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مسبوقةغیروفرصتحدیاتالجدیدة:المتطرفةالیمینیةاإلسرائیلیةالحكومة
تحلیل

2023آذار/مارس5

التنفیذيالملخص

التيالمجزرةوأیّد«فاشي»أنھنفسھعنأعلنوالذيالجدیدةاإلسرائیلیةالحكومةفيالبارزالوزیرسموتریتش،بتسلئیلقال
األرضفينابلسمنالقریبةحوارةبلدةفيالفلسطینیینبحقالفاشیةاإلسرائیلیةالیھودیةالمیلیشیاتمؤخًرااقترفتھا

أنالدولةعلىیتعیّنالوجود.منحوارةمسحیجبأنھ«أعتقدالدولة:إرھابعلىعلنًامحّرًضا)1967(المحتلةالفلسطینیة
ذلك.»یفعلمنھيتكون

وأصولیةعنصریةاإلطالقعلىاألكثركونھافيسابقاتھاكلالجدیدةالمتطرفةالیمینیةاإلسرائیلیةالحكومةتفوقھذا،ومع
سیاساتتصعیدعلىنفسھالوقتفيالحكومةھذهوتعمل.أقنعةدون–للمثلیینومعاداةالمرأةضدوتحیزاًوفساداًوسلطویة
جھة،مناألصالنيالفلسطینيالشعببحق1948نكبةمنذالمتواصلة(األبارتھاید)العنصريوالفصلاالستیطانياالستعمار

البعیدةالخططخاللمنوذلكثانیة،جھةمنجذرّيبشكلكذلك،اإلسرائیلياالقتصادوربمااإلسرائیلي،المجتمعتغییروعلى
حقوقعنالمدافعینعلىالواقعھذاویفرضوالثقافیة.واالجتماعیةالقضائیة«اإلصالحات»إلجراءأعّدتھاالتيالمدى

علیھاالعقوباتوفرضمنھااالستثماراتوسحبإسرائیلمقاطعةحركةفيسیماوالالعالم،أرجاءشتىفيالفلسطینیین
)BDS،(عاًما.74مدىعلىمثیللھایسبقلموفرصةمضىوقتأيمنإلحاًحاأكثرمسؤولیة

ویؤیدھااإلسرائیلیة،واالقتصادیةوالعسكریةالسیاسیةالمؤسسةداخلمنتصدرالتيوالرادیكالیةالعنیفةاألفعالردودتشّكل
أنیمكنھاسوابقعنھا،وتدافعوتمّكنھاإسرائیلتمولالتيللفلسطینیینالمعادیةالغربیةالجھاتجانبمنوأبلغأقوىخطاب
بالتاليوتعریتھعلیھااإلسرائیليالعسكريواالحتاللواألبارتھایداالستیطانياالستعمارنظامیرتكزالتياألسسفضحتیّسر
العالم.امتدادعلىبكثیرأوسعجمھورأمام

مقاطعةحركةوتضطلعالتغییر.ھذاإلفرازالمناسبةاألرضیةتھیئفقطبلالمنشود،التغییرإلىتفضيالوحدھاالفرصولكن
ائتالفأكبرویقودھاللفلسطینیین،والمساواةوالعدالةالحریةسبیلفيوتناضلالعنصریةتناھضالتي)BDS(إسرائیل
مدىإلىاإلسرائیلياالضطھادنظامفضحعلىعملھانطاقتوسعأنعلیھاتمليخاصةبمسؤولیةاإلطالق،علىفلسطیني

للوقائعوناجعودقیقمتأنٍّتحلیلإجراءعلىفیھتعملالذيالوقتذاتفيوالمحاسبة،للمساءلةالنظامھذاوإخضاعأبعد
نتخطّىأنفیھلناینبغيالذيالوقتیوًماحانوإذااإلنسان.حقوقمیدانفينطلقھاالتيالحمالتتوجیھفيللمساعدةالراھنة
ھذاآنفقدتمارسھ،الذيالعامالضغطونوطّدالعدالةحركاتمنغیرھامعتتقاطعالتيحركتنانعّززوأنراحتنامواطن
األوان!
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1المقدمة)1(

اقترفتھاالتيالمجزرةوأیّد«فاشي»أنھنفسھعنأعلنوالذياإلسرائیلیةالحكومةفيالبارزالوزیرسموتریتش،بتسلئیلقال
المحتلةالفلسطینیةاألرضفينابلسمنالقریبةحوارةبلدةفيالفلسطینیینبحقالفاشیةاإلسرائیلیةالیھودیةالمیلیشیاتمؤخًرا

)1967(ً یفعلمنھيتكونأنالدولةعلىیتعینالوجود.منحوارةمسحیجبأنھ«أعتقدالدولة:إرھابعلىعلنًامحّرضا
اإلبادةأعمالباقترافالمألعلىیھددونأویتبنونالذیناإلسرائیلیینالزعماءأولسموتریتشیَُعّدالذلك،ومعذلك.»

2008العامفيالفلسطینیینفیلنائيماتانالعملحزبزعماءأحدھّددأنسبقفقداألصالني.الفلسطینيالشعببحقالجماعیة
فرضتھالذياإلجراميالحصارعلىالمسلّحردھاالمقاومةمجموعاتتوقفلمإنبھم»أكبر[ھولوكوست]’شوعاه‘«بإنزال

طریقعناإلسرائیلیة،الرقابةجھاتفیھوقعتخطأكشفكماعلیھ.شنتھاالتيالعدوانیةوالھجماتغزةقطاععلىإسرائیل
الشعببأبناءحلّتالتيالنكبةأثناءفيفلسطینیةقرى«مسح»أیدالذيغوریونبندافیدتفضحسریةوثائقعنالمصادفة،
فيوقعتاالغتصابحوادثإننقول«دعونابقولھ:األولىحكومتھفيالوزراءأحدأقرحیث،1948العامفيالفلسطیني

أغفرلنولكننياالغتصاب،حوادثأغفرأنوسعيفيالعرقي].للتطھیرسكانھاتعرضالتيالفلسطینیة[المدینةالرملة
بالقوة.النساء»«حلّيسلبقبیلمنأخرى،»أعماًال

وأصولیةعنصریةاإلطالقعلىاألكثركونھافيسابقاتھاكلالجدیدةالمتطرفةالیمینیةاإلسرائیلیةالحكومةتفوقھذا،ومع
سیاساتتصعیدعلىنفسھالوقتفيالحكومةھذهوتعمل.أقنعةدون–للمثلیینومعاداةالمرأةضدوتحیزاًوفساداًوسلطویة
جھة،مناألصالنيالفلسطینيالشعببحق1948نكبةمنذالمتواصلة(األبارتھاید)العنصريوالفصلاالستیطانياالستعمار

البعیدةالخططخاللمنوذلكثانیة،جھةمنجذرّيبشكلكذلك،اإلسرائیلياالقتصادوربمااإلسرائیلي،المجتمعتغییروعلى
لمشروعتشكیلإعادةعنیقلالشيءبدألقدوالثقافیة.واالجتماعیةالقضائیة«اإلصالحات»إلجراءأعّدتھاالتيالمدى

العالم،أرجاءشتىفيالفلسطینیینحقوقعنالمدافعینعلىالواقعھذاویفرضالظھور،فيالصھیونياالستیطانياالستعمار
عاًما.74مدىعلىمثیللھایسبقلموفرصةقبلذيمنإلحاًحاأكثرمسؤولیة)،BDS(إسرائیلمقاطعةحركةفيسیماوال

أنعلینایتعینیزالفالالتغییر.ھذاالجتراحالمناسبةاألرضیةتھیئفقطبلالمنشود،التغییرإلىوحدھاالفرصتفضيال
فيالقوةمنیكفيماوتحشیدتعبئةإلىالرامیةالمساعيبمضاعفةاألخالقیة،المبادئذاتاإلستراتیجیة،حركتنانطاقنوّسع
علىومحاسبتھومساءلتھاإلسرائیلياالضطھادلنظامالحقیقيالوجھعنالكشففينوعيتغییرإفرازأجلمنالناسأوساط
المصیر.وتقریروالعودةالتحررسبیلفيالفلسطینيالشعبیخوضھاالتيالنضالمسیرةفيإسھاًماذلكباعتبارأفعالھ،

بمسؤولیةاإلطالقعلىفلسطینيائتالفأكبریقودھاوالتيالعنصریةالمناھضة)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةوتضطلع
متأٍنتحلیلإجراءعلىفیھتعملالذيالوقتذاتفيمدى،أبعدإلىالمضمارھذافيعملھانطاقتوسعأنعلیھاتمليخاصة
مكانكلفيالقائمالسیاقتراعيالتياإلنسانحقوقمجالفيالمتوالیةحمالتناتوجیھبغیةالراھنةللمستجداتوناجعودقیق
النضالحركةعلىالمحتملوأثرھااإلسرائیليالمجتمعفياآلنتحصلالتيالرئیسیةللتغیراتتحلیلیليفیمالعملھا.

خاصة.بصفة)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةوعلىعام،بشكلالفلسطینيالشعبیخوضھالذيالتحرري

المستوى؟فيأمالنوعفياالختالف)2(
نفسھ:الوقتفيالمتطرفةالیمینیةاإلسرائیلیةالحكومةھذهتشكل

المتواصلةالمساعيودعملتوجیھمرجًعاتشكلأنمنھاویُقصدالعامة.اإلسرائیلیةالمصادرإلىقصد،وعنمنھا،كبیرشطرفيالوثیقةھذهتستند1
تعمیمذلك،منواألھممثیل،لھایسبقلمالتيالمرحلةھذهفياإلسرائیلياالضطھادنظامعناألدلةإلىالمستندةمعارفناتعمیمسبیلفينبذلھاالتي

).BDS(إسرائیلمقاطعةبحركةالمرتبطةالتدابیرتلكسیماوالوالمحاسبة،المساءلةتدابیر

https://twitter.com/btselem/status/1630933607979139074?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630933607979139074%7Ctwgr%5E6d2abb6d227eef29578749de06d2a963a5acb800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels
https://www.972mag.com/huwara-pogrom-settlers-elimination/
https://archive.fo/IEkpT
https://www.theguardian.com/world/2008/feb/29/israelandthepalestinians1
https://archive.fo/QUbil#selection-755.366-755.760
https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://bdsmovement.net/ar/bnc
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امتداًداكونھاعنتزیدالأنھاإلىبالنظراألصالني،العربي-الفلسطینيبالشعبیتعلقفیماالدرجةفياختالفًا)1(
74مدىعلىالممتداإلسرائیليواألبارتھایداالستیطانياالستعمارلنظاموالسفورالتعصبمنأكبربقدریتسم
2عاًما.

األشداإلسرائیلیةالحكومةكونھااإلسرائیلي،االستیطانياالستعماريبالمجتمعیتعلقفیماالنوعفيواختالفًا)2(
اإلطالق.علىللمثلیینومعاداةالمرأةضدوتحیزاًوفساداًوسلطویةوأصولیةعنصریة

المجتمعفيأساًساتؤثرالتيوالقضائیةوالثقافیةاالجتماعیةالسیاساتفيالحكومةھذهخططفیھاتختلفالتيالمواضعوتكمن
وھذاالحوكمة.فيالجذريالتغییردفةتوجیھفيمثیللھیسبقلمبدوروالشعبویةالفسادیضطلعحیثاإلسرائیلي،الیھودي

علىالقائمینأوساطفيعمیقًاقلقًایثیرماوھوالمال،»رأس«ھروببدایةإلىویفضياإلسرائیلياالقتصادعلىبالفعلیؤثر
إسرائیل.فياالقتصادیةالخططوضع

والمدیرینوالمصرفیینالساسةكبار(ویمثلھاعلیھااألشكنازیونیھیمنالتي«العلمانیة»الصھیونیةالمؤسسةغضبویتمحور
والشخصیاتاألكادیميالسلكوأعضاءاألمنیةواألجھزةالجیشوضباط(الھایتك)الفائقةالتكنولوجیاشركاتفيالتنفیذیین
الغربفيالسائداللیبراليالتیارمنومناصروھاوغیرھم)،الثقافیةوالشخصیاتالقانونوخبراءاالقتصادوخبراءاإلعالمیة

التيالغاضبةوالھجماتیضعونھاالتيالتحلیالتفيیسعون،فھؤالءأعاله.(أ)النقطةولیس(ب)،النقطةحولاالستعماري
االضطھادنظامعلىوالتغطیةالمعادلةمنالفلسطینیینمحوإلىیقترحونھا،التيوالحلولاالنقالبي»«النظامعلىیشنونھا

3بحقنا.المتواصل

المستعمریندیموقراطیةعنالدفاع)3(
ھذافیھا،جھاتإلىأوالجدیدة،الحكومةإلىالمؤسسةھذهتوجھھاالتيالرئیسیةاالتھاماتعلىسریعةنظرةإلقاءیؤكد

الحریةعلىتعتديو«»سلطویةو«5،»فاشیةمسیحانیةو«4«فاشیة،»األصالنیین:الفلسطینیینمحوإلىوالدؤوبالواعيالسعي
والقضاءوالجیشالسیاسةقطاعاتفيالسابقونالقادةویصرخ».العالميللسلمتھدید«وحتى،»سافرةاللیبرالیةو«»،نفسھا
حرب«اندالععلىتحرضوأنھا،»االقتصادتشل«قدالحكومةخططبأنالجماھیریةاالحتجاجاتفيالماليالقطاعوحتى
»،یندملالللدیموقراطیةجرًحا«وتسبب،»قانونیةانتفاضة«فتیلوتشعل،»واجتماعيدستوريانھیار«إلىوتؤدي،»أھلیة
ذلك.وخالف»اإلنسانحقوقتقّوضو«»إسرائیلفياإلعالموسائلتقتلو«

ولكنھالسیاسیة.الصھیونیةمنأصیًالجزًءااإلسرائیلیة،األوساطفيالیومشائًعاذكرهباتالذي،الفاشيالتوّجھشّكلوطالما
6وزرائھاكباریدعوحیثالحالیة،اإلسرائیلیةالحكومةأوساطفيمضىوقتأيفيعلیھكانمماجرأةوأكثرأقوىاآلنبات

الفلسطینیینإلى-إسرائیلتقترفھاالتيالحربجرائمتسویغمحاولتھاسیاقفي-اإلسرائیلیة(ھاسبرا)البروباغانداوزیرةتشیرالمثال،سبیلفعلى6
األزل».منذالیھوددمإراقةإلىالسعيعلىوبرمجتھمأدمغتھمغسلجرى«قتلةبوصفھم

للمثلیین».معاٍدفاشي«أنامؤخًراالحكومةفيالوزراءكبارأحدقالسابقة،في5
الحكومةوصففإنللغرب،الموّجھخطابنافيسیماوالالفاشي،التوجھھذاعلىالضوءنسلطأناألھمیةتقتضيفبینماذلك،عنالنظروبصرف
داٍع.دونمحتملینحلفاءیُنفّروقددقیقًا،وصفًا-اآلنحتى-یُعّدالفاشیةأنھاعلىبرمتھا

میتة.تكونأنعنالبعدكلبعیدة«الفاشیةإنفیھایقولالتيالشھیرةبعبارتھالفاشیة،دراسةفيبارزإیطاليیھوديخبیروھو،لیفيبریمواشتُھر4
أكبربقدرفیھوتحظىعلیھاالتعّرفإمكانیةمعھتقلنحووعلىجدید،قناعتحتجدیدمنبرأسھاتطللكيالصمت،تلتزم...تختبئأنعنتزدلمإنھا
اإلسرائیلیةاإلعالموسائلوفيالغربعلىیھیمنالذینالسائدالتیارفيالواسعالنطاقھذاعلىقبُلمنالفاشیةُوظّفتأنیسبقولماالحترام».من

علىالتركیزینحصریكادحیثالجدیدة،اإلسرائیلیةالحكومةأوساطفيالرئیسیةالتوجھاتلوصفالماضیةالقلیلةالشھورمدىعلىاستُخدمتمثلما
أكثرالقدرةالواقعھذاویملك.ھناو،ھناو،ھناو،ھناو،ھناو،ھناو،ھناو،ھنامثًال،انظر،التوجھات.لھذهمحتملینضحایابوصفھماإلسرائیلیینالیھود
«الدیموقراطیةإنھاتقولالتيدعایتھافيلنفسھارسمھاعلىللغایةفعالنحووعلىبتؤدةإسرائیلعملتالتيالصورةیقوضأنعلىآخرشيءأيمن

األوسط».الشرقفيالوحیدة

الجدلیدور«ال(بتسیلم)،المحتلةاألراضيفياإلنسانلحقوقاإلسرائیليالمعلوماتلمركزالتنفیذيالمدیرإلعاد،حجايلسانعلىوردفحسبما3
یجبالذيالمدىحولالجدلھذایتمحوربل-واسعبإجماعتحظىمسألةفھذه-الفلسطینیینیستھدفالذيالفعلياالضطھادحولإسرائیلفيالراھن
علیھا».والدوسحقوقھملسحقفیھالمضي

التقریر1948العاممنذإسرائیلتتبناهالذياالستیطانياالستعمارنظامأدواتمنأداةبوصفھالعنصريالفصلتتناولالتيالممتازةالمصادرمن2
التاریخیةالوثائقومن.2022الثاني/نوفمبرتشرینشھرفياإلنسان،بحقوقتُعنىالتيالبارزةالفلسطینیةالمؤسسةوھيالحق،مؤسسةنشرتھالذي

مناھضةدائرةأطلقتھاالتي،اإلسرائیليالعنصريوالفصلاالستیطانياالستعمارنظاملتقویضعالمیةجبھةتشكیلإلىالدعوةالمقامھذافيالمرجعیة
)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةمعبالشراكة،2023الثاني/ینایركانونشھرفيالفلسطینیةالتحریرلمنظمةالتابعة(األبارتھاید)العنصريالفصل
ونشطاءوصحفیینقانونیینخبراءوبمشاركةالفلسطینیة،اإلنسانحقوقمنظماتومجلسالفلسطینیةالعدلووزارةالفلسطینیةاألھلیةالمنظماتوشبكة

