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  السنوية ندوةال

  التحو�ت في إسرائيل 
  سياساتھا تجاه العرب والفلسطينيين في تأثيرھاو

  ٢٨/٩/٢٠١٩عّمان، 

  

  التقرير العلمي
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  السنويةالسنويةندوة ندوة الال

  ""إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيينإسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيينالتحوالت في التحوالت في ""

  التقرير العلميالتقرير العلمي

التحوالت في بعنوان " ةمتخصصال ندوته السنوية ٢٨/٩/٢٠١٩السبت  عقد مركز دراسات الشرق األوسط يوم

رجال من الخبراء واألكاديميين و نخبة  شارك فيها"، إسرائيل وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين
  .األردن وفلسطين من السياسة

عقد ندوة علمية حيث  ؛السياقاستكماًال لنشاطات علمية سابقة عقدها المركز في هذا هذه الندوة  جاءت
، شارك فيها ٢٠٠٥عام " الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده االقتصادية واالجتماعية واألمنيةمتخصصة بعنوان "

ناقشت أهم التحّوالت االقتصادية واالجتماعية واألمنية في و من الداخل الفلسطيني واألردن،  ونمختصخبراء و 
عة كما عقد المركز ندوة موسّ  وُقدم فيها سبعة أبحاث علمية، إسرائيل، وتأثيرها على الحراك السياسي الداخلي هناك،

تناولت واقع إسرائيل من و ، افلسطينيً و  اوعربيً  اأردنيً  رايخباثني عشر ، بمشاركة إسرائيل ومستقبلهاعن  ٢٠٠٨عام 
  النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالستراتيجية ومالمح تطورها في المستقبل.

دراسة أبرز التحّوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية  إلىاألخيرة الندوة هذه  سعتفي ضوء ذلك و 
التأسيس لمبادرة أو إضافة إلى ، في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية هادراسة تأثير ، و في إسرائيل

كيفية التعامل مع هذه السياسات اإلسرائيلية على المستوَيين الشعبي والرسمي الفلسطيني والعربي، بما يخدم لرؤية 
، يها من األخطار المحدقة بهاويحم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويحقق أهداف مشروع النهضة العربية

  .الختامو  االفتتاح إضافة إلى جلستي ،توزعت على ثالث جلسات بحثيةأوراق في ست بحثت الندوة هذه المحاور و 

  الفتتاحاوقائع جلسة 

 رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ، محمد بركةاألستاذ تحّدث في جلسة االفتتاح كل
والدكتور كامل أبو  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد اهللا كنعان،ستاذ واأل، الكنيست السابقوعضو 

  ط.ساألو  قمدير مركز دراسات الشر والدكتور بيان العمري،  وزير الخارجية األردني األسبق،جابر، 

ية على المستوى جدّ  التتحوّ على عدم وجود  اشّددً م التحوالت في إسرائيلفي كلمته  بركة ستاذتناول األ
 ، أّما، بل وتتعمقحيث تستمر سيطرة اليمين واليمين المتطرف )؛٢٠١٩-٢٠٠٩( السياسي منذ عقد من الزمان

 ،للفرد عالٍ  دخلٍ  تسجيلإلى  - حسب بركة -أّدتفالعقد هذا التحوالت االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل خالل 
انخفاض كلفة  هذارافق ارتفاع الدخل و إسرائيل، على التأثير أو  هاإلخالل بلعدم قدرة الما زاد من أهمية األمن ورفع 

عّد إشكالية مطروحة أمام الفلسطينيين ما يالتي تكاد تتالشى في هذه المرحلة، ، و االحتالل لألراضي الفلسطينية
 تستدعي العمل على معالجتها بما يخدم المصالح الفلسطينية.
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تأثيرات للحراك الفلسطيني والعربي أو السياسات الفلسطينية والعربية على  وجودعن ته وتساءل بركة في كلم
في ظّل األوضاع التي يعيشها الفلسطينيون غير قائم لألسف التأثير موضًحا أن  !النظام السياسي في إسرائيل
 األولويات العربية الرسميةتراجع القضية الفلسطينية على سلم في ظل ، و وانقسامات والعالم العربي من خالفات

