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أ. سومر صالحسياسات تعزيز خطاب "يهودية الّدولة" في "إسرائيل" (2013-2003).

ملخص: 

ح�ضب  دميقراطية«  يهوديٍة  كـدولٍة  »اإ�رشائيل«  ن�ضاأت 
مل  اأّنها  اإّل   ،1948 »اإ�رشائيل«عام  اإعالن  وثيقة  اأقرته  ما 
الأول  العقدين  يف  وا�ضحٍة  د�ضتوريٍة  بن�ضو�ٍس  تكر�ضه 
املبا�رش  الع�ضكرّي  احلكم  حلالة  نظراً  ن�ضوئها  من  والثاين 
فل�ضطني  جغرافيا  امتداد  على  الفل�ضطينّي  ال�ضعب  على 
العن�رش  ل�ضالح  الدميوغرافيا  تغريات  اأّن  بيد  التاريخية، 
اإىل  اليهودّي  العن�رش  حتول  واحتمالت  العربّي،  ال�ضكايّن 
جوهر  اليهودية  الدولة   « مقولة  من  جعل  �ضكانية،  اأقليٍة 
من  التخل�س  بغر�س  والأهداف«الإ�رشائيلّية«،  ال�ّضيا�ضات 
»الدولة  تهويد  اإ�ضرتاتيجية  وترتكز  العربية،  الدميغرافيا  هاج�س 
ال�ّضيا�ضات  تبداأ هذه  �ضيا�ضاٍت عّدة ومتزامنة:  الإ�رشائيلّية« على 
اإىل  النظرّي  اإطاره  من  امل�ضطلح  لنقل  الت�رشيعّي  الإطار  بتهيئة 
اإ�ضدار  خالل  »،من  الّدولة  »يهودية  قوننة  اأّي  الوجودّي  احليز 
قوانني تكّر�س الطابع اليهودّي »للدولة«، وتعديل القوانني التي 
مل تن�س �رشاحًة على الطابع اليهودّي لـ«اإ�رشائيل«،ترتافق تلك 
اجلغرافيا  تهويد  عرب  تنفيذيٍة  �ضيا�ضٍة  مع  الت�رشيعية  ال�ّضيا�ضة 
»الإ�رشائيلّي«  ال�ضتيطان  عمليات  تكثيف  خالل  من  الفل�ضطينية 
بعد4حزيران  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  وبخا�ضٍة 
الغربية  ال�ضفة  يف  العن�رشّي  اجلدار  بناء  وا�ضتمرار   ،1967
للحدود  اجلانب  اأحادّي  تر�ضيٍم  بغر�س  املحتلة  والقد�س 
الت�رشيعية  الإجراءات  هذه  والفل�ضطينيني...  »اإ�رشائيل«  بني 
لتزييف  ودعائيٍة  اإعالميٍة  �ضيا�ضٍة  مع  تتزامن  والتنفيذية 
اليهودية  م�ضطلحات  تعزز  وثقافيٍة  تربويٍة  و�ضيا�ضٍة  الوقائع، 
1948... و على  العام  » لعرب  القومية  العدمية  » ثقافة  وتعمم 
الدولة«  »تهويد  �ضيا�ضات  يف  اجلزئية  النجاحات  من  الرغم 
اأّن امل�رشوع ما  اإّل  الت�رشيعّي والدعائّي،  وخ�ضو�ضًا يف املجال 
زال يواجه عقباٍت حتول دون الّتقدم على طريق«التهويد«، اأبرز 
اإجراء  اأو  فيها  ال�ضكايّن  للعن�رش  الدميوغرايّف  التهويد  ثالٌث:  ها 
 48 لعرب  الفل�ضطينية  ال�ضعبية  «املقاومة  ال�ضامل...  الرتان�ضفري 

»، و«املوقف الدويّل«... 

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

Abstract: 

“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. 
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

مقدمة: 
»اإ�رشائيل«خطراً  يف  الفل�ضطينّي  العربّي  الوجود  ُي�ضكل  مل 
امل�رشوع  هذا  ت�ضكل  بدايات  مع  اليهودية«  »الّدولة  م�رشوع  على 
الع�ضكرية  ال�ّضيطرة  بحكم  وذلك  املحتلة،  فل�ضطني  يف  ال�ضهيويّن 
املبا�رشة حيث تبنت �ُضلطات الحتالل عام 1948 »اأنظمة الطوارئ 
النتدابية« لعام1945 ) )مالحظة 1( ( ،حيث �ضّكلت تلك الأنظمة 
بني  الفل�ضطينيني  على  املفرو�س  احلكم  لنظام  القانويّن  املرتكز 
العقود اخلم�ضة  اأّن تغرياٍت حدثت يف  اإّل   ،1966 عامّي1948 - 
الأخرية من القرن الع�رشين، اأوجد احلاجة يف »اإ�رشائيل« لتعريف 
»الإ�رشائيلّي«، ويف  القانويّن  الن�س  يهوديٍة« يف  »دولٍة  كـ  نف�ضها 
مقدمها: حدوث تغرٍي جزئيٍّ يف بنية »الدولة الإ�رشائيلّية«، ) )حيث 
كانت »اإ�رشائيل« يف العقود الثالثة الأوىل من تاأ�ضي�ضها اأقرب اإىل 
لد�ضتور يحدد  الّدولة، مبعنى ل وجود  اإىل  الثورية« منها  »احلالة 
معروفٍة  غري  »الّدولة«  وحدود   ، ال�ضّلطات...  و�ضالحيات  ال�رّشعية 
حربية،  قوًى  موازين  عن  تعبرٌي  اإّل  هّي  وما  بها،  معرتٍف  اأو 
قانون  ح�ضب   - »اأرا�ضيها«  خارج  مازالوا  معظمهم  »مواطنوها« 
»مواطنوها«  بينما  ا�ضتح�ضارهم،  ويجب   -  1952 لعام  العودة 
العرب ل ُيعرتف بهم ومبواطنتهم، اإ�ضافًة اإىل اأّن اأغلبية الأرا�ضّي 
الفل�ضطينية ويجب  داخل حدودها املزعومة مازالت حتت امللكية 
الثالثة  العقود  يف  »اإ�رشائيل«  كانت  وبالتايل  عليها،  ال�ضتيالء 
اإىل  يهدف  الذي  ال�ضهيويّن  ال�ضتيطايّن  للم�رشوع  ا�ضتمراراً  الأوىل 
و�ًضخرت  اليهودية،  الهجرات  وا�ضتيعاب  الأر�س،  على  ال�ضيطرة 
 ،2010 �ضلطات »الدولة« بغر�س تنفيذ تلك ال�ضيا�ضات( ( )زريق، 
»اإ�رشائيل«  الدميوغرافية يف  الإ�ضكالية  اإىل ظهور  اإ�ضافًة   ، �س9( 
الدولة«  البارزة لعودة خطاب »يهودية  الأ�ضباب  اأحد  ، والتي تعد 
اأولهما،  اأ�ضا�ضني:  بعدين  الإ�ضكالية  هذه  واتخذت  »اإ�رشائيل«  يف 
ل�ضكان  الكلّي  املجموع  اإىل  بالن�ضبة  »اإ�رشائيل«  عرب  ن�ضبة  تزايد 
ثانيهما:  »للدولة«،  اليهودّي  الطابع  يهدد  الذي  الأمر  »اإ�رشائيل«، 
تزايد ن�ضبة ال�ضكان العرب على اأر�س فل�ضطني التاريخية، مقارنًة 
اليهودية«برمته  »الّدولة  م�رشوع  يهدد  الذي  الأمر  اليهود،  بعدد 
 ( »اإ�رشائيل«،  يف  الدميوغرافية  املتغريات  �ضورة  على  وللوقوف 
لل�ضكان  العام  % من املجموع   87،8 اليهود حوايل  ن�ضبة  )بلغت 
العام  % يف   88،9 ن�ضبتهم حوايل  بلغت  فيما   ،1950 العام  يف 
1960،وحوايل 85،4 % يف العام 1970 ويعود هذا النخفا�س 
ن�ضبة  بلغت  كما  احتاللها،  بعد  العربية  القد�س  �ضكان  �ضم  اإىل 
العام  % يف   81،9 و   ،1980 العام  اليهود حوايل 83،7 % يف 
1990، لت�ضل ن�ضبة اليهود يف العام 2000 اإىل حوايل 77،8 % 
من املجموع العام لل�ضكان، مما يعني ارتفاع ن�ضبة ال�ضكان العرب 
 )2000 العام  % يف   22،2 اإىل   1950 العام  % يف   12،2 من 
الدولتني  اأثارت روؤية حل  ، كما  2007، �س656(  ( )ال�رشقاوي، 
2003م  عام  طرح  الذي  الطريق  خريطة  م�رشوع  اإىل  امل�ضتندة 

النقا�ضات املتعلقة بـ »يهودية الدولة » يف »اإ�رشائيل«. 

اإجراءاٍت  و  �ضيا�ضاٍت  مع  اخلطاب  هذا  عودة  ترافقت 
حماولٍة  يف  »اإ�رشائيل«  يف  اليهودّي  الطابع  لتعميق  »اإ�رشائيلية« 
فل�ضطني  اأر�س  على  وجغرافيًة  دميوغرافيًة  حقائق  لفر�س  منها 
املحتلة يف اأّي مفاو�ضاٍت م�ضتقبليٍة مع اجلانب الفل�ضطينّي، ويف 
اإ�ضدار العديد من القوانني التي من �ضاأنها تعزيز يهودية  مقدمها 
اجلن�ضية  وقانون   1952 لعام  العودة  قانون  ومنها  »اإ�رشائيل«، 
،كما  البحث..  �ضتبحث مف�ضاًل يف منت  التي  القوانني  وغريها من 
الفل�ضطينية  الأر�س  تهويد  عمليات  من  الحتالل  �ضلطات  كّثفت 
اجلغرافيا  لتغري  »الإ�رشائيلّية«  امل�ضتوطنات  من  املزيد  وبناء 
الفل�ضطينية، بالتزامن مع بناء جدار الف�ضل العن�رشّي يف حماولٍة 
لر�ضٍم اأحاديٍّ للحدود امل�ضتقبلية مع الفل�ضطينيني والق�ضاء نهائيًا 
تكثيف  اإىل  »اإ�رشائيل«  عمدت  كما  الفل�ضطينية،  الدولة  حلم  على 
عمليات تهويد القد�س املحتلة �ضمن م�رشوعها التهويدي واإعالن 
الحتالل  �ضلطات  تعمل  التي  اليهودية«  لـ«الدولة  القد�س عا�ضمًة 

»الإ�رشائيلّي« على حتقيقها.. 