إرساءعلىالیومتعملاإلسرائیلیةالحكومةإنتقول«ھآرتس»صحیفةفيالتحریرھیئةغدتذلك،علىوزیادةًداعمة.وجھاتوأكادیمیینسیاسیین
المحتلة.الفلسطینیةاألرضفي»أركانھبكاملاألبارتھاید«نظامدعائم

https://theconversation.com/israels-netanyahu-facing-off-against-the-supreme-court-and-proposing-to-limit-judicial-independence-and-3-other-threats-to-israeli-democracy-197096
https://archive.ph/dFi0Z
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/israeli-spring-protests-netanyahu-leave-palestinian-citizens-in-the-cold
https://archive.ph/dFi0Z#selection-1717.206-1717.225
https://www.newstatesman.com/quickfire/2023/01/israel-benjamin-netanyahu-authoritarian-government
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/attack-on-freedom-israel-moves-to-claw-back-state-funds-from-critical-films
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/attack-on-freedom-israel-moves-to-claw-back-state-funds-from-critical-films
https://archive.fo/toKGI#selection-2053.343-2053.361
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/05/israel-protests-thousands-rally-for-fifth-week-against-governments-legal-reforms
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-top-economists-warn-judicial-overhaul-could-cripple-economy/
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/02/14/opinion/bibi-netanyahu-israel.html
https://archive.fo/reU4H
https://archive.fo/qkDnV
https://archive.fo/reU4H#selection-839.266-839.287
https://www.972mag.com/fascists-britain-israel/
https://archive.fo/mFUoh#selection-891.17-891.159
https://epdf.tips/new-reflections-on-primo-levi-before-and-after-auschwitz-italian-and-italian-american-studies-palgrave-hardcover-5ea7afd7825de.html
https://www.timesofisrael.com/ehud-barak-govt-shows-signs-of-fascism-mass-non-violent-revolt-may-be-needed/
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/israel-protests-netanyahu.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/07/the-guardian-view-on-israels-threat-within-rightwing-extremism-in-government
https://www.france24.com/en/middle-east/20230108-democracy-now-israelis-protest-netanyahu-s-new-right-wing-government
https://www.pbs.org/newshour/world/israel-swears-in-netanyahu-as-prime-minister-most-right-wing-government-in-countrys-history
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-12-28/ty-article-live/far-right-finance-minister-will-also-be-in-charge-of-west-bank/00000185-5865-d6a2-adf5-79e5d1c50000
https://archive.fo/3L9gq
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64115141
https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/22/israeli-apartheid-web-final-1-page-view-1671712165.pdf
http://www.plo.ps/article/58587/
https://archive.fo/WmyqX
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معللتعاملالمتطرفَْینوالعنصریةبالعنفتتسمأوالجماعیةاإلبادةجرائمارتكابعلىتقوم«حلول»أونظریاتإلىالمألعلى
یشجعونھا.أولھایھللونأواألصالني،الفلسطینيالشعب«مشكلة»

صمیمفيتقع8»،الفاشیةمنالیھودیةالنسخة«اإلسرائیلیة«ھآرتس»صحیفةتحریرھیئةعضوتسمیھاالتي7،الكھانیةوغدت
ھیاكللفضحمھمةفرصةلنایؤّمنوھذاحكومتھا،فيالمستوىرفیعةالمناصبعلىوتطغىإسرائیلفيالسائدالتیار

نفاقھا،مدىعنالنظربصرفالدولي،القانونواحترامالدیمقراطیةتّدعيدولةفأيعنھا.اللثاموإماطةالقائمةاالضطھاد
مع-التواطؤعلىتقومالتي-الودیةعالقاتھاعنالدفاعمحاولةفيمضىوقتأيمنأكثرصعوبةاآلنتواجھسوف

التضامنحركةتخوضھاالتيوالفعالةالمنظمةالمقاومةتواجھعندماوذلكالمشتركة»،الدیمقراطیة«القیمبذریعةإسرائیل
جماھیریةتضامنحركةشأنفمنووأده.التواطؤلھذاحدوضعإلىوحدھاالفرصةتفضيلنأخرى،مرةولكن،المتنامیة.

بلدانعدةفيحصلمثلمارئیسیًا،محفًزاعامًالتشكلأنأصیلةثوابتعلىوتقومإستراتیجیًانھًجاوتعتمدبفعالیتھاتتسم
أفریقیا.جنوبفيقائًماكانالذياألبارتھایدنظاممواجھةفيغربیة

الحقیقيالھدفأنفيتجاھلھاللفلسطینیینالمعادونومؤیدوھااإلسرائیلیةالمعارضةتتعمدالتيالرئیسیةالمعضلةتتمثل
االستعماردعائمإرساءفيیكمنسابقاتھا،جمیعمثلذلكفيومثلھااإلسرائیلیة،الحكومةھذهوضعتھالذيوالرئیسي
وال.القانونوبحكمالواقعاألمربحكمالمحتلةالفلسطینیةاألرضمنأكبرمساحاتضموتیرةتسریعخاللمناالستیطاني

االستعمارلمشروعتأییدھارغمالعلیا،المحكمةیتھم9نشأتھ،منذاللیكودحزبیتزعمھالذيالمتطرف،الیمینيالتیاریزال
بأنھاعقود،مدىعلىالدولیةالمساءلةمناإلسرائیلیةالحربلجرائمالحمایةوتأمینتیسیرهوقانونيوجھدوناإلسرائیلي

تفوقھاالالتياألساسیةغایتھأنھالحكومياالئتالفیرىالذياإلسرائیلي،االستیطانياالستعماريالمشروعإكمالتعوق
10نفسھ.الوقتفيوالصادقةالشائنة،تغریدتھفينتنیاھوبھأقرحسبماغایة،

«غیرخططھاأنمنأصیًالخوفًااإلسرائیلیةالمؤسسةداخلمنقائمةإسرائیلیةحكومةیستھدفالذيالھجومویعكس
منأساسیةجوانبوتقّوضاإلسرائیلياالضطھادلنظامالحقیقيالوجھعنتكشفقدالمسؤولیة»و«عدیمةالعقالنیة»

في‘»الیھودیة’الدیموقراطیةحقیقةتنفيأنتستطیعال«فأنت11.المستعمریندیموقراطیةأياإلسرائیلیة،«الدیموقراطیة»
فیھترسيالذيالوقتذاتفيالیھود،المستعِمرینمستوطنیھالصالحنسبیًاحیةدیمقراطیةبالفعل،إسرائیل،إنالمطاف.نھایة
التسمیةحسبإسرائیل،وتعدالالجئین.فیھمبمناألصالنیین،الفلسطینیینالعرببحقاالضطھادقوامھوحشينظامدعائم
دونلألسیاددیموقراطیةاألسمى،العرق«دیموقراطیة،علیھابابیھإیالنللصھیونیةالمعادياإلسرائیليالمؤرخیطلقھاالتي

باینارتبیتراألمریكيواألكادیميالصحفيالیومیسمیھماأوھذه،األسیاددیموقراطیةھواآلنتقویضھیجريماإنغیرھم».
حصریاً.للیھود»اللیبرالیة«الدیمقراطیة

كالوالیاتاالستیطانیة،المستعمراتمنغیرھاشأنذلكفيوشأنھاالصھیونیة،الحركةتشدقت«لقدرابوبورت:میروناإلسرائیليالصحفيیقول11
بینمنوكاناألصالنیین.السكانلصالحولیسبالطبع،المستوطنینلصالح-فلسطینفينموذجیًا‘’مجتمًعاأنشأتبأنھاأفریقیا،وجنوبوكنداالمتحدة
إیلوز:إیفااإلسرائیلیةاالجتماععالمةتقولوالنھر».إلىالبحرمنالصھیونیةالحركةأقامتھاالتيالداخلیةالدیمقراطیةالنموذجي‘’المجتمعھذامظاھر
السكانعلىللتغلبالالزمةالقوةباستخدامحافًالسجًالالصھیونیةالحركةتاریخیشكلاالستیطاني،االستعمارعلىالشواھدمنالعدیدغرار«على

القوة».تلكتمجیدعلىقائمتاریخھوالصھیونیةالحركةتاریخإنكمااألصالنیین.

الحكومةتعززوسوفإسرائیل.أرضبقاعجمیعفيفیھجدالالحصريحقالیھودي«للشعبنتنیاھو:نشرھاالتيللتغریدةالعربیةالترجمة10
والسامرة».ویھوداوالجوالنوالنقبالجلیلفي-إسرائیلأرضربوعجمیعفيوتنّمیھاالستیطان

.2017العامفيإسرائیلإلىبكاملھاالمحتلةالفلسطینیةاألرضضمتأییدلصالحساحقةبأغلبیةاللیكودلحزبالمركزیةاللجنةصوتت9

المحاضراتإحدىفيأشاروقد«بالفاشیین».شطبھإلىیسعونكانواالذینالیھود«الیساریین»خصومھتسمیةعلىدأبكھانامائیرأنالمفارقةمن8
أعلمإننيالیھود.حبعنالیساریون،أنتمتحدثوني،«ال:قائًالصرخوالیھودمنخصومھإلىمثًال،،1984العامخاللالمتحدةالوالیاتفيألقاھاالتي
الفاشیون!»ھمھؤالءفاشیون؟علیھ!أنتمما

بتردیدوالیھود،الفلسطینیونیقطنھاالتيالمختلطة"اإلسرائیلیة"البلداتفيخاصةینظمھاكانالتيالشعبیةالتجمعاتفيكھانامائیرالحاخاماشتھر7
بأصواتھمیدلونممنكھانا،ملیونمنأكثراآلنوغداشفة.بنتعنینبسالكھاناملیونوثمةبصوتھ،یصدحواحدكھاناغیرثمةلیسإنھقولھ

ووفقًاالصمت.جانباآلخرینالكھانیینمالیینفیھیلتزمالذيالوقتفيالفلسطینیین،بحقالجماعیةاإلبادةألعمالجھًراترّوجالتيالفاشیةلألحزاب
رایةتحتینضوونبأنھمأنفسھمالمسحشملھمممنالمائةفي62یعّرف،اإلسرائیلیینالیھودلرأيحجیتھفيغیرهیفوقالذيالمسحفيجاءلما

فيالیھود«المواطنینأنآراؤھمالمستطلعةالمائةفي50نحوویعتقدالدولیة.المعاییرحسبأخرىأمكنةفيالمتطرفالیمینمعیتقاطعالذي«الیمین»،
دیموقراطیة.كونھامنیھودیةأكثرإسرائیلیرواأنالمائةفي43ویفضلالیھود.غیرالمواطنینمنالحقوقمنأكبربقدریحظواأنینبغيإسرائیل
(حیثاإلسرائیليالجیشھيفیھاثقتھمالمسحشملھممنیضعالتيوالمؤسسةبالدولة.الضررتلحقاإلنسانحقوقمنظماتأنالمائةفي66ویعتقد
المتوسط)».فيالمائةفي88فیھایثق

https://twitter.com/ofer_n/status/1629978760391917568?t=55LRwoKAml_lJgUOMhG5Bg&s=19
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/09/11/the-message-of-meir-kahane/95a30f81-2e2e-431f-b9fb-33c0ad43ca39/
https://archive.fo/gMEn8#selection-769.4-769.94
https://www.972mag.com/israel-hasbara-democracy-western-allies/
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://www.btselem.org/press_releases/20180905_supreme_court_in_the_service_of_occupation
https://www.972mag.com/judiciary-government-israel-courts/
https://twitter.com/netanyahu/status/1608039943817007105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608039943817007105%7Ctwgr%5E055991959e4bf1ee284a96be539ea40f53430e98%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.middleeastmonitor.com%2F20230103-jewish-supremacy-is-state-policy-says-netanyahu%2F
https://archive.fo/5QDKg#selection-1119.413-1119.463
https://newint.org/features/web-exclusive/2011/04/01/palestine-israel-interview-pappe
https://newint.org/features/web-exclusive/2011/04/01/palestine-israel-interview-pappe
https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
https://archive.fo/pBeQ7#selection-545.431-545.477
https://www.972mag.com/israel-hasbara-democracy-western-allies/
https://archive.fo/5QDKg#selection-965.10-965.587
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5064450,00.html
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/09/11/the-message-of-meir-kahane/95a30f81-2e2e-431f-b9fb-33c0ad43ca39/
https://en.idi.org.il/articles/47344
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شعبویة«حكومةتدیرھاإسرائیلإنوالھولوكوست،والنازیةالفاشیةفيبارزإسرائیليباحثوھو،بالتماندانیالویقول
مرةولوالفلسطینیینذكرعلىاإلتیانعنفیھاوتخلّفمعھأُجریتطویلةمقابلةفيیركز،بالتمانولكنالفاشیة».منتقترب
بقولھ:الحكومةأطلقتھاالتيالقضائیة»«اإلصالحاتعلىواحدة،

فيبولندا.لسنانحنكارثة.إلىتُفضيفسوفإسرائیل،كواقعمعقدواقعفيالقضائیة’اإلصالحات‘ھذهنُفّذتلو
الشعبیتعایشفسوفتستبدل،لمأمالحكومةاستبدلتوسواءعام.نصفغضونفياالنتخاباتتعقدسوفبولندا،
أقلیةوجودومعاالحتالل،ظلوفيالمحلیة،االجتماعیةوبتركیبتھافیھ،إسرائیلتوجدالذيالمكانفيولكنمعھا.
والمجتمعاألمنناحیةمنالمعقدةالحالةھذهضوءوفيالمائة،في20نسبتھمایشكلونالذي[العرب]السكانمن

.كذلكبكاملھالبلدوجودإلىتمتدبلفحسب،األخالقیةالقیمتطالالفھيللخراب.وصفةالشعبویةتُعّد-واالقتصاد
...

مشروعة.صارتالھامشعلىالسابقفيكانتالتيواألفكاروسطًا.الیومأضحىمتطرفًایمینًامضىفیماكانما
وزراءثمةولكنھذا،أقولأنعلّيیصعبوالنازیة،الھولوكوستفيعملھمجالفيیتخصصمؤرًخاوبصفتي

عنصریینوزراء-بولندافيوالالمجرفيال-آخرمكانأيفيترىلنالیوم.الحكومةفيالجددالنازیینمن
مضاف][التوكید.األیدیولوجيالصعیدعلىالنخاعحتى

نظامفيوعضویًاأصیًالعنصًراشّكلتطالماالتي«الفاشیة»،ھذهأنفيیكمناألمرحقیقةفيوأمثالھبالتمانیرعبماإن
تھدیدإلىالتحّولالمنطقیة:نتیجتھاإلىتصلباتتاألصالنیین،الفلسطینیینیستھدفالذيالصھیونياالستیطانياالستعمار

وسعفيولیس12قواعدھا.بعضتقویضاحتمالمنعلیھینطويمامعنفسھا،اإلسرائیلیةالیھودیةالمؤسسةیعتريخطیر
منالمضطھَدینتظلمالتيمنظومتھعمقفيجذورھاتضربالتيالعنصریةیمنعأناالضطھادعلىقائمعنصرينظام

13.الیومصدقاًاألكثراإلسرائیلیینالمعلقینبعضبذلكیقرحسبماالمضطِھدین،یضمالذيمجتمعھإلىاالمتداد

االستعماريالنظامأركانمنركنًاالدوامعلىشكلتاإلسرائیلیةالعلیاالمحكمةأنعلىیشھدالذيالواقعیظھروال
للمساءلةالخضوعمناإلسرائیلیینالحربلمجرميالحمایةووفرتعنھاغنىال»قانونیةحدیدیةقبة«وأّمنتاالستیطاني،

وفي،2021العامفيالمحكمةھذهقضتفقدالصھیونیة.المؤسسةوجھفيتثورالتيالمعارضةرادارشاشةعلىالدولیة،
تقریرحق«ممارسةأنأعلنالذي،القومیةالدولةقانونبتأییدمثًال،الفلسطینیین،بحقارتكبتھاالتيالعدیدةالجرائممنواحدة

المواطنینرسمیةوبصفةالقانونھذایّعرفذلك،علىوبناًءالیھودي.»الشعبفيتنحصرإسرائیلدولةفيالمصیر
المحكمةمنحت،2022العاموفيبھم.التصقطالماوضعوھوالثانیة،الدرجةمنمواطنینباعتبارھمإسرائیلفيالفلسطینیین

الضوء-1967العاممنذالمحتلةالفلسطینیةاألرضفيلھاقانونیةصفةالمستوطنةفيقضاتھاأحدیسكنالتي-العلیا
«منطقةإقامةأمامالمجالإفساحبغیةالمحتلةالغربیةبالضفةیطاَمسافرفيدیارھممنقسًرافلسطیني1,000لطرداألخضر
الجیش.لصالحتدریب»

توجدحیثأبیبتلفيلالحتجاجأخرج«لنالمحكمة:ھذهلتواطؤدراستھمعرضفيبتسیلم،مركزرئیس،نويأورليوقال
منلدیھسیتوفرالدوليالمجتمعألنالقضائیةاإلصالحاتنحاربأنعلینایتعینإنھوأقولالساحةفيعسكریةشخصیات
الحربجرائمارتكابعلىالتركیزعناإلحجامینبغيالدولیة.الجنائیةالمحكمةإلىشعبناأبناءإرسالعلىیحملھمااألسباب

القائم.»الوضعبحمایةوالمناداةمظاھرةفيأخرجأنوسعيفيلیساألول.المقامفي

النظام.خصومكنالوكمانفكرألناألوانآنفاشیة.قوىاحتلتھالقددولتنا.ھذهعادتمااألمر.«انتھى«ھآرتس»:صحیفةفيفرايإسرائیلیكتب13
التفوقعلىتأتيأنیرجحالتيالتامة،المساواةجبھةخوفبالیمثلونإنھمالرشید.والحكمالعقل‘’سالمةسبیلفيیحاربونالالجدیدالنظامومعارضو

احتاللعلىإسرائیلتقتصر«لمبقولھ:للحكومةالمناھضللمعسكرالكاذب«الحنین»بتسیلملمركزالتنفیذيالمدیر،إلعادحجايوینتقدأساسھ».من
’االستیطانوتعزیزالعسكريالحكمفرضالممارساتھذهجملةومن.1948العاممنبدًءا’ھنا‘نفذتھاقدكانت’ھناك‘ممارسةنفذتبلالمناطق،
جاریًاتنفیذهیزالوال’ھنا‘بدأشيءكلوالدیموغرافیا.والجغرافیاالسیاسیة،السلطةھندسةوإعادةالفلسطینیینأراضيعلىالیھوداستیالء-الیھودي‘

ذاتھا».السیاسةنفسھا،األیدیولوجیا-1967العاممنذ’ھناك‘وساققدمعلى

’حبباسمھا.یسموھاأندونالمدارسفيالفاشیةتسریبعلىعاًما،75مدىعلىعملوا،«لقدمثًال،«ھآرتس»،صحیفةفيكالینیوسيیقول12
والغرور،الذاترثاءبینتجمعالتيالرابطةوبفضلكذلك.ضحایاوأننابأسره،العالممنأفضلأنناعلّموناالمتطرف‘.و’الیمینو’االستیطان‘البالد‘،
لقدوتعزیزھا.ترسیخھافيمنھاجكلوتكفّلالفاشیة،تعزیزفيالمعارفوزراءمنوزیركلوأسھمالفاشیة.تقبلھوماالدیموقراطیةترفضھمافعلنا