للقدس،  ه من ضمّ ت"صفقة القرن" األمريكية وما تضمن وطرح، الشيعي" - لحساب ما يطلق عليه "الصراع السني
االلتزام رفض و  ،١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام االنسحاب إلى لالستيطان، ورفضها  يوتوسيع إسرائيل

  يين.مع الفلسطين اتفاقأو  دولي قراربأي 

شأًنا إسرائيلًيا خالًصا، وٕانما له يس لأن  امؤكدً بركة قانون القومية في إسرائيل ومن جانب آخر تناول 
انعكاساته الخطيرة على األوضاع الفلسطينية والعربية؛ لما يعنيه هذا القانون من إلغاء أّي وجود غير يهودي في 

، تهعربي لمواجه -وهو ما يستدعي وضع مشروع فلسطيني تقرير المصير للفلسطينيين،لحّق أي فلسطين، وٕالغاء 
 .والشعبية ٕان لم يكن على المستوى الرسمي، فعلى مستوى القوى السياسيةو 

أوضح بركة أن تشكيل  ٢٠١٩أيلول/ سبتمبر  ١٧وفي تحليله لنتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة في 
، وُيعّد هذا النوع من الحكومات من أخطر الحكومات نتائجال يمكن أن تؤدي إليها اخيارً وحدة وطنية يبقى حكومة 

ل وال يمكن أن يشكّ  ،للفلسطينيين والعرب معادٍ من خاللها على قاسم مشترك يلتقي اإلسرائيليون حيث  ؛في إسرائيل
  .همالقائم فيما يتعلق بسياسات إسرائيل تجاه للوضعبأي حال اختراًقا هذا 

وهنا تبرز  ،الصورةرغم قتامة  ،هناك آفاًقا لنضال فلسطيني مثمر أساسه إنهاء االنقسام وختم بركة كلمته بأن
في  تهاونقاشات هابأن تسهم بأوراق هذه الندوة، وهو المأمول من ومراكز البحث والفكر القلمأهمية مساهمة أصحاب 

 والعربي. تقديم أفكار يمكن لها أن تساهم في النهوض بواقعنا الفلسطيني

ا في الواقع اإلقليمي خطيرً  اكً ل محرّ أن إسرائيل تشكّ في كلمته  كنعانعبد اهللا األستاذ أوضح ومن جهته، 
عدم التزامها بالقوانين الدولية مقابل مطالبة زاوية غير معهود في السياسة الدولية، من  انموذجً  دّ عوتُ  ،والعالمي

زاد من عنصرية الدولة تجاه اليمينية في إسرائيل ن األحزاب أن إفراز العديد موأّكد كنعان  بها.البعض بااللتزام 
 تسعى إلىى إلى إمالء وجهة نظر قومية دينية متشددة ا أن التدخل اليميني في جهاز التعليم أدّ الفلسطينيين، مضيفً 

  .االقتصادية السياسات كسب التأييد الدولي من خالل

ع الصراع ر عمل على ز يوأنه  ،أن المشروع الصهيوني يتجاوز نطاق الجغرافيا أبو جابرالدكتور اعتبر فيما 
إسرائيل مسيطرة على المنطقة، مع استمرار الحركة الصهيونية  في المنطقة وٕاضعافها وتفتيت الدول العربية لتظلّ 

والتي تتكون من  ،قةربي، وخلق حالة من العداء بين القوميات الرئيسية في المنطغفي شيطنة العرب لدى العالم ال
  .العرب والفرس والترك واألكراد

ودعا أبو جابر الدول العربية إلى التفاهم مع القوميات األساسية في المنطقة التي يعّد وجودها طبيعًيا فيها 
وترتبط مع العرب بروابط تاريخية، محذًرا في الوقت نفسه من مواقف بعض الدول العربية التي تسعى إلى بناء 

قوية مع إسرائيل التي تم استحداثها في المنطقة، والتي عّدها عالقات غير مبررة في ظّل سياسات إسرائيل  عالقات
ا تم تنفيذ العديد من بنوده التي تتمحور حول ا قديمً صفقة القرن تمثل مشروعً  جابر أنّ  اعتبر أبوالعدوانية. كما 
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األردني وهو ما يستلزم تعميق  - لحضن الفلسطيني، موضًحا أن القضية عادت إلى اةتصفية القضية الفلسطيني
  .الفلسطينية بوصفها أساًسا للمواجهة - الوحدة األردنية

