله من �ضغطٍ
ٍّ
ّ
الت�سوية النهائية املتعرثة من خالل �سيا�سة الأمر الواقع,كما ت�شكل
االعتبارات الأمنية عام ًال م�ضاف ًا �إىل االعتبارات ال�سابقة ,مبا
إ�رسائيلية»
يف�ضي بالنهاية �إىل تهويد القد�س جوهر الغايات «ال
ّ
للو�صول �إىل «الدولة اليهودية».
● ●ثالثاً :تهويد القد�س.
العربي -
ُتعد مدينة القد�س �إحدى �أهم جوانب ال�رصاع
ّ
واجتماعي ,ولذلك
و�سيا�سي
ديني
متثله من ثقلٍ
ال�صهيو ّ
ين ,مبا ُ
ٍّ
ٍّ
ّ
كانت القد�س وما زالت موجودة يف جميع املخططات التهويدية
منحى �أكرث تطرف ًا
ولكن هذه اخلطط اتخذت
الإحالليةال�صهيونية,
ّ
ً
وعنف ًا بعد حرب  5حزيران عام  1967باجتاه التطهري العرقي
لل�سكان املقد�سيني و�إحالل اليهود مكانهم ,وبداية تلك اخلطوات
والعربي
الفل�سطيني
كانت ( (متييع معنى القد�س يف الوعي
ّ
ّ
وال
إ�سالمي عن طريق �إعالن ما ُي�سمى «بلدية القد�س» ور�سم حدودٍ
ّ
لها حول القد�س ُعزل ب�سببها الكثري من القرى العربية خارج
املدينة و�ضم �أحياء يهودية �إليها ,ومبوجب هذا الإعالن مت تقلي�ص
امل�ساحة العربية يف القد�س �إىل حوايل  % 16فقط من جممل
م�ساحة �أرا�ضي املدينة مقابل  % 84للأحياء اليهودية من القد�س
الغربية) ) (جمعة�,2010 ،ص. )12
وحتاول �سلطات االحتالل تهويد مدينة القد�س من خالل
حلقات ثالث :ال�رشوع بعمليات الطرد «الرتان�سفري» وتنفيذها
ٍ
مبختلف الو�سائل ,و�إحالل امل�ستوطنني اليهود حمل املقد�سيني
العرب م�سلمني وم�سيحيني ,وعزل مدينة القد�س عن حميطها،
وعزل املقد�سيني العرب عن م�ؤ�س�ساتهم املدنية والوطنية والإدارية
وعن � ّأي ن�شاط يحافظ على ترابطهم.
.1

1تهجري املقد�سيني من مدينة القد�س.

Ú Úتهجري املقد�سيني ب�سحب حق الإقامة يف القد�سّ � :إن
�سيا�سة التهجري  -الرتان�سفري الهادئ ّ � -أي جتريد حق املواطنة
لكثري من العائالت املقد�سية ،قد بد�أ منذ العام  ،1967ويتوا�صل
حتى الآن ,حيث مار�ست «�إ�رسائيل» ومن خالل وزارة الداخلية
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�أ�سلوب ًا جديداً لتقلي�ص عدد املقد�سيني وذلك ب�سحب حق املواطنة �إىل»�إ�رسائيل» �إذ � ّإن القانون املذكور يحرم مبوجبه املقد�سيون
ممن:
إ�رسائيلية» (فل�سطينيو  )48ممن
والفل�سطينيني حاملي اجلن�سية»ال
ّ
مل �شمل عائالتهم،
 ( (انتقل لل�سكن خارج احلدود امل�صطنعة لبلدية القد�س .تزوجوا من �سكان ال�ضفة الغربية ،من حقهم يف ّ
إ�رسائيلية»يف تاريخ
 ك ّل مقد�سي ال يتمكن من �إثبات مكان �سكناه يف املا�ضي وقد �صادقت عليه حمكمة العدل العليا»ال
ّ
واحلا�رض يف مدينة ّ القد�س ،ويف هذه احلالة يفقد حقوقه كاملة �( ) )2006 /5 /14أبو جابر�,2008 ،ص. )2
وعائلته �أي�ضاً ،مع العلم � ّأن هذه ال�سيا�سة مل تكن معلنة من قبل
ين يو�ضح عدد الهويات امل�سحوبة «حق
ر�سم بيا ٌّ
وفيما ي�أتي ٌ
إ�رسائيلية» ومل يتم حتذير املقد�سيني منها.
وزارة الداخلية»ال
املواطنة « من ال�سكان املقد�سيني بني العامني 2007 - 1967
ّ
مل ال�شمل ،فمنذ العام  2000قررت وعددها ( )12135هوية منها ( )4577هوية م�سحوبة يف العام
 طلبات ّ
إ�رسائيلية» جتميد جميع طلبات مل ال�شمل ،ويف  2008 /31وحده ما ميثل  % 35من جممل الهويات امل�سحوبة الأمر
احلكومة»ال
ّ
� 2003 /7أ�صدرت قانون ًا �أطلق عليه قانون»املواطنة والدخول الذي ي�شري �إىل ارتفاع وترية التهويد يف مدينة القد�س.