احتاللنا.نیرتحتیقعمنوتعذیبالالجئینطردفيالحقاألرض‘في’حقنافأعطاناأصلھا.علىالضبابیةإضفاءمنھاالغایةكانتبمكوناتمزجوھا
أینمنیعرفواأنحقًایریدونكانوالوالصاعقة.قواتفوجدواواستیقظواالصالحینأبنائھممعفراشھمإلىأووایصدقون.الوھمعیونھماآلباءفمسح
یتعلموه».بأنلھمیُسمحالماأخصوبوجھیتعلمونھ،مایتفحصواوأنالمنھاجیقرأواوأنالمدارسإلىیذھبواأنلھمفینبغيالشر،ھذاأبناؤھماستقى

https://archive.ph/dFi0Z#selection-1535.0-1535.584
https://archive.fo/G7dxB
https://www.jpost.com/israel-news/article-728277
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/israel-adopts-controversial-jewish-nation-state-law
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/every-day-is-worse-than-the-one-before-a-palestinian-community-fights-for-survival
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/israeli-spring-protests-netanyahu-leave-palestinian-citizens-in-the-cold
https://archive.fo/IEkpT#selection-1267.26-1267.353
https://archive.ph/ntL5U#selection-1019.63-1023.299
https://archive.fo/3L9gq#selection-1223.63-1223.946
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اختراعھاإعادةأواالستیطانیةالمستعمرةإصالح)4(
ذرًعاضاقتھتوراه)ویھدوت(شاسبارزةأصولیةأحزابًاالنیولیبرالیة،سیدنتنیاھو،بنیامینیتزعمھالذياالئتالفیضم
الیھودعلىتقتصركانتلوحتىالرفاه»«دولةإقامةإلىوتدعوالمؤسسةانتھجتھالذيوالتقشفيالنیولیبراليبالنھج

الداخلیةاإلسرائیلیةالعنصریةضدعملأنعھدهماضيفيلھسبقشاسحزبأنمنالرغموعلىغیرھم.دوناإلسرائیلیین
برنامجھفيحاضرةتكنلمالقضیةھذهفإنوغیرھم)،األصولیین،/الحریدیینوالیھودالشرقیین،/العربالیھود(بحق

الذيالدیموغرافي«الفساد»عنالالئمةمنبجانباألصولیةاألحزابتنحيذلك،ومعاألخیرة.االنتخاباتفياالنتخابي
جمھوریاتمنینحدرونالذینالمستوطنینمنالساحقةاألغلبیة(«المزیفین»الیھودآالفمئاتعلىالیھوديالمجتمعأصاب
الغربيوالفكراألجنبیة»«الھیئاتبفعلالیھوديالمجتمعیضربالذيالثقافيالفسادوعن)السابقالسوفییتياالتحاد

یشنھاالتيالعنیفةاالعتداءاتتشھدذلك،معوبالتوازيأوروبا.فيالكنائسمنیأتيالذيالمسیحيالفكروخاصةً«المنحط»،
للمسیحیین»«الموتھتافاتمنبھایقترنوماوأیقوناتھم،ومقابرھموكنائسھمالفلسطینیینالمسیحیینعلىاإلسرائیلیون

تفتر.المطردةزیادةواألغیار»للعربو«الموت

یسھمواأندونالدولةخزینةكاھلیثقل«عبئًا»یشكلونألنھماألصولیینالمتدینین«العلمانیة»المؤسسةتلومآخر،جانبومن
فرد)لكلالحریدیون،یدفعھاالتيالضرائبأضعافستةالحریدیینغیرمناإلسرائیليیدفعالمتوسط،(ففيفیھابالذاإسھاًما
أنھعلىالقضائياإلصالحإلىأبیب،تلجامعةفياالقتصادأستاذیاشیف،إیرانوینظرو«متعصبین».«فاسدین»ولكونھم
إعادةیمثلذلك«إنیاشیف:یقولالموارد.علىالصھیونيالدینيالمتطرفوالیمیناألصولیینالمتدینینقبلمناستیالء
لیبرالي».غیربلدإلىإسرائیلیحّولوقد...والقومیة.الدینیةاألقلیاتلصالحالفائقةالتكنولوجیاقطاعمن[للموارد]توزیع
خرجالتيالشھیرةالتسامحمفارقةیرددونفلكھافيیدورونالذینوالمثقفون«العلمانیة»المؤسسةفتئتماذلك،علىوزیادة

ویضع(التعصب)».التسامحعدممعالمجتمعیتسامحأالیجبمتسامح،مجتمععلىتحافظ«لكي-بھابوبركارلالفیلسوف
یخفىیكنلمنظروجھاتإزاءشرطأوقیددونأبدتھالعلمانیةالحاكمةالنخبةأنیبدوالذي«التسامح»علىاللومھؤالء

الواقعإلىأفضىمماوالدینیة،المتطرفةوالقومیةالحریدیةالصھیونیةالطوائفعلیھاأقدمتالتياألفعالوإزاءتعصبھا،
أھونعلى-األصالنیینالفلسطینیینتجاه«التعصب»علىالصھیونياإلجماعالجدلمنیُحذفأخرى،ومرةالیوم.القسري

األمر.ھذابھیوصفأنیمكنما

«العلمانیة»المؤسسةبإصالحترضىالمتطرفة،القومیةالدینیةاألحزابمعالمتحالفةالمتزمتة،الدینیةاألحزابھذهتعدولم
یؤديأنمن«العلمانیة»المؤسسةوتخشىاألساس.مناختراعھاإعادةأوالمؤسسةھذهتجدیدعلىعازمةھيبلالصھیونیة،

ھیاكلعلىالمحافظةتبقىفسوفذلك،ومعالیھودیة».«للھویةاألحزابتلكتراھاالتياإلقصائیةالفكرةمأسسةإلىذلك
العملةوجھيبینالمشترككالقاسمتغییر،دونھيكمااألصالنیین،الفلسطینییناضطھادعلىالقائمةاالستیطاني،االستعمار

الصھیونیة.االستیطانیةاالستعماریة

النوعفياالختالفعلىالرئیسیةالمؤشرات)5(
علیھاالئتالفأجمعالذيالبرنامجإلىالتغییراتھذهبعضویستندینفذھا.أنالجدیدالحاكماالئتالفیزمعكثیرةتغییراتثمة
یمكنأوالواقع،األمربحكمالخططھذهبعضوتستھدفكلھم.ولیسوزرائھ،منعددبعضھاعنعبرالتيالتغییراتوتلك
علیھا:الدولةفيالسلطةھیاكلتقومالتياألساسیةاألركانعلى،أثرھاتفرزأن

القضاةاختیارلجنةتشكیلةو«تسییس»العلیاالعدلمحكمةتصدرھاالتيالقراراتإلغاءصالحیةالكنیستمنحیھّدد-
بتقویضبھا)1967(المحتلةالفلسطینیةاألرضفيالمتنفذةاالستیطانیةالحركاتتناديالتيالرئیسیةوالمطالب
القضائیةوالسلطةجانب،منمًعا)علیھمااالئتالفیسیطر(اللتینوالتشریعیةالتنفیذیةالسلطتینبینالنسبيالفصل

البرلمانیةالسیاسةعننسبيباستقاللالدوامعلىتتمتعالقضائیةالسلطةكانتلقدآخر.جانبمن
االستعماربنیةأركانمنركنًاشّكلالذيواألساسيالثابتدورھامنالرغمعلىالداخلیةالیھودیة-اإلسرائیلیة

اآلونةھذهفيالعلیاالمحكمةتملكھاالتيالھائلةالصالحیاتوتعد14الفلسطیني.الشعبمواجھةفياالستیطاني
وتحظى15واحد.برلمانيمجلسغیرلھاولیسلھادستورالدولةفيوالتوازنات»«الضوابطلنظاماألساسيالضامن

الضوابطبغیابتتأثرالسعودیة،العربیةوالمملكةالمتحدةالعربیةكاإلماراتالدكتاتوریة،األنظمةفيضخھایجريالتياالستثماراتأنیبدوال15
التيقوتھمنالرغموعلىاإلسرائیلي،االقتصادیشھدھاالتيالفریدةالتقلباتتتناولالتيالنقاشاتمنیُستبعدفمافیھا.تاًماغیابًاالدیمقراطیةوالتوازنات

االئتالفیجریھاالتياإلصالح»«إجراءاتتوجیھویتولىإسرائیلفيتأثیراًالدراساتمراكزأكثروھو،للسیاساتكوھیلیتمنتدىقالھحسبما14
والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةفيالوحیدةالدولةھيإسرائیلإنوتحجیمھا،المحكمةصالحیاتتقلیصعندفاعھسیاقفيوتكراًرامراًراالحالي،

)OECD(التيالقوانینإلغاءتخولھمالتيالصالحیةالعلیاالمحكمةقضاةفیھایملكوالتيالقضاةالساسةفیھایختارالالتياالقتصاديالمیدانفي
الساسة.یصدرھا

https://www.timesofisrael.com/data-shows-major-drop-in-immigrants-from-former-soviet-union-considered-jewish/
https://www.timesofisrael.com/data-shows-major-drop-in-immigrants-from-former-soviet-union-considered-jewish/
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/04/in-jerusalem-attacks-on-christians-are-on-the-rise_6014400_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/04/in-jerusalem-attacks-on-christians-are-on-the-rise_6014400_4.html
https://www.timesofisrael.com/vandalism-discovered-at-maronite-christian-community-center-in-north/
https://archive.fo/5QDKg
https://www.nytimes.com/2023/02/23/business/tech-startups-israel.html?
https://archive.fo/5QDKg#selection-1163.323-1163.412
https://www.english.acri.org.il/post/___62
https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
https://archive.ph/Pl7i3#selection-887.153-887.300
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أنیُحتملالذيالھائلاألثرعنالنظربصرف،الیھودي-اإلسرائیليالجمھورأوساطفيقويبدعماإلصالحاتھذه
عنھا.یتمخض

یسمىماعلىیسیطرالذيسموتریتش،بتسلئیلقبلمنیُعیّنالدفاعوزارةفيمستقلوزاريمنصبإنشاءیُعّد-
الذینوالمستوطنینالفلسطینیینعلىحكمھاتبسطالتيالمحتلة،الفلسطینیةاألرضفياإلسرائیلیةالمدنیة»«اإلدارة
األمن«وزیربن-غفیر،إیتماریبسطذلك،معوبالتوازيمسبوق.غیرأمًرافیھا،عنھمالقانونیةالصفةتنتفي

الدفاع«جیشقیادةإشرافتحتتعملتزللمقوةوھوبرمتھ،الحدودحرسجھازعلىالمباشرةسیطرتھالقومي»،
المتقاعداإلسرائیليالجنرال،إیالندغیوراحذروقدالشرقیة.القدسفیھابماالمحتلة،الغربیةالضفةفياإلسرائیلي»
بكاملھا».اإلسرائیليالدفاعجیشإستراتیجیة«انھیارإلىیفضيقدالحالھذاأنمنالسابق،القومياألمنومستشار

اإلسرائیليالدفاعجیشوجھ«تغیّرقدالتغییراتھذهأنمنالمستوىرفیعيإسرائیلیینعسكریینقادةعدةوحّذر
مخاوفھعنالبعضوأعربالقتالیة.جاھزیتھوإضعاف[فیھ]»القیادةتسلسل«تقویضإلىتؤديقدأوجذریًا»تغییًرا
إلىیُفضيمماالقانون،وبحكمالواقعاألمربحكمالغربیةالضفةأراضيضمترّسخقداإلصالحاتھذهأنمن

الذيالمتنامياألثرإلىمضمونھفيیشیرماوھووتدعمھا،إسرائیلتمّولالتيالغربیةالجھاتمعالعالقات«تعقید»
التضامن.حركةتفرزهأنیمكن

نوعيمستوىإلىاألبارتھایدعلىوالقائمةإسرائیلتنفذھاالتي«التھوید»سیاسةتعزیزاألخرىالخططجملةومن
اإلسرائیليالیھوديالمجتمعداخلقطاعات-أقلبدرجةولو-تھددسیاسةإلىیتحول«التھوید»باتفقدجدید.

لتھجیراالستیطانياالستعمارإستراتیجیاتمنإستراتیجیةباعتبارهالدوامعلىتوظیفھجانبإلىالمھیمن،
16أراضیھم.وسرقةدیارھمعنقسًرااألصالنیینالفلسطینیین

الدستور)قوةلھقانون(وھوأساسقانونأيأنعلىینصالتشریعبشأنأساسقانونسناتجاهفيالحكومةتدفع-
قانونإلىویتحولأساسقانونبوصفھمكانتھیفقدالبرلمانأعضاءأصواتمنصوتًا61عنتقلبأغلبیةسابقًاُسنَّ

وحریتھ،اإلنسانكرامةبشأناألساسالقانونمكانةتقویضفيالقانونھذامنالرئیسيالھدفویكمن«عادي».
عضًوا.21مقابلعضًوا32بأغلبیةعشرةالثانیةدورتھفيالكنیستسنھالذي

وحریتھ]اإلنسانكرامة[بشأنأساسقانون«تحویلإنبقولھابروكاشیاأیاالالمتقاعدةالعلیاالمحكمةقاضیةعقّبتو
علىالمحكمةقدرةیقّوضكماقائمة،حكومةأيإلدارةوإخضاعھااإلنسانحقوقسمّوإنكاریعنيعاديقانونإلى

إنالقولواستطردتاألساسیة».حقوقھمأبسطیمسالذيالمتناسبغیرالضررمناألقلیاتأبناءأواألفرادحمایة
عنالتعبیروحریةالتمییز،وعدمالمساواةفیھا:اإلنسانبحقوقنحظىالتيالحیاةمناحي«جمیعیصیبقدالضرر
ومرةمنھ».والتحللالدینحریةفيوالحقالتنقل،وحریةالخصوصیة،فيوالحقالفردیة،الملكیةوحقوقالرأي،
ینعمالتياألساسیةالحقوقإلىعلیھا،ینطويالتيبالمفارقةتحسأنودونتصریحھا،فيبروكاشیاتشیرأخرى،
دأبتفقدالتأكید.وجھعلىاألصالنیینللفلسطینیینالواجبةالحقوقتلكإلىتشیرأندونبھا،اإلسرائیلیونالیھود

ھالتيالدعواترفضعلىاإلسرائیلیةالعلیاالمحكمة الفلسطینیینالمواطنینلصالح17المساواةإعمالبشأنإلیھاتوجَّ

«في:1948العاممنذاإلسرائیلياالستیطانياالستعمارأدواتمنأداةبوصفھاألبارتھایدبشأننوعھفياألولتقریرھافيالحّقمنظمةتقول17
الحقوقفيالتامة’المساواةفيالحقكفلاإلعالنأنمنوبالرغمیھودیة.دولةقیامعلىنصالذيإسرائیل،دولةقیامإعالنصدر،1948مایو/أیار
القوانینجمیعوفيمكتوب.دستورغیابفيدستوریةوثیقةتعدالتياألساس،القوانینفيیُكفللمالحقھذافإنرعایاھا‘،جمیعبینوسیاسیًااجتماعیًا
إسرائیلدولةأنوتقرراإلسرائیلیینللیھوداالمتیازھذاتمنحالتياألحكامتلكمرتبةدونمرتبةإلىالمساواةتنظمالتيالقانونیةاألحكامتنزلاألساس،

بسطتستھدفأنھاعلىإسرائیلتنفذھاالتيالتھوید»«إستراتیجیةالالئقبالسكنالمعنیةالخاصةالمتحدةاألمممقررةوصفتمثًال،،2012العامفي16
والضفةالشرقیةالقدسإلىوالنقبالجلیلمناالختالف،تماممختلفةوجغرافیةقانونیةسیاقات«فيقالت:حیثالفلسطینیة،األرضعلىالسیطرة
السكانیةالتجمعاتعلىخاصةبصفةویؤثرویھجرھا،بحقھاالتمییزویمارساألقلیاتیقصيإقلیمیًاإنمائیًانموذًجااإلسرائیلیةالسلطاتتُرّسخالغربیة،

الفلسطینیة».

المقاومةتفرزهالذياألثرفيیتمثل-«االبتكار»مجردولیساألیدیولوجي،والتزامھالغربيالتواطؤعلىأساساًتعتمدوالتي-اثنانعلیھایختلفال
نتیجةإسرائیلشھدتھاالتياالقتصادیةالطفرةكانتالمطاف،نھایةففيعلیھ.))BDS(إسرائیلمقاطعةحركةسیما(والالدوليوالتضامنالفلسطینیة
ھذهبفضلفُتحتإنمااإلسرائیلیةالمنتجاتأمامفُتحتالتياألسواقوعشراتالفلسطینیة،التحریرمنظمةمععقدتھاالتيأوسلوالتفاقیاتمباشرة

أمریكاإلىمنھاوالمواھباألموالرؤوسھروبشھدتأزمةأخطرإسرائیلواجھتوالثانیة،األولىالفلسطینیتیناالنتفاضتینفخاللاالتفاقیات.
إسرائیلمقاطعةحركةنشاطسجلھاالتيالنوعیةوالقفزة2014العامخاللغزةقطاعفيإسرائیلاقترفتھاالتيالمجزرةوعقبوأوروبا.الشمالیة

)BDS(باألثراالئتمانيالتصنیفووكاالتراند،مؤسسةقبیلمنالرئیسیة،األبحاثمراكزوأقّرتكبیرةضربةاإلسرائیلياالقتصادتلقىأعقابھا،في
علیھ.الحركةتفرزهالذي

https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://archive.fo/QFGab
https://www.ft.com/content/3d1939bb-8ebf-4421-afeb-0242809b191e
https://archive.fo/lQT2X#selection-909.83-939.363
https://archive.fo/lQT2X#selection-909.83-939.363
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/22/israeli-apartheid-web-final-1-page-view-1671712165.pdf
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/02/israels-policies-violate-right-housing-and-need-urgent-revision-un
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تنصوال.الدولةتسمالتيالیھودیة»«السمةتقّوضقدالمساواةھذهبأنفیھابارزونقضاةیدفعحیثإسرائیل،في
بخافیة.لیستألسباباألصلفيالمساواةإعمالعلىاإلسرائیلیةاألساسالقوانین

-إسرائیلفيالیھودیة»الھویة«لتعزیزدوالرملیون500نحورصدالمقررمناالئتالف،اتفاقاتفيجاءلماوفقًا-
دراسةلتحویلكذلكخططوثمةالمتزمتة.الدینیةالتعالیمتلقینتعنيأنھاعلى«العلمانیة»المؤسسةتفھمھاعبارةوھذه

طالبیعفيقانونًاتسنأناألولىوللمرةللحكومةیتیحقدماوھوالجیش،فيالخدمةتعادلقیمةإلىالتوراة
األمربحكمإعفاًءكانأنبعداإلعفاء،ھذاعلىقانونيطابعوإضفاءالعسكریةالخدمةمن(الیشیفا)الدینیةالمدارس
18دائًما.الواقع

عنمسؤول(المستقیل)الوزراءرئیسمكتبفيوزیرنائبنوعام)،حزب(منماعوزأفيالكنیستعضویبدي-
یؤكدالذيالتعلیم،«بتھوید»األساسيالتزامھالالمنھجي،التعلیمبرامجوعنالیھودیة»الھویةبأمنتُعنىسلطة«إقامة

التقدمیة.علىفیھاھوادةالحربرایةھيرایتنا«إنماعوز:یقولوالیھود.وتفّوق(الھاالخاه)الیھودیةالشریعة
ستكونالنواحي.منناحیةكلفيباالعترافتحظىالیھودیةأنمننتأكدأنوعلیناالقائم،الوضعتغییریجب

تخدمولنبھا،االعترافالجنسانیةالھویةمتعدديأُسرتنالولنالعام.الحیّزفيالسبتبحرمةتتقیّددولةإسرائیل
أسرھن».ورعایةالزواجفيیتمثلإسھامھنإناإلسرائیلي.الدفاعجیشفيالنساء

تمارسالتيالدینیةللمحاكمالممنوحةالصالحیاتنطاقتوسیع«الحكومياالئتالفوضعھاالتيالخططوتشمل-
المرأةضدالعنفتحاربالتيالمبادراتومقاومةالعامالحیزفيالجنسینبینالفصلوترسیخالمرأة،ضدالتمییز
ھجومیلقى»للنساءكره«مناالئتالفیكنّھمافتئوماالبیت».فيالذكورسلطةعلىالمحافظةشعارتحت

منالمستوحاةالخادماتمالبسیرتدینوھنالنساءمنالعشراتخرجتوحیفا،والقدسأبیبتلففي19المعارضة.
The«أتوودمارغریتكتاب Handmaid’s Tale«یقمعمتخیًالأصولیًامجتمًعایتناولالذيالخادمة»]،[«حكایة
ویضطھدھن.النساء

كانإذاشخصأليالخدمةتقدیمرفضفي،األطباءفیھمبمنالخدمات،لمقدميالحقتمنحتشریعاتاقتراحیجري-
اإلسرائیلیینیمّكنأنھعلىبعیدحدإلىھذاویُفسَّرالدینیة.معتقداتھممعیتعارضأنلھ/االخدمةھذهتقدیمشأنمن
منللیھودبلفحسب،والمسیحیین)(المسلمینللفلسطینیینلیسالخدماتتقدیمرفضمنالحیاةمناحيجمیعفي

األصولیةوتقوموغیرھن.االحتشامإلىتفتقرمالبسیرتدیناللواتيالیھودیاتوالنساءالجنسانیةالھویةمتعددي
ذلك،مقابلوفي20والعنف.العنصریةالكراھیةوتعززاإلقصاءعلىالدینیة،األصولیاتجمیعشأنشأنھاالیھودیة،

Jewish«مزفینسكيونورتونشاحاكإسرائیلنشرهالذيالكتابمثًال،انظر،20 Fundamentalism in Israel«إسرائیل»].فيالیھودیة[«األصولیة

االستعمارياإلسرائیليالمجتمعفيالدوامعلىموجوًداوالعنفاالجتماعيالنوعأساسعلىوالتمییزالبنیوياألبويوالنظامالنساءكرهكانبینما19
منبطرقالعامالحیزفيالدینیة/األرثوذكسیةالقوانینمنالمزیدتفرضأنالجدیدةالحكومةتحاولالمفرطة،العسكریةبنزعتھیتسمالذياالستیطاني

وقدوالدولة،«الكنیس»بینقطحقیقیًافصًالنفسھا،تسميحسبمایھودیة»«دولةبوصفھاإسرائیل،تفرضولمالمرأة.حقوقھضمفيتمعنأنشأنھا
المرأة.حقوققمعفياألھمیةبالغبدورالدوامعلىالدینیةالمؤسسةاضطلعت

الیھوداألولالصفطلبةتعدادمنالمائةفي40نسبتھومااإلسرائیلیةالمدارسفيالیھوداألطفالربع(الحریدیین)المتزمتینالمتدینینأطفالیشكل18
علیھاویفرضنفسھ،الوقتفيبھاباالعترافتحظىرسمیةغیرمدارسفي-المائةفي74-المتزمتینالمتدینینأبناءمنالتالمیذمعظمویدرس.فیھا
التمویل.منالمائةفي75نسبتھماعلىحصولھامقابلتعتمده)الالمدارسھذهمعظمأن(معالعلمانياألساسيالمنھاجمناألكبرالشطرتعتمدأن

الدولة،منمتناسباًمبلًغاوتتلقىاألساسيالمنھاجمنأصغرشطًراتدّرس«معفاة»مدارسفياآلخرینالحریدیینالتالمیذمنالمائةفي22.5ویدرس
الرجالنصفسوىیشاركوالبكاملھ.األساسيالمنھاجوتدّرسكاملةإدارةالدولةتدیرھاحریدیةمدارسفيالتالمیذمنالمائةفي3.5یتعلمحینعلى

المتزمتینالمتدینینیحّضالذيالدافعأنمنقلقھاالصھیونیةاإلسرائیلیةالعلمانیةالمؤسسةتخفيوالالعمل.سوقفياإلسرائیلیینالمتزمتینالمتدینین
التمویلبزیادةالحكومةقطعتھالذيالوعدإلىبالنظربعید،حدإلىویتراجعیتضاءلقدالعملقوةفيالمشاركةأوالعلمانيالتعلیمتحصیلعلى

أنمنالدیموغرافیة،المؤشراتفيالھوسیتملكھاالتياإلسرائیلیة،العلمانیةاألشكنازیةالمؤسسةھذهالعمیقالقلقویساورالتوراة.لدراسةالمخصص
للغایةالمرتفعةالخصوبةمعدالتظلفيوذلكمضى،وقتأيمنأكثراألفقفيیلوحباتقویًااقتصاًدابوصفھاإسرائیلمستقبلیعتريالذيالتھدید

الاإلسرائیلي،المجتمععناالنفصالإلىتفترالالتيوتطلعاتھماإلسرائیلي)المتوسطفيعلیھھيماضعفتبلغ(حیثالمتدینینھؤالءأوساطفي
والغالبیةالعصري.اإلسرائیلياالقتصادفيعمليبدوریضطلعوالكيمجھزینغیرمعظمھمیتركالدینيتعلیمھمأنإلىوبالنظرفیھ،االندماج
یدیداالبروفیسورویعلق.بالجامعاتااللتحاقمتطلباتمناألدنىالحدتستوفيالالمتزمتةالدینیةللطوائفالتابعةالثانویةالمدارسخریجيمنالعظمى
اآلن،أمایرام.ماعلىاألمركانصغیرة،جماعةیشكلونالحریدیونكان«عندمابقولھ:ذلكعلىالمؤثر،الیھوديالشعبسیاساتمعھدرئیسشتیرن،

عملھا».تأدیةعلىالقدرةتملكلنالبالدأنیعنيالحریدیینمنالكبیرةاألعدادمنالرغمعلىذلكباستمرارالسماحإنمستحیل.فھذا

المساواةإعمالضماناتتوفرالتياإلسرائیلیةالمدنیةبالجنسیةلالعترافإلیھاترفعالتيااللتماساترفضعلىالعلیاالمحكمةدأبتوقدیھودیة».دولة
وقدالیھودي».للشعبیھودیةدولةتكونأنعلیھ:إسرائیلتقومالذيالتأسیسيالمبدأللخطر«یعّرضقدذلكأناعتبارعلىالمواطنینجمیعبین

التيالطعونالمحكمةرفضتكماالكنیست،في»مواطنیھالجمیعالدولة«قانونومشروعالكاملةالمتساویةالحقوقبشأننقاشبإجراءالسماحرفضت
جرا.وھلمإسرائیل،إدارةسلطةإدارةفيالعنصريالیھوديالقوميالصندوقیملكھاالتيالھائلةالصالحیاتعلىرفعت

https://www.timesofisrael.com/supreme-court-rejects-israeli-nationality-status/
https://www.axios.com/2022/12/29/israel-netanyahu-far-right-government-ben-gvir-smotrich
https://www.jpost.com/opinion/article-724434
https://archive.fo/5xRoF#selection-693.341-697.115
https://www.israelhayom.co.il/celebrities/local-celebrities/article/13575982
https://archive.fo/OZ1Ko#selection-825.0-829.8
https://archive.fo/elrYS
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/protesters-in-tel-aviv-carry-massive-declaration-of-independence-dozens-dress-as-handmaids/
https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1671976472-doctors-should-be-able-to-refuse-treatment-on-religious-grounds-israeli-lawmaker
https://www.plutobooks.com/9780745320908/jewish-fundamentalism-in-israel/
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/middleeast/israel-ultra-orthodox-parties.html
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/middleeast/israel-ultra-orthodox-parties.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24405715
https://www.adalah.org/en/content/view/9660
https://archive.fo/8309R
https://archive.fo/8309R


9

أيإطالقتجنّبإلى،العنصریةبمناھضةثابتًاالتزاًماتلتزمحركةبوصفھا)،BDS(إسرائیلمقاطعةحركةتدعو
للسامیة.المعادیةالمشاعرتثیرقدتحلیالتأيإجراءأوتعمیمات

وبخالفاإلسرائیلیة،الحكومةفيالیھودیةلألصولیةالمتنامیةالقوةعلیھاتنطويالتياألخرىالمھمةالجوانبمن-
إسرائیلتضعھالذيالتعریفعلىالقیودمنالمزیدفرضمنیُتوقعماالفلسطینیین،علىتفرزھاالتيالجلیةاآلثار
الیھودیة.األرثوذكسیةالطائفةغیرمنالحاخاماتبشھادةالیھودیةالدیانةیعتنقونالذینأولئكیقصيوالذيللیھود،

ومنأرثوذكسي.غیرحاخامیّدعلىالیھودیةإلىتحّولمنبیھودیةالدولةاعترافسحبإلىبن-غفیردعافقد
المتحدةالوالیاتفيوخاصةًاألرثوذكس،غیرالیھودمنالمالیینغضبتدابیرمنیشبھھوماذلكیثیرأنالمحتمل

الجماعاتأمامالفرصمنأكبرقدًرایُیّسرممایھودیة،طائفةأكبرتشكلفیھااإلصالحیةالیھودیةتزالالالتي
BDSًحركةفيدورھایحتلوالتي-للصھیونیةالمعادیةالتقدمیةالیھودیة أكثرأھمیتھوتزدادبلللغایةھاماًموقعا

لھا.والمساندةالدعملحشد-قبلذيمن

إلستراتیجیةقاصمةضربةموّجھاًللمثلیین»،معاٍدفاشي«أنامؤخًراالحكومةفيالوزراءكبارأحدقالسابقة،في-
بسالسة.تسیركانتالتي)pinkwashing(الورديالغسیل

الثاني/ینایركانون27یومفيالمحتلةالشرقیةالقدسفيإسرائیلیینمستوطنیناستھدفالذيالھجومأعقابفي-
كرهطالماأیًضا.للیساریین!»«الموتھتافھمرددواوإنمافحسب،-للعرب!»«الموت-المستوطنونیھتفلم،2023
(منالصھیونیةالمؤسسةنواةمعظمھمفيشكلوا«یساریین»،إسرائیلیینیھوًدایعتبرهماالمتطرفاإلسرائیليالیمین
العلیاالمحكمةفيالبارزینوالقضاةالبیدویائیررابینوإسحقبیریزشمعونوأمثالالعملحزبزعماءقبیل

المقامفيأسسھأرسوامنھمكانواالذيواألبارتھاید،االستیطانياالستعمارنظامیرسخواأنأرادواممنوغیرھم)،
یبدونبالتاليوكانواالنظام،ھذاوجھلتغطیةالالزماللیبرالیةالدیموقراطیةقناععلىاإلبقاءإلىسعواأنھمبید،األول

منالمالیینحبسأجلمنالتاریخیةفلسطینمنضئیلجزءعلىالسیطرةمنجانبعنللتنازلاالستعداد
االستیطانياالستعماريالنموذجغزةقطاعیمثللھؤالء،فبالنسبةفیھ.غیتوھات/بانتوستاناتفيالفلسطینیین

نھبأيالتاریخیة،فلسطینأرجاءشتىفياألصالنیینالفلسطینیین«مشكلة»معالتعاملكیفیةیبینالذيالمثالي
».العربمنعددبأقلاألرضمنمساحةأكبر«

للسكانالدیموغرافیةاألغلبیةأمدبإطالةاالستیطانیةالمستعمرةتأمینوشاملة:نھائیةغایة«الیساریة»المؤسسةولھذه
الیھودعلىالمتطرفونالیمینیونالمستوطنونیشنھالذيالھجومغداوقدالمقبلة.العقودمدىعلىوتفوقھمالیھود

یجدعنھم،اإلنسانیةالصفةینزعونالذیناألصالنیینوبینبینھمفیھیساوونوالذي«الیساریین»اإلسرائیلیین
.الجدیدباألمرلیسالھجومھذاأنمعالحكومة،وزراءكبارمنوالدعمالتشجیع

بحكمواالستعمارالصھیونیةیناھضونالذینالحقیقیون،الیساریوناإلسرائیلیونالیھودیبتعدذلك،منالنقیضفعلى
21فیھ.ینخرطونوالالمؤسسيالجدلھذاعنواألبارتھاید،االستیطانياالستعمارأركانتقویضویؤیدونتعریفھم

الدرجةفيلالختالفالرئیسیةالمؤشرات)6(
تتسارعالذيالوقتفيقسوةأكثرواألبارتھایداالستیطانيباالستعمارالمرتبطةالمتواصلةالسیاسةغدتللفلسطینیین،بالنسبة

ویرفضالدولیةالعالقاتتجاهالغطرسةمنبكثیرأكبربقدریتسمنھجعلىتنطويالتياألمدالطویلةالخططوتیرةفیھ
وأوروبا:المتحدةالوالیاتفيجرائمھافيإسرائیلشركاءعنھایعربالتياألصیلةالمخاوفبصراحة

ضمھایكنلمإنالمحتلة،الفلسطینیةاألرضمعظمضمالمطاف:نھایةفيالمتطرفالیمینحلمتنفذالحكومةھذهإن-
قانونیةصفةو«إضفاءاالستیطانياالستعماروتیرةزیادةخاللمنالقانونبحكموربماالواقعاألمربحكم،كلھا

ترامبأعلنھاالتيالضمخطةمعیتماشىوبماالمحتل،السوريالجوالنمرتفعاتفياالستعماریشملبماعلیھ»،
بالفعل.القانونبحكمالضمصعیدعلىالرسمیةالخطواتأولىاستُھلتوقدالقرن».«صفقة/ونتنیاھو

،2005العامفيوالشتاتالتاریخیةفلسطینفيالفلسطینيالمجتمعغالبیةأطلقتھالذي،)BDS(إسرائیللمقاطعةالتاریخيالنداءیخاطب21
السیاسیةاألحزابالنداءعلىصادقتوقدالتحرر،سبیلفيالنضالمسیرةفيمحتملینشركاءباعتبارھملالستعمارالمناھضیناإلسرائیلیین
المجتمعفيالضمائرأصحابإلى«نتوجھالنداء:فيجاءحیثالشتات،وفيالتاریخیةفلسطینفيالفلسطینیینمنعریضوقطاعالفلسطینیة
الحقیقي».والسالمالعدالةتحقیقأجلمنالنداءھذالدعماإلسرائیلي

https://bdsmovement.net/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://www.timesofisrael.com/ben-gvir-calls-for-revoking-state-recognition-of-reform-conversions/
https://www.nytimes.com/2022/11/20/nyregion/israel-netanyahus-american-jewish-community.html
https://archive.fo/mFUoh#selection-891.17-891.159
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://www.ynet.co.il/news/article/hyyzv511ni
https://www.972mag.com/the-violent-roots-of-israels-labor-party/
https://www.972mag.com/the-violent-roots-of-israels-labor-party/
https://carnegie-mec.org/diwan/79991
https://www.facebook.com/watch/?v=312361713581533
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://apnews.com/article/west-bank-benjamin-netanyahu-israel-government-e36ed7260e0398406d9a8ba319b0b741
https://twitter.com/sfardm/status/1628773117391667205
https://bdsmovement.net/ar/news/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%80%D9%80%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%80%D9%80%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D9%80%D9%80%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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الیمینيالتیارمنوشركاؤهاللیكودحزبترأسھاالتيتلكوخصوًصاالمتعاقبة،اإلسرائیلیةالحكوماتعملت-
یكنلمإنبالفعل)،1949للعامالھدنة(حدوداألخضربالخطیسمىمامعالمطمسعلىرویًدارویًداالمتطرف،
(الفلسطینیوناإلسرائیلیةالجنسیةیحملونالذینالفلسطینیینمعاملةمنمتزایدةوتیرةاألمرھذاشملوقد22بالقانون.

«عربًاعادواماأنھموعلى«األعداء»،األصالنیینالفلسطینیینالعربالسكانمنبوصفھم)1948العامأراضيفي
یسلّمواأنالواقعاألمربحكمعلیھمویتعینأخرىبقاعفياآلخرینالفلسطینیینعنتمییزھمیجبإسرائیلیین»
أساسھ،فياالضطھادعلىیقومالذيالعاماالستیطانياالستعمارنظامظلفيالثانیةالدرجةمنكمواطنینبوضعھم
أكبربدرجةالحالیة،اإلسرائیلیةالحكومةعھدفيالتوجھ،ھذامعالمتتضحوسوفقدرھم.ھوالوضعھذاباعتبار
ھبةخاللصورھاأبھىفيتجلتالتيالفلسطینیینوحدةعلىالزخممنأكبرقدًرایضفيمماإخفائھ،صعوبةوتزید
أوالكھانیةاألفكارتلقىأنالیومالمتوقعومنالتاریخیة.فلسطینربوعجمیعفيشرارتھاانطلقتالتي2021أیار

فيالفلسطینیةالسكانیةالتجمعاتبحقالعرقيالتطھیرأعمالتصعیدترىوالتيكھانا،منالمستوحاةاألفكار
واللیكود،العملحزبيزعماءكباربینعقودمدىعلىشائعةكانتوالتي»،الستاتیكيالتھجیر«أو،1948فلسطین
السائد.اإلسرائیليالتیارأوساطفيقبلذيمنأكبررواًجا

الیھودھیمنةتوطیدإلىترميالتيالحكومياالئتالفخططإناألسبق،اإلسرائیليالشتاتوزیر،شاينحمانقال-
منیزیدقدأمروھوالعالم،امتدادعلىاألرثوذكسغیرالیھودتنفّرقدوترسیخھاإسرائیلفيالمتزمتینالمتدینین

ممابقعةأيفيالجنسینبینالمختلطةالیھودیةالصلواتحظرالخططھذهوتشمل23إسرائیل.وبینبینھمالھوة
القدیمةالبلدةفيالعرقيللتطھیرسكانھتعرضالذيالمغاربةحيعلى(المقامة24الغربيالحائط«ساحة»یسمى
غیرجدأحفادتجریدإلىیفضيممااالستیطاني،االستعماريالعودة»«قانونمن«الحفید»بندإلغاءوالمحتلة)بالقدس
العنصري.القانونھذابموجباألھلیةمنوحفیداتھیھودي

علىالمحتملةالفتاكةوآثارھاإسرائیلفيالیھودیةاألصولیةالصھیونیةنفوذتصاعدیتناولالذيالنقاشبات-
الحكومة.ھذهظلفيأكبرعلنیاًطابًعایكتسيأحوالھ،أغلبفيللرقابةیخضعكانوالذياألصالنیین،الفلسطینیین

الجماعیةاإلبادةارتكابإلىالدعوةعلىعقود،مدىعلىالیھودیة،األصولیةالصھیونیةالشخصیاتدأبتفقد
تفسیراتھذهدعوتھمفيیوظفونوكانوامنھم)،الفلسطینیین(وخاصةالعربوالمسیحیینالمسلمینبحقوالمجازر
كبیرإلیاھو،شموئیلاحتفىالمثال،سبیلفعلىوتبریرھا.تسویغھاأجلمن(الھاالخاه)الیھودیةللشریعةمتطرفة

للزلزالنتیجةوسوریاتركیافياآلالفعشراتبموتالحالیة،الحكومةفيالوزراءأحدووالدصفدحاخامات
إسرائیل.«بأعداء»حلّتإلھیة»«عدالةوأسماه،2023شباطشھرفيالبلدینضربالذيالمدمر

قویةتحالفاتشكلتقدواألصولیة،الفاشیةمنأقلبقدراتسمتوالتينتنیاھو،قادھاالتيالسابقةالحكوماتكانتإذا-
تقریبًاكلھاتجاھروالتيالعالم،فيواالستبدادیةوالسلطویةالمتطرفةالیمینیةواألنظمةوالحركاتاألحزابمع

إلىالتحالفاتبھذهتمضيأنلھاالمتوقعمناإلطالق»علىعنصریة«األكثرالجدیدةحكومتھفإنللسامیة،بمعاداتھا
السعودي.الدكتاتوريالنظاممعالعالقاتتطبیعفيتكمنمثًال،الدبلوماسیة،فأولویتھتماماً.جدیدمستوى

فلنالتشریع،ھذاُسنحال«فيبقولھ:المرتقبالقانونمشروععلىمفارقة،بأيیحسأندونالبید،یائیرالسابقاإلسرائیليالوزراءرئیسعقّب24
األشخاصبحقالتمییزوممارسةالمرأةالضطھادرمزإلىللوحدة،رمًزاكونھعنعوًضاالغربي،الحائطیتحولسوفحًرا.بلًداإسرائیلتعود

العالم».یھودمعتحالفناوتقویضالعلمانیین

إلىیسعونالذینفأولئكالعالم.ھذافيالعرفیحكمھاالثنائیةالعالقاتأنإسرائیلتكتشف«قدالعمل:حزبمناألسبقالوزیرشاي،نحمانیقول23
التصنیفتخفیض[على]-هللاسمحال-أوالسامیةمعاداةعلىالحربوفي)،BDS(إسرائیلمقاطعةحركةعلىالحربفيالشتاتیھوددعمتأمین

إرادتھموبدافعالتقدیر،وبدافعالحب،بدافعاآلنذلكیفعلونإنھمذلك.علیھمیجبوالھناك.لیسواالشتات][یھودأنیجدونسوفإلسرائیلاالئتماني
یزیدالتي،الیھودیةاإلصالحیةالحركةأطلقتوقدبدورھم».حسابًالھایحسبوالنفھملھم،حسابًاتحسبالإسرائیلدولةأنیرونعندماأماالطیبة.
كانلوكماإدارتھیمكن«الالغربيالحائطإنوقالتمطلق،»و«عار«بلطجة»اسمالقانونمشروععلىالمتحدة،الوالیاتفيالملیونینعنأتباعھاعدد
عنالمتزمتینالمتدینینالیھودنسبةتزیدالحینفياألمریكیین،الیھودمنالمائةفي60نحووالمحافظوناإلصالحیونالیھودویشكلحریدیًا».كنیًسا
منھم.المائةفي10

تاًماطمًسااألخضر»«الخطمعالمطمسعلىالعملأطلقمنھو،1967العامفيالفلسطینیةاألرضاحتاللقادالذيالعمل،حزبكانالواقع،وفي22
الحكمسدةإلىنتنیاھویتزعمھالذياللیكودحزبعادوعندما.1967العامفيحكومتھعنصدررسميقرارفيالواقع،أرضعلىثمالخرائط،من
الضفةأراضيعلىالمقامةالمستعمراتتوسیعطریقعنالخطذلك»مسحإعادة«علىتقومبسیاسةالتزامھأبدىأنعنیزدلم،2009العامفي

األصالنیونالفلسطینیونعملكماكذلك.الدولیةالساحةوعلىاإلسرائیلیینالیھودأوساطفيالداخليالصعیدعلىعلیھاالشرعیةالصفةوإسباغالغربیة
األرض(فيالفلسطینيالشعبشرائحمنأساسیتانشریحتاناتحدتحیث،الخطذلكمحوعلىیخوضونھا،التيالمقاومةخاللومنجانبھم،من

مظاھرمنتشملھبماالتحرر،سبیلفيللنضالمشتركةمسیرةفي)1948العامفيالمستعمرةالفلسطینیةواألرض1967العاممنذالمحتلةالفلسطینیة
متنوعة.وسیاقات

https://www.middleeasteye.net/news/israels-palestinian-minority-has-good-reason-fear-trumps-plan
https://www.ynet.co.il/news/article/skyz9cg6s?
https://www.timesofisrael.com/coalition-advances-law-to-nix-egalitarian-western-wall-plaza-curb-women-of-the-wall/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1650013
https://www.ynet.co.il/news/article/s1uazfjbi#autoplay
https://adc.org/racist-incitement-by-israeli-leaders-must-end/
https://www.jstor.org/stable/25501623
https://www.jstor.org/stable/25501623
https://www.timesofisrael.com/top-national-religious-rabbi-says-deadly-quake-in-turkey-syria-is-divine-justice/
https://www.ynet.co.il/news/article/skyz9cg6s?
https://www.timesofisrael.com/coalition-advances-law-to-nix-egalitarian-western-wall-plaza-curb-women-of-the-wall/
https://archive.fo/JVtr3
https://archive.fo/tOQ3C#selection-1261.423-1261.551
https://archive.fo/68URL
https://archive.fo/68URL
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العامفي،دیرمررونواشنطن،لدىالسابقإسرائیلوسفیرالحالیةالحكومةفياإلستراتیجیةالشؤونوزیرقال-
یبدون«الذیناألمریكییناإلنجیلیینمعالتواصلنحوطاقتھامنأكبرقدًراتوجھأنلھاینبغيإسرائیلإن2021

تقدمھالذيالدعم«عماد»یشكلونالمسیحیینالصھاینةإندیرمروقالالیھود.معتواصلھامنمعھا»التعاطف
وتشكلكبیر».حدإلى[إسرائیل]منتقديجملة«مناالمریكیونالیھودیعدحینعلىإلسرائیل،المتحدةالوالیات
الطوائفأقوىإحدىیمثلونإنھمالقولیمكنالذینالمسیحیین،الصھاینةمعإسرائیلتعقدھاالتيالوثیقةالشراكة

الأكبرتھدیًداأیًضا)،الجنوببلدانفيمتزایدوبقدرالغرب(فيالعالممستوىعلى25فیھاالسامیةمعاداةتتغلغلالتي
بلفحسب،وحیاتھمالدینیةالطوائفأبناءمنوغیرھمالجنسانیةالھویةومتعدديوالنساءالفلسطینیینحقوقیكتنف
التحذیرعلىالتقدمیةالیھودیةالجماعاتمنبالقلیللیسعدددأبحسبماالعالم،أرجاءشتىفيالیھودسالمةیھدد
منھ.

المستجداتأبرزمسبوقة:غیرردود)7(
-نسبیًاالعلمانیة-الصھیونیةاألشكنازیةالمؤسسةقلقالناشئةالمستجداتمنالكثیروغیرھاأعالهالواردةالتطوراتأثارت
األماكن،منوغیرھاالمتحدةالوالیاتفيالیھودأوساطوفيإسرائیلفيعقودمدىعلىوھیمنتھاسیطرتھاتبسطكانتوالتي

تبوأتأنمنذتتبّدىتزللمالتيالمؤشراتأھمبعضیليوفیمامسبوق.غیرنحوعلىاضطرابھاإلىوأّدتوأغضبتھا
الخوفعنناھیكداخلھا،منإسرائیلیعتريالذي«الوجودي»التھدیدمنالجزعتعكسوالتيالحكم،سدةالجدیدةالحكومة
26ومقاطعتھا.إسرائیلعزلةتصاعدإزاءكثیرة،حاالتفيضمنیًاعنھالتعبیریردالذيالمتنامي

ShutDownNation(27#(المتھاوياالقتصاددولةإلىالناشئة»الشركات«دولةاالقتصادیة:التداعیات7-1

التیارمنمتزایدةأعدادأوساطفيوالحنقالغضبمنأكبرقدًراإطالقھاالحكومةتزمعالتيالقضائیة»«اإلصالحاتأثارت
بنكمحافظحّذرفقدالسابق.فيأخرىمادیةإجراءاتأوخططأيأثارتھاالتيتلكمنوالغربإسرائیلفيالسائد«اللیبرالي»
التيالمخاوفنقلبأنھالتقاریروأفادتإسرائیل.باقتصادالضررتلحققدالشاملةالقضائیةإصالحاتھأنمننتنیاھوإسرائیل
فيالقضاءمنظومةإصالحأنفیھارأواوالتيدافوس،فيالعالمياالقتصاديالمنتدىفيشاركواممنزمالؤهبھاشاطره
بالعملة،الضرراألمرھذایُلحقأنالمحتملومنالقائمة.والتوازناتالضوابطیقّوضأنشأنھمنشامًالإصالًحاإسرائیل
یعيالكانإسرائیلبنكمحافظأنویبدو.األجنبياالستثمارینفّروللبالداالئتمانيالتصنیفبخفضیقضيقرارإلىویؤدي
،اإلسرائیلییناألعمالقطاعأربابمنسیأتيكانفیھااالستثماروبیئةإسرائیلاقتصادفيالثقةبحجبتصویتأولأنحینئذ
األجانب.ولیس

وھروبإسرائیلفياالقتصادياالستقرارضعفعواملتتناولمؤشرات)BSD(إسرائیلمقاطعةحركةنشرت،2023شباط/فبرایر14یومفي27
الوسم/الشعاروصكتالناشئة»الشركات«دولةباعتبارھانفسھاعلىإسرائیلتسبغھالذيالوصفمنفیھاسِخرتحیثمنھا،األموالرؤوس

#)ShutDownNation(فيأبیبتلفيالشوارعإلىخرجواالذیناإلسرائیلیونالمحتجوناستحوذالحین،ذلكومنذالمتھاوي»].االقتصاد[«دولة
ذلكاعتمدحیثتایمز»،«فایننشالصحیفةفيرأيكاتبذلكفيحذوھموحذاكبیرة،الفتةعلىووضعوهالشعارھذاعلىالثاني/ینایركانون25یوم

آذار/مارس.2یومفيعمودهفينشرهالذيللمقالعنوانًاالشعار

بما)،BSD(إسرائیلمقاطعةحركةتفرزھاالتيالمتعاظمةاآلثاربشأنالخطرناقوسیدقوناإلسرائیلیینالزعماءكبارانفكما،2013العاممنذ26
المستوىعلىواالقتصادیةالمالیةالمقاطعةأنمنلیفنيتسیبيحینھفيالعدلوزیرةحذرتمثًال،،2013العامففياالقتصاد.علىتأثیرھایشمل
«إنلیفنيوقالتالوقت.مرورمعالبالدبقیةإلىتصلسوفولكنھا)،1967(المحتلةالفلسطینیةاألرضفيالمقامةبالمستعمراتاستُھلتالدولي

بھا».الشعورإلىبھمالمطافینتھيسوفیبصروھاأنیریدونالالذینوأولئكمطّردة.وبوتیرةموحدإطارفيالتقدموتحرزتتحركالمقاطعة

لتخلیصالمسیحعودةتعنيأنھاعلىمجّدو""معركةالمتحدةالوالیاتفيإسرائیلتناصرالتياألصولیةالمسیحیةالصھیونیةالضغطجماعاتتفسر25
ویدخلونیُبادون«سوففكلھمالمسیحیةاعتناقویرفضونبھیؤمنونالالذینھؤالءأمااألبدیة.اللعنةمنغیرھمدونوحدھمبھیؤمنونالذینأولئك
لھتعرضالذيالعرقيوالتطھیرفلسطینفيالصھیونياالستیطانياالستعمارأنعلىالصھاینةالمسیحیوناستقروطالمالھؤالء.خالصفال،»جھنم

المسیح.عودةتحفزعواملبھمتحّلالتيالمستمرةوالنكبة1948العامفيالفلسطینیون
End«كتابصاحباألمریكياإلسرائیليالكاتب،غورنبیرغغیرشومیقولالمقام،ھذاوفي of Days«باالستشھادیحظىكتابوھواألیام»][«نھایة
الیھوديللشعبالحبیكنّونفالالصھاینة][المسیحیونأما...دینھمعنیتحولونأوالیھود«یموتالمسیحیین:الصھاینةبشأنواسعنطاقعلىبھ

تبلغالتيبتلكالمسرحیةولیستقط،الجزئیةتلكفيأداءتجربةنخضلمنحن...مسرحیتھم.فيقصتھم،فيشخصیاتبصفتنایحبونناإنھمالحقیقي.
منھا».الرابعالمشھدفيالیھودیختفيحیثمشاھدخمسةمنمسرحیةأساًسافھيیحبكونھا،التيللمسرحیةأنصّتفإذالنا.بالنسبةمحمودةنھایة

https://archive.fo/PijKl#selection-873.0-873.149
https://bdsmovement.net/Israel-Shut-Down-Nation
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/bank-of-israel-governor-warns-netanyahu-that-judicial-overhaul-could-hurt-economy-reports
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/bank-of-israel-governor-warns-netanyahu-that-judicial-overhaul-could-hurt-economy-reports
https://archive.fo/UwSLH
https://www.ynetnews.com/articles/0%2c7340%2cL-4471199%2c00.html
https://www.vox.com/2017/12/12/16761540/jerusalem-israel-embassy-palestinians-trump-evangelicals
https://www.vox.com/2017/12/12/16761540/jerusalem-israel-embassy-palestinians-trump-evangelicals
https://www.cbsnews.com/news/zions-christian-soldiers/
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مدىعلىازدیاًداإسرائیلفيالفسادشھد«لقدالسنوي:تقریرھامسودةفي28والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةوقالت
تزعزعأنمنالمنظمةوحذرتالمنظمة».أعضاءمناألخرىالبلدانفيعلیھھومماأعلىویعدالمنصرمةالقلیلةالسنوات

اإلسرائیلي.االقتصادفيمًعاواألجنبیةالمحلیةاالستثماراتفقدانعنیسفرقدالقضاءومؤسسةالعامةالمؤسساتفيالثقة

یدفيالھائلةالسیاسیةالسلطةتركیز«إننتنیاھو:إلىبھابعثوارسالةفياإلسرائیلییناالقتصادخبراءكبارمنالمئاتوقال
منخبیًرا56حذرذلك،وبعدمضاف][التوكید».البالداقتصادیشلقدمتینةوتوازناتضوابطغیابظلفيالحاكمةالجماعة
المذكورةاإلصالحاتأنمن،نوبلبجائزةفازواممنخبیًرا11فیھمبمنالعالم،مستوىعلىالمعروفیناالقتصادخبراء
إسرائیل].»[فياالقتصاديوالنمواالزدھار...علىبالضرر«تعودكانت

إنتلشركةرئیسنائبوایزفیلد،تساحيوھوالفائقة،التكنولوجیاقطاعفيوتأثیًرانفوًذاالتنفیذیینالرؤساءأكثرانضموقد
وقدإسرائیل.فيالعمالقةالشركاتمنالعدیدتأسیسفيساعدُت«لقدمؤخًرا:قالحیثاالحتجاجات،إلى،العمالقةاألمریكیة
التياألسبابأبیّنأنعلىالقدرةأملككنتوطالماالصناعة.بھذهوملتزمبذلكأعتزوإسرائیليصھیونيألننيھناأسستھا
التيباألسبابالجنسیاتالمتعددةالشركاتمدیريإلقناعكثیرةمراتفيليالدعوةُوّجھتوقدھنا.منشيءكلإدارةتوجب
ھذا».منیعانيالذيالوحیدولستنفسي،فيماشيءانكسرالماضیة،القلیلةالسنواتفيھنا.إلىالقدومإلىبھمتحدو

إنالقولویمكن[إسرائیل]».منالمتقدمةالتكنولوجیاقطاعاختفاءتسبقلحظةفينعیش«إنناالقول:إلىوایزفیلدوخلص
وبمشروعھابالصھیونیةاألیدیولوجيااللتزامبھیضطلعالذيالمعتبرالنفوذعلىالیومھذاحتىاألھمالمؤشریمثلوایزفیلد

تحفھاالتي«األمنیة»الظروفمنالرغمعلىإسرائیلإلىالھائلةاألجنبیةاالستثماراتتوجیھفياالستیطانياالستعماري
عادیة.غیرمخاطر

«تدھورإلىتؤديقدالمزمعةاإلصالحاتإنقالحیثالقلق،یساورھمالذینالمستثمرینإلىصوتھ)HSBC(بنكضّمكما
العملة».علىبالتاليبظاللھاوتلقياالستثماربیئة