من أزمات  العالم العربي يعانيهضرورة وضع استراتيجية للخروج مما على  الدكتور العمري شّددوفي كلمته 
ا أن االستسالم لهذا ، معتبرً هالساعية إلضعافيات في مواجهة أعدائه ومواجهة المشاريع الدولية واإلقليمية وتحدّ 

ومن وجودها  زإسرائيل تعز أن تحقيق المصالح الوطنية والقومية العليا، في حين القدرة على التفكير لالواقع يعيق 
  .هايتاستمرار و 

التي عقدها مركز دراسات الشرق األوسط في خدمة المسار  العلمية النشاطاتوأشار العمري إلى سلسلة من 
 المركز سعيكذلك ، و لتشكيل رؤى حول التحديات التي تواجه العالم العربي والمساهمة في حّلها السياسي العملي

تأسيس تصور متكامل حول التحوالت اإلسرائيلية وكيفية التعامل مع االحتالل والصراع إلى من خالل هذه الندوة 
  الفلسطينية والشعب الفلسطيني. واألدوات الالزمة لمواجهته وتحقيق المصالح العليا للقضية

  وقائع الجلسات

  الجلسة األولى

  التحوالت السياسية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل وعضو الكنيست  ،األستاذ محمد بركة ترأس الجلسة
مدى  - مدير عام "المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقّية الدكتور مهند مصطفىفيها كل من  قّدمو  ،السابق

التحوالت "بعنوان ورقة  ،اليرموكجامعة في العلوم السياسية  رئيس قسمنظام بركات  الدكتور، والكرمل" في حيفا

  ."والفلسطينيينالسياسية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب 

خالل العقدين األخيرين،  أسستفي إسرائيل ت اليمينسيطرة كتلة أّن  علىالدكتور مصطفى في ورقته  رّكز
وهي في طريقها للهيمنة، بمعنى فرض تغييرات جذرية على النظام السياسي بقاعدة اجتماعية وشعبية مساندة 

 للقيادات واألفكار والسياسات اليمينية المتطرفة.

ثالثة أسباب رئيسة النزياح إسرائيل نحو اليمين أولها أن جوهر المشروع الصيوني هو ديني، وثانيها هو  طرحو 
التي شكلت على المستوى اإلسرائيلي تجسيًدا للخطاب القومي من ناحية وللخطاب  ١٩٦٧نتائج حرب عام 

ل" حسب التعبير الصهيوني، وآخرها الديني من ناحية أخرى بالسيطرة الكاملة على فلسطين "أرض إسرائي - الخالصي
 التوجه والفكر النيوليبرالي االقتصادي الذي يعمل على تفتيت المجتمع وٕاعادة بنائه باتجاه اليمين.

وأوضح مصطفى أن جوهر الفرق بين اليمين المتطرف وقوى اليمين األخرى في إسرائيل يتمثل في السؤال 
تي تشكلت، والتي ما زالت بحاجة إلى "األسرلة"، أو "إسرائيل المستعمرة أو المركزي فيما إن كانت "إسرائيل الدولة" ال

الحركة االستيطانية" التي ما زالت قيد التشكل وتتجه نحو التهويد للدولة والمجتمع والفكر الناظم لها بأبعاده القومية 
  والدينية.

مة بين األحزاب، فمنذ تشكيل الحكو  نالتنافس الحقيقي يغيب عوفي ضوء ذلك خلص مصطفى إلى أن 



Page 5 of 9 

 ،بتشكيل الحكومة دون منافس، وقبله كان حزب "كاديما" الذي أسسه شارونينفرد الليكود  ٢٠١٣انتخابات عام 
حضور في كل الطبقات ذو الالحزب الوحيد هو الليكود و  عائه بأنه حزب وسط.وهو أيًضا حزب يميني رغم ادّ 