إشكالّية البحث: 
)قراراً(   2003  /7  /16 يف  »الإ�رشائيلّي«  الكني�ضت  اتخذ 
دول  على  وتعميمه  الّدولة«  »يهودية  مبداأ  تعميق  ب�رشورة 
املذكور،  القرار  بجانب  فل�ضطينيٍّ  موقٍف  انتزاع  وحماولة  العامل، 
التيارات  متلف  يجمع  الذي  القا�ضم  اإىل  املبداأ  هذا  وحتول 
رئي�ضيًة  اأداًة  �ضّكل  كما  اختالفها،  على  ال�ّضيا�ضية«الإ�رشائيلّية« 
م�ضادرة  اإىل  الرامية  القوانني  ت�ضّن  »الدولة«اأن  باإمكان  جعلت 
وا�ضتيعاب  اليهودّي  ال�ضتّيطان  اأّن  باعتبار  العربية،  الأرا�ضي 
املهاجرين اجلدد هي قيٌم اأ�ضا�ضيٌة يف »الّدولة اليهودية«... وبذلك 

ُيحاول البحث الإجابَة على ت�ضاوؤلٍت عّدة، اأبرزها: 
اإىل  ● الرامية  »الإ�رشائيلية«  الإجراءات  و  ال�ّضيا�ضات  ما 

تعزيز »يهودية« »اإ�رشائيل«؟ 
ما مدى جناح تلك ال�ّضيا�ضات والإجراءات "الإ�رشائيلية"  ●

التهويدية؟ 

أهّمّية البحث: 
ًة  تكت�ضب درا�ضة مبداأ » يهودية الدولة« يف » اإ�رشائيل« اأهّميَّ
 - علميٌّ  اأّولها  اعتبارات،  ثالثة  من  الأهّميَّة  هذه  وتنبع  كبريًة، 

 . ، وثالثها ذاتيٌّ ، وثانيها عمليٌّ اأكادمييٌّ
هذه  كون  يف  فيكمن  الأكادمييُّ   - العلميُّ  العتبار  اأّما 
»الإ�رشائيلية«  ال�ّضيا�ضات  والتَّحليل  بالبحث  تتناول  الدرِّرا�ضة، 
الرامية اإىل تعزيز يهوديتها، وفيما يتعلق بالعتبار العملّي لختيار 
لكّل  الّدرا�ضة م�ضاهمًة عمليًة متوا�ضعًة  البحث، تعد هذه  مو�ضوع 
املهتمني واملعنيني بال�ضوؤون الفل�ضطينية وق�ضايا ال�رشاع العربّي 
وغري  حكوميٍة  �ضيا�ضيٍة  ومنظماٍت  �ضيا�ضيني  من  –«الإ�رشائيلّي« 
باآخٍر  اأو  ب�ضكٍل  ترتبط  املو�ضوع،  هذا  درا�ضة  اأّن  كما  حكومية... 
باهتمامات الباحث، ولذلك ياأمل الباحث اأْن يقدرِّم م�ضاهمًة علميَّة 
متوا�ضعًة ُت�ضاف اإىل الأدبيَّات املتعلقة بالّدرا�ضات »الإ�رشائيلية«. 
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فرضّية البحث: 
فر�صيٍة  من  املو�صوع  فردات  ملمِ تناوله  الباحث يف  ينطلق 

اأ�صا�صيٍة: 
ال�ّضيا�ضات  الإ�رشائيلية«جوهر  الّدولة  »تهويد  مٌيثل 

والأهداف«الإ�رشائيلّية«. 

منهجّية البحث: 
التحليل  طرق  من  طريقٌة  هو  التحليلّي:   - الو�ضفّي  املنهج 
والتف�ضري ب�ضكٍل علميٍّ منظٍم من اأجل الو�ضول اإىل اأغرا�ٍس حمددٍة 
لو�ضعيٍة اجتماعيٍة اأو م�ضكلٍة اجتماعيٍة.. و يعتمد املنهج الو�ضفّي 
الواقع ويهتم بو�ضفها و�ضفًا  الظاهرة كما توجد يف  على درا�ضة 
يف  املنهج  توظيف  و�ضيتّم  كميًا،  اأو  كيفيًا  عنها  ويعرّب  دقيقًا 
الك�ضف  بهدف  »الإ�رشائيلّية«،  احلالة  درا�ضة  م�ضتوى  على  البحث 
الطابع  لتعميق  الأر�س  على  املطبقة  الإجراءات  و  ال�ّضيا�ضات  عن 

و »الهوية اليهودّية«. 

متغرّيات البحث وتعاريفه: 
ترتبط  م�ضتقلًة،  »الإ�رشائيلية«متغرياٍت  ال�ّضيا�ضات  ت�ضكل 
بها بقية املتغريات البحثية،كما ُي�ضكل خطاب »يهودية الدولة يف 

اإ�رشائيل« متغرياً تابعًا للمتغري امل�ضتقل. 

تعاريف البحث: 
خطاب »يهودية الّدولة الإ�رشائيلّية«.  ◄

يرى الباحث اأّن خطاب »يهودية الدولة الإ�رشائيلّية«، خطاٌب 
»اإ�رشائيل  لفكرة  الرتويج  اإىل  يهدف  واإجرائيٌّ  دعائيٌّ   » »اإ�رشائيليٌّ

دولًة« ذات �ضبغٍة يهوديٍة عرب اأحد الأ�ضكال الآتية: 
فقط،دون  � لليهود  دولًة  "اإ�رشائيل"  جعل  الأول:  ال�ضكل 

النظر يف تطبيق ال�رشيعة اليهودية كاأ�ضا�ٍس للت�رشيع. 
ال�رشيعة  � تطبق  دولًة  "اإ�رشائيل"  جعل  الثاين:  ال�ضكل 

اليهودية. 
مع  � فقط  لليهود  دولة ً "اإ�رشائيل"  جعل  الثالث:  ال�ضكل 

تطبيق ال�رشيعة اليهودية. 
الداخل  يف  بعد  يح�ضم  مل  اأمٌر  ال�ضابقة  الأ�ضكال  اأحد  وتبني 

"الإ�رشائيلّي". 

الّدراسات الّسابقة: 
الدرِّرا�ضات  تخ�سُّ  ٍة  مهمَّ نقاط  اإىل  الإ�ضارة  من  بدَّ  ل  ُهنا 
لحظ  فقد  الباحث،  واجهت  التي  العلميَّة  عوبات  وال�ضُّ ابقة  ال�ضَّ
تتناول  امل�ضادر  متنوعة  و  ٍة غزيرة  علميَّ درا�ضاٍت  الباحث وجود 
�ضيا�ضات  ناق�س  اأقّل  عدداً  لكّن   ، البحثية  املادة  هذه  مفردات 
يف  الّدولة«  يهودية  »خطاب  لتعزيز  »الإ�رشائيلية«  احلكومة 
الّدرا�ضات  اأبرز  من  ناذج  ياأتي  وفيما  م�ضتقل،  ب�ضكٍل  »اإ�رشائيل« 

التي تناولت مفردات خطاب » يهودية الّدولة » يف »اإ�رشائيل«: 

عزمي ب�صارة، من يهودية الدولة حتى �ضاروون - درا�ضة  ♦
يف تناق�س الدميقراطية الإ�رشائيلّية، )القاهرة: دار ال�رشوق، الطبعة 

الثانية، 2010( . 
اليهودية«،  »الدميقراطية  تناق�ضات  الكتاب  هذا  تناول 
»يهودية  مو�ضوع  تناول  كما  تاريخيًا،  الّدولة  يف  الدين  ودوامة 
الّداخل  تخ�س  اأخرى  جوانب  اإىل  اإ�ضافًة  »اإ�رشائيل«،  يف  الدولة« 

»الإ�رشائيلّي«. 
و  ♦ التهويد  حماولت  القد�س  زناتي،تهويد  حممود  اأنور 

الت�ضدي لها من واقع الن�ضو�س و الوثائق و الإح�ضاءات، )بريوت: 
مركز درا�ضات الوحدة العربية،ط1 ،2010( . 

لها مدينة  التي تتعر�س  التهويد  اآليات  الكتاب  يتناول هذا 
القد�س ب�ضفٍة عامٍة و امل�ضجد الأق�ضى ب�ضفة خا�ضة ، كما ير�ضد 

الباحث الو�ضائل »الإ�رشائيلية« لطم�س الهوية العربية يف القد�س. 
الرتبوي  ♦ الفكر  اجتاهات  ملق�صود،  عبدا  فوزي  حممد 

املعا�رش يف اإ�رشائيل - التحديات و�ضبل املواجهة، )القاهرة: دار 
الثقافة للن�رش والتوزيع،2003( ،ويت�ضمن الكتاب اجتاهات الفكر 
والع�ضكرية...(  النف�ضية  و  والّدينية  )العملية  الرتبوّي«الإ�رشائيلي« 
الفكر  حتديات  مواجهة  يف  العربية  الرتبية  دور  يت�ضمن  كما 

الرتبوّي املعا�رش... 
هيثم اأبو غزلن،«الق�ضية الفل�ضطينية بني يهودية الدولة  ♦

مركز  )بريوت:  باحث،  درا�ضات  الدولتني«،جملة  وحل  ال�ضهيونية 
 )2010 ،ربيع - �ضيف   - 30 العدد  م،  م.  �س.  للدرا�ضات  باحث 
وماطره  امل�ضطلح،  لن�ضوء  تاريخيًا  ا�ضتعرا�ضًا  البحث  ،وت�ضمن 

احلقيقية على فل�ضطينيّي 1948... 
جملة  ♦  ،« اأخرى  مرة  اليهودية...  الدولة  زريق،«  رائف 

الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  موؤ�ض�ضة  )بريوت:  الفل�ضطينية،  الدرا�ضات 
اإعادة طرح  اأ�ضباب  فيه  تناول  والذي   ،  )84 2010،العدد  خريف 

مفهوم »يهودية الدولة« يف »اإ�رشائيل«، وجذور امل�ضطلح. 
ال�ضابقة  البحثية  للجهود  ا�ضتكماًل  البحث  هذا  اأتى  و 
الّدولة  »يهودية  خطاب  م�ضامني  و�رشح  تو�ضيح  حماولة  يف 
تعزيز  اإىل  الرامية  »الإ�رشائيلية«  ال�ّضيا�ضات  واأبرز  الإ�رشائيلّية«، 
هذا اخلطاب ونقله من الإطار الدعائّي الرتويجّي اإىل الإطار العملّي 

التنفيذّي. 

خمطط البحث

مقدمة البحث: 

 ال�ّضيا�ضة الت�رشيعية. املطلب الأول

ال�ّضيا�ضة التنفيذية والإجرائية. املطلب الثايّن

ال�ّضيا�ضة الّدعائية والإعالمية. املطلب الثالث

ال�ّضيا�ضة التعليمية. املطلب الربع

الدبلوما�ضية "الإ�رشائيلية". املطلب اخلام�س

خامتة البحث. 



67

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

املطلب األول: الّسياسة التشريعية. 

القوانني  اأبرز  الت�رشيعية  بال�ّضيا�ضة  الباحث  ويعني 
�ضاأنها  التي من  »الإ�رشائيلّي«  الكني�ضت  ال�ضادرة عن  والتعديالت 

تعزيز خطاب و م�رشوع »يهودية اإ�رشائيل« بعد العام 2003م: 
اأولً � قوننة »يهودية الدولة«:  ●
الكني�ضت . 1 �ضّن   :  )2003( لعام  املواطنة  قانون 

 ،2003 متوز   31 بتاريخ  »املواطنة«  قانون  »الإ�رشائيلّي« 
من  للفل�ضطينيني  املواطنة  اأو  الإقامة  منح  يحظر  مبوجبه  والذي 
)�ضحادة،  تزوجوا مب�ضتوطنني  1967 ممن  عام  املحتلة  املناطق 

 : 2013،�س10( 
»كّل  � اأّن:  على  تن�س  املواطنة  قانون  من   2 )املادة   (  

مهاجٍر بح�ضب قانون العودة �ضي�ضبح مواطنًا يف اإ�رشائيل كنتيجٍة 
3 من القانون عينه حترم  اأّن املادة  مبا�رشٍة للعودة«، بينما جند 
الفل�ضطينيني الذين كانوا يقيمون يف فل�ضطني ما قبل العام 1948 

من حقهم يف احل�ضول على اجلن�ضية اأو الإقامة يف »اإ�رشائيل«. 
من  � التجريد  �ضالحية   2008 لعام   9 رقم  التعديل 

ب�ضبب  املواطنة  »تلغى  اجلن�ضية  قانون  من   11 املادة  املواطنة: 
خيانة الأمانة اأو عدم الولء للدولة اليهودية«. 