“القدس  2010مشروع التهويد في ذروته “ ,تقرير استراتيجي(,بيروت:مؤسسة القدس الدولية,)2010/3/16,ص .8

Ú Úتهجري املقد�سيني عرب �سيا�سة هدم املنازل العربية يف
مدينة القد�س.
ويعمل على التهام  % 39من م�ساحة ال�ضفة الغربية ))(�أبحي�ص
� ّإن �سيا�سة هدم املنازل املقد�سية التي متار�سها وزارة و عايد�,2010 ،ص ,)14وكان ن�صيب القد�س هو �إقامة اجلدار
إ�رسائيلية» بالتعاون مع «بلدية القد�س» تهدف �إىل العازل حولها ,بعد �إحاطتها ب�سياج من امل�ستعمرات اال�ستيطانية,
الداخلية «ال
ّ
يف للفل�سطينيني يف القد�س ,حيث بهدف خلخلة التوازن الدميغرايف ل�صالح اليهود «الإ�رسائيليني»,
منع � ّأي
ين ودميوغرا ٍّ
تو�سع عمرا ٍّ
ٍ
�سيا�سي يف املقام الأول ,ي�سعى �إىل فر�ض
جدار
�أ�شارت الإح�صائيات املتوافرة حتى العام � 2011إىل هدم ما فاجلدار العازل هو ٌ
ٌّ
يقارب ( )1059منز ًال بذرائع خمتلفة(ال�صغري ،روي�ضي ،و يعقوب ،احلل الذي تريده «�إ�رسائيل» ,من خالل اال�ستيالء على الأرا�ضي
إ�رسائيلية»,
الفل�سطينية ,وفر�ض بقاء الكتل اال�ستيطانية «ال
ّ
�,2007ص.)19 - 17
كانتونات معزولة ,حيث
ال�سلطة الفل�سطينية يف
حدود
وح�رص
ٍ
ّ
2 .2عمليات ف�صل القد�س عن ال�ضفة الغربية عرب �أقامت «�إ�رسائيل» �إ�سرتاتيجيتها يف القد�س على خطة �أ�سمتها
بناء اجلدار العازل�(( :أعلنت احلكومة «ال
ّ
إ�رسائيلية» قرارها «غالف القد�س»  ,تهدف �إىل ف�صل القد�س عن ال�ضفة الغربية عرب
الر�سمي ب�إقامة جدار الف�صل على طول اخلط الأخ�رض بتاريخ جدار فا�صل ميتد �إىل منطقة بيت حلم – �ضام ًا اجلزء الغربي
ّ
16/6/2002م ,وهو
جدار فا�ص ٌل يقطع �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ,والغربي اجلنوبي منها –�إىل القد�س.
ٌ
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املطلب الثالث:ال ّسياسة ال ّدعائية واإلعالمية.
ين املتعدد الأ�شكال
ات�سعت م�ساحة التدفق ال
إعالمي ال�صهيو ّ
ّ
يف معظم �أنحاء العامل ،ويف فرتةٍ قيا�سيةٍ  ،وعلى �سبيل املثال
بلغ عدد ال�صحف واملجالت اليهودية التي �صدرت خارج الكيان
وبلغات خمتلفة بعد عام )760( 1967جريد ًة وجمل ًة
ين
ٍ
ال�صهيو ّ
موزع ًة على النحو التايل� 224 :صحيف ًة يف الواليات املتحدة
الأمريكية 30 ،يف كندا 18 ،يف �أمريكا الالتينية 348 ،يف �أوروبا،
 3يف الهند 5 ،يف تركيا 42 ،يف �أفريقيا� ،إىل جانب عدد كبري
من دور الن�رش والتوزيع وحمطات الإذاعة والتلفاز وامل�سارح
ال�سينمائي ،و�أعداد �أكرب من الو�سائل الإعالمية
و�رشكات الإنتاج
ّ
ين عن طريق عمل املحررين
الغربية التي خ�ضعت للنفوذ ال�صهيو ّ
يل املبا�رش (جريدة البيان
وامل�ؤلفني والكتاب فيها �أو باالتفاق املا ّ
ال�سيا�سية الإعالم ّية والدعائ ّية
الإماراتية�,2002ص,)3وتتلخ�ص ّ
يلي:
يف «�إ�رسائيل» مبا يخ�ص «يهودية ال ّدولة « مبا ّ