ر حضوره في الطبقة الوسطى المدنية سمعسكر اليسار الذي ينحاالجتماعية في المجتمع اليهودي، على عكس 
 الوسطى والدنيا. ينالعليا فقط، رغم طروحاته االجتماعية التي تنسجم مع مصالح الطبقت

شهدت مجموعة من التحوالت  الساحة السياسية في إسرائيل على أنّ  بركات نظام الدكتورفي ورقته أّكد و 
األحزاب الصغيرة تأثير وظهور حالة من ها، وتشرذممن أبرزها زيادة تفكك الحركات واألحزاب السياسية  ،ةالرئيس

 ،ال للقيادات الكارزمية والتاريخيةوالمتوسطة على تشكيل الحكومات اإلسرائيلية غير المتجانسة، وغياب الدور الفعّ 
ى السياسة اإلسرائيلية، وانحسار دور المؤسسة العسكرية وصعود التيار الديني القومي في إسرائيل وازدياد تأثيره عل

بالسلطة ومؤسساتها الرسمية سواء اإلسرائيليين تراجع ثقة  مع ،نية والدينية في النظام السياسييلصالح القوى اليم
  .التنفيذية أو التشريعية

رات جذرية في وسائل ا تغيّ وأشار بركات إلى أثر هذه التحوالت اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين والعرب، ومنه
من واالتجاه لتحويل الصراع  ،إمكانية نشوب حروب واسعة في المنطقةٕاضعاف و  ،الصراع بين العرب وٕاسرائيل

 ،، وتعميق سياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقهفلسطيني - العربي إلى نزاع إسرائيليإطاره 
تهميش دور و  ،١٩٦٧عام ابتالع أراضي المناطق المحتلة بدأ بالذي  وشرعنة االستيطان ،المحتلة هوتهويد أراضي

وتصاعد التهديدات اإلسرائيلية بسلب حقوقهم  ها،% من سكان٢٠والذين يشكلون حوالي  ،األقلية العربية في إسرائيل
وٕالغاء حق العودة لالجئين،  لها، المدنية، مع تعاظم الهجمة الصهيونية على القدس وازدياد االنتهاكات اإلسرائيلية

ترامب المؤيدة ألطماع الرئيس ومحاولة تصفية دور وكالة (األونروا) استناًدا إلى دعم أمريكي في ظل سياسة 
  الحكومة اإلسرائيلية اليمينية.

 المطلوب فلسطينًيا وعربًيا للتعامل مع السياسات اإلسرائيلية، موصًيا بعددٍ  عنوختم بركات ورقته بطرح سؤال 
حقه في دعم التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تحت جميع الظروف، و من أبرزها  ،تءامن اإلجرا

استخدام وسائل المقاومة المشروعة جميًعا، وحشد العمق العربي خلف المشروع الوطني الفلسطيني، وٕاعادة القضية 
  الفلسطينية إلى مركزيتها الطبيعية.

  الجلسة الثانية

 ألمنية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيينالتحوالت ا

 فيها وقّدم ،النائب األسبق لرئيس هيئة األركان المشتركة، الفريق (م) الدكتور قاصد محمود ترأس هذا الجلسة
الشرق األوسط في أستاذ تاريخ ، والدكتور جوني منصور ،الخبير االستراتيجي ،اللواء (م) محمود ارديسات كل من

التحوالت األمنية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب " بعنوانورقًة ، الكلية األكاديمية بيت بيرل

  ."والفلسطينيين

حيث  ؛٢٠٠٩عام األمنية في إسرائيل انطالًقا من التعامل مع التحوالت في ورقته بأنه ال يمكن  ارديساتأوضح 
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حرب لبنان ما جرى في منذ منية المركبة لتفاعل العديد من العوامل العسكرية والسياسية واأل نتيجةً هذه التحوالت أتت 
تجاه مخاوف إسرائيل تعزيز  في ساهم ، األمر الذيغزةو حماس في الضفة الغربية حركة زيادة نفوذ وبعدها ، ٢٠٠٦عام 

لمواجهة الجيوش النظامية في األساس مصممة اإلسرائيلية ستراتيجية العسكرية االأن  ، وذلك في ضوءأمنها الداخلي
 يحسم ال لديها القوة فائض أن) ٢٠١٤( وغزة )٢٠٠٦لبنان ( يحرب بعداستنتجت إسرائيل فقد ؛ الخارجيوالتهديد 
كل تحّدًيا أمنًيا وعسكرًيا ، وهو ما شّ الدفاعية القوة تطوير على والتركيز لصراعجديدة ل إدارة نحو واتجهت المعركة،

  .يستطع الجيش اإلسرائيلي حسمه حتى اليوملم 

ا من نجاح الشعوب العربية في سبً صانع القرار اإلسرائيلي تحّ ربك أ ٢٠١١الربيع العربي عام رأى ارديسات أن و 
االتفاق النووي بين الواليات المتحدة والدول الكبرى من جهة وٕايران من جهة كما كان ...  التقدم نحو الديمقراطية والحرية

  .لدى إسرائيل لتحوالت أمنية جديدة ثانية محطةً 

 سياسات مواجهة مرحلة من استراتيجًيا انتقلت ،الكبرى الدول، ومعها إسرائيلبعد هذا إلى أّن  ارديساتوخلص 
 إسرائيل تعد ولم ،سياساتها على والتأثير الدول هذه بعض مصائر رسم في التأثير إلى لها المعادية العربيةالدول 
ل من غير الكيانات والفواع مع الصراع على زتركّ  باتتبل  سياساتها، تجاه الرسمية العربية الفعل بردود مهتمة

  .واللبنانية الفلسطينية الدول، وخصوًصا المقاومتين

ألدوات، اى عدد من تبنّ ب أوصى ارديساتشعبًيا ورسمًيا،  اإلسرائيليةاألمنية  التحوالتوللتأسيس لرؤية للتعامل مع 
اجعة دور السلطة الفلسطينية في التنسيق ر مو ، على المستوى الفلسطيني الرسمي أبرزها إنجاز المصالحة الفلسطينيةمن 

سطيني لنضال الفلل ، واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها لتكون رافعةً اإلسرائيلياألمني مع االحتالل 
جديدة، وٕايجاد وسيلة لفك ارتباط طاقات لرفد قيادة السلطة ومؤسساتها بنتخابات المستحقة رسمًيا وشعبًيا، وٕاجراء اال

  على دولة االحتالل. هواعتماداد الفلسطيني االقتص

ضغوطات وٕاغراءات واجه من مهما  هرضالفلسطيني بأ بشّبث الشعإلى ت ارديسات دعاوعلى المستوى الشعبي 
ضرابات واحتجاجات دائمة، وبناء وتعزيز إ مسيرات شعبية حاشدة و بإسرائيل حتالل على رفع كلفة االمع إسرائيلية، 

  حتالل.المؤسسات الشعبية لتكون بدورها حاضنة لنضال فلسطيني شعبي في مواجهة اال

ستقرار سياسي وتكامل اتأمين مناعة إقليمية و ب ارديسات أوصىأّما على المستوى الرسمي والشعبي العربي ف
بما فيها القدرة الدفاعية لوقف االختراقات  ،وتعزيز آليات وقواعد العمل المشترك ،ربياقتصادي بين أجزاء الوطن الع

الداخلي ه للحوار وتمتين العالقات بين وحدات "النظام العربي" وبما يتطلبه ذلك من توجّ  ،الخارجية للجسم العربي
  هاء الصراعات الدائرة بين الدول العربية.ٕانفات و والتفاوض وحل الخال

، وهو ما ينعكس السالم على األمنم يقد  يالتفكير اإلسرائيلأن  على منصورجوني الدكتور  أّكدمن جهته و 
  والدولية األوسع. اإلقليميةمع العرب والفلسطينيين، وحتى على الدوائر  هافي تعاملإسرائيل على سياسات 

 الحلول وتعمل في المقابل على تأجيل ،واليومية المؤقتة الحلول إسرائيل تعتمد سياسةوأوضح منصور أن 
 وتحسين ،السلطة مع األمني التنسيق استمرار ومنها والداخل الفلسطيني، وغّزة الضفة في الفلسطينيين مع الحقيقية
  .االقتصادي الوضع
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 ؛بوصفه بداية للتحوالت األمنية اإلسرائيلية خالل العقدين األخيرين ٢٠٠٦وارتكز منصور في ورقته على عام 
 تز ، وقد عزّ الداخليه والدفاع عنها تهامباغته الى حالة حماية جبهالهجوم و الحيث تحولت إسرائيل من حالة 