2 . )2009( لعام  »اإ�رشائيل«  اأرا�ضي  مديرية  قانون 
ُيوؤ�ّض�س  وهو   ،2009 اآب   3 يف  القانون  هذا  الكني�ضت  �رّشع   :
خل�ضخ�ضٍة وا�ضعٍة لالأرا�ضي، معظم هذه الأرا�ضي مبلكية الالجئني 
تعريف  حتت  الدولة  تديرها  )التي  الداخل  ومهّجري  الفل�ضطينيني 
بني  الأرا�ضّي  بتبادل  القانون  ي�ضمح  كما   ، الغائبني«(  »اأمالك 
اليهودّي )»كرينكييمت«(  - وهي  القومّي  ال�ضندوق  الدولة وبني 
حا�ضًما  وزًنا  القانون  ومينح   - لليهود  ا  ح�رشيًّ �ضٌة  م�ضّ اأر�ٌس 
جمل�س  يف   )13 اأ�ضل  من   6( اليهودّي  القومّي  ال�ضندوق  ملمثلي 
�ضلطة الأرا�ضي اجلديد، والذي �ضي�ضتبدل مديرية اأرا�ضي »اإ�رشائيل«، 

التي تدير 93 % من اأرا�ضي دولة »اإ�رشائيل« )جابر، 2009( . 
3 . )2009( لعام  الالجئني  اأرا�ضي  خ�ضخ�ضة  قانون 

الكني�ضت  يف  اإقراره  مت  اإ�رشائيل«  اأرا�ضي  »دائرة  قانون  هو   :
»الإ�رشائيلّي« بتاريخ 3/ 8/ 2009، وهذا القانون مّيكن ال�ضلطات 
امل�ضادرة  الأرا�ضي  �ضا�ضعٍة من  م�ضاحاٍت  نقل  »الإ�رشائيلّية« من 
من الفل�ضطينيني اإىل ملكية ال�ضندوق القومي »الإ�رشائيلّي«، والذي 
يعترب اأمالكه ح�رشاً لليهود، وبالتايل ميكن هذا القانون ال�ضلطات 
امللكية  اإىل  امل�ضادرة  الفل�ضطينيني  اأرا�ضي  بنقل  »الإ�رشائيلّية« 

اليهودية فقط )حماميد، 2011،�س25( . 
م: . 4  )2010( لعام  اليهودية«  لـ«الدولة  الولء  قانون 

 ،2010  /10  /10 بتاريخ  »الإ�رشائيلية«  احلكومة  )طرحت   (
لقانون   5 رقم  البند  تعديل  م�رشوع  احلكومّي  املجل�س  جل�ضة  يف 
املواطنة ل�ضنة 1952، وقد �ضادقت احلكومة على م�رشوع القرار 
اأقرت  التعديل،  وح�ضب  وزراء،   8 واعرتا�س  وزيراً   22 باأغلبية 
احلكومة اأن ي�ضاف البند 5 للقانون وهو »اعرتاف بالّدولة كدولٍة 
ك�رشٍط  الّدولة  قوانني  باحرتام  واللتزام  ودميقراطية،  يهوديٍة 
التعديل  ياأخذ هذا  اأن  »الإ�رشائيلّية«، على  للح�ضول على اجلن�ضية 

اأ،  ( )حماميد  »الإ�رشائيلّية«(  اجلن�ضية  لطالب  �ضكل ت�رشيٍح خطيٍّ 
 . 2011،�س21( 

عن�رشيٌّ . 5 قانوٌن  هو  م:   )2011( لعام  النكبة  قانون 
اأ�ضا�س  قانون   « القانويّن  وا�ضمه  بيتنا«،  »اإ�رشائيل  به حزب  تقدم 
امليزانية« والذي مينح وزير املالية »الإ�رشائيلّي« �ضالحية �ضحب 
املوازنة من اأّي هيئٍة اأو موؤ�ض�ضٍة متولها »الّدولة يف حال اإحيائها 
يوم النكبة، فاإّنه يتم حرمان هذه املوؤ�ض�ضات من امليزانية وت�ضمل 
يهوديٍة  كدولٍة  »اإ�رشائيل  هوية  »اإنكار  القانون  هذا  فعاليات 

ودميقراطية«( ( )�ضحادة اأ.، 2011،�س151( . 
قانون حماية قيم دولة اإ�رشائيل كدولٍة يهوديٍة )2011( . 6

: اقرتاح قانون يخول م�ضجل اجلمعيات وم�ضجل ال�رشكات برف�س 
ت�ضجيل اأّي جمعيٍة اأو �رشكٍة و اإغالقها اإذا كان من بني اأهدافها ما 

يعار�س »يهودية الّدولة« )حماميد، 2011،�س28( . 
قانون اأرا�ضي »اإ�رشائيل« )تعديل رقم 3( لعام )2011( . 7

اأّي  على  يحظر  الذي   ،2011 اآذار  �ضهر  يف  القانون  هذا  �ُضّن  م: 
تزيد  ملّدة  عقارات  تاأجري  اأو  اأرا�ٍس  بيع  خا�ضة(  اأو  )عامة  جهة 
ملكّيات خا�ضة  اإهداء حقوق يف  اأو  توريث  اأو  �ضنوات،  عن خم�س 
اأو  مقيمًا  لي�س  هو  َمن  كّل  اأّي  لـ«غرباء«،  »اإ�رشائيل«  يف  م�ضّجلة 
مواطنًا يف »اإ�رشائيل« اأو يهودّيًا حتّق له »الهجرة« اإىل »اإ�رشائيل« 
هذا  ومبوجب   ،  )1950( »الإ�رشائيلّي«  »العودة«  لقانون  وفقًا 
القانون فاإّن الالجئني الفل�ضطينيني - اأ�ضحاب الأر�س الأ�ضليني 
الذين يحق لهم العودة وا�ضتعادة اأمالكهم وفقًا للقانون الدويل - 
اجلن�ضية  يحملون  ل  الذين  الأ�ضخا�س  كبقية  »اأجانب«،  اأ�ضبحوا 
عدالة،  )مركز  فقط  اليهود  با�ضتثناء  الإقامة،  اأو  »الإ�رشائيلّية« 

 .  )2011
ال�ضعب . 8 دولة  »اإ�رشائيل  اأو  »ال�ضعب«  قانون  اقرتاح 

اليهودّي« )2014( م: هو م�رشوع قانون عن�رشّي، �ضد املواطنني 
الدولة  ا�ضم«اإ�رشائيل:  القانون  على  ويطلق  »اإ�رشائيل«،  يف  العرب 
القومية لل�ضعب اليهودّي«، مبعنى اأّنه يعترب اليهود يف العامل �ضعًبا، 
ن قانون العودة »الإ�رشائيلّي«، وهذا يعني اأن حق  الأمر الذي يح�ضّ
القانون  ويثبت  فقط،  اليهود  على  يقت�رش  فيها  والتوطن  ال�ضكن 
ن�ضيد  اإىل  بالإ�ضافة  »العربية«  لغتها  و  اليهودية  الدولة  رموز 
»الّدولة«، ويعزز هويتها »اليهودية«.. )نتنياهو ي�ضعى ل�ضن قانون 
اإ�رشائيل »دولة قومية لل�ضعب اليهودي،  اأ�ضا�ضي بالكني�ضت يكر�س 

الأيام،2014،�س1( . 
●  » ثانياً: تعديل القوانني ، وهو اإجراٌء ت�رشيعيٌّ »اإ�رشائيليٌّ

تلك  وبخا�ضٍة  »اإ�رشائيل«  يف  الأ�ضا�س  القوانني  تعديل  اإىل  يهدف 
القوانني التي �رشعت باإطاٍر عام، ومل تن�س �رشاحًة على »الهوية 

اليهودية للدولة«... 
م: . 1  )2003( لعام  »الإ�رشائيلّية«  تعديل قانون اجلن�ضية 

) )هو تعديٌل اأتى على خلفية قانون املواطنة يف »اإ�رشائيل« لعام 
2003 بحيث ل يح�ضل فل�ضطينيو املناطق املحتلة املتزوجني من 
من  مينعون  ثم  ومن  قانونيٍة،  مكانٍة  اأّي  على  مواطنّي«اإ�رشائيل« 
احل�ضول على اجلن�ضية »الإ�رشائيلّية«( ( )�ضحادة اإ.، 2010،�س1( . 
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أ. سومر صالحسياسات تعزيز خطاب "يهودية الّدولة" في "إسرائيل" (2013-2003).

لعام . 2  35 رقم  )تعديل  الكني�ضت  اأ�ضا�س  قانون  تعديل 
من  قائمة  اأّي  م�ضاركة  عدم  التعديل  هذا  يت�ضمن  م:   )2002
اإذا  الكني�ضت،  اأّي �ضخ�س يف انتخابات  اأو  الكني�ضت  املر�ضحني يف 
ت�ضمنت اأهداف و اأعمال هذا ال�ضخ�س اأو القائمة وعلى نحٍو �رشيٍح 
كـ«دولٍة  »اإ�رشائيل«  وجود  )نفي   ( التالية:  الأمور  اأحد  �ضمنيٍّ  اأو 
يهوديٍة ودميقراطية«،حتري�س على العن�رشية، تاأييد العمل امل�ضلح 
)امل�رشي،   ) »اإ�رشائيل«(  »اإرهابية« �ضد  اأو منظمٍة  لدولٍة معاديٍة 

 . 2013 ،�س9( 
حيازة . 3  – لعام1943  الأر�س  حيازة  اأنظمة  تعديل 

لأغرا�س عاّمة –لعام )2010( : 
 ،2010 �ضباط   10 يف  �ُضّن  الذي  اجلديد  التعديل  يقوم 
مل  لو  حتى  امل�ضادرة،  لالأرا�ضي  الدولة  ملكية  على  بالت�ضديق 
يخّول«الدولة«  وهو  لأجله،  الذي �ضودرت  الأ�ضلّي  الغر�س  تخدم 
ودرت لأجله ملدة  عدم ا�ضتخدام الأرا�ضي للغر�س الأ�ضلّي الذي �ضُ
17 عامًا، ويحرم مالكي الأرا�ضي من احلق يف املطالبة بالأر�س 
 « الأ�ضلي  م�ضادرتها  لغر�س  ُت�ضتخدم  مل  والتي  منهم  امل�ضادرة 

)مركز عدالة، 2011( . 
4 . :2014 اإ�رشائيل«  يف  الر�ضمّي  »التعليم  قانون  تعديل 

مت مبوجب هذا التعديل اإ�ضافة بند للقانون ين�س »على املدر�ضني 
تعزيز املفاهيم لدى الطلبة اأّن اإ�رشائيل هي دولة ال�ضعب اليهودّي« 

)اأبوحية، 2014،�س16( . 
ال�ضلطات  الذي دفع  الرئي�ضي  ال�ضبب  اأّن  الباحث  و يرى  هذا 
»الإ�رشائيلّية« اإىل تكثيف عملية قوننة »يهودية الدولة » هو جملة 
اأف�ضت  »الإ�رشائيلّي«  ال�ضيا�ضّي  الداخل  يف  ح�ضلت  التغريات  من 
غري  اأمراً  باعتبارها  الدولة«  »يهودية  ق�ضية  طرح  اإىل  مبجملها 
حم�ضوٍم يف الن�س القانويّن »الإ�رشائيلّي«،يجب ح�ضمه ، واأبرز هذه 
الدولية  البنية  اإىل  »اليي�ضوف«  حالة  من  النتقال  اأوًل:  التغريات: 
»اإ�رشائيل«،  يف  املدنية  احلقوق  خطاب  تطور  ثانيًا:  املوؤ�ض�ضية، 
حيث  »اإ�رشائيل«..  يف  الدميوغرافية  الإ�ضكالية  تفاقم  اإىل  اإ�ضافة 
اليهودية«)1(،  »الدولة  ملفهوم  نظريًا  حتديًا  التغريات  تلك  �ضكلت 
لتغرياٍت  "اإ�رشائيلي"  اإدراٌك  مع  ترافقت  احل�ضم  يف  الإرادة  هذه 
التهويدي  م�رشوعها  يخدم  مبا  املجاورة  الإقليمية  البيئة  يف 
واملتمثلة يف طرح مبادرة ال�ضالم يف بريوت العام 2002 وطرح 
الوليات املتحدة الأمريكية خريطة لإنهاء ال�رشاع الفل�ضطيني - 
فعمدت  و"اليهودية"،  العربية  الدولتني  حل  وروؤية  "الإ�رشائيلّي" 
ال�ضلطات "الإ�رشائيلّية" اإىل ا�ضت�ضدار القوانني اأو تعديلها مبا يخدم 
امل�ضتقبل  يف  �ضيا�ضيٍّ  اتفاٍق  اأّي  في�ضبح  الدولة"  "تهويد  عملية 
يهودية"  كـ"دولة  بها  �ضمنا  اعرتافًا  العرب  اأو  الفل�ضطينيني  مع 

مبقت�ضى قوانينها املوجودة قبل توقيع مثل هذا التفاق. 