اإلسرائیليالمعھدرئیسباكمان،لیوأوجزإسرائیل،فيالتجاریةاألعمالأوساطفيالسائدالمزاجعنالتعبیرسیاقوفي
«المستثمرونبقولھ:إسرائیلفياألوساطھذهتساورالتيالمخاوفناشئة،شركة2,500تضمحاضنةوھو،لالبتكار

أنأعتقدكنتلو...نتحدث‘.ثمدكتاتوریًا،أمدیموقراطیًانظاًماكنتمإذاماقرروا’أوًال،ویقولون:الوراءإلىخطوةیتراجعون
النارنطلقأنناأعتقدولكننيعنھ.أتحدثأنقبلمرتینأفكرلكنتقدمھعلىالناریطلقمنبمثابةھوالقضائي’اإلصالح‘ھذا
نفسھا.العبارةھذهاستخدماسمھ،یذكرلمالمستوى،رفیعسویسریًامصرفیًاأنإلىالتقاریروأشارترأسنا».على

اإلیماءاتتتجاوزالفائقةالتكنولوجیاقطاعیطلقھاالتياالحتجاجاتغدتالقضائي»،«االنقالبمنالمخاوفتصاعدومع
جرىتقریبًادوالرملیارات4قدرهمبلًغاأناإلسرائیلیةالبنوكفيمصادرأكدتفقدملموسة.مالیةتدابیرإلىلتصلالرمزیة
وقامتوأوروبا.المتحدةالوالیاتفيبنوكإلىومعظمھشباط/فبرایر،شھرمنتصفبحلولاإلسرائیلیةالبنوكمنتحویلھ
إیراداتُحفظتذلك،عنوفضًال.الوقتذلكحتىدوالرملیون780علىیربومابتحویلوحدھاالفائقةالتكنولوجیاشركات
لولمالخارجیة،البنوكفيالخارج،فيأنشطةمنُجنیتدوالر،ملیار2.2قدرھاإجمالیة اإلسرائیلیة.البنوكإلىتحوَّ

Meitav(لالستثمارمیتافبیتمؤسسستیباك،زفيلسانعلىجاءلماووفقًا Investment House(،ملیونولھومالكھ
شباط/فبرایرشھرنھایةبحلولاإلسرائیلیونالمستثمرونقلصفقددوالر،ملیار60قیمتھاتبلغصنادیقویدیرزبون

بلغضخمبمبلغاإلسرائیلیةالشركاتوسنداتإسرائیلدولةسنداتفيالمتخصصةالمشتركةالصنادیقفيبالفعلاستثماراتھم
فيوخاصةاإلسرائیلیة،السنداتفيالمستثمرةالمؤسساتالحالھذایقنعوقددوالر).ملیاریعادل(ماشیكلملیار3.4

االئتمانیة.المخاطربسبباستثماراتھاسحبتدرسبأنالمتحدة،الوالیات

مناألموال«تدفقبأنعقود،مدىعلىالسویسریةالبنوكلدىعملمرموقإسرائیليمصرفيوھوباراك،بوعازیقدرو
ذلكباراكویفسرالماضیة]».القلیلةاألسابیع[غضونفيالدوالراتمنالملیاراتإلىوصلوحدھاسویسراإلىإسرائیل
المالیةاألنظمةفيالثقةأنقطًعاالواضحمنالقطیع.وسیكولوجیةالعواطفأساسعلىیتحركالعالمياالقتصاد«إنبقولھ:
أماالثقة،ھذهفقدانالسھلومنالمتقدمة.البلدانفيالیومیةللحیاةالمحركةالقوةتشكلالحكومیةوالمؤسساتالمحلیة

حجیتھافيغیرھااإلسرائیلياالقتصادبشأناالقتصاديالمیدانفيوالتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةتصدرھاالتيالسنویةالتقاریرتفوق28
الذیناألجانبالمستثمرینعلىالمدىبعیدأثًراالتقاریرھذهتفرزكمااالئتماني.التصنیفووكاالتالدولیةالمالیةالمؤسساتإلیھاوترجعوموثوقیتھا
إسرائیل.فيالمتاحةالتجاریةالفرصیدرسون

https://www.ynetnews.com/article/rkh3by3pi
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-top-economists-warn-judicial-overhaul-could-cripple-economy/
https://archive.fo/fCR4h#selection-873.0-873.212
https://archive.fo/fCR4h#selection-873.0-873.212
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/r1sknc3ci
https://archive.fo/UwSLH#selection-947.0-949.145
https://archive.fo/MIiTT
https://archive.fo/MIiTT
https://archive.fo/nnMhP#selection-931.0-997.352
https://www.ynet.co.il/economy/article/s1p2pl96i
https://www.ynet.co.il/economy/article/s1p2pl96i
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sjoc11r8to
https://archive.fo/8Wzd5#selection-943.0-973.271
https://archive.fo/8Wzd5#selection-943.0-973.271
https://archive.fo/nnMhP#selection-931.0-997.352
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المصرفیونیمیلبلدھم،فيالثقةاإلسرائیلیونیفقدفعندماالعدوى.ینشرعنصرالثقةوانعدامالصعوبة.بالغفأمراستردادھا
وفيالبالدفيالداخلیةالمشاریعفياالستثماراتوزعزعتھاالثقةغیابویثبطوتبنّیھا.الرسالةھذهتلقّفإلىكذلكاألجانب
الرئیسیة».الصناعاتقطاعات

المؤثرالفائقةالتكنولوجیاقطاعمنالمرتقبةالقضائیة»«اإلصالحاتبسببغیرھاعلىصوتھاعالالتياالحتجاجاتوجاءت
دراسةفيوردلماوفقًا،اإلجماليالمحليالناتجمنالمائةفي25نحواالقتصادفياإلجمالیةمساھمتھتبلغوالذيإسرائیل،في

صندوقوبعث.الصادراتإجماليمنالمائةفي40عنیقلالوما،2022العامفي)Deloitte(دیلویتشركةعنصدرت
Insight(بارتنرز»إنسایت«شركة Partners(،قطاعفيالمستثمرینأكبرویعدلھمقًراالمتحدةالوالیاتمنیتخذالذي

فیھا،یستثمرالتيالشركاتجمیعإلىبرسالةناشئة)،شركة/شركة75فيیستثمر(حیثاإلسرائیليالفائقةالتكنولوجیا
تقومماالصندوقشجبكمااإلسرائیلیة.الحكومةتتعھدھاالتيوالثقافیةالقضائیة«الثورة»منمباشرغیرتحذیًراإلیھاووجھ

والتمییز».والعنفالكراھیةو«أعمالعلیھا»والدوسالشخصیةالحریاتامتھان«محاولةمنالحكومةبھ

الناشئةالشركاتریادیو«نحنفیھا:قالوانتنیاھوإلىرسالةإسرائیلفيالتكنولوجیاقطاعأربابمنالعشراتوأرسل
بسببیساورناوالقلقإلیكمنتوجھالمخاطرة،األموالرؤوسصنادیقفيوالمدیرونوالمستثمرونإسرائیل،فيومؤسسوھا

التحركاتعنتنشأأنیمكنوالتيالخصوص،وجھعلىالفائقةالتكنولوجیاوبصناعةبعمومھ،االقتصادعلىالمدمرةاآلثار
علىاألقلیاتبحقوقوالمساسالمحاكم،مكانةتقویضشأنفمن...الكنیست.أروقةفياألیامھذهفيتجريالتيالتشریعیة

التيالمجیدةالفائقةالتكنولوجیالصناعةجسیًماوجودیًاتھدیًدایشكالأنالجنسيالتوجھأوالجنسأوالعرقأوالدینأساس
فيوبالتاليالقضائي،النظامفيالثقةزعزعةإن...المنصرمة.الثالثةالعقودمدىعلىالكّدمنبكثیرإسرائیلفيبنیت

قدبھا،إنسانكلیتمتعالتيواألصیلةاألساسیةالحقوقعلىاستفھامعالمةتضعالتيوالتشریعاتاإلسرائیلیة،الدیموقراطیة
مضاف][التوكید29الرائعة».الصناعةھذهلقیادةانبرواالذینالمستثمرینتردع

فيواحدةساعةلمدةمثیللھیسبقلمإضرابًاالفائقةالتكنولوجیاقطاعشركاتمنإسرائیلیةشركة16عنیقلالماونظّم
شركاتإلحدىالتنفیذيالمدیرقالوالصناعة.ھذهمراكزمنغیرھاوفيأبیبتلفيالثاني/ینایركانونشھرأواخر

40وھنا.االقتصادمنقطاعاتتحركفھيإسرائیل].[علىاألموالمنالكثیرتدّرالفائقةالتكنولوجیا«إنالفائقة:التكنولوجیا
مناستفساراتیتلقونالناسھؤالءالبصر.لمحفيتختفيوسوف-الفائقةالتكنولوجیامنھيإسرائیلصادراتمنالمائةفي

لوسیحدثالذيمامبتعدین.ویفّرونفیھاھؤالءیستیقظالتيالسرعةمدىفيتفكرأنلكیوم.كلفياألمریكیةالشركات
القطاع».ھذاینتھيسوفالمائة؟في10نسبتھاتمثلالتياألكبرالفائقةالتكنولوجیاشركاتاختفت

األمنشركةإسرائیلمنسحبتھاالتيالضخمةاالستثماراتالمألعلىأعلنتالتيالفائقةالتكنولوجیاشركاتبینومن
Disruptive(آي»إيدیسرابتیفو«)Disruptive(و«دیسرابتیف»)Wiz(«ویز»السیبراني AI(،بمجموعھاتدیرالتي

Papaya(غلوبال»«بابایاشركةودوالر،ملیون250قدرهمبلًغا Global(،مایكروسوفت»لشركتيالموردینأحدوھي»
یؤكدماثمة«لیسألنھإسرائیل»منالشركةأموال«جمیعسحبقررتإنھا«بابایا»لشركةالتنفیذیةالمدیرةوقالتو«تویوتا».

منھا».بدالتجاریةخطوةولكنھمؤلمھذاإسرائیل.مندولیًااقتصادیًانشاطًاننفذأننستطیعأننا

دوالرملیونتقاربمدخراتمنھمواحدكلیملك،الحالمیسوريإسرائیلیینأفراًدابأنالتقاریرتفیدالشركات،عنوعدا
أموالھمنصفتحویلیریدونإنھمویقولونبنوكھممعیجتمعوالكيطوابیرفي«یصطفوناإلسرائیلیة،البنوكفيویودعونھا

الخارج».إلى

Bessemer(بارتنرز»فینتشر«بیسیمرلشركةالمؤسسالشریكفیشر،آدماستشرفوقد Venture Partners،(مامّولتالتي
حذواإلسرائیليالفائقةالتكنولوجیاقطاعفيالدولياالستثمارفیھیحذوقاتًمامستقبًالإسرائیل،فيناشئةشركة30علىیربو

التيالقطاعھذاحاجةسیاقفيالراھنةالمتطرفةالیمینیةالحكومةوجھفيإسرائیلفيالفائقةالتكنولوجیاقطاعیخوضھاالتياالحتجاجاتفھمینبغي29
ھیفر،شیریقولھفحسبماقواعدھا.منعلیھاوتأتيوأدھاعلىقصددونالحكومةھذهتعملالتياللیبرالیة»«الدیموقراطیةقناعإلىعنھایستغنيال

لألبارتھایدحًداتضعأنالحكومةمنإسرائیلفيالفائقةالتكنولوجیاقطاعفيالعاملونالموظفونیتوقع«ال،اإلسرائیلیةالعسكریةالصناعاتفيالخبیر
لیبراليدیمقراطينظامبأنھاتتظاھروأنالقناع،علىتُبقيأنالحكومةمنیتوقعونإنھمیوم.كلفيتقترفھاالتيالدوليالقانونانتھاكاتمنوغیره
التكنولوجیاقطاعازدھروقدتفعلھ».أنالجدیدةالمتطرفةالیمینیةالحكومةترفضماوھذاالغربي.العالمقادةمعالصوراللتقاطالفرصلھاتتاحوأن

علىإسرائیلتشنھاالتيالدمویةالھجماتمعوبالتوازياإلسرائیلیةالعسكریة-األمنیةالمؤسسةمعجمعتھالتيالعالقاتبفضلإسرائیلفيالفائقة
للتكنولوجیاالمیداني»«االختبارفیھیجري«حقل»المحتلةالفلسطینیةفاألرضغزة.قطاعفيسیماوالاحتاللھا،نیرتحتیرزحونالذینالفلسطینیین
العالم.إلىتُصّدرأنقبلاإلسرائیلیةو«األمنیة»العسكریة

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hkpmig9ci
https://www.ynet.co.il/economy/article/sjhemasos
https://www.ynet.co.il/economy/article/sjhemasos
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hk00kwwyus
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/bank-of-israel-governor-warns-netanyahu-that-judicial-overhaul-could-hurt-economy-reports
https://www.ynet.co.il/economy/article/sjhemasos
https://www.ynetnews.com/article/b1e2k11to
https://www.jpost.com/breaking-news/article-729682
https://www.jpost.com/breaking-news/article-729682
https://archive.fo/NYNGS#selection-907.293-907.469
https://www.972mag.com/high-tech-israel-government-protests/
https://www.972mag.com/high-tech-israel-government-protests/
https://www.972mag.com/high-tech-israel-government-protests/
https://www.972mag.com/high-tech-israel-government-protests/
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إسرائیلفيالتكنولوجیاقطاعفياالستثماراتجمیعمنالمائةفي90فنحوالبالد.عنرحلواماإذاالریادیةالمشاریعأصحاب
أنظرالإننياإلسرائیلي.االقتصادفيفعلیًاأستثمرالفإننيإسرائیل،فيأستثمر«عندمافیشر:ویقول.أجنبیةمصادرمنتأتي
وإذاالریادیة،المشاریعأصحابفيأستثمرأنااإلجمالي.المحليالناتجنموإلىوالالحدیدیةالسكةبنیةإلىوالالشیكلإلى
ذلك».فيضیرفالآخر،مكانفيمشاریعھمیؤسسواأنالریادیونھؤالءأراد

)Kaltura(«كالتورا»شركةرئیسةتُصور،ومیشالفیشرأجراهجدیدمسحنتائجصدرت،2023شباط/فبرایر27وفي
التكنولوجیاشركاتفيالتنفیذیینوالمدیرینالریادیةالمشاریعأصحابمنالمائةفي90نسبتھماأنبیّناحیثللبرمجیات،

إسرائیل.خارجیؤسسونھافسوفالیوم،شركاتھمتأسیسإعادةإلىاضطرواإذاإنھمیقولونإسرائیلفيالفائقة

المستثمرینأكبرأحدیعدالذي)،NFX(إكسإفإنالمخاطرالمالرأسصندوقفيشریكةوھيلیفي-وایس،جیجيوقال
إلىوینحدرعینغمضةفيینھارقدمدیدةسنواتمدىعلىبنیناهالذيالشيء«ھذا:اإلسرائیليالفائقةالتكنولوجیاقطاعفي

فإنھفادح،ضررالفائقةالتكنولوجیاقطاعیصیبالذيالضررأنومعمنھا.الخروجعلىالقدرةلناتتسنىلنبحیثالھاویة،
إلسرائیلاالئتمانيالتصنیفوتخفیضالشیكل،وضعفالدوالر،صرفسعرمعدلفيزیادةإلىیؤديسوفھناك.یتوقفال

بمستحقاتھتحلمباشرةوضربةمواطنكلبجیبیلحقمباشًراضرًراتعنيمجتمعةالتولیفةوھذهالفائدة.معدالتفيوزیادة
التقاعدیة».

)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةأثرتناميالدیموقراطیة:قناعإسقاط7-2
حینعلىتدعوصارتكما«الدیموقراطیة»،تآكلالسائدالصھیونيالتیارداخلمنتنبعالتياإلسرائیلیةاألصواتتشجب
الزعماءعلىاألھدافمحددة»عقوبات«فرضإلىوأوروبا،المتحدةالوالیاتسیماوالإسرائیل،تدعمالتيالجھاتغرة

دیموقراطیةتقویضإلىترميالتيالراھنةاإلجراءاتتربطاألصواتھذهكانتإذاعماالنظربصرفاإلسرائیلیین،
ال.أمعقودمنذالفلسطینیینصدورعلىجاثًمایزالالالذيواألبارتھایداالستیطانياالستعماربنظاماإلسرائیلیةالمستعمرین

حمایةعنالتوقفإلىوأوروباالمتحدةالوالیاتیدعوحیثذلك،منأبعدإلىإلدارعكیفاالمخضرماإلسرائیليالمحللویذھب
الدولیةالوكالةترفعھاالتيالمطالبإعاقةعنواإلحجامالمتحدة،لألممالتابعاألمنمجلسفيالدولیةالعقوباتمنإسرائیل
التفاقیةحدلوضعاألوروبياالتحادیدعووحتىالنوویة،األسلحةانتشارعدممعاھدةعلىإسرائیلتوقعبأنالذریةللطاقة
إسرائیل.معأبرمھاالتيالسخیةالحرةالتجارة

منعلیھیزمعماأنمننتنیاھو،ماكرونإیمانویلأمثالمنللفلسطینیین،والمعادونالعنصریونالغربیون،الزعماءحّذروقد
المفھومعنخرجتقدإسرائیلأنمفادهاستنتاجإلى«تخلصأنعلىفرنسایجبرقدالعلیاالمحكمة«استقالل»دعائمتقویض
تنفیذفيأخفقتبعدماالمجرإلىالیوروھاتملیاراتتحویلاألوروبياالتحادجّمدبینماولكنللدیمقراطیة».السائد

انفكماالذياإلسرائیليالنظامضدھذهوالمحاسبةالمساءلةتدابیرمثلقطیتّخذلماالتحادھذافإنالدیموقراطیة،اإلصالحات
دونالفلسطینیینمالیینعلىحكمھبسطمنتشملھبماعقود،مدىعلىاإلنسانحقوقتمسالتيالجماعیةاالنتھاكاتیقترف
یرفض،استعمارينفاقمنعلیھاعتادوبمااألوروبي،االتحادیزالفالكان.وجھأيمندیموقراطیةحقوقأيمنحھم

».حسنًاسیًراتسیردیموقراطیة«فتئتمابأنھایدفعحیثإسرائیل،علىالعقوباتبفرضتناديالتيالدعوات

(حیثالمتحدةالوالیاتفيیھودیةطائفةأكبرتُعّدالتي،اإلصالحیةالیھودیةاتحادرئیسجاكوبز،ریكالحاخاموخاطب
عنوأعربشباط/فبرایر،25یومفيأبیبتلفيلالنقالب»«المناھضینالمحتجینعضو)،ملیونينحورایتھاتحتینضوي