  .هذه التحوالت ،ل "العدو" إلى الفواعل من غير الدولوما رافقها من تحوّ  ،الحروب على غزة

الذي فرض على ، و الربيع العربي اجديً  اأمنيً  اأنها فرضت على إسرائيل واقعً  منصوريرى ومن التحوالت التي 
التعامل مع الشعوب، وهو تحد جديد لم تكن إسرائيل إعادة النظر في عالقاتها مع أنظمة رسمية عربية، و إسرائيل 

  مستعّدًة له.

حرب السايبر التي قد  يوه ،ست فيهاحرب من نوع جديد تمرّ  إلى سرائيلإلجوء احتمالية ز منصور على ركّ و 
وحكومات فواعل سياسية عربية وٕاقليمية، ا أن خصوصً  ،حال استخدامهافي تسهم في إحداث حاالت من البلبلة 

الذي يمكن أن يهّدد األمن  تكنولوجيالمخزون قدًرا من التملك  ،عربية متواضعه من حيث القدرات والثروات
  .اإلسرائيلي

  الجلسة الثالثة

  في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين االقتصادية واالجتماعيةالتحوالت 

، وعضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي أستاذ العلوم السياسية ،الدكتور أحمد سعيد نوفل هذه الجلسة ترأس
والمحاسبة في كلية الدراسات العليا أستاذ المالية دكتور نصر عبد الكريم، ال كل من فيها وقّدم، لفلسطينيي الخارج

مدير معهد مسار لألبحاث االجتماعية ، خالد أبو عصبةوالدكتور  ،في الجامعة العربية األميركية في رام اهللا
  ."التحوالت األمنية في إسرائيل، وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب والفلسطينيين" بعنوانورقًة ، والتطبيقية في حيفا

 ،المركزية من عالية يتميز بدرجة اإلسرائيلي االقتصادي النظام أنعلى  عبد الكريمالدكتور ورقة أّكدت 
 المبنية التوسعية بالسياسة وثيق بشكل مع ارتباط هذا االقتصاد الموارد، على الحكومة ظّل سيطرة في خصوًصا

 الفلسطينيين على وجوهري مباشر بشكل يؤّثرأن االقتصاد اإلسرائيلي عبد الكريم  دكّ أو  ،دينية قومية أيديولوجية على
  .الدولية والعالقات الخارجية السياسة ومآالت تداعيات حيث ،العرب علىأوسع  نطاقفي و  اليومية، حياتهم ضمن

 ألربع حكومات ارئيسً بنيامين نتنياهو بوجود تمّيزت  ٢٠١٩لى إ ٢٠٠٩بأن الفترة من عام عبد الكريم ضح و وأ
في إسرائيل  وتمثلت التحوالت االقتصادية ،االقتصادي النيوليبراليةمتعاقبة، والذي ُيعّد من مؤّيدي نهج  إسرائيلية

خالل هذه الفترة بزيادة الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض البطالة وصوًال إلى التشغيل الكامل، وارتفاع الصادرات 
بهدف وسياسة انفتاحيه على الدول العربية واألفريقية  واحتياطي العمالت األجنبية، وانخفاض حاّد في التضخم،

صفقات سعي نحو لوجيا والخدمات األمنية المرتبطة بها، والو خاصة في التكن ،تطبيع العالقات، وفتح أسواق جديدة
  ما ُسّمي "صفقة القرن".اقتصادية وسياسية آخرها 

لى إ ،غور األردن والبحر الميت صوًصاوخ ،المستوطنات التعهد بضمّ بكما تمّثل التحّول خالل العقد األخير 
  نظًرا لقيمتها االقتصادية. ،رائيلإس