املطلب الثاني: الّسياسة التنفيذية و اإلجرائية. 

بتعميق  القا�ضي  »الإ�رشائيلّي«  الكني�ضت  قرار  �ضدور  بعد 
عمدت   2003  /7  /16 بتاريخ  لـ«اإ�رشائيل«  اليهودّي  الطابع 
التطبيق  مو�ضع  القرار  هذا  و�ضع  على  »الإ�رشائيلّية«  ال�ّضلطات 

من خالل �ضيا�ضات ال�ضتيطان و التهويد وبناء اجلدار العازل يف 
ال�ضفة الغربية، اإ�ضافًة اإىل عملية تهويد القد�س... 

العربية  ● الأرا�صي  يف  اليهودّي  ال�صتيطان  تكثيف  اأولً: 
املحتلة. 

عام  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  بيانات  ت�ضري 
اأّن عدد املواقع ال�ضتيطانية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية  اإىل   2003
املحتلة قد بلغ 342 موقعًا وذلك يف نهاية العام 2003، توزعت 
بواقع 316 موقعًا يف ال�ضفة الغربية و26 موقعًا يف قطاع غزة، 
العام  يف  عددها  بلغ  فقد  الر�ضمّية  امل�ضتوطنات  �ضعيد  على  اأّما 
منها  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  يف  م�ضتوطنة   )148( حوايل   2004
155 م�ضتوطنة يف ال�ضفة الغربية، اأكرثها كان يف حمافظة القد�س 
ثم  اإىل«اإ�رشائيل«،  �ضمها  مت  16م�ضتوطنة  منها  )26م�ضتوطنة( 
اأربع م�ضتوطنات  حمافظة رام اهلل والبرية )24م�ضتوطنة( مت �ضم 
 19( اخلليل  حمافظة  ثم   ، احلرام(  )املنطقة  اإىل«اإ�رشائيل«  منها 
م�ضتوطنة( مت �ضم م�ضتوطنة واحدة منها اإىل »اإ�رشائيل« )تقع يف 
اجلزء اجلنوبي من املحافظة( ، ويف قطاع غزة بلغ عدد م�ضتوطنات 
يف نف�س العام 17 م�ضتوطنة، )الإح�ضاءات اجلغرافية يف الأرا�ضي 
، ) )لي�ضل عدد امل�ضتوطنني يف   )94 2005، �س93 -  املحتلة، 
م�ضتوطن  األف   )4480،489( عن  يزيد  ما  اإىل  الغربية  ال�ضفة 
الغربية  ال�ضفة  يف  الإ�رشائيلي  )ال�ضتيطان  )2005م(  عام 
1993 - 2011، 2012،�س18( ، ومن املالحظ انخفا�س عدد 
امل�ضتوطنات الر�ضمّية ويعود ذلك ويعود ذلك اإىل م�ضرية ال�ضالم وما 
رافقها من �ضغوٍط دوليٍّة على »اإ�رشائيل« لتجميد ال�ضتيطان بعد 
»خريطة  امل�ضماة  –«الإ�رشائيلّية«  الفل�ضطينية  ال�ضالم  خطة  طرح 
الطريق« والتي ت�ضمنت تفكيك امل�ضتوطنات »الإ�رشائيلّية« املبنية 
»الإ�رشائيلّية«  ال�ضلطات  عليه  التفت  والذي  م   2001 العام  يف 
ا�ضتيطانيٍة لل�ضغط على  اإىل ع�ضوائياٍت  بتحويل تلك امل�ضتوطنات 
املفاو�س الفل�ضطينّي من جهة والظهور مبظهر املحب لل�ضالم من 

جهٍة اأخرى.. 
العامني  بني  املمتدة  الفرتة  يف  »اإ�رشائيل«  اأقامت  كما 
ال�ضفة  يف  ا�ضتيطانيًة  بوؤرًة   )232( حوايل   )2009  -  2001(
دون  ُتقام  ع�ضكريٍة  اأو  مدنيٍة  جتمعاٍت  عن  عبارٌة  وهي  الغربية 
احلكومة  جلاأت  حيث  »الإ�رشائيلّية«  احلكومة  من  ر�ضميٍّ  اإقراٍر 
»الإ�رشائيلّية« اإىل هذا النوع من ال�ضتيطان للتعوي�س عن �ضيا�ضة 
دولّيًا، ولكن  انتقاداً  الذي يلقى  الر�ضمّي  ال�ضتيطان »الإ�رشائيلّي« 
�رشعان ما تعرتف به احلكومة »الإ�رشائيلّية« ليتحول اإىل ا�ضتيطاٍن 
ال�ضلطات  عمدت  ال�ضتيطانية  البوؤر  �ضيا�ضة  اإىل  اإ�ضافًة   ، ر�ضميٍّ
ال�ضتيطان  على  لاللتفاف  اأخرى  �ضيا�ضة  اإىل  »الإ�رشائيلّية« 
امل�ضتوطنات  يف  ال�ضكنية  الوحدات  عدد  زيادة  وهي  الر�ضمّي 
وحدة   )3200( اأ�ضيفت  حيث  املحتلة،  الأرا�ضي  يف  امل�ضادة 
�ضكنية يف ال�ضفة الغربية بني العامني )2005 - 2009( )�ضالح، 
»الإ�رشائيلّي«  ال�ضتيطان  وترية  ت�ضارعت  ،كما  2010،�س115( 
بني العامني )2010 - 2011( ، حيث مت بناء ما يزيد عن )17( 
2010 و تو�ضيع )141( موقعًا ا�ضتيطانيًا،  بوؤرًة ا�ضتيطانيًة عام 
)يو�ضف قا�ضم،2012،�س96 - 97( ، بينما ت�ضري بيانات اجلهاز 

(1) منها ما مثلته الحركة التقدمية عندما ذهبت إلى الكنيست ببرنامٍج سياسيٍّ 
يُستند لمنهج تحدي الطابع اليهودّي لـ«إسرائيل«.
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املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني عام2011اإىل اأّن عدد امل�ضتوطنات 
الر�ضمية يف ال�ضفة الغربية بلغ )144( م�ضتوطنة، وذلك يف نهاية 
م�ضتوطنة(   26( القد�س  حمافظة  يف  كان  اأكرثها   ،2011 العام 
رام  حمافظة  ثم  اإىل«اإ�رشائيل«،  �ضمها  مت  م�ضتوطنة   )16( منها 
امل�ضتوطنات  من  عدٍد  اأقّل  وكان   ، م�ضتوطنة(   24( والبرية  اهلل 
تالهاحمافظة  م�ضتوطنات،  ثالث  طولكرم  حمافظة  يف  الر�ضمّية 
جنني بواقع خم�س م�ضتوطنات، وا�ضتد ت�ضارع الن�ضاط ال�ضتيطاين 
حوايّل  بناء  »الإ�رشائيلية«  احلكومة  قررت  فقد   ،2012 العام  يف 
من  وخا�ضًة  الغربية  ال�ضفة  م�ضتوطنات  يف  �ضكنيًة  وحدًة   695
851 وحدٍة  ، كما �رشعت ببناء  القانونية  البوؤر ال�ضتيطانية غري 
كما  الغربية،  ال�ضفة  يف  القائمة  امل�ضتوطنات  تلك  يف  �ضكنيٍة 
�ضكنيٍة  وحدٍة   800 لبناء  خطًة  »الإ�رشائيلية«  احلكومة  و�ضعت 
كما   )2014 الفل�ضطينية،  العمل  )وزارة  القد�س...  م�ضتوطنات  يف 
الغربية، مبا  ال�ضفة  اأرا�ضي  الإ�رشائيلية يف  امل�ضتعمرات  بلغ عدد 
فيها القد�س ال�رشقية، يف العام 2014م،حوايل 205 م�ضتعمرات، 
اأبحاث  )مركز  جديدة  ا�ضتعمارية  بوؤرة   257 اإىل  بالإ�ضافة 
ما  ،من خالل جملة  العربية،2014(  الدرا�ضات  الأرا�ضي، جمعية 
»الإ�رشائيلّية«  ال�ضتيطانية  الأن�ضطة  ن�ضبة  ت�ضاعف  ُيالحظ  تقدم، 
يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة حوايل )6،6( �ضعف بني العامني 
العام  الوحدات ال�ضتيطانية يف  ، حيث بلغت   )2011  - 2006(
2011م ما يقارب )10146( وحدة �ضكنية مقابل )1518( وحدة 
�ضكنية يف العام 2006، وميكن اإرجاع اأ�ضباب هذا الت�ضاعف اإىل 
الأر�س  لتهويد  الرئي�ضة  الأداة  تلك  ال�ضتيطانية  الأن�ضطة  اعتبار 
الواقع كمقدمٍة لإعالن »اإ�رشائيل«  وجزءاً من �ضيا�ضة فر�س الأمر 
الفل�ضطينّي  الطرف  على  ُي�ضكل �ضغطًا  يهوديًة«،مما  »دولًة  نف�ضها 
للقبول بـ »يهودية الدولة« ك�رشٍط ل�ضتئناف املفاو�ضات املتوقفة 
النهائّي، مبقابل جتميد  1999 مبا يخ�س ق�ضايا احلل  منذ عام 
مناٍخ  وجود  اإىل  الت�ضاعف  هذا  ي�ضري  ال�ضتيطانية،كما  اأن�ضطتها 

دويلٍّ حمفٍز لال�ضتيطان اليهودّي يف فل�ضطني املحتلة. 
ثانياً: بناء جدار الف�صل العن�رشّي )اجلدار العازل( ..  ●

وتزايد   )2000( العام  يف  الأق�ضى  انتفا�ضة  اندلع  عقب 
تبلورت  »اإ�رشائيل«،  �رشبت  التي  ال�ضت�ضهادية  العمليات  وترية 
نواة فكرة اإقامة اجلدار العازل يف ال�ضفة الغربية، حيث وافق رئي�س 
عام  من  ثاين  ت�رشين  يف  باراك(  )اإيهود  ال�ضابق  الوزراء  جمل�س 
الغربية، ملنع مرور  ال�ضفة  اإقامة »حاجز مانع يف  2000م على 
2010،�س11(  عايد،  و  )اأبحي�س  اإ�رشائيل«  اإىل  الآلية  املركبات 
»الإ�رشائيلّي«  الوزراء  جمل�س  رئا�ضة  �ضارون(  )اأرئيل  تويل  ،وبعد 
العام 2001م وتبنيه خلطة الف�ضل اأحادي اجلانب – وهي برنامج 
عمل قدمه رئي�س الوزراء »الإ�رشائيلّي« ال�ضابق )اأرييل �ضارون( يف 
العام 2002 م، يق�ضي بالن�ضحاب من قطاع غزة و�ضمايل ال�ضفة 
ي�ضكل  اأ�ضبح  اأّن قطاع غزة  »الإ�رشائيليون«  اأدرك  اأن  بعد  الغربية 
اإ�رشائيل  اخلطة،«تلتزم  هذه  ديباجة  يف  ورد  وقد  عليهم،  عبئًا 
بعملية ال�ضالم وتطمح للو�ضول اإىل ت�ضوية متفق عليها، على اأ�ض�س 
لل�ضعب  فل�ضطني  ودولة  يهودية،  كدولٍة  اإ�رشائيل  ل�ضعبني،  دولتني 
2004،�س165(  الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  )موؤ�ض�ضة  الفل�ضطيني« 
،كما عمد )�ضارون( اإىل و�ضع تلك اخلطة مو�ضع التنفيذ من خالل 

ال�ضفة  يف  العازل  اجلدار  )اإن�ضاء   ( بينها:  من  الآليات  من  جملة 
اإن�ضاء اجلدار  الغربية، حيث �ضادقت حكومة )اأرئيل �ضارون( على 
بتاريخ  بتنفيذه  وال�رشوع   ،2002 العام  من  ني�ضان  يف  العازل 

. )اأبحي�س و عايد، 2010،�س11( .   ) )2002  /6  /16
�رشعت حكومة )اأرئيل �ضارون( يف حزيران 2002 بتطبيق 
عزل يف  منطقة  اإيجاد  اجلانب من خالل  اأحادّي  النف�ضال  خطة 
جنوبها،  اإىل  �ضمالها  من  متتد  الغربية  ال�ضفة  من  الغربي  اجلزء 

عازلًة التجمعات الفل�ضطينية يف جزر معزولة. 
ال�ضفة  يف  العن�رشي  الف�ضل  جدار  اأّن  الباحث،  ويرى  هذا 
الغربية لي�س �ضوى و�ضيلٍة تهدف اإىل حتقيق »الّدولة اليهودية« من 
خالل ما ميثله اجلدار من ف�ضل دميوغرايف وجغرايف بني العرب 
الأغلبية  بقاء  �ضمان  مع  التاريخية  فل�ضطني  اأرا�ضي  يف  واليهود 
اليهودية يف املناطق الواقعة غربي اجلدار العازل، اإ�ضافًة اإىل ما 
مُيثله من �ضغٍط �ضيا�ضيٍّ على املفاو�س الفل�ضطينّي يف مباحثات 
الت�ضوية النهائية املتعرثة من خالل �ضيا�ضة الأمر الواقع،كما ت�ضكل 
مبا  ال�ضابقة،  العتبارات  اإىل  م�ضافًا  عاماًل  الأمنية  العتبارات 
»الإ�رشائيلّية«  الغايات  جوهر  القد�س  تهويد  اإىل  بالنهاية  يف�ضي 

للو�ضول اإىل »الدولة اليهودية«. 
ثالثاً: تهويد القد�س.  ●

 - العربّي  ال�رشاع  جوانب  اأهم  اإحدى  القد�س  مدينة  ُتعد 
ولذلك  واجتماعّي،  و�ضيا�ضيٍّ  دينيٍّ  ثقٍل  من  مُتثله  مبا  ال�ضهيويّن، 
التهويدية  زالت موجودة يف جميع املخططات  القد�س وما  كانت 
الإحالليةال�ضهيونية، ولكّن هذه اخلطط اتخذت منحًى اأكرث تطرفًا 
العرقي  التطهري  باجتاه   1967 عام  حزيران   5 حرب  بعد  وعنفًا 
اخلطوات  تلك  وبداية  مكانهم،  اليهود  واإحالل  املقد�ضيني  لل�ضكان 
والعربّي  الفل�ضطينّي  الوعي  يف  القد�س  معنى  )متييع   ( كانت 
والإ�ضالمّي عن طريق اإعالن ما ُي�ضمى »بلدية القد�س« ور�ضم حدوٍد 
خارج  العربية  القرى  من  الكثري  ب�ضببها  ُعزل  القد�س  حول  لها 
املدينة و�ضم اأحياء يهودية اإليها، ومبوجب هذا الإعالن مت تقلي�س 
جممل  من  فقط   %  16 حوايل  اإىل  القد�س  يف  العربية  امل�ضاحة 
م�ضاحة اأرا�ضي املدينة مقابل 84 % لالأحياء اليهودية من القد�س 

الغربية( ( )جمعة، 2010،�س12( . 
خالل  من  القد�س  مدينة  تهويد  الحتالل  �ضلطات  وحتاول 
وتنفيذها  »الرتان�ضفري«  الطرد  بعمليات  ال�رشوع  ثالث:  حلقاٍت 
املقد�ضيني  حمل  اليهود  امل�ضتوطنني  واإحالل  الو�ضائل،  مبختلف 
حميطها،  عن  القد�س  مدينة  وعزل  وم�ضيحيني،  م�ضلمني  العرب 
وعزل املقد�ضيني العرب عن موؤ�ض�ضاتهم املدنية والوطنية والإدارية 

وعن اأّي ن�ضاط يحافظ على ترابطهم. 
تهجري املقد�صيني من مدينة القد�س. . 1
Ú  اإّن القد�س:  يف  الإقامة  حق  ب�ضحب  املقد�ضيني  تهجري 

املواطنة  اأّي جتريد حق   - الهادئ  الرتان�ضفري   - التهجري  �ضيا�ضة 
لكثري من العائالت املقد�ضية، قد بداأ منذ العام 1967، ويتوا�ضل 
الداخلية  وزارة  خالل  ومن  »اإ�رشائيل«  مار�ضت  حيث  الآن،  حتى 
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أ. سومر صالحسياسات تعزيز خطاب "يهودية الّدولة" في "إسرائيل" (2013-2003).

اأ�ضلوبًا جديداً لتقلي�س عدد املقد�ضيني وذلك ب�ضحب حق املواطنة 
ممن: 

) )انتقل لل�ضكن خارج احلدود امل�ضطنعة لبلدية القد�س.  �
كّل مقد�ضّي ل يتمكن من اإثبات مكان �ضكناه يف املا�ضي  �

يفقد حقوقه كاملة  احلالة  القد�س، ويف هذه  واحلا�رش يف مدينة 
ال�ضيا�ضة مل تكن معلنة من قبل  اأّن هذه  العلم  اأي�ضًا، مع  وعائلته 

وزارة الداخلية«الإ�رشائيلّية« ومل يتم حتذير املقد�ضيني منها. 
قررت  �  2000 العام  فمنذ  ال�ضمل،  مّل  طلبات 

 /31 ال�ضمل، ويف  مل  احلكومة«الإ�رشائيلّية« جتميد جميع طلبات 
اأطلق عليه قانون«املواطنة والدخول  اأ�ضدرت قانونًا   2003  /7

املقد�ضيون  مبوجبه  يحرم  املذكور  القانون  اإّن  اإذ  اإىل«اإ�رشائيل« 
والفل�ضطينيني حاملي اجلن�ضية«الإ�رشائيلّية« )فل�ضطينيو 48( ممن 
تزوجوا من �ضكان ال�ضفة الغربية، من حقهم يف مّل �ضمل عائالتهم، 
تاريخ  العليا«الإ�رشائيلّية«يف  العدل  حمكمة  عليه  �ضادقت  وقد 

2008،�س2( .  2006( ( )اأبو جابر،   /5  /14
وفيما ياأتي ر�ضٌم بياينٌّ يو�ضح عدد الهويات امل�ضحوبة »حق 
املواطنة » من ال�ضكان املقد�ضيني بني العامني 1967 - 2007 
وعددها )12135( هوية منها )4577( هوية م�ضحوبة يف العام 
2008 وحده ما ميثل 35 % من جممل الهويات امل�ضحوبة الأمر 

الذي ي�ضري اإىل ارتفاع وترية التهويد يف مدينة القد�س. 

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

Ú  تهجري املقد�ضيني عرب �ضيا�ضة هدم املنازل العربية يف
مدينة القد�س. 

وزارة  متار�ضها  التي  املقد�ضية  املنازل  هدم  �ضيا�ضة  اإّن 
اإىل  تهدف  القد�س«  »بلدية  مع  بالتعاون  »الإ�رشائيلّية«  الداخلية 
منع اأّي تو�ضٍع عمراينٍّ ودميوغرايفٍّ للفل�ضطينيني يف القد�س، حيث 
ما  هدم  اإىل   2011 العام  حتى  املتوافرة  الإح�ضائيات  اأ�ضارت 
يقارب )1059( منزًل بذرائع متلفة)ال�ضغري، روي�ضي، و يعقوب، 

 .)19 2007،�س17 - 
عرب . 2 الغربية  ال�صفة  عن  القد�س  ف�صل  عمليات 

قرارها  »الإ�رشائيلّية«  احلكومة  ))اأعلنت  العازل:  اجلدار  بناء 
بتاريخ  الأخ�رش  اخلط  طول  على  الف�ضل  جدار  باإقامة  الر�ضمّي 
16/6/2002م، وهو جداٌر فا�ضٌل يقطع اأرا�ضي ال�ضفة الغربية، 

ويعمل على التهام 39 % من م�ضاحة ال�ضفة الغربية (()اأبحي�س 
اجلدار  اإقامة  هو  القد�س  ن�ضيب  وكان  2010،�س14(،  عايد،  و 
العازل حولها، بعد اإحاطتها ب�ضياج من امل�ضتعمرات ال�ضتيطانية، 
»الإ�رشائيليني«،  اليهود  الدميغرايف ل�ضالح  التوازن  بهدف خلخلة 
فاجلدار العازل هو جداٌر �ضيا�ضيٌّ يف املقام الأول، ي�ضعى اإىل فر�س 
الأرا�ضي  على  ال�ضتيالء  خالل  من  »اإ�رشائيل«،  تريده  الذي  احلل 
»الإ�رشائيلّية«،  ال�ضتيطانية   الكتل  بقاء  وفر�س  الفل�ضطينية، 
حيث  معزولة،  كانتوناٍت  يف  الفل�ضطينية  ال�ّضلطة  حدود  وح�رش 
اأ�ضمتها  خطة  على  القد�س  يف  اإ�ضرتاتيجيتها  »اإ�رشائيل«  اأقامت 
»غالف القد�س« ، تهدف اإىل ف�ضل القد�س عن ال�ضفة الغربية عرب 
الغربي  اجلزء  �ضامًا   – حلم  بيت  منطقة  اإىل  ميتد  فا�ضل  جدار 

والغربي اجلنوبي منها –اإىل القد�س. 
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املطلب الثالث:الّسياسة الّدعائية واإلعالمية. 

ات�ضعت  م�ضاحة التدفق الإعالمّي ال�ضهيويّن املتعدد الأ�ضكال 
املثال  �ضبيل  وعلى  قيا�ضيٍة،  فرتٍة  ويف  العامل،  اأنحاء  معظم  يف 
الكيان  التي �ضدرت خارج  اليهودية  ال�ضحف واملجالت  بلغ عدد 
1967 )760(جريدًة وجملًة  ال�ضهيويّن وبلغاٍت متلفة بعد عام 
املتحدة  الوليات  يف  �ضحيفًة   224 التايل:  النحو  على  موزعًة 
الأمريكية، 30 يف كندا، 18 يف اأمريكا الالتينية، 348 يف اأوروبا، 
كبري  عدد  جانب  اإىل  اأفريقيا،  يف   42 تركيا،  يف   5 الهند،  يف   3
وامل�ضارح  والتلفاز  الإذاعة  وحمطات  والتوزيع  الن�رش  دور  من 
الإعالمية  الو�ضائل  اأكرب من  واأعداد  ال�ضينمائّي،  الإنتاج  و�رشكات 
الغربية التي خ�ضعت للنفوذ ال�ضهيويّن عن طريق عمل املحررين 
واملوؤلفني والكتاب فيها اأو بالتفاق املايّل املبا�رش )جريدة البيان 
الإماراتية2002،�س3(،وتتلخ�س ال�ّصيا�صية الإعالمّية والدعائّية 

يف »اإ�رشائيل« مبا يخ�س »يهودية الّدولة » مبا يلّي:

يعد  ● مل  الإعالمّي،  اخلطاب  مفردات  تغري  اأوًل: 
لرتويج  الر�ضمّية  املواقف  القادة«الإ�رشائيليون«يكتفونب 
مقولة«اأر�س اإ�رشائيل« بدًل من فل�ضطني املحتلة، بل باتت املرحلة 
لـ«يهودية  اأي�ضًا  الرتويج  اإىل  حتتاج   » منظوٍر«اإ�رشائيليٍّ من 
ت�ضتكمل  مل  ال�رشوط  اأّن  العربية، ومبا  فل�ضطني  الدولة«عو�ضًا عن 
بـ«يهوديةالدولة«،  وعربّي  فل�ضطينّي  اعرتاف  لنتزاع  الآن  حتى 
يكّر�س  جديد  اأ�ضا�ٍس  قانون  على  »الإ�رشائيلية«  احلكومة  تعمل 
الإحياء  على  رٌد  هو  »و  اليهودّي  لل�ضعب  قوميًة  دولًة  »اإ�رشائيل 

الفل�ضطينّي لنكبة عام 1948)حيدر، 2014،�س17(. 
ثانيًا: ال�ّضينما ال�ضهيونية وتزييف الوقائع، ينق�ضم تـاريخ  ●

ال�ّضينما ال�ضهيونيـة اإىل مرحلتني: الأوىل قبل قيام«اإ�رشائيل« يف 
كان  الأوىل  املرحلة  قيام«اإ�رشائيل«،يف  بعد  والثـانية  فل�ضطني، 
واأبرز  وجـودها،  تثبيت  الثانية  اإن�ضاء«الّدولة«ويف  هـو  الهدف 
م�ضاهد  الأوىل  املرحلة  يف  ال�ضهيونية  ال�ّضينما  ا�ضتخدمته  ما 
واأثنـاء  اأوربـا قبل  النازيـة والفا�ضيـة يف  اليهود يف ظل  ا�ضطهاد 
اأّن  اعتـربت  فقد   ،)1945  -  1938( الثانية  العاملية  احلرب 
تكف  ومل  فل�ضطني،  يف  اإن�ضاء«دولٍةيهوديٍة«  ُيربر  ال�ضطهاد  هذا 
ال�ضينما ال�ضهيونية عن ا�ضتخـدام هذا املو�ضوع بعد اإن�ضاء«الدولة« 
وحتى الآن، واعتبار ا�ضطهاد اليهود يف اأوربا النازية - الفـا�ضية 
مربراً لإقامة »دولٍة يهوديٍة« يف فل�ضطني،اأّما يف املرحلة الثانية 
الّدولة ال�ضغرية امل�ضاملة«)فريد،  فكان الرتكيز على مقولة »اإزالة 
1993،�س52( ،«واإلقاء اليهود يف البحر«،و�ضورة الإن�ضان العربّي 
بتاريخ  ،و   .  . القتل.  و  الّدم  م�ضاهد  مع  دائمًا  املرتافقة  »امل�ضلم« 
31/1/2013 ،قامت وزارة اخلارجية«الإ�رشائيلية« باإنتاج فيلٍم 
ترويجيٍّ ق�ضرٍي ُيظهر نائب وزير اخلارجية، ويظهر خلفه هدم قبة 
ال�ضخرة، واإقامة«الهيكل« املزعوم على اأنقا�ضها، لتعزيز ال�ضورة 

»اليهودية التوراتية »لـ«اإ�رشائيل«)املراغي،2013،�س 75(. 

اأن  ● منذ  الفل�ضطينّي،  العربّي  الرتاث  وتقليد  �رشقة  ثالثًا: 
مبوازاة  عمدوا  اأهلها،  وت�رشيد  فل�ضطني  باحتالل  ال�ضهاينة  قام 
ذلك اإىل البحث عن مكوناٍت حقيقيٍة تثبت ملكيتهم لالأر�س واأّنهم 
»الإ�ضالمية  العربية  املالمح  طم�س  على  فعملوا  قومية،  اأ�ضحاب 
قدم  على  و�ضاهٌد  موجوٌد  هو  ما  وكل  فل�ضطني  يف  وامل�ضيحية« 
املكونات  على  ال�ضتيالء  اإىل  عمدوا  فيها،كما  العربّي  الوجود 
به  قام  ما  ذلك،  على  مثاٍل  وخري  الفل�ضطينّي،  لل�ضعب  الرتاثية 
هرئيل(  و)يوكي  حاييم(  بن  )جابي  الإ�رشائيليان”  امل�ضممان” 
الفل�ضطينية  الكوفية  مواجهة  كوفية”يهودية”يف  بت�ضميم 
علم  ميثالن  اللذين  والأبي�س  الأزرق  باللونني  )احلّطة(،لكنها 
الأمثلة  2007(،ومن  ال�ّضدا�ضية)ال�ضايب،  وجنمته  »اإ�رشائيل« 
الفل�ضطينّي  الرتاث  على  اإ�رشائيل«  ا�ضتيالء«  على  اأي�ضًا  الأخرى 
العال  �رشكة  م�ضيفات  باإلبا�س  »اإ�رشائيل«  قيام  لنف�ضها،  ون�ضبه 
للطريان الزي ال�ضعبّي الفل�ضطينّي وادعت اأّنه خا�ٌس بها)املراغي، 
2013 ، �س92(. . . . ، ويف ال�ضياق ذاته قامت«اإ�رشائيل« ب�رشقة 
الأغايّن ال�ضعبية واأحلانها وقدمتها يف دول الغرب واأمريكا على اأّنها 
واأغانيه  الفل�ضطينّي  العر�س  اإىل تقدمي  فولكلوٌر«اإ�رشائيلّي«،اإ�ضافًة 
وخا�ضة اأغنية »الدلعونا«، اإذ ترجموها اإىل اللغة الجنليزية كتابًة 

وغناًء)عو�س، ،1993 ،�س31 (. 
اأّنه  على  العربّي  املوروث  بتوثيق  تقوم  اإّن«اإ�رشائيل«  اإذاً 
، حتت مزاعم انتقال هذا الرتاث مع يهود  اإ�رشائيليٌّ موروٌث �ضعبيٌّ 
الثقافات  هذه  اأّن  لفل�ضطني متجاهلني  العربية عند نزوحهم  الدول 
مر�ضي  اأحمد  للدكتور  درا�ضة  ويف  العربية،  ال�ضعوب  ثقافات  هي 
وفاروق جودي بعنوان«الفولكلور والإ�رشائيليات« التي �ضدرت يف 
القاهرة، تو�ضلت اإىل اأّن هدف »اإ�رشائيل«من �رشقة الرتاث ال�ضعبّي 
الفل�ضطينّي وادعائها مبلكيته، هو اأّن«الإ�رشائيليني« يبذلون جهوًدا 
اأو ثقافٍة جتمعهم، توؤكد  اإيجاد قوميٍة لهم، وتراٍث  اأجل  كبريًة من 
فلكلور  اأو  ال�ضعبية،  املاأثورات  ذلك  يف  م�ضتغلني  القومية،  هذه 
القادر،  )عبد  وتراثهم  ماأثوراتهم  اأّنها  مّدعني  املختلفة  ال�ضعوب 

.  )68 1987،�س67 - 
فقد  ● الفل�ضطينية،  والقرى  املدن  اأ�ضماء  تغيري  رابعًا: 

ف�ضاًل  الأقل،  على  فل�ضطينيٍة  ملواقع  ا�ضم   7000 »عربنة«  متت 
 5000 من  )اأكرث  اجلغرافية  واملواقع  التاريخية  الأ�ضماء  عن 
 ، �س88(   ،2013 )املراغي،  م�ضتوطنة   1000 من  واأكرث  موقع( 
وا�ضتكماًل مل�رشوعها التهويدي فقد بّدلت اأ�ضماء املناطق العربية 
لرت�ضيخ  التعليمية،  املناهج  يف  ذلك  موؤكدًة  باأ�ضماء«اإ�رشائيلية« 
اإعالن امل�ضجد  العرب، ف�ضاًل عن  النا�ضئة  اأذهان  الأ�ضماء يف  هذه 
العربية  الأثرية  املواقع  من  وكثري  بالل  وم�ضجد  الإبراهيمي 
»اإ�رشائيل  تقوم  كما   ،  )2011 )حمدان،  يهوديًا  اإرثًا  والإ�ضالمية 
» بعملية تهويد لأ�ضماء املدن والبلدات الفل�ضطينية،متهيداً لتبنيها 
باأهم  جدول  يلّي  وفيما  ال�ضهيونية،  الدعاية  حمالت  عرب  عامليًا 

املدن والبلدات الفل�ضطينية وحماولت تهويدها: 
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كما جلاأت احلركة ال�ضهيونية وع�ضاباتها اإىل تدمري كامل 
القد�س  بلدية  وتتجنب  هذا   ،1948 حرب  يف  املقد�ضية  القرى 
مبني  البناء  هذا  اأّن  للزائر  يخيل  حتى  امل�ضلح  بالإ�ضمنت  البناء 
منذ مئات ال�ضنيني، بهدف تزوير تاريخ املدينة، كما جلاأت احلركة 
بطريقة  وتهويدها  الدينية  املعامل  طم�س  اأ�ضلوب  اإىل  ال�ضهيونية 
 /6  /10 يف  املغاربة  حّي  وتهويد  اإزالة  من  )بدايًة   ( منظمة، 
اأي�ضًا  العام  ال�رشق يف  م�ضجد حّي  وكذلك  اأهله،  وترحيل   ،1967
فعلوا  يهوديٍة كما  اإىل كن�ٍس  امل�ضاجد  اإىل حتويل  ،و�ضوًل   1967
مب�ضجد النبّي داوود )ع( ، حيث اأقدمت ال�ّضلطات »الإ�رشائيلّية« على 
ٍ يف معامل امل�ضجد، واإزالة الكتابات القراآنية والزخارف،  اإحداث تغريُّ
و�رشقة التحف الفنية والأثرية التي كانت موجودة فيه( ( . )زناتي، 

2010،�س63 - 64( 

املطلب الربع: الّسياسة التعليمية.

على  اليوم  وحتى  ن�ضاأتها  منذ  تقوم  الإ�رشائيلية«  »الثقافة 
كقومية،  وال�ضهيونية  كدين،  اليهودية  اأ�ضا�ضيٍة:  مركّباٍت  ثالث 
فل�ضفة  تركز  ...بينما   )2007 )قراقع،  كح�ضارة  و«الأ�ضكنازية« 
على  اليهود  النا�ضئة  تثقيف  على  »الإ�رشائيلية«  والتعليم  الرتبية 
اليهودّي«  »ال�ضعب  وحدة  وتاأكيد   ، ال�ضهيونية  الإيديولوجية 

 ، اليهودية«  لـ«الّدولة  التام  الولء  و  تواجده،  اأماكن  متلف  يف 
الفكر  ي�ضعى  ذلك  اأجل  اليهودّي«،ومن  »ال�ضعب  بتفوق  والإميان 
»الإ�رشائيلية«  الرتبوية  املناهج  »الإ�رشائيلّي« من خالل  الرتبوي 
اإىل تنمية م�ضاعر العتزاز بـ«اليهودية« كهويٍة وديٍن من خالل ما 

يلي )عبد املق�ضود، 2003،�س 169 - 197( : 
Ú  داخل »�ضخ�س«  لأّي  اليهودية  الهوية  على  التاأكيد 

»اإ�رشائيل«. 
Ú  النهائّي املوطن  هي   ) املحتلة(  )فل�ضطني   ( »اإ�رشائيل« 

لأّي يهودّي خارج »اإ�رشائيل«. 
Ú  الدولة ن�ضوء  احتمال  يت�ضمن  حٍل  لأّي  املطلق  الرف�س 

ثنائية القومية. 
Ú  الرتكيز على فكرة اجلن�ضية اليهودية... مبا يعني اعتبار

اليهودية كـ »قومية«. 
ثقافة  تعميم  اإىل  »الإ�رشائيلية«  ال�ضلطات  ت�ضعى  باملقابل 
» العدمية القومية« يف جمالت النتماء للقيم الرتاثية و الوطنية 
واحل�ضارية العربية )زناتي، 2010،�س99( ، حيث �ضعت ال�ضلطات 
ب�ضورٍة  »الإ�رشائيلّي«  التعليمّي  الربنامج  »لفر�س  »الإ�رشائيلية 
تدريجيٍة على مدينة القد�س والأرا�ضي املحتلة، مع ت�ضييق اخلناق 

املوقع التقريبيال�صم العربيال�صم العربي للمدينة

و�ضط اجلليل الأعلى ال�رشقي�ضفدت�ضفات
ال�ضاحل ال�ضمايل لفل�ضطنيعكاعكة

على ال�ضاطىء الغربي لبحرية طربيةطربيةطفرياه
و�ضط اجلليل الأ�ضفلالنا�رشةنت�ضرييت
و�ضط غور نهر الأردنبي�ضانبيت �ضاآن
ال�ضاحل الفل�ضطيني الأو�ضطقي�ضاريةكي�ضاري

منطقة حيفا�ضفاعمرو�ضفارعام
ال�ضهل الداخلي اجلنوبي )مقاطعة ع�ضقالن(ل�ضي�سخلي�س

ال�ضاحل ال�ضاحلي الأو�ضطيافايافو
ال�ضاحل ال�ضاحلي اجلنوبياأ�ضدوداأ�ضدود

ال�ضاحل ال�ضاحلي اجلنوبيع�ضقالنا�ضكلون
ال�ضهل الداخلي الأو�ضطالرملةرماله

ال�ضهل الداخلي الأو�ضطاللدلود
ال�ضهل ال�ضاحلي، جنوب حيفا، �ضمال غرب طولكرماخل�ضريةحديرا
�ضمايل ال�ضفة الغربيةنابل�س�ضليم
�ضمايل ال�ضفة الغربيةجننيجنيم

جنوب القد�سبيت حلمبيت ليحيم
جنوبي ال�ضفة الغربيةاخلليلحفرون

�ضمايل النقببري ال�ضبعبئري �ضيفع
اأق�ضى جنوبي النقباملر�رش�سايالت

و�ضط البالدالقد�سيرو�ضالمي

إبراهيم عبد الكريم, تهويد األرض وأسماء المعالم الفلسطينية (دراسة ودليل) , (دمشق: اتحاد الكتاب العرب, ط1 , 2001) ,ص 118.
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قوانني  عدة  باإ�ضدارها  وذلك  )الأهلّية(  اخلا�ضة  املدار�س  على 
جميع  و�ضع  على  ن�ّس  الذي   1968 564لعام  قانون  منها 
)ال�ّضمان،  الحتالل  اإ�رشاف  القد�س حتت  التعليمية يف  املوؤ�ض�ضات 
2012،�س2( ، و »قانون الإ�رشاف على املدار�س رقم 5729 لعام 
مبا  املدار�س  جميع  على  الكامل  الإ�رشاف  �ضمل  والذي  1969م، 
فيها املدار�س اخلا�ضة بالطوائف الدينية، اإ�ضافًة للمدار�س الأهلّية 
التعليمّي  اجلهاز  وعلى  املدار�س  هذه  على  فر�ضت  كما  اخلا�ضة، 
فيها احل�ضول على تراخي�س«اإ�رشائيلية« جتيز لها ال�ضتمرارية يف 
ممار�ضة ن�ضاطاتها، وكذلك الإ�رشاف على برامج التعليم وم�ضادر 
احلقائق  ت�ضّويه  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  عامدًة  املدار�س،  هذه  متويل 

التي ت�ضمنتها املناهج املقرة من قبلها )املراغي، 2013( ... 
كما عممت اإدارة معارف الحتالل يف القد�س قراًرا بتاريخ 
تتلقى  التي  اخلا�ضة  املدار�س  جميع  على   2011  /3  /7
املطبوعة  الكتب  ب�رشاء  بالتقيد  يقت�ضي  منها،  ماليٍة  م�ض�ضاٍت 
من قبل اإدارةالبلدية، وذلك يف اإ�ضارٍة �رشيحٍة اإىل وجود اإرادٍة لب�ضط 
ال�ّضيطرة وفق القانون الإ�رشاف على املدار�س، ولغزو املنهاج، وما 
يعنيه ذلك من مططاٍت قادمٍة لإلغاء املنهاج الفل�ضطينّي الوطنّي 
– الدرا�ضّي اجلديد املتبع، وا�ضتبداله مبنهاج الحتالل الذي يطم�س 
الهوية الفل�ضطينية والعربية يف عقول الطلبة، كما عمدت ال�ضلطات 
»الإ�رشائيلية » اإىل فر�س تعليق«وثيقة ال�ضتقالل الإ�رشائيلية«على 

جدران املدار�س الفل�ضطينية )ال�ضمان، 2012،�س10( . 
العربية  التعليم  مناهج  باإلغاء  التعليم«  تهويد   « متثّل  وقد 
التعليم  منهاج  وتطبيق   ، الثالث  مبراحله  احلكومية  املدار�س  يف 
»الإ�رشائيلّي« ، وال�ضتيالء على متحف الآثار الفل�ضطينّي ، وحظر 
الإ�ضالمية  العربية  والعلمية  الثقافية  الكتب  من  الآلف  تداول 
التعليم  برامج  وت�ضتبعد   ، �ضارم  ب�ضكٍل  الن�رش  دور  ومراقبة   ،
»الإ�رشائيلية« كل ما ينتمي اإىل الروح القومية العربية ، والبتعاد 
»الإ�رشائيلية«  البوتقة  يف  �ضهرهم  لي�ضهل   ، العربية  الثقافة  عن 
)زناتي، 2010،�س98( ... كما عملت ال�ّضلطات »الإ�رشائيلية« على 
الرتكيز على املفاهيم التي تعزز »عدم املقاومة«، يف جميع كتب 
العلوم الإن�ضانية ، و ب�ضكٍل خا�ٍس يف كتب الرتبية الّدينية و اللغة 
ذكرى  على  يرّكز  املقرر  »الإ�رشائيلّي«  املنهاج  اأّن  ،كما  العربية 
، ويوم  »اإ�رشائيل«  ، واإحياء ذكرى قتلى حروب  الكارثة والبطولة 
ال�ضتقالل ، وتاريخ »اإ�رشائيل« ، وال�ضخ�ضيات اليهودية... )زناتي، 

2010،�س102( . 

املطلب اخلامس: الدبلوماسية »اإلسرائيلية«. 

م�ضطلح  تدويل  اإىل  »الإ�رشائيلّي«  الكيان  حكومات  ت�ضعى 
�ضبكًة  م�ضتخدمًة  اإ�رشائيل«،  »يهودية  اأو  اليهودية«  »الّدولة 
،بغر�س  اأمريكيٍة  دبلوما�ضيٍة  ومب�ضاعدٍة  »اإ�رشائيلية«  دبلوما�ضية 
فر�س الأمر الواقع يف اأّي مفاو�ضاٍت م�ضتقبليٍة مع اأّي طرٍف عربيٍّ 

مفاو�س،وذلك من خالل عدة خطواٍت متالزمة: 
Ú  »اإ�رشائيليًا« �رشطًا  اأ�ضبحت  الّدولة«  «يهودية  اأوًل: 

املتوقفة  »الإ�رشائيلية«   - الفل�ضطينية  املفاو�ضات  ل�ضتئناف 
)نتني ياهو يجدد �رشط يهودية الدولة، ، العدالة،2010،�س5( . 

Ú  كّل يف  حا�رشة  اأ�ضبحت  الدولة«  «يهودية  ثانيًا: 
اخلطابات »الإ�رشائيلية« يف الأمم املتحدة. 

Ú  ،الدولية عالقاتها  تنويع  اإ�ضرتاتيجية  انتهاج  ثالثًا: 
ال�ضاعدة  القوى  مع  ووطيدٍة  قويٍة  عالقاٍت  اإقامة  اإىل  والتطلع 
ال�ضعيد  على  اإّما  موؤثًرا،  دوًرا  توؤدي  اأن  ميكنها  والتي  العامل،  يف 
ال�ضدد  هذا  يف  الكتفاء  وعدم  الدويّل،  ال�ضعيد  على  اأو  الإقليمّي 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأو مع  الغرب  التحالف مع  بعالقات 
�ضعيد  على  مهمة  اإ�ضرتاتيجية  اخرتاقات  اإ�رشائيل  حققت  حيث 
مع  عالقات  اإقامة  يف  جنحت  حيث  والإفريقية،  الآ�ضيوية  القارة 
العديد من دول القارة الأ�ضيوية والإفريقية، ومنها الهند وباك�ضتان 
يف  دبلوما�ضية  و�ضائل  اإ�رشائيل  وت�ضتخدم  اإفريقيا....  جنوب  و 

حماولة ك�ضب التاأييد الدويل: 
ال�ضناعات  � تطوير  ق�ضايا  يف  التكنولوجية  امل�ضاعدات 

احلربية )مالحظة 3( . 
تعيني �ضفراء لها من اأ�ضول الدولة نف�ضها بغر�س ك�ضب  �

التاأييد الجتماعّي يف هذه الدول. 
Ú  الأمريكية الدبلوما�ضية  امل�ضاعّي  من  ال�ضتفادة  رابعًا: 

 2009 العام  منذ  مت  ما  هو  و  اليهودية«  »الدولة  خطاب  لتدويل 
حينما ورد م�ضطلح »الّدولة اليهودية« يف خطاب الرئي�س اأوباما 
ما  هو  و   ،  )4 )مالحظة  املتحدة.  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام 
عبارات«الأمن  وردت  فقد  املتحدة،  الأمم  منرب  على  لحقًا  تكرر 
بالدولة  العرتاف  �رشورة   ،2010 اليهودية  للدولة  احلقيقي 
يف   ،2013 اليهودية  للدولة  الوا�ضح  امل�ضري   ،2012 اليهودية 
الأمريكية  الدبلوما�ضية  عملت  بالتايل   ، اأوباما  الرئي�س  خطابات 
على طرح م�ضاألة » يهودية الدولة« باعتبارها م�ضاألة ًدوليًة. )�ضعد 

