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 اإلىداء

 

 لى عاب إفتقده في مواجية الص  ن ألى م  بر، إجاح والص  مني الن  ن عم  لى م  إ

 

 حزاني، وبي وأتوفيقي، وبصدق دعائيا تنفرج كر  ني، ورضاىا سر  وصاالكون أ لو  رىا إب  ن ب  لى م  إ

 لى بيم أزري إ ذين اشتد  ذين أسكنتيم في سويداء قمبي إلى ال  لى ال  إ

. 

 لى ريق إن في رحمتي رافقتني عمى طول الط  لى م  فيق إالر   عم  ن ساندتني وكانت لي ن  لى م  إ

زوجتي 

منا ن تعم  لى م  فيق إوكانوا لي نعم األخ والر   ة إلى من قاسموني األلم والمعاناةي  لى الباحثين عن الحر  إ
 لى ان إج  بر ومواجية الس  ا الص  معً 
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 قديركر والت  الش  

مطانو، أحمده  كما يميق بجبللو وعظيم سناء، والحمد هلل، فيو أىل الثّ اوأخيرً  اًل كر هلل أوّ الحمد والشّ 
بلة د عميو أفضل الصّ دنا محمّ اس الخير سيّ م النّ بلم عمى حبيبو ومصطفاه معمّ بلة والسّ سبحانو، والصّ 

 سالة.سميم، إذ وفقني إلتمام ىذه الرّ والتّ 

، وبمساعدة أصحاب  بفضل اهلل سبحانو وتعالى أواًل سالة لم تصل إلى ما وصمت إليو إالّ ىذه الرّ  إنّ 
أن  عميّ  اني أجد لزامً نّ إقفوا بجانبي إلى أن وصمُت ىنا، فوو  ،مونيذين عمّ قول الّ العمم وأصحاب الع

سالة، فمن في إتمام ىذه الرّ  ان كان سببً مَ  كر إلى كلّ م بالشّ وعرفانا، وأتقدّ  أسند الفضل إلى أىمو وفاءً 
 اس ال يشكر اهلل.ال يشكر النّ 

تي احتضنتني في يداء الّ مود جامعة الشّ موخ والصّ إلى جامعتي الحبيبة جامعة القدس جامعة الشّ 
 اآلدابة يّ راسات العميا ولعمادة كمّ كر الموصول لرئيسيا ولعمادة الدّ الكبير، فالشّ  صرحيا العمميّ 

 ة.ياسيّ دائرة العموم السّ في كاّفة  ةدريسيّ عضاء الييئة التّ ألو 

سالة ي المشرف عمى ىذه الرّ ذوامتناني إلى أستا يشكري وتقدير  موال يفوتني في ىذا المقام أن أقدّ 
 .صح والمساعدةتقاعس لو لحظة عن تقديم النّ يي لم ذصاحب العطاء، الّ اد زياد عيّ  كتورالدّ 
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 خص: المم  

عب ة تجاه الشّ ة اإلسرائيميّ ة لؤلحزاب اليمينيّ ة والعقائديّ ياسيّ يات السّ وجّ راسة إلى معرفة التّ فت ىذه الدّ ىد
راع ة تجاه إنياء الصّ ة اإلسرائيميّ ن، وتحميل وتوضيح رؤية األحزاب اليمينيّ وأرض فمسطي الفمسطينيّ 

راع عمى الحقوق ة إلنياء الصّ دراسة تداعيات رؤية األحزاب اليمينيّ ة، و ة الفمسطينيّ القضيّ  وحلّ 
 .المقبمةم ىذه األحزاب خبلل الفترة تي تتزعّ ة الّ خب والقيادات اإلسرائيميّ يات النّ توجّ  معرفة، و الفمسطينية

 ظمالنّ  منيج تحميلو  منيج تحميل المضمونو  اريخيّ التّ  المنيجراسة خدمت الدّ تسولتحقيق ىذه األىداف ا
  :ة مواضيع، كان أبرزىا، وتناولت عدّ حميميّ التّ  الوصفيّ  المنيجو  ةياسيّ السّ 

 داتالمحدّ ، و ةيميّ اإلسرائ ةاليمينيّ  األحزاب رتطوّ ، و اإلسرائيميّ  اليمينيّ  الفكر جذور: لاألوّ  المبحث
 رؤيةة خاصّ  ينالفمسطينيّ  مع ةياسيّ السّ  سويةلمتّ  يكودالمّ  حزب رؤية ليذه األحزاب، ثمّ  ةديّ والَعقائ ةينيّ الدّ 

 سويةالتّ  مشاريع أبرزراسة ، واستعرضت الدّ ةياسيّ السّ  سويةلمتّ  نتنياىو بنيامينو  شارونإرئييل 
 والحقوق بلمالسّ  ةعمميّ  عمىذلك  انعكاس، و ةياسيّ السّ  سويةمتّ ل ةاليمينيّ  األحزاب رؤية ، ثمّ ةاإلسرائيميّ 
 .ومجتمع كدولة إسرائيل وعمى ةالفمسطينيّ 

ة سبة لمموقف من قضيّ بالنّ  في المجتمع اإلسرائيميّ  اليمين اإلسرائيميّ  أنّ  الى، راسةمت الدّ وقد توصّ 
ة شبر واحد من األراضي عود طرح أو فكرة ينطمق اليمين من رفضو  ،عب الفمسطينيّ األرض والشّ 

تي ترتبط ، الّ ةييونيّ الصّ تستند عمى  اإلسرائيميّ  ة لمفكر اليمينيّ اريخيّ الجذور التّ وأّن  ،ةة المحتمّ الفمسطينيّ 
ة ينيّ ة الدّ ثنيّ مثل اإل ،ةييونيّ يارات الصّ فقت عمييا التّ تي اتّ اممة الّ يغة المعيودة الشّ بالصّ  اوثيقً  اارتباطً 
 ن.ياستيطانيّ  من أييارات توطينيّ تباع ىذه التّ أكان أسواء  ،ةاليّ ة والعمّ ة والمسيحيّ ة العممانيّ ثنيّ واإل

 تي يتمّ ة الّ ة الييوديّ ة ىي القوميّ تو األساسيّ يديولوجيّ أ ،سيّ امعسكر سيعبارة عن ىو  اليمين اإلسرائيميّ 
راع من تسوية الصّ  يكودموقف حزب المّ  نّ أضح واتّ ، ةييونيّ ي دولة إسرائيل بواسطة الصّ تحقيقيا ف
وبخصوص  ،ةل في معارضة االنسحاب من األراضي العربيّ تمثّ تبلم ة السّ وعمميّ  اإٍلسرائيميّ  الفمسطينيّ 

ذين ال يوافقون عمى مسألة ين الّ نسبة اإلسرائيميّ  نجد أنّ سوية، ة التّ من عمميّ  موقف الجميور اإلسرائيميّ 
 %.43تصل الى إخبلء المستوطنات 

فض واذا كانت ىناك موافقة فيي ل بالرّ ة تتمثّ ة عامّ ة لؤلحزاب اليمينيّ ياسيّ ؤية السّ الرّ  أنّ  راسةأظيرت الدّ 
 الفمسطينيّ  الوطنيّ  لممشروع ةقويّ  ضربة لشكّ ، ىذا األمر يمشروطة أي تفريغيا من محتواىا الحقيقي

 فمسطين عمى يادةالسّ  ذات ةالمستقمّ  ةالفمسطينيّ  ولةالدّ  وبناء ،االحتبلل من رحرّ لمتّ  سعيو طارإ في



 د
 

 عن باحث إلى والحقوق رحرّ التّ  عن باحث من العادي الفمسطينيّ  المواطن نيج لوحوّ  ة،اريخيّ التّ 
 عمى ذي ينعكس سمًبااألمر الّ  ،متأرجح ولةدّ ال قيام أصبح كذلك ،االحتبلل ظلّ  في بسبلم العيش
 .كاّفةرحرّ التّ  مشاريع

 إلىيا عمى أرض الواقع، وتطبقّ  عب الفمسطينيّ تحترم حقوق الشّ  تسوية افض أليّ االحتبلل الرّ  ىأدّ  لقد
   .القائمة ةسميّ الرّ  واليياكل ساتوالمؤسّ  البنى جميع في ةاممالشّ الفوضى  من حالة إحداث
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Title: vision of the most important Israeli parties to the political 

settlement with the Palestinians 2000-2007 

Prepared by: Adnan Mohmmad Yousef Alafandi 

Supervised: Dr. Ziad Aiad 

Abstract: 

 

This study aims at identifying the political and ideological orientations of Israeli right-wing 

parties towards the Palestinian people and the land of Palestine, analyzing and clarifying 

the vision of Israeli right-wing parties towards ending the conflict and solving the 

Palestinian issue, examining the implications of the right-wing parties' vision to end the 

conflict on Palestinian rights, During the coming period. 

In order to achieve these objectives, the study used the historical approach, the content 

analysis methodology, the political systems analysis methodology and the analytical 

descriptive approach, and dealt with several topics, the most prominent of which 

The first study examines the roots of Israeli right-wing ideology, the evolution of Israeli 

right-wing parties, the religious and ideological determinants of these parties, and the 

Likud's vision of a political settlement with the Palestinians, especially Prime Minister 

Ariel Sharon's vision of a political settlement. And the reflection of the vision of right-

wing Israeli parties on the peace process and Palestinian rights and on Israel as a state and 

society. 

The study concluded that the Israeli right in the Israeli society in relation to the situation of 

the land and the Palestinian people, and the right to reject the idea of the return of an inch 

of the occupied Palestinian territories, and that the historical roots of Israeli right-wing 

ideology are based on Zionism, Agreed upon by the currents of Zionism, such as ethnic 

religious and secular secular, Christian and labor, whether the followers of these currents 

of localists or settlers. 

The study concluded that the Israeli right is a political camp, whose basic ideology is the 

Jewish nationalism achieved in the State of Israel by Zionism. It turns out that the position 

of the Likud party on the settlement of the Palestinian-Israeli conflict and the peace process 

is opposed to the withdrawal from the Arab territories. Of the settlement process, we find 

that the percentage of Israelis who do not agree on the issue of evacuation of settlements 

reach 43%. 

The study showed that the political vision of the Yemeni parties in general is rejection and 

conditions. This is a serious blow to the Palestinian national project as part of its quest to 

liberate itself from occupation and to build an independent and sovereign Palestinian state 

on historic Palestine. To live in peace under the occupation, as well as become the 

emergence of a state swing, which reflected negatively on all projects of liberation. 
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The occupation, which rejects any settlement that respects the rights of the Palestinian 

people and implements them on the ground, creates a state of total chaos in all the existing 

structures, institutions and structures. At the same time, the Palestinian people benefit 

politically from the Central Council and the Palestine Liberation Organization institutions. 

The possibility of providing power of attorney to the deputies to become the session and 

this situation after the power of attorney legal or legal, so that the Council can exercise its 

work and the enactment of many laws that he deems appropriate. 
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 ل: الفصل األو  

_____________________________________________________                      

 لأوّ  جوريون، بن ديفيد بيا جاء تيالّ  تمك خصوًصا ،اإلسرائيميّ  األمنيّ  الفكر في واسعة مساحة ةثمّ 
 تيالّ  عاليموالتّ  األفكار من ةياسيّ السّ  تياشرعيّ  تتي استمدّ سييا، الّ مؤسّ  وأحد ةالعبريّ  ولةلمدّ  وزراء رئيس

ألرض ة ة اإلسرائيميّ ينيّ األحزاب اليم رؤية تنطمق ، لذاييونيّ والفكر الصّ  ةالييوديّ  يانةالدّ  نادت بيا
 من أو" بالرّ  لوعد تنفيًذا" األرض عمى لبلستيبلء عوةالدّ و  من فكرة مؤسس الحركة الصيبونيةفمسطين 

 دوًرا ميم ا إسرائيل في ةياسيّ السّ  األحزاب يأن تؤدّ في ىذا الشّ و ة، ييونيّ الصّ  ةالييوديّ  القناعات خبلل
 ولةالدّ  ساتمؤسّ  جانب إلى فةة المتطرّ اليمينيّ  ياتياتوجّ عن طريق  ولة،لمدّ  ةالعامّ  ياسةالسّ  رسم في
 ةياسة االستيطانيّ والسّ  بلمة السّ ق بعمميّ فيما يتعمّ  خصوًصا، ياسيّ السّ  القرار صنع وفية سميّ الرّ 

  .ةة المحتمّ ة في المناطق الفمسطينيّ يّ خذىا الحكومة اإلسرائيمتي تتّ واإلجراءات الّ 

 عمى ظيرت حيث ة،اإلسرائيميّ  ولةالدّ  قيام عن اإلعبلن قبل ما إلى ةاإلسرائيميّ  األحزاب جذور تمتدّ 
 العقد في متوتنظّ  ،العشرين القرن وبداية عشر اسعالتّ  القرن نياية في ومجموعات حركات شكل
 أنّ  إلى الموضوع في فتوالبّل  .ال صييون""حزب عمّ مثل "حزب ىمزراحي" و  أحزاب بشكل الثالثّ 
مختمفة في الرؤى بحسب المشارب والمصالح  اأحزابً  كانت ولةالدّ  قيام عن اإلعبلن قبل األحزاب ىذه

 ةألرضيّ  افتقارىا بسبب ،الكثيرة ناقضاتبالتّ  ونشاطاتيا مفاىيميا زتتميّ  ،والثقافات القادم منيا الييود
 يمينيّ  مجتمع تحقيق إلى سعى وآخر، اشتراكيّ  مجتمع تحقيق إلى سعى فبعضيا عمييا، تنمو ةطبيعيّ 
 ،عب الفمسطينيّ الشّ  تغييب عمى تقوم ةكولونياليّ  ةاشتراكيّ  بناء ةييونيّ الصّ  الحركة تتبنّ  فيما ،ليبراليّ 

 ىحتّ  ةالفمسطينيّ  األراضي عمى الجاري االستيطان أىداف تحقيق في ةاالشتراكيّ  يباجاتالدّ  وتوظيف
  .حظةالمّ 

 المشاركة عمى واإلقبال فييا االندماج إلى إسرائيل دولة نشأة بداية منذ القوميّ  ينيّ الدّ  يارالتّ  سعىوقد
عمى الرغم انو في البداية تحفظ عمى فكرة الدولة لذلك فشموا في المتعاقبة، ةاإلسرائيميّ  الحكومات في

 والجماعات األحزاب تمشكّ  و قرار اليي وليس بشريكتابة دستور إسرائيل الن الدولة يجب ان تقوم ب
 في غبةوالرّ  ةوالقوميّ  ةينيّ الدّ  بالعقائد يا تشتركألنّ  ،ةاإلسرائيميّ  الحكومة داخل ضغط اتجماع ةيّ المحمّ 

 الحكومات معظم في شريًكا وكان ،1956 عام لُشكّ  ذيالّ  "المفدال" حزب أبرزىا وكان العمل،
  مًعاليشكبل ،"الوطنيّ  حاداالتّ  ائتبلف" مع "المفدال" حزب اندماج قبيل ،2008 عام ىحتّ  ةاإلسرائيميّ 
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 والقدس ةالغربيّ  ةفّ الضّ  في قادىا ،عنف أعمالب يارالتّ  ىذادور  برز وقد."بينت" بزعامة الييوديّ  البيت
 . "خضير أبو" فلالطّ  وقتل وخطف األقصى لممسجد رةالمتكرّ  كاالقتحامات

 ةالعممانيّ  قافةالثّ  عن أنفسيم إقصاء دون ةالييوديّ  ريعةالشّ  وفق العيش إلى يسعى لقوميّ ا ينيّ الدّ  يارفالتّ 
 إسرائيل في إلييم نظريُ  أصبح ولة،لمدّ  الييوديّ  ينيّ الدّ  ابعبالطّ  اىتماميم من غمالرّ  وعمى المعتدلة،
اعوا من خبلل ىذه تطاس وقد .يّ الحريدي ينيّ الدّ  يارالتّ  عكس عمى ةدينيّ  نزعة بداخميم ينكعممانيّ 

 بشقييا ةينيّ الدّ  األحزاب أصبحتف، بإسرائيلة ة واالجتماعيّ ينيّ ة والدّ ياسيّ السّ  الحياة عمى أثيرالتّ ركيبة التّ 
 ةمطويّ السّ  المواقف بمورة وفي ،اإلسرائيميّ  والمجتمع مطةالسّ  ساتمؤسّ  في األولى رجةالدّ  من اشريكً 

 مجرياتيا وعمى إسرائيل في ةالمركزيّ  األحداث عمى حاسم أثيرت ذات وأضحت ة،االجتماعيّ  اتوالعمميّ 
ة وخطوات الحكومة ياسات االستيطانيّ في توجيو السّ  اً كبير  اً دور  يتؤدّ حيث  ،ةينيّ والدّ  ةياسيّ السّ 

ة سات اإلسبلميّ والييمنة عمى المقدّ  ةة الفمسطينيّ بلم، والحقوق الوطنيّ ة السّ ة تجاه عمميّ اإلسرائيميّ 
ة نيّ يبحث العبلقة ما بين رؤية األحزاب اليملراسة ، لذلك تسعى ىذه الدّ ةسات ييوديّ مقدّ  باعتبارىا
مكانيّ المتطرّ  بلم ة السّ ة، عبر معرفة رؤية ىذه األحزاب لعمميّ ل لتسوية سياسيّ وصّ ة التّ فة في إسرائيل وا 

 ة.ياسيّ سوية السّ والتّ 

 راسة مشكمة الد  

الحياة السياسية اإلسرائيمية، حتى أنيا أصبحت تتحكم في البرنامج في  دور ميمبة األحزاب اليمينيّ  تقوم
 بشكل سير الحكومة الماضية، فيي تحدد خط العشرين السنوات  أثناءالسياسي لمحكومة اإلسرائيمية 

بما فييا تعزيز االستيطان وعدم الدخول في مفاوضات  ،يضمن تحقيق أىدافيا السياسية واالجتماعية
تحاول ىذه الدراسة معرفة توجيات ىذه ا لذ، موصول التفاق سبلملتحرير الفمسطينية جدية مع منظمة ال

األحزاب اليمينة وأىدافيا ومشاريعيا إلنياء الصراع مع الفمسطينيين، من خبلل اإلجابة عمى التساؤل 
 ؟لمتسوية السياسية مع الفمسطينييناإلسرائيمية اليمينة ما رؤية األحزاب الرئيس التالي: 

 :اآلتية الفرعية األسئمة السؤالفرع من ىذا ويت
 ؟ اليمينيةاألحزاب  كيف نشأت .1
 نياء الصراعإاالتفاق بين األحزاب اليمينية اإلسرائيمية حول كيفية عوامل ما عوامل االختبلف و  .2

 ؟العربي واالسرائيمي
 ؟ما المحددات العقائدية والسياسية لؤلحزاب اليمينية اإلسرائيمية تجاه التسوية .3
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ه األحزاب والحاضنة كبر ىذباعتباره أ لمتسوية السياسية مع الفمسطينيين، رؤية حزب الميكود ما .4
 لؤلحزاب المتدينة واليمين المتطرف ؟

 ؟لمتسوية السياسية عاّمة ما رؤية األحزاب اليمينية الدينية .5
ك السممية والدعوة لمتطرف والمواجية في أراضي الضفة الغربية يمنع تمىل رفض التسوية  .6

األحزاب من استقطاب رجال اليمين الميكودي المتطرف اذ يرى نفسو ىناك مما يضعف االستقطاب 
 لؤلحزاب الرئيسية واىميا الميكود ؟

 
 أىداف الدراسة

 اآلتية:  تحاول الدراسة تحقيق األىداف
رض أو  تجاه الشعب الفمسطيني اإلسرائيميةاليمينية معرفة التوجيات السياسية والعقائدية لؤلحزاب  .1

 من خبلل ما طرحتو ىذه األحزاب . فمسطين
 .نياء الصراع وحل القضية الفمسطينيةإرؤية األحزاب اليمينية اإلسرائيمية تجاه تحميل وتوضيح  .2
األحزاب اليمينية اإلسرائيمية تجاه حل القضية الفمسطينية والحقوق الفمسطينية  رؤيةدراسة تداعيات  .3

  . 2017-2000خبلل سنوات 
خاصة  وجيات النخب والقيادات اإلسرائيمية التي تتزعم ىذه األحزاب خبلل الفترة المقبمةت معرفة .4

 انو يوجد منافسة عمى رئاسة الوزراء وقيادة األحزاب .
 

 أىمية الدراسة

 :كونيامن  تنبع أىمية ىذه الدراسة
 يةب الفمسطيني والتسوية السياسعشية اإلسرائيمية تجاه الرؤية األحزاب اليمين توضح.  
 سوية السياسيةتتجاه الاألحزاب اليمينية اإلسرائيمية  االختبلف بينعوامل عوامل االتفاق و  توضح. 
 المشاريع اإلسرائيمية االستيطانية و عن المخططات  واضحة صورة والفمسطيني العربي لمقارئ تقدم

سرائيل الكبرى .   مثل ضم الضفة الغربية وا 
  عمى فيم رؤية والقضية الفمسطينية،  التسوية السياسيةموضوع بتساعد الباحثين والطبلب الميتمين
 اليمينية اإلسرائيمية لمتسوية السياسية. حزاباأل
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 منيجية الدراسة

حزاب اليمينية في الكيان الصييوني وجذور األعن نشأة  والبحث لمتأصيل: التاريخي المنيج •
حل تطورىا والرؤية السياسية لؤلحزاب والظروف والمحطات التاريخية التي صاحبت تمك النشاة ومرا

 تجاه التسوية السياسية .

عمى معمومات كافية ودقيقة  الذي يرتكزوىو أسموب من أساليب التحميل : التحميمي الوصفي المنيج •
جل الحصول أوموضوعية عن ظاىرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معمومة، وذلك من 

)دويدري،  بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعمية لمظاىرة مياتحميعمى نتائج عممية، ثم 
اتجاىات تمك األحزاب  وتحميل الدراسة ىذا المنيج لوصف وسوف تستخدم .(581 ص ،0222

 اإلسرائيمية لعممية السبلم والحقوق الوطنية لمشعب الفمسطيني .

 ،والمخرجات والمدخبلتاإلسرائيمي السياسي  النظام بيئة وتحميل لدراسة: السياسية النظم منيج تحميل
عممية السبلم والعبلقة مع  وعوامل تأثير األحزاب الدينية عمى صناعة القرار اإلسرائيمي، تجاه

 .الفمسطينيين

سرائيمية، ورؤيتيا لؤلحزاب اليمينية اإللبرامج السياسية واالنتخابية : لتحميل امنيج تحميل المضمون
 . لفمسطينيين، وانعكاس ذلك عمى الحقوق الوطنية الفمسطينيةلمتسوية السياسية مع ا

، عالم السياسة األمريكي ،ىانتغتونطرح بناء عمى لقياس مستوى المؤسسية  االقتراب المؤسسي:
ف، ودرجة القدرة عمى التكيّ  السياسية ىي: إلى األحزاب بالنسبة المؤسسية مؤشرات ربعة معايير عنأل

(. Huntington, 1966: 12- 23) ي، واالستقبللية، والتماسك والتجانسب والتعقد التنظيمالتشعّ 
بيدف دراسة األحزاب اإلسرائيمية كمؤسسات، ولمعرفة مدى دقة  ،ونحن نستخدم المنيج المؤسسي

 التنظيم فييا، وقدرتيا عمى التعامل مع الواقع.  

 :حدود الدراسة

 ةيحدود الزمنال

شيدت تغيرات دولية واندلعت فيو انتفاضة األقصى بعد فشل السنة التي ، وىي 2000من سنة تبدأ 
إعداد ىذه حتى  ليمين وصعود الميكود لمحكم وبقائونحو ا وتوجو إسرائيل ،محادثات كامب ديفيد

و عدم وجوده فيما يتعمق بالتسوية أوتركيز اليمين اإلسرائيمي عمى مفيوم غياب الشريك  الدراسة،
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ل سياسة استيطانية تعتمد عمى تعزيز االستيطان بالقدس والضفة وتبني حكومة االحتبل ،السياسية
تصعيد في االستيطان وغياب الذي شيد  2017 سنةمدراسة في الزمنية لحدود الوتنتيي  ،المحتمة
 لمتسوية السياسية.األفق 

: تتحدد حدود ىذه الدراسة في فمسطين المحتمة بشكل عام وعممية السبلم ومدينة ةيحدود المكانال
القدس، التي تشيد سياسة إسرائيمية ممنيجة من قبل الحكومات اإلسرائيمية مدفوعة من األحزاب 

  الدينية لتيويد المدينة، وتعزيز االستيطان الديني فييا.
 

 الدراسات السابقة 

 يأتي:منيا ما  نستعرضذات العبلقة بالموضوع، اطمع الباحث عمى مجموعة من الدراسات السابقة 
المفيوم اإلسرائيمي لعدم وجود شريك في عممية السالم بعنوان ": (ياعيل باتير) لكاتبدراسة ا -1
  المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية.، مدار ،2012 )نظرة في العقمية السياسية اإلسرائيمية("

 واستبدالو، نقض مفيوم "عدم وجود شريك فمسطيني لعممية السبلم مع اسرائيل إلىىدفت الدراسة 
 بمفيوم أكثر دقو وواقعية ينطمق من مبدأ وجود شريك كيذا.

عقبت أوالفترة التي ، السبلم من أوسمو إلى اتفاق كامب ديفيد عدة، أىميا وعاتضحث مو وتناول البا
 ومفيوم غياب الشريك وعدم وجوده. كامب ديفيد

ى عممية السبلم عنصرًا لإأنو يشكل تطمع اإلسرائيميين  :برزىاأ نتائجإلى عدة وقد خُمصت الدراسة 
أنو و  ،حراز تقدم في عممية السبلمإوبذلك يتوقع من القادة  ،سرائيلإثابتًا في صفوف الرأي العام في 

 ،ساس حل الدولتينأقد بات الجانبان عمى وعي تام بما ستكون عميو الصفقة النيائية التي تقوم عمى 
شريك داعم لعممية السبلم قصاء أي دم إومن األفضل ع، اتخاذ خطوة إلى األماموأوصى الباحث ب

لى تسوية شاممة،ولكن ىذه الدراسة لم توضح مفيوم اليمين المتطرف ونظرتو لعممية السبلم لموصول إ
خاصة حزب الميكود وحزبي البيت ،وموقف ورؤية اىم األحزاب اليمينية المتطرفة لعممية السبلم 

سرائيل بيتنا ،وكيف نشات ىذه األحزا  ب واأليديولوجية المتطرفة ليذه األحزاب .الييودي وا 
المركز الفمسطيني لمدراسات ، 2006 دراسة نبيو بشير "جدلية الديني السياسي في اسرائيل" -2

ت بصفتيا أحد أىم التيارامن عممية السبلم، حركة شاس موقف  تناولت الدراسة .)مدار( االسرائيمية
حزب "شاس" ال يعترف بالشعب  وخُمصت الدراسة إلى أنّ  ،اً سرائيل حاليالدينية السياسية المركزية في إ

كما يربط  ،لعممية التسوية السياسية مع الفمسطينيين اً ال يعطي زخمنتجية وبال ،الفمسطيني ووجوده
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لم تطرق ىذه الدراسة لمقضايا الدينية والمصالح المادية التي  ،عممية التسوية بعدم قتل أي ييودي
 يبلئيا اىتماما اقل لقضايا الخارجية واالمن .تخص جميور حركة شاس وا

مكتبة : رام اهلل ،(2001"األحزاب الصييونية وعممية السالم ) محمد سميمان حسن: دراسة -3
 بمدية البيرة العامة.

 ،وامل التي أوجدت الحركة الصييونية كنظرية سياسية وفكريةعالتأكيد عمى الالدراسة إلى ىذه ىدفت 
 دخمت عمييا.أُ بيا والتطورات البلحقة التي نيط أوالدور الذي 

وامتيازات  ،سرائيل ىو التنازل عن األرض مقابل األمنإما تسعى إليو خمصت الدراسة إلى أن وقد 
فإسرائيل ال تبحث  ،ردنكما حدث مع مصر واأل، أخرى عمى الصعد االقتصادية االجتماعية والثقافية

فقد  ،ذلكبالضرورات قضي اسية يمكن خرقيا عندما تتسوية سي عنبل  ،عن عممية سبلم مع العرب
ىو  أراضٍ أن ما ستتنازل عنو اسرائيل من  ومن ثمّ ، سرائيل ضرورة األمن قبل السبلمإحزاب أكدت أ

تراف العرب بيا فيي لن تخسر شيئًا في حال ضمان أمنيا عمى المستوى الدولي واع ،صبلً ألمعرب 
ولم تتطرق لمواقف حزب عن مواقف أحزاب العمل واليكود كدولة في المنطقة،ىذه الدراسة تحدثت 

سرائيل بيتنا الذين اصبح ليما التاثير الكبير في مواقف الحكومات اإلسرائيمية في  البيت الييودي وا 
 اآلونة األخيرة فيما يتعمق بعممية السبلم .

، "ياسية األسرائيميةنظرة عمى األحزاب والحركات الس" :بعنواندراسة  ،كاميميا عراف بدر دراسة -4
من  ،سرائيميةلقاء نظرة عامة وسريعة عمى الخريطة السياسية اإلإىدفت الدراسة إلى محاولة  .1985

سرائيمية في المجالين خبلل األحزاب والحركات السياسية التي تشارك في رسم السياسة العامة اإل
و لم يطرأ أي أنصت الدراسة إلى مُ الداخمي والخارجي ومواقف األحزاب ازاء القضية الفمسطينية. وخ

طة األحزاب اإلسرائيمية بما يعزز عممية التسوية السياسية مع ييجابي واضح عمى خر إر تغيّ 
منيا نبذ العنف والطائفية تجاه  ،تجاه المجتمع االسرائيمي ةدوات فعل ضاغطأ عن طريقالفمسطينيين 

لدراسة لم تتحدث عن تداعيات وتاثيرات رؤية سرائيمية،ىذه اسطينيين القاطنين تحت السيادة اإلالفم
  األحزاب اليمينية اإلسرائيمية عمى الحقوق الفمسطينية .

لى إىدفت ، (2002) ،"حزب الميكود ودوره في السياسة األسرائيمية" ،نرمين غوانمةدراسة  -5
 سنةلى الحكم إسرائيل ودوره في السياسة اإلسرائيمية منذ صعوده ووصولو إدراسة تكتل الميكود في 

لى ظروف بيئية داخمية إلى السمطة يرجع إن وصول الميكود أ إلىالدراسة  خُمصتوقد  .1977
يجابًا وال ا  تفاعبلن سمبًا و يلكنيما  ،سرائيل والسبلم ال يمتقيانإن أفي صعود الميكود. و  أسيمتوخارجية 
حزاب اليمين أفيوم التكتل و السبلم في مو  ،سرائيل ىي قاعدة استعمارية عدوانيةإ ألنّ  ،يتطابقان
 ،سرائيل بالدرجة األولىبمفيومو الدقيق القائم عمى أمن إ تمحور حول السبلم اإلسرائيمييواليسار 
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وعدم قيام الدولة الفمسطينية واالعتراف  ،وذلك بعدم التنازل عن األرض المحتمة وتعزيز االستيطان
ت عمى حزب الميكود بشكل كبير ولم تتطرق ،ىذه الدراسة ركز بالحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني

لموقف األحزاب اليمينية اإلسرائيمية األخرى التي أصبحت جزء أساسي في اتخاذ القرارات السياسية 
 من خبلل مشاركتيا بشكل واضح في الحكومات المختمفة في إسرائيل .