إعالمي ,مل يعد
● ●�أوالً :تغري مفردات اخلطاب ال
ّ
الر�سمية لرتويج
القادة»الإ�رسائيليون»يكتفونب املواقف
ّ
مقولة»�أر�ض �إ�رسائيل» بد ًال من فل�سطني املحتلة ،بل باتت املرحلة
إ�رسائيلي» حتتاج �إىل الرتويج �أي�ض ًا لـ»يهودية
منظور»�
من
ٍ
ٍّ
الدولة»عو�ض ًا عن فل�سطني العربية ،ومبا � ّأن ال�رشوط مل ت�ستكمل
وعربي بـ»يهوديةالدولة»,
فل�سطيني
حتى الآن النتزاع اعرتاف
ّ
ّ
يكر�س
تعمل احلكومة «الإ�رسائيلية» على قانون � ٍ
أ�سا�س جديد ّ
اليهودي «و هو ر ٌد على الإحياء
«�إ�رسائيل دول ًة قومي ًة لل�شعب
ّ
الفل�سطيني لنكبة عام (1948حيدر�,2014 ،ص.)17
ّ
ال�سينما ال�صهيونية وتزييف الوقائع ,ينق�سم تـاريخ
● ●ثانياًّ :
ال�سينما ال�صهيونيـة �إىل مرحلتني :الأوىل قبل قيام»�إ�رسائيل» يف
ّ
فل�سطني ،والثـانية بعد قيام»�إ�رسائيل»,يف املرحلة الأوىل كان
الهدف هـو �إن�شاء»ال ّدولة»ويف الثانية تثبيت وجـودها ,و�أبرز
ال�سينما ال�صهيونية يف املرحلة الأوىل م�شاهد
ما ا�ستخدمته ّ
ا�ضطهاد اليهود يف ظل النازيـة والفا�شيـة يف �أوربـا قبل و�أثنـاء
احلرب العاملية الثانية ( ,)1945 - 1938فقد اعتـربت � ّأن
هذا اال�ضطهاد ُيربر �إن�شاء»دولةٍ يهوديةٍ » يف فل�سطني ,ومل تكف
ال�سينما ال�صهيونية عن ا�ستخـدام هذا املو�ضوع بعد �إن�شاء»الدولة»
وحتى الآن ,واعتبار ا�ضطهاد اليهود يف �أوربا النازية  -الفـا�شية
مربراً لإقامة «دولةٍ يهوديةٍ » يف فل�سطنيّ �,أما يف املرحلة الثانية
فكان الرتكيز على مقولة «�إزالة ال ّدولة ال�صغرية امل�ساملة»(فريد،
العربي
�,1993ص»، )52و�إلقاء اليهود يف البحر»,و�صورة الإن�سان
ّ
«امل�سلم» املرتافقة دائم ًا مع م�شاهد ال ّدم و القتل, . . .و بتاريخ
فيلم
, 31/1/2013قامت وزارة اخلارجية»الإ�رسائيلية» ب�إنتاج ٍ
ترويجي ق�ص ٍري ُيظهر نائب وزير اخلارجية ،ويظهر خلفه هدم قبة
ٍّ
ال�صخرة ،و�إقامة»الهيكل» املزعوم على �أنقا�ضها ,لتعزيز ال�صورة
«اليهودية التوراتية «لـ»�إ�رسائيل»(املراغي�,2013،ص .)75

الفل�سطيني ,منذ �أن
العربي
● ●ثالثاً� :رسقة وتقليد الرتاث
ّ
ّ
قام ال�صهاينة باحتالل فل�سطني وت�رشيد �أهلها ،عمدوا مبوازاة
مكونات حقيقيةٍ تثبت ملكيتهم للأر�ض و�أ ّنهم
ذلك �إىل البحث عن
ٍ
�أ�صحاب قومية ,فعملوا على طم�س املالمح العربية «الإ�سالمية
وامل�سيحية» يف فل�سطني وكل ما هو موجو ٌد و�شاه ٌد على قدم
العربي فيها,كما عمدوا �إىل اال�ستيالء على املكونات
الوجود
ّ
الفل�سطيني ,وخري مثالٍ على ذلك ،ما قام به
الرتاثية لل�شعب
ّ
امل�صممان” الإ�رسائيليان” (جابي بن حاييم) و(يوكي هرئيل)
بت�صميم كوفية”يهودية”يف مواجهة الكوفية الفل�سطينية
(احلطّ ة)،لكنها باللونني الأزرق والأبي�ض اللذين ميثالن علم
ال�سدا�سية(ال�شايب,)2007 ،ومن الأمثلة
«�إ�رسائيل» وجنمته ّ
الفل�سطيني
الأخرى �أي�ض ًا على ا�ستيالء» �إ�رسائيل» على الرتاث
ّ
ون�سبه لنف�سها ،قيام «�إ�رسائيل» ب�إلبا�س م�ضيفات �رشكة العال
خا�ص بها(املراغي،
الفل�سطيني وادعت �أ ّنه
ال�شعبي
للطريان الزي
ٌ
ّ
ّ
� , 2013ص , . . . .)92ويف ال�سياق ذاته قامت»�إ�رسائيل» ب�رسقة
ين ال�شعبية و�أحلانها وقدمتها يف دول الغرب و�أمريكا على �أ ّنها
الأغا ّ
الفل�سطيني و�أغانيه
إ�رسائيلي»�،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي العر�س
فولكلور»�
ٌ
ّ
ّ
وخا�صة �أغنية «الدلعونا»� ،إذ ترجموها �إىل اللغة االجنليزية كتاب ًة
وغناء(عو�ض�, 1993, ،ص.) 31
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ �أ ّﻧﻪ
�إذاً � ّإن»�إ�ﺮﺳاﺋﻴﻞ» ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻤﻟﻮروث
ّ
إ�ﺮﺳاﺋﻴﻠﻲ ،ﺤﺗﺖ ﻣﺰاﻋﻢ اﻧﺘﻘﺎل هﺬا اﻟﺮﺘاث ﻣﻊ ﻳﻬﻮد
�ﺷﻌﺒﻲ �
ﻣﻮروث
ٌ
ٌّ
ٌّ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﺣﻬﻢ ﻟﻔﻠ�ﺴﻄﻦﻴ ﻣﺘﺠﺎهﻠﻦﻴ � ّأن هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
هﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟ�ﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ويف درا�سة للدكتور �أحمد مر�سي
وفاروق جودي بعنوان»الفولكلور والإ�رسائيليات» التي �صدرت يف
ال�شعبي
القاهرة ،تو�صلت �إىل � ّأن هدف «�إ�رسائيل»من �رسقة الرتاث
ّ
الفل�سطيني وادعائها مبلكيته ،هو � ّأن»الإ�رسائيليني» يبذلون جهو ًدا
ّ
وتراث �أو ثقافةٍ جتمعهم ،ت�ؤكد
كبري ًة من �أجل �إيجاد قوميةٍ لهم،
ٍ
هذه القومية ،م�ستغلني يف ذلك امل�أثورات ال�شعبية� ،أو فلكلور
ال�شعوب املختلفة م ّدعني �أ ّنها م�أثوراتهم وتراثهم (عبد القادر،
�,1987ص. )68 - 67
● ●رابعاً :تغيري �أ�سماء املدن والقرى الفل�سطينية ,فقد
متت «عربنة»  7000ا�سم ملواقع فل�سطينيةٍ على الأقل ،ف�ض ًال
عن الأ�سماء التاريخية واملواقع اجلغرافية (�أكرث من 5000
موقع) و�أكرث من  1000م�ستوطنة (املراغي� ,2013 ،ص, )88
وا�ستكما ًال مل�رشوعها التهويدي فقد ب ّدلت �أ�سماء املناطق العربية
ب�أ�سماء»�إ�رسائيلية» م�ؤكد ًة ذلك يف املناهج التعليمية ،لرت�سيخ
هذه الأ�سماء يف �أذهان النا�شئة العرب ,ف�ض ًال عن �إعالن امل�سجد
الإبراهيمي وم�سجد بالل وكثري من املواقع الأثرية العربية
والإ�سالمية �إرث ًا يهودي ًا (حمدان , )2011 ،كما تقوم «�إ�رسائيل
« بعملية تهويد لأ�سماء املدن والبلدات الفل�سطينية,متهيداً لتبنيها
يلي جدول ب�أهم
عاملي ًا عرب حمالت الدعاية ال�صهيونية ,وفيما ّ
املدن والبلدات الفل�سطينية وحماوالت تهويدها:
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اال�سم العربي للمدينة