عام  تشكيلهامنذ  ،أوقفتبأّن حكومة نتنياهو عبد الكريم بّين وفي سياق تأثير هذه التحوالت على الفلسطينيين، 
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وبداية عام  ٢٠١٨ع نهاية عام ربطتها بأحداث سياسية، ومو أموال المقاصة الفلسطينية بشكل متقطع،  ،٢٠٠٩
المالية للفلسطينيين باستثناء األمنية منها، واقتطعت الحكومة  المساعدات، أوقفت الحكومة األمريكية جميع ٢٠١٩

% من إيرادات ٧٠حوالي جّمد األمر الذي  ها كليا،اإلسرائيلية جزًءا من أموال المقاصة، ما أّدى إلى وقف تحويالت
تخفيض الخدمات، أّدى إلى ، و إلى النصف لموظفين الحكوميينااتب و صرف ر ما قّلل ، السلطة الفلسطينية

  فاض الحركة الشرائية في األسواق.وانخ

خضوع من  ونتنياهو عّززدونالد ترامب  األمريكي التناغم بين الرئيسأن عبد الكريم أوضح أوسع  وفي سياقٍ 
تضطلع بدور أكثر  إسرائيل حيث أصبحت ؛والجزرة العصا سياسةل، ا، والفلسطيني خصوصً االعربي عمومً  االقتصاد

فتح مع ، العرب وأ لفلسطينيينتجاه ا سواءً  ،االقتصادية العقوبات وسياسة مريكيةاأل المساعدات توجيه في فاعلية
  .فريقيةأو عربية لى أسواق خليجية و إاإلسرائيلية ات تحلية المياه لوجيا ومعدّ و فاق جديدة لبيع منظومات التكنآ

 حلوالً تبقى  الفلسطيني االقتصادي الوضع إلنعاش الحلول جميعأّن في نهاية ورقته إلى عبد الكريم خلص و 
 حياة تحسين شرط وهو السياسي، االستقالل تحّقق إذا إالّ  ،ّما يمكن تقديمه للفلسطينيينع النظرصرف ب مؤقتة

  .ومدخله الفلسطينيين

النظر بعمق في واقع المجتمع اإلسرائيلي اجتماعًيا على أن  عصبةبو أالدكتور خالد في ورقته رّكز و 
وفي كونه يعتمد في  ،فمن جهة هو مجتمع ذو توجه غربي في ثقافته ؛تناقض داخليوجود يشير إلى واقتصادًيا 

يعاني  ما زاللكّنه من جهة أخرى  ،الغالب على اإلنتاج العلمي والتكنولوجي، كما األمر في العالم الغربي المعاصر
 من مشكالت أساسية تتعلق بالمبنى االجتماعي والتباين الثقافي لدى قطاعات عديدة داخل المجتمع اإلسرائيلي.

ما يتعلق بالتغيرات في ادومً القيادات اإلسرائيلية  قلقتإحدى القضايا المركزية التي وذكر أبو عصبة أن 
التي تعمل على استمرار التماسك االجتماعي والثقافي االجتماعية واالقتصادية هي القدرة على إيجاد المعادلة 

والتي طالما عملت المؤسسة على تعزيزها من  ،للمجتمع اإلسرائيلي في ظّل خشية فقدان الروح الوطنية "الصهيونية"
ويذكر في هذا السياق التغّيرات الكثيرة التي حصلت في المجتمع  ،ى "بوتقة الصهر"خالل مشروع ما يسمّ 

 ،رأسمالي يحتكم إلى اقتصاد السوق ي خالل العقد الماضي من مجتمع ذي سمات اشتراكية إلى مجتمعاإلسرائيل
 ،جماهيرًيا قبوًال القى هو ما القيم الجماعية، و فيه  تتراجعومادي تنافسي  ،يل إلى مجتمع فردوهكذا تحوّ 

  .وخصوًصا لدى فئة الشباب

التغيرات على المبنى االجتماعي اإلسرائيلي في مجاالت هذه  أبو عصبة جملة من اآلثار التي تركتها عّددو 
وانعكاس هذا على المستوى المعيشي والرفاهية بين  ،عديدة، من أهمها اتساع الفجوة في الدخل الفردي واألسري

رديم ووفًقا للتشدد الديني (ح ،شرقية) وواطن هجرتها (غربية أالنتمائها على أسس مَ قطاعات وفئات مجتمعية وفًقا 
عربي)، وتظهر مالمح هذه الفجوة من خط البداية في المستوى  وواالنتماء العرقي (يهودي أ ،علمانيين) وأ

صراع على اقتسام الحصة االقتصادية لكّل مجموعة  في ظلّ  وفئاتٍ  االستقطاب السياسي لمجموعاتٍ و  ،التعليمي
منظمة العمال العامة (الهستدروت)، والتغير  ،أو شبه انهيار ،تراجعو  ،وفق قوتها أو تمثليها وشرعيتها السياسية

تفكيك دولة الرفاهية وانقسام الطبقة الوسطى، و  ،التدريجي للهيكل الطبقي في إسرائيل نتيجة خصخصة القطاع العام
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  ."الدنياوخلق فجوة كبيرة بين "الطبقة الوسطى العليا" و"الطبقة الوسطى 

سياسة أن خلص أبو عصبة إلى ، في الداخل بانعكاس التغيرات على المجتمع العربي الفلسطيني قوفيما يتعل
في ساهمون ، دمجهم في االقتصاد اإلسرائيلي كأفراد بشكل حقيقي يأولهما: اثنين ينفَ ده في تتمثل همنحو  إسرائيل

رائيلية لتشغيل الشباب اإلس "الهايتك"رفع معدل النمو االقتصادي، وفي هذا السياق يمكن فهم توجه شركات 
تحطيم الكيان الجماعي للفلسطينيين اجتماعًيا وثقافًيا وقومًيا وسياسًيا بواسطة تشريع القوانين  ثانيهماو  ،الفلسطيني

من واتخاذ إجراءات صارمة بحق تنظيمات سياسية، وهو ما يهدف في النهاية إلى تحويل الفلسطينيين في إسرائيل 
 لوا إلى مجتمع هّش ال مهاجرين يخدمون االقتصاد اإلسرائيلي، بمعنى أن يتحوّ إلى عمّ عّي مجتمع وكيان اجتما

  .اتوالصراع اتسوده الخالفوذي نزعة فردية، وتفوضوي و 

  مشاركينال نقاشات

، على هامش تقديم أوراق الندوة أثاروا جملًة من النقاشاتو في الندوة عدًدا من األفكار  الحاضرون طرح المشاركون
 تهاكيد هيمنأتذلك سعًيا منها إلى و  " فيما يتعلق بصورتها وقدراتها،األسطورة"حرص إسرائيل على نشر ومن بينها 
وفي  ،الداخلية واإلقليمية والدولية تهابيئمن  كل في ذلك لتحقيق  سائلإلعالم والسياسة و ل هاواستخدام ،سيكولوجًيا
بما في  ،ق معهايتنسإلى الاإلقليم دول تسعى نموذج ورائدة إلى دولة ، حسب المشاركينل إسرائيل، تتحوّ ضوء ذلك 

مصدًرا  اعتبارهايمكن االعتماد عليها و بأنها عنها  إلى تقديم انطباع ئيلتسعى إسر كما  ،ذلك بعض الدول العربية
  .اواقتصاديً  اسياسيً  احليفً ، فضًال عن كونها للمعلومات والتكنولوجيا األمنية

ا يمكن االعتماد ار المشاركون إلى أن إسرائيل، ورغم سعيها إلى تقديم نفسها دولة رائدة نموذجً أشوفي المقابل 
غير قادرة  "؛ وذلك لكونهالاألمن المتخي "وتقوم سياستها على  أمر، م األمن على كلّ دولة مرعوبة تقدّ عليه، إال أنها 

  ومة واالنتفاضات قائًما.على إنهاء التهديد ألمنها ما دام الحال الفلسطيني في المقا

إلى دولة  ،استراتيجي يحتاج للمواجهة إسرائيل من عدو إلى ل النظرة إشكالية تحوّ ن من المشاركو ر حذّ كما 
كما "، أعداء آخرين"لمساعدة والحماية من للنفسه بما يوحي من تقديمه طرف قوي يمكن االعتماد عليه  وأنموذج 

 .لألمة العربية وألمنها القومي والوطني ا، عدو اإلسالم السياسي، أو ًال مثإيران هو األمر بالنسبة لتصوير 