الدين،�س38( . 
تدويل  يف  »الإ�رشائيلية«  الدبلوما�ضية  امل�ضاعي  تتوجت 
ا�ضتطاعت  حيث  القد�س  موؤمتر  يف  اليهودية«  »الدولة  مفهوم 
اأوربيٍّ  برملاينٍّ  ع�ضٍو   500 ا�ضتقدام  »الإ�رشائيلية«  الدبلوما�ضية 
بالإ�ضافة اإىل ع�رشات الوزراء الأوربيني يف حماولٍة منها لتثبيت 
»�رشعية قيم اإ�رشائيل اليهودية« – ح�ضب تو�ضيف املوؤمتر - )جملة 

الأر�س، 2011،�س119( . 
ويف اإطار الدبلوما�ضية »الإ�رشائيلية« لتدويل »يهودية الّدولة 
» تعمل وزارة اخلارجية »الإ�رشائيلية« برئا�ضة افغيدور ليربمان لـ 
»تدويل ق�ضية الالجئني اليهود« من خالل حملٍة اإعالميٍة اأطلقتها 
يف العام 2012 م للرتويج لق�ضية تعوي�س »اأمالك اليهود الذين 
الفل�ضطينية املحتلة عام  اإىل الأرا�ضي  خرجوا من الدول العربية« 
 - �ضخ�س«،  األف  وخم�ضني  ثمانائة  نحو  عددهم  ويبلغ   ،1948
وفقا لدعاءاتها - . )عو�س و اأندراو�س، القد�س العربي،2012( . 

ب�ضكٍل  الإعالم  اأداة  »الإ�رشائيلية«  الدبلوما�ضية  وت�ضتخدم 
هذا  ويف  الإ�رشائيلية«  الّدولة  يهودية  خطاب  لـ«تعزيز  مكثٍف 
الناعمة  القوة  تطوير  يف   )i24News( قناة  ت�ضارك  »الإطار« 
“لإ�رشائيل” ويف تدعيم مكانة “اإ�رشائيل” العاملية دون اأن تعلن 
“اإ�رشائيلّي”،  بتمويل  اأو  “اإ�رشائيلية”  القناة  تلك  اأّن  “اإ�رشائيل” 
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أ. سومر صالحسياسات تعزيز خطاب "يهودية الّدولة" في "إسرائيل" (2013-2003).

من  العامة  الدبلوما�ضية  اأدوات  من  اأداًة  القناة  هذه  بالتايل متثل 
العجز  املوؤ�ض�ضة  الواقع هذه  لها، ومتالأ يف  امتداداً  ت�ضكل  اأن  دون 
الدويّل،  امل�ضتوى  على  الب�رشي  ال�ضمعي  العامل  “الإ�رشائيلي” يف 
وتبدو على هذا النحو كرد فعٍل للحفاظ على هويتها “ اليهودية”يف 

ع�رش العوملة. )�رشقي، 2013( . 

خامتة: 
»تهويد  �ضيا�ضات  يف  اجلزئية  النجاحات  من  الرغم  على 
الدولة« وخ�ضو�ضًا يف املجال الت�رشيعّي والدعائّي، حيث تبلغ ن�ضبة 
التمثيل العربّي احلايّل يف الكني�ضت حوايل 9 % من عدد الأع�ضاء 
البالغني )120( ع�ضواً، مما يعطي »الإ�رشائيليني« اأف�ضلية اإ�ضدار 
الأف�ضلية  عن  »التهويدي«،ف�ضاًل  م�رشوعهم  يعزز  مبا  الت�رشيعات 
امل�رشوع  اأّن  اإّل  ادعاءاتهم،  ترويج  يف  »ال�ضهيونية«  الإعالمية 
طريق«التهويد«،  على  الّتقدم  دون  حتول  عقباٍت  يواجه  زال  ما 
اأبرزها ثالٌث: التهويد الدميوغرايّف للعن�رش ال�ضكايّن فيها اأو اإجراء 
 ،«  48 لعرب  الفل�ضطينية  ال�ضعبية  «املقاومة  ال�ضامل...  الرتان�ضفري 

و«املوقف الدويّل«... 
»اإ�رشائيل«  جناح  حال  يف  الأوىل،  للم�ضاألة  بالن�ضبة 
بوجه  الأ�ضا�ضية  العقبة  من  »اإ�رشائيل«  �ضتتخل�س  بتحقيقهما، 
م�رشوعها التهويدي، اأّل وهي الإ�ضكالية الدميغرافية يف »اإ�رشائيل« 
بنجاح  متمثلًة  الفل�ضطينية  الع�ضكرية  املعطيات  تغري  مع  ،ولكن 
اجلهاد   « و  »حما�س«  الفل�ضطينية  الإ�ضالمية  املقاومة  حركة 
 2012 العام  غزة  على  »الإ�رشائيلّي«  العدوان  �ضّد  الإ�ضالمّي«يف 
جلوء  احتمال  ُي�ضبح   2014 حرب  يف  الكبرية  النت�ضارات  و 
�ضعبًا  اأمراً   48 ق�رشّي بحق عرب  تران�ضفري  اإجراء  اإىل  »اإ�رشائيل« 
- خارج اإطار ت�ضويٍة �ضاملٍة للق�ضية الفل�ضطينية - ما �ضاأّنه عدم 
قدرة »اإ�رشائيل« على حتقيق م�رشوعها يف »الّدولة اليهودية« خارج 
املقاومة  اإىل  بالن�ضبة  اأّما  الأطراف،  متعددة  املفاو�ضات  اإطار 
الوطنّي  امل�رشوع  فُي�ضكل  الأخ�رش...  اخلط  داخل  العربية  ال�ّضعبية 
الفل�ضطينّي يف اأرا�ضي العام 1948 عاماًل �ضاغطًا على ال�ّضيا�ضات 
»الإ�رشائيلّية« الهادفة اإىل تهويد الأر�س والّدولة، حيث ي�ضع هذا 
العام  اأرا�ضي  يف  الفل�ضطينّي  لل�ضعب  مركزيني  هدفني  امل�رشوع 
)الهدف   ( لـ«اإ�رشائيل«:  اليهودّي  للطابع  تهديداً  ي�ضكالن   ،1948
عن  مب�ضوؤوليتها  »الإ�رشائيلّية«  ال�ضلطات  اإقرار  على  العمل  الأول: 
مع  الكارثية،  نتائجها  وحتمل   ،1948 لعام  الفل�ضطينية  النكبة 
يت�ضمن:  الهدف  وهذا  الكارثة،  هذه  نتائج  اإ�ضالح  على  العمل 
التعوي�س  مبداأ  واإقرار  الفل�ضطينّي،  لل�ضعب  العودة  بحق  العرتاف 
ال�ضلطات  اإجبار  على  العمل  الثاين:  الهدف  الفل�ضطينيني،  لالجئني 
»الإ�رشائيلّية« العرتاف بـ«اإ�رشائيل« »وطنًا م�ضرتكًا«، عرب ت�رشيع 
العرتاف  يت�ضمن:  بدوره  وهذا  احلق،  هذا  تكفل  اأ�ضا�س  قوانني 
الأر�س،اإلغاء  اأ�ضليٍة �ضاحبة  كاأقليٍة قوميٍة  الفل�ضطينيني  بالعرب 
 ) مواطنيها(  من  الفئة  هذه  �ضد  العن�رشّي  التمييز  جميعاأ�ضكال 
الدويّل«  »املوقف  الثالث  للعامل  بالن�ضبة  ،اأّما   )2006 )خطيب، 
فقد كان للعامل اخلارجّي الدويّل الدور الأ�ضا�س يف اإن�ضاء »الّدولة 
يف  رئي�ٌس  حمدٌد  اخلارجي  العامل  فاإّن  وبالتايل  الإ�رشائيلّية«، 
فكرة  على  الدويّل  املوقف  ويقوم  وم�ضتقبلها،  م�ضريها  حتديد 

بالدولة  العرتاف  مقابل  يهوديًة«  »دولًة  باإ�رشائيل  العرتاف 
2( مع  1967، )مالحظة  4 حزيران لعام  الفل�ضطينية على حدود 
اإمكانية تبادل الأرا�ضي وال�ضكان، وهو ما مل تقبله »اإ�رشائيل« اأّي 
العودة اإىل حدود 4/ حزيران 1967 مبا ي�ضمل تفكيك امل�ضتوطنات 

والقبول بحق العودة. 

توصيات الباحث: 
ملنع . 1 والإعالمّي  ال�ضعبّي  ال�ضغط  من  حالٍة  اإيجاد 

ملحاولت  بحزم  والت�ضدّي  الدولة«،  »يهودية  مبداأ  على  املوافقة 
بع�س و�ضائل الإعالم العربية الرتويج مل�ضطلح »الّدولة العربية«، 

متهيداً لتبني م�ضطلح » الدولة اليهودية«. 
والتعليم . 2 الرتبية  جهاز  تدعيم  على  فل�ضطينيًا  العمل 

العربيني يف » اإ�رشائيل« مبا ميّكنه من مقارعة ال�ّضيا�ضة الرتبوية » 
التهويدية » يف »اإ�رشائيل«. 

اإيجاد حالة من ال�ضغط ال�ضعبّي و ال�ضيا�ضّي الفل�ضطينّي . 3
على احلكومة الفل�ضطينية لتوقيع اتفاقية روما اخلا�ضة باملحكمة 
اجلنائية الدولّية ، مما ميكن ال�ّضعب الفل�ضطينّي من مالحقة جمرمّي 
الكيان »الإ�رشائيلّي« ،ويوقف من عمليات ال�ضتيطان والرتان�ضفري 
الّدولة  »تهويد  م�رشوع  ركائز  وهّي  الفل�ضطينّي،  ال�ضعب  بحق 

الإ�رشائيلية«. 
عرب . 4 �ضمود  من  تنال  تنازلٍت  اأّي  تقدمي  عن  المتناع 

العن�رشّي  التمييز  1948، وتثبط من عزميتهم يف مواجهة  العام 
املمار�س �ضدهم باعتبارهم امل�ضتهدف الأ�ضا�س جراء طرح فكرة 
»يهودية الدولة«، والعمل على تخ�ضي�س م�ضاحاٍت اإعالميٍة وا�ضعٍة 
حميطهم  اإىل  انتماءهم  تعزز  و   ، العربية  الثقافية  هويتهم  تثبت 

العربّي و الإ�ضالمّي. 
الكني�ضت . 5 يف  النواب  عدد  رفع  على  فل�ضطينيًا  العمل 

يتم  ريثما  التهويدي،  الت�رشيع  وجه  يف  ،للوقوف  »الإ�رشائيلّي« 
تبني اإ�ضرتاتيجيٍة فل�ضطينيٍة وعربيٍة حلل الق�ضية الفل�ضطينية ،حاًل 

عادًل و�ضاماًل... 
اإ�ضرتاتيجيٍة دبلوما�ضيٍة عربيٍة يف مواجهة ن�ضاط . 6 تبني 

يف  »اإ�رشائيل«  ادعاءات  زيف  لتعرية  »الإ�رشائيلية«  الدبلوما�ضية 
فل�ضطني املحتلة.... 

مالحظات البحث: 
Ú  النتدابية الطوارئ  اأنظمة  حول  ،للمزيد   )1( املالحظة 
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