أ .سومر صالح

املوقع التقريبي

اال�سم العربي

ت�سفات

�صفد

و�سط اجلليل الأعلى ال�رشقي

عكة

عكا

ال�ساحل ال�شمايل لفل�سطني

طفرياه

طربية

على ال�شاطىء الغربي لبحرية طربية

نت�سرييت

النا�رصة

و�سط اجلليل الأ�سفل

بيت �ش�آن

بي�سان

و�سط غور نهر الأردن

كي�ساري

قي�سارية

ال�ساحل الفل�سطيني الأو�سط

�شفارعام

�شفاعمرو

منطقة حيفا

خلي�ش

ال�شي�ش

ال�سهل الداخلي اجلنوبي (مقاطعة ع�سقالن)

يافو

يافا

ال�ساحل ال�ساحلي الأو�سط

�أ�شدود

�أ�سدود

ال�ساحل ال�ساحلي اجلنوبي

ا�شكلون

ع�سقالن

ال�ساحل ال�ساحلي اجلنوبي

رماله

الرملة

ال�سهل الداخلي الأو�سط

لود

اللد

ال�سهل الداخلي الأو�سط

حديرا

اخل�ضرية

ال�سهل ال�ساحلي ،جنوب حيفا� ،شمال غرب طولكرم

�شليم

نابل�س

�شمايل ال�ضفة الغربية

جنيم

جنني

�شمايل ال�ضفة الغربية

بيت ليحيم

بيت حلم

جنوب القد�س

حفرون

اخلليل

جنوبي ال�ضفة الغربية

بئري �شيفع

بري ال�سبع

�شمايل النقب

ايالت

املر�رش�ش

�أق�صى جنوبي النقب

يرو�شالمي

القد�س

و�سط البالد

إبراهيم عبد الكريم ,تهويد األرض وأسماء المعالم الفلسطينية (دراسة ودليل) ( ,دمشق :اتحاد الكتاب العرب ,ط, )2001 , 1ص .118

كما جل�أت احلركة ال�صهيونية وع�صاباتها �إىل تدمري كامل
القرى املقد�سية يف حرب  ,1948هذا وتتجنب بلدية القد�س
البناء بالإ�سمنت امل�سلح حتى يخيل للزائر � ّأن هذا البناء مبني
منذ مئات ال�سنيني ,بهدف تزوير تاريخ املدينة ,كما جل�أت احلركة
ال�صهيونية �إىل �أ�سلوب طم�س املعامل الدينية وتهويدها بطريقة
حي املغاربة يف /6 /10
منظمة( ( ,بداي ًة من �إزالة وتهويد ّ
حي ال�رشق يف العام �أي�ض ًا
 ,1967وترحيل �أهله ,وكذلك م�سجد ّ
كن�س يهوديةٍ كما فعلوا
, 1967و�صو ًال �إىل حتويل امل�ساجد �إىل ٍ
إ�رسائيلية» على
ل
«ا
لطات
ال�س
ّ
النبي داوود (ع)  ,حيث �أقدمت ّ
مب�سجد ّ
�إحداث تغيرُّ ٍ يف معامل امل�سجد ,و�إزالة الكتابات القر�آنية والزخارف,
و�رسقة التحف الفنية والأثرية التي كانت موجودة فيه) ) ( .زناتي،
�,2010ص)64 - 63
املطلب الربع :ال ّسياسة التعليمية.
«الثقافة الإ�رسائيلية» تقوم منذ ن�ش�أتها وحتى اليوم على
ات �أ�سا�سيةٍ  :اليهودية كدين ,وال�صهيونية كقومية,
ثالث
مركب ٍ
ّ
و»الأ�شكنازية» كح�ضارة (قراقع... )2007 ،بينما تركز فل�سفة
الرتبية والتعليم «الإ�رسائيلية» على تثقيف النا�شئة اليهود على
اليهودي»
الإيديولوجية ال�صهيونية  ,وت�أكيد وحدة «ال�شعب
ّ

يف خمتلف �أماكن تواجده ,و الوالء التام لـ»ال ّدولة اليهودية» ,
اليهودي»,ومن �أجل ذلك ي�سعى الفكر
والإميان بتفوق «ال�شعب
ّ
إ�رسائيلي» من خالل املناهج الرتبوية «الإ�رسائيلية»
الرتبوي «ال
ّ
ودين من خالل ما
�إىل تنمية م�شاعر االعتزاز بـ»اليهودية» كهويةٍ
ٍ
يلي (عبد املق�صود�,2003 ،ص : )197 - 169
Ú Úالت�أكيد على الهوية اليهودية ل ّأي «�شخ�ص» داخل
«�إ�رسائيل».
النهائي
�«Ú Úإ�رسائيل» ( (فل�سطني املحتلة) ) هي املوطن
ّ
يهودي خارج «�إ�رسائيل».
ل ّأي
ّ
Ú Úالرف�ض املطلق ل ّأي حلٍ يت�ضمن احتمال ن�شوء الدولة
ثنائية القومية.
Ú Úالرتكيز على فكرة اجلن�سية اليهودية ...مبا يعني اعتبار
اليهودية كـ «قومية».
باملقابل ت�سعى ال�سلطات «الإ�رسائيلية» �إىل تعميم ثقافة
« العدمية القومية» يف جماالت االنتماء للقيم الرتاثية و الوطنية
واحل�ضارية العربية (زناتي�,2010 ،ص , )99حيث �سعت ال�سلطات
التعليمي «ال
«الإ�رسائيلية «لفر�ض الربنامج
إ�رسائيلي» ب�صورةٍ
ّ
ّ
تدريجيةٍ على مدينة القد�س والأرا�ضي املحتلة ،مع ت�ضييق اخلناق
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أهلية) وذلك ب�إ�صدارها عدة قوانني
على املدار�س اخلا�صة (ال ّ
ن�ص على و�ضع جميع
منها قانون 564لعام  1968الذي ّ
(ال�سمان،
االحتالل
إ�رشاف
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف القد�س حتت �
ّ
�,2012ص , )2و «قانون الإ�رشاف على املدار�س رقم  5729لعام
1969م ،والذي �شمل الإ�رشاف الكامل على جميع املدار�س مبا
أهلية
فيها املدار�س اخلا�صة بالطوائف الدينية� ,إ�ضاف ًة للمدار�س ال ّ
التعليمي
اخلا�صة ,كما فر�ضت على هذه املدار�س وعلى اجلهاز
ّ
فيها احل�صول على تراخي�ص»�إ�رسائيلية» جتيز لها اال�ستمرارية يف
ممار�سة ن�شاطاتها ،وكذلك الإ�رشاف على برامج التعليم وم�صادر
ت�شويه احلقائق
متويل هذه املدار�س ,عامد ًة يف هذا ال�سياق �إىل ّ
التي ت�ضمنتها املناهج املقرة من قبلها (املراغي... )2013 ،
قرارا بتاريخ
كما عممت �إدارة معارف االحتالل يف القد�س ً
 2011 /3 /7على جميع املدار�س اخلا�صة التي تتلقى
خم�ص�صات ماليةٍ منها ،يقت�ضي بالتقيد ب�رشاء الكتب املطبوعة
ٍ
من قبل �إدارةالبلدية ،وذلك يف �إ�شارةٍ �رصيحةٍ �إىل وجود �إرادةٍ لب�سط
ال�سيطرة وفق القانون الإ�رشاف على املدار�س ،ولغزو املنهاج ،وما
ّ
الوطني
الفل�سطيني
املنهاج
إلغاء
ل
خمططات
من
ذلك
يعنيه
ٍ
قادمةٍ
ّ
ّ
الدرا�سي اجلديد املتبع ،وا�ستبداله مبنهاج االحتالل الذي يطم�س
–
ّ
الهوية الفل�سطينية والعربية يف عقول الطلبة ,كما عمدت ال�سلطات
«الإ�رسائيلية « �إىل فر�ض تعليق»وثيقة اال�ستقالل الإ�رسائيلية»على
جدران املدار�س الفل�سطينية (ال�سمان�,2012 ،ص. )10
وقد متث ّل « تهويد التعليم» ب�إلغاء مناهج التعليم العربية
يف املدار�س احلكومية مبراحله الثالث  ,وتطبيق منهاج التعليم
الفل�سطيني  ,وحظر
إ�رسائيلي»  ,واال�ستيالء على متحف الآثار
«ال
ّ
ّ
تداول الآالف من الكتب الثقافية والعلمية العربية الإ�سالمية
 ,ومراقبة دور الن�رش ب�شكلٍ �صارم  ,وت�ستبعد برامج التعليم
«الإ�رسائيلية» كل ما ينتمي �إىل الروح القومية العربية  ,واالبتعاد
عن الثقافة العربية  ,لي�سهل �صهرهم يف البوتقة «الإ�رسائيلية»
ال�سلطات «الإ�رسائيلية» على
(زناتي�,2010 ،ص ... )98كما عملت ّ
الرتكيز على املفاهيم التي تعزز «عدم املقاومة» ,يف جميع كتب
خا�ص يف كتب الرتبية ال ّدينية و اللغة
العلوم الإن�سانية  ,و ب�شكلٍ
ٍ
إ�رسائيلي» املقرر يركّ ز على ذكرى
ل
«ا
العربية ,كما � ّأن املنهاج
ّ
الكارثة والبطولة  ,و�إحياء ذكرى قتلى حروب «�إ�رسائيل»  ,ويوم
اال�ستقالل  ,وتاريخ «�إ�رسائيل»  ,وال�شخ�صيات اليهودية( ...زناتي،
�,2010ص. )102
املطلب اخلامس :الدبلوماسية «اإلسرائيلية».
إ�رسائيلي» �إىل تدويل م�صطلح
ت�سعى حكومات الكيان «ال
ّ
«ال ّدولة اليهودية» �أو «يهودية �إ�رسائيل» ,م�ستخدم ًة �شبك ًة
دبلوما�سية «�إ�رسائيلية» ومب�ساعدةٍ دبلوما�سيةٍ �أمريكيةٍ ,بغر�ض
عربي
طرف
فر�ض الأمر الواقع يف � ّأي
ٍ
مفاو�ضات م�ستقبليةٍ مع � ّأي ٍ
ٍّ
خطوات متالزمة:
مفاو�ض,وذلك من خالل عدة
ٍ
�Ú Úأوالً» :يهودية ال ّدولة» �أ�صبحت �رشط ًا «�إ�رسائيلياً»
ال�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية « -الإ�رسائيلية» املتوقفة
(نتني ياهو يجدد �رشط يهودية الدولة , ،العدالة�,2010,ص. )5