إسرائیلمقاطعةحركةوجھفيعنھاالدفاعصعوبةتزدادفقدالدیموقراطي،قناعھافقدتإذاإسرائیلإنقائًالالعمیققلقھ
)BDS(یوم،كلوفيإسرائیل.عنالشرعیةالصفةینزعونالذینأولئكنحاربیوم،كل«فيجاكوبز:وقالبعید.حدإلى

لیسوبقدرأساسھافيتقومعالقةوھي-بإسرائیلالمتحدةالوالیاتتجمعالتيالخاصةالعالقةسبیلفيبموقفنانتشبّث
المحدقةالتھدیدات«إنقائالً:جاكوبزواستطرداإلنسان».وحقوقالدیمقراطیةفيالمتمثلةالمشتركةقیمناعلىبالضئیل

الدیمقراطیة».األممیضمالذيالعالميالمجتمعأوساطفيموقعھاتھّددإسرائیلبدیمقراطیة

األمریكیةاللجنةفيسابقونمسؤولونجملتھمومن،األمریكیةالیھودیةالمؤسساترؤساءمن200علىیربوماوانتقد
التيتلكأواألرثوذكسغیرمنالیھودتستھدفوالتينتنیاھوحكومةوضعتھاالتيالخطط(إیباك)،العامةللشؤوناإلسرائیلیة

).1967(المحتلةالفلسطینیةاألرضمنالمزیدضمإلىتؤديأنیمكن

الخارجیةوزارةمسؤوليكبیروھمابصھیونیتھما،التشكیكیمكنالممنالسابقین،األمریكیینالمسؤولینمناثنانواشترك
صحیفةفيافتتاحیةمقالةكتابةفيكورتزر،سي.دانییلأبیبتلإلىاألسبقوالسفیرمیلردیفیدآروناألسبقاألمریكیة

https://www.nytimes.com/2023/02/23/business/tech-startups-israel.html?
https://www.nytimes.com/2023/02/23/business/tech-startups-israel.html?
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/hkpmig9ci
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/c8r013hai
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/c8r013hai
https://www.middleeasteye.net/news/israel-call-us-sanction-netanyahu-global-magnitsky-act
https://archive.ph/T3ZJO#selection-967.439-971.87
https://archive.ph/T3ZJO#selection-967.439-971.87
https://www.972mag.com/israel-hasbara-democracy-western-allies/
https://bdsmovement.net/hypocrisy
https://euobserver.com/world/156718
https://archive.fo/89tUm#selection-951.0-955.76
https://israelandantisemitism.com/leadership-call-for-critical-and-necessary-debate-about-israeli-policies/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/29/israel-government-netanyahu-biden-palestinians-arabs/
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وتعاديللنساءالكراھیةتكّنوعنصریةرادیكالیة«أحزابًانتنیاھویقودهالذياالئتالفشركاءفیھاسّماحیث،بوست»«واشنطن
منغیرھاأوالھجومیةاألسلحةتقدم«أالبایدنإدارةعلىیتعینبأنھالمسؤوالنوأوصىالیمین».ألقصىوتنتميالمثلیین

تتعامل«أالعلیھایجبوأنھالمحتلة»،األرضأوالقدسفيإسرائیلترتكبھاالتيالبغیضةاألعمالفيتسھمالتيالمساعدات
تخبرأنعلیھاوأنعنصریة»،وإجراءاتسیاساتتبنيفياستمرواماإذاالوزراءمنغیرھماأوسموتریتشأوبن-غفیرمع

المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسفیھابماالدولیة،المحافلفيإلسرائیلالمتحدةالوالیاتتقدمھالذي«الدعمبأننتنیاھو
حدوده».لھالدولي،العدلومحكمة

إسرائیلتجمعالتياألھمیة»شدیدة«العالقةأنمناألمریكي(الكونغرس)الشیوخمجلسفيالیھوداألعضاءأكبروحذر
التيالدیموقراطیةغیرالقضائیةالتعدیالتتنفیذفيإسرائیلمضتحالفيفیھرجعةالنحوعلىتتأذى«قدالمتحدةبالوالیات
األبارتھایدنظامدعمعلىدأبواممنومعظمھمالكونغرس،أعضاءأطلقھاعدةمبادراتوغدتالعدل».وزیراقترحھا

إلىالیوماألبیضالبیتتدعونفسھا،منإسرائیل»«إنقاذفيتكمننیتھمأنعنوصرحواالفلسطینیینومعاداةاإلسرائیلي
«تعّرضقدوراءھانتنیاھویقفالتياإلصالحاتأنالمبادراتھذهأصحابویرى.إسرائیلعلىالضغطممارسة

إلیھ».وإسرائیلالمتحدةالوالیاتبینالقائمةالعالقةتستندالذياألساسیقّوضماوھوللخطر،اإلسرائیلیةالدیموقراطیة
عرىتوطیدإلىیسعونممنالمتطرفالیمینتیارمنالمشّرعین«تمكینعلىاإلصالحاتتلكتعملفقدذلك،عنوفضًال

الدولتینحلإلىالتوصلأمامالمتاحةاإلمكانیاتوأدإلىیفضيمماضمھا،یؤیدبرنامجوطرحالغربیةالضفةفياالستیطان
ودیمقراطیة».یھودیةدولةباعتبارھاإسرائیلوجودوتھدید

حیثإسرائیل،تواجھالتيللتھدیداتالسنويتقییمھمؤخًراأبیبتلجامعةفيالمؤثرالقومياألمندراساتمعھدوأصدر
یؤّمنھالذيالدعمفقدانمنذلكیشملھبمافشیئًا،شیئًاودعمھاالمتحدةالوالیاتمساندةفقدانالتھدیداتھذهرأسعلىوضع
إسرائیلمقاطعةحركةأثرتناميفيیتمثلالمعھدھذابھخرجالذيالتحلیلبھیبوحالوماإلسرائیل.األمریكیونالیھود

)BDS(،والنتیجةاألخیرة.الرأياستطالعاتأكدتھحسبما،الشبابفئةمناألمریكیینالیھودأوساطفيأثرھایشملبما
تحّولبسببللخطرمعّرضةباتتالمتحدةالوالیاتمعالخاصة»«العالقةأنمفادھاالتقییمھذاإلیھایخلصالتيالرئیسیة
إسرائیلتكتسیھاالتيالشرعیةالصفةإنكارصعیدعلىالتقدمیینالشبابجیلیخلّفھالذي«التأثیرفيیتجسدالذياألجیال
تشھدهالذيالتحولإنالمستعِمر».األبیضالعرقتفوقعنتُعبّرانكانتالوكماإلیھماینظروناللتانالصھیونیة،والحركة
«الخطر»ھذاسیفاقمالحكومةأوساطفيسافرةفاشیةتوجھاتمنبھیقترنمامعالمتطرفالیمینيالتیارنحوإسرائیل
وتیرتھ.ویسّرع

أعقابفيخافتةانتقاداتتوجیھفيالمتحدةالمملكةفيالصھیونیةالیھودیةالمؤسساتفيبارزةشخصیاتشرعتكما
برفضالمجاھرةإلىالعالمیھودالبارزینالمؤرخینأحددعاالمضمار،ھذاففيحوارة.فيإسرائیلاقترفتھاالتيالمجزرة
وقالقومیة».ثیوقراطیة«إلىإسرائیلتتحولأنمنوحّذرإسرائیل،فيبكاملھ»واالجتماعيالسیاسيالمیثاقعرى«تفسخ
الحریاتویعاديالمرأةویعاديالمثلیینیعادي[اإلسرائیلیة]الحكومةفيالمتطرفالفصیل«إنروماین:جوناثانالحاخام
منالكلمةھذهتؤتیھمابكلداعمینمنیتحولالبریطانیینالیھودفمزاجللفلسطینیین.العداءویكّنالتعددیةویعاديالمدنیة
األشھاد».رؤوسعلىانتقاداتھمویذیعون-ینتقدونھاأصدقاءإلى[إلسرائیل]معنى

المخابراتوأجھزةالعسكریةالمؤسسةفيالسائداالضطراب7-3
الثقةمنقدربأقصىتحظىالتيالمؤسسةھوفالجیشالعادیة.الدولمثللیستوإنھا،دولةمعجیشإسرائیلإنقیلطالما
ولذلك،وتقدیره.اإلسرائیليالیھوديالمجتمعإجاللموضعوھواإلسرائیلي)الجمھورمنالمائةفي90(نحواآلنحتى

أكبرتداعیاتعلىاإلسرائیليالنظامأركانمنالركنھذافيقالقلاندالععلىاإلشاراتأولىأواالستقرارزعزعةتنطوي
فيالمخابراتوأجھزةالعسكریةالمؤسسةداخلاضطرابیتنامىاإلطالق،علىاألولىفللمرةآخر.حیزأيیشھدهممابكثیر
المدارسطالبیعفيقانونسنإلىترميالتيخطتھاسیماوالالحكومة،أطلقتھاالتياإلصالحاتعلىاالحتجاجإطار
كانمثلماالواقعاألمربحكمإعفاًءیبقىأندونقانوني،إعفاءإلىاإلعفاءھذایحیلمماالجیش،فيالخدمةمن(الیشیفا)الدینیة
الدوام.علىحالھعلیھ

ممناإلسرائیليالجیشفياالحتیاطجنودمناآلالفتضمالتيالواسعةالموجةوراءتقفالتيالمحوریةالعواملأحدوھذا
أوساطفيالمخاوفیثیرتوجھوھو30التقاریر،تفیدحسبماالخدمة،عناالمتناعنیّتھمعنأعلنواأوفیھالخدمةأداءیرفضون

االحتیاطقواتفيمقّدموھوھورفیتش،یوفالد.قاللدیھم،والدافعیةاالحتیاطقواتجنودمعنویاتعلىالحالھذایخلّفھالتياألثرعلىالشواھدمن30
علىخدمنااالحتاللنعارضالذیناألشخاص«نحنأبیب:بتلإیخلوفمستشفىفيالكلىأمراضعیادةومدیرالعسكریة)الخدمةفيعاًما20(وأمضى

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/29/israel-government-netanyahu-biden-palestinians-arabs/
https://archive.fo/NPi0s#selection-1183.98-1185.36
https://archive.fo/5Nl9o#selection-1187.0-1187.487
https://archive.fo/5Nl9o#selection-1187.0-1187.487
https://mondoweiss.net/2023/01/israeli-analysts-worry-the-us-israel-special-relationship-is-waning-as-american-jews-abandon-israel/?
https://www.israelhayom.com/2022/02/22/poll-finds-alarming-support-for-bds-among-us-jews/
https://www.israelhayom.com/2022/02/22/poll-finds-alarming-support-for-bds-among-us-jews/
https://mondoweiss.net/2021/07/new-poll-25-of-u-s-jews-think-israel-is-apartheid-state/
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/05/simon-schama-uk-jews-condemn-israel-far-right-violence-palestinians
https://jacobin.com/2020/08/israeli-defense-forces-palestine-netanyahu
https://en.idi.org.il/articles/47344
https://en.idi.org.il/articles/47344
https://archive.fo/rMo58
https://archive.fo/rMo58
https://archive.fo/rMo58#selection-1293.0-1301.190
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المبالغة.منشيءالمخاوفھذهفيكانوإن-عراه»وتتفسخ«یتفككقداإلسرائیليالجیشأنمنالمخضرمینالمراقبین
«إضعافعلىالقانونبحكمالعسكریةالخدمةمنالمتزمتینالمتدینینالیھودإعفاءواحتمالالقضائیةاإلصالحاتوتعمل
روحوتقویضالسواء،علىاالحتیاطقواتوجنوداإللزامیةبالخدمةیلتحقونالذینالجنودأوساطفيوالدافعیةالمعنویةالروح
شؤونفيمتخصصوخبیربارزإسرائیليصحفيوھومیلمان،یوسيلسانعلىجاءحسبماوذلكالشعب‘»،’جیش

یرفضونوإماالترددیكتنفھمإماالجنود][من«اآلالفإنمحافظة،تقدیراتعلىبناًءمیلمان،ویقول.والجیشالمخابرات
إلیھطریقھوشقالجیشالخالفواخترقبالفعل،السدانھار«لقدقولھ:میلمانواختتمقاطًعا».رفًضاالخدمةلتأدیةالحضور
فيالمحاربینقدامىمن500بلغوإنماطیار،1,200علىیقتصرفلم،النخبةنخبةإلىاالضطرابھذاوصلوقدبالفعل».
تؤّمنالتيللغایةالسریةالعسكریةاالستخباراتوحداتفياالحتیاطجنودمنجندي410واإلشارة)(استخبارات8200وحدة
لدىالحالیینوالعمالء»الشاباك«عمالءمنسابقعمیل500عنفضًالو«الموساد»،الخاصةللقواتواإلسنادالدعم

بھ.میلمانصرحلماوفقًا»،«الموساد

آذار/مارس2یومفيالسیبرانیةالحربفيیتخصصونالذیناالحتیاطجنودمنجندیًا150نحوأعلنذلك،علىوزیادةً
بینومنالقضائي.الجھازتمسالتيالشاملةاإلصالحاتفيقدًماالمضيحالفيالخدمةلتأدیةیحضروالنأنھم2023
األخالقي«اإلطارأنمنالقلقیساورھمھؤالءأنالمفارقةبابمنولیسورواد.ومقدمینعقداءرتبیحملونضباطھؤالء

إلىیفتقرنظاًما«وأنبھ»،واألذىالضررسیلحقوإدارتھانشغلھاالتيالحساسةالقدراتتطویرمنیمّكنناالذيوالقانوني
مضاف][التوكید31الدیمقراطیة».القیممعتتنافىوبطریقةأخالقيغیرنحوعلىالقدراتھذهیستخدمقدالقضاءرقابة

القانونیة»الحدیدیة«القبةفقدان7-4
حمایةعلىالعلیاالمحكمةسلطةتقویضیتركھاالتيالوخیمةاآلثارعلىتناصرھمالتيوالمنظماتاإلسرائیلیونالجنوداحتج

«المحكمةإن»:داركینو«منظمةوھيالمنظمات،ھذهإحدىوقالتالدولیة.الجنائیةالمحكمةمناإلسرائیلیینالحربمجرمي
الجیشفيیخدمونالذینوبناتناألبنائناالحمایةتؤّمنإنھابھ،اإلسرائیليالدفاعجیشجنودیعتصمالذيالنجاةطوقھيالعلیا
الھاي».فيالدولیة]الجنائیة[المحكمةأماماإلسرائیليالدفاعجیشجنودعلىالدعاوىرفعإلىترميالتيالمحاوالتمن

اإلصالحاتأنوشواغلھممخاوفھمرأسعلىیقعحیثاالحتجاجات،فياإلسرائیلیةالجویةالقواتطیاريمننخبةوتشارك
الھاي».فيالمحكمةأمامیمثلمن«أولتجعلھمقد

فيمفھوم«ثمةأنھإلىإسرائیلاقترفتھاالتيالحربجرائمعنمتحمًسامدافًعاعقودمدىعلىكانأمریكيمحاٍمویشیر
إذااألفرادعلىالقضائیةالوالیةتملكالالدولیةالجنائیةالمحكمةأنیعنيوذلكالتكامل.مبدأیسمىالدولیةالجنائیةالمحكمة
تملكالالوقت،ھذاوفيُمرٍض.نحوعلىالعدلتقیمأنوسعھافيقانونیةأنظمةتعتمدمنھاینحدرونالتيالبلدانكانت

األفرادحقوقحمایةفيرائًعاعمًالتؤدياإلسرائیلیةالعلیا][المحكمةألنإسرائیلعلىالوالیةالدولیةالجنائیةالمحكمة
القبةإضعافیجريوقدأمامھا،للمحاكمةوالمستوطنینالجنودتُخضعفھيمّستھم.الحربجرائمأنیزعمونالذینوالضحایا
أنیّدعواأنإسرائیلألعداءتیسرأنیمكنالتيالقضائیة،اإلصالحاتھذهبفعلمعتبرحدإلىتلكالقانونیةالحدیدیة
مضاف][التوكیداإلسرائیلیین».األفرادعلىالقضائیةوالیتھاتمارسأنینبغيالدولیةالجنائیةالمحكمة

علىتشھدالتيالوقائعالعادة،فياإلسرائیلياالستیطانياالستعمارعقلیةتحكمھمالذینالتجسس،برمجیاتفيالمتخصصینھؤالءمضاجعتقضال31
االحتاللنیرتحتیرزحونالذینالفلسطینیینالسكانعلىاختبارھاجرىحیث،للعالمتھدیًداتشكلنفسھاالسیبرانیةالحربتكنولوجیاجوھرأن

.والمعاناةوالسلبوالنھبوالقتلالقمعمنالمزیدتیسیرأجلمنالعالمامتدادعلىقمًعااألنظمةوأشدالدكتاتوریةاألنظمةإلىوتُصّدر

بأعمالللقیاماإلسعافسیاراتاستخدمنابصراحة.عنھاالقانونیةالصفةتنتفيأشیاءفعلناطلبھا،علىوبناًءالیمینیة.الحكوماتعھدفيعقودمدى
ولمنعترض،لمنفعلھ.كناماالعلمتمامنعلمكناولكنناعلیھا،التعرفاإلمكانفيیكنلمبحیثاإلسعافشارةأزلناالحواجز.علىواإلبقاءالدوریة
الملقىالواجبكانبعینھا،منطقةإلىالمستوطنینبإرسالقرارصدروإذادیموقراطیة.بالًداكانتالبالدھذهأننعيكناألننا،األوامرطاعةنرفض
األمورتسیرالتيالطریقةھيھذهألنحربتندلعسوفالمطاف،نھایةفيعلیھ.كانكماالحالھذاعادماولكنأمنھم.ضمانفيیتمثلعاتقناعلى
مضاف][التوكیدوراءھا».تقفالتيالدوافعإزاءعدیدةشكوكتساورنيسوفالمقبلة،الحربوفيإسرائیل.دولةفيعلیھا
عدوالعدوألنحال،أيعلىاإلطالق،علىھناشرارتھاتنطلقحربأصعبھذهاآلن.حربناھي«ھذهأعوام:10مدةالجیشفيخدمكتیبةقائدوقال
الدولة».قیاممنذحربأعقدالداخل.من

فياالحتیاطقواتفيالخدمةأؤدي«لنفیھا:قالتغریدةاالحتیاط،قواتفيیخدمومقدمإیخلوفمستشفىفيالقلبطبیبوھوزیكیلي،ییشايد.ونشر
جیشفيالخدمةمنعاًما20بعدفقط،اآلنتتذكر’لماذا«السؤالوقال:دكتاتوري».نظامفيالخدمةإلىأعودلنومنفردة.وحیدةسلطةتحكمھبلد