 مصطمحات الدراسة

عن طريق  السمطة إلى لموصول تسعى التي باألحزا بأنيا الدينية األحزاب فتعرّ : الدينية األحزاب
 بواسطة وتحكم الدين، رجال من حكاميا يكون دينية دولة إقامة إلى وتيدف االنتخابات،ب المشاركة
 (.  192 ، ص2006 وبركات، الشرعة،) الدينية بالمعايير وتمتزم المقدسة والكتب اإلليي التشريع

، 1987)المنوفي، ىما  زام األيديولوجي إلى نوعينوفقًا لدرجة االلتالدينية ف األحزاب صنّ تو  
 :(195ص

سواء كانت في  ،: وىي التي تتمسك ببرنامج أيديولوجي معين، تسعى لتطبيقوأحزاب أيديولوجية
 .المعارضةفي السمطة أو 

: وىي تتمتع بمرونة عالية، وال تضع األولوية في برامجيا لتطبيق األفكار برجماتية أحزاب
 أ.بل تيدف إلى المساومة والوصول إلى السمطة عبر اتباع مبدأ التجربة والخط األيديولوجية،

 الفكرة عمى بالخروج وتتسم الصييونية، بالحركة تعترف التي األحزاب ىي :الدينية الصييونية األحزاب
 نفمسطي نحو الييود قيادة بيدف ،"المخمص المسيح" انتظار إلى والداعية ،ةعامّ  الييود بيا آمن التي

 واالعتماد" المسيح" انتظار عدم إلى الداعية الصييونية الحركة بفكرة وباإليمان ،"إسرائيل مممكة" إلقامة
: 2006 وبركات، الشرعة،) الدولة إلقامة فمسطين إلى" العودة" بيدف ،أنفسيم الييود عمل عمى
254  .) 
 

 الكتـاب فـي موجودة بريةع كممة وىي ،"صييون" من مشتقة كممة الصييونية الحركة الصييونية:
 دتــشيّ  أنإلى  الــصييونية تطمــع حيــث ،(Engel,2009,p1)القــدس أســماء أحــدلـى إ وتـشير المقـدس،

 يعتبرونـو لمـا الييـود اسـتردادإلى  الـدعوة ىـي الصييونية فإن االصطبلح وفــي .ســميمان ىيكــل فييــا
 العقيــدة الــصييونية الحركــة اســتغمت حيــث ودولــة، وثقافــة تمــعمج وبنـاء وأجـدادىم، يمآبائ وطـن

 بالقوميـة لممنـاداة حجة دعاتيا اتخذه وقد فمسطين، في التاريخي بــالحق تطالــب لكــي الييوديــة الدينيــة
 ىي لمعنىا بيذا والصييونية .فمسطين أرض في اإلليي الوعـد بتحقيـق لممطالبـة وسـنداً  الييوديـة
 التاسـع القـرن فـي أروبـا فـي ظيـرت التـي القوميـة مـدعواتوخبلفًا ل. الييوديـة لمقوميـة العممـي المـرادف
 الييــود لتــاريخ خاصــة انتقائيــة قــراءة ىعمـ تعتمــد الـصييونية نّ إف العـشرين، القـرن وبدايـة عـشر
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 ،"إســرائيل أرض"اسم  عميــو تطمــق الــذي فمــسطين وىــو ،فيــو ـعالتجمـإلى  تــدعوىم، و الــوطن ولتــاريخ
 (19 ص ،2013 األغا،) .الييودي غير" لآلخر" الخاصــة قراءتيــا تقــدم االنتقائيــة وبيــذه

 أنّ عمى فكرة بدأت األيديولوجية الصييونية كحركة لؤلقميات الييودية، رغم أنيا استندت في األساس و 
بغية إقامة "دولة شكمون شعبًا يحق لو قانونًا العودة إلى فمسطين كوطن شرعي الييود ي
(. و"الصييونية ىي اإلطار العام لمشعب الييودي، الذي أقيم ألجل Taylor, 1974: 47قومية")

يجاد حل قانوني سياسي لمشكمة الييود عبر  قامة دولتو، وا  تحقيق الطموحات القومية لمشعب الييودي وا 
صطمح الييودي نتان بيرنبوم وأول من استخدم ىذا الم (.88: 1983، درون) في فمسطين"توطينيم 

لئلشارة إلى الحركة التي تؤيد استيطان الييود في فمسطين  ،المصطمح من كممة "صييون" اً مقتبس
  (.292 ، ص2009)منصور، 

ىذه الحركة إلى حزب "حركة صييونية دينية معارضة لمتيار العمماني. تحولت الصييونية الدينية: 
ائيل بموجب ، واتخذ الحزب شعارًا لو: )أرض إسرائيل لشعب إسر 1982سياسي باسم "ىمزراحي" عام 

شعار )التوراة والعمل(، أي اإليمان والعمل. ومن بين اآلراء األخرى التي  اً شريعة إسرائيل(، وأيض
تخص  لى أن اهلل بنفسو أوجدىا، فيي: الييود أمة مميزة عن بقية األمم، وذلك يعود إى بيا الحزبناد

 ،فكر الييودي نحو التوراة وفمسطيناهلل، وأن اتحاد الكيان الييودي الحقيقي يكون فقط بتوجيو ال
-292 ، ص2889)منصور،  باعتبارىما ركنين ميمين لمغاية في تاريخ والشعب الييودي وحياتو"

293  .) 

تقوم  .عناىا العقيدة القويمة أو الممتزمة أو المستقيمةوم ،: األرثوذكسية ذات أصل يونانياألرثوذكسية
األيديولوجية األرثوذكسية عمى أساس اإليمان بالتمسك بكل ما ىو موجود في أوامر الدين الييودي 

عمى يد اإلصبلحيين،  1795استعممت ألول مرة في األدب الديني الييودي عام و القديم وتعاليمو، 
ار المركزي األكبر بين التيارات الييودية في العالم واألوسع انتشارًا. ويضم ويعد التيار األرثوذكسي التي

والجماعات األكثر تزمتًا وتشددًا بما لو عبلقة  ،في صفوفو الجماعات المتدينة الوطنية الييودية
منصور، بأصول الديانة الييودية، وفي مقدمة ىؤالء" الحريديم" أي المتشددون دينيًا واجتماعيًا )

 (.505 ، ص0229

أوائل القرن التاسع لمداللة في المصطمح ديستوت دي تراس ىذا أدخل  ،عمم األفكاراأليديولوجية: 
عمى عمم األفكار الذي يدرس أصميا وقوانين تطورىا ودرجة صحتيا ومجال تطبيقيا، وبمعنى قريب 

نجمز، فقصدا فيو الوعي الزائف المشروط أسا سو بمصالح طبقية من ذلك استخدم المصطمح ماركس وا 
وفي األدبيات الغربية كثيرًا ما تدل األيديولوجيا عمى الموقف المذىبي المتحيز الذي ينطمق من  .معينة

االعتبارات السياسية أو الطبقية أو الطائفية أو اإلثنية، وذلك في مقابل الرؤية العممية الموضوعية 
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اممة إلى الفرد عن طبيعة ىذا العالم وكيف (. كما أنيا النظرة الش207 ، ص1992)يفريمونا، سموم، 
يعمل، ومثال عمى األيديولوجيا ىي السياسة التي تنتيجيا حكومة أو حزب يسعي لتحقيق أىدافو 

   (.58: 2001)الدجاني، 

"يطمق ىذا االسم عمى الجزء الخاص بالحياة العممية لئلنسان في الياالخاه )الشريعة الييودية(: 
الذي يحدد المحرمات والمحمبلت، وما ىو واجب وما ىو غير واجب، وتحتل الديانة الييودية، و 

"الياالخاه" مكانة مميزة في التوراة المكتوبة، كما تحتل مكانة أساسية في التوراة الشفيية )التممود(، 
وييتم األدب التممودي الرباني في معظمو بأمور "الياالخاه"، وتعالج "الياالخاه" العبلقات بين فرد 

بين باقي و آخر، وبين الفرد والجماعة، وبين جماعة وأخرى، وبين بني إسرائيل وباقي الشعوب، و 
 (.  106 ، ص2003)الشامي،  "اً بعضيا بعضالشعوب 

 داودىو إنسان مثالي من نسل الممك  الييوديومعناىا المسيح(، "في اإليمان ): الماشيح أو المسيا
. واألحداث نياية التاريخعند  من ويبلتو الييودييخمص الشعب  ، والذي(اإلسبلمفي  داود)النبي 

، والمسيحية اإلسبلمفي  يوم القيامةبو أحداث المتوقعة عند وصول الماشيح حسب اإليمان الييودي تشا
بتحققيا مع بعض األحداث المتوقع حصوليا بعد قيام القائم  الييودوتتشابو النبوءات التي يعتقد 

 ، وكذلك بعض صفاتو في أنو الشخص المثالي الذي يترقبو العالم بأسره"اإلسبلمفي  الميدي
 (.353 ، ص1975)المسيري، 

ىو اختصار ألسفار العيد القديم ويفسر بكممات: توراة، أنبياء، مكتوبات، وىو تناخ )العيد القديم(:  
 ،النبع الذي استقوا منو الشرائع واألحكام، وتضم التوراة خمسة أسفار وىي: التكوين، والخروج

القضاة، و  ،المتأخرون "فيي ثمانية أسفار: يشوعأما األنبياء األوائل و  .والبلويين، والعدد، والتثنية
واالثنا عشر سفرًا لؤلنبياء والصغار التي تعد سفرًا  ،رميا، وحزقيالأشعياء، و أوصموئيل، ومموك، و 

واحدًا. أما "المكتوبات" فتضم ستة أسفار: مزامير، وأمثال، ودانيال، وعزرا، ونحميا )ويعدان سفًرا 
استير(. وبعد و الجامعة، و مفائف الخمس: )نشيد األنشاد، روث، مراثي أرميا، أخبار األيام، والو واحدًا(، 

لتمييزىا عن األسفار الخارجية التي لم ، أن تم تجميع أسفار العيد القديمة أطمق عمييا األسفار القديمة
 (.  309 ، ص2003يضميا العيد القديم )الشامي، 

ي يعتنق الييودية، وقد ظيرت بعد الكممتين : "كممة "ييودي" كانت تشير إلى الشخص الذالييود
األخريين "عبراني" و "يسرائيمي" أو عضو "جماعة يسرائيل"، و"ييودي" كممة عبرية مشتقة من ييودا، 

ثنتي عشرة، واالسم مشتق من ميت بو إحدى قبائل العبرانيين االوىو اسم أحد أبناء يعقوب، والذي س
اإلقرار والجزاء، واكتسبت ىذه المادة معنى االعتراف بالجميل،  االسم السامي القديم "ودي" التي تفيد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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فكممة "ييوه" تعني الرب "ودي" تعني الشكر ومنيما " ييودي"، وقد عرف الشرع الييودي بأنو من ولد 
 (. 161 ، ص2003ألم ييودية وتيود حسب الشريعة الييودية )المسيري، 

ر التوراة الخمسة وتسمى "التوراة المكتوبة"، وتعتقد "يشير ىذا المفيوم الموجز إلى أسفا التوراة:
نزلت عمى موسى كتابة في جبل سيناء، ونزلت معيا تفاسير التوراة المرويات الييودية أن ىذه التوراة أُ 

ووصاياىا شفاىة، وتشتمل التوراة بيذا الشكل عمى مجمل الثقافة الييودية سواء صراحة أو باإلشارة. 
الواسع إلى مجمل الثقافة الييودية. ويفترض حكماء "القبااله" أن "التوراة الخفية"  ويشير مفيوم "توراة"

 (.385 ، ص2883)القبااله( موجودة كميا في التوراة" )الشامي، 

ىي مؤسسة شبو حكومية معترف بيا من قبل الحكومة اإلسرائيمية، وتمتد سمطتيا إلى  دار الحاخامية:
أشخاص نصفيم من الييود  18ييود. ويتكون مجمس الحاخامين من نواٍح عديدة من حياة السكان ال

الشرقيين، والنصف اآلخر من الييود الغربيين، ولكل مجموعة رئيس يسمى الحاخام األكبر، ويتم 
انتخابيم كل خمس سنوات، وتمثل دار الحاخامية المحكمة العميا لبلستئناف لمقرارات الصادرة عن 

ليا دور كبير في  وبالنتيجةر الحاخامية مسألة تقرير من ىو الييودي، المحاكم الدينية، وتتولى دا
 ، ص2886مجال تقرير حقوق المواطنة والجنسية إضافة إلى األمور الدينية )الشرعة، بركات، 

256.) 

تعرف األصولية الييودية في إسرائيل عمى المعتقد بأنيا: األرثوذكسية الييودية القائمة عمى  األصولية:
إذ يعتقد األصوليون الييود بأن التوراة نفسيا ليست حجة إن لم تفسر بالتممود، ويمكن  ،د البابميتممو ال

فيم أىمية األصولية في إسرائيل فقط في سياق الكيان الييودي اإلسرائيمي، وكجزء من مساىمة الدين 
صولية الييودية بدرجات الييودي في االنقسامات المجتمعية الداخمية، سياسيًا واجتماعيًا ومدى تأثير األ

متفاوتة، سامحة ليم بالحصول عمى قوة سياسية في إسرائيل أكبر كثيرًا مما قد تؤىميم لو نسبتيم 
 .(21 ، ص2003السكانية )شاحاك، ميزفينسكي، 

 التي اإلسرائيمية السياسية واألحزاب القوى كل اإلسرائيمي اليمين مصطمح يعني:اليمين اإلسرائيمي
الذي  ،الميكود حزب المصطمح ىذا تحت ويندرج الييودية، الديانة تعاليم من السياسية ىافكار أ تستمد
 من يعتبر أنو إال وسط، كيمين يصنف نوأ رغم اإلسرائيمية، السياسية الخريطة عمى متقدم موقع يحتل
 .اليمين أحزاب

الميكود الحاكم  حزب :أحزاب، ىي ثبلثةلحالي يمكن تصنيف اليمين اإلسرائيمي إلى اوفي الوقت 
برئاسية نتنياىو، الواقع في وسط الخريطة الحزبية، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، الواقع عمى 
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، 2013الرفاتي،)قصى اليمين اإلسرائيمي. أ)المفدال( الواقع في  ن الميكود، وحزب االتحاد الوطنيييم
 نفتالي بينت. بزعامة الييودي يتالب ليشكبل الوطني االتحاد ائتبلف الذي اندمج مع (18ص

 
التسوية السياسية بمفيوميا العام ىي اتفاقية مبدئية لؤلطراف المتنازعة، فيي : التسوية السياسية

 .(59 ص ،2001الدجاني، ) قاعدة لمتحكيمتعد حل النزاع عمى أساسيا، و تحدد الشروط التي سيُ 
موازين القوى وحاالت حالة نيا تعكس أإذ  ."عادلة أو حبًل وسطا" وليس شرطًا أن تكون التسوية

ن التسوية ليست بالضرورة حبًل دائمًا، أاليزيمة، والضغوط الداخمية أو الخارجية، كما  وأاالنتصار 
 .(16، ص2013، يالرفات) من الوقت فترةى المتصارعة ألخذ إلييا القو  قد تمجأف
 
 

 تقسيم الدراسة 

 تجاه التسوية السياسية لوجية لألحزاب اليمينية اإلسرائيميةواأليديو  الفكرية : األسسالثانيالفصل 
 .المبحث األول: جذور الفكر اليميني اإلسرائيمي

 .المبحث الثاني: تطور األحزاب اليمينية اإلسرائيمية
 .السياسية التسوية حول اإلسرائيمية اليمينية األحزاب بين واالتفاق االختبلف عواملالمبحث الثالث: 

 : محددات األحزاب اليمينية اإلسرائيمية لمتسوية السياسيةلثالثاالفصل 
 .المبحث األول: المحددات الدينية والعقائدية

 .المبحث الثاني: المحددات السياسية
 .المبحث الثالث: محددات التطرف الديني

 الفمسطينيين مع السياسية لمتسوية الميكود حزب رؤية :الرابعالفصل 
 .ون لمتسوية السياسيةالمبحث األول: رؤية شار 
 .مين نتنياىو لمتسوية السياسيةاالمبحث الثاني: رؤية بني

 .)لؤلحزاب اليمينية( المبحث الثالث: أبرز مشاريع التسوية اإلسرائيمية
 السياسية. لمتسوية اليمينية األحزاب المبحث الرابع: رؤية

عممية السالم والحقوق الفمسطينية : انعكاس رؤية األحزاب اليمينية اإلسرائيمية عمى الخامسالفصل 
 .كدولة ومجتمع وعمى إسرائيل
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 الفصل الثاني: 

______________________________________________________ 
 األسس الفكرية واأليديولوجية لألحزاب اليمينية اإلسرائيمية تجاه التسوية السياسية

رائيمية السياسية وموقفيا من التسوية السياسية وفيم أىمية دراسة وفيم ما يجري داخل األحزاب اإلس نّ إ
ال يقل أىمية عن عممية مقاومة المشروع االستيطاني الصييوني وسعي ىذه  أيديولوجية ىذه األحزاب،

خاصة بعد التصويت في  ،األحزاب لتيويد القدس واالستيطان في الضفة المحتمة وضم الضفة المحتمة
حتمة ومطالبة أعضاء في الحزب بالتصويت عمى قانون ضم الضفة حزب الميكود عمى ضم الضفة الم

فمعرفة ما يجري  بالتصويت عمى ىذا القانون، ىومطالبة أحزاب اليمين األخر  في الكنيست اإلسرائيمي،
ن من فيم تمكّ  رض فمسطينأداخل ىذه األحزاب وتوجياتيا السياسية اليمينية تجاه الشعب الفمسطيني و 

نياء الصراع والمخططات والمشاريع اإلسرائيمية إل ية وتوجو حكومات إسرائيل اليمينية،العقمية اإلسرائيم
ن مواقف األحزاب اليمينية في إسرائيل من الدولة الفمسطينية يقوم عمى أخاصة  ،والتسوية السممية

ياء نجل الوصول إلأو التنازل من أ ة،قيام دولة فمسطينيلومعارضة بشكل واضح  ،أسس يمينية متطرفة
 )يونس ،دنيا الوطن( . يديولوجيات ىذه األحزابأو  عقيدةوىذا واضح في  ،الصراع

في الحياة السياسية في دولة الكيان اإلسرائيمي،  ميماً  األحزاب اليمينية في إسرائيل دوراً حيث تؤدي 
ا لذ ،خيرةالبرامج السياسية لمحكومات اإلسرائيمية خبلل السنوات األبتحكم يصبح تأثير ىذه األحزاب أو 

 ،األيديولوجيةو نشأتيا وجذورىا السياسية  من حيث في ىذا الفصل عن ىذه األحزاب اليمينيةسأتحدث 
. االتفاق بين ىذه األحزاب حول رؤيتيا لمتسوية السياسية مع الفمسطينيينعوامل وعوامل االختبلف و 

 ه.ر تطوّ الحديث عن ىذه األحزاب وجذور فكرىا و بوىذا ما سنوضحو في ىذا الفصل 

لتتبع الجذور التاريخية لميمين اإلسرائيمي  ،في ىذا الفصل المنيج التاريخيالحالية تستخدم الدراسة 
ىم األحزاب اليمينية الكبرى أالدراسة في ىذا الفصل عمى تركز و  ،ونشأتو داخل الحركة الصييونية

السياسية في الحكومة  وتأثيرىا عمى البرامج ،التي تحظى بتأييد كبير في المجتمع اإلسرائيمي
 )يونس ،مصدر سابق (. اإلسرائيمية
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 المبحث األول: جذور الفكر اليميني اإلسرائيمي: 

 المطمب األول: مفيوم اليمين اإلسرائيمي:*

في المجتمع اإلسرائيمي فيما يتعمق بفكرة اليمين درج التمييز بين القوى واألحزاب السياسية اإلسرائيمية 
ط ويسار، مثمما ىو الحال لدى التمييز بين القوى واألحزاب في أي مجتمع الى أحزاب يمين ووس

 ،اليسار واليمين في البداية لى التقسيم الرائج في إسرائيل لمعسكريّ إسياسي، لكن ىذا التمييز استند 
 ،بعاشتراكية الطااللى الصراع بين حركة العمل الصييونية إوالذي اعتمد عمى تقاليد تاريخية تمتد 

التي انشقت عن المؤتمر و  ،ليبرالية الطابعتي سيطرت عمى اليشوف من جية، والحركة التصحيحية الو 
من جية أخرى، لكن ىذه التقسيمات  جابوتنسكي( بقيادة )فبلديمير 1925الصييوني العالمي عام 

سرائيميين، جندة السياسة والمجتمع اإلأمع التحول التدريجي الذي طرأ عمى  جذرياً  الطبقية تغيرت تغيراً 
روبا مع تطور االقتصاد الرأسمالي، أو والذي يشبو التحوالت التي طرأت عمى مفاىيم اليسار واليمين في 

اليسار قاعدتو االجتماعية والشعبية، وبدأ يستند  ر وسائل االتصال في السياسية خسرومع ازدياد تأثي
يد، وحتى التقميدي في الحالة لى طبقات وسطى جديدة متسعة باستمرار وتحول نحو اليمين الجدإ

اإلسرائيمية أيضا الى مخاطبة فئات شعبية واسعة ليا مصمحة معيشية بتدخل الدولة في االقتصاد، 
ورافق ىذا التحول االجتماعي الطبقي في بنية اليسار واليمين، وبخاصة منذ أواخر السبعينات من 

التاريخية مع الدول العربية، والتي تبدأ القرن الماضي لميسار واليمين بموجب االستعداد لمتسوية 
و قسم منيا أ، 1967باالستعداد لتسوية إقميمية تشمل االنسحاب من كل األراضي التي احتمت عام 

حداثية جديدة يتدرج عمييا اليسار إمقابل االعتراف بإسرائيل والسبلم الشامل معيا، ومن ثم ظيرت 
 (.245 ص ،2005 )بشاره، والوسط واليمين

صبح ذلك التقسيم التقميدي المعروف بالقوى السياسية ال ينسجم مع واقع الحال بالنسبة أ نتيجةبال
ما يتعمق ويسار في إسرائيل ليس لو معنى فين الحديث عن يمين ا  و  ،لمظاىرة السياسية اإلسرائيمية

ع التصنيف بل يرج ،بالمضامين المرتبطة بيذه المصطمحات بالنسبة لمقضايا االجتماعية واالقتصادية
ىي: مصير المناطق العربية المحتمة، وعبلقة الدين  ،قضايا أساسية ثبلث تجاهلى الموقف إ أساساً 

  .بالدولة، والنظام االقتصادي

طرح أو  من رفض ،يستند اليمين اإلسرائيمي بالنسبة لمموقف من قضية األرض والشعب الفمسطيني
رض أطار ما يسمى إنيا تدخل في أ مؤكداً  ،المحتمةاألراضي الفمسطينية  ىذه من أي جزءعودة  فكرة

طار السيادة إإسرائيل الكبرى، كما يتراوح موقفو من الشعب الفمسطيني بين منحو اإلدارة الذاتية في 
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لى الموقف من إ، كما يستند تعريف اليمين بادة الجماعيةة وبين دعاوي الطرد والتيجير واإلاإلسرائيمي
ث يراوح موقفو بين عدم فصل الدين عن الدولة وتطبيق المبادئ العامة حي ،عبلقة الدين بالدولة

وبين تطبيق كامل مبادئ الشريعة الييودية عمى  ،لى الدولةإالوصول من غير مشريعة الييودية ل
ن اليمين في الفكر اإلسرائيمي يقوم عمى عدة مبادئ ألى الدولة الدينية، ويمكن القول إ المجتمع وصوالً 

ىي السبيل لقيام  ةن القو أرض فمسطين التاريخية، و أوجوب قيام دولة إسرائيل عمى كل  ىي: ،رئيسة
فمن المستحسن  ،ن الفمسطينيين ىم جزء من الشعب العربيأدولة إسرائيل وضمان استمرارىا، وبما 

-124ص ،2004لى دول عربية أخرى، حتى تكون إسرائيل دولة ييودية خالصة )خميفة، إترحيميم 
126.) 

لى يسار إباحث في الشؤون اإلسرائيمية )صالح النعامي( تحدث عن تصنيف األحزاب اإلسرائيمية ال
ن أحزاب أنو تصنيف مضمل، فعمى صعيد السياسات االجتماعية واالقتصادية، نجد إ :ويمين وقال

 ،السوق والخصخصة تدافع عن اقتصاد ،وبخبلف كل األحزاب اليسارية في العالم ،اليسار اإلسرائيمي
تحالف أحزاب  نّ أكان االنتماء لميسار يعني تبني مواقف معتدلة من الصراع مع العرب، نجد  نْ ا  و 

جرامية عمى قطاع غزة، وىي دار الحرب اإلأىو الذي  ،كاديما والعملحزبّي اليسار الوطني ممثمة في 
 (.2017 )النعامي، الحرب التي لم تجرأ أي حكومة في إسرائيل عمى شنيا

 اريخية لمفكر اليميني اإلسرائيمي: الجذور الت -

ات من القرن يلى العشرينإا قديم يعود يً فتاريخو تنظيم ،و يتبمور حديثاً ألم يظير اليمين اإلسرائيمي 
نشأت وترعرعت في ظل المنظمة الصييونية فقد  ،كثر قدماً أما جذوره الفكرية فيي أ، الماضي تقريباً 

 (.160ص ،2017 )جريس، العالمية منذ نشأتيا

وحتى نتعرف  ،ىما اليمين العمماني القومي واليمين الديني :اليمين اإلسرائيمي من اتجاىينيتكون و 
ّد الذي يع ،تاريخ الحركة الصييونية العالميةإلى ف ن نتعرّ أعمى جذور الفكر اليميني اإلسرائيمي ال بد 

 حد تياراتيا.أاليمين اإلسرائيمي القومي والديني 
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 الصييونية: -

بالصيغة المعيودة الشاممة التي اتفقت عمييا  وثيقاً  أي تعريف لمصييونية ال بد وأن يرتبط ارتباطاً  إنّ 
كان اتباع ىذه أسواء  ،ثنية العممانية والمسيحية والعماليةثنية الدينية واإلمثل اإل ،التيارات الصييونية

 ن.ياستيطاني من أيالتيارات توطيني

طار الذي يقبمو كل الصياينة، ألساسية المعيودة الشاممة ىي اإلاوقد أصبحت الصيغة الصييونية 
وبناء عميو أصبحت كممة صييوني تضم كل  ،ىداف الصييونيةأجل تحقيق أوكانت بمثابة السبيل من 

من يستوطن فمسطين ومن يظل في بمده، ويتم توزيع وتقسيم العمل الصييوني بحيث أصبحت الدولة 
حساس باالنتماء، والثقافي الذي يمدىم باليوية واإلركز ييود العالم الديني الصييونية االستيطانية ىي م

يتم توظيفيم من قبل لذا  ،ن فيم يمدونيا بالدعم المادي والسياسي والمعنوييأما الصياينة التوطيني
 الدولة الصييونية لتحقيق مصالحيا.