Ú Úثانياً» :يهودية الدولة» �أ�صبحت حا�رضة يف ك ّل
اخلطابات «الإ�رسائيلية» يف الأمم املتحدة.
Ú Úثالثاً :انتهاج �إ�سرتاتيجية تنويع عالقاتها الدولية،
عالقات قويةٍ ووطيدةٍ مع القوى ال�صاعدة
والتطلع �إىل �إقامة
ٍ
ؤثراّ � ،إما على ال�صعيد
دورا م� ً
يف العامل ،والتي ميكنها �أن ت�ؤدي ً
إقليمي �أو على ال�صعيد الدويلّ ،وعدم االكتفاء يف هذا ال�صدد
ال
ّ
بعالقات التحالف مع الغرب �أو مع الواليات املتحدة الأمريكية,
حيث حققت �إ�رسائيل اخرتاقات �إ�سرتاتيجية مهمة على �صعيد
القارة الآ�سيوية والإفريقية ،حيث جنحت يف �إقامة عالقات مع
العديد من دول القارة الأ�سيوية والإفريقية ,ومنها الهند وباك�ستان
و جنوب �إفريقيا ....وت�ستخدم �إ�رسائيل و�سائل دبلوما�سية يف
حماولة ك�سب الت�أييد الدويل:
 امل�ساعدات التكنولوجية يف ق�ضايا تطوير ال�صناعات
احلربية (مالحظة . )3
 تعيني �سفراء لها من �أ�صول الدولة نف�سها بغر�ض ك�سب
االجتماعي يف هذه الدول.
الت�أييد
ّ
امل�ساعي الدبلوما�سية الأمريكية
Ú Úرابعاً :اال�ستفادة من
ّ
لتدويل خطاب «الدولة اليهودية» و هو ما مت منذ العام 2009
حينما ورد م�صطلح «ال ّدولة اليهودية» يف خطاب الرئي�س �أوباما
�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة( .مالحظة  , )4و هو ما
تكرر الحق ًا على منرب الأمم املتحدة ,فقد وردت عبارات»الأمن
احلقيقي للدولة اليهودية � ,2010رضورة االعرتاف بالدولة
اليهودية  ,2012امل�صري الوا�ضح للدولة اليهودية  ,2013يف
خطابات الرئي�س �أوباما  ,بالتايل عملت الدبلوما�سية الأمريكية
على طرح م�س�ألة « يهودية الدولة» باعتبارها م�س�ألة ًدوليةً�( .سعد
الدين�,ص. )38
تتوجت امل�ساعي الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» يف تدويل
مفهوم «الدولة اليهودية» يف م�ؤمتر القد�س حيث ا�ستطاعت
أوربي
الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» ا�ستقدام  500ع�ض ٍو برملا ٍّ
ين � ٍّ
بالإ�ضافة �إىل ع�رشات الوزراء الأوربيني يف حماولةٍ منها لتثبيت
«�رشعية قيم �إ�رسائيل اليهودية» – ح�سب تو�صيف امل�ؤمتر ( -جملة
الأر�ض�,2011 ،ص. )119
ويف �إطار الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» لتدويل «يهودية ال ّدولة
« تعمل وزارة اخلارجية «الإ�رسائيلية» برئا�سة افغيدور ليربمان لـ
«تدويل ق�ضية الالجئني اليهود» من خالل حملةٍ �إعالميةٍ �أطلقتها
يف العام  2012م للرتويج لق�ضية تعوي�ض «�أمالك اليهود الذين
خرجوا من الدول العربية» �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام
 ,1948ويبلغ عددهم نحو ثمامنائة وخم�سني �ألف �شخ�ص»- ،
وفقا الدعاءاتها ( . -عو�ض و �أندراو�س ،القد�س العربي. )2012,
وت�ستخدم الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» �أداة الإعالم ب�شكلٍ
مكثف لـ»تعزيز خطاب يهودية ال ّدولة الإ�رسائيلية» ويف هذا
ٍ
«الإطار» ت�شارك قناة ( )i24Newsيف تطوير القوة الناعمة
“لإ�رسائيل” ويف تدعيم مكانة “�إ�رسائيل” العاملية دون �أن تعلن
إ�رسائيلي”,
“�إ�رسائيل” � ّأن تلك القناة “�إ�رسائيلية” �أو بتمويل “�
ّ
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أ .سومر صالح

بالتايل متثل هذه القناة �أدا ًة من �أدوات الدبلوما�سية العامة من
دون �أن ت�شكل امتداداً لها ,ومتلأ يف الواقع هذه امل�ؤ�س�سة العجز
“الإ�رسائيلي” يف العامل ال�سمعي الب�رصي على امل�ستوى الدويلّ,
وتبدو على هذا النحو كرد فعلٍ للحفاظ على هويتها “ اليهودية”يف
ع�رص العوملة�( .رشقي. )2013 ،

االعرتاف ب�إ�رسائيل «دول ًة يهوديةً» مقابل االعرتاف بالدولة
الفل�سطينية على حدود  4حزيران لعام ( ,1967مالحظة  )2مع
�إمكانية تبادل الأرا�ضي وال�سكان ,وهو ما مل تقبله «�إ�رسائيل» � ّأي
العودة �إىل حدود  /4حزيران  1967مبا ي�شمل تفكيك امل�ستوطنات
والقبول بحق العودة.

خامتة:

توصيات الباحث:

على الرغم من النجاحات اجلزئية يف �سيا�سات «تهويد
والدعائي ,حيث تبلغ ن�سبة
الت�رشيعي
الدولة» وخ�صو�ص ًا يف املجال
ّ
ّ
يل يف الكني�ست حوايل  % 9من عدد الأع�ضاء
التمثيل
العربي احلا ّ
ّ
البالغني ( )120ع�ضواً ,مما يعطي «الإ�رسائيليني» �أف�ضلية �إ�صدار
الت�رشيعات مبا يعزز م�رشوعهم «التهويدي»,ف�ض ًال عن الأف�ضلية
الإعالمية «ال�صهيونية» يف ترويج ادعاءاتهم � ,اّإل � ّأن امل�رشوع
عقبات حتول دون ال ّتقدم على طريق»التهويد»،
ما زال يواجه
ٍ
ين فيها �أو �إجراء
ثالث :التهويد الدميوغرا ّ
يف للعن�رص ال�سكا ّ
�أبرزها ٌ
الرتان�سفري ال�شامل» ...املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية لعرب ،« 48
و»املوقف الدويلّ»...
بالن�سبة للم�س�ألة الأوىل ,يف حال جناح «�إ�رسائيل»
بتحقيقهما� ,ستتخل�ص «�إ�رسائيل» من العقبة الأ�سا�سية بوجه
م�رشوعها التهويدي � ,اّأل وهي الإ�شكالية الدميغرافية يف «�إ�رسائيل»
,ولكن مع تغري املعطيات الع�سكرية الفل�سطينية متمثل ًة بنجاح
حركة املقاومة الإ�سالمية الفل�سطينية «حما�س» و « اجلهاد
إ�رسائيلي» على غزة العام 2012
إ�سالمي»يف �ص ّد العدوان «ال
ال
ّ
ّ
و االنت�صارات الكبرية يف حرب ُ 2014ي�صبح احتمال جلوء
ق�رسي بحق عرب � 48أمراً �صعب ًا
«�إ�رسائيل» �إىل �إجراء تران�سفري
ّ
 خارج �إطار ت�سويةٍ �شاملةٍ للق�ضية الفل�سطينية  -ما �ش�أ ّنه عدمقدرة «�إ�رسائيل» على حتقيق م�رشوعها يف «ال ّدولة اليهودية» خارج
�إطار املفاو�ضات متعددة الأطرافّ � ,أما بالن�سبة �إىل املقاومة
الوطني
ال�شعبية العربية داخل اخلط الأخ�رض ...ف ُي�شكل امل�رشوع
ّ
ّ
ال�سيا�سات
الفل�سطيني يف �أرا�ضي العام  1948عام ًال �ضاغط ًا على ّ
ّ
إ�رسائيلية» الهادفة �إىل تهويد الأر�ض وال ّدولة ,حيث ي�ضع هذا
«ال
ّ
الفل�سطيني يف �أرا�ضي العام
لل�شعب
مركزيني
هدفني
امل�رشوع
ّ
اليهودي لـ»�إ�رسائيل»( ( :الهدف
 ,1948ي�شكالن تهديداً للطابع
ّ
إ�رسائيلية» مب�س�ؤوليتها عن
الأول :العمل على �إقرار ال�سلطات «ال
ّ
النكبة الفل�سطينية لعام  ,1948وحتمل نتائجها الكارثية ,مع
العمل على �إ�صالح نتائج هذه الكارثة ,وهذا الهدف يت�ضمن:
الفل�سطيني ,و�إقرار مبد�أ التعوي�ض
االعرتاف بحق العودة لل�شعب
ّ
لالجئني الفل�سطينيني ,الهدف الثاين :العمل على �إجبار ال�سلطات
إ�رسائيلية» االعرتاف بـ»�إ�رسائيل» «وطن ًا م�شرتكاً» ,عرب ت�رشيع
«ال
ّ
قوانني �أ�سا�س تكفل هذا احلق ,وهذا بدوره يت�ضمن :االعرتاف
بالعرب الفل�سطينيني ك�أقليةٍ قوميةٍ �أ�صليةٍ �صاحبة الأر�ض�,إلغاء
العن�رصي �ضد هذه الفئة من مواطنيها) )
جميع�أ�شكال التمييز
ّ
(خطيبّ �, )2006 ،أما بالن�سبة للعامل الثالث «املوقف الدويلّ»
يل الدور الأ�سا�س يف �إن�شاء «ال ّدولة
فقد كان للعامل
اخلارجي الدو ّ
ّ
رئي�س يف
إ�رسائيلية» ,وبالتايل ف� ّإن العامل اخلارجي حمد ٌد
ال
ّ
ٌ
يل على فكرة
حتديد م�صريها وم�ستقبلها ,ويقوم املوقف الدو ّ

إعالمي ملنع
ال�شعبي وال
�1 .1إيجاد حالةٍ من ال�ضغط
ّ
ّ
والت�صدي بحزم ملحاوالت
املوافقة على مبد�أ «يهودية الدولة»,
ّ
بع�ض و�سائل الإعالم العربية الرتويج مل�صطلح «ال ّدولة العربية»,
متهيداً لتبني م�صطلح « الدولة اليهودية».
2 .2العمل فل�سطيني ًا على تدعيم جهاز الرتبية والتعليم
ال�سيا�سة الرتبوية «
العربيني يف « �إ�رسائيل» مبا ميكّنه من مقارعة ّ
التهويدية « يف «�إ�رسائيل».
الفل�سطيني
ال�سيا�سي
ال�شعبي و
�3 .3إيجاد حالة من ال�ضغط
ّ
ّ
ّ
على احلكومة الفل�سطينية لتوقيع اتفاقية روما اخلا�صة باملحكمة
جمرمي
الفل�سطيني من مالحقة
ال�شعب
اجلنائية
الدولية  ,مما ميكن ّ
ّ
ّ
ّ
إ�رسائيلي» ,ويوقف من عمليات اال�ستيطان والرتان�سفري
الكيان «ال
ّ
وهي ركائز م�رشوع «تهويد ال ّدولة
الفل�سطيني,
بحق ال�شعب
ّ
ّ
الإ�رسائيلية».
تنازالت تنال من �صمود عرب
4 .4االمتناع عن تقدمي � ّأي
ٍ
العن�رصي
العام  ،1948وتثبط من عزميتهم يف مواجهة التمييز
ّ
املمار�س �ضدهم باعتبارهم امل�ستهدف الأ�سا�س جراء طرح فكرة
«يهودية الدولة» ,والعمل على تخ�صي�ص
ٍ
م�ساحات �إعالميةٍ وا�سعةٍ
تثبت هويتهم الثقافية العربية  ,و تعزز انتماءهم �إىل حميطهم
إ�سالمي.
العربي و ال
ّ
ّ
5 .5العمل فل�سطيني ًا على رفع عدد النواب يف الكني�ست
إ�رسائيلي» ,للوقوف يف وجه الت�رشيع التهويدي ,ريثما يتم
«ال
ّ
تبني �إ�سرتاتيجيةٍ فل�سطينيةٍ وعربيةٍ حلل الق�ضية الفل�سطينية ,ح ًال
عاد ًال و�شامالً...

6 .6تبني �إ�سرتاتيجيةٍ دبلوما�سيةٍ عربيةٍ يف مواجهة ن�شاط
الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» لتعرية زيف ادعاءات «�إ�رسائيل» يف
فل�سطني املحتلة....

مالحظات البحث:
Ú Úاملالحظة (, )1للمزيد حول �أنظمة الطوارئ االنتدابية
انظر :يو�سف تي�سري جبارين� . )2011( .أنظمة الطوارئ .ت�أليف
ندمي روحانا و �أريج �صباغ خوري (املحرر)  ،الفل�سطينيون يف
ا�رسائيل درا�سة يف التاريخ و ال�سيا�سة و املجتمع .حيفا :املركز
العربي للدرا�سات االجتماعية التطبيقية�,ص 69وما يليها.
Ú Úاملالحظة ( : )2اقرتاح للواليات املتحدة الأمريكية
قدمته كبيان عن اللجنة الرباعية الدولية( .خريف . )2011 ,جملة
الدرا�سات الفل�سطينية (�, )88ص .223
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Ú Úاملالحظة ( : )3للمزيد حول دور التكنولوجيا
يف املصادر واملراجع:
الدبلوما�سية «الإ�رسائيلية» انظر درا�سة عبد العليم حممد ,تطور

عالقات �إ�رسائيل الدولية يف �آ�سيا و�إفريقيا ,املركز العربي للبحوث أوالً :الكتب.
والدرا�سات,كانون �أول ,2013الرابط االلكرتوينhttp:// www. :
acrseg. org/ 2245/ bcrawl

Ú Úاملالحظة ( : )4للمزيد حول خطابات �أوباما ,راجع:
موقع �آي �آي بي الرقمي املرتبط بوزارة اخلارجية الأمريكية:
Ú
j5dfmFj

http:// iipdigital. usembassy. gov/ arabic/ #axzz3B�Ú

1 .1امل�رصي ,مازن . )2013( .حمدوديات اللعبة االنتخابيى :املادة � 7أ
من قانون الأ�سا�س الكني�ست .ت�أليف ندمي روحانا و �أريج �صباغ خوري
(املحرر)  ،الفل�سطينيون يف ا�رسائيل قراءات يف التاريخ وال�سيا�سة (املجلد
اجلزء الثاين .حيفا :املركز العربي للدرا�سات االجتماعية التطبيقية.
2 .2جبارين,يو�سف تي�سري� . )2011( .أنظمة الطوارئ .ت�أليف ندمي روحانا
و �أريج �صباغ خوري (املحرر)  ،الفل�سطينيون يف ا�رسائيل درا�سة
يف التاريخ و ال�سيا�سة و املجتمع .حيفا :املركز العربي للدرا�سات
االجتماعية التطبيقية.
3 .3زناتي�,أنور حممود . )2010( .تهويد القد�س  -حماوالت التهويد
و الت�صدي لها من واقع الن�صو�ص و الوثائق و االح�صائيات (ط . )1
بريوت :مركز درا�سات الوحدةو العربية.
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