یثورالجدلكانعندماحتىالقرارات،تلككلإنلنفسكتقولأنتستطیعاألقل،علىالیومھذاحتىأنھواإلجابةوصعب.مشروعسؤالاالحتالل؟‘
تملكتكنلمربمادیموقراطي.بلدلعبةقواعدإطارضمناتخذتإنماذلك،علیھینطويمابكلمدنیة،مناطقداخلالعدوقتالمنمزیًجاوشملتحولھا
كمایتصرفأحدھماكانجانبین،بینلسنواتأمدهطالصراعسیاقفيتنفَّذكانتولكنھا،أخالقیةغیرأنھاتعتقدكنتأوعلیھا،الموافقةعلىالقدرة

العقدذلكیلَغىفسوفالفجة،الطریقةبھذهبھاإلخاللعلىالعقدطرفيأحدفیھایقدمالتياللحظةوفيالعقد.ھوذلككاندیموقراطیًا.نظاًماكانلو
علیھ».تحافظأناألخالقمعیتنافىمماعلیھ،تحافظأنالمعقولغیرمنتلقائیًا.

https://archive.fo/xkmJ8#selection-1137.0-1141.53
https://archive.fo/xkmJ8#selection-1027.260-1027.377
https://archive.fo/xkmJ8#selection-1027.260-1027.377
https://archive.fo/rMo58#selection-947.357-947.405
https://archive.fo/xkmJ8#selection-1027.260-1027.377
https://archive.ph/SEWYC#selection-855.0-855.297
https://www.jpost.com/israel-news/article-726860
https://archive.fo/pNwZa#selection-1211.0-1241.2
https://www.jpost.com/israel-news/article-728277
https://bdsmovement.net/news/israeli-repression-tech-threat-world-not-just-palestinians
https://bdsmovement.net/israeli-spyware-facilitates-human-rights-violations
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والثقافیةاألكادیمیةاآلثار7-5
أنمنأریئیل،مستعمرةفيالمقامةالكلیةفیھابما،الرئیسیةاإلسرائیلیةالجامعاتجمیعرؤساءتضمالتياللجنةحّذرت

المقاطعةاستفحالمنویزیدالبالدفيالتعلیمیةالمؤسساتیمسقاتل»«ضررإلىتفضيسوفالجذریةالقضائیةاإلصالحات
...الطلبةوأن...العقولھجرةفيھذامظاھرتتجلىأنالمحتمل«منالجامعات:رؤساءوقاللھا.تتعرضالتياألكادیمیة
وأنمحدوًدا،یغدوسوفاألبحاثتمّولالتيالدولیةالمؤسساتإلىوصولناوأنإسرائیل،إلىیحضروالنالدولیینوالزمالء
الدوليالمجتمعمننُقَصىسوفوأننااإلسرائیلیة،األكادیمیةالمؤسساتمعالتعاونمنتنسحبسوفاألجنبیةالصناعات

والتعلیم».باألبحاثالمعني

المكتبةإدارةمجلستعیینعلىالتامةالسیطرةالمعارفوزیرمنحعلىوینصالحكومةطرحتھآخرقانونمشروععلىورًدا
وھو،منھامجموعاتھاكلبسحبالدولة،معالمكتبةھذهملكیةفيتشتركالتيالعبریة،الجامعةھددتاإلسرائیلیة،الوطنیة
بأنھمالعالمأرجاءشتىمنالمانحونیصرحكما.االستعماریةالمؤسسةھذهبموقففادًحاضرًرایلحقأنشأنھمنتحرك
سیاسیة.أداةإلىتحولتھيإنالمكتبةدعمعنیحجمونسوف

ومماالوالء».«إعالناشترطألنھرابینوفیتشأفالمصندوقمقاطعةإلىالبارزوناإلسرائیلیونالسینمائیونالمخرجونودعا
علىالسابقة،الحكوماتعھدفيقطالمقاطعةھذهمثلإلىدعواأنلھمیسبقلمالمخرجینھؤالءأنالمقامھذافيأھمیتھلھ

اإلسرائیلیونالمخرجوناختارهالذيالتوقیتأنإلىالتقاریروتشیر.2017العاممنذمفروًضاكانالوالءقسمأنمنالرغم
اإلسرائیلیةللحكومةالتابعةاألفالمصنادیقكلإللزامالثقافةوزیرطرحھاالتيالجدیدةالخططوجھفياستباقیًااحتجاًجایُعّد

الجدیدة.األفالمإلنتاجاألمواللصرفبھاالوفاءینبغيالتيالشروطمنشرطًاباعتبارهالوالءإعالنبإضافة

التيالرئیسیةالجھةعلىالقضائیةاإلصالحاتتفرضھاالتيالمخاطرمنواإلنسانیاتللعلومإسرائیلأكادیمیةرئیسوحّذر
فيالخارجیینالمراجعینعلىكبیًرااعتماًداتعتمدالتيللعلوم،اإلسرائیلیةالجمعیةوھيإسرائیل،فياألبحاثبتمویلتتكفّل

كبیر،نطاقعلىاالتجاهھذااستمرولوالمراجعات.رفضیشھدھاالتيالزیادةعلىاإلشاراتأولىنرى«[إننا]:قالوالخارج.
بعیدةتداعیاتلھسیكونماوھواإلسرائیلیة،العلومتقییمعلىللعلوماإلسرائیلیةالجمعیةبقدرةجسیمضرریلحقفسوف
المدى».

التضامن)8(

الفلسطینیینمعالتضامن8-1
منأكثرملًحاأمًراباتوالمساواةوالعدالةالحریةسبیلفيالفلسطینیونیخوضھاالتيالنضالمسیرةمعالفعالالتضامنإن
تعملالمتطرفة،الیمینیةالحكومةفيالوزراءكبارمنالعلنيالدعمتلقىالتيالفاشیة،اإلسرائیلیةفالمیلیشیاتمضى.وقتأي
التيالمعمرةالزیتونوأشجاروبساتینھمالفلسطینیینبیوتحرقعلى-العقابمنإفالتمنبھتتمتعوبما-ھوادةبال

ماغیتوھاتفيأنفاسھمویكبتونمكانكلفيشعبناأبناءفیھیخنقونالذيالوقتفيأراضینا،سرقةعنیتوانونوالیملكونھا
الذيالجادالتضامنحركةمنالمدعومةاألرض،علىالشعبیةمقاومتناتُعّدلذلك،علیھا.الحصارویفرضونتتضاءلفتئت
فياقترفتھامماأشنعمجازراقترافوبینالمیلیشیاتتلكبینیحولالذيالوحیدالعاملالعالم،أرجاءشتىفيالمالیینیبدیھ
عھدھا.سالف

تصعیدعنغنىوالاالضطھاد.نظاممعللتواطؤحدوضعفيیكمنالمضطھَدینمعللتضامنالمسبقالجوھريالشرطإن
واالقتصادیةوالریاضیةوالثقافیةاألكادیمیةالعالقاتقطع-اآلن)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةتتعھدھاالتياإلجراءات

المتواطئةوالشركاتوالبنوكالمؤسساتومعاألبارتھایدعلىأساسھافيتقومالتيإسرائیلمعواألمنیةوالعسكریةوالمالیة
وتقریروالكرامةوالسالمبالعدالةفیھاننعمبحیاةنحظىأنفياألملجذوةعلىوالمحافظةمعنویاتنارفعأجلمن-معھا

وجھفيعیشناسبلعلىونحافظحیاتناننقذلكياإلطالقعلىالتضامنھذاعننستغنيوالنرزق.أحیاءونحنالمصیر
جماعیة.إبادةإبادتناإلىخجلبالتدعوالتيالسافرةوالنیاتالھتافات

المتطرف؟الیمینیحاربالذياإلسرائیلي«الیسار»عنماذا8-2
مسألةالیومتبرزالوردي،»«الغسیللحركةالمناھضةالحمالتتطلقالتيالدوائرأوالثقافیةأواألكادیمیةالدوائرمعظمفي

وإنماإسرائیل،یقاطعأالمضىوقتأيمنوأكثراآلنالعالمعلى«یتعینالصھاینة:أوساطفيحولھاالحدیثیدورجدیدة
تقویضعلىیعملالذيالمتناميالمتطرفالیمینمواجھةفيجانبھإلىیقفوأناإلسرائیليالیسارمعیتضامنأنلھینبغي

https://www.timesofisrael.com/university-chiefs-warn-judicial-reform-will-spark-global-academic-boycott/
https://archive.fo/vYOT8#selection-1067.152-1067.445
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-great-book-robbery-israels-1948-looting-palestines-cultural-heritage
https://www.ynet.co.il/entertainment/article/hyzwxvgno
https://bdsmovement.net/boycott-rabinovich-films
https://archive.fo/aSFgl
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الفلسطینیونُحرمطالماالتيالمستعِمرینوحریاتدیمقراطیةعنالدفاعإلىبالطبع،یشیر،وھذاوالحریات».الدیمقراطیة
32منھا.األصالنیون

إسرائیلمقاطعةحركةتضعھالذياألولاألخالقيباالختبارالتشبثفيتتمثّلالمخادعةالدعوةھذهعلىرّدأفضلإن
)BDS(التواطؤ:وجودعلىللوقوف

القانونبموجبللفلسطینیینالثالثةاألساسیةالحقوق«التضامن»بـتطالبالتياإلسرائیلیةالجھةتدعمھل)1(
ال؟أمالدولي

اإلسرائیلي؟األبارتھایدنظاممعالتواطؤأشكاللجمیعحًداوضعتھل)2(

حتىوال«یساریة»بأنھاتتّصفأنیمكنوالبالعنصریةتتّسمالجھةھذهفإنسلبیة،السؤالینھذینمنأيعناإلجابةكانتإذا
نظاممنجزءھوإنماالمتطرفالیمینيالنظام«یحارب»الالتیارفھذاالدولیة.المعاییرمنمعیارأيحسب«لیبرالیة»
أندونالضیقة،وامتیازاتھمصالحھتأمینسبیلفيإالیحاربوالأساسھ،فياألبارتھایدعلىالقائماالستیطانياالستعمار
تجاھلبشأننداءاتھا،إلىوااللتفاتالمنظماتھذهجانبإلىالوقوفیسھمولنإلیھا.االضطھادیستندالتيلألسسیتصدى
بكلیّتھ.االضطھادنظامعلىاإلبقاءفيإالاألصالنیون،الفلسطینیونیوجھھاالتيالدعوة

ولیساالضطھاد،تمارسالتيوالھیاكللألنظمةحدوضعسبیلفيبحقالنضالیخوضونالذینأولئكمعالتضامنینبغي
أنال،»راحةأكثر«تكبلناالتياألغاللیجعلواأنیریدونوالذینالبعض،عیونفي«یجّملوھا»أنیریدونالذینأولئك

ممنأفریقیاجنوبفيالبیضالمستعمروناستحقھلمرة.توتودیزمونداألساقفةرئیسقالمثلمانحطمھا،لكيمعنایناضلوا
ذاتفيمجتمعاتھم،تخصكانتالتيالضیقةواالمتیازاتمثًال)البیضاوات،للنساء(المساواةالحقوقسبیلفيإالیحاربوالم

العالم؟جانبمنالتضامنبأكملھ،األبارتھایدنظاممنجزًءافیھكانواالذيالوقت

ویعارضونالصھیونیةیناھضونالذینالیساریونالحقیقیون،اإلسرائیلیونالیھودالیساریونیتعرضذلك،عنوفضًال
التیاریسمىماجانبومناإلسرائیليالمتطرفالیمینجانبمنللھجومالنضال،مسیرةفيشركاؤناھمالذیناالستعمار،
كذلك.السائد«الیساري»

الخالصة)9(
العرقيالتطھیروأعمالأبشعمجازراقترافعنویمنعھاالسافرة،الفاشیةتوجھاتھابروزمعإسرائیل،یوقفشيءال

الضمائرأصحابیدعونمكانكلفياألصالنیونفالفلسطینیونالجادة.الدولیةوالعقوباتالمقاطعةمنخوفھاغیرالجماعي
یتسموالذي)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةتمارسھالذيالضغطإلىاألخالقيغضبھمتوجیھإلىالعالمأرجاءشتىفي

المستمرة.نكبتنا-نكابدهالذيواالستعماروالعنفاالضطھادیضرمھاالتيالحرائقإخمادأجلمنبالفعالیة

االستیطانيواالستعمارالعسكرياالحتاللنظاممعبعمقتتواطأالبلدانمنالعدیدفيوالمؤسساتوالشركاتالحكوماتإن
إسرائیلوسعفيولیسأفریقیا.جنوبفيالبائداألبارتھایدنظاممعتتواطأكانتمثلماعقود،منذالقائماإلسرائیليواألبارتھاید

معھا.الدوليبالتواطؤإالوتدیمھھذااالضطھادنظامعلىتبقيأن

الشعبیخوضھالذيالنضالمسیرةومساندةالتواطؤلھذاالتصديأجلمنتؤدوھاأنتستطیعونناجعةأمورخمسةیليفیما
المصیر:وتقریروالمساواةوالعدالةالحریةسبیلفيالفلسطیني

المجالس/المحليالحكمھیئاتفیھابماوالحكومات،البرلماناتعلىالضغطلممارسةالتقدمیةالشبكاتمعالعمل-1
الوالیاتحالةفيالعسكري(التمویلوالتجاريواألمنيالعسكريالتعاونأشكاللجمیعحدوضع(أ)أجلمنالبلدیة

وحظر(ب)بالمثل،العالمامتدادعلىاإلجرامیةاالضطھادأنظمةومعاألبارتھاید،علىالقائمةإسرائیلمعالمتحدة)
(أوعنھاالقانونیةالصفةتنتفيالتياإلسرائیلیةالمستعمراتفيالعاملةالشركاتتوّردھاالتيالخدمات/البضائع
آخرمكانأيفياإلنسانحقوقتمسالتيالجسیمةواالنتھاكاتالمشتریات)،سیاساتمنالشركاتھذهإقصاء

خطابھا،فيحتى«الیسار»رایةتحملالرئیسیةالمعارضةعادتماحیثالسیاسي،المشھدمنتماماًیختفىأناإلسرائیليبـ«الیسار»یسمىمایكاد32
المنصرمة.العقودخاللالمتطرفالیمینإلىاإلسرائیلیةاالستیطانیةاالستعماریةاألغلبیةانزیاحمدىإلىبالنظر

https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,923808,00.html
https://bdsmovement.net/military-embargo
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،وإزالتھإسرائیلتتعھدهالذياألبارتھایدنظامفيللتحقیقاإلجراءاتاتخاذعلىالمتحدةاألممحّضو(ج)بالمثل،
.أفریقیاجنوبفياألبارتھایدنظاممعقبلمنفعلتمثلما

والبنوكالشركاتضداالستثمارات)وسحبالمقاطعةمنتشملھ(بماالمؤسساتتطلقھاالتيالضغطحمالتحشد-2
البنوكیشملوھذاإسرائیل.تقترفھاالتياإلنسانیةضدوالجرائمالحربجرائمفيتتواطأالتيوالدولیةاإلسرائیلیة
Elbit(إلبیت»«أنظمةمثلالكبیرة،الجنسیاتالمتعددةوالشركاتوغیرھما)وھبوعلیملیئومي(اإلسرائیلیة
Systems،(«و«غوغل)Google،(«و«أمازون)Amazon،(إي»بيوإتشبيو«إتش)HP and

HPE،(«و«كاتربلر)CAT،(بي»سيو«جي)JCB،(«و«فولفو)Volvo،(الثقیلة»للصناعاتو«ھونداي
)Hyundai Heavy Industries،(«و«شیفرون)Chevron،(«و«سیمنز)Siemens،(«و«كاف
)CAF،(یونیفرسال»إس/أالیدفورو«جي)G4S/AlliedUniversal،(«و«آكسا)AXA،(«و«بوما
)PUMA،(«و«كارفور)Carrefour،(وموقع)Booking.com()وAirbnb()وSabra،(وشركة

،اإلسرائیلیةالتجسسوشركاتالعسكریةوالشركات)،Expedia(و«إكسبیدیا»)،Barclays(«باركلیز»
غیرھا.والكثیر

أوالبلدیةالمجالسأوالطلبةاتحاداتأواالجتماعیةالشبكاتأوالكنائسأوالجمعیاتأوالنقاباتأوالمجتمعاتحشد-3
العالقاتلجمیعحًداتضعأو،األبارتھایدمنحرةمناطقنفسھاعنتعلنلكياألخرىالمنظماتأوالثقافیةالمراكز

علىتقعالتيالجسیمةاالنتھاكاتمعتتواطأالتيوالمؤسساتوالشركاتاألبارتھایدعلىتقومالتيإسرائیلمع
العالم.امتدادعلىاإلنسانحقوق

إسرائیلترعاھاأوتنظمھاالتيلألنشطةوالسیاحیةوالریاضیةوالثقافیةاألكادیمیةالمقاطعةحمالتدعم/إطالق-4
معھا.المتواطئةالمؤسساتأولھاالتابعةالضغطجماعاتأواألبارتھایدعلىالقائمة

معإستراتیجیةتضامنجماعةإلىأو)BDS(إسرائیلمقاطعةحركةتطلقھاالتيالحمالتمنحملةإلىاالنضمام-5
وفعالة.جماعیةبصورةللعملمنكممقربةعلىفلسطین

واألبارتھایداالستیطانياالستعمارإلنھاء)BDS(إسرائیلمقاطعةحملةتمارسھالذيالضغطتصعیدنحوغضبكموجھوا
.كافةواالضطھادالعنصریةوأشكال

https://www.antiapartheidmovement.net/
https://www.notechforapartheid.com/
https://bdsmovement.net/boycott-hp
https://bdsmovement.net/boycott-hp
https://bdsmovement.net/news/hyundai-heavy-industries-end-complicity-with-apartheid
https://bdsmovement.net/siemens-and-chevron-stop-fueling-apartheid-and-climate-disaster
https://bdsmovement.net/siemens-and-chevron-stop-fueling-apartheid-and-climate-disaster
https://bdsmovement.net/boycott-caf
https://bdsmovement.net/stop-g4s
https://bdsmovement.net/axa-divest
https://bdsmovement.net/boycott-puma
https://bdsmovement.net/boycott-carrefour
https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott
https://www.palestinecampaign.org/campaigns/stop-arming-israel-3/
https://bdsmovement.net/We-Salute-You-Barcelona
https://bdsmovement.net/apartheid-free-zones
https://bdsmovement.net/ar/get-involved/join-a-bds-campaign