الوجود الصييوني في فمسطين  وتؤمن الصييونية االستيطانية بأن االستيطان جوىر الصييونية وأن
لى إوطان مختمفة أيأخذ شكل انتقال الفائض البشري الييودي من  ،حبلليإىو وجود استيطاني 

لذا فالصييونية االستيطانية ىي التي تعمل  ،ييا والحمول محل سكانيا األصميينستيبلء عملئل ،فمسطين
وتتولى تنظيم المستوطنين  ،ادية والعسكريةوتقوم بإنشاء المؤسسات االستيطانية االقتص ،داخل فمسطين

 .وال تتوقف عن القضاء عمى مقاومة السكان األصميين ،كافةداخل التنظيمات

وميما تعددت التيارات الصييونية واختمفت تعريفاتيا ومسمياتيا فإنو يمكننا تعريف الصييونية "بأنيا 
قامة أركانيا عمى فكرة أا و رست دعائميأ ،حركة ذات عقيدة عنصرية استيطانية احتبللية رض الميعاد وا 

فكر الييودي النمساوي "ناتان مول ظيور لمصطمح الصييونية عن طريق الأوكان  ،وطن قومي لمييود"
وذلك في مقالة نشرىا في مجمة "التحرير الذاتي" ويعرف "بربناوم" الصييونية  ،1890بريناوم" عام 

الصييونية  رؤيةكد عمى أكما  ،لى فمسطينإالجماعية سياسية لمييود تستيدف عودتيم  ةبأنيا نيض
 (.2013ن القومية والعرق والشعب شيء واحد.)الخولي،تتمخص في أالتي 

بالحركة السياسية التي كان يقودىا ثيودور  صبح ىذا المفيوم لمصييونية مرتبطاً أ 1896ومنذ عام 
والتي تبمورت عنيا المنظمة  "،ن قومي ييودي في فمسطينطإقامة "و  بيدفوالتي أسست  ،ىرتسل

 غا،)اآل في المؤتمر الصييوني األول الذي عقد في بازل بسويسرا. 1897الصييونية العالمية عام 
 (  20، ص 2011

 



16 
 

 مب الثاني: التيارات الصييونية:المط*

اب ىي امتداد لؤلحز  ،ثبلثة تيارات رئيسةتنقسم إلى وىي  ،التيارات داخل الحركة الصييونيةتعدد 
 لموجودة في إسرائيل:ا

وتشمل الحركات واألحزاب الصييونية االشتراكية التي  أوال: األحزاب العمالية االشتراكية: -
والذي ، 1969عام  تشكل المعراخ "التجمع"، الذي ظير عمى مسرح الحياة السياسية رسمياً 

ل اإلسرائيمي ىما حزب العم ،يتكون من اتحاد حزبين رئيسيين من األحزاب العمالية الصييونية
، عندما شيدت 1919وتعود الجذور التاريخية لممعراخ الى عام  "مابام". وحزب العمال الموحد

حدوت ىعفودا: االتحاد الصييوني أئتبلف ليا، حين تأسست إول أالحركة العمالية الييودية 
ىم رجاالتو "بن أرض إسرائيل، عن طريق توحيد حزب عمال صييون، و أاالشتراكي لعمال 

 وريون"، وحزب "عمال غير حزبين" بقيادة "اسحق طبنكين". وقد تضمن البرنامج السياسيج
لى قيام منظمة عمالية عامة تقاسميا إرض إسرائيل، والدعوة أإقامة دولة ييودية في 

رض إسرائيل غير خالية من السكان، أن إنعم : "حدوت ىعفودا"أبرنامج "جاء في المسؤولية، و 
 راب والعرب ال يممكون القدرة عمى تطويرىا".لكن معظم أراضييا خ

العامل الشاب، في حزب  مع "ىبوعيل ىتسيعر" 1930في يناير  اتحدت حركة "احدوت ىعفودا"
برز مؤسسي ىذا أرض إسرائيل المباي"، وكان من أصييوني اشتراكي واحد يحمل اسم "حزب عمال 

 ،"اليستدروت"نقابة العمال العامة ساحقة في  الحزب، ديفيد بن جوريون"، وتمتع الحزب الجديد بأغمبية
العسكرية في  كبر المنظمات الصييونيةأواستطاع السيطرة عمى المنظمة الصييونية العالمية، وعمى 

التفاني  وقد حدد الحزب أىدافو في مؤتمر التأسيس عمى النحو التالي: ،"والبالماخ" فمسطين "الياجاناة"
كشعب عامل متحرر ومتساوي الحقوق يضرب جذوره في جميع رضو أفي بعث شعب إسرائيل عمى 

 .ت( - ب، )مؤسسة المقاتل المجاالت الزراعية والصناعية ويطور ثقافتو وتراثو العبري

 ثانيا: التيار الديني )الصييونية الدينية(: -

لى حزب سياسي باسم إحركة صييونية دينية معارضة لمتيار العمماني، تحولت ىذه الحركة وىي 
رض إسرائيل لشعب إسرائيل بموجب شريعة ألو:)  ، واتخذ الحزب شعاراً 1902 سنة مزراحي()ى

بيا: ت يمان والعمل، ومن بين اآلراء األخرى التي نادضا شعار )التوراة والعمل(، أي اإلإسرائيل(، وأي
ييودية تخص اهلل، مة الاهلل بنفسو وجدىا في األ نّ ألى ذلك إيعود  ،ة مميزة عن بقية األمممّ أالييود  نّ أ
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باعتبارىما  ،اتحاد الكيان الييودي الحقيقي يكون فقط بتوجيو الفكر الييودي نحو التوراة وفمسطين نّ أو 
 موسوعة المصطمحات(.، )مركز مداروحياتيا  مة الييوديةن ميمين في تاريخ األيركن

 ار الصييوني الميبرالي )اليمين(:لتي: اثالثا -

العمالي الصييوني يبمور عقيدتو في ظل سياسة الوطن القومي ويعيد في الوقت الذي كان الجناح 
ويقيم المؤسسات المختمفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لو، ضمن مخطط  ،تنظيم نفسو

ومعظميا ذو اتجاىات يمينية معتدلة أو  ،رص صفوفو وتقوية نفوذه، كانت التيارات الصييونية األخرى
ن نشاط الفئات اليمينية تم عمى نطاق ضيق، مقارنة مع أال إالقيام بالعمل ذاتو أيضا، متشددة، تحاول 

أثناء ، فعمى األقل عنو في فمسطين بنحو ربع قرن من الزمن خراً أوجاء مت ،نشاط التيارات العمالية
ات من القرن الماضي ظيرت في فمسطين مجموعات مؤيدة لمصييونيين العموميين، وىي يالعشرين

المنظمة  مىآنذاك من حيث كثرتو العددية ع يار الصييوني اليميني المعتدل الذي كان مسيطراً الت
لى إقامة دولة إالصييونية العالمية، وكان االتجاه بزعامة حاييم ويزمان ذو الصبغة الميبرالية يسعى 

 (.162 ص ،2017 )جريس،ة سمالية البحتأييودية في فمسطين عمى األسس الر 

يديولوجيتو األساسية ىي القومية الييودية التي يتم تحقيقيا أو  ،سياسرائيمي ىو معسكر سيواليمين اإل
مصطمح يمين يتطرق أوال وقبل كل فإن وفي السياسة اإلسرائيمية ، ي دولة إسرائيل بواسطة الصييونيةف

بلل قادتو واليمين اإلسرائيمي يطرح من خ، من وبعد ذلك يتطرق لبلقتصادشيء لمسياسة الخارجية واأل
تصنيف كون يلذا  ،واليمين اإلسرائيمي يرفع شعار حب الوطن وتعزيز القيم الوطنية، مبدأ ييودية الدولة

القوى السياسية في إسرائيل تصنف  نّ إحيث  ،السياسيةيا القوى السياسية في إسرائيل من خبلل مواقف
اليمين  نّ إ ثحي ،نو ن االسرائيميو ر وحمائم( كما يطمق عمييا المحمم)صقو أو حزاب يمين ويسار ألى إ

 ،التطرف تجاه التسوية السياسية مع الفمسطينيينو  من خبلل التشددتصنيفيم كذلك  يكون )الصقور( 
م مع أيديولوجية ىذه القوى السياسية لمحل ءالسياسية لمحل السياسي الذي يتبلورؤية ىذه القوى 

ترى و  ،الفمسطينيين العدو األولالتي ترى ، لمتطرفةم مع أيديولوجية ىذه القوى اءيتبلوأيضًا  ،السياسي
لى عدم التسامح مع إبشكل صريح  وتدعو ،ال يمكن الوصول لحل سياسي مع الفمسطينيينبأنو 

يم تدعم مواقفُ أيضا  ،لى قتل األطفال الفمسطينيينإدعو ىذه التيارات الدينية ت أنّ حتى  ،الفمسطينيين
اتخاذ خط ثابت في العمميات العسكرية ضد المقاومة عو إلى تدو وتؤديو بشكل كبير،  االستيطانَ 
 . الفمسطينية
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ن حق أحزاب اليمين تطرح أن م نّ إف عبلم المختمفةصريحات قادة اليمين عبر وسائل اإلوبالنظر لت
 وذلك: رض إسرائيل الكاممةأالشعب الييودي ب

  بت لمشعب اإلسرائيمي.ىِ وُ  رض إسرائيل الكاممةأ نّ إ :سباب دينية من خبلل وجية نظر تقولأل -1

منطقة الضفة الغربية محفز فإن دعاء اليمين اإلسرائيمي اسباب استراتيجية: حسب أل -2
ن منطقة الضفة تؤثر عمى أحتى  ،استراتيجي ميم يسيطر ويحيط بالقدس والمدن الساحمية

  باشر.من إسرائيل بشكل مأالتنازل عن منطقة الضفة الغربية ستمس  نّ أو  ،مطار بن غوريون

ن الفمسطينيين إ :ين صرحوا من خبلل الصحافة العبريمنية مباشرة: بعض قادة اليمأسباب أل -3
وفي حال تنازل  ،جل إقامة قواعد إرىابية في عقر دولة إسرائيلأيستغمون اتفاقية أوسمو من 

، ()لئلرىابيين ىذه المناطق ستشكل ممجأً فإّن نسحاب إسرائيمي من مناطق في الضفة الغربية او 
تخفيف الضرر أجل من وبعض قادة اليمين الذين يقبمون بخيار االتفاق مع الفمسطينيين 

نو في حال أقيمت دولة فمسطينية فإنيا يجب أعبلم يعمنون في وسائل اإل ،األمني عمى كيانيم
كما  ،والقدس ال تقسم ،غوارمع بقاء السيادة إلسرائيل في منطقة األ ،ن تكون منزوعة السبلحأ

 وبعض قادة اليمين طرحوا عممياً  ذلك رئيس وزراء االحتبلل نتنياىو في عدة مناسبات.صرح ب
وىذا الطرح يقتصر عمى أحزاب يمينية صغيرة مثل  ،ترانسفير لمفمسطينيين لخارج فمسطين

 حزب مولدت.
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 ور األحزاب اليمينية اإلسرائيمية:المبحث الثاني: تط 

 اب اليمينية اإلسرائيمية:عمى األحز ة نظر  المطمب األول:*

حزب الميكود تو، فإّن ىذا الحديث ينصب عمى يديولوجيأو  هعندما نتحدث عن اليمين اإلسرائيمي وفكر 
ظير في دولة الكيان من بداية يا، حيث قدمأبرز حزب يميني في دولة الكيان و أ يعدّ الذي  ي،اليمين

 مي المتطرف.الحزب الرئيس في تيار اليمين اإلسرائيّد ويع ا،قامتيإ

، ويستمدىا من الحركة ولى قبل تاريخ تأسيسإتعود جذور حزب الميكود الفكرية  حزب الميكود: -
التي شكمت المعارضة الرئيسة لحزب  ،القومية الميبرالية "بيتار" بزعامة "زئيف جابوتنسكي"

يروت الذي ح :ن، ىماااندماج حزبمن ل الميكود تشكّ فقد  "مباي" إبان زعامة ديفيد بن غوريون.
كثر نحو أيميل  وسطاً  حزباً  ليشكبل معاً  ،والحزب الميبرالي 1948سسو "مناحم بيغن" عام أ

 ، لذلك يعرف حزب الميكود بأنو حزب صييوني من اليمين الميبرالي1973ن وذلك عام ياليم
 يؤمن بفكر المحافظين الجدد.و 

الحزب الميبرالي بعد تسريحو من إلى م رئيل شارون الذي انضألى تأسيس الميكود من إجاءت المبادرة 
 ةجية حزب العمل في الكنيست الثامنموااليدف من وراء إقامة الميكود ىو وكان  ،1973الجيش العام 

جل أونجمت مساعي شارون في تكتيل أحزاب: حيروت، الميبراليين والمركز الحر وحركة العمل من 
 يم بيغن. تزعم ىذا التكتل مناحقد و ، رض إسرائيل الكاممةأ

. ونجح ىذا 1973وشرع الميكود في مياجمة التجمع العمالي المعراخ عمى ضوء فضائح حرب أكتوبر 
صبح يزاحم حزب التجمع العمالي، ولكنو أراسيو في الكنيست الثامنة، بحيث التكتل من زيادة عدد ك

حيث انشق عنو  زمة حادة،ألى إبقي في المعارضة، وخبلل دورة الكنيست الثامنة تعرض الميكود 
ليو عدد من أعضاء الميبراليين إرئيل شارون، وبالمقابل انضم أأعضاء من المركز الحر وكذلك 

لحق ىزيمة كبيرة بحزب العمل، أو  1977 لعامميكود انتخابات الكنيست التاسعة خاض ال المستقمين.
ول أكانت  ، فقدسرائيلواعتبر السياسيون ما حدث في ىذه االنتخابات بمثابة انقبلب في الحكم في إ

 (.2015 )مدار، تاسيسوىزيمة لحزب العمل منذ 

لى حزب واحد عام إل تحوّ  ، فقدالميكود عبارة عن تكتل مجموعة من األحزاب اليمينية في إسرائيل
جمع الشتات لة وطنية ليبرالية تسعى ك)عبارة عن حر : ومما جاء في بيان التأسيس لمحزب أنو ،1988
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ولتحقيق ، جتماعية(نسان والعدالة االجل حرية اإلأالحزب يعمل من  نّ أو  ،لوطنرض اأالييودي في 
 :يأتيىذا سيقوم الحزب بما 

رض إسرائيل، بكونو أرض إسرائيل والحفاظ عمى حقو الكامل بأتجميع شتات الشعب الييودي في ( أ
السيادة عمى  وصاحبة ،دولة إسرائيل ىي دولة الشعب الييودي نّ أال مساومة عميو، و  بدياً أ حقاً 

  من والسبلم مع جاراتيا.جل األأن تعمل من أو  ،أراضييا بأكمميا

قامة نظام حكم ديم( ب   قراطي.و تعميق قيم الشعب اإلسرائيمي في تراث ىذا الشعب وا 

 دمج األقميات في إسرائيل في حياة الدولة.( ت

  اقتصادية واجتماعية. حياء التي في ضائقةادية واالىتمام بمدن التطوير واألتطوير المرافق االقتص( ث

 االىتمام بالجوانب التعميمية والصحية والبيئية والعمل لمسكان في إسرائيل.( ج

احتمتيا إسرائيل خبلل حروبيا مع الدول العربية المجاورة، كما  ويعارض الحزب االنسحاب من أراضٍ 
ده االنسحاب دعم إقامة المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة، ومع ذلك فقد حدث في عي

، األحادي الجانب، الذي نجم عنو صراع فكري داخل الحزب وانشقاق شارون في نياية المطاف
 وخروجو من الحزب الذي شارك في تأسيسو.

 تجتاحام 1982فظع المجازر بحق اإلنسانية، ففي عام أوقد ارتكبت إسرائيل بقيادة حزب الميكود 
وقام . بيروت، وارتكب مجزرة صبرا وشاتيبل بقيادة شارون خرج منظمة التحرير الفمسطينية منألبنان و 
عندما دخل شارون المسجد  ،لى اندالع االنتفاضة الثانيةإلحزب ببعض االستفزازات التي أدت اقادة 

وما تبعو من مجازر عندما تعيد شارون بإنياء ، 2000بآالف الجنود في عام  األقصى مدججاً 
لى ارتكاب المجازر إفسارع  ،اىا مائة يوم، لكنو لم يفمح في ذلكخمادىا خبلل مدة أقصا  االنتفاضة و 

  ما أدى الى تدمير المخيم بالكامل. 2002 في األراضي الفمسطينية، مثل مجزرة جنين في عام

وقد تنكر التفاقية أوسمو، ولم يعترف بيا وال بالمفاوضات التي أجريت بين الطرفين الفمسطيني 
لى قيام إلى التسوية التي تتضمن التنازل عن األراضي المحتمة، وال إيميل  ألن الحزب ال ؛واإلسرائيمي

)السبلم  دولة فمسطينية مستقمة، فيو يفضل الحكم الذاتي وتحسين حياة الفمسطينيين اقتصاديا
الحوار 24/6/2012مواقف األحزاب اإلسرائيمية المختمفة من القضية الفمسطينية،)حجاج، االقتصادي(

 المتمدن(
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 1967ى االحتبلل بالسبلم االقتصادي البديل عن رفضو لبلنسحاب الى حدود الرابع من حزبران يسع
زالة المستوطنات حق العودةو  لبللتفاف عمى عجزه عن امتبلك حل لمتسوية السياسية  ،وتقسيم القدس وا 

 (. 7/7/2013،والتخفي باىدافو العنصرية وراء الواجية االقتصادية )الجزبرة نت ،

حزب الميكود المعمنة التي يجري تطبيقيا عمى أرض الواقع تتمثل في التوسع والعدوان عمى  وسياسة
والتنكر لحقوق الشعب الفمسطيني في كافة، نحاء األراضي العربية المحتمة أواالستيطان في  ،العرب

قامة دولتو المستقمة  االمريكية.الواليات المتحدة مع لى االرتباط المتنامي إإضافة  ،تقرير مصيره وا 

صبحت وتزايد خطرىا وأ ،متطرفةت العنصرية وبرزت األفكار الوفي ظل حكومات الميكود تعاظم
االعتداءات  نّ أكما  ،تتبناه الحكومة رسمياً  لى طرد المواطنين العرب نيجاً إالتصريحات العمنية الداعية 

لى جرائم قتل إتداءات تحولت ىذه االع فقد ت،اإلرىابية العنصرية عمى المواطنين العرب تصاعد
 لى االعتداءات عمى المساجد والجامعات ومحاوالت تدمير المسجد األقصىإإضافة  ،وتدمير

 (301،ص1989 )السعدي،

فإنيا تتمثل  ،بما يتعمق بالتسوية السياسية مع الفمسطينيين األخرى األكثر تطرفاً ا األحزاب اليمينية مّ أ
وحزب  ،ر الحرب الحالي في دولة االحتبلل افيغدور ليبرمانالذي يتزعمو وزي ،ناتبحزبي إسرائيل بي

سأتحدث عن و  نت.يالبيت الييودي المتطرف الذي يترأسو وزير التعميم في دولة االحتبلل نفتالي ب
 :خرىباإلضافة لؤلحزاب اليمينية األ ىذين الحزبين المتطرفين وجذور فكرىما اليميني

عمى يد افيغيدور ليبرمان  1999 تأسس مطمع عام ىو حزب يميني قومي حزب إسرائيل بيتنا: -
وتقوم فمسفة الحزب عمى العداء  (.2017-)جريدة الكرمل بعد انشقاقو عن حزب الميكود.

الحزب نتاج اتحاد تيارين كانا ّد ويعكافة.  الوسائلبلمعرب وتيجيرىم من فمسطين المحتمة 
   يسرائيل بيتنا بزعامة افيغدور ليبرمان.ي، و فداخل حزب الميكود، ىما موليدت بقيادة رحبعام زئي

ثر عربي داخل أتقوم سياسة الحزب عمى محاولة محو أي  :ا لحزب إسرائيل بيتناالفكر وااليديولوجي
من لممواطن اإلسرائيمي"، ويراىن عمى القضاء عمى واالرتكاز عمى القوة لتحقيق "األ فمسطين المحتمة،

لى القانون إيمجأ و  لمحروب والعدوان عمى قطاع غزة. دين دائماً مقاومة لبلحتبلل، فكان من المؤي ةأي
دولة ييودية خالصة، شخصية ليم، في اتجاه بناء  ةلممارسة ضغوط عمى فمسطيني الداخل ومحو أي

كبر أوييتم بشكل  لى ترحيل الفمسطينيين المتمسكين بيويتيم من المناطق المحتمة.إويدعو بوضوح 
)الجزيرة  االنتخابي. وانوىم خزّ  تي سابقاً يرين من جميوريات االتحاد السوفيبقضايا المستوطنين المياج

  موسوعة الجزيرة(.، نت
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عمى أربعة مقاعد في  1999سنة ول انتخابات عامة شارك فييا أإسرائيل بيتنا في حزب حصل 
ليعازر كوىين، وقد دخل االنتخابات بقائمتين األولى باسم الحزب ويقودىا افيغدور ليبرمان وا ،الكنيست

 لى إسرائيل.إوالثانية باسم "عمياه" أي اليجرة 

حد أعضائو مشروع قانون جديد أقام الحزب بعدد من الخطوات المعادية لفمسطيني الداخل منيا تقديم 
العربية لغة رسمية في إسرائيل، وجعل العبرية لغة الدولة الرسمية الوحيدة المغة لغاء اعتبار إلى إيدعو 

وقد رفض مجمع  يده اليمين المتطرف اإلسرائيمي عمى اختبلف تياراتو.أودية الدولة، وىو ما لتكريس يي
بحق الفمسطينيين،  مجحفاً  عنصرياً  المشروع، واعتبره مشروعاً  1948المغة العربية داخل أراضي 

  ويسعى لمحو تاريخيم وذاكرتيم.

حيا مشروع قانون قديم رفض أحيث  ذان في المساجد بالقدس،تزعم الحزب كذلك حممة لمنع رفع األ
ذان األ نّ ألمكنيست لمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بدعوى  ىخر أمن قبل، وقدمو مرة 

ليبرمان، وىو ما اعتبره يزعج اإلسرائيميين، وحظي المشروع بتأييد ودعم كبير من زعيم الحزب 
طالب الحزب نفسو بإدخال تعديبلت و  ة.الداخل خطوة عنصرية تمس بحرية األديان والعباد فمسطينيو

  جبار الشباب من فمسطيني الداخل عمى أداء الخدمة العسكرية.عمى مشروع قانون المساواة إل

لى ترحيل الفمسطينيين من المناطق إعنصري يميني متطرف، يدعو عبلنية حزب  "يسرائيل بيتنا"و
ى قاعدة قواميا المستوطنون المدينون ويعتمد ىذا الحزب عم ،1948المحتمة في الضفة وفي مناطق 

)الجزيرة  ساسيات العنصرية اليمينية المتطرفة في صفوف المياجرين الروس.المتطرفون واأل
  (.رجع سابقم ،3/10/2004نت،

تشكمت في  ،كتمة سياسية تجمع بين التيار الصييوني الديني واليمين السياسي البيت الييودي: -
الصييونية -، وتضم ىذه الكتمة حزب "المفدال2008عام  ةعشر  ةأواخر فترة الكنيست السابع

لوطني( الذي و"ىئيحود ىمئومي" )االتحاد ا ،المتدينة" الذي يشكل النواة المركزية ليذه الكتمة
  المتطرفة . "أحي"و "تكوماه"و "موليدت" ةمينية الثبلثييتشكل من األحزاب ال

مة ىذه الكتمة التي يمكن اعتبارىا بمثابة شيادة وفاة لى إقاإىم األسباب التي دفعت "المفدال" أمن 
عضائو منذ بداية أالخبلفات واالنشقاقات المستمرة داخل صفوف ىذا الحزب و  ،لحزب" المفدال"
التي أسسيا في  لى حركة "لغزراجي"إتعود جذور المفدال إذ نشاء الكتمة الجديدة، إالثمانينات حتى 

 لنداء ىرتسل. شرق أوروبا الراب رانيس استجابة
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ىذه الحركة كانت شريكة تاريخية في الحركة الصييونية، عمى الرغم من االختبلف الجوىري بالنسبة 
و"ىبوعيل ىمزراحي" في "الحزب الديني القومي" الذي اختصرت  ،لمكانة الديانة الييودية في الحركة

منذ ذلك  ي عشر مقعداً ب عمى اثنز كمماتو الثبلث بالتسمية "ىمفدال" في ىذه االنتخابات، حاز ىذا الح
 صييونياً  حزباً ّد ات كان يعنيشيد ىذا الحزب عدة انشقاقات وائتبلفات، ولكنو حتى بداية الثماني .الحين

في حكومة بيغن عند توقيع معاىدة السبلم  كان شريكاً ، فقد )حسب المنظور اإلسرائيمي( دينيا معتدالً 
  (.2016يوليو 9شؤون إسرائيمية -)عكا مع مصر.

فيو تحت عنوان "برنامج التيدئة"، يطرح  سياسياً  برنامجاً  2012نشر بينت زعيم الحزب في بداية العام 
يعتمد برنامجو السياسي في األساس عمى مواقف ومبادرات و  ،رؤيتو لمتعامل مع القضية الفمسطينية

سرائيل. ووردت في "برنامج سياسية طرحتيا في السابق العديد من التيارات والمنظرين السياسيين في إ
تحت مناطق بالتيدئة" فكرة الضم األحادي الجانب لممناطق الفمسطينية المعرفة في اتفاقية اسمو 

مناطق تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة يجب فإّن وفقا ليذا المخطط ، و السيطرة اإلسرائيمية الكاممة
 ة،يسرائيممشؤون اإلل)عكا  نين يعيشون فييا.الغالبية العظمى من المستوط نّ أل ،لى إسرائيلإضميا 

  (.مرجع سابق

عادة  والتي تكتفي األحزاب الدينية ،في السياسة اإلسرائيمية اً ما األحزاب اليمينية األخرى األقل تأثير أ
ييودات ىتوراه "مثل حزب  ،تمبية احتياجات جميورىا وناخبييالمشاركتيا في الحكومات اإلسرائيمية ب
إلى ويوجد أيضا حركات دينية متطرفة ويمينية لم تتطور  ."شاس"، وحركة "ات يسرائيلاغور "وحزب "

 "،كيانا حاي"و "كاخ"وحركة "غوش امونيم "مثل حركة ، أحزاب ولم تشارك في انتخابات في الدولة
 .ا في الحياة السياسية في إسرائيلومن األحزاب اليمينية األقل تاثير 

باندماج  1988ني متشدد تأسس قبل انتخابات الكنيست عامحزب يميني دي ييودات ىتوراه: -
و"ديغل ىتوراة" و "موريا" نسبة لجبل موريا في  "اغودات يسرائيل" :ثبلثة أحزاب دينية ىي

من و وىو حزب محسوب عمى طائفة من الييود المتدينين األصوليين "الحريديم"  ،القدس
توراة" في كل حكومة تمبي احتياجات يشارك حزب"ييودات ىو  االشكناز "الطوائف الغربية.

جميور ناخبيو، ولكنو يحجم عن توليو حقيبة وزارية ويكتفي بمنصب نائب وزير، لرفضو 
)مركز المعمومات الوطني  ة من منطمقات دينيةيولية عن السياسة الحكومؤ تحمل كامل المس
  الفمسطيني/وفا(.
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ثمي "اغودات يسرائيل" و"ديغل ىتوراة" مم من الحزبين 1992كتمتو االنتخابية األولى سنة تألفت 
لى حكومة إنضماميما اثر خبلف حول إ 2004انقسم الحزبان في العام  .الطوائف االشكنازية الحريدية

سيسيا اشتركت "ييودات ىتوراة " أمنذ ت، 2006لى االئتبلف قبيل انتخابات إنيما عادا أال إ شارون،
  (.6، ص2015خطيب، ) 1992ق رابين ما عدا حكومة يتسحا في جمبع الحكومات،

بدات "اغودات يسرائيل" )جمعية إسرائيل( عمميا وتنظيم صفوفيا في العام  غودات يسرائيل:أ -
 سيا مجمس حاخامات التوراة.أيقف عمى ر  كرد عمى تنظيمات الحركة الصييونية. 1912
مؤسسات اليوشوف نيا لم تنخرط في أال إ"اغودات يسرائيل" منذ تاسيسيا في فمسطين،  عممت

  ال بعد المحرقة النازية.إ

ييد الحركة الصييونية أحاخامات "اغودات يسرائيل" حول ت اختمفت اآلراء وتناقضت بين صفوف
 سيس الكيان الصييوني )دولة إسرائيل(،أتيار معارض لمحركة الصييونية وت فبينما كان ىناك وأىدافيا.

تعاون تيار  بحد ذاتو، ىو تحضير لمخبلص وليس ىدفاً رض إسرائيل"أاالستيطان في " نّ أنو يرى أل
  خر مع الحركة الصييونية وتنظيماتيا لخدمة المجتمع الحريدي واستيعاب المياجرين الجدد الحريديم.آ

شكال من التفاىم والتعاون بين "اغودات يسرائيل" والمؤسسات الصييونية أت منذ أواسط الثبلثينيات أنش
أدت عشية قيام )دولة  ،بوعالي اغودات يسرائيل"(" جناحو العماليخصوصًا  السياسية واالستيطانية

لى مشاركتو في مجمس الدولة ا  لى سحب معارضة الحزب لقيام دولة ييودية، و إ 1948إسرائيل( سنة 
قبمت  في انتخابات الكنيست، وفي لعبة الحكم والمعارضة. ول حكومة ائتبلفية، والحقاً أالمؤقت، وفي 

صالح مة المديد من المعبة السياسية لخفتست مر واقع لكيأدات يسرائيل" بدولة )إسرائيل( كزعامة "اغو 
  (4،ص2015)خطيب، نصارهأالروحية والمادية التباعو و 

عمى يد المنشقين  1972في المؤتمر األول الذي عقد في النمسا عام  "اغوادات"تأسست حركة 
لمان المتدينين والينغارين، وقد افتتح المؤتمر الييود األوعدد آخر من  ،المتدينين عن حركة "المزراحي"

نما إعادة بعث إنشاء تنظيم كباقي التنظيمات، إىدف المؤتمر ليس  الحاخام يكدوف روز نيايم، معمناً 
كسية المتشددة التي يعتمد عمييا في ذو ثر ولوجيتو عمى األفكار الييودية األيديأ، كما ترتكز ةشعب التورا

  (.254ص ،1999 )ماضي، لسياسيةوضع برامجو ا

ففي الثبلثينيات انشقت عنو جمعية  لعدة انشقاقات، سيسو تعرض حزب "اغودات يسرائيل"أومنذ ت
وفي  ئف الشرقية ليؤسسوا حزب )شاس(،اربعينيات انشق عنو ممثمو الطو وفي األ "ناطوري كارتا"،

ن )بوعالي أومن الجدير ذكره  ل ىتوراة(.نياية العقد ذاتو انشق اتباع الحاخام شاخ ليؤسسوا حزب )ديغ
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و)اغودات  كل من )ديغل ىتوراة( وائتمف خر الثمانينيات،او أم في األ لى الحزبإعاد  اغودات يسرائيل(
  .1992 قبيل انتخابات سنة ()ييودات ىتوراةبـ  عيتيسرائيل( في كتمة دُ 

ة التي تؤثر في الطابع العام لمدولة يركز الحزب في نشاطو السياسي عمى القضايا الدينية واالجتماعي
ن موقفو السياسي أال إ من.قضايا الخارجية واألالقل بأ ويبدي اىتماماً  ونمط حياة جميوره ومصالحو،

ويشدد عمى ضرورة تكثيف االستيطان وتوسيعو في  ،رض إسرائيل(أيعارض التخمي عن أي شبر من )
ىم التغيرات أوساطو ىي واحدة من أالمتنامية في  ن المشاعر القوميةأنحائيا كافة. وىناك من يرى أ

  عمى الحياة السياسية في الثمانينيات والتسعينيات في إسرائيل.رأت التي ط

حكام الشريعة أنسجاما مع اكثر أتصبح  لكي ،يسعى الحزب في مجال القضايا الدينية لتعديل القوانين
تماعي يسعى لزيادة المخصصات الرسمية الييودية بحسب تفسيرىا األرثوذكسي، وفي المجال االج

 . (5،ص2015 لشبكة المؤسسات التعميمية واالجتماعية والدينية التابعة ليا )خطيب،

وتمثيل  ،التوراة والتراث الييودي ىي األساس في وجود وديمومة شعب إسرائيل نّ أوترى ىذه الحركة 
والشعب  ،ة السياسية لمشعوبن الشعب الييودي غير مشمول ضمن التركيبأفكرىا األساسي في 

 ،، وسيد ىذا الشعب ىو اهلل )ألوىيم أي اهلل بالعبرية(هودي متميز عن ىذه الشعوب في جوىر اليي
واألرض المقدسة ىي األرض الموعود بيا الشعب  ،وتوراتو ىي الشريعة المسيطرة عمى ىذا الشعب

)مدار المركز  الحركة المذكورة.ن التوراة ىي التي تحدد تحركات إليذا ف ،الييودي عبر العصور
 لمدراسات اإلسرائيمية(. الفمسطيني/

ات من القرن الماضي حدث تطور ىام عمى موقف اغودات يسرائيل من الحركة يخبلل الثبلثين
نشقاق وتشكيل حركة "ناطوري مر الذي دفع بعض المتدينين لبلصييوني، وتقبل فكرة الييودية، األال

 (.331ص، 1990 )الزرو، وشي بولي".كارتا" بقيادة الحاخام"م

شاس )شومري توراة سفارديم/المحافظون عمى التوراة  )حراس التوراة الشرقيين(: حزب شاس -
األعضاء  1984سسو قبيل انتخابات سنة أالسفارديون( حزب ديني متزمت حريدي 

ن الحاخام السفارديون )أبناء الطوائف الييودية الشرقية( في حزب اغورات يسرائيل، بتشجيع م
اديا يوسف، الحاخام األكبر فاليعيزر شاخ، الزعيم الروحي لمطوائف المتوانية، والحاخام عو 

السابق لمييود السفارديم، احتجاجا عمى سيطرة الييود االشكنازيين )أبناء الطوائف الغربية( 
في مؤسسات الحزب وفي قائمة  مبلئماً  عمى الحزب ورفضيم إعطاء السفاردين تمثيبلً 

 رشحيو.م
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 لحزب وحركة حريدية جمبت لمساحة السياسية اإلسرائيمية صنفاً  جديداً  شاس تعتبر نموذجاً  نّ أال شك 
وائل الحريديم الذين ألفقد كان  ،لم نعيدىما في السابق جديداً  من السياسيين الحريديم وخطاباً  جديداً 

تحاوروا مع ، في مقاببلت تمفزيزنية طار العمماني وتعامموا معو بكل ثقة دعوات الستضافتيماخترقوا اإل
شغموا مناصب أجمسوا عمى المقاعد الحكومية و ، و الجميور والممثمين العممانيين في المجتمع اإلسرائيمي

تمثيميم لجني ثمار ومصالح يكن ولم  ،كان عمييم االىتمام بمصالح جميع السكان ، لذاوزارية مرموقة
و المتدين أو الحريدي أمخاطبتيم عمى الجميور الشرقي  طائفتيم ومجموعتيم الحريدية، وال تقتصر

يتحّدون و  غالبية ممثمييم وجميور ناخبييم في صفوف الجيش اإلسرائيمي،إنما موجية لخدمة  فقط،
 ،ن في األيديولوجية الصييونية وفي الحّيز العام اإلسرائيميؤسسة والخطاب الثقافيين المييمنيالم
ن اليويات الجماعية والفردية أويحطون من ش ،ية الييودية "التقميدية"ن اليوية الدينأيرفعون من شو 

لى حزب إلى درجة كبيرة بالنسبة منيج غريب إ ذوىذا السموك عنصر جديد و ، البديمةو األخرى الحديثة 
 (27،ص2006، )بشيرباقي األحزاب الدينية  عيدىو و صييوني كما أحريدي 

حيث وأىدافو العامة، مع نظرة اغورات يسرائيل وأىدافو،  جيةنظرة شاس الدينية واأليديولو  وتتشابو
 ،)الياالخاه( يسعى كبلىما إلرساء الدولة وحياة المجتمع عمى أسس التوراة وتعاليم الشريعة الييودية

كما يتشابيان في الطابع العام لؤلنشطة، من حيث تركيزىما عمى القضايا الدينية والمصالح المادية 
قل لقضايا الخارجية أيبلئيما اىتماما ا  ا، وخدمة المؤسسات والييئات التابعة ليما، و التي تخص جميورى

 والحمول السممية. ،من، التي تدخل ضمنيا قضايا المناطق المحتمة والموقف من الشعب الفمسطينيواأل
 (.165-164ص ،)خميفة

 ،من المراقبين والباحثينالعديد الدراسة لدى تزال مسألة تعريف وتحديد طبيعة حركة شاس محّل  وال
عمى صعيد  خصوصاً  ة وتعريف ىذه الحركة الجديدة،لة طبيعأمسيجدون صعوبة في زال ىؤالء يوما 

خرون آبينما يصفيا  ،نيا حزب صييونيأوصف الحركة عمى منيم بوقد قام يا، و عدمأصييونيتيا 
)شاس( وقائمة  كبًل من ريانأيصف الباحث آشر وفي ىذا الشأن  نيا حركة مناىضة لمصييونية.أب

نيما "كتل أعمى  (زبي اغودات يسرائيل وديغل ىتوراةييدوت ىتوراة )القائمة المشتركة التي تجمع ح
 ن تكون حزباً أنيا "تحاول أب بينما وصف الباحث عمانويل غوتمان )شاس(، غير صييونية" حريدية
بينما وصفيا الباحث ، ل سفارادية "لى "مفداإوفي نياية المطاف ستتحول  سفارديا" صييونياً  دينياً 

عمى عمى الخط الفاصل بين  ستقفو  لى حزب حريدي قومي،إنيا "في طور تحوليا أموشي ليساك ب
)شاس( "تحاول بناء  نّ أب ردف قائبلً ألتقميدية وبين معسكر الحريدي". و معسكر األحزاب الصييونية ا

 لصييونية الدينية".وتخمق حواجز واضحة في وجو العممانيين وا جيتو ثقافي،
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نجاح شاس في الحصول عمى نسبة كبيرة من أصوات الييود الشرقيين وفشل جميع الحركات  نّ إ
ن الجميور الشرقي في الببلد متعطش بألى حقيقة غاية في األىمية تتمخص إيشير  ،الشرقية األخرى

ن الدين ىو أوب م عنو،ن تبعدىم وتعزليأال  ،لحركة توحدىم سوية وتدمجيم في المجتمع اإلسرائيمي
ىذا ما  قامة مجتمع موحد ومتجانس.عتمد إلن يُ أالقاسم المشترك الوحيد بين جميع الييود الذي يمكن 

لى اليمين اإلسرائيمي إقطاعات كبيرة من الجميور الشرقي تميل  نّ أيفسر االعتقاد السائد بين الباحثين ب
، وفي الحالة اإلسرائيمية عمى وجو الخصوص، يميل اليمين السياسي نّ كثر من ميميا لميسار، وذلك ألأ

 نّ أيمكن االستنتاج ب ،، ليذاإليوكثر بكثير من ميل اليسار ألى الخطاب الديني والرومانسي إ دوماً 
وليس من  ،من النزعات الدينية والتمسك بالتراث حقيقة انجذاب غالببة الييود الشرقيين نابع أساساً 

 (.31،ص2006بشير، اسية عمى صعيد الصراع العربي الفمسطيني )نزعات أيديولوجية ومواقف سي

 :يمان()كتمة اإل حركة غوش امونيم -

ثم كحركة  م،1967عقاب حرب العام أفي  "المفدال"كجماعة داخل حزب  "غوش امونيم"ظيرت حركة 
ىو استيطان األراضي  بيدف رئيسٍ  ،1974في مطمع العام  "المفدال"غير حزبية مستقمة عن حزب 

لما جاء عمى لسان الحاخام "زيفي  وذلك تنفيذاً  ،خاصة الضفة الغربية وتيويدىا، م1967المحتمة عام 
ية أن ىذه الببلد لنا وال يوجد ىنا "إ :ن ىذه األراضيأشب ،ب الروحي والفكري لمحركةييودا كوك" األ
ىي في جميع حدودىا باء الخالد، و تراث اآل إسرائيل، يبل أراض عربية، ية أراضٍ أو أمناطق عربية 

 الواردة في التوراة تابعة لمحكم اإلسرائيمي".

في مستوطنة "كفار عتصيون"  1974في عام  "غوش امونيم"وقد جاء اإلعبلن الرسمي عن حركة 
وقد ضمت  ،م1973كحركة شعبية احتجاجية عمى ما صار يسمى في إسرائيل زلزال  ،شمال الخميل

وىؤالء  يوحنان فريد"،و  موشيو ليفنغرو  شباب من أمثال:"حنان بوراتىذه الحركة جممة من المتدينين ال
  (.1999 )ماضي، لى جيل واحد وثقافة دينية عاليةإينتمون 

عممت بنشاط  ،قومية غير مرتبطة بالعمل البرلماني اإلسرائيمي - حركة دينية "غوش امونيم"وحركة 
ت النشاط االستيطاني الييودي في الضفة وىي التي شكم ،1988و 1974واسع في الفترة الواقعة بين 

رض أن من حق الييودي إقامة استيطان لو في كل موقع من أ) المحتمة وقطاع غزة، ومنطمق الحركة
نقاذ األرض من الغرباء(.   إسرائيل كجزء من خبلص وا 

من وتوسع نشاط الحركة ليشمل جوانب تعميمية وتربوية وسياسية واستيعاب مياجرين ييود، وكل ىذا 
، "المفدال" نيمنطمق استيطاني، ومن مؤسس الحركة حنان بورات وىو من حزب المتدينين الوطني
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وحصمت الحركة عمى تأييد سياسي من شخصيات سياسية وأعضاء كنيست مثل ارئيل  .وموشي ليفنغر
ينية في لى األحزاب اليمينية والدإر وغيرىم من السياسيين المنتمين شارون وغئوال كوىن، وزبولون ىام

لى الحكم عام إوحصمت الحركة عمى تأييد شبو رسمي من حكومة الميكود بعد صعودىا  ،إسرائيل
قامة مجمس  ،السياسية وغيرىا"ىتميا"قيمت قائمة أن أخذ شكل الحركة بالتقمص بعد أ، و 1977 وا 

 مستوطنات الضفة والقطاع.

بقائيا إجل أوالكفاح السياسي من  ة مستوطنات،شكمت الحركة قوة مزودة باألشخاص إلقام وعممياً  
المركز الفمسطيني ، )مدار وتحصيل الميزانيات البلزمة والضرورية لوجودىا وباستمرار نشاطيا.

 لمدراسات اإلسرائيمية(.

نيا نجحت في لعب دور مؤثر في سياسات الحكومة من أال إ ن الحركة غير حزبية،أوعمى الرغم من 
لى الكنيست عمى قوائم أحزاب أخرى قريبة إت إيصال بعض قادتيا جل تحقيق أىدافيا، حيث استطاعأ

داخل األحزاب األخرى، ومن ىؤالء "ارئيل شارون" الذي  انصارً أ لمحركة دوماً  نّ أكما  فكارىا،أمن  فكرياً 
 في حكومات الميكود. "الممثل الرسمي لغوش امونيم" ـوصف دوما ب

ول عمل استيطاني تقوم بو حركة غوش امونيم أابمس وقد كان تأسيس مستعمرة "الون مورييو" قرب ن
 .1974وذلك في مارس  بعد ظيورىا رسميا،

رض إسرائيل" ستظل ييودية "لمشعب أن "أمعتبرة  ليية،إوتزعم ىذه الحركة التحرك وفق أوامر ووعود 
ة إلسرائيل لى المستوطنات بمثابة قبلع أيديولوجيإفيما تنظر  .الييودي" المجسد لصورة اهلل في األرض

 حدى الدول العربية،إلحاق الدمار بيا، منادية "بإيجاد مكان لمفمسطينيين في التي يسعى العرب إل
 .(2012)سعد الدين،  وباستمرار الحرب معيم لتفريغ إسرائيل منيم"

كثر من عقدين من الزمان الذراع االستيطاني حركة غوش امونبم شكمت أل ن  إ :وىكذا يمكن القول
 (.،مرجع سابق1999، لحكومات إسرائيل العمالية واليمينية )ماضيالعممي 

 حركة كاخ: -

 1973و سنة سسأنزعات فاشية واضحة،  ووذ ،وقومياً  حزب يميني عنصري شديد التطرف دينياً 
مريكية سنة نشئت في الواليات المتحدة األالتي أُ  ،رئيس "عصبة الدفاع الييودي"الحاخام مئير كيانا، 

 (.154،ص1997خميفة، ) 1971لى إسرائيل سنة إرة كاىانا ، بعد ىج1968
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 يديولوجية حركة كاخ كحزب سياسي ىي ذاتيا أيديولوجية عصبة الدفاع الييودية من قبل،أو 
وقد حددت المبلمح الرئيسة  .1994ن أضحت محظورة عام أوما انشق عمييا منذ  ةيديولوجية الحركأو 

ومن ىذه  انا " عمى أسس دينية متشددة وأخرى عنصرية متطرفة.أفكار وكتابات "كيبليذه األيديولوجية 
 األفكار:

وقدوم المسيح  الشعب الييودي شعب مختار ومقدس وفريد، اقتراب خبلص الشعب الييودي،-1
لى إ 1967ضم المناطق المحتمة  ىما: مر في ىذا الجيل،وثمة شرطان لحدوث ىذا األ المخمص،

والقضاء عمى كل عبادة "غريبة " في  ،رض إسرائيل"أداء الييود عن "جبلء جميع أعا  و  ،دولة "إسرائيل"
 قصى(.الصخرة واألقبة  "جبل الييكل " )مسجديّ 

وطرد العرب  رض إسرائيل" فيم خطر عمى "الشعب الييودي" وعمى الدولة،أالعرب غرباء في " -2
وقد  ى لتحقيق اليدف،ن العنف ىو األداة المثمأو  فرض ديني نحو الخبلص ووقف لتحقير اسم الرب،

مر أثرت الحركة بتعاليم "زئيف جابوتنسكي" زعيم الحركة الصييونية التصحيحية، ليذا كان "كيانا" يأت
ففي حالة عدم قدرة الدولة عمى العرب بالعنف  أنصاره في "إسرائيل" بالتعامل مع العرب كالوحوش،

 فراد القيام بذلك.يجب عمى األ

ي "إسرائيل" بيدف تحقيق فجية، راحت حركة كاخ تمارس نشاطيا السياسي نطبلقا من ىذه األيديولو ا  و 
ل نشاطيا السياسي أساسا في عمميات إرىاب وقتل وتخريب وتيديد قام بيا وقد تمثّ  فيا ومبادئيا.اىدأ

نشاء تنظيمات سرية إو أ عن طريق تنظيم تظاىرات عنصرية ضد العرب ،نصارىاأنشطاء الحركة و 
 (.مرجع سابق،1999ماضي،) مسمحة

كراىية شديدة لمعرب، وأفكار كيانا أيديولوجية ىي مزيج من أفكار دينية و بزعامة  وقد طور كاخ
 في الساحة السياسية ورفع عمناً  ،مستوحاة من الحركات اليمينية العنصرية في الواليات المتحدة متطرفة

رض إسرائيل"، دون أاء "نحأشعار طرد الفمسطينيين من جميع  - مرة في تاريخ إسرائيلألول  –
 1967الذين يحممون الجنسية اإلسرائيمية والفمسطينيين في الضفة المحتمة  1948التمييز بين عرب 

 (.،مرجع سابق1997)خميفة، 
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االتفاق بين األحزاب اليمينية اإلسرائيمية حول التسوية عوامل عوامل االختالف و  المطمب الثاني:*

 السياسية:

ن نتحدث أال بد  ،ختبلف بين األحزاب اليمينة اإلسرائيمية حول التسوية السياسيةعند الحديث عن اال
 نّ إحيث  ،عن االعتبارات األيديولوجية التي تؤثر عمى مناحي الحياة السياسية والحزبية في إسرائيل

تقبل المناطق مسف ،عمى الحياة الحزبية اإلسرائيمية اً كبير  وتأثيراً  بارزاً  لبلعتبارات األيديولوجية دوراً 
والمسائل السياسية المتصمة بيا  ،الفمسطينيين تحديداً و والعبلقة مع العرب  ،المحتمة والمستوطنات

 رئيساً  ل مصدراً شكّ ت ،سواء من طرف واحد أو غير ذلك ،كالمفاوضات والتنازالت وسياسة االنسحابات
 (.178ص،2011ة، )خميف لمخبلف بين األحزاب في إسرائيل

في المعيار المزدوج لتصنيف األحزاب الشائع في واضح يديولوجية بشكل االعتبارات األويظير تأثير 
الموقف من وىو إسرائيل، والمستمد من المصدرين األكثر أىمية لبلنقسامات في العقود األخيرة، 

وما يتفرع من ذلك من قضايا سياسية، من ناحية، والموقف  ،مستقبل المناطق المحتمة والمستعمرات
 العبلقة بين الدين والدولة من ناحية أخرى.من 

سرائيل  لى أحزاب يمينية ىي:إار المزدوج وتقسم األحزاب الييودية الحالية بموجب ىذا المعي الميكود، وا 
 .عمى حزبين ىما: العمل، وميرتس لى أحزاب يسارية يقتصر عددىا حالياً ا  و  .بيتنا، واالتحاد الوطني

 2011 )خميفة، ودات يسرائيل، وريفل ىتوراة، والبيت الييودي.لى أحزاب دينية ىي شاس، واغوا  
 (.180-179ص

 يين،األحزاب اليمينة اإلسرائيمية تتقارب في المواقف فيما يتعمق برؤيتيا لمتسوية السياسية مع الفمسطين
 .ينينما فيما يتعمق بالتسوية السياسية مع الفمسطي معظم ىذه األحزاب ليا رؤية متشابية نوعاً  نّ إحيث 

االتفاق بين ىذه عوامل وسوف استعرض رؤية ىذه األحزاب لمتسوية السياسية وعوامل االختبلف و 
 .بالفقرات البلحقة األحزاب

تقوم سياستو في األساس عمى  ، الذيحزب الميكودىو الحزب األكبر واألكثر يمينة في ىذه األحزاب 
لى تحرير الشعب الييودي إكار صييونية، تيدف ليو من مبادئ وأفإيديولوجية الصييونية وما تستند األ

فقد جاء في المذكرة التي تقدمت بيا المنظمة  رض إسرائيل( التاريخية.ألى )إعادتو ا  المنفي والمشتت و 
، معالم الحدود 1919شباط  3في عقود لى المجمس األعمى لمؤتمر السبلم في باريس المإالصييونية 

إضافة  ،رض فمسطين التي تحت االنتداب البريطانيأمل عمى تتي تشالتي تريدىا الدولة الصييونية وال
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لى الضفة الشرقية من نير األردن، وغزة والعريش، وجزء من جنوب لبنان، بما في ذلك نير الميطاني إ
نزال ضربة إالمياه الحقيقي بالنسبة لفمسطين، وال يمكن فصمو عنيا دون  مصدروجبل الشيخ، الذي ىو 

 قدر عمى االنتفاع بو بحده األقصى.أن يبقى تحت سيطرة أولئك الذين ىم ألذا يجب  ،أساسية بحياتيا

حزاب الدينية المتطرفة باأل نتياءً ا  من األحزاب اليسارية و  ابتداءً  ،وتحاول األحزاب الصييونية جميعاً 
الفكرة ترجمة عمى  – لى حد كبيرإ -يديولوجيتيا أيا تجتمع في مفاىيميا و نّ تحقيق ىذا المشروع، أل

 (.59ص ،2002 )إسرائيل الكبرى( )غوانمة، يسمونو لى إقامة ماإالصييونية الداعية 

طريق ن عال إوفيما يخص السبلم مع الفمسطينيين والعرب، يؤمن حزب الميكود بأنو لن يأتي 
لى تحسين عبلقاتيا مع دول الجوار ومع إالمفاوضات المباشرة. ووفقا لوثيقتو، ستسعى إسرائيل 

لكن الحزب يعتبر القدس عاصمة  ،وىو الشرط إلقامة السبلم ،منياأجل تحقيق أمن  ،طينيينالفمس
سعيو لمسبلم باألساس،  وتفصيبلً  و التقسيم، ما ينفي جممةً أبدية ألرض الييود وغير قابمة لمتفاوض أ

سسو أالذي فالحزب  ،ن تأييده لتوسيع االستيطان يؤكد سياستو التوسعية في األراضي الفمسطينيةأكما 
، كما يرفض إقامة دولة فمسطينية عاصمتيا 1967لى ما يعرف بحدود إمناحم بيغن يرفض العودة 

 القدس.

ماني أوىذا يتوافق مع  فيو،نزاع  ال (رض إسرائيلأ)ن حق الشعب الييودي عمى أوقد قرر الميكود 
رض أينتج عنو تقسيم ) والحزب يعارض أي اقتراح قد من والسبلم في وطنو.وحق الشعب الييودي باأل

ولمتأكيد عمى ذلك طالب الحزب بفرض السيادة  إسرائيل العربية أي غربي نير األردن مرة أخرى(.
لتزام الحزب بتكثيف االستيطان الييودي في او  ،" كما يسمييا الميكودةاإلسرائيمية عمى المناطق "المحرر 

وغزة وىضبة الجوالن وسيناء، ، ا والسامرة"ييودو  وخاصة في الضفو الغربية المحتمة المناطق المحتمة
 .وأمنيا ألن في ذلك أىمية قصوى لمحفاظ عمى كيان الدولة

بان رئاسة إوحول إمكانية انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية عمى غرار انسحابيا من قطاع غزة 
 نّ ألى إوأشار  ال نية لديو في ذلك، نّ أ "نتنياىو"كد أ، 2005لميكود والحكومة عام  "ارئيل شارون"

االنسحاب من لبنان وغزة  نّ أاالنسحاب سيضعيا تحت سيطرة مجموعات إسبلمية متطرفة، مستشيدا ب
 (.2016 )وازن، نمو كبير لحزب اهلل المبناني وحركة حماسأدى إلى 

طراف النزاع العربي ألى سبلم نيائي بين إومن خبلل البرنامج المذكور يعمل الميكود كذلك لموصول 
ويرى  لى معاىدة سبلم تتضمن الشروط األمنية لمحفاظ عمى كيان إسرائيل.إوالوصول  ي،رائيمساإل
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ن تضمن السيادة اإلسرائيمية في المناطق التي شكمت قاعدة العدائنا أمعاىدة السبلم يجب  نّ أالحزب" 
 (.117-116ص ،1981 )بدر، في السابق وقد تشكل ليم قاعدة في المستقبل".

الحزب معروف  نت الذي يتولى وزارة التعميم، فإنّ يالييودي الذي يترأسو نفتالي ب ما حزب البيتأو 
"نحن نعارض أي  :تسويات، وجاء في برنامج الحزب االنتخابي ةبتوجياتو المتشددة ورفضو التام ألي

، 67ن القيادة الفمسطينية ال تريد أراضي وألى األردن، إشكال الدولة الفمسطينية من الغرب أشكل من 
وىذا الحزب ىو حزب ديني صييوني  نما كل دولة إسرائيل، لذلك ليس ىناك حل مثالي في جيمنا".إ

ىو  ليوإوينظر  ،قصى اليمينأفي  ويحتل في الخريطة الحزبية موقعاً  ،في عدائو لمعرب متطرف قومياً 
 ،2011 )خميفة، من الناحية السياسية اً شد األحزاب اإلسرائيمية تطرفأواالتحاد الوطني باعتبارىما 

 (.217ص

، مع لى فرض السيطرة الكاممة عمى الضفة الغربية وفك ارتباطيا بغزة تماماً إوحزبو  "نتيب"وييدف 
 منلى سعيو لمنع دخول أي فمسطيني الجئ إلف فمسطيني المواطنة الكاممة، إضافة أ 50إمكانية منح 
 لى الضفة الغربية.إالدولة العربية 

ويكرر المطالبة بيدم  ،ية تسويات سبلم مع الجانب الفمسطينيأالدولتين و  حل ويعارض الحزب كمياً 
ويرفض الحزب إقامة دولة فمسطينية في الضفة الغربية كحل لمصراع . عمى غزة ةغار نفاق واإلاأل

ن الحمول السياسية المطروحة لتسوية الصراع بواسطة حل أاإلسرائيمي الفمسطيني، ويرى كذلك 
حمول غير عممية من شأنيا ىي لبة بضم الضفة المحتمة وسكانيا لدولة الكيان، و المطاأالدولتين، 

 ،مكان فقط لدولة إسرائيل يوجدبين النير والبحر  فإن تيديد مستقبل دولة إسرائيل. ووفقا ليذا الحزب
رض أنما "عمى ا  "ييودا والسامرة" و مى لذا عمى ضوء رغبة القيادة الفمسطينية في السيطرة ليس فقط ع

ن جميع ىذه أيرى الحزب  ،من دولة إسرائيلأن إقامة دولة فمسطينية ستيدد إسرائيل الكبرى"، وأل
ن يكون حسب خطة التيدئة التي يطرحيا رئيس أن الحل يجب أن تكون الغية، و أالحمول ينبغي 

" رض إسرائيل الكبرىأمن ىنا يرى الحزب أىمية بالغة في دعم االستيطان عمى كامل " .نتيالحزب ب
المواصبلت العامة، ودعم السكن في ىذه المناطق وتوفير  روتسييل ذلك بوسائل عدة، منيا توفي

 (.،مصدر سابق2016وزان،) المحفزات

الفمسطينيين، و معادية لمعرب  راءً آويحمل  ،لى اليمين المتطرفإينتمي  وحزب يسرائيل بيتنا فإنأّما 
ويفضل استخدام القوة  ،بيويتيم من المناطق المحتمةلى ترحيل الفمسطينيين المتمسكين إويدعو بوضوح 

شد المؤيدين لمحروب الثبلث التي شنيا الجيش ألذلك كان من  ،لمقضاء عمى المقاومة الفمسطينية
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 يمان كمالإ-)جريدة الكرمل المصرية 2014 ،2009و ،2008في سنوات اإلسرائيمي ضد قطاع غزة 
 )ب ت((.

عمن أحين  ،2014في فبراير  سبلم مع العرب، وىو ما ظير جمياً فكرة ال ىذا الحزب تماماً يعارض 
ىم من بقاء إسرائيل دولة ألكن السبلم ليس  ،نو يرغب بالسبلمأعن حممتو االنتخابية التي نصت عمى 

لة القدس غير قابمة لمتفاوض لدى مسأكذلك  .من لجميع مواطنيياىم من األألمشعب الييودي، وليس 
ليو. وقد إمر بدييي بالنسبة أالسيادة الكاممة إلسرائيل عمى جميع المستوطنات نصار حزب ليبرمان، و أ

 ،"الموت لممخربين" لف إسرائيمي عنوانياأ 100كثر من أوقع عمييا  رئيسو قبيل االنتخابات حممةً  ىتبن
ال و  ،ية عممية ضد الجيش والشرطة والمواطنين في إسرائيلأدم عمى قطالب فييا بإعدام كل شخص يُ 

 (.22رصيف  )وازن، حتى اليوم يطالب بذلكزال ي

ويشدد ىذا الحزب عمى  ،من لممواطن اإلسرائيمي"ساسات حزب إسرائيل بيتنا عمى "إعطاء األأوتقوم 
خبلص كل المواطنين لمدولة ولطبيعتيا الييودية الصييونية، وبالذات من إضرورة الحصول عمى 

خبلصيم ليا، عمى ضمانات وتعويضات من الدولة إلن يحصل ىؤالء بالمقابل أالمواطنين العرب، و 
وستة وزراء ، (120صل أ)من  ةعشر  ةفي الكنيست الثامن وقد حصل الحزب عمى خمسة عشر مقعداً 

 (.30ص ،2009 )السعدي، بقيادة نتنياىو

ويؤيد الحزب التفاوض  ،القوة الدينية األولى في إسرائيل يعدّ ف ما حزب شاس الديني الشرقي اليمينيأ
وفي الوقت ذاتو يطرح مواقف متصمبة حيال مختمف القضايا المتفاوض عمييا، وىو  ،مع الفمسطينيين

حزب يدعم االستيطان، لكنو يرفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس ويرفض التفاوض مع الدول 
، شتيوي)ا ن لم تشترط تعويض الييود الذين فقدوا ممتمكاتيم بعد ىجرتيم من دول المنطقةإ ،العربية

 (.2014 سياسة بوست،

تتفق في وجية نظرىا  ،الدينية المتشددة أمحزاب اليمينية سواء القومية منيا ن األتبين لنا مما ذكرناه أ
من خبلل وجية نظر األحزاب اليمينية اإلسرائيمية بخصوص ذلك تبين  ،بما يخص التسوية السياسية

والتقائيا خاصة، القدس المحتمة و  ،كافةحتمة فمسطين دعميا لعمميات التيويد واالستيطان في الضفة الم
العامل األمني الذي  نّ أخاصة  ،التسوية السياسيةو وتوافقيا فيما يخص الصراع العربي اإلسرائيمي 

جماعا إ الذي يعدّ كذلك تنامي شعور اإلسرائيميين بالخطر الوجودي  ،لممجتمع اإلسرائيمي يشكل ىاجساً 
دور كبير  ماكان لي نذيمالالديمغرافي واألمني  ينلى العاممإإضافة  إسرائيل.ألحزاب اليمينية في دى ال

 سرائيميين نحو تبني مواقف يمينية متطرفة من التسوية السياسية.في دفع اإل
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تطالب بالقضاء و ىي قومية ومتطرفة  ،خاصة الدينية منياو وفي )إسرائيل( األحزاب اإلسرائيمية اليمينية 
جماع بين ىذه األحزاب عمى إويوجد  ،لى النيلإإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات وبعمى الفمسطينيين، 

بقاء الكتل إل، واالحتفاظ بالقدس الموحدة عاصمة )1967لى حدود إعدم العودة  سرائيل(، وا 
مسؤولية بشأن حق العودة لبلجئين  ةاالستيطانية الكبرى ضمن حدود إسرائيل، وعدم تحمل أي

األحزاب غير ناضجو بشأن التعاطي مع عممية التسوية فيي أحزاب استعمارية وىذه  الفمسطينيين.
 (.5-1-2009 )يونس، دنيا الوطن استيطانية

منح ن تُ أمدى المناطق التي يمكن بتتعمق أنيا أي  ،ا عوامل االختبلف فيي في التفاصيلمّ أ
 ن تديرىا في القدس.ألتي يمكن حياء المفمسطينيين، ونوعية السيادة لمسمطة الفمسطينية، وبشأن عدد األ

من تكتيكية وليست جوىرية، وذلك حول األساليب المنبعثة تعّد الخبلفات بين األحزاب اليمينية  هىذ
بعض األحزاب اليمينة التي تدعم بشكل نظري  نّ أحتى  ،في فمسطين الييوديّ  بناء الوطن القوميّ 

 من باب تحسين الصورة السياسية إلسرائيل. تدعم ذلكفإنيا  ،لمفاوضات السياسية مع الفمسطينيينا

المجتمع اإلسرائيمي  نّ ألى إمما يشير  ،لى االنفراد بالحكمإعاد اليمين  2000بعد عام يؤكد ذلك أنو و 
 .عمى عممية التسوية عموماً  مر الذي ينعكس سمباً األ ،الفترة يتجو نحو اليمين المتشددىذه في 

حزب الميكود  نّ أل ،ن تتوقفأويمكن  كبيراً  سوف تشيد تراجعاً  ويمكن االستنتاج بأن عممية التسوية
التي تتضمن التنازل عن و  ،لى التسوية السياسيةإالبتة  نال يميبل ،وائتبلفو الحكومي اليميني المتطرف

ن حياة يالحكم الذاتي وتحستفضيل لى قيام دولة فمسطينية مستقمة، و إوال  ،المحتمة ياألراض
لى درجة إقميمية واإل ،مريكيةخاصة األ ،وليةذا وصمت الضغوط الد  ج الدراسة أنو إ. وتستنتالفمسطينيين

 يمكن دفع إسرائيل نحو تسوية بمعنى ما. ،مناسبة
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يديولوجية ورؤيتيا لمعممية األو في ىذا الفصل عن نشأة األحزاب اليمينية وجذورىا السياسية تحدثنا 
اليمين اإلسرائيمي إلى فنا تعرّ و تفاق بين ىذه األحزاب، االعوامل وعوامل االختبلف و  ،السياسية

طة الصييونية، االتي يتم تحقيقيا في دولة إسرائيل بوس ،ىي القومية الييوديةو يديولوجيتو األساسية أو 
وبعد  ،منوقبل كل شيء لمسياسة الخارجية واأل يتطرق أوالً  (يمين)وفي السياسة اإلسرائيمية مصطمح 

د، ويستند اليمين في المجتمع اإلسرائيمي بالنسبة لمموقف من قضية األرض ذلك يتطرق لبلقتصا
والشعب الفمسطيني برفضو عودة شبر واحد من األراضي الفمسطينية المحتمة التي تعتبرىا إسرائيل 

من خبلل  الكبرى، وتعرفنا عمى األحزاب اإلسرائيمية الدينية ونظرتيا المتطرفة تجاه العممية السممية،
قامة  األفكار االيديولجية ليذه األحزاب وربط الدين باألرض، معرفة والقضاء عمى الفمسطينيين وا 

جماع بين ىذه األحزاب اليمينية بشكل عام عمى عدم إويوجد  .لى النيلإ"إسرائيل الكبرى" من الفرات 
ة واالحتفاظ بالقدس الموحدة عاصم ورفض فكرة الدولة الفمسطينية، ،1967لى حدود إالعودة 

 )إسرائيل(.

ن أو غير المتدينة ىي أحزاب غير ناضجة بشأىذه األحزاب اليمينية سواء المتدينة  نّ أوتبين لنا 
 وىي أحزاب استعمارية استيطانية. ،التعاطي مع عممية التسوية السياسية

الخبلفات  نّ أو  ،ن األحزاب اليمينية تتقارب في المواقف فيما يتعمق برؤيتيا لمتسوية السياسيةأن لنا وتبيّ 
ة التي تدعم بشكل نظري يبعض األحزاب اليمين نّ أو  ،بين األحزاب اليمينية تكتيكية وليست جوىرية

 لمفاوضات السياسية مع الفمسطينيين تدعم ذلك من باب تحسين الصورة السياسية في إسرائيل.ا
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 الفصل الثالث: 

____________________________________________________ 

 :محددات األحزاب اليمينية اإلسرائيمية لمتسوية السياسية

ال بد أن نتحدث لذلك  ،عمى محددات األحزاب اليمنية اإلسرائيمية لمتسوية السياسية من الميم التعرف
والمحددات السياسية ومحددات التطرف الديني من  ،عن المحددات الدينية لؤلحزاب اليمينية اإلسرائيمية

وتأثيرىا عمى اتخاذ ، ث عن األحزاب الدينية وتأثيرىا في الحياة السياسية في )إسرائيل(خبلل الحدي
 مشاركتيا في الكنيست اإلسرائيمي.بالقرارات السياسية وتشكيل االئتبلفات الحكومية 

األفكار األيديولوجية التي تحمميا ىذه القوى بدور ىذه القوى في تحديد المحددات الدينية وتأثير 
اتخاد القرارات السياسية فيما يتعمق بالتسوية عمى التأثير في دور كبير ا وكيف كان لي ،زابواألح

مشاركة األحزاب والقوى الدينية في مختمف المؤسسات ثّم تأثير  .السياسية والصراع العربي اإلسرائيمي
حزاب والقوى قد ن نفوذ ىذه األأوكيف  ،في إسرائيل والحكومة والبرلمان والمؤسسة العسكرية وغيرىا

سيمت ىذه القوى واألحزاب الدينية في انزياح المجتمع أوكيف  تعاظم في الفترة األخيرة في إسرائيل.
سبب تنامي ىذه األحزاب والقوى الدينية يعود الى ظاىرة جديدة صار إّن  .اإلسرائيمي نحو اليمين

ثرىم بالحاخامات والفتاوي التي أا توأيض يمان.يشيدىا المجتمع اإلسرائيمي وتتمثل في التحول نحو اإل
و عدم مشاركة األحزاب الدينية في الكنيست واالئتبلفات أثير في مشاركة أوالتي كان ليا ت ،أصدروىا
 الحكومية.

وموقفيم من التسوية  ،السياسية في إسرائيل يمسنتعرف عمى المحددات السياسية من خبلل مواقفو 
ومواقف  ،زب الميكود ونظرتو لمصراع العربي اإلسرائيميخاصة موقف نتنياىو رئيس ح ،السياسية

وسنتعرف عمى محددات التطرف الديني من خبلل المواقف  حكومات إسرائيل من التسوية السياسية.
ىاتين  نّ إحيث  ،مونيم وكاخأخاصة حركتي غوش  ،األيديولوجية لمحركات الدينية في إسرائيل

أيديولوجية متطرفة ال  عن طريقبشكل واضح في مواقفيا  والتشددالتطرف الديني ن مثبلتالحركتين 
مفاوضات مع الحتى ، ضة ىاتين الحركتين ألي حل سياسيومعار  عترف بوجود شعب فمسطين.ت

 الفمسطينيين. 

 

 



37 
 

 

 ل: المحددات الدينية والعقائدية:المبحث األو 

 دينية:فكار األحزاب الأ في المطمب األول: بروز المحددات الدينية والعقائدية*

وذلك بسبب  ،في التأثير عمى المجتمع اإلسرائيمي في التوجو نحو اليمين ابارزً  امعامل الديني دورً إّن ل
ىذه  ذين يوجيونوالحاخامات ال ،صولية الييوديةتزايد أىمية الدور الذي تمعبو التيارات الدينية واأل

 ي اإلسرائيمي.خاصة فيما يتعمق بالصراع العربوب ،التيارات الدينية اليمينية

عن اليوية العرقية  كثر تعبيراً أكون تن ألى إات من القرن الماضي تميل يإسرائيل منذ أوائل الثمانين ن  إ
مع عقائد القوى الدينية المتطرفة، وقد تصبح عما قريب غير إسرائيل التي بدأت عام  كثر انسجاماً أو 

التي تسمح ألقل  ،عية واالستيطانية في إسرائيلىذه القوى تستمد قوتيا من البنية االجتما ن  ا  ، و 1948
في إعاقة  فرض شروطيا في بعض األحيان، وىذا يجعل المتشددين يمارسون دوراً ب وحجماً  القوى قدراً 

 داخل األراضي الفمسطينية المحتمة والعممية السممية ومناىضة تصفية االستيطان أو وقف
 (106،ص2013،اآلغا)

 ،ظاىرة تزايد نفوذ األحزاب الدينيةما ُيعرف بمجتمع اإلسرائيمي نحو اليمين سيمت في انزياح الأكذلك  
فقد باتت ىذه  ،ورثوذكس المتشددين"وتيار "األ ،التي تتوزع عمى تيارين: تيار "الصييونية الدينية"و 

 نصار "إسرائيل الكبرى"،تشكل قاعدة أل ،متع بقوة انتخابية كبيرةتوت ،قوى من أي وقت مضىأاألحزاب 
مت فييا المنظمات والحركات اليمينية المتطرفة، مثل حركة "غوش ايمونيم" نالحاضنة التي تشكل و 

لى ظاىرة جديدة صار يشيدىا المجتمع اإلسرائيمي إويرجع تنامي نفوذ ىذه األحزاب  .االستيطانية
سرائيميين اإل من متزايداً  ن عدداً ألى إيمان"، إذ تشير استطبلعات الرأي تتمثل في "التحول نحو اإل

عبلم األحزاب إا بتأثير مّ إيمان الديني، بأشكال متعددة في األعوام األخيرة، نحو اإلو صار يتحول، 
ذاعاتيا، و  لى إما لمجرد الشعور بالحاجة ا  مل، و أحداث ميمة وخيبات أما كردة فعل عمى ا  الدينية وا 

ض ىذه األحزاب لكل ما يتماىى منيا عمى سبيل المثال رف ،لى أسباب أخرىإىذا باإلضافة  .التدين
فيما يخص الصراع العربي اإلسرائيمي، وىذا فقط، إنما ليس فيما يتعمق بقضايا المجتمع  ،مع اليسار

س حربة االستيطان في المناطق أالشعور الديني ىو الذي يحرك أعضاء "غوش امونيم" بصفتيا ر 
 (.2010 )الشريف، ن المستعمرات العشوائيةفي "السامرة" الذين يقيمو  و "شبيبة اليضاب"أالفمسطينية، 
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كثر وبالنتيجة أ، كثر تديناً أيتحول نحو مجتمع إذ ، بنيوياً  داخمياً  ويشيد المجتمع اإلسرائيمي تحوالً 
ومن نمو نسبتيم  ،التزايد المطرد في نسبة المتدينين من مجمل السكانبوىو ما يتم التعبير عنو  ،يمينية

في المقابل يزداد التشديد عمى الطابع الييودي وعمى طبيعة الدولة  في مؤسسات الدولة الفاعمة،
مقابل حمبلت  وىو ما يمكن رصده من خبلل تزايد وتيرة التشريعات المطروحة في الكنيست، الييودية،

نسان ييودية وعربية ومنظمات مجتمعية إطراف يمينية عمى منظمات حقوق أالمبلحقة التي تشنيا 
حممة عمى دوائر عمم االجتماع وعمى  لى شن  إإضافة  صندوق إسرائيل الجديد،مثل منظمة  ،يسارية

كل ىذا يأتي في ظل تزايد حمبلت تشديد ضدىم. عمماء االجتماع النقديين في إسرائيل والتحريض 
 تقريراً  (المركز القانوني لحقوق األقمية العربية في إسرائيل)وقد نشر مركز عدالة  الخناق عمى العرب،

 ،2010ومشاريع قوانين مطروحة لمبحث خبلل العام  جديداً  مركزياً  قائمة تضم عشرين قانوناً  يرصد
وتنتيك في بعض  ز جميعيا ضد األقمية الفمسطينية في إسرائيل وتيدد حقوقيم كمواطني دولة،"تميّ 

شير كما ي -ن ىذه القائمة ال ترصد أمع العمم  الحاالت حقوق الفمسطينيين في الضفة المحتمة"،
نيا تعدد مشاريع إالعنصرية المطروحة في الكنيست، فو أ "جميع التشريعات التمييزية / - معدوىا

 جسيماً  ن تحمل ضرراً أو أ لى قوانين و/إقوانين تتمتع بقسط كبير من الفرص لنجاح تشريعيا وتحوليا 
عمى الرغم  ي السياسة،بالمقابل تتزايد قوة افغدور ليبرمان ف بحقوق الفمسطينيين، في حال تشريعيا".

تجاه ره اليمينية المتشددة والمتطرفة أفكا نّ أال إن ليبرمان ىو عمماني وبعيد كل البعد عن التدين، أمن 
كانوا من التيار المتزمت أالعرب تييمن عمى خطابو وتتقاطع بقوة مع األفكار اليمينية لممتدينين، سواء 

لى مساحة إ ن ىذا التقاطع يتحول عممياً إستيطاني، بل م من التيار الصييوني االأ ،الذي تمثمو شاس
وحتى مر الذي يتغذى من الشراكة المفرطة في المواقف اليمينية إلنجاح شراكة غريبة لمتبلحم بينيم، األ

 عمى أساس تخفيف حدة االختبلف والتباين اتجاه القضايا االجتماعية ،مستحيمة في مجتمعات أخرى
 (.17-16،ص2010 )غانم،

رز المحددات الدينية والعقائدية لؤلحزاب اليمينية في إسرائيل من خبلل الدور الفاعل والكبير الذي وتب
رثيا إبتسخير  األحزاب الدينية في تحديد مبلمح العبلقة القائمة بين الدين والدولة، فقامت تؤديو

فكار العقائدية استطاعت نيا بنفس األأالعقائدي والتوراتي في بناء دولة إسرائيل عمى أسس دينية، كما 
 .1948بشكل كبير عمى الكيان بعد قيام دولة إسرائيل عام المحافظة و 

ىم القوى السياسية عمى صعيد المجتمع أالقوى الدينية ممثمة في الحركات واألحزاب تعد من  نّ أال شك 
مارست تمك ، عمى األخص الحركات الحريدية، فقد عمى صعيد الحياة السياسية أيضاً و اإلسرائيمي، 



39 
 

الخارجي، والصورة و رسم سياساتيا وصناعة القرار الداخمي  وفيفي بناء الدولة،  محورياً  القوى دوراً 
 لى سيادة المنيج الديني المييمن عمى أجيزة الدولة والحكومة.إالعامة في إسرائيل تشير 

الم السياسة والمال ن الحاخامات في إسرائيل لدييم تأثير قوي في عأوالحقيقة التي ال جدال فييا 
الجيش، كما يمكنيم التأثير في االنتخابات البرلمانية، وتشكيل االئتبلف الحكومي وتوجيات و  واالجتماع

، ةمثل: شاس، ويييودات ىتورا ،األحزاب السياسية، من خبلل سيطرتيم عمى العديد من األحزاب
الكنيست من خبلل طرحيا أو التصويت  وبإمكانيم التأثير في القوانين داخل ،والبيت الييودي، وغيرىا

، وحسب سمسمة الفتاوي التي يصدرونيا بيذا بوساطة ىذه األحزاب عمييا وفق ما يرغب الحاخامات
ىارون ييودا شطايمان لؤلحزاب الحريدية بعدم أالخصوص، ويتبين ذلك عندما أوعز الحاخام 

لى حل إ"الحركة" منيا، ما أدى  و قبل""يوجد مست اب انسحاب حزبيّ قعأاالنضمام لحكومة نتنياىو في 
 )عكا .2014نياية عام  في طاحت بحكومة بنيامين نتنياىوأو  ،البرلمان والتوجو النتخابات جديدة

 (2016يوليو،24لمشؤون اإلسرائيمية، 

المشروع الصييوني الحيوي الوحيد في الفترة بأن ويبدو لمن يتتبع السياسة والمجتمع في إسرائيل 
الذي يرى في فمسطين كاممة أرض الوعد اإلليي لدولة الييود،  ،ىو المشروع القومي الدينيالمعاصرة 

لى إالتي يريد استعماليا في الوصول  وىذا المشروع ال يتجنب البوح بأىدافو ومبرراتو الدينية، والوسائل
ا، مجمة الدراسات )روحان .لى العنف المبرر دينياً إأىدافو، وال يخفي المنظومة التبريرية التي تقود 

 (12ص الفمسطينية،

يؤمن بما يسميو الوعد اإلليي الذي جاء عمى لسان  ،الدينيّ  وحزب المفدال "البيت الييودي" القوميّ 
جداده ويقيم فييا مممكة التوراة، في الحدود أ)شعب اهلل( سيرجع ألرض آبائو و  نبياء الحق والعدل فإنّ أ

ن الثورات السياسية أويعتقد المفدال  النيللى إمن الفرات  وىي ،التي وعد اهلل بيا شعب إسرائيل
وخطوة عمى طريق الخبلص الشامل  ،سرائيل كانت بداية لتحقيق الغاية اإللييةإواألمنية منذ قيام 

 خطوة أخرى عمى طريق الخبلص. 1967ن توسيع إسرائيل بعد عدوان أويعتبر  ،لشعب إسرائيل

 حقيقياً  ما يعتبر سبلماً إلى لموصول  نو يطرح برنامجاً إف ،قضية السبلممن اىتمامات المفدال ب وانطبلقاً 
والنقاط األساسية في برنامجو ىي ضمان لما يسميو الحزب الحق التاريخي لمييود  ،مع الدول المجاورة

رض الميعاد كميا، وبين النير والبحر تقوم دولة واحدة ىي "دولة إسرائيل" وعاصمتيا القدس أعمى 
والمبدأ األخير  ،لمدفاع عن "دولة إسرائيل" وعمق استراتيجي كافٍ  ،كذلك ضمان حدود آمنة ،الموحدة

عنو التنازل عن أي جزء من تج نو ال يمكن بأي حال من األحوال الموافقة عمى أي برنامج قد ينأ
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ب وحز  ،أرض إسرائيل "التاريخية" و"القدس الموحدة كانت وستبقى العاصمة الخالدة لشعب إسرائيل"
 (219ص )السعدي، المفدال سيعمل عمى توسيع حدودىا.

عن غيره من األحزاب الصييونية في الخطوط العامة  الديني القومي ال يختمف كثيراً  ”المفدال“وحزب 
 ،ال فيما يتعمق بالخمفية الدينيةإ ،إزاء القضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيميقفو لسياستو وموا

 تخذىا والسياسة التي يتبعيا في ىذا المجال.يلممواقف التي  دينياً  بريراً نو يعطي تإمن حيث 

ومن ىذا  ،رض إسرائيل لشعب إسرائيل وفقا لتوراة إسرائيلأىء المزراحي كان شعاره، نشِ منذ أن أُ 
قامة المزارع الجماعية أالمنطمق األيديولوجي  سيم الحزب وجناحو العمالي في عمميات االستيطان وا 

 لى قيام الكيان الصييوني.إاطات الصييونية األخرى التي أدت نية، وفي مختمف النشوالتعاو 

يمان الحزب العميق في تحقيق وعد الرب ألنبيائو إالتبريرات الدينية لحزب المفدال تبدو واضحة في 
الحزب  نّ وتبعا لذلك فإ ،مممكة التوراة""جداد لبناء باء واألرض اآلألى إل" سيعود في أن "شعب إسرائي

لى قيام الكيان اإلسرائيمي من استيبلء عمى األرض واالستيطان إيعتبر التطورات السياسية التي أدت 
رض ألى إوتشريد الفمسطينيين من وطنيم، ىي "بداية تحقق وعد الرب لشعبو المختار في العودة 

 ."باءاآل

و نيخي لشعب إسرائيل فييا" فإ)الدينية( عن "األرض الموعودة والحق التار  من فكرة الحزب وانطبلقاً 
قامة دولة فمسطينية مستقمة، مكانية إلإ ةيتجاىل وجود الشعب الفمسطيني وحقوقو الوطنية، ويرفض أي

حقوق مدنية كاممة واستقبلل ذاتي ديني وثقافي لمسكان العرب  وكل ما يعترف بو الحزب ويقبل بو
الممارسة العممية لمحزب تثبت تنكره حتى ليذه  نّ أىذا مع العمم  ،"األقميات" األخرى الخاضعة لبلحتبلل

 الحقوق التي يعترف بيا.

رض إسرائيل تم تحريره، فإنو كان من أا من كذلك فإن الحزب يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءً 
 وتشديداً  كثر األحزاب اإلسرائيمية تأييدا لضم القدس وجعميا عاصمة لمكيان اإلسرائيمي، وأكثرىا تأثيراً أ

زلية عمى "القدس الموحدة" باعتبارىا "العاصمة األن يتعمى عدم المساس بالسيادة والسيطرة اإلسرائيمي
من  سكان المزيد والمزيد من الييود فيياا  لتوسيع حدودىا وتنمية اقتصادىا و  لشعب إسرائيل" وداعياً 

كيان الصييوني، وفرض لى الإالمطالبة المستمرة بضم باقي أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة جية، و 
رض أية أجزاء من أالسيادة اإلسرائيمية عمييا، ورفض أي سبلم يتضمن ما يعتبره الحزب "تنازال عن 

عمال االستيطان الزراعي والقروي أكما يطالب بوضع الخطط لمقيام ب ،من جية ثانيةإسرائيل التاريخية" 



41 
 

مباشرة في إقامة المدن والقرى  والديني في جميع ىذه المناطق، واستعداد الحزب لممساىمة
 (60-58ص )خالد، والمستوطنات الزراعية الييودية فييا

فإنيا مزجت بين  ،إلقامة دولة ييودية الحركة الصييونية فمسطين ىدفاً فييا ومنذ المحظة التي اختارت 
ذ كا ،ثبلثة مقومات نت الحركة وىي: القومية الييودية، والدين الييودي، واالستعمار االستيطاني. وا 

بامتناع كامل، فإن الصييونية قد استطاعت في بداياتيا الفصل بين القومية والدين واتباع نيج عمماني 
قامة الدولة الييودية  المبرر الرئيس الذي قدمتو لبناء الدولة الييودية في فمسطين ىو المبرر الديني وا 

ي في الحالة الصييونية غير القوم في فمسطين والتبرير الديني لممشروع، جعبل الفصل الديني عن
 ال عبر ثورة ديمقراطية حقيقية تتخمص من النظام الكولونيالي االستيطاني.إممكن 

العممية  وفي ىذه ،عمى مشروع االستيطان والحركات القومية الدينية سكبت المضامين الدينية جياراً 
ارة باستقطابو الطاقات الصييونية خد المشروع الديني القومي مكانة الصدأالمستمرة منذ نصف قرن، 

 ال تجده في حركات وقيادات وأحزاب تتخبط في تناقضاتيا الداخمية. ،الباحثة عن بعض

لو في اليمين اإلسرائيمي الذي يرى في كل فمسطين موقع السيادة  ووجد المشروع الديني القومي حميفاً 
صح ناك اختبلفات بشأن السبيل األقى ىلكن تب ،السياسية الصييونية أي حدود الدولة الييودية

ىمية االعتبارات الدولية، ومكانة الفمسطينيين ألى ىذا اليدف من ناحية سرعة االستيطان، و إلموصول 
تجسيد  –لى مداىا إالصييونية وغير ذلك، فما تشيده في ىذه الحقبة التاريخية ىو في الواقع ذىاب 

كل فمسطين، والتركيز عمى استمرار المشروع االستيبلء عمى و عبر المطالبة والعمل  -جوىرىا
 االستيطاني في دولة ييودية وبشكل مكشوف. 

وجعموا من مشروع الدولة  ،ولقد حسم المشروع الديني القومي وحمفاؤه في اليمين اإلسرائيمي الخيار
ر لو ضمن الفك والذي ال يجد منافساً  ،الييودية في كل فمسطين المشروع الحيوي الرائد سياسياً 

ليس في الكنيست والحكومة فحسب، بل في المؤسسات  ،مكنة متقدمةأويحتل مؤيدوه  ،الصييوني
ن استمرار وأل، عبلم، والتربية والثقافة، والقضاء، واإلشيالج، مثل اإلسرائيمية الميمة األخرى أيضاً 

نة والمكشوفة، في الضفة والقدس، يتطمبان القوة الخش االستيطان وتكثيفو في فمسطين كميا، وخصوصاً 
كاديميين ليس فقط بين دوائر المثقفين واأل خذ يكشفأ - الضعف األخبلقي -خرن الجانب اآلإف

.)روحانا، مجمة الدراسات والطبلب ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، بل في إسرائيل نفسيا أيضاً 
 (12الفمسطينية ص
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-ت الدولة اليوم بتشرب الخطاب التوراتيويتميز المشيد السياسي اليميني والذي يييمن عمى مؤسسا
مر عمى تبني ىذا الخطاب من الحركات الدينية القومية كالبيت الييودي، بل المسياني، وال يقتصر األ

ممن يتبنون مثولوجيا سياسة  "إسرائيل بيتنا"و "يوجد مستقبل"لى حد ما ا  و  ،بين حركات الميكود وكوالنا
الضفة الغربية  يفي االعتقاد بأن أراض وتتقاطع سياسياً  ،ن غوريونرىا عمميا بكان طو   ،دينية معمنة
ن أي تنازل عن أ، و القوميّ  رض إسرائيل( ومن وطنو التاريخيّ أباألساس جزء من )ىي  سوشرقي القد

 ،نيم يريدونو فيما يرفضو بنيتأأجزاء منيا ىو "ثمن باىظ لمسبلم الذي يدعي نتنياىو ولبيد ولبيرمان 
ن أوجود تمايزات داخمية بين مكونات اليمين حول الثمن الذي يمكن بو  ،الستيطاني القوميمثل اليمين ا

 -استيطانية -ال تدفعو، تحظى حكومة نتنياىو الحالية التي ىي يمينية تدفعو إسرائيل تجاه السبلم أو
لمييمن بين دينية بمساحة واسعة لممناورة لتوسيع االستيطان وتعميقو، وذلك باالعتماد عمى التمييز ا

 (.18-17،ص2017 )غانم، األرض والسكان

كثر أواألحزاب الحريدية التي زادت قوة في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياتو، والتي أصبحت 
تجاه الصييونية والقومية الييودية وتجاه اإلسرائيمية، ويمكن اعتبار حزب شاس وليد ىذا  اعتداالً 

ي السياسة بدور مركزي ف "شاس"و"ييودات التوراة"، قام حزبالذا، االعتدال وصيغة حريدية جديدة
ة االئتبلف )اليميني القوة التي ترجح كف   –في معظم األحيان  - فقد شكبل ،االئتبلفية في إسرائيل

ليما الفرصة في الحفاظ عمى مصالحيما الفئوية وتطويرىا  أمما ىي   واليساري عمى حد سواء(،
 (.3،ص2015 )خطيب،

لى إقامة وطن قومي لمييود يتمتع بالشرعية، أي بموافقة الدول إحركة الصييونية منذ نشأتيا ىدفت ال
مؤسس الحركة  "ثيودر ىرتسل"من ىنا سعى  ،العظمى، ودول اإلقميم الذي ستنشأ فيو الدولة الوليدة

يود في قامة وطن قومي لميلى الحصول عمى موافقة الدولة العثمانية إلإالصييونية وزعيميا األول 
الرفض المطمق من سمطانيا عبد الحميد الثاني دفع ىرتسل لمتفكير في اتجاىات  نّ أال إفمسطين، 

 رجنتين.دا عن التجربة االستيطانية في األأخرى، كأوغندا وربما العريش المصري، ع

 فكرة الوطن القومي فقط وفقط في فمسطين، تن ثقل الصييونية الدينية بعد وفاة ىرتسل جعمأال إ
حتى  ،أيضاً  نما من الناحية الدينيةإ ،لتصبح فمسطين وجية الجميع، ليس من الناحية السياسية فقط

 (.12/12/2016)مركز رؤية لمتنمية السياسية  عند غير المتدينين
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 تيار الصييونية الدينية: المطمب الثاني:*

عمميات تيجير السكان عمى جزء من فمسطين، وقد رافق ذلك  1948أقيمت دولة "إسرائيل" عام 
تضم القدس والضفة ، والتي 1967الفمسطينية عام  يراضوالسيطرة عمى األرض، ثم احتمت باقي األ

 لى سيناء المصرية والجوالن السوري.إالغربية وقطاع غزة، إضافة 

، نظار تيار الصييونية الدينيةأمحط  من بين كل ىذه األراضي العربية الواسعة، كانت الضفة الغربية
مر الذي يمكن استغبللو لتحقيق المطامع في العقيدة الدينية الييودية، األلما ليا من بعد تاريخي وديني 

 الصييونية.

العربية المحتمة، بما فييا  يات، بدأ االستيطان يتغمغل بشكل تدريجي في األراضيفي بداية السبعين
ل مميز ومكثف في الضفة الغربية، القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجوالن، لكن بشك

نما إواليوم يبمغ االستيطان في الضفة ذروتو، فيو لم يحرم الفمسطينيين من التواصل الجغرافي فحسب، 
ن التيار االستيطاني الذي سيطر عمى فإ ،وأكثر من ذلك ،يقضي عمى حل الدولتين يفرض واقعاً 

و أجزاء ميمة منيا ألى ضم الضفة الغربية إالحكومة اإلسرائيمية الحالية، بدأ يدعو بشكل عمني 
 "إلسرائيل".

تجسد في مشاريع وبرامج لبعض األحزاب اليمينية، تنما إ فقط، ال تقتصر ىذه الدعوات عمى تصريحات
الدينية، الذي يبدو وكأنو يجتاح الضفة الغربية عبر المستوطنات والبؤر  ةخاصة تيار الصييونيوب

لى إو المنظمة، والكتل االستيطانية التي تفتت الضفة الغربية أة منيا االستيطانية، سواء العشوائي
 .اً مناطق منعزلة عن بعضيا بعض

كان في الضفة الغربية، ففييا قامت دولة "إسرائيل"  ويودية، فإن التاريخ العبري بمجمموفي العقيدة الي
سرائيل" بعد انقساميا. رض أالييودية الصييونية، فإن  ووفق معتقدات تيار القديمة ثم دولتا "ييودا وا 

لك من تقريب لعودة المسيح )مخمص لما لذ ،ن تبقى تحت السيطرة اإلسرائيميةأالضفة الغربية يجب 
لى بناء الييكل مكان المسجد إن تؤدي أالسيطرة عمى الضفة الغربية يجب وفي معتقداتيم فإن الييود(، 
 .المبارك األقصى
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زل عن مناطق الضفة الغربية، وكما يسمونيا ييودا والسامرة، ال يجوز فإن التنا ووفق فتاوي الحاخامات
ن ترك الضفة أ، فقد أوضح اليعيزر ممماد، وىو من رجال الدين المنتمين لمصييونية الدينية، شرعاً 

ن إعطاء العرب الموجودين فييا أو  ،الغربية خارج السيطرة اإلسرائيمية ممنوع وفق الشريعة الييودية
فسر تركيز الصييونية الدينية عمى وىذا ما يُ  ية بتمك التي يتمتع بيا الييود ممنوع أيضاً مواطنة شبي

 (21/12/2016)مركز رؤية لمتنمية السياسية، فة الغربيةضاالستيطان بشكل كبير في مناطق ال

حيث عارضت األحزاب الدينية قيام دولة  ،فتاوي الحاخامات في مجال السياسة الخارجيةظيرت و 
عودة البلجئين واالنسحاب من  نير األردن، وعارضت أيضاً  جنبية غربيّ أي سيادة أنية و فمسطي
كما طالبت بإلغاء قرار تجميد عمميات االستيطان، والعمل عمى تعزيز ىذا االستيطان وعدم  ،الجوالن
من المستوطنين، وأكدت عمى التمسك بالقدس أية مستوطنة ييودية من مكانيا، وضمان أإزاحة 
بدية لمدولة الييودية، ونادت بالعمل عمى تكثيف عمميات البناء في المدينة المقدسة أمة موحدة و كعاص

ثنية عمى رفع سقف مطالبيا المتطرفة مر الذي شجع األحزاب القطاعية والشوفينية واإلوضواحييا، األ
في  أيضاً  مر تجسدأ، مما زاد في وضع العراقيل بوجو التسويات عمى جميع المسارات، وىو أيضاً 

و أالقوانين المتعددة ومشاريع القوانين التي زادت من حجم القيود والشروط البرلمانية عمى أي قرار 
و يتعمق بتقييد االستيطان في أالمحتمة،  يجراء يتعمق بإعادة انتشار الجيش اإلسرائيمي في األراضإ

 .يىذه األراض

 ةمساوالخ ةعشر  ةة النتخابات الكنيست الرابعوفيما يمي بعض المقتطفات من برامج األحزاب الديني 
وىي كافية  ،وىذه البرامج مثل المحددات الدينية لؤلحزاب اليمينية ،1999و 1996 في عامي ةعشر 

 "المفدال"فقد طالب حزب  ،لمداللة عمى ما تسببو من مآزق وضغوطات عمى آليات التسوية مع العرب
 يأتي:بما  1996عام  مثبلً 

  عاصمة إسرائيل تحت سيادة إسرائيل.القدس الموحدة  

  لى الغرب إسيكون نير األردن الحدود األمنية الشرقية إلسرائيل ولن يكون ىناك جيش آخر
  منو.

 ةالقومية و من واليويفصل بين )اإلسرائيميين والفمسطينيين( يمبي حاجات األ. 

  ة.رفض حق العودبتسوية مشكمة البلجئين الفمسطينيين خارج دولة إسرائيل 

 سرائيميين تحت السيادة اإلسرائيمية.إبقاء معظم المستوطنين اإل 
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 وستطرح التسوية الدائمة التي ستتبمور في المفاوضات الستفتاء عام لممصادقة عميو.

نو ال أفإنيا تبني مواقفيا السياسية عمى أساس  ،ما بالنسبة لحزب شاس وسائر األحزاب المشياحيةأ
الدم الييودي، ومع ذلك فقد رفض "مجمس كبار التوراة " في  نلحق يالتنازل عن بعض األراض زيجو 

 )مرتضى، ض حياة الييود لمخطر.حزب اغودات يسرائيل االنسحاب من الخميل ألنو يعرّ 
 (8،ص2002

 ن تفرض رؤيتيا فيما يتعمق بمناطق الضفة الغربية، مؤسسةً أمن ىنا استطاعت الصييونية الدينية 
وىذا  ،خر الزمنأخر توراتي ذي عبلقة بعودة المخمص في واآلول تاريخي، ساسين: األأرؤيتيا عمى 

 شمل عمى مناطق الضفة الغربيةأكبر و أى ىذا التيار في فرض سيطرة دما يفسر الرغبة الجامحة ل
 (.21/12/2016ة )مركز رؤية لمتنمية السياسي

مكية حصرية لمييود، فمنح رض إسرائيل( بواسطة كل الييود المتدينين مأوكانت وال تزال تعتبر )
الذي يأمر كل و  ،الفمسطينيين السمطة عمى أي جزء منيا يمكن تفسيره وفق قانون المخبر الييودي

ر وقد فسّ  ،عطائيم ممتمكات ييوديةإو أ ،بمغ غير الييود عن شؤون ييوديةأييودي بقتل أي ييودي 
حيث  ،ابين، والذي قتل ألسباب دينيةئيمي اسحق ر اسر ىذا القانون في التحريض عمى رئيس الوزراء اإل

أكد القائل "يغئال عمير" في قاعة المحكمة أنو حسب الشريعة الييودية، عندما يقوم ييودي بتسميم 
نقذت أكثر بكثير من وصية "ال تقتل"، لقد أليية إقتل، وىناك أوامر ن يُ أرضو لمعدو يجب أشعبو و 

 . "سفاحينأرواح الييود بقتمي رئيس وزراء يصالح كبير ال

ىم نتائج حالة االلتباس التي صاغتيا الحركة الصييونية السياسية بربطيا الدين بالسياسة، أكان ذلك 
"في سبيل تحقيق الوطن  والدين والسياسة ةحيث ربط مخططي الحركة الصييونية بين التاريخ والجغرافي

ولة إسرائيل( واتفاقية دن )عبلإمن ميثاق  كد ىذا الربط كبلً أرض فمسطين، و أالقومي لمييود عمى 
السياسية، وحركة واسعة في استيطان األراضي  الفتاويفي  مكاناً الوضع الراىن، التي أعطت لممتدينين 

، ىي "غوش امونيم"الفمسطينية، وكانت النتيجة العممية لدور المتدينين وحركة االستيطان التي تمثميا 
الفمسطينية المحتمة، وعمى قطاعات  يي األراضتأثيرىا المباشر عمى تصرف السمطات الرسمية ف
 (2007 )عمي، واسعة من المجتمع الييودي في إسرائيل وفي الخارج

وىذا ما جعل الحكومات اإلسرائيمية المختمفة تشجع حركة االستيطان في أراضي الضفة الغربية وقطاع 
اطع لدولة إسرائيل الكبرى، ، حيث وفرت األصولية الييودية التعريف الحاسم والق1967غزة منذ سنة 

امونيم االستيطانية الواسعة النفوذ، والتي مزجت النظرة الشاممة الكمية  "حركة غوش"التي كان روادىا 
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في  كثر القادة نفوذاً أبمن فييم بعض  ،لؤلصوليين الييود والعممانيين القوميين المبالغين في التطرف
 ،مرجع سابق(2013يل)األغا،إسرائ

نتاب التيديد الديمغرافي اإسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة المكتظين بالسكان العرب، بعد احتبلل 
)ييودا  يطراف النظام السياسي اإلسرائيمي حول مستقبل أراضأالعربي القادة في إسرائيل، واختمف 

 مرين رئيسين:أجمعوا عمى أالسامرة( وسكانيا، ولكنيم 

ة إسرائيل األبدية، وفي ىذا السياق تم ضم القدس : توحيد مدينة القدس وجعميا عاصماألول -
 .1967وجعميا عاصمة إسرائيل األبدية عام 

عمييا، وفق  اتنازعً م يواعتبار الضفة والقطاع أراض 1967لى حدود عام إ: ال عودة الثاني -
ىذا االجماع استمرت السياسة اإلسرائيمية يصاحبيا دعوات الصييونية الدينية والمستوطنين 

قامة المستوطنات عمييا، مع عدم  ،الفمسطينية يفق عمى ضم المزيد من األراضبالتوا غفال إوا 
خاصة األقمية العربية الفمسطينية في إسرائيل "التي بو  ،موضوع التيديد الديمغرافي لمعرب

لى خمق رأي عام في إسرائيل إعبلم إسرائيمي متحيز أدى من إمورس بحقيا سياسات تمييزية 
و تحديد النسل لدى العرب في إسرائيل، وقد شيدت سنوات الثمانينات أ ،رانسفيريؤيد سياسة الت

في % 50لى حوالي إرتفعت وا% مؤيدة لمترحيل، 40-30نخبة شعبية صمبة تتراوح بين 
 % مع توقيع اتفاق أوسمو.30لى إ، ثم تراجعت 1992مطمع سنة 

لى تضارب نتج عنو إالتي أدت  ،لكثيرةلو االنشقاقات ان استخدام الصييونية لمدين الييودي، كان إ
، والتي بدأت في تحدي 1967تجميع الييود المتدينين قوة متجددة ليم، خاصة بعد نتائج حرب عام 

ة اتخاذ القرارات الرئيس - لى حد ماإ -عاقت أو ، (2013 غا،)اآل وتغيير ماىية المشروع الصييوني
، بسبب التحوالت االجتماعية 1967منذ عام في إسرائيل، حيث بدأت أزمة صنع القرار السياسي 

 (2008 )حيدر، جماع في السياسة الخارجية وخاصة حول القضية الفمسطينيةوالثقافية، وغياب اإل

لدى كبير  بشأنحظى وت ،عدىا الجماىيري والسياسي في تمك الفترةىذا لوجود قوة ضاغطة ليا بُ يعود 
عمى الرغم من ذلك و  ،يمانيةودعواتيا اإل "غوش امونيم" وىي كتمة ين،السياسيين والجميور اإلسرائيمي

ياسيين اإلسرائيميين، ذىان السأ)إسرائيل( ماثمة في  استمرت مشكمة التيديد الديموغرافي التي تواجو
المحتمة وسكانيا من شأنو تغيير الطابع الييودي لمدولة، وعميو لم تجد الحكومات  يوضم األراض
 يرات الجغرافية والسكانية التي تستطيع بيا مستقببلً يحداث التغإضي في لمُ ماميا سوى اأاإلسرائيمية 

 عمى العرب.مناسبًا فرض السبلم الذي تراه 
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ني عمييا التي بُ  ويعود لؤلفكار التي طرحيا مناحيم بيغن بشأن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة
ل، حتى في عيد حكومات حزب العمل، اتفاق كامب ديفيد، أثر كبير في السياسة التي اتبعتيا إسرائي

ويمخص طاىر شاش  ،حيث أصبحت صيغة كامب ديفيد الصيغة المطروحة لمتسوية منذ ذلك الوقت
 مستشار الوفد الفمسطيني في المفاوضات، االستراتيجية بشأن التسوية القضية الفمسطينية بالتالي:

 ية وقطاع غزة وسكان ىذه تقميص القضية يجعميا قاصرة عمى تحديد مستقبل الضفة الغرب
  المناطق.

 واستبعاد القرارات التي 338و 242من اس قراري مجمس األن تجري المفاوضات عمى أسأ ،
  أصدرتيا األمم المتحدة بشأن القضية الفمسطينية.

 .يستمر االحتبلل اإلسرائيمي حتى يتم االتفاق عمى الوضع الدائم  

  تواجو واقع مر أنتقالية، لفرض اضي خبلل المرحمة اإلتواصل إسرائيل إجراءات الضم وتيويد األر
 بو الفمسطينيين في مفاوضات الوضع النيائي.

ية تسوية مع العرب، دخمت إسرائيل مسار التسوية أاالستراتيجية وبأفكار مناحيم بيغن حول  بيذه
جانب، وفكرة  ات القرن الماضي، يبلحقيا الياجس الديموغرافي واألمني منيالسياسية في أوائل تسعين

خر، ومع ذلك ال تزال الخبلفات رفين من الجانب اآلإسرائيل الكبرى ومؤيدييا المتدينين المتط يأراض
يديولوجي عمى حدود يل، ولم يستقر الفكر السياسي واألالداخمية شديدة بشأن الحدود النيائية لدولة إسرائ
من في إسرائيل، والتي ومتطمبات األ ةوغرافيسياسة والديمدولة إسرائيل، وىذا يعود لتجاذبات الدين وال

وية السياسية، وعمى الرغم بمجمميا شكمت عوائق رئيسة بما يتعمق بالجانب اإلسرائيمي بشأن عممية التس
م، واالعتراف اإلسرائيمي بمنظمة 1987حدثتيا االنتفاضة الفمسطينية عامأ، فإن التطورات التي من ذلك

"جعل  عبلن المبادئ،إعقاب عقد اتفاق ألمشعب الفمسطيني في  ممثبلً التحرير الفمسطينية كطرف آخر 
ال إلفكرة إقامة الدولة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة،  أً إسرائيل والرأي العام اإلسرائيمي ميي

نشائيا ليست ىي التي تحقق آمال الشعب الفمسطيني، وبنفس إن الدولة التي توافق إسرائيل عمى أ
التي ىي  ،زال المخاوف والشكوك تساور الكثير من االسرائيميين بشأن تمك الدولة الفمسطينيةت الوقت ال

 .(285،ص2011، )أبو عودة رض إسرائيل المقدسةأفي معتقدىم الديني جزء من 

 اً أساسي اً دور  تؤدي ،خاصة الدينية منياوب ،المحددات الدينية والعقائدية لؤلحزاب اليمينية نّ أن لنا تبيّ 
يدولوجية ىم القوى األأالدينية القومية من  الموافق وتعدّ  ،عمى صعيد الحياة السياسية في إسرائيل االً وفعّ 

قبل أي  ،مواقف األحزاب من موضوع الحل السياسيىذا بيظير ، العقائدية الدينية ليذه األحزاب
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ىذه األحزاب  نّ إث حي ،تنازالت قد تقوم بيا حكومة إسرائيل لموصول لحل سياسي مع الفمسطينيين
نيا تعتبر كل فمسطين ىي )أرض أل ،مناطق في الضفة المحتمة عنتعارض بشكل مباشر أي تنازل 

 إسرائيل الكبرى(.

األحزاب الدينية  تؤديويضا في الدور الذي أويبرز دور األحزاب الدينية ومحدداتيا الدينية اليمينية 
مشروعيا االستيطاني في الضفة والقدس المحتمتين، ودعميا لمحركة الصييونية في تنفيذ  ،الصييونية

جمب لوذلك  ة،ومبتدع ةفتوراتية دينية محرّ  وفتاوٍ  ربطيا لبلستيطان في الضفة والقدس بنصوصٍ بذلك و 
عداد كبيرة من المستوطنين الييود لبلستيطان في الضفة والقدس منذ احتبلل الضفة والقدس المحتمتين أ

 .1967 سنة
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 :المحددات السياسية المبحث الثاني: 

 :كومات اإلسرائيمية اليمينيةالمطمب األول: توجيات الح*

 ،التوجيات السياسية لمحكومة اإلسرائيمية اليمينية التي يقودىا بنيامين نتنياىو فيىذه المحددات تظير 
سياسية التحوالت وفي الالتسوية السياسية بشأن  ، تظير بوضوحيمينية متطرفة اً والتي تضم أحزاب

لشركائو في االئتبلف لمحكومة  رئيس الوزراء نتنياىو قدم تنازالت نّ إحيث  ،واجتماعية وديمغرافية
من ناحيتي الميزانيات  ساساً أوالتي حققت مطالب جميع الشركاء، و  وحكومتو الرابعة، 34 سرائيمية الاإل
حكومة  - ربما كمرحمة أولى - ن يؤلفأعمى  عمى إصراره عٌ قاط دليلٌ ليو "القضايا المبدئية"، *و

، ونتنياىو ىو المشكمة األساسية حيث انو يفقد الشرعية بتنازلو عن )ارض  يمينية وحريدية ضيقة
في العبث في السياسة في الدولة وعممية السبلم إسرائيل (لذلك ىو المشكمة في منحو حيز لممتطرفين 

ون الذي كان لو موقف واضح ولكن ىو الذي قال :ان وموتيا باالختبلف مع سيد االستيطان شار 
 وىو عمل عمى ذلك عبر اخبلء مستوطنات غزة .السبلم يحتاج الى تنازالت مؤلمة 

 تركيبة الحكومة الجديدة وخطوطيا العامة: -

ونالت ثقتو في اليوم  ،14/5/2015عمى الكنيست في  (34 )ال عرضت الحكومة اإلسرائيمية الجديدة
 ا.عضوً  59عضو كنيست مقابل معارضة  61ييد أنفسو بت

تضم مجتمعة  ،وىي خمسة أحزاب يمينية وحريدية متطرفة ،لى دعم أحزاب االئتبلفإوتستند الحكومة 
 مقاعد(؛ 10) برئاسة موشيو كحمون "كمنا" مقعدا(؛ 30) كنيست موزعين كالتالي: "الميكود" اعضوً  61

 مقاعد(. 6) "ييودات ىتوراة" (؛مقاعد 7) "شاس" مقاعد(؛ 8) "البيت الييودي"

والتي تمثل  ،مي الخطوط العريضة لحكومة نتنياىو الرابعة بما يتعمق بالمفاوضات السياسيةيوفيما 
 تسوية السياسية:لمفي محددات األحزاب اليمينية اإلسرائيمية 

رض إسرائيل وطنو القومي أي فلمشعب الييودي الحق غير القابل لمنقض في دولة سيادية  (1
  التاريخي.و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتي حددىا االئتبلف الحكومي. 34*المقصود بيا برنامج حكومة الميكود ل 
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وتسعى التفاق سبلم مع الفمسطينيين ومع جميع  ،كومة ستدفع العممية السياسية قدماً الح نّ إ (2
ذا ما تم التوصل ا  و ، جيراننا، من خبلل الحفاظ عمى مصالح إسرائيل األمنية والتاريخية والقومية

ذا ما اقتضت الحاجة ا  نو سيطرح كي تصادق الحكومة والكنيست عميو، و إلى اتفاق كيذا، فإ
  نون القائم، فسيتم طرحو لبلستفتاء العام.بموجب القا

من الشخصي من القومي وتحصينو، وتوفير األجل توطيد األأستعمل الحكومة بشكل فاعل من  (3
 لمواطنييا من خبلل محاربة العنف واإلرىاب بصورة حازمة.

ستحافظ الحكومة عمى طابع الدولة الييودي وتراث إسرائيل، وستحترم األديان وعقائد أبناء  (4
  بما نصت عميو وثيقة االستقبلل. الديانات األخرى التزاماً 

د الحكومة الجديدة ن تصعّ أمن المتوقع  ونإف عمى صعيد العبلقة مع الفمسطينيين في الضفة المحتمة،
اجتماع عقدتو الحكومة في  يممارسات االستيطان واالحتبلل )وىو ما انعكس عمى نحو مباشر في ثان

-2016ينص عمى وضع خطة خماسية لتنمية القدس الموحدة في الفترة  تخاذ قراراب 19/5/2015
 ن تصعد نيجيا القائم عمى إدارة الصراع مع الفمسطينيين وليس عمى حمو.أو  (،2020

وىو  خر.آ شعارإلى إبقاء تسوية القضية الفمسطينية معمقة حتى إييدف نتنياىو من وراء ىذا النيج و 
منطقة الشرق األوسط  نّ أة جّ بحُ  ،2011ربيع العربي" في سنة حداث "الأنيج يجاىر بو منذ فجر 

 األوضاع اإلقميمية ال تسمح بذلك. نّ أل ،ن ال مصمحة إلسرائيل بتغيير الوضع القائمأ، و تتغير كمياً 
حيث  ،15/5/2015ول اجتماع عقدتو الحكومة في أوشدد نتنياىو عمى ىذا خبلل كممتو في مستيل 

من  أمسواء من قريب  ،منناأولية وصرامة مع المحاوالت لتحدي حدودنا و "سنتعامل بحزم ومسؤ  قال:
، ليناإإزاء جميع التحديات الموجية  ءحمرا لدينا خطوطاً  نّ أن يدركوا أوعمى جميع أعداء إسرائيل  ،بعيد

ضاف: "سنواصل أ. و وكانت ىذه سياستنا في الحكومات السابقة، وستستمر في الحكومة الحالية أيضاً 
 ،من المواطنين اإلسرائيميينمع الحرص عمى المصالح الحيوية أل ،لدفع التسوية السياسية قدماً  الجيود

الغتنام الفرص الناتجة من التطورات اإلقميمية ومحاور العمل الجديدة  -بموازاة ذلك  -كما سنسعى 
 في الدول المعتدلة والمسؤولة في محيطنا".

جمعيات قانون يقيد ال ستعمبلن عمى سنّ يما نأو"البيت الييودي  وجاء في االتفاق االئتبلفي بين الميكود
من الخارج بيدف كبح  نسان، وال سيما في المناطق المحتمة، وتتمقى تمويبلً التي تتابع قضايا حقوق اإل

 عمميا.
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، الممثل عن حزب "البيت "يمي بن دىانإ"وبموجب االتفاق تم تعيين عضو الكنيست الحاخام 
لوزير الدفاع اإلسرائيمي، وتفويضو المسؤولية الكاممة والحصرية عن كل ما يتعمق  نائباً  الييودي"،

 باإلدارة المدنية في الضفة الغربية.

عنصرية  راءً آاألوساط الدينية المتشددة واليمين االستيطاني المتطرف، ويحمل  "بن دىان"ويمثل 
كثر من أفي  آلراء والمواقف جياراً خاصة. وقد عبر عن ىذه ابواضحة ضد العرب عامة والفمسطينيين 

 ،رسمياً  حكومياً  شغالو منصباً وقت إ ،2013أغسطس  1طمقو في أبرزىا موقف عنصري أمرة، كان 
ىو نائب وزير األديان في الحكومة اإلسرائيمية السابقة، وذلك في مقابمة أجرتيا إذاعة إسرائيمية تدعى 

 (.2015 )شمحت، دمية"آدميين بل حيوانات آليسوا  "الفمسطينيون، في نظري، وقال فييا: "راديوس"،

 ،احتفال خاص أثناءوظيرت المحددات السياسية أيضا بشكل جمي في خطاب نتنياىو في الكنيست 
واستئناف النشاط االستيطاني الييودي  ،عمى حرب األيام الستة اً ن عاميحياء ذكرى مرور خمسأقيم إل

من يمشون  ،ابو: "يسرني لقاء العديد من األصدقاء ىناوىذه مقتطفات من خط ،في الضفة المحتمة
رواد جيمنا ىذا،  نكم حقاً إين، طميعة االستيطان منذ عشرات السن فيمعنا منذ سنوات طويمة، ويقفون 

  ."الذين يحبون الدولة ويقيمون الواحات في وسط الصحراء

 ."بمدة جديدة في ييودا والسامرة ن أكون رئيس الوزراء األول بعد عشرات السنين الذي يبنيأيشرفني "

فكما رفع جيش الدفاع عممنا في ييودا والسامرة وفي الغور، إنو لم  ،يجب التشديد عمى تمك النقطة"و
، لم 1948يسيطر عمى منطقة سيادية تابعة ألي دولة أخرى، فحقيقة تواجد األردنيين ىناك بعد 

 ."وليع الد  بو من قبل المجتم تمنحيم أي حق عمى األرض معترفاً 

وغرستم  نتم أصدقائي المستوطنين، قد بنيتم بيتاً أعودتنا لربوع وطننا تحقيق لمعدالة وممارسة لحقنا، و "و
مع بعضكم، بشكل عدة يتين مرات ر بأياديكم العارية شجرة، وقد نمت شرف غرس شجرة بيدي العا

 ."من األماكننما في شيمو وغيرىا ا  ، ولكن ليس ىناك فحسب، و "غوش عتصيون"خاص في 

لى تسوية مع جيراننا الفمسطينيين، سنواصل الحفاظ عمى مشروع إغبة في التوصل لى جانب الر "إو
 ."مى بالمسؤولية وبالرشدحاالستيطان وتعزيزه، ونعمل ذلك بشكل يت

وقمت ذلك لمرئيس ترامب، وقمت ذلك عمى  ،وأقول وقمت لمرئيس أوباما ،ريد إيفاءكم بالتفاصيلو "أ
مام الكونغرس األمريكي، وأقول ذلك في كل مكان مع مئات الزعماء أوقمت ذلك  ،مم المتحدةمنبر األ

 ."لى ىناإالذين يصمون 
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اتخذناىا. ويقضي خرين بعدما قميا لآلنوتم  ،جماعباإل لقد عقدنا جمسة لمجمس الوزراء واتخذنا قراراً "و
لى ىنا اليوم ألحييكم عمى إلقد جئت  السامرة.نحاء ييودا و أننا نبني في كل بألقد قمنا  القرار بما يمي:

سنواصل الحفاظ عمى االستيطان وسنواصل الحفاظ عمى دولتنا ، العمل الكبير ولمقول بصورة واضحة
 (.6/6/2017 )ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيمية، سويا.

ل الييود في العالم، )دولة إسرائيل( ىي دولة ك نّ أواليمين اإلسرائيمي يرفع شعار القومية الييودية و 
تفاق في )إسرائيل( الحفاظ عمى شكميا الييودي القومي، واليمين يؤيد التعامل بالقوة العسكرية اويوجد 

 مع المقاومة الفمسطينية، والغالبية في اليمين اإلسرائيمي تؤيد فكرة إسرائيل الكبرى عمى كل فمسطين.

 أولويات السياسة اإلسرائيمية:

التي باتت تشكل أعمدة  التي تعود الى العنصرية الييودية ثوابت االستراتيجيةمجموعة من التوجد 
والحكومة الحالية اإلسرائيمية بصفتيا الميكودية  ،وحزبيّ  جماع شعبيّ إومحل  ،لمسياسة اإلسرائيمية

تريد تحقيقيا، وتأتي ىذه األولويات استجابة طبيعية لمجموعة من المخاطر  ىدافٌ أواليمينية لدييا 
و تحديات أفإسرائيل اليوم تعيش ثبلث أزمات  ،ن عمييا مواجيتياأالتيديدات التي ترى إسرائيل و 

زمة القيادة، والتحدي الثالث ىو أزمة اليوية، والتحدي الثاني ىو أىو  التحدي األول :، وىيسياسية
 (.2011)نعيرات ،زمة السياسيةاأل

وبسبب ارتفاع أسعار الشقق وقمة مساحة  ،رو االحتياج السكني وباقل األسعاوالتحدي الرابع ى
األراضي المتاحة لمبناء مقابل زيادة الطمب بيذا الشأن ،شرعت دولة االحتبلل في خطة استغبلل 

 األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من اجل حل المشكلة )النعامي ،العربي الجديد(.

رسم  وتمّ  ،م2003جماعات منذ عام الوبناء عمى ىذه المخاطر تولدت في إسرائيل مجموعة من ا
 لى أعمدة لمسياسة اإلسرائيمية.إبحيث تحولت  ،عمى ىذه االجماعات السياسة العامة بناءً 

واالعتراف ، واستيطانياً  توسيع الدولة الييودية جغرافياً و ، ييودية الدولةبرز ىذه االجماعات: أومن 
وىي رفض  ،سياسة العامة اإلسرائيميةجماعات محاور ال، نتج عن ىذه االبالشعب الفمسطيني

 .الفاصل لى إسرائيل واستكمال بناء الجدارإوضم الكتل االستيطانية  ،االنسحاب من جانب واحد

نيا أفإن ىناك مجموعة من التحديات التي باتت إسرائيل تصنفيا عمى  ،ا في عيد حكومة نتنياىومّ أ
حراك االجتماعي والسياسي داخل المجتمع إسرائيل أوال، وتواجو طبيعة ال مخاطر جديدة تواجو

ومنيا ما ىو  ،لو جذوره السابقة عمى إسرائيل التعامل مع ىذه المخاطر، فمنيا ما نّ أ، و ثانياً  اإلسرائيمي
والتي ينطوي  ،زمةوتحولت سياسة ييودية الدولة كحل لؤل ،جديد، فأزمة اليوية بقيت العنوان الرئيس



53 
 

 نّ أبمعنى  ،ة العامة اإلسرائيمية، الزاوية األولى ىي الحق التاريخيّ عمييا مفيومان من زاوية السياس
الحل السياسي ىو حل وسط تقدم عميو  نّ إفوبالنتيجة في كل فمسطين،  تاريخياً  إسرائيل تمتمك حقاً 
لى دولة، إلى عدم ارتقاء ما سيمنح لمفمسطينيين إلمفمسطينيين، وىذا بالتأكيد سيقود  إسرائيل وليس حقاً 

لى إن مفيوم التبادلية سيعني انتقال جزء من الكثافات الشعبية العربية داخل إسرائيل أزاوية الثانية وال
لغاء يدور حول إن الحديث لم يعد يدور حول حق العودة بمقدار ما أالدولة الفمسطينية، وىذا يعني 

 (.204-179،ص2011 )نعيرات، الوجود العربي الفمسطيني داخل الخط األخضر

لمييود الحق في  نّ أكانت فكرتو الرئيسة " "مكان بين األمم" ووزراء الحالي نتنياىو في كتاب يسورئ
لى العالم كمو "عمى إنظر يو  ،ن العرب ىم الذين اغتصبوا األرض من الييود"أإسرائيل، و  رضِ أكامل 

ى عبلقة إسرائيل لإنظر ين البلسامية موجودة في جذور ىذا العداء"، بينما أو  ،نو معاد لدولة إسرائيلأ
عمى الرأي  عنيفاً  ىجوماً  ن  نيا صراع دائم بين قوى النور وقوى الظبلم"، وشَ أالعالم العربي "عمى مع 
 ،ىذه المشكمة مصطنعة نّ أورأى  ،المشكمة الفمسطينية ىي لب الصراع في الشرق األوسط نّ إ :القائل

لى تسوية مع منظمة التحرير ىو إلوصول ا نّ أرأى و نكر عمى الفمسطينيين الحق في تقرير المصير، أو 
 (.1،ص2009 )الشريف، مر مستحيلأ

ا المحدد الثاني لؤلخطار المستجدة ىو ما تطمق عميو إسرائيل "اإلرىاب" المتمثل بفصائل المقاومة مّ أ
  الفمسطينية.

نتيجة لطبيعة و  ،فيو ما تواجيو حكومة نتنياىو بصفتيا حكومة يمينية أوالً  ،خطارخر لؤلا المحدد اآلمّ أ
، ىذا التحدي يفرض عمى ثانياً  االئتبلف الحاكم كونو يمثل أطياف التطرف السياسي في إسرائيل

وا ؤ والمراقبين لمشأن اإلسرائيمي تنبالعديد من المحممين فالحكومة اإلسرائيمية تحدي البقاء في الحكم، 
 ،حزاب االئتبلفي بالنسبة أللمحكومة عدم القدرة عمى االستمرار، ىذا التحدي استراتيجي وجوىر 

، لذا نرى حرص ىذه الحكومة و جانبي بالنسبة لمحكومةنّ أدا بَ  نْ ا  و  ،دولوجية االجتماعيةلؤل جياٌض وا  
 في المحافظة عمى الحكم.
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 المطمب الثاني: المحدادت السياسية وقوانين الكنيست:*

 السياسة اإلسرائيمية في حكومة نتنياىو الثابت والمتعرج:

 : ييودية الدولة:أوالً  -

 جماع حزبيّ إثبات ىذا المحور في السياسة اإلسرائيمية يأتي نتيجة لعدة عوامل ودوافع، فيو محل  نّ إ
جماع القوى السياسية الخارجية إكذلك ىو محل  ،قصى اليسارألى إقصى اليمين أمن  إسرائيميّ 

لتماسك االجتماعي انو يحافظ عمى أكما مريكية، اإلسرائيمية، وبالذات الموبيات في الواليات المتحدة األ
ن المستوطنات وطبيعة النمو أضم المستوطنات، فمن المعموم بشأن  الى حد مافي إسرائيل 

 نّ إا من الناحية السياسية فمّ أسنادات دينية، يا لديو إاالجتماعي والسياسي واالقتصادي الديمغرافي داخم
 :أبرزىا، ىذا البعد يحقق إلسرائيل مجموعة من الحمول

قمية العربية في )إسرائيل(، وبالذات ديناميكيات التوجيات السياسية لؤلحل إشكالية التطورات داخل  -1
ما تطمق عميو  عمى موضوعةىذه الحمول بحيث تصبح  (الدولة لكل مواطنيياقضية )فيما يخص 

 )انعيرات، ا مستقببلً عبارة عن كتمة حرجة ال وزن لي 1948ليصبح عرب إسرائيل القنبمة الديمغرافية، 
 (،مرجع سابق2011

لفية الثالثة بسمسمة من الممارسات لتحويل موضوع الدولة لذا قامت السياسة اإلسرائيمية منذ بداية األ
 اإلسرائيمية. عمى مستوى العبلقة الفمسطينيةأم سواء عمى صعيد األقمية العربية  ـلى حقيقةإالييودية 

العشرات من التشريعات التي تجعل من الدولة  نيست اإلسرائيمية بسنّ فعمى المستوى الداخمي قامت الك
درجت العديد من مشاريع القوانين أفقد  ،الييودية حقيقة وليست الدولة الديمقراطية الممثمة لكل مواطنييا

من  كلّ عمى عام مدة عقوبة السجن ل بفرضوالقاضي  ،منيا قانون النكبة ،عمال الكنيستأعمى جدول 
 ترفض االعتراف بدولة إسرائيل كدولة "ييودية ديمقراطية". أفكاراً ج روّ يُ 

القانون ىذا يمزم  إذ ،م2006لى عام إالذي تعود جذوره  ،يو قانون الوالءفا القانون األخطر مّ أ-2
 (،مرجع سابق2011)نعيرات، أعضاء الكنيست بالحفاظ عمى الوالء لدولة إسرائيل

يقضي بفرض السيادة اإلسرائيمية عمى  ، والذيحزب الميكودخر ىذه القوانين ما صوت عميو آو -3
لممثمي الميكود في الحكومة  وبيذا التصويت سيكون ممزماً  ،الضفة الغربية وقطاع غزة وغور األردن

 ،والكنيست، وبعد نجاح حزب الميكود في التصويت عمى قانون فرض السيادة اإلسرائيمية عمى الضفة
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نت عن يعامة افيغدور ليبرمان وحزب البيت الييودي بزعامة نفتالي بأعمن حزب إسرائيل بيتنا بز 
 (.2017 )وكالة معا اإلخبارية، ثناء التصويت في الكنيستأدعميم القرار 

لى إو غالبيتيا أفي جوىر مشروع اليمين الذي يطمع في ضم الضفة الغربية كاممة  وىذا يصبّ 
 ،ن بضم الضفةقطاب اليمين من يقول: لنقم اآلأفمن  ،)إسرائيل(، وىو ال يعرف كيف يبدأ ىذه العممية

)ج(  ن مناطقلنضم اآل: ومنيم من يقول. رض إسرائيل الكاممةأرضنا أفيذه  ،وال نيتم لما يقول العالم
% من 60كثر من أوتشمل كل المستوطنات وتشكل  ،التي ىي تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة

 ،وخاصة الغربية من القدس ،ن لنبدأ بضم بعض المستوطناتوآخرون يقولو  .مساحة الضفة الغربية
وعمى ضم  ين الفمسطينيين وافقوا عمى تبادل األراضأعمى اعتبار  ،وبعدىا الكتل الكبرى في الضفة

 (.7/1/2018)جريدة األيام، إسرائيل لمكتل االستيطانية القريبة من خط الحدود

لتحرير ييودا والسامرة، بجانبيا القدس عاصمتنا  وجاء في نص مشروع القرار:" في الذكرى الخمسين
جل السماح بالبناء الحر، أاألبدية، تدعو المجنة المركزية لميكود قيادات الميكود المنتخبة لمعمل من 

)سما  وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتيا عمى مجمل المجال االستيطاني المحرر في ييودا والسامرة.
 (.13/12/2017اإلخبارية،

دت وزيرة القضاء اإلسرائيمية "ابيمت شاكيد" نيتيا تطبيق القانون اإلسرائيمي ليشمل مناطق الضفة وأك
القانون  نّ إ" حيث قالت: ،رض إسرائيل""المؤتمر القضائي أل فيالغربية المحتمة، وذلك خبلل حديثيا 

من وزارة الجيش  شكمت طاقماً أنيا: "وأضافت  ن".اآل سيسري عمى مناطق الضفة الغربية بعد عام من
 لى أوامر من القائد العسكري لممناطق".إلبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويميا 

مشروع القانون سيتم  " أنّ "شيبل الدار وفي نفس السياق، ذكر قائد المستوطنين في الضفة الغربية
تعيدات من وزراء نو حصل عمى بألى حزب "الميكود" اليميني، إ، وذكر الدار الذي ينتمي تمريره قريباً 

ع ضم الضفة شر  قانون يُ  ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت الييودي اليميني المتطرف، أنو سيتم سن  
 )الصفدي، س أولويات كتل اليمين البرلمانية".أن ىذا المشروع سيكون عمى ر أالغربية المحتمة، و 

2016.) 

نت" ين بارزين، مثل وزير التعميم "نفتالي بن وزراء إسرائيمييألى إنوىت صحيفة معاريف العبرية قد و 
% من 60في البداية ضم مناطق "ج" والتي تشكل  ،يقترحون ضم الضفة الغربية "بشكل متدرج"

لف عربي، أ 70لف ييودي وأ 400: مناطق ج" تضم وأضافت "معاريف" مساحة الضفة الغربية.
ن مجمس أوأوضحت  و حق اإلقامة.أا الحصول عمى المواطنة اإلسرائيمية مّ إوسنعرض عمى العرب 
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قانون ضم الضفة الغربية بأسرع  ن  المستوطنات الييودي قد شكل "لوبي" داخل البرلمان، لمدفع نحو سَ 
:"رئيس تجمع مستوطنات غوش عتصيون في الضفة المحتمة" شيبل نّ أصحيفة الوذكرت  وقت ممكن.

والبيت "الييودي" بالتصويت لصالح  الدار" حصل عمى تعيدات من وزراء ونواب من حزبي الميكود
 .)معاريف العبرية( المشروع.

قانون ضم الضفة  داخل البرلمان لمدفع نحو سنّ  ن مجمس المستوطنات الييودي يشكل تحالفاً أذكر يُ 
عمى  ،ن قادة مجمس المستوطنات مستعدون لتطبيق قرار الضم بالتدريجأل ،الغربية بأسرع وقت ممكن

سيا "معالي أستوطنات التي تحيط بالقدس وعمى ر دوميم الذي يضم كل المأع ضم تجم ن يتم أوالً أ
 (،مرجع سابق2016 )الصفدي، ادوميم" كبرى مستوطنات الضفة الغربية

ن الحكومة اإلسرائيمية شرعت في تحويل إما عمى صعيد العبلقة مع السمطة الفمسطينية والمحيط فأ
طراف التفاوض أاسيتين: األولى تتمثل في مطالبتيا مر واقع عبر خطوتين أسألى إييودية الدولة 

المفاوضات، والثانية سياسة بناء الجدران، فقد شرعت حكومة باإلقرار بييودية الدولة قبل الشروع 
سرائيلمالسمناطق بين  االحتبلل باالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري )جريدة  طة الفمسطينية وا 

 (8/12/2009معاريف العبرية يوم 

 االستيطان: -ثانيا: -

برز محددات السياسة اإلسرائيمية، فاالستيطان يحقق لحكومة إسرائيل ىدفين أحد أاالستيطان يعّد 
لغاء فكرة الدولة الفمسطينية المستقمة وكاممة إاألول: تحقيق االنسجام الداخمي، والثاني: ، ميمين
ت تتشكل داخل التجمعات االستيطانية بدأ ،فمنذ اإلعبلن عن خطة االنسحاب من قطاع غزة ،السيادة

قدام إتجاه التخوف من وذلك  ،بالعقمية الجمعية" لدى المستوطنين"في الضفة الغربية ما يمكن تسميتيا 
وا يتوغمون داخل أفبد ،نسحاب مماثمة في الضفة الغربيةاالحكومة اإلسرائيمية عمى تطبيق خطة 
مع بروز التحوالت اليمينية في المجتمع خصوصًا يا، شكالأالمؤسسات السياسية اإلسرائيمية بمختمف 

 لى التوجيات اليمينية.إغمب المستوطنين ينتمون أاإلسرائيمي، وكما ىو معموم فإن 

داخل الكنيست،  ،التوغل داخل المؤسسة اإلسرائيمية من قبل المستوطنين طال كل المؤسسات
عن  ستيطان في عالمنا المعاصر بات مختمفاً والحكومة والجيش، والمؤسسة المدنية عمى حد سواء، فاال

جل أسرائيمية من متقدمة لمدولة اإل ن يكون، فمم تعد المستوطنات خطوطاً ألو  ريدَ أُ االستيطان كما 
ما من أ ،نما باتت المستوطنات عبارة عن حدود، ىذا من ناحية البناء المعماري، إالحماية األمنية فقط

دولة داخل دولة" نتيجة ب"بـ  اتت المستوطنات عبارة عما يمكن تسميتوناحية البناء األيديولوجي فقد ب
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يدولوجي الذي نما في السنوات األخيرة داخل المستوطنات، فمقد تحولت لطبيعة الحراك الديني واأل
% من سكان 4-3ففي حين تبمغ نسبة المستوطنين  ،لى بعد سياسي من الدرجة األولىإالمستوطنات 

 %10أي بنسبة  ،نائباً  12بمغ  ةدىم في الكنيست الثامنة عشر ن عدأنجد  ،إسرائيل
 (.،مرجع سابق2011نعيرات،)

    -فاالستيطان في عيد حكومات اليمين )حكومة نتنياىو( يؤدي ثبلثة أدوار رئيسة في السياسة العامة: 
لقومي، والدور يدولوجي الذي يتمثل في نمو التيار الديني والتيار الديني االدور األ: الدور األول -

ازدياد في وتيرة الثقل الديني يوجد الرمزي، والثقل السياسي. فعمى صعيد الدور األيدولوجي االجتماعي 
% من مجموع 29وتعاظمو في إسرائيل وداخل المجتمع اإلسرائيمي، اذ تبمغ نسبة المتدينين في إسرائيل 

ن إسرائيل إمريكية، فت الوطنية األحسب دراسة أجريت لصالح مجمس االستخبارابنو و أال إالسكان، 
% 60حيث سيشكل الييود المتدينين والعرب ما نسبتو  ،ستفقد طابعيا العمماني خبلل العقدين القادمين

 )النعامي، شبكة النبأ المعموماتية(. % من أصحاب حق االقتراع.40أي  ،من طمبة المدارس

ن غالبية المستوطنين في أنجد  ،االستيطان وعند الحديث عن العبلقة بين ىذه التوجيات وأثرىا عمى
وقد زادت ىذه  ،%من المستوطنات يقطنيا مستوطنون متدينون50والضفة الغربية ىم من المتدينين، 

 (،مرجع سابق2011نعيرات،) 2003النسبة منذ عام 

 هُ ىذا الدور كان شيودُ  نّ فإ ،وىو رمزية المستوطنات في حكومة بنيامين نتنياىو الثاني: الدور -
من ذلك أن بنيامين  لّ أدوليس  ،لدى رئيس الحكومة ولدى باقي وزرائو ينواسع ُرهُ وحضو 

، لخطابو االستراتيجي تجاه القضية الفمسطينية يبلن لتكون منطمقاً إنتنياىو اختار جامعة بار 
 يبلن محسوبة عمى التيار القومي الديني في إسرائيل.إن جامعة بار أن المعروف فم

ن ثقل سياسي واضح في يالمستوطنلدى صبح فقد أ ،يو الثقل السياسيف :الدور الثالث -
تشير إذ  ،الميكودخصوصًا و  ،داخل األحزاب السياسية الكبيرةأم سواء في المؤسسات  ،إسرائيل

ن عمى التيار الديني و لضباط في الجيش اإلسرائيمي محسوب% من ا30ن أاإلحصاءات 
غمبيا أ ،داخل الجيش دينياً  معيداً  50نشاء إا تم قصى اليمين، كمأالذي يقف في  ،القومي

ليم قواتيم الخاصة  تالمستوطنين بات نّ أم، عبلوة عمى 1967داخل األراضي المحتمة عام 
 ولدييم ترسانتيم العسكرية الخاصة أمثال "كيتوت كونينوت". ،داخل الجيش
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لذا نبلحظ ىذا االىتمام  ،في الكنيست اسياسي   ما عن الوزن السياسي فالتيار الديني المتزمت يمثل ثقبًل أ
من والموقف المتعمق بو، وكذلك طبيعة الخطاب من قبل الحكومة ورئيسيا بموضوع األ فيوالمبالغ 

 .)الجزيرة نت( جداداآلباء واأل يالسياسي لمحكومة المعتمد عمى فكرة أراض

الفمسطينية عمى أساس االعتبارات جداد تتجسد في الموقف اإلسرائيمي من الدولة رض اآلباء واألأوفكرة 
ارات السياسية اإلسرائيمية، الدينية والتاريخية واالستراتيجية واالقتصادية واألمنية والسياسية، فمختمف التي

جماع الذي ىذه الخمفية يتبمور في "إسرائيل" اإلبناًء عمى  ،رض "إسرائيل"أفمسطين جزء من بأّن ترى 
وبقاء  ،دولة إسرائيل"ل" ، والقدس عاصمة موحدة1967ابع من يونيو لى عدم العودة لحدود الر إيدعو 

الكتل االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيطرة "اإلسرائيمية"، وعدم السماح بقيام دولة فمسطينية 
 (2012 )تقرير الزيتونة، ذات سيادة.
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 :المبحث الثالث: محددات التطرف الديني 

 :مونيمأالتطرف الديني وحركة غوش  حدداتالمطمب األول: م*

يذه الحركات الدينية  تعتمد فمواقف الحركات الدينية في "إسرائيل"،  فيمحددات التطرف الديني تظير 
قد نشأت نتيجة االلتفاف حول بعض القيادات فكثر من التنظيم الدقيق، أعمى األنصار والمؤيدين 

ذات  الحركات أىدافاً ىذه م تقدم مرشحين باالنتخابات، وتتبنى لى أحزاب ولإلكنيا لم تتبمور  ،واألفكار
لى تيويد إوتدعو  ،فراد المتمسكين بالتقاليد الييوديةطابع ديني، وتضم في عضويتيا مجموعة من األ

التي تمارسيا ات عنف واالحتجاجالعمال أعن طريق ثارة الرأي العام إلى إما تمجأ  الدولة، وغالباً 
 (2016، سرائيميةعكا لمشؤون اإل) لتحقيق أىدافيا

بقصد  ،حزبية تمارس نشاطات في مواجية مؤسسسات الدولة الرسميةالوىذه الحركات الدينية غير 
و بعض أالتأثير عمييا في عممية صنع القرارات السياسية عمى وضع تضمن معو تحقيق مطالبيا 

 :ما يأتي ىم ىذه الحركاتأومن  منيا.

 :(مونيمأ غوش) يمانحركة وكتمة اإل -

م، ثم كحركة غير 1967عقاب حرب العام أفي  "المفدال"كجماعة داخل حزب  "مونيمأغوش "ظيرت 
وكان ظيور ىذه الحركة نتيجة لعدة ظروف  ،م1974حزبية مستقمة عن حزب المفدال في مطمع العام 

 وشكت مساحة األرض التيأحيث ، 1973و 1967 عقاب حربيّ أوعوامل شيدتيا "إسرائيل" في 
تتطابق مع الحدود التي حددىا  وكادت أنم، 1967عقاب حرب العامأاحتميا الجيش اإلسرائيمي في 

، فبعد ستة أيام فقط من "رض الميعادأما يسمي "ممكوت إسرائيل"، أو "بسفار توراة الييود من أبعض 
بو الحرب صار جيش الدولة التي كانت تعيش في قمق وخوف دائمين من جيرانيا العرب يحتل ش

حيث المناطق ، ىم الضفة الغربية لنير األردنجزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجوالن السورية، واأل
وقبور  ،الخميلو ورشاليم القديمة، وحائط المبكى، أعند الييود ) - كما ترى التوراة - األكثر قدسية

 ت الحكم األردني.( التي كانت تح، وغيرىا من المناطقبيت ايلو ييودا والسامرة، و األنبياء، 

عدائو، وىي بداية أل مشعب المختار" وعقاباً لليية وىدية ربانية "إصارت معجزة  1967حرب ي ف
ضحى كل شيء أومنذ تمك األيام  ،المخمص حمجيء المسيالخبلص واالفتداء، وقرينة عمى قرب 

لفي أحريرىا بعد ت"األرض التي تم و الشعب الذي قاد الجيش، و الجيش الذي حقق االنتصار،  ؛امقدسً 
لموصايا  فإن المساس بيا لدى قطاع واسع من المتدينين يعد انتياكاً نتيجة ، وبال"عام من االحتبلل
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تداء، وقد وصف الحاخام "موشي لنفيغر" ما حدث في ستة أيام بقولو فعمى عممية اال الدينية وخروجاً 
ن ما حدث أم عودة صييون(، واعتبر عينيأ مّ من سبات الحياة الخاصة ورأوا بأ الجميعاستفاق :)لقد 

 كبيرة من أراضينا(. ىو من فعل العناية اإلليية "التي شاءت تحرير أجزاءٍ 

نما شمل قطاعات واسعة من إعمى المتدينين فقط،  قاصراً  1967عقاب ألم يكن الشعور بالمعجزة في 
بممارسة الطقوس الدينية، وزيارة  لى الدين(إلى )العودة إمنيم  اً كبير  اً مر الذي دفع عدداأل ،العممانيين

مام أن يذىب مظميون إسرائيميون ببزاتيم العسكرية ليبكوا أ"حائط المبكى"، لذا صار من الطبيعي 
، ذاتو مام الحائطأوىو يصمي  منسوة عمى رأسوقوقد اعتمر  ن يشاىد )بن غوريون(أ)حائط المبكى(، و 

 صار كذلك اليوم(. قولو: )كل من لم يكن متديناً ن وزير الدفاع )موشية ديان( عمق عمى ذلك بأحتى 
عن )آالم  م تعبيراً 1973ليية، فقد رأوا في حرب إكمعجزة  1967كما صور المتدينون حرب و 

 ىو إقامة )ممكوت إسرائيل(. واحداً  اً مر أالمخاض( التي تسبق قدوم المسيح، ذلك القدوم الذي يعني 

عقاب حرب أيم كجماعة داخل حزب المفدال في مونأطار تمك الظروف، ظيرت حركة غوش إوفي 
المحتمة  يىو استيطان األراضو ، بيدف رئيس 1973، ثم كحركة غير حزبية مستقمة بعد حرب 1967
لما جاء عمى لسان الحاخام )زيفي ييودا كوك(  فة الغربية وتيويدىا، تنفيذاً ضوخاصة ال ،1967عام 

ىذه الببلد لنا وال توجد ىنا أي مناطق  إنّ " اضي:األب الروحي والفكري لمحركة في شأن ىذه األر 
إسرائيل، تراث اآلباء الخالد، وىي في جميع حدودىا الواردة في  يو أراض عربية، بل أراضأعربية 

 ."التوراة تابعة لمحكم اإلسرائيمي

ىذا  نّ أباعتبار  ،رض إسرائيل"أمونيم عمى أىمية استيطان عموم "أوارتكزت أفكار بناة غوش 
أجل الرب( من  ةداأفاألرض عندىم مقدسة مثل الدولة ذاتيا، الدولة ىي ) ،ستيطان فريضة دينيةاال

 لى )شعب إسرائيل(.إرض إسرائيل( أإعادة )

يمان بضرورة استيطان عن طريق اإل مي)ال تنازل وال انسحاب وال تخبإن: وقد حددت الحركة مبادئيا 
بل ىو  ،لقوانين الشعوب ي ىذه الببلد ليس خاضعاً رض إسرائيل(، وأن )حق الييود فأرجاء أجميع 

ذا كانت قوانين الدولة ال تتفق وأوامر اهلل، فإن الواجب يدعو  حق حصموا عميو من اهلل ومن التوراة، وا 
إلرادة اهلل  ألنو يتم تنفيذاً و سمى أألن االستيطان في المناطق المحتمة ىو ىدف  ،لى عدم االنصياع لياإ

 .(1999)ماضي،(رائيميمقانون اإلسلوليس 

عن ، وذلك 1977لى إ 1974نشاطاتيا االستيطانية في الفترة من  "مونيمأغوش "حركة وقد عززت 
حركة الوشرعت  المظاىرات والمسيرات المنادية بتكثيف االستيطان في الضفة الغربية المحتمة. طريق
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رىاب مع غيرىا من الجماعات اإلرىابية المسمب مفاوضات التسوية التي  ، بعدحةالقيام بأعمال عنف وا 
رض إسرائيل ممك لشعب أجميع  نّ أبدأت مع اتفاقية )كامب دافيد(، إذ كما كانت الحركة تعتبر 

نكار حقوق الشعب إن استيطان ىذه األرض واجب مقدس، فقد كان من الطبيعي أإسرائيل، و 
المثمى إلجبار العرب عمى لى اإلرىاب ىو الوسيمة إكان المجوء ف ،رضوأالفمسطيني التاريخية في 

 (،مرجع سابق1999 )ماضي، رضيم.أاليجرة من 

 والتي تمثل محددات التطرف الديني لؤلحزاب اليمينية اإلسرائيمية "مونيمأغوش "ىم مبادئ حركة من أو 
 :ما يأتي

بما في ذلك الضفة  ،رض إسرائيلأالبدء بسرعة بإشراف ييودي كامل عمى كل المناطق في  (1
  ة الجوالن حسب حدودىا الحالية وقطاع غزة.الغربية وىضب

رض أوعي قومي واضح بالتعميم والتثقيف بأن كل المناطق التابعة إلسرائيل ىي  إنشاءيجب  (2
  واحدة لن تتجزأ.

محاولة  ةالشعب الييودي سيقاتل ضد أي معالم بطريقة ال غموض فييا بأنّ نفسنا ولسنوضح أل (3
و سياسية، ولن أأرض إسرائيل( سواء بوسائل عسكرية من أي جزء من ) لفرض االنسحاب عمنياً 

  لدينا القوة لبلستمرار.ما دام نتخمى عن ىذا النضال الضروري 

واألقميات األخرى التي تعيش فييا كل الحقوق  1948 ن نمنح لعرب فمسطين عامأيجب  (4
كمة بما في ذلك اليجرة وحق الممكية والمحا ،والتي يتطمبيا كل شخص ،الشرعية والخاصة

ال ألسباب تتعمق مباشرة باألمن، إنكار ىذه الحقوق إويجب عدم  ،والحريات الشخصية األخرى
ن يقبل أننا سندرس إمكانية منح الجنسية اإلسرائيمية ألي مواطن غير ييودي عمى استعداد أكما 

كل المسؤوليات بما في ذلك الخدمة في الجيش، وبالمقابل يجب العمل عن طريق وسائل 
 ين يرفضون الجنسية اإلسرائيمية عمى اليجرة.ذيع الجم والمساعدات االقتصادية تشعبلاإل

االستقبلل دون االعتماد عمى  رض إسرائيل( تشمل أيضاً أدراك سيادة إسرائيل كاممة عمى )إإن  (5
وفوق كل ىذا يجب  ،كذلك يجب بذل الجيود لتأمين استقبلل سياسي واقتصادي ،الدول األجنبية

  ية دولة اجنبية.أقومية مستقمة ال تكون تحت تأثير  ن يقرر سياسةأ

عتمد عمى قواعد أخبلقية وتفاىم مشترك تن نضع أسس عبلقات بين إسرائيل ودول العالم أيجب  (6
  ية دولة في المجال الذي تظيره وتريده.أتساعد خبلليا 
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 قوياً  ألرض، وعامبلً لبلرتباط با وعميقاً  حقيقياً  مونيم ترى في االستيطان تعبيراً أن حركة غوش إ (7
 .(401-400،ص1989 )السعدي، و الخارجأاألرض سواء في الداخل من ضد من يقمل 

وىي  ،يديولوجيتياأتمثل محددات التطرف الديني الواضح في فكرىا و  "مونيمأغوش "ومحددات حركة 
ن فمسطين طرد العرب مإلى رجاء إسرائيل، وتدعو أترفع "شعار" ييودية الدولة واالستيطان في كل 

بالقوة، لذلك حظيت طول تاريخيا بالدعم الحكومي، وبدعم مختمف التيارات الحزبية، ما جعميا تكتسب 
عدم تحقيق  نّ أالجماعة  قوة شعبية، خاصة في أوساط المستوطنين الذين يمتفون حوليا بقوة، وتعتبر

ص الديني" ويعتبرون و الخروج عن النأ" االنحراف عن روح الييودية إلى النصر الكبير، يعود 
 مر ال يمكن لممؤمنين القبول بو.أفي فمسطين مخالفة صريحة لمدين، و التغاضي عن بقاء العرب 

ن تربط اندفاعيم أالمراىقين والشباب، وتحاول إلى تتجو بشكل أساسي  "مونيمأغوش "وحركة 
بعقود خاصة، وتنادي الجيش إلى ن ترسميم ألمتطرفة، وتعمل عمى تأىيميم قبل بالشعارات الدينية ا

كرة الحزب مر الذي يجعميا ترفض فممة" التي ال تحتمل المساومة، األالجماعة بما تسميو "األفكار الكا
يدف التطرف، والسمة التنظيمية الوحيدة فييا، ىو تعيين جممة من بطار إأو االنتخابات، أو أي 

وينحصر برنامجيم لدينية الرنانة، المسؤولين الذي يحرضون وينظمون ويقودون ويطمقون الشعارات ا
وظائف، أوال تجميع كل ييود العالم في الكيان الصييوني، وخمق مجتمع ديني  السياسي في ثبلث

النيل عن طريق االستيطان الحكومي الرسمي، إلى ييودي، ثانيا استيطان "ببلد إسرائيل" من الفرات 
وبذلك تحقق الدولة  ،في العالم حتى الصديقة منياية إدارة أأكيد القرار الييودي المستقل عن وأخيرا ت

 (24/4/2016استقبلليا سياسيا واقتصاديا.)عكا لمشؤون اإلسرائيمية 
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 المطمب الثاني: محددات التطرف الديني وحركة كاخ.*

ىي حركة  اإلسرائيمي،محددات التطرف الديني أيضا تظير في أفكار حركة دينية متطرفة في الكيان 
وبدون  ،ىذه الحركة المتطرفة ىي الحركة الوحيدة التي تمثل الموقف الصييوني الحقيقي نّ إيث كاخ ح

لم  نْ إمن الحمم الصييوني فقط، لذلك فإن "دولة إسرائيل"  نو ال يمكن تحقيق جزءأمواربة، بحيث تعتقد 
من ىنا يجب رضيم، و أىميين عن كون دولة نشالين ونصابين تشرد األتكن "دولة ييودية" صرفة فست

اشى "الدولة" المخاطر التي تكمن في مصادرة جزئية حالعرب عن األرض نيائيا، وبذلك تتسمخ وتشريد 
فييا،  ةقمية عربيألتمك األراضي، فالتناقض أساسي بين كون إسرائيل "دولة ييودية" صرفة وبين وجود 

ود الفمسطيني ماديا ولذلك يجب حل ىذا التناقض بشكل جذري عن طريق التصفية الشاممة لموج
 وبشريا.

الشعب وتقصد ، ا الغرباء المقيمون مؤقتا عمييارض إسرائيل" التي قسميأ" أن  وترى حركة كاخ 
ال يمكن تقسيميا مرة  وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 1948في فمسطين المحتمة عام  يالفمسطيني
 أخرى.

ن القضايا المتعمقة بالصراع العربي ويتضمن برنامج "حركة كاخ" األيديولوجي عمى عدد كبير م
نية اإلسرائيمية يعن محددات التطرف الديني لؤلحزاب اليم اإلسرائيمي وىذا البرنامج األيديولوجي يعبر

 يولوجي يتمثل في النقاط التالية:يضا وىذا البرنامج األيدأ

فرات، وىذا يتطمب الإلى النيل  الحدود الطبيعية لدولة إسرائيل ىي من أنّ ترى حركة كاخ  أوال: -
كمال إجل أسورية ولبنان ومصر والعراق، من  ن تقوم إسرائيل باحتبلل أجزاء واسعة منأ

 الحدود الطبيعية" لدولة إلسرائيل الكبرى".

 نّ أإسرائيل، وفي ىذا الصدد ترى كاخ طرد المواطنين العرب من إلى تدعو حركة كاخ  ثانيا: -
اختبلل ديمغرافي في إلى ي ستؤدي عمى المدى البعيد نسبة الوالدة المرتفعة في الوسط العرب

 ن يتم طرد العرب خارج الحدود الطبيعية إلسرائيل.أسرائيل" لصالح العرب، وليذا يجب دولة إ

، أو 1967المواطنون العرب الموجودون في إسرائيل سواء سكان األراضي المحتمة  ثالثا: -
ن يكون ببل أئيل" في حال موافقتيم عمى " إسرايمكنيم البقاء " في دولة  1948سكان أراضي 

مناصب، أو الية حقوق مدنية وما يعنيو ىذا من حرمانيم من حق االنتخاب وتولي أو أمواطنة 
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 عمييمالواجبات التي تفرضن يوافقوا عمى القيام بأبل مسؤوليات وما شابو ذلك، وفي المقاال
 العبودية وغير ذلك. عمال الشاقة وقبولمن دفع لمضرائب والقيام باأل كافة

ن االستيطان مسألة حيوية إلسرائيل، يجب المحافظة عمييا وتوسيعيا أترى حركة كاخ  رابعا: -
 بالقدر الممكن.

"دولة إسرائيل" وطرد سكانيا وترحيميم إلى ضم الضفة والقطاع إلى تدعو حركة كاخ  خامسا: -
 جل توطينيم في الدول العربية.أمن 

ن أإلى لمييود دون غيرىم، ليذا فيي تدعو  خاصاً  دينة القدس ممكاً تعتبر حركة كاخ م :سادسا -
تدمير المقدسات إلى يكون سكان القدس من الييود فقط، من جية أخرى تدعو حركة كاخ 

 اإلسبلمية في مدينة القدس، وفي مقدمتيا األقصى الشريف.

و قضية أتنص أيديولوجية حركة كاخ العنصرية عمى عدم وجود شعب فمسطيني  سابعا: -
 فمسطينية كما ترفض بشكل مطمق قيام دولة فمسطينية.

رض إسرائيل الكبرى" ىي لمييود وليس ىناك إمكانية لمتنازل عن أي شبر من ىذه "أ ثامنا: -
 رض فمسطين"أوالسبلم ال يعني التسميم بأجزاء " ،جنبية، ميما كان نوعياأاألرض ألي سيادة 

 ،مرجع سابق(1989السعدي،)

األفكار بمحددات التطرف الديني في إسرائيل  تمثبلن "كاخ" و "مونيمأغوش "حركتا  نّ أمجمل القول 
دعوان لقيام "دولة إسرائيل فت ،ا في إسرائيلاألكثر تطرفً ما وى ،واأليدولوجية التي تحمميا ىاتان الحركتان

د قامت حركة وق ،مفاوضات مع الفمسطينيين ةأي ناعارضتو  ،الخارج وقتميمإلى الكبرى" وطرد العرب 
ومن ضمن ىذه العمميات  ،1983و 1982في عامي خصوصًا  ،عمميات قتل ضد الفمسطينيينب "كاخ"

 االعتداء عمى رؤساء البمديات في الضفة الغربية ومحاولة اغتياليم.
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ا التعريف بمحددات األحزاب اليمينية اإلسرائيمية لمتسوية السياسية، وتطرقنإلى توصمنا في ىذا الفصل 
الحديث عن ىذه المحددات من خبلل مواقف األحزاب الدينية واأليدولوجية التي تحمميا ىذه إلى 

حزاب الدينية تمثل المحددات الدينية والعقائدية األ نّ إحيث  ،ومواقفيا من التسوية السياسية ،األحزاب
 اعتماداً  ،لتسوية السياسيةحدد موقفو من اتالذي ي ،وموقف اليمين اإلسرائيمي المتشدد ،لمتسوية السياسية

قفيا من التسوية السياسية والصراع العربي اوكيف قامت ىذه األحزاب بتجديد مو  ،عمى مواقف دينية
ورؤية ىذه األحزاب  ،نا موقف بعض األحزاب الدينية المتطرفة من التسوية السياسيةوبيّ  ،اإلسرائيمي

لذي قامت بو ىذه األحزاب بدعم حكومتيم في والدور ا ،ألي حل مستقبمي لمصراع العربي اإلسرائيمي
ودور الحاخامات في الفتاوي التي كان ليا األثر  ،عمميات االستيطان في الضفة والقدس المحتمتين

عطاء مبررات دينية لبلستيطان في األرض المحتمة ،كبر في مواقف ىذه األحزاباأل والتعبئة التي  ،وا 
عطاء قيمة دينية  ،قامة المستوطناتقام بيا الحاخامات إل والتعنت اإلسرائيمي إزاء أي تسوية سياسية وا 

 المحتمة. يلممستوطنات في األراض

الذي  ،ة اإلسرائيمية من خبلل موقف حزب الميكوديوأيضا تطرقنا لممحددات السياسية لؤلحزاب اليمين
 ،في الكنيستحديثو ب ومن خبلل مواقف رئيس الحزب نتنياىو ،يمثل اليمين اإلسرائيمي بشكل واضح

 ،وكان األكثر تشددا في تاريخ إسرائيل ،الذي عبر فيو عن المحددات السياسية لميمين اإلسرائيمي
والشروط التي  ،من التسوية السياسية ،ومواقف حزب الميكود ونتنياىو ،ومعارضتو لقيام دولة فمسطينية

 ئيمي.مام أي حل سياسي لمصراع العربي اإلسراأ اً والتي تشكل عائق ،يضعيا

المختمفة قفيا اومو  ،الحديث عن الحركات الدينية المتطرفةبعن محددات التطرف الديني  وتحدثنا أيضاً 
 ،ينتين والمتطرفتالمتشدد "حركة كاخ"و "مونيمأغوشيم "خصوصًا حركتّي  ،سياسيةال من التسوية

تطرف من ملمتشدد والا امحيث يظير موقفي ،فيما يتعمق بالفمسطينيين والقدس واالستيطانا مومواقفي
 ن.ان الحركتابلل األيدولوجية التي تحمميا ىاتخ

وفي الفصل القادم سنتحدث عن موقف حزب الميكود ورؤية ىذا الحزب لمتسوية السياسية مع 
ية نتنياىو وأبرز مشاريع ؤ وكذلك ر  ،لمتسوية السياسية "شارون"الحديث عن رؤية ب ، وذلكالفمسطينيين

 ينية اإلسرائيمية.التسوية لؤلحزاب اليم
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  :الرابعالفصل 

________________________________________________

 :الفمسطينيين مع السياسية لمتسوية الميكود حزب رؤية

 :المبحث األول: رؤية شارون لمتسوية السياسية 

 المطمب األول: التعريف بإرئييل شارون: *

 يدعى ،بالعبري موشاف أو نصفية، مزرعة في نرمان،شاي رييلا في 1928 فبراير 27 في شارون ولد
 وفيرا" "شاينرمان صموئيل" والداه، ىاجر. أبيب تل شرق شمال كم 24 حوالي بعد عمى مبلل، كفار

 في دراساتيا مقاطعة عمى بيبلروسيا من ثرية عائمة من وىي والدتو ُأجبرت. روسيا من "شنايروف
 روسيا في الزراعية اليندسة في وطالًبا لمشباب صييونًيا قائًدا هوالد كان. الروسية الثورة قبل من الطب

 (Keissar, 2011) .فمسطين في ومزارًعا
 ،فوالده. عائمية جذور ليا كانت حياتو طوال "شارون" عبلقات ميزت التي اآلخرين ثقة وعدم عزلة
 عمى "موشاف" سكان من زمبلءىم احتقروا ،الروسي واألدب الكبلسيكية الموسيقا كنز إلى جمبوه الذين
 سياج مع "الموشاف" في الوحيدة المزرعة ىي المزرعة ىذه كانت. ميذبين وغير يدينمف غير أنيم

 .حوليا
 شعر إنو قال ،طفبلً  كان عندما. الحب مع شرير بأنو والده "شارون" السيد وصف ،الذاتية سيرتو في

 ،غادنا في العسكرية حياتو وبدأ ،آريك عارالمست باالسم طفولتو منذ "شارون" السيد اشتير. بالوحدة
 (2003)الشامي،  .عسكرية شبو ثانوية منظمة وىي
 ،"ألموج ميخا" الخاص معممو وقال. زراعية مدرسة في غادنا مدرب أصبح خاصة، ودورة التخرج بعد
 تدريس عمى وأصر عميو، مكتوب نص أي يتبع أن رفض قد شارون كان الحين ذلك في حتى إنو

 الدفاع جيش أصبح الذي ،الرئيس الصييوني القتالي المواء الياغانا، إلى انضم كما. الخاص أسموبو
 واسعة منطقة في "الياغاناه" في "شارون" السيد عمل ،1947 عام في .االستقبلل بعد اإلسرائيمي

 بعد ،الجديد اإلسرائيمي عائمتو اسم أخذ ىناك من كان. شارون سيل اسم عمييا يطمق أبيب تل شمال
" جديد ييودي" لخمق خطة من كجزء الشتات من المنقولة األسماء بإبراز الناشئ الصييوني التقميد
 (780،ص2004)خميفة،  .القديم بالعالم مرتبًطا يعد ولم الوطن في متجذر
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ىو توضيح توجياتو وآرائو السياسية، ومبادئو  "رئييل شارونإل"ما يفيد من إجراء تعريف وتوضيح و 
 تاريخ في تأثيراً  الشخصيات أكثر أحدالمبنية عمى أسس مفادىا بقاء إسرائيل قوية وآمنة، فيو السياسية 
إلسرائيل.  االنتخابية الخريطة رسم يعيد قوتو ذروة في كانو  ،سياسي وزعيم عسكري قائد وىو إسرائيل،

 الوزراء رئيسمنصب  ذلك في بماوىذا نابع من المناصب العسكرية والسياسية العديدة التي شغميا، 
 في األخيرة سنواتو وأمضى ،حينيا بسكتة دماغية أدت إلى وفاتو الحقاً  فيو أصيب الذي الوقت في

 :"نتنياىو بنيامين" الوزراء رئيسفقال عنو  .الوعي من األدنى الحد من حالة ابأني األطباء اوصفيحالة 
 دور لو كان، و بارز عسكري   وقائدٍ  شجاعٍ  جندي   شيء كل وقبل أوالً  رجل إلى رأسياطأطأت  األمة إن"

 (keissar,2011,op.cit) ".البداية منذ إسرائيل أمن أجل من المعركة في مركزي
 بطبلً  كانو  دولة إسرائيل، قصةتجسيد ل ىي "شارون"أن سيرة حياة  ناإلسرائيميو  ويعتبر السياسيون

م أصبحت دولة قوية، ثم شيدت نكسات ث ،العالم فيالواسعة  واألراضي باألقاليم التي تشتت لمصييونية
 المستوطنين جميع بسحب 2005 عام فيفي حروبيا مع العرب ثم عادت قوية، يشابو ذلك ما قام بو 

 كاديماحزب  تسمى وسطية حركة وشكل الميكود حزب عن تخمى ثم ،غزة من والقوات اإلسرائيميين
، ويشابو ما كان عميو المجاورة ينيةالفمسط والدولة األراضي من االنسحاب من المزيد عمى ركزت

 كاديماحزب  يزال اللكن  ذلك، تمت التي االنتخابات وفي ،2006 انتخابات في عجزمن  "شارون"
 (2009)صالح، . األصوات مننسبة عالية ب يحظى

سمعة سيئة  المحتمة، األراضي في اإلسرائيمية المستوطنات ميندس ىوالذي  ،"شارون" اكتسب وقد
 بعد تتبلشى السمعة ىذه ، ثم أخذتالفمسطينيين ضد المتشددة والعنيفة وتاستراتيجي سبببعالميًا 
 .الفمسطينية الدولة إقامة حتمية عن مرة ألول تحدث عندما ،2001 عام في لموزراء رئيساً  انتخابو
 عام الرئاسية االنتخابات في فوزه بعد عدواً  - ليم راعياً  رأوه الذين - نو اإلسرائيمي المستوطنون واعتبره
الجدار  من جزًءا أكملو  الغربية، الضفة من صغير وجزء غزة من االنسحاب إلى باإلضافة. 2003

، األصل في عارضو حاجز وىو ،الغربية الضفة من أجزاء عبر ميبلً  450 طولوالفاصل الذي بمغ 
وقدّم  إسرائيل، إلىن و فدائيون الفمسطينيال بيا قام التي التسمل عمميات من محدل لكنو أيده فيما بعد

ن مستقبمية، فمسطينية دولة مع لمحدود العريضة الخطوطبوجود جدار العزل  "شارون"  تمتعت تكان وا 
 (keissar,2011,op.cit) .محدودة بسيادة

 عمى ،الفمسطينية األراضي من والقوات الييود المستوطنين من المزيد لسحب يخطط كان ”شارون“ ن  إ
 وطنو في الييودي لمشعب وقوية قوية دولة وجود ضمان: لحياتو ساسياأل اليدف تحقيق أمل

 حماس حركة صعود بسبب توقفت قد خططو لكانت جيدة بصحة بقي لو حتى لكن .التاريخي
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 بشأن المخاوف وزيادة لبنان جنوب في اهلل حزب جماعة مع 2006 وصراع المتشددة الفمسطينية
 (2009)صالح،  .النووي إيران برنامج

 لدييم ليس أنو شعر، ويلو معنى ال أنو عمى الفمسطينيين القادة مع التفاوض إلى ”شارون“ظر ين
 الحاجز وبناء واحد جانب من االنسحاب تنفيذ خبلل من أنو يعتقدو  ،بوعودىم لموفاء القوة أو اإلرادة
 الدفاع يمكن ودحد ذات ييودية دولة قيام يضمن فإنو الكبيرة، اإلسرائيمية االستيطانية الكتل لتشمل
 . عنيا

 ازدراءً  طويمة لفترة أظير لقد ،االستيطان تفوق مفاجآت السمطة في ”شارونل“ األخيرة السنوات شيدت
 المتحدة الواليات أن يعتقد كان ما مع تماشًيا ،مباشر بشكل مساره كان فقد ذلك ومع لمدبموماسية،

 رام مجمع في سجيناً  البقاء عمى الراحل سطينيالفم الزعيم عرفات ياسر أجبر أنو ورغم. وتدعمو ستقبمو
 .2004 سنة عرفات وفاة بعد عباس محمود خميفتو مع ودية عبلقة ”شارون“ بنى ، ثماهلل

(keissar,2011,op.cit) 
 يكن لم، و اصييوني   افبلحً و  اصييوني   اجندي  ، فقد كان والمرونة البراغماتيةبنوع من  "شارون"ويتميز 
 من الكثير فييا حدث التي وباألرض الييودية والثقافة بالتاريخ وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا انك لكنو متديًنا،

 يؤكدوا أن يجب الييود وأن شعبو،ل كارثة تسبب قد اآلخرين عمى االعتماد أن يؤمن كان، و التاريخ ذلك
 في ،"المحارب" كتابو في قال وكما، الموم من خوف أو إحراج دون الجماعية احتياجاتيم عن ويدافعوا
 في الييودي الشعب نحن ،كنا إذا ما ىو ىذا يومنا في الكبير السؤال إن" ،1989 عام الذاتية سيرتو

 (،مرجع سابق2009)صالح،  ".ةكأمّ  البقاء أجل من اإلرادة داخمنا في نجد أن يمكن إسرائيل،

 أن بعد ،الدفاع يروز  منصب من االستقالة عمى أجبر عندما 1983 عاممن السياسة  فصمو تم وقد
 شارونوشاتيبل في لبنان، ثم عاد مخيمّي صبرا  مذبحة عن" مباشرة غير بمسؤولية" رسمية لجنة اتيمتو

بالفوز  يرأسو كان الذي الميكود حزب ليقود ،الكفاية فيو بما سياسياً  ناشطاً إلى الحياة السياسية ألّنو ظّل 
، وكان السبب 2001 عام في لموزراء رئيساً  نتخابوا تم عندما أخرى مرة، وعاد 1999بانتخابات سنة 

 أشير أربعة بعد، وذلك ”باراك اييود“ألّن الناخبين اإلسرائيميين فضموه عمى سمبية  ،في إعادة انتخابو
)خميفة،  .لدولة إسرائيل األمن "شارون" يعيد أن أمل عمىالثانية،  الفمسطينية االنتفاضة من

 (781،ص2004
ه السياسية تختمف كثيرًا عن تصرفاتو، فقد مب والتضارب أحيانًا كثيرة، فآراؤ بالتق "نشارو "وتتسم سياسة 

( زيارةكان مسؤواًل عن قتل وتدمير قرى ومخيمات فمسطينية في فمسطين ولبنان، وىو من قام )ب
ليشعل فتيل  اإلسرائيمية، الشرطة ضباط من مئات برفقة 2000 ”سبتمبر“ في لممسجد األقصى
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 إلى الحمائميعدون من  نالذيمن  العمل حزبمن  أعضاء عّين انتخابو بمجردالثانية، لكن االنتفاضة 
 الفمسطيني لمعداء لمتصدي، وحسب تعبيره كانت ىذه الحكومة وطنية وحدة حكومة لتشكيل حكومتو
 ظل في أوسمو في بدأت التي األوسط الشرق في السبلم جيود انييار بعد ، خصوصاً المتزايد والعربي

 (keissar,2011,op.cit) .”رابين اسحق“ العمال حزب يقودىا التي العمل حزب كومةح

 الغربية الضفة في اإلسرائيميين والمستوطنين اإلسرائيميين الجنود بين اشتباكاتمشكمة  ”شارون“ وواجو
 وضع إلى اودع الفمسطينية القيادة إلى مبعوثين بإرسال ورداألمن الفمسطيني،  رجالو  جية، من وغزة
 إلى الثقيمة والمعدات الدبابات ونقل القوةاستخدم  الجدوى عديم ذلك أن ثبت عندما ولكن. لمعنف حد

فقام باقتحام مدن الضفة الغربية  الفمسطينية السيطرة إلى السابق في سممتيا قد إسرائيل كانت مناطق
 الحكومات مع السابقة ديةالو  العبلقات وتجمدت لبنان، مع الحدود توترتجميعيا تقريبًا. وفي عيده 

 (2004)خميفة،  . ومصر األردن في اعتداالً  األكثر
 قرًنا، دام الذي الصراع من خرجي أن يمكن السبلم كان إذا ونّ بأ حوبعد ىذه التوترات صرّ  ”شارون“ لكن

 وفيم ةاألمني إسرائيل الحتياجات قوياً  إدراكاً وأن لديو  قولو، حد عمىمساىمًا كبيرًا فييا  ىو فسيكون
 1994في الفترة  األوسط الشرق، وىذه التصريحات كانت تماشيًا مع فترة اليدوء التي شيدىا خصومو

، العالمي الترابط وزيادة لمسبلم أوسمو مفاوضات تعززىا التعايش من جديدة حقبة دخل، فقد 2000-
 في اإلسرائيمية رتسىآ لصحيفةرب اآلراء، فصّرح الكّن ىذا الوضع لم يناسب شارون المتقمب والمتض

". واحد فصل مجرد 1948 عام كان ال،" وأضاف". تنتو لم االستقبلل حرب إن: "2001 أبريل
 إلقامة الييودي لمشعب الفطري بالحق العربي العالم يعترف عندما إال النزاع نياية تأتي لن: "وأضاف

 (،مرجع سابق2009صالح،) ".بعد يأت لم االعتراف وىذا ،األوسط الشرق في مستقمة ييودية دولة

 من قومياً  بطبلً  شارون يعتبر غالباً ف متناقضة سياسيًا، شخصية كان "شارون رييلإ"ّن : إيمكننا القول
 في إسرائيمي دفاع كوزير لدوره ،"بيروت جزار" بأنو العربي العالم في معروفاً  وكان اإلسرائيمي، اليمين
 ،2001 عام في إسرائيل وزراء رئيس "شارون يلريإ" أصبحوقد . 1982 عام لمبنان الدموي الغزو
 في كبير تفاؤل فترة الماضي القرن اتيتسعين تكان لقد ،اإلسرائيمي التاريخ في حاسم منعطف خبلل

 وكأنو األمر بداثم  ،1991 عام مدريد مؤتمر من ابتداءً . الدولي المجتمع أنحاء جميع وفي إسرائيل
 قد - الدولتين حلمثل  – دائمة سممية تسوية إلى التوصل احتمال ياإلسرائيم التاريخ في األولى ولممرة
 انييار من تبله وما االنفتاح، ىذاتراجع  "شارون"، لكن في فترة أدنى أو قوسين قاب يكون

ىذا ما سنبحثو في المطمب من شروط إلتمام عممية السبلم، و  "شارون"، وما وضعو المفاوضات
 الثاني.
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 شارون نحو السالم:  المطمب الثاني: توجيات*

، المحددات من عدد نتاج أوسمو اتفاقات في ذروتيا بمغت التيو  التسعينيات في السبلم عممية كانت
 . المتحدة لمواليات تابعة دولة لتصبح إسرائيل تطورت الباردة الحرب خبلل

 ،سبعينياتال منتصف في تقريباً  الميزانية نصف إلى وصل الذيو  اإلسرائيمي العسكري اإلنفاق إنّ 
 أن حين في. األمريكيالدعم  تدفق دون مستحيبلً  يكون أن يمكن كان ،الميزانية في المتواصل وعجزىا
 االتحاد قبل من عام بشكل مدعومة كانت البارزة، االستثناءات بعض مع العربية، الدولبعض 

 إلى ينتون،كماألب ثم  بوشحكم  ظل في المتحدة، الواليات سعت ذلك، عمى عبلوة .السوفييتي
 األمريكي الدعم أثبت لقد. لصالحيا النزاع لحل سواء حد عمى والفمسطينيين اإلسرائيميين عمى الضغط
 ( Arian, 2007) .المنطقة في لمصالحيا ثابت عثرة حجر أنو إلسرائيل

 اوكم. لمتسوية نافذة توفر وكأنيا بدت التي ىي اإلسرائيمي المجتمع داخل التغييرات كانت ذلك، ومع
 السياسي االقتصاد ىيكمة إعادة مع الحكومة موضوع "بيميد يوآف" ناقش خبير االقتصاد اإلسرائيمي

، الدولة عميو تييمن الذي لبلقتصاد النطاق واسع تحرير، بالتسعينيات وأوائل الثمانينيات في اإلسرائيمي
نشاء   الطبقة كانت تقميديا. بلمالس لعممية صريحاً  صوتا يمثل أنو يثبت أن شأنو من قوي سياسي قسموا 
 الخاص، القطاع لعب. والدولة الكبيرة البيروقراطية الدولة داخل مواقف حول تدور اإلسرائيمية الوسطى

 كان الماضي القرن من الثمانينات تحرير أن إال. اإلسرائيمية االقتصادية الحياة في واضًحا ثانوًيا دوًرا
 النمو أمام العقبات أعظم شيد والذي األعمال، قطاع حقيقية ةإسرائيمي برجوازية لتطوير الحافز بمثابة

 من السبلم عن المدافعين أبرز بين من وكان. جيرانو مع المستمر اإلسرائيمي الصراع في االقتصادي
 .الوتمان ودوف غاون بيني مثل األعمال وقادة التنفيذيين المديرين كبار

 إعادة لعممية الطبيعي االمتداد ىو لمنمو، إمكانيات نم يرافقو وما الفمسطينيين مع السبلم أن يبدو
 قفز حيث ،1993 عام في األول أوسمو توقيع بعد. الداخل في النمو حول تتمحور التي الييكمة

 عام في دوالر ممياريّ  إلى الصفر من القريب المستوى من اإلسرائيمي المباشر األجنبي االستثمار
 نعمة أنو أثبت - العربية العمل أسواق خاصة - العربية قاطعةلمم البلحق الرفع أن حين في ،1995
 ( Beit, 2007). اإلسرائيمية لؤلعمال

 إسحق عيد في حكم الذي السبلم، بعممية ارتباطاً  أكثر أصبح الذي السياسي الحزبوىو  العمل حزب
ييود 1995-1992 من رابين  من يةاالجتماع لمطبقة ممثبلً  كان ،2001 إلى 1999 من باراك وا 

 من تستمد نظرتيا عممانية، متعممة، عالمية، ثرية،: بالسبلم التزاماً  األكثر اإلسرائيمي المجتمع طبقات
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 الخام لموطنية ازدراءو . لبلنفتاح عمى العالم المدمرة اآلثار من واالقتصادي االجتماعي الوضع قبل
 ، إذ كانوا يرون أنّ األصل أوروبية ةساحق بأغمبية شكنازىم األو  اإلسرائيمية، الدنيا لمطبقات والتدين
 .وترك عامة الشعب دون تقدم التسعينيات في اإلسرائيمية لنخبةو تحسين اى والسبلم التحرر ىدف

 العاممة الطبقة كان الميبرالية الوسطى الطبقة من القطاع ليذا والسياسي الديموغرافي النظير إن
 التسعينات كانت حين في. األصل في األوسط شرقال أو كبير، حد إلى المزراخية أو اإلسرائيمية،

 المجتمع من تضرراً  األكثر القطاع ىو ىذا كان ككل، اإلسرائيمي لبلقتصاد بالنسبة طفرة سنوات
 مجمع ذلك في بما اإلسرائيمية، الدولة لجياز التقميدية الركائز أن وحيث. التحرير جراء من اإلسرائيمي
 ،العربية العمالة عمى العمل لسوق المتزايد االنفتاح بدأو  ة،لمخصخص خضعتقد  الضخم اليستدروت

  .الدخل توزيع من ل حظاً األفض الجزء في المساومة عمى والقدرة األجور في انخفاض يعني وىذا

 االستجابةفي إسرائيل، لذا جاءت  يتدنخصوصًا وجود طبقة كبيرة جدًا من المثقفين ذوي الدخل الم
اإلسرائيميين، فعممت األحزاب اإلسرائيمية الكبيرة عمى توضيح عممية  لمقراء مألوف نمطعمى  السياسية

 ، ولن تفّضلاقتصادًيا مدمرةالدنيا  الطبقةالسبلم ألعضائيا ولعامة شعب إسرائيل، وأنيا لن تترك 
بل تدخل قيادات األحزاب في تضاد سياسي ونزاع ية ومصالحيا عن عامة الشعب، ولكيالسياس النخبة
 (2010االشيب،) ي مع الحاخامات.أيدولوج

 أكبر ثالث ليكون "شاس"حزب  نما لذا أصبح لعممية السبلم مكانًا نتيجة ليذه المحددات، في ىذه الفترة
 كان حين في. الحكومات تشكيلعمى  والميكود العمل حزبفييا أيضًا عمل و  إسرائيل، في حزب

 خطط من جوانب كذلك السبلم، عممية قضية بشأن تنازالت لتقديم استعداد عمى البداية في "شاس"
 أنو العممية الناحية من الييودي االجتماعي لمتضامن الحزب برنامج أثبت االقتصادية، والميكود العمل
 لـ المعارضة ىذه. اإلسرائيمية الرفاىية دولة. التقشف من مزيد إلى لمتحول قابمة غير سياسية عقبة

 النخبة نظر في جاءت المحافظة والدينية العرقية" شاس" مع بجن إلى جنباً  وضعت التي ،"اإلصبلح"
( 1999-1996) نتنياىو حكوماتمنيا . الدنيا الطبقة لحدية عمى إضافياً  دليبلً  لتكون اإلسرائيمية،

 حالة في فاتر التزام مع التحرير مسيرة في التوازن تحقيق حاولت التي( 2001-1999) وباراك
 ( Ben-Rafael, 2005) .بالسبلم نتنياىو

 الجمود ىذا كسر إلى سيؤدي الذي ىو والعشرين الحادي القرن مطمع في السبلم عممية نييارإ كان لقد
 عرفات لياسر "باراك إييود" قدمو الذي االتفاق فإن ذلك، من النقيض عمى الوصايا جميع. السياسي

 في الميبرالية الشرائح كانت ما نبي المسافة عمى التأكيد إلى إال يؤد لم 2000 عام ديفيد كامب قمة في
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 إلى بالنظر. لمفمسطينيين سياسيا مقبوال يكون أن يمكن وما لتقديمو مستعدة اإلسرائيمي المجتمع
 عمى والسياسية العسكرية والسيطرة الغربية، الضفة في لمستوطناتيا إسرائيل ضم - العرض محتويات

 حق ألي رسمي نيائي ورفض ،1948 عام قبل ةرئيس مدينة توجد ال متصمة، غير فمسطينية دويمة
 .تماًما متوقًعا ظاىرًيا، المزعوم عرفات، رفض كان - نالفمسطينيي نالبلجئي تعويض أو العودة في

 عممية "باراك" خسر أن بعد. الثانية االنتفاضة اندالع ىي ديفيد كامب في لمفشل المباشرة النتيجة كانت
 من واحدة في الوزراء رئاسة إلى "شارون أرييل" السابق لحربا بطل قفز ذريعا، فشبل وفشل السبلم
 المركز كان. القومي األمن من أساس عمى اإلسرائيمي التاريخ في االنتخابية األرضية نيياراتاإل كبرى

 تعبير حد عمى نفسو، أقنع اإلسرائيمي اليسار من الكثير ألن اليمين، إلى يتأرجح لمثقالة السياسي
. الفمسطينية الثورة قمع نحو الفورية السياسية المخاوف وتحولت ،"لمسبلم شريك يوجد ال" بأنو ،"باراك"

 الكامل الدعم ضمنت بشيور، "شارون" انتخاب بعد سبتمبر، 11 ىجمات فإن ذلك، غضون في
 ( 2011)بني جابر،  .الزمنية الفترة خبلل إلسرائيل المتحدة لمواليات

 في قدما المضي الممكن من أصبح لؤلمن، األىم لموضوعبا مضمون "لشارون" السياسي الموقف
 منح تم قد، و شاس معارضة بسبب ،السابق في توقفت قد كانت التي العميقة النيوليبرالية الييكمة إعادة
 الضرائب، تخفيض ومع. اإلسرائيمي القتصادا إصبلح إلطبلق( الحرة اليد) نتنياىو آنذاك المالية وزير
 في المائة في 20 بنحو الدولة ميزانية وخفضت العسكري، اإلنفاق وزاد ة،الدول أصول خصخصة تمت

 والمدفوعات االجتماعي الرفاه عمى اإلنفاق في أكثر انخفاضات مع ،2003-2001 األعوام
 تم ،2003 عام في تشكمت التي الثانية، حكومتو من شارون طردىم شاس وزراء ثار عندما. التحويمية
 الجمود من حالة التسعينات خبلل شيدت قد األعمال قطاع مصالح كانت إذ. تماما "شاس" استبعاد
 "شارون" حكومة من األولى السنوات فإن بالنمو، السبلم عممية وعدت بينما التحرير، حول الداخمي
 في الرغبة فقدان أدى مما المحمي، لمنمو الفرصة الرفاىية دولة تقميص أتاح لقد. الحسابات ىذه قمبت

 تبخرت لمسبلم الحاسمة السياسية الدوائر من واحدة. االقتصادي إلحاحيا من الكثير لدائمةا التسوية
 (Luke, 2014) .وضحاىا ليمة بين
 سبلم، لعممية موافقة كونو عن بعيدا غزة قطاع من "شارون" انسحاب إلى النظر يجب السياق ىذا في
 شارون مساعدي كبار أحد قال كما ب،الجان أحادي االنسحاب كان فييا، متشككا دائماً  شارون كان
 تكون لن لذلك الضرورية الفورمالدىيد كمية" في السبلم عممية وضع إلى ييدف ويسجبلس، دوف
 من. لمسبلم مادية إسرائيمية مصمحة أي تذليل بفضل ممكن قرار" الفمسطينيين مع سياسية عممية ىناك
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 أفضل. يستحق مما أكثر واألموال الدماء من رالكثي يكمف غزة احتبلل كان اإلسرائيمية، النظر وجية
 االنفرادية الطبيعة إن. الفمسطينية السمطة عميميا، إلى "البانتوستان" إدارة وترك أمني جدار لبناء بكثير
 لن. مصادفة تكن لم - اإلسرائيميين المستوطنين إزالة سيولة عن يقال عما النظر بغض - نسحابلبل

 إسرائيل قبل من المحتمة األراضي في التطورات ستستمر. الفمسطينيين مع بالتفاوض أبدا شارون يقبل
 ( 2017)المغني،  .وحدىا
 لبلستيبلك رئيس بشكل المقصود، كان الدولتين لحل الوالء عن اإلعبلنات فإن "شارون" زعامة تحت

 في نشر مقال في جاء وكما. اإلسرائيمية المستوطنات توسيع مع جنب إلى جنباً  تواصمت قدو  ،األجنبي
 إسرائيل أن حقيقة يكذب الفمسطينية لممشكمة" حل يوجد ال" أنو "نتنياىو" إعبلن فإن "ىآرتس" صحيفة
ن حل، لدييا  األراضي منمقدار  أكبر فأصبح مستوطنة،بناء أية  معارضة أن يمكن أحد يكن لم وا 

 . فيو رجعة ال بشكل إسرائيمًيا الفمسطينية
 "شارون رئيلإ" طرح، فقد "شارون"ات إسرائيل نحو السبلم ويتفق مع سياسة مع توجي ىذا الواقع يتنافى

 "يونيو" في االبن "بوش جورج" األمريكي الرئيس وأعمن الطريق، خارطة خطة 2001 مؤتمر في
 الخطة باعتبارىا دوليا تناوليا وتم. اإلسرائيمي الفمسطيني لمصراع كحل الطريق خريطة عن 2002

 السياسية التسوية نحو تقدم إلنجاز تاريخية مراحل تحديد وتناولت ”الطريق خريطة“ لمتسوية األمريكية
 التسوية تناول يتم لم ثم ومن النيائي، الوضع قضايا عن الحديث أجمت المبادرة ىذه ولكن. الفمسطينية

 عن عيمبامتنا الفمسطينيين اعترافأبرزىا ، التسوية نحو لمتقدم شروطا وضعتف. الطرفين بين النيائية
 إصبلحا وينفذون بأنفسيم، ويحاربونيا بل بيا، والتزاميم( المقاومة بيا المقصود) اإلرىابية األعمال
 تأسيس فسيستطيعون األول الجزء الفمسطينيون نفذ إذاومفاده أنو  .قيادتيم ويغيرون الفمسطينية بالسمطة

 الدول التزام إلى يشير ثالثال، و 1967 لحدود وفقا 2005 عام استقبلليا عمى تحصل مؤقتة دولة
 ( 2012)عبد القادر،  .التسوية نحو لمتقدم الفمسطيني لئلرىاب نياية بوضع العربية

 ثبلث فتتضمن الشارونية النظر بوجية تعرف ما أو 2001 عام" شارون" طرحيا التي الخطة أما
 فاسدة وغير مسئولة ديدةج فمسطينية قيادة وجود ضرورة األولى، السابقة عمى مترتبة مرحمة كل مراحل
حداث عرفات، بدون  بالشئون يتعمق فيما وخاصة الفمسطينية، السمطة ىيكل في ىيكمي إصبلح وا 

عادة األمنية، يقاف إنشائو وا   غير األسمحة كل وجمع بمحاربتو الفمسطيني النظام وقيام اإلرىاب، وا 
 تبني عبر اإلرىاب لدعم نