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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.

2

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()78

2018/12/30

مشروع "مقالع سليمان" لمحاربة الحركة العالمية لمقاطعة الكيان

 - 1مدخل:
تزامنــا مــع تســرب معلومــات لــو

ي ـة محكمــة الجنايــات الدوليــة فــتح ملفــي تحقي ـ ضــد إس ـراليح لــو عــدوا

"الجرف الصامد" ،أي الحرب على غـزة فـي صـيا عـا  2014واالسـتيطا فـي الضـفة البرةيـة ،كشـا النقـاب
عن أ العدو قد بادر إلى إطالق لملة دولية مضادة لها عمالء فى كافة أ حاء العالم ،ويسعى لتنفيذ سياساتها
بمســاعدة اهــات يارايــة متعــددة األواـ قــد تكــو علــى ــكح عمــالء مــياورين أو مت ــرعين ببــرا التجــارة أو
متحمسين إلسراليح بـدافع أدـدولواي أو ددنـي ،وهـذا مـن أاـح الوقـوف بواـ الحملـة العالميـة لنـز الشـرعية عـن
تـ ــح أبيـ ــب " "BDSالتـ ــي هـ ــي ايتصـ ــار للحـ ــروف األولـ ــى مـ ــن الكلمـ ــات اإل جليزيـ ــة Boycott,Divestment
و ،)Sanctionsوتعنــي لالمقاطعــة ،ســحب االســتفمارات ،فــرا العقوةــات) ،قــد واهـ

عــدة ضـرةات إلسـراليح

يال السنوات الماضية على السالة الدولية ،وألراتها على صعيد سياسي ودبلوماسـي ،وتسـ

لهـا بخسـالر

مادية ك رى ،ودعوات لنز الشرعية عنها كدولة التال  .وةينما تسعى دو عرةية عدة لألسا إلى التط يع مع
االلتال وفتح آفاق ادددة للعمح مع  ،تواا "إسراليح" لمـالت مقاطعـة ك يـرة فـي مختلـا بلـدا العـالم ،سـواء
على مستوى مؤسسات في لقو مختلفـة أكاديميـة وصـناعية وفنيـة ويقافيـة ،أو علـى مسـتوى أ ـخا

اتخـذوا

مواقا يلـة تجـاا الفلسـطينيين .وا فعاليـة وعصـ ية الحكومـة اإلسـراليلية تشـير بوضـوى إلـى لجـم الضـرر الـذي
ألحقت ـ الحركــة بالصــورة الزالفــة التــي صــنعتها "إس ـراليح" لنفســها فــي العــالم ،والتــي ت ــدو هشا ــتها ــاهرة فــي
المؤسسات األكاديمية واإلعالمية الدولية.
ـددر بال ــذكر أ لرك ــة المقاطع ــة ل ،)BDSالت ــي تيسسـ ـ
اـ ا

ع ــا  ،2005ألحقـ ـ

بدولـ ـة االل ــتال اإلسـ ـراليلي

يسالر اقتصادية فادلة ،عقب فسخ عقود بقيمة  23مليار دوالر ،وترااع قيمة صادراتها إلـى حـو  2.9مليـار

دوالر ،فــي ــح توقــع يســارة مــا بــين  28و 56مليــار دوالر بالنــاتج القــومي اإلس ـراليلي ،بحســب ا ــطين فــي
ٍ
بشكح
عموما ،وتنشط
دما في الواليات المتحدة وةريطا يا والبرب
ً
الحركة .باإلضافة إلى ذلك ،ألرزت الحملة تق ً
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ٍ
أداة ـرعي ًة لممارسـة
قوي فـي الجامعـات األمريكيـة وال ريطا يـة ،ليـق يعتقـد حـو يلـق األمـريكيين أ المقاطعـة ً

الضبط على إسراليح.
في السياق عين  ،قال

صحيفة هآرتس الع رية إ دراس ًة إسراليلي ًة ،كشـف

عاما ،ويلص
لركة “ ”BDSمنذ ا طالقها ق ح ً 13
فــي الواليــات المتحــدة ،ومــن الواضــح أ االلــتال ال يســتطيع الصــم

النقـاب عـن اإل جـازات التـي لققتهـا

إلى أ الحركة أغض

إسراليح وعقدت مكا تها وياص ًة

أمــا لالــة جــاى لملــة ل ،)BDSلــذا

يطلب من أمريكا التضيي على القالمين على الحملة ،وكذلك من أوروةا ،وهو ييتي في سـياق أ ارتفـا لالـة
موااهة االلتال على السالة الدولية ستكو لال ًة متدلرا ًة .وأ ارت الدراسة التي أعدها ال الق تا تـرو ،
و شــر اســتنتاااتها موقــع "محاديــة دوميــة" ،إلــى أ لركــة المقاطعــة أســهم
اإلسـ ـراليلي ،إل ــى اا ــب أ ه ــا قلصـ ـ

فــي تبييــر بيعــة الصـ ار الفلســطيني

ق ــدرة إسـ ـراليح عل ــى االس ــتفادة م ــن التح ــوالت اإلقليمي ــة ،وعق ــدت مكا ته ــا

وتحدددا الواليات المتحدة.
الدولية ،وأضرت بعالقتها مع دهود العالم
ً
ـالوة علــى ذلــك ،رأت الد ارســة أ أهــم اإل جــازات التــي لققتهــا الحركــة ،تتمف ـح فــي إلــداث تحــو علــى صــعيد
عـ ً

الجــد العــالمي بشــي الص ـ ار الفلســطيني اإلس ـراليلي ،موضــح ًة أ واــود الحركــة يمف ـح أهــم عــال أمــا توا ـ
بعــا الــدو العرةيــة ،إللبــاء مقاطعتهــا إلس ـراليح ،ورفــع القيــود علــى التط يــع معهــا ،اهيــك عــن أ هــا ألرا ـ
السلطة الفلسطينية ،بس ب إصرارها على التعاو األمني واالقتصادي مع االلتال اإلسراليلي.

باإلضافة إلى ذلك ،أ ـارت الد ارسـة إلـى أ دولـة االلـتال غاضـ ة بسـ ب اهـود الحركـة الهادفـة إلـى ـيطنتها
وعلى ٍ
حو يا ٍ أما األوساط اللي رالية في العـالم ،معت ـرًة أ أ شـطة الحركـة مفلـ
ٍ
بشكح يا ٍ على مظـاهر الفصـح العنصـري التـي تمارسـها إسـراليح
اإلسراليلي ،على اعت ار أ ها تقو بالتركيز
صـفع ًة قويـ ًة لقـوى اليسـار

ضد الفلسطينيين ويتجاهلها ما يطل عليها باليسـار الصـهيو ي اإلسـراليلي ،مفـح لركـة لميـريتس) ،الممفلـة فـي
الكنيس

اإلسراليلي.

ويلص

الدراسة إلى القو إ ألد أهـم اإل جـازات التـي لققتهـا لركـة المقاطعـة أ هـا واهـ

ضـرةة قويـة لفكـرة

لح الدولتين التي دتش ق بها الكفير من األطراف ،من يال محااجتها بي إ هاء االلتال اإلسـراليلي للضـفة
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كافيــا ،إذا لــم دــتم مــنح الالاعــين الفلســطينيين لقــوقهم ،وتحقيـ
البرةيــة وقطــا غـزة والقــدة الشـرقية ،لــن يكــو
ً

المساواة بين اليهود والفلسطينيين دايح إسراليح ،كما أ ألد اإل جازات التي لققتهـا لركـة المقاطعـة يكمـن فـي
أ ها قام

بتواي ضر ٍ
ةة قوي ٍة لفكرة لح الدولتين ،كما أكدت الدراسة اإلسراليلية.

و قــح موقــع ل ،)YNETاإلي ــاري-الع ــري ،التــابع لصــحيفة لدـديعوت ألرو ــوت) اإلسـراليلية ،عــن الــوزير أردا
قول في ااتما ٍ لنقابة المحامين في إسراليح ،إ لركة المقاطعة هي لركـة معاديـة للسـامية ،وأ هـا لـن تعتـرف
اعمــا أ أفرادهــا ال دنكــرو ذلــك ،وال يخفو ـ  ،وتــابع قــالالً إ أكفــر المؤيــددن
أبـ ًـدا بح ـ إس ـراليح فــي الواــود ،ز ً
للحركة هم مـن لمـاة ،باإلضـافة إلـى العددـد مـن التنظيمـات األيـرى المعاديـة للسـامية ،و ـدد الـوزير علـى أ
النض ــا ال ــذي تخوضـ ـ إسـ ـراليح الي ــو ض ــد لرك ــة ل ،)BDSه ــو ض ــا م ــن أا ــح ض ــما الجي ــح الق ــاد م ــن
اإلس ـراليليين ،علــى ل ـد تع ي ـرا ،وايتــتم لددف ـ بــالقو إ إس ـراليح تعمــح بــدو كلـ ٍـح بأو ملـ ٍـح علــى محارةــة هــذا
الحركة ،وأ ها ستنتقح من مرللة الدفا إلى الهجو  ،بحسب وصا الوزير اإلسراليلي ،الذي يعت ـر مـن صـقور
لزب لليكود) الحاكم بقيادة رليس الوزراء ،بنيامين تنياهو.
من أاح ذلك أقامـ

الحكومـة اإلسـراليلية مشـروعا أطلقـ

عليـ اسـم "كـيال

ـلومو" لمقـال سـليما ) ،ليشـكح

الذ ار المد ية لو ازرة الشؤو اإلستراتيجية التي دتوالها وزير األمن الدايلي ،غلعـاد إردا  .ويهـدف هـذا المشـرو
إلى الترويج للرواية اإلسراليلية في الخارج ،ومكافحة "لملة ز الشـرعية عـن إسـراليح" وموااهـة النشـاط الـدولي
لحركـة المقاطعــة  BDSورفــع مســتوى الجهــود الم ذولــة فــي هــذا االتجــاا ،باإلضــافة إلــى تقــديم رد ســريع ومنسـ
ض ــد مح ــاوالت فض ــح ص ــورة إسـ ـراليح ف ــي الع ــالم والعم ــح عل ــى ت ي ــيا س ــمعتها ف ــي الخ ــارج ف ــي ل ــا تنفي ــذ
اعتـداءاتها ،ومــن يـم الحشــد لصـالحها فــي أي تصـوي

علــى مشـرو قـرار ضـدها فــي األمـم المتحــدة ،وذلـك مــن

يال الحمالت ع ر اإل تر  ،وأ شطة الضبط ،واالتصـاالت مـع منظمـات أان يـة صـديقة إلسـراليح وتنفيـذ مـا
يصــف العــاملو فــي هــذا المجــا بــ"أ شطة وعــي الجمــاهير" ،وهــي أ شــطة ضــد لركــة مقاطعــة إسـراليح وســحب
االستفمارات منها وفرا عقوةات عليها وأ شطة مناهضة لسياسة إسراليح المضادة للفلسطينيين.
وقال

"العين السابعة" إ دراح أ التبطية اإلعالمية النقديـة لــ"مقال سـليما " والـتحفظ منـ  ،أدت إلـى تبييـر

اسـم المشــرو مــن "مقــال ســليما " إلــى اســم ال يحمــح ــحنة ســل ية ،وهــو "كو تســيرت" .وةمواــب قـرار اتخذت ـ
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الحكومــة ،العــا الماضــي ،تــم رصــد مي از يــة بم لـ  128مليــو

ــيكح مــن يزينــة الدولــة لهــذا المشــرو  ،وتقــرر

امع م ل مشاب من مت رعين ،كي يشـاركوا فـي موااهـة مـا تصـف إسـراليح بحملـة ضـد ـز الشـرعية عنهـا فـي
العالم .والحل ة المركزية التي تجري فيها هذا الحملة هي لل ة اإل تر ـ  ،ليـق يفتـرا بالمشـاركين فـي الحملـة
إ تاج يطاب "من يارج الحكومة" وإ شاء بنية تحتية لموااهة منتقدي إسراليح.
من ٍ
اهة أيرى قد ان ار االلتياط ،عمي

أفي ار  ،عضـو مجلـس األمـن القـومي ،عرضـاً سـرياً للجنـة الخارايـة

واألمن بعنـوا «تقيـيم وضـع إسـتراتيجي» لعـا  .2018وفـي هـذا العـرا الـذي تنـاو التهددـدات التـي توااههـا
إسراليح فـي العـالم ،وإلـى اا ـب التهددـدات األمنيـة ،عـرا الجنـ ار تهددـددن سياسـيين :فهنـا مخـاوف مـن أ ـ
يال  2018سوف تنتقح المدعية العامة في المحكمة الجناليـة الدوليـة فـي الهـاي مـن مرللـة تقصـي الحقـال
فــي «الجــرف الصــامد» وال نــاء فــي المســتوطنات ،إلــى فــتح تحقي ـ  ،وأ ـ فــي ــح غيــاب م ــادرة سياســية تجــاا
الفلسطينيين أو في لا لصو تصعيد في الضفة البرةية أو قطا غزة ،يال العا الحالي ،فمن الممكن أ
تتصاعد الجهود لنز الشرعية عن إسراليح والدعوة لمقاطعتها.
يش ــار إل ــى أ المدعي ــة العام ــة للمحكم ــة الجنالي ــة الدولي ــة ،ف ــاتو بنس ــودا ،ش ــرت ف ــي ال ارب ــع م ــن ك ــا و األو
الماض ــي تقريـ ـ ار بش ــي تقصـ ـي الحق ــال التمهي ــدي ال ــذي تق ــو بـ ـ  ،وأعلنـ ـ

أ ه ــا لققـ ـ

«تق ــدماً ملموسـ ـاً» ف ــي

الشكويين ،سواء في الحـرب العدوا يـة علـى غـزة أو فـي ال نـاء االسـتيطا ي ،لكنهـا لـم تلمـح إلـى أ هـا علـى و ـك
اتخاذ قرار ،وما هي ط يعت .
وأوضح

القناة اإلسراليلية العا رة أ فتح تحقي هو إاراء دنطوي على أهمية يطيرة بالنس ة إلسراليح ،ليق

أ سيكو ضد خصيات معينة ،ومن الممكن أ يشتمح على أوامر اعتقا واستدعاء للتحقيـ  .وأ ـارت إلـى
أ هنــا اــدالً فــي إسـراليح بشــي واهــة المدعيــة العامــة للمحكمــة الجناليــة الدوليــة ،ومــا إذا كا ـ
تحقي أ ال .و قل

ســتقرر فــتح

عن ك ار المسؤولين في و ازرتي القضاء والخاراية قولهم إ ذلك يعت ر تهددـداً اـدياً يجـب

عــد االســتخفاف ب ـ  ،ولكن ـ لــيس مــن المؤكــد أ دتحق ـ  ،معت ـرين أ ـ فــي كــح الحــاالت يجــب العمــح قضــالياً
وسياسياً على عرقلة ذلك.
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 - 2أداء حركة المقاطعة وتأثيرها:
واه

لركة المقاطعة وسـحب االسـتفمارات وفـرا العقوةـات عـدة ضـرةات إلسـراليح يـال السـنوات الماضـية
لهـا بخسـالر ماديـة ك ـرى ،ودعـوات

علـى السـالة الدوليـة ،وألراتهـا علـى صـعيد سياسـي ودبلوماسـي ،وتسـ

لنــز الشــرعية عنهــا كدولــة الــتال  .وفــي موااهــة ذلــك رصــدت و ازرة الشــؤو اإلســتراتيجية اإلس ـراليلية ،التــي
دتوالهــا وزي ـر األمــن الــدايلي ،غلعــاد إردا  ،م لب ـاً يقــدر بنحــو  128ملي ـو
ملي ـو

ـيكح ،باإلضــافة إلــى م ل ـ 128

ـيكح أيــرى تقــد كمــنح ياصــة وت رعــات مــن مختلــا أ حــاء العــالم ،لشــركة ياراي ـة ياصــة ــكلتها

لموااهة النشاط الـدولي لحركـة المقاطعـة  BDSورفـع مسـتوى الجهـود الم ذولـة فـي هـذا االتجـاا ،باإلضـافة إلـى
تقديم رد سريع ومنس ضد محاوالت تشوي صورة إسراليح في العـالم والعمـح علـى ت يـيا سـمعتها فـي الخـارج
وذلك من يال الحمالت ع ر اإل تر  ،وأ شطة الضبط ،واالتصاالت مع منظمات أان ية صـديقة إلسـراليح.
وم ــن الواض ــح أ معظ ــم الق ــالمين عل ــى الش ــركة والمس ــاھم ــين فيه ــا ه ــم م ــن أص ــحاب الخلفيـ ـات االس ــتخ اراتية
واألمنية ،مفح المددر العا الساب لو ازرة الشؤو اإلستراتيجية ،دوسي كوةرفاسـر والسـفير السـاب إلسـراليح فـي
األمم المتحدة والمستشـار السياسـي السـاب لـرليس الحكومـة ،بنيـامين تنيـاهو ،دوري غولـد والسـفير اإلسـراليلي
الســاب لــدى األمــم المتحــدة رو بروســور وراــح األعمــا ميشــا أفنــي رل ـيس معهــد د ارســات األمــن القــومي
ورليس االستخ ارات العسكرية الساب  ،عـاموة يـادلين والمستشـارة اإلعالميـة السـابقة لـرليس الحكومـة لوسـالح
اإلعــال األان يـ ـة ي ــال ل ــرب ل ن ــا الفا يـ ـة ،ميـ ـري أد ـز والـ ـرليس الس ــاب لمجل ــس األم ــن الق ــومي ،الجنــ ار
المتقاعد يعقوب عميدرور.
علــى صــع ٍيد آيــر شــرت الحكومــة اإلس ـراليلية اللحــة تضــم  20منظمــة غي ـر لكومي ـة أان ي ـة ،ســتمنع ديــو
ممفليها إلى أراضيها ،وأوضـح

أ السـ ب هـو دعـم هـذا المنظمـات لحركـة تـدعو إلـى مقاطعـة إسـراليح بسـ ب

التالله ــا لأل ارض ــي الفلس ــطينية المس ــتمر من ــذ يمسـ ـين عام ــا .وتض ــمن

الاللح ــة  11منظم ــة أوروةيـ ـة وأي ــرى

إ هـذا المنظمــات "تعمـح بشـ ٍ
ـكح متواصـح علــى الــدعوة

أميركيـة ومنظمــات مـن تشـيلي وانـوب أفريقيـا .وزعمـ

لمقاطعـة إسـراليح ،مــن يـال الضــبط علــى أاسـا ومؤسســات ولكومــات لـو العــالم ،مــن يـال
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هدفها يلخلة الواود الط يعي إلسراليح في العالم "في يطوٍة كل

ا تهاكاً لالتفاقـات والمواييـ الدوليـة ولقـوق

الفرد بالتنقح والحركة" ،بحسب زعمها.
وفــي الوق ـ

فس ـ  ،صــادق الكنيس ـ

اإلس ـراليلي بــالقراءة التمهيدي ـة علــى قــا و المقاطعــة بيغل ي ـة  60عض ـواً

ومعارضة  40آيرين والذي صاغ وزير األمن الدايلي والشؤو االستراتيجية "العاد أردا " وةموا ـ فـن أي
ــخو أو هيع ــة دتض ــرر م ــن ش ــاط المقاطع ــة بنمكا ـ ـ أ يق ــد دع ــوى تعويض ــات ض ــد الجه ــة الت ــي دعـ ـ
للمقاطعة ،بحيق تكو معرضة لدفع تعويضـات بقيمـة  100ألـا ـيكح دو الحااـة إلـى إي ـات وقـو ضـرر،
و 500ألا يكح في لا إي ات وقو ضرر لقيقي تيجة المقاطعة.
وةرغم ردود الفعح اإلسراليلية هذا ،تواصح لركة مقاطعة إسراليح ل ،)BDSموها وا تشـارها ،ويواصـح للفاؤهـا
لو العالم تحقيـ اإل جـازات المهمـة بـرغم الحـرب اإلسـراليلية اليالسـة ضـد الحركـة .فعلـى المسـتوى الفلسـطيني
دع ــا تيس ـ ـير يالـــد ،عضـــو اللجنـــة التنفيذي ـ ـة لمنظم ــة التحري ـ ـر الفلسـ ــطينية ،عض ــو المكت ــب السياســـي للج ه ـ ـة
الديمقراطي ـة لتحري ـر فلســطين القــوى السياس ـية واالتحــادات المهني ـة والنقابــات العمالي ـة ومنظمــات الش ـ اب والم ـرأة
وســالر منظمــات المجتمــع المــد ي فــي ال لــدا العرةي ـة واإلســالمية والصــديقة إلــى إطــالق لملــة دولي ـة لمقاطعــة
ال ضالع االسـراليلية واالميركيـة ا تصـا اًر للقـدة ورداً علـى التبـو األميركـي علـى الشـعب الفلسـطيني وعلـى كـح
يطوة سياسية لمقـاء تقـد عليهـا اإلدارة األميركيـة وتسـتهدف تبييـر الوضـع القـا و ي والمكا ـة السياسـية للقـدة
الش ـرقية باعت ارهــا اــزءاً ال دتج ـ أز مــن األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة بعــدوا لزي ـ ار  1967س ـواء بنقــح الســفارة
األميركية من تح أبيب إلى القدة أو االعتراف بالقدة عاصمة لدولة االلتال االسراليلي.
وف ــي السـ ـياق فسـ ـ دعـ ـ

اللجن ــة الوطنـ ـة للحمل ــة النس ــالية لمقاطع ــة ال ض ــالع اإلسـ ـراللية اميـ ـع س ــاء الش ــعب

الفلســطيني المكــافح إلــى تصــعيد لمــالت مقاطعــة ال ضــالع اإلس ـراليلية واألمريكي ـة وإلــى مناهضــة كاف ـة أ ــكا
التط ي ـع مــع إس ـراليح وإلــى اال خ ـراط الشــع ي الواســع فــي فعالي ـات التصــدي للق ـرار األمريكــي /اإلس ـراليلي غي ـر
الشرعي ،باالعتراف بالقدة عاصمة إلسراليح وطالب بيا الحملة النسالية بضرورة االلت از بتنفيذ اإلسـتراتيجية
الوطنية ال ددلة المولـدة التـي كـا قـد أقرهـا المجلـس المركـزي الفلسـطيني فـي آذار  2015باإلامـا  ،وةاعت ـار
المقاطعة بكافة أ كالها بات

محو اًر استراتيجياً في ضالنا إل هاء االلتال ودع
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األكاديمية والفقافيـة إلسـراليح الـزميالت والـزمالء المشـاركين/ات فـي مشـرو المسـار الضـولي الخـا

بيبحـاث

العلو التجري ية والتط يقية في الشرق االوسط من الـدو العرةيـة لاألرد  ،ومصـر) وغيـر العرةيـة لإدـ ار  ،تركيـا
وق ر

وةاكستا ) للضبط على اليو سكو مـن أاـح اسـتفناء إسـراليح مـن هـذا المشـرو أو اال سـحاب فـي لـا

بقالها بس ب التاللهـا وا تهاكهـا لحقـوق الشـعب الفلسـطيني المنصـو

عليهـا فـي القـا و الـدولي .وةـالرغم مـن

الحرب التي تشنها لكومة االلتال ضد لركة المقاطعة ل )BDSوللفالها في فلسـطين ولـو العـالم ،اعت ـرت
لركة المقاطعة في فلسطين أ عا  2017كـا ازيـ اًر بالنجالـات علـى الـرغم مـن الحـرب التـي تشـنها لكومـة
االلتال االسراليلي ضدها.
وعلــى المس ــتوى ال ــدولي ق ــرر متج ــر ميتسوكو ــي الياب ــا ي ،وهــو سلس ــلة م ــن المجمع ــات التجاريـ ـة الدوليـ ـة ف ــي
طوكي ـو ،ســحب منتجــات المســتعمرات اإلس ـراليلية غي ـر القا و ي ـة مــن معــرا للن ي ـذ ،عقــب التجــاج مؤسســات
األرضـ ـي
المجتم ــع الم ــد ي اليابا يـ ـة عل ــى ع ــرا منتج ــات ــركات متورط ــة ف ــي االس ــتعمار االس ــتيطا ي ف ــي ا
الفلسـطينية المحتلـة .ويـذكر أ و ازرة الخارايـة اليابا يـة شـرت تحـذد اًر علـى موقعهـا الرسـمي ،تشـير فيـ إلــى أ
األ شطة االستيطا ية المستمرة في الضفة البرةية والقدة الشرقية تشكح ا تهاكاً لحقوق اإل سا .
وفــي كنــدا أ ه ـ

ــركة الطي ـ ار الكندي ـة لAir

 )Canadaتعاقــداً بمالدــين الــدوالرات مــع ــركة "إدروس ـ يس

إ دســتريز" اإلس ـراليلية ل )Industries Aerospace Israelلأل ظمــة الجوي ـة والعســكرية ق ــح عــامين مــن
ا تهال  ،كما أعلن

عن يتها است دا التعاقد مع ركة ادددة للصيا ات الفقيلة .وفي الوقـ

فسـ أكـد إلـتالف

مقاطعة إسراليح في كندا مواصلة الضبط على ـركة الطيـ ار الكنديـة لتـى تنهـي العقـد اريـر األقـح قيمـة مـع
الشــركة اإلسـراليلية فســها وتتوقــا عــن تقــديم "لمــو صـ را" اإلسـراليلي فــي رلالتـ الجويـة .كمــا أعلنـ
النقابات العمالية في القطا الخا

ك ــرى

في كنـدا ل )Uniforوالتـي تمفـح أكفـر مـن  310آالف عضـو فـي مختلـا

القطاعات ،مسا دتها لمقاطعة االلتال اإلسراليلي ،وتيديدھا لح الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفــي انــوب افريقي ـا أعلن ـ
األكاديمي ـة إلس ـراليح ،وأطلق ـ

اامعــة تش ـوا التكنولواي ـة ،والتــي تعــد مــن أك ــر الجامعــات فــي ال ـ الد المقاطعــة
مجموعــة فلســطين أكشــن فــي الــد مار  ،ل )Palestine Actionلملــة لمقاطعــة

ال ضالع اإلسراليلية ،يال وقفة في ار المشاة وسط مددنـة اورهـوة أمـا مركـز تجـاري ك يـر .وتخلـح الوقفـة
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البناء للحرية والعدالـة فـي فلسـطين ،ورفـع يافطـة ك يـرة كتـب عليهـا "قـاطع بضـالع ظـا األبرتهادـد اإلسـراليلي"،
كذلك توزيع منشور على المارة يحق على مقاطعة بضالع االلتال اإلسراليلي.
وفي إسـ ا يا ت نـ

بلديـة مددنـة "تـورى البيبـا" فـي مقاطعـة "كنت ريـا" قـرار ال رلمـا األوروةـي مـن أاـح االعتـراف

بالدولــة الفلســطينية ،واال ضــما لحملــة المقاطعــة الدولي ـة إلس ـراليح ،تما ـيا مــع القــا و الــدولي وق ـ اررات األمــم
المتحــدة ومجلــس األمــن ،وقـ اررات االتحــاد األوروةــي ،والمنظمــات الدوليـة .وأعلنـ

ال لديـة التزامهــا بعــد عقــد أو

إقامــة أي اتصــا سياســي أو مؤسســاتي ،أو تجــاري ،أو ز ارعــي ،أو تعليمــي ،أو رياض ـي ،وغي ـر ذل ك  ،مــع أي
منظمة أو مؤسسة إسراليلية إلى لين الت از األييرة بالت ار لقوق اإل سا  ،واالعتراف بح الشـعب الفلسـطيني
في تقرير مصيرا ،وتط ي القا و الدولي .وألب

الشركة المسؤولة عن تنظيم لفح مبنية ال ـوب الشـهيرة ،إيـال

ماريا ال ي ديليتش أوكو ـور ،المعروفـة بــ"لورد" ،والتـي كـا مـن المقـرر إقامتهـا فـي مددنـة تـح أبيـب فـي إسـراليح
دو إيضــاى األس ـ اب ،علــى ضــوء الضــبوط التــي مارس ـها ا ـطو علــى مواقــع التواصــح االاتمــاعي ،والتــي
دع

المبنية لال ضما إلى لركة المقاطعة الدولية  .BDSوكا

إلباء الحفح المقرر لها في إسراليح ،بعد أ
ومقاطعة إسراليح ،فيما أعلن

النجمة النيوزلنديـة قـد أوضـح

أ هـا تـدرة

عرت بضبوط من معج يها وامهورها الذي طال هـا بنلبـاء الحفـح

اامعة لوفن الكايوليكية في بلجيكا ا سحابها من مشرو التعاو ال حفـي الممـو

من االتحاد األوروةي "تدريب القا و " ل ،)Law Trainوالذي تشار في الشرطة اإلسراليلية وو ازرة األمن العا
اإلس ـراليلية .وأوضــح عمي ـد اامعــة لــوفن ،لــو س ـيلس ،أ المؤسســة ســوف تتوقــا عــن المشــاركة فــي "تــدريب
القا و " بعد يسا /أبريح ، 2018أي فور ا تهاء دورة التمويح الحالية ،الفتـاً للـدور الـذي تلع ـ هاتـا الـذراعا
القويتا لدى الحكومة اإلسراليلية في التنكيح بالفلسطينيين وفرا التال عسكري غير رعي عليهم.

 – 3طاقم جهاز محاربة نزع الشرعية:
على يلفية تهدددات متعددة كل

و ازرة الشؤو االستراتيجية واإلعـال اإلسـراليلية طاقمـا يارايـا – ع ـارة عـن

ــركة مســتقلة لمنفعــة الجمهــور تحمــح اس ـم «مقــال ســليما » مهمت ـ محارةــة " ــز الشــرعية" عــن إس ـراليح فــي
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لكومة االلتال قررت ق ح اس وعين ،تحويح حو  35مليو دوالر ،باإلضافة إلى م لـ ممايـح

من مت رعين دهود في العالم لخدمة هذا الحملة .ويهدف هذا الطاقم ،لسب الو ازرة ،إلى تنفيذ « شـاطات توعيـة
املة» ،في إطار «محارةة لملة ز الشرعية» عن إسراليح في العالم .ولن تخضع هذا الشـركة لقـا و لريـة
المعلومات ،بناء على السياسة السرية للو ازرة ،التي ترفا تسليم معلومات لو شاطها.
ووصــل

إل ــى «هــآرتس» قالم ــة المس ــاهمين ومــددري ه ــذا الش ــركة ،وهــم :الم ــددر الع ــا الســاب ل ــو ازرة الش ــؤو

االستراتيجية ،دوسي كوةرفاسر ،والسـفير السـاب فـي األمـم المتحـدة والمستشـار السياسـي السـاب لـرليس الـوزراء
بنيــامين تنيــاهو ،دروري غولــد ،والســفير اإلس ـراليلي الســاب لــدى األمــم المتحــدة رو فرو ـوار ،راــح األعمــا
ميخا أفني ،ورليس معهد دراسات األمن القومي الجن ار عاموة ددلين ،والعقيد ميري ادز التي كا

مستشارة

رلــيس الــوزراء لوســالح االعــال االان يــة يــال لــرب ل نــا الفا يــة ،وال ـرليس الســاب لمجلــس األمــن القــومي،
الجنـ ـ ار يعق ــوب عمي ــدرور ،وس ــاغي بال ــا ،ال ــذي ــبح ال ــى م ــا ق ــح ع ــامين منص ــب الم ــددر الع ــا للمجل ــس
اإلسراليلي األمريكي ل.)IAC

 – 4نماذج من حمالت المقاطعة:
أ  -إشكالية رفض الخدمة العسكرية كجزء من المقاطعة:
صــعدت أوســاط إس ـراليلية رســمية و ــع ية مســاعيها لمنــع اتســا
الفلسطينية ألس اب ضميرية وم دلية .وقام

ــاهرة رفــا الخدمــة العســكرية فــي األ ارضــي

مجموعة من انود ايش االلتال الذدن ارلوا فـي «الـدفا عـن

الدولة» ،بتوقيع رسالة يطال و فيها طالب الصا الفا ي عشر بالتجنـد واال خـراط فـي تحمـح العـبء ،والت اراـع
عن رسـالة وقعوهـا بشـي رفضـهم الخدمـة العسـكرية .وقـد وقـع علـى هـذا الرسـالة لتـى ار  72 ،انـديا أصـي وا
يال يدمتهم .وكا

حو س عين من طالب صا الفا ي عشر مـن اليهـود قـد أكـدوا فـي بيـا ٍ مشـتر رفضـهم

للخدمة العسكرية ويدمة االلتال  ،مما عرضهم لهجمات وضبوط.
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عــن رســالة طــالب الفا ويــة التــي اــاء فيهــا «إ نــا قرر ــا عــد

المشاركة في التال وقمع الشعب الفلسطيني ،وا الجيش دنتهج سياسة عنصرية تنتهك لقوق اإل سا » .وتم
تواي تلك الرسالة الى رليس الوزراء ورليس األركا .
ومن المتوقع أ يقو الم ادرو إلى رسالة الطالب الفا ويين بجمع تواقيع عليها في القدة المحتلة في محاولة
لتجنيــد المزيــد مــن الش ـ اب لم ــادرتهم .وةــدأت لركــة «إ ترتســو» بجمــع التواقيــع علــى عريضــة داعمــة للخدمــة
العسكرية ،وقع عليها لتى ار لوالى ألا اب .وااء فـي رسـالة الجنـود الجرلـى «ا الـدعوة إلـى العصـيا
تفكــك المجتمــع اإلس ـراليلي مــن قــيم العطــاء وتعــرا مســتق ح الدولــة للخطــر» .وتــابعوا «و حــن الجرلــى الــذدن
عشنا بين الحياة والموت لن تفهم اهرة الهرب من الخدمة».

ب – تراجع دعم االنكليكانيين:
كرس ـ

ـؤير فــي صــفوف
القنــاة  14اإلس ـراليلية والــداً مــن أهــم برامجهــا لتفســير تــالج اســتطال لل ـرأي أاــري مـ ًا

ملموس ــا طـ ـ أر ف ــي تيدي ــد
خفاض ــا
اإل جليك ــا يين األمـ ـريكيين المع ــروفيين بـ ـواللهم المطلـ ـ إلسـ ـراليح ،أ ه ــر أ ا
ً
ً
اإل جيليــين األمـريكيين إلسـراليح .وأراــع أكــاديمي إسـراليلي الظــاهرة إلــى تــييير شــاطات لركــة مقاطعــة إسـراليح
وسحب االستفمار منها وفرا العقوةات عليها ل ،)BDSفي الجامعات األميركية.
وقا دفيفـد بـا ار غورتسـكي ،مـن قسـم الد ارسـات اليهوديـة فـي اامعـة ليفـا اإلسـراليلية للقنـاة  " 14حـن تحـدث
عن اهرة بـدأت بـالتجلي منـذ يمسـة أعـوا  ،وتعـززت يـال العـامين الماضـيين .ولفهـم ذلـك يجـب اإل ـارة إلـى
صعود أايا ادددة تحح مكا أيرى ،في أوساط اإل جليكا يين.
وأ ار إلى أ هذا الجيح الجددد بدأ الديو إلى الجامعات اللي رالية ،وتعرا لنشاطات لركة مقاطعـة إسـراليح
ل ،)BDSوةــاتوا دتعرضــو لرســالح متعاطفــة مــع الفلســطينيين ،تطــرى تســاؤالت و ــكو لــو اــدوى وأيالقيــة
دعم إسراليح.
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ولكــن غورتســكي ،يكشــا عــن سـ ب آيــر لتفســير ــاهرة ت اراــع تيديــد اال جيليــين األمـريكيين الشـ ا إلس ـراليح،
بــالقو إ

الجمــاهير الجددــدة التــي تلتح ـ بـ ـ اإل جليكــا يين فــي معظمهــا امــاهير اس ـ ا ية ،وميــوليهم الداعمــة

إلسراليح أقح قوة من الدعم التقليـدي إلسـراليح فـي صـفوف األميـركيين اإل جليكـا يين .وط ًقـا لنتـالج االسـتطال
بناء على طلب قادة اإل جليكا يين الـداعمين إلسـراليح ،فـن
الذي أاري ً
ك ي ـرة يــال العقــد القــاد  ،إ لــم تكــرة "اهــود تفقيفيــة" لتبييــر مواقــا الش ـ ا اال جيليــين مــن إس ـراليح .وتوقــع

سـ ة التيديـد إلسـراليح سـتنخفا بنسـ ة

لاليــا إلقنــا اإل جليكــا يين الش ـ ا بــدعم إس ـراليح تــالج فــي القريــب
غورتســكي أ ال تحق ـ الجهــود الم ذولــة ً

العااح ،وقا إ ها قد تقود لنتالج معاكسة.

ويعت ــر اال جليكــا يو أك ــر مجموعــة ددنيــة مؤيــدة إلسـراليح فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وقــا  %66ممــن
عاما ،من بين ألفي خو اركوا في االسـتطال  ،إ علـى المسـيحيين بـذ المزيـد مـن
تقح أعمارهم عن ً 35
الجهــود إل هــار الحــب واالهتمــا إزاء الشــعب الفلســطيني .ودعــم هــذا الموقــا %54 ،مــن اإل جليكــا يين الــذدن
عامــا .ورأى أكفـر مــن صــا اال جليكــا يين الك ــار أ الشـعب الفلســطيني "لــيس لـ لـ
تزيـد أعمــارهم عــن ً 65
تاريخي في أرا إسراليح" ،مقابح  ٪41فقط من اإل جليكا يين الش ا .
وأعرب  %42من المشاركين باالستطال عن دعمهم إلسراليح ولكن ليس في كح ما تفعل  .وقا لوالي رةع
المستطلعين فقط إ هم يعتقدو أ دن بي دعم إسراليح ببا النظر عن أفعالها .وهنا برزت الفجوة بين الش ا
عامــا إلــى دعــم إس ـراليح دو تحفــظ ،بينمــا يظهــر اإل جليكــا يو
وال ــالبين ،ليــق يميــح مــن تجــاوزوا ايــح ً 65
عاما مواقا أكفر تحفظا.
تح ايح ً 35
ج  -شــرت الحكومــة االس ـراليلية اللحــة تضــم  20منظمــة غي ـر لكومي ـة أان ي ـة ،ســتمنع ديــو ممفليهــا إلــى
أ ارض ـيها ،وأوضــح

أ الس ـ ب هــو دعــم هــذا المنظمــات لحركــة تــدعو إلــى مقاطعــة إس ـراليح بس ـ ب التاللهــا

لأل ارض ــي الفلس ــطينية المس ــتمر من ــذ يمسـ ـين عام ــا وتض ــمن
ومنظمات من تشيلي وانـوب افريقيـا .وزعمـ

الاللح ــة  11منظم ــة أوروةيـ ـة وأي ــرى أميركيـ ـة

إ هـذا المنظمـات "تعمـح بشـكح متواصـح علـى الـدعوة لمقاطعـة

إسـراليح ،مــن يـال الضــبط علـى أاســا ومؤسسـات ولكومــات لـو العــالم ،مـن يــال لمـالت هــدفها يلخلــة
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الواود الط يعي إلسراليح في العـالم فـي يطـوة ـكل

ا تهاكـا لالتفاقـات والمواييـ الدوليـة ولقـوق الفـرد بالتنقـح

والحركة لسب زعمها.
د  -علــى المســتوى الفلســطيني دعــا تيس ـير يالــد ،عضــو اللجنــة التنفيذي ـة لمنظمــة التحري ـر الفلســطينية ،عضــو
المكتــب السياســي للج ه ـة الديمقراطي ـة لتحري ـر فلســطين القــوى السياس ـية واالتحــادات المهني ـة والنقابــات العمالي ـة
ومنظمات الش اب والمرأة وسالر منظمات المجتمع المد ي في ال لدا العرةية واإلسالمية والصـديقة إلـى إطـالق
لملـة دوليـة لمقاطعــة ال ضــالع االسـراليلية واالميركيـة ا تصــا ار للقــدة وردا علــى التبــو االميركــي علــى الشــعب
الفلســطيني وعلــى كــح يطــوة سياس ـية لمقــاء تقــد عليهــا االدارة االميركي ـة وتســتهدف تبيي ـر الوضــع القــا و ي
والمكا ــة السياسـية للقــدة الش ـرقية باعت ــارھككا اــزءا ال دتج ـ أز مــن األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة بعــدوا لزي ـ ار
 1967س ـواء بنقــح الســفارة االميركي ـة مــن تــح أبي ـب الــى القــدة أو االعت ـراف بالقــدة عاصــمة لدولــة االلــتال
االسراليلي.
ه  -على المستوى الدولي قـرر متجـر ميتسوكو ـي اليابـا ي ،وهـو سلسـلة مـن المجمعـات التجاريـة الدوليـة فـي
طوكي ـو ،ســحب منتجــات المســتعمرات اإلس ـراليلية غي ـر القا و ي ـة مــن معــرا للن ي ـذ ،عقــب التجــاج مؤسســات
المجتم ــع الم ــد ي اليابا ي ـ ـة عل ــى عـ ــرا منتج ــات ــركات متورطـــة ف ــي االسـ ــتعمار االس ــتيطا ي فـــي األرا
الفلسطينية المحتلة .ويذكر أ و ازرة الخاراية اليابا ية شـرت تحـذد اًر علـى موقعهـا الرسـمي  ،تشـير فيـ إلـى أ
األ شطة االستيطا ية المستمرة في الضفة البرةية والقدة الشرقية تشكح ا تهاكاً للقا و .
وفــي كن ــدا أ هـ ـ

ــركة الطيـ ـ ار الكنديـ ـة Air

 Canadaلتعاق ــداً بمالد ــين ال ــدوالرات م ــع ــركة "إدروسـ ـ يس

إ دســتريز" اإلس ـراليلية ل )Industries Aerospace Israelلأل ظمــة الجوي ـة والعســكرية ق ــح عــامين مــن
ا تهال  ،كما أعلن

عن يتها است دا التعاقد مع ركة ادددة للصيا ات الفقيلة .وفي الوقـ

فسـ أكـد الـتالف

مقاطعة إسراليح في كندا مواصلة الضبط على ـركة الطيـ ار الكنديـة لتـى تنهـي العقـد اريـر األقـح قيمـة مـع
فس الشركة اإلسراليلية وتتوقا عن تقديم "لمو ص را" اإلسراليلي في رلالت الجوية.
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اامع ــة تشـ ـوا التكنولوايـ ـة والت ــي تع ــد م ــن أك ــر الجامع ــات ف ــي الـ ـ الد المقاطع ــة
مجموعــة فلســطين أكشــن فــي الــد مار  ،ل )Palestine Actionلملــة لمقاطعــة

ال ضالع اإلسراليلية ،يال وقفة في ار المشاة وسط مددنـة اورهـوة أمـا مركـز تجـاري ك يـر .وتخلـح الوقفـة
البناء للحرية والعدالـة فـي فلسـطين ،ورفـع يافطـة ك يـرة كتـب عليهـا "قـاطع بضـالع ظـا األبرتهادـد اإلسـراليلي"،
كذلك توزيع منشور على المارة يحق على مقاطعة بضالع االلتال اإلسراليلي.
وفي اسـ ا ا ت نـ

بلديـة مددنـة "تـورى البيبـا" فـي مقاطعـة "كنت ريـا" قـرار ال رلمـا األوروةـي مـن أاـح االعتـراف

بالدولــة الفلســطينية ،واال ضــما لحملــة المقاطعــة الدولي ـة إلس ـراليح ،تما ـياً مــع القــا و الــدولي وق ـ اررات األمــم
المتحــدة ومجلــس األمــن ،وقـ اررات االتحــاد األوروةــي ،والمنظمــات الدوليـة .وأعلنـ

ال لديـة التزامهــا بعــد عقــد أو

إقامة أي اتصا سياسي أو مؤسساتي ،أو تجاري ،أو زراعي ،أو تعليمي ،أو رياضي ،وغيرها ،مع أي منظمة
أو مؤسســة اسـراليلية إلــى لـين التـ از األييـرة بــالت ار لقــوق اإل ســا  ،واالعتـراف بحـ الشــعب الفلســطيني فــي
تقريـر مصـيرا ،وتط يـ القــا و الــدولي .فيمـا أعلنـ

اامعـة لــوفن الكايوليكيـة فـي بلجيكــا ا سـحابها مــن مشــرو

التعــاو ال حفــي الممــو مــن االتحــاد األوروةــي "تــدريب القــا و " ل )Train Lawوالــذي تشــار في ـ الشــرطة
اإلسراليلية وو ازرة األمن العا اإلسراليلية.

 - 5التمويل:
تجدر اال ارة إلى أ المسـؤو األو عـن ادارة مشـرو "مقـال سـليما " هـو و ازرة الشـؤو اإلسـتراتيجية برلاسـة
الوزير إردا  ،وذلك بهدف الترويج للرواية اإلسراليلية لاللتال في الخارج ،وةدافع مكافحة "لملة ز الشـرعية
عـن إسـراليح" ،وفـي موااهـة للنشـاط الـدولي لحركـة المقاطعـة ل .)BDSوكا ـ
كشف

صـحيفة "دـديعوت ألرو ـوت" قـد

في تقرير لها ،أواير كا و األو الماضي ،أ "الهدف من الهيعة هو رفع مستوى الجهـود الم ذولـة فـي

مكافحة  ،BDSباإلضافة إلى تقديم رد سريع ومنس ضد محاوالت تشوي صورة إسراليح في العالم" ،على لـد
تع يرها.
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كات التواصح االاتماعي ،على اعت ار أ ها تشـكح أرضـية يصـ ة لنا ـطي

لركــة المقاطعــة وســحب االســتفمارات وفــرا العقوةــات علــى إس ـراليح ،ليــق قال ـ

الــو ازرة إ الخصــم "دوا ـ

معظم اهودا الواعية والعملية في هذا الفضاء".
وادع

الو ازرة أ ها ستقو بتنفيذ "أ شطة توعوية للجماهير والعمح علـى تشـكيح وعـي عـا  ،باإلضـافة إلـى طـرى

أفكــار اددــدة علــى صــا عي القـرار والمــا حين فــي العــالم اليهــودي وتطــوير أدوات اددــدة لمحارةــة محــاوالت ــز
الشرعية الدولية عن إسراليح".
يــيتي هــذا ضــمن تصــعيد فــي الجهــود اإلس ـراليلية ضــد لمــالت المقاطعــة التــي واه ـ

إلس ـراليح عــدة ض ـرةات

يال السنوات الماضية على السـالة الدوليـة ،والراتهـا علـى صـعيد سياسـي ودبلوماسـي ،ممـا تسـ ب بخسـالر
مادية ك يرة ،ودعوات لنز الشرعية عنها .كما تهدف الهيعة ،للعمح على ت ييا سمعة إسراليح في الخـارج فـي
ل ـا تنفيــذها عــدواًا عســكرًيا أو الحشــد لصــالحها فــي أي تصــوي

علــى مشــرو ق ـرار ضــد إس ـراليح فــي األمــم

المتحدة ،وذلك من يال الحمالت ع ر اإل تر  ،وأ شـطة الضـبط ،واالتصـاالت مـع منظمـات أان يـة صـديقة

إلسراليح.
وتركــز هــذا الــو ازرة ،منــذ العــا  ،2015الحملــة الحكوميــة ضــد مــا تصــف ب ــ" ز الشــرعية" عــن إس ـراليح .وهــذا
التعريف واسع ويشمح التحريا مـن اهـة واال تقـاد الشـرعي أل شـطة الحكومـة وللفالهـا .وإلـى اا ـب الحمـالت
الدعاليــة العلنيــة والخفيــة ،تجمــع هــذا الــو ازرة معلومــات عــن هيعــات وأفـراد تصــنفهم كيعــداء .وتنفــذ و ازرة الشــؤو
اإلســتراتيجية قســما ك ي ـ ار مــن شــاطها مــن طري ـ االســتعا ة بجهــات يارايــة ،أي غيــر لكوميــة ،وذلــك وفقــا
إلسـتراتيجية معلنــة تقــو إ ـ مــن أاــح النجــاى فــي المهمـة يجــب إيفــاء ضــلو الحكومــة االسـراليلية فــي "أ شــطة
وعــي الجمــاهير" التــي ت ــادر إليهــا .وأضــاف

المجلــة أ المصــادر الخارايــة هــي بمفابــة عمــالء إلسـراليح ،وهــم

اهات من إسراليح وياراها ويشكلو ما يصفو ها في الو ازرة بـ"الش كة المؤيدة إلسراليح".
وينفذ قسم من هذا الجهات سياسة الحكومة بمواب اتفاقيات وتحويح مالدين الشواقح من مي از ية الـو ازرة ،وينفـذ
القســم اريــر ذلــك مــن طري ـ اســتخدا م ـوارد اقتصــادية مواــودة بحــوزتهم .وفــي لــاالت كفي ـرة ،ا ــترت الــو ازرة
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تقارير في وسـالح إعـال إسـراليلية ودوليـة مـن أاـح عـرا صـورة اميلـة للجهـات المد يـة المتعاو ـة معهـا ،مفـح
لملة إعالمية بتكلفة  7مالدين يكح ،و مل

شر مقاالت فـي صـحا مفـح "دـديعوت ألرو ـوت" و"ايـروزاليم

بوس " و"ماكور ريشو ".
وفيمــا دــزعم المســؤولو والمشــاركو فــي لمــالت "مقــال ســليما " أ هــذا المشــرو ال يمفــح معســك ار سياســيا
معينا ،وإ ما يضم اميع التواهات السياسية في إسراليح ،لكن بعد الكشـا عـن شـاط هـذا المشـرو  ،فـي السـنة
األيي ـرة ،واه ـ

ا تقــادات عددــدة ل ـ ولشــكح أدالـ ـ المش ـ وا فــي الصــحافة اإلس ـراليلية والدوليــة .وأفــادت مجل ــة

" "Forwardاليهودية بي منـدوةي و ازرة الشـؤو اإلسـتراتيجية تواهـوا إلـى دهـود فـي الواليـات المتحـدة ،واقترلـوا
عليهم تنفيذ "مهمـات" و ـن "لملـة دعاليـة للتـييير" بتمويـح "مقـال سـليما " ،وأ أرةـع منظمـات دهوديـة مركزيـة
علـى األقــح تحفظـ

مـن هــذا االقت ارلــات ،ورفضـ

أيــذ "أمـوا مـن هــذا النــو " .وال تخفـي الحكومــة اإلسـراليلية

لقيقـ ــة أ ه ـ ــذا مشـ ــرو لك ـ ــومي ،لكنهـ ــا تتس ـ ــتر عل ـ ــى المت ـ ــرعين لـ ـ ــ"مقال سـ ــليما " .وكا ـ ـ ـ
اإلستراتيجية قد أعلن

فـي الماضـي أ ـ تـم التعهـد للمت ـرعين بالحفـار علـى سـرية هـويتهم .وادعـ

و ازرة الش ـ ــؤو
الـو ازرة ،ق ـح

يالية أ هر ،أ ليس باإلمكا كشا مصـادر تمويـح "مقـال سـليما " ،أل قالمـة "المت ـرعين لتمويـح المشـرو
ليس

هالية" .ومن بين الممولين الرليسيين لهذا الطاقم اليهودي األمريكي الفري لدو ادلسو ممو صحيفة

«يسـراليح هيـو » المقــرب اـدا مـن تنيــاهو .ورفـا معظمهـم الحــددق عـن المشـرو  ،وألــالوا األسـعلة إلـى وزيــر
الشؤو االستراتيجية العاد اردا  .ووفقـا لقـرار الحكومـة ،فـن االتفـاق مـع هـذا الهيعـة دهـدف إلـى «تنفيـذ بعـا
أ شــطة الــو ازرة المتعلقــة بمكافحــة ــاهرة ــز الشــرعية والمقاطعــة ضــد دولــة إس ـراليح» .ويــنو الق ـرار علــى أ
الهيع ــة س ــتعمح عل ــى رف ــع لصـ ـتها م ــن تمويـ ـح المش ــرو إل ــى لـ ـوالي النص ــا مقاب ــح «الجه ــات الداعم ــة» أو
«المنظمات المؤيدة إلسراليح» .وةاإلضافة إلى ذلك ،ستقا لجنة توايهية للمشرو تتيلا من ممفلين لكوميين
وممفلين عن ـركاء التمويـح ،ممـا يعنـي أ إسـراليح تكـرة لمخـاوف ـز الشـرعية عنهـا طاقـات اديـة ولقيقيـة
السيما في ح ا عدا المفاوضات مـع الفلسـطينيين وتصـاعد التـوتر معهـم .ووفقـا للـو ازرة ،فـن أعضـاء «مقـال
سليما » سينشطو في الش كات االاتماعية أل «الخصم دوا معظم اهود الـوعي والتحفيـز لهـذا الفضـاء».
ووفقا للوييقة التي شرها موقع «العين السـابعة» ،مـن المتوقـع أيضـا أ تقـو الهيعـة «بي شـطة توعيـة اماعيـة»
17

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()78

والعمح على «استخال

2018/12/30

لكمة الجماهير» لاأل شطة التي تعرف بي ها «الـب أفكـار اددـدة إلـى صـنا القـرار

والما حين في العالم اليهودي ،وتطوير أدوات ادددة لمكافحة ز الشرعية عن إسراليح»).
وفي السياق أطل مجلس األمن القومي في مكتب رليس لكومة االلـتال تحـذد ار أمـا أعضـاء لجنـة الخارايـة
واألمن ال رلما ية مفادا أ يال عا  2018من الممكن أ ت دأ المدعية العامة للمحكمة الجناليـة الدوليـة فـي
اله ــاي بف ــتح تحقيـ ـ ض ــد إسـ ـراليح ف ــي إل ــدى ــكويين أوالهم ــا مرت ط ــة بع ــدوا «الج ــرف الص ــامد»لالعص ــا
المــيكو ) ،أمــا الفا يــة فهــي ال نــاء االســتيطا ي فــي الضــفة البرةيــة المحتلــة .كــذلك د ـرفا المســؤولو فــي و ازرة
الشؤو اإلستراتيجية و"مقال سليما " اإلفصاى عن معلومات لو مصادر تمويح المشرو  .إ هدف "مقال
س ــليما " ه ــو تنفي ــذ سياس ــة الحكوم ــة بتموي ــح لك ــومي وت رع ــات ياص ــة .وم ــن أا ــح إدارتـ ـ  ،ت ــم تش ــكيح لجن ــة
اعتمادات مؤلفة من مندوةي الحكومة والمت رعين .لكن اليكـين – أفنـي وفـاكنين – غيـح رفضـا الكشـا عمـا إذا
كــا منــدوةو عــن الصــندوقين األميــركيين الــداعمين لليمــين اإلس ـراليلي واالســتيطا أعضــاء فــي اللجنــة .وقــا
اليكــين – أفنــي ل ــ"العين الســابعة" " :حــافظ علــى الس ـرية بكــح مــا دتعل ـ بــالمت رعين" .لكــن تحقيقــا ش ـرت مجلــة
"العـ ــين السـ ــابعة" اإللكترو يـ ــة ،كشـ ــا عـ ــن أ صـ ــندوقين أميـ ــركيين قـ ــدما ت رعـــات له ــذا المشـ ــرو  ،وأ هـ ــذدن
الصــندوقين يم ـوال عــادة منظمــات إس ـراليلية يميني ـة متطرفــة .وســمح ت ــر هــذدن الصــندوقين بــا طالق أ شــطة
مشــرو "مقــال ســليما " .ويتضــح مــن تقريــر قدم ـ هــذا المشــرو إلــى مســجح الجمعيــات أ المشــرو لصــح،
العــا الماضــي ،علــى ياليــة مالدــين ــيكح مــن الصــندوقين األميــركيين ،اللــذدن دت رعــا عــادة لمنظمــات اليمــين
والمستوطنين .وت ر "الصندوق المركزي إلسراليح" ل )Central Fund of Israelبم لـ  2.56مليـو

ـيكح

لــ"مقال ســليما " .وتــددر هــذا الصــندوق عاللــة مــاركوة األميركيــة ،و ــار ألــد أبنالهــا فــي مقابلــة أارتهــا قنــاة
"كـا " اإلسـراليلية إلـى اا ــب رلـيس "مقـال ســليما " ،ميخـا اليكـين – أفنـي ،دو أ تفصــح القنـاة عـن العالقــة
االقتص ــادية ب ــين االين ــين .ووفق ــا ل ـ ــ"العين الس ــابعة" ،ف ــن "الص ــندوق المركـ ــزي إلسـ ـراليح" دت ــر بالم ــا عـــادة
للمستوطنات ،وهـو معـروف أ ـ ألـد المت ـرعين المركـزيين لمنظمـة اليمـين المتطـرف "إ ترتسـو" ،المسـؤولة عـن
عدة لمالت إعالميـة واسـعة ،ضـد الفلسـطينيين والمنظمـات الحقوقيـة اإلسـراليلية التـي تكشـا وتويـ ممارسـات
االلــتال ضــد الفلســطينيين .وقــد تلق ـ

منظمــة "إ ترتســو" ل اذا اردتــم ) مــن هــذا الصــندوق م ل ـ  5.5مليــو
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يكح في السنوات العشر األييـرة .وت ـر "الصـندوق المركـزي إلسـراليح" لحـركتين يمنيتـين بـارزتين ،همـا " سـاء
باأليضر" و"لنا و" ،وهذا األييرة هي منظمة تقـد مسـاعدات قا و يـة واقتصـادية لبرهـابيين اليهـود المشـت هين
بارتك ــاب اـ ـرالم ض ــد الفلس ــطينيين وياص ــة اـ ـرالم "ت ــدفيع ال ــفمن" .وكا ـ ـ

ص ــحيفة "ه ــآرتس" كش ــف

أ ه ــذا

الصندوق قد دعما ماليا لعالالت إرهابيين دهود أددنوا بقتح عرب وتنفيذ عمليات تفجيرية ،بينهم السفاى عـامي
بوةر و"المنظمة السرية بات عادن" وتسفي سترو  ،الذي أددن باالعتـداء علـى فتـى فلسـطيني بعـد أ ايتطفـ .
كــذلك دت ــر "صــندق إس ـراليح والــدة" لمنطمــة "إ ترتســو" بشــكح دالــم ،وت ــر العــا الماضــي بم ل ـ  355ألــا
ــيكح إل ــى "مق ــال س ــليما " .ويت ــر ه ــذا الص ــندوق لجمعي ــة "ريب ــافيم" االس ــتيطا ية .وتلق ــى "مق ــال س ــليما "
ت رعـات بم لـ  850ألـا ـيكح لتمويـح "يـدمات بحفيــة" فـذها مو فـوا .لكـن رلـيس المشـرو  ،ميخـا اليكــين –
أفنــي ،رفــا اإلفصــاى عــن ط يعــة هــذا األبحــاث .كــذلك رفض ـ

المــددرة العامــة لــو ازرة الشــؤو اإلســتراتيجية

سيما فاكنين – غيح ،اإلاابة على سؤا مشاب .

 - 6دور مكاتب المقاطعة العربية:
دع ـ

اامعــة الــدو العرةيــة إلــى مقاطعــة إس ـراليح ،مؤكــدة أ المقاطعــة الت ـ از قــومي عرةــي امــاعي ووســيلة

مشــروعة مــن وســالح الــدفا الشــرعي ،كمــا أ هــا تنســجم مــع ألكــا القــا و الــدولي ،وتشــكح أيضــا قــوة ضــاغطة
لتحقيـ ـ الس ــال الع ــاد  ،لي ــتمكن الش ــعب الفلس ــطيني م ــن إقام ــة دولتـ ـ المس ــتقلة وإ ه ــاء االل ــتال اإلسـ ـراليلي
لألراضي الفلسطينية والعرةية المحتلة.
اــاء ذلــك يــال الكلمــة التــي ألقاهــا الســفير "ســعيد أبــو علــي" األمــين العــا المســاعد للجامعــة العرةيــة لقطــا
فلســطين واأل ارضــي العرةيــة المحتلــة ،أمــا المــؤتمر الـ ـ 92لض ـ اط اتصــا المكاتــب اإلقليميــة للمقاطعــة العرةيــة
إلسـراليح ،بمشــاركة وفــود مــن الــدو العرةيــة وممفلــين عــن منظمــة التعــاو اإلســالمي والــذي عقــد بمقــر األما ــة
العامة لجامعة الدو العرةية.
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دور محورًيــا
وأكــد الســفير "ســعيد أبــو علــي" فــي كلمت ـ يــال الجلســة االفتتاليــة ،أهميــة االاتمــا الــذي دــؤدي ًا
كشكح من أ كا المقاومة السلمية لاللتال اإلسراليلي ،كما أ يعقد في ح التطـورات التـي تشـهدها القضـية
الفلسطينية ،سواء مع استمرار ا سداد آفاق السال  ،أو تلك التي تشـهدها األرا الفلسـطينية المحتلـة ،واسـتمرار
االعتداءات اإلسراليلية التي تستهدف األرا واإل سا الفلسطينيين ،والقمع المتواصح لمسيرات العـودة السـلمية
فــي قطــا غــزة المحاصــر الــذي ذهــب ضــحيت لتــى ار أكفــر مــن  170ــهيدا وأكفــر مــن  9آالف ا ـريح،
باإلضافة إلـى مـا تتعـرا لـ مددنـة القـدة المحتلـة بعـد قـح السـفارة األمريكيـة مـن تهويـد ،واألرا الفلسـطينية
من استيطا محمو دتسار بصورة غير مس وقة بما يقوا من التماالت لح الدولتين.
ودعــا "الســفير أبــو علــي" إلــى ضــرورة اتخــاذ موقــا دولــي لــاز للتصــدي لمخططــات التهويــد واالســتيطا ولهــذا
التمادي اإلسراليلي في االستهتار بنرادة المجتمع الدولي ولقـوق الشـعب الفلسـطيني .وقـا إ مكاتـب المقاطعـة
اإلقليميــة وضـ اطها دواصــلو

شــاطهم ودورهــم المعهــود فــي القيــا بالمســؤوليات والمهــا الموكلــة إلــيهم بحــر

وعنايــة ،ياصــة فــي طــاق متابعــة ق ـ اررات الــدورة الســابقة والمســتجدات ذات الصــلة بم ــاد وألكــا المقاطعــة
وآلي ــات العم ــح المح ــددة وف ــي الوقـ ـ

داعم ــا
فسـ ـ ال ــذي تتط ــور فيـ ـ لرك ــة المقاطع ــة الدولي ــة ويتس ــع ش ــاطها ً

للمقاطعة العرةية ،قالال :لقد اتخذت سلطات االلتال اإلسراليلي عدة إاراءات لمحارةة لركة المقاطعة الدولية
ل )BDSفــي محاولــة لمضــايقة ا ــطيها فــي كــح أ حــاء العــالم ووقــا شــاطهم واتهــامهم بمعــاداة الســامية ،وكــا

آيرهــا قيــا و ازرة الشــؤو االســتراتيجية اإلس ـراليلية ،بن شــاء ــركة دوليــة باســم لمقــال ســليما ) بهــدف التــرويج
للرواية اإلسراليلية في الخارج ،وموااهة النشاط الدولي لحركة .BDS
وأضاف "أبو علي" ا بالرغم من كح هذا المعوقات إال أ لركة مقاطعة إسـراليح ل ،)BDSتواصـح صـعودها
دعمــا للقضــية الفلســطينية العادلــة ،موضــحا أ العــالم ــهد لركــة
وا تشــارها ،ويواصــح مناصــروها لــو العــالم ً
تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني ،ومواة تيديد اددـدة لحركـة المقاطعـة الدوليـة إلسـراليح ل ،)BDSياصـة
علــى مســتوى النقابــات المهنيــة واالتحــادات الطالبيــة والجمعيــات والمنظمـات غيــر الحكوميــة واأللـزاب السياســة
والجامعات وغيرها .وطالب "أبـو علـي" األمـم المتحـدة بـاإلعال عـن قالمـة الشـركات المتعاو ـة مـع االسـتيطا ،
مواها في الوق

ذات التحية للمواقا الشـع ية والرسـمية الدوليـة التـي تـدعو إلـى مقاطعـة المؤسسـات والشـركات
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الداعمة لالستيطا في األرا الفلسطينية المحتلة وياصة تصـوي

مجلـس الشـيوال االدرلنـدي ،لصـالح مشـرو

قا و يعاقب كح من يسـتورد أو يسـاعد علـى اسـتيراد أو د يـع بضـالع أو يقـد يـدمات للمسـتوطنات اإلسـراليلية
دايـح األ ارضـي الفلسـطينية المحتلـة ،ليـق يحمـح هـذا التصـوي

رسـالة ذات بعـد عـالمي مواهـة إلـى االلــتال

اإلسراليلي بي عليـ أ يحتـر القـوا ين الدوليـة ذات الصـلة المتعلقـة بحقـوق الشـعب الفلسـطيني ،وكـذلك إعـال
اكيا لـو العـالم ،عـن تيديـدهم مقاطعـة إسـراليح وسـحب
"مجلس اال تراكية الدوليـة" الـذي يضـم  140لزًةـا ا ـتر ً
االستفمارات وفرا العقوةات عليها ،باإلضافة إلى إعـال مجموعـة مـن المـد الك ـرى فـي إسـ ا يا يـال

ـهر

دو يو  2018عن دعمها القوي لحقـوق الشـعب الفلسـطيني ،وإدا ـة القـرار األمريكـي بنقـح السـفارة األمريكيـة إلـى
مددنــة القــدة المحتلــة ،باإلضــافة إلــى العددــد مــن المجــالس المحليــة اإليطاليــة الك ــرى التــي تطالــب الحكومــة
دعمـا للحقـوق الفلسـطينية واسـتجاب ًة
اإليطالية واالتحاد األوروةي بوقا أو تعلي التجارة العسكرية مـع إسـراليحً ،
لنداء لركة المقاطعة الدولية.
وادد السفير أبو علي تيكيد الموقا العرةي الفاب
اميع ــا ،مهم ــا كا ـ ـ
ً

والدالم باعت ار القضية الفلسطينية ،القضية المركزية للعرب

التح ــديات والمخ ــاطر ،مؤك ــدا عل ــى امي ــع قـ ـ اررات مجل ــس الجامع ــة العرةي ــة ف ــي دو ارتـ ـ

المتعاق ة ،التي أكدت أهمية عمح أاهزة المقاطعة العرةية والدور الفعا الذي يقو بـ ضـ اط اتصـا المقاطعـة

فــي الــدو العرةيــة ،الــذدن واصــلوا شــاطهم واهــدهم فــي متابعــة تنفيــذ م ــاد المقاطعــة العرةيــة .و ــوا بمواصــلة
اهاز المقاطعـة بقطـا فلسـطين واأل ارضـي العرةيـة المحتلـة باألما ـة العامـة لجامعـة الـدو العرةيـة ،بتوايـ مـن
األمين العا  ،بذ الجهد لمتابعة النشاط بفعالية والرد على استفسارات الـدو األعضـاء ،ومتابعـة تنفيـذ القـ اررات
والتوصيات الصادرة في هذا الشي  .ويناقش االاتما عددا من الموضوعات المتعلقة بم اد وألكا المقاطعة
العرةية المقررة من يال تط ي الحظر وإدراج ركات على اللحة المقاطعة وإ ذار أو رفع ـركات أيـرى مـن
اللحــة الحظــر الســتجابتها أللكــا المقاطعــة .كمــا دتــابع االاتمــا أعمــا مكاتــب المقاطعــة اإلقليميــة بالــدو
العرةية وتعزيز التنسي والتعاو والت اد فيما بينها ،باإلضافة إلى مناقشـة بنـد يـا

بحركـة المقاطعـة الدوليـة

إلســراليح ل )BDSم ــن ي ــال رص ــد أ ش ــطتها وإ جازاته ــا الت ــي تع ــر ع ــن تض ــامن ــعوب الع ــالم م ــع الش ــعب
الفلسطيني في ضال العاد إل هاء االلتال وإقامة دولت المستقلة وعاصمتها القدة الشريف.
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 -7خاتمة:
ـر
تشــكح يطـ ًا

ا طالًقــا مــن اعت ــار الحكومــة اإلسـراليلية أ لركــة المقاطعــة وســحب االســتفمارات ل ،)BDSباتـ
إستراتيجيا على الدولة الع رية ،وتساهم إلى ٍ
لد ك ٍ
ير في زيادة عزلتها في اميع أرااء العالم ،اتخذت تـح ابيـب
ً

يط ـوات صــارمة فــي التعامــح مــع أعضــاء ال ــ" ،"BDSــمل

الطــرد والماللقــة القا و يــة وإ هــاء عقــود ــركاتهم

دالم ــا تص ــب فــي ص ــالح أس ــهم
ااتماعيــا ،إال أ النت ــالج كا ـ
مالي ــا و
ً
ومؤسســاتهم ،ولت ــى الســعي لحص ــارهم ً
ً
لمــالت المقاطعــة ،مــن تعــاطا ومســا دة ودعــم مــن دو العــالم ،فيمــا انـ وال تـ از تجنــي "إسـراليح" الخســالر
والفضالح والبضب الدولي تجاهها.
لقد وقف

دولة االلتال عاازة عن التصدي لهذا المشرو الذي فضح صورتها الخ يفة وك د اقتصادها يسالر

تقدر بمعات مالدين الدوالرات ،فلجـيت إلـى يلـ ذ ار سـرية لمحارةـة لمـالت المقاطعـة " ،"BDSللـتخلو منهـا
بطرق غير مشروعة وياراة عن القا و  ،وهو"كيال

لومو" أو مقال سليما  .وقد تم كشا النقاب عن قيا

الحكومــة اإلس ـراليلية بتنفيــذ هــذا المشــرو ليشــكح الــذ ار المد يــة لــو ازرة الشــؤو اإلســتراتيجية التــي يقودهــا وزيــر
األمن الدايلي غلعاد إردا  ،ويهدف لتنفيذ مـا يصـف العـاملو فيـ بي شـطة وعـي الجمـاهير ،وهـي أ شـطة ضـد
لركــة ل )BDSوفــرا عقوةـ ٍ
ـات عليهــا .والمقاومــة الســلمية التــي تمفلهــا " "BDSهــي امتــداد لــم دتوقــا لنضــا
الشعب العرةي الفلسـطيني ضـد االلـتال المسـتمر ألرضـ منـذ مطلـع القـر الماضـي لتـى اليـو  ،فيمـا دواصـح
االلتال قمع الفلسطينيين وقتلهم وسط فشح الحكومات العرةية واألمم المتحدة في محاس ة "إسراليح" ووقا آلة
القتح اإلسراليلية ،مع استمرار الشركات والمؤسسات العالمية باالستفمار في "إسراليح" مما يسـاهم بشـكح م ا ـر
أليا ا في ارالمها ضد الفلسطينيين ويرقها للقا و الدولي ولق اررات األمم المتحدة .وقد جح

لركـة " "BDS

بدايــة فــي عــز االلــتال اإلسـراليلي أكاديميــا ويقافيــا وسياســيا ،وإلــى دراــة مــا اقتصــاديا ،لتــى باتـ

تــح أبيــب

تعت ر الحركة اليو من أك ر "األيطار االستراتيجية" المحدقة بها ،يصوصا مع ا ضـما جـو السـينما والبنـاء
وكت ــاب ومفكـ ـرين وعلم ــاء لحمل ــة المقاطع ــة .وك ــا مجل ــس األم ــن الق ــومي اإلسـ ـراليلي أبلـ ـ أعض ــاء ف ــي لجن ــة
الخاراية واألمن بالكنيس  ،بي اهود مقاطعة إسراليح قد تشكح تهددـداً سياسـياً لقيقيـاً علـى إسـراليح فـي عـا
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التجااات في الضفة البرةيـة أو لـرب مـع قطـا غـزة ،مـا دفـع باتجـاا

تكفيــا النقــا
"مقال

دايــح المنظومــة األمنيــة والسياســية فــي إس ـراليح لــو موااهــة هــذا التهددــدات ،لتكــو

لومو" أبرز إف ارزات هذا النقا ات ،وف المصادر اإلسراليلية .ويعمح طاقم "مقال

ــركة

لومو" علـى تنفيـذ

"أ شطة دعالية املة" ،في سياق لمالت عمح على محارةة "اهود ز الشرعية عن إسراليح في العـالم" .ولـن
تخض ــع ه ــذا الش ــركة لق ــا و لري ــة المعلوم ــات ،ط قـ ـاً لسياس ــة السـ ـرية الس ــارية ف ــي و ازرة الش ــؤو االس ــتراتيجية
اإلسراليلية التي دتم بموا ها االمتنا عن تقديم معطيات لو شاطها لبعال .
ووفق ـاً للــو ازرة ،فــن عناصــر "مقــال

ــلومو" سينشــطو فــي ـ كات التوصــح االاتماعيــة" ،أل الخصــم دوا ـ

معظــم اهــود الــوعي والتحفيــز لهــذا الفضــاء" .وةحســب وييقــة شــرها موقــع "العــين الســابعة" اإللكترو ــي ،مــن
المتوق ــع أيضـ ـاً أ تق ــو الهيع ــة "بي ش ــطة توعي ــة اماعي ــة" والعم ــح عل ــى "اس ــتخال

لكم ــة الجم ــاهير" ،وه ــي

األ شــطة التــي تعــرف بي هــا "الــب أفكــار ومقترلــات اددــدة مــن الجمهــور اإلس ـراليلي واليهــودي وأ صــارهم إلــى
صنا القرار والما حين في العالم اليهودي ،لتطوير أدوات ادددة لمكافحة ز الشرعية عن إسراليح.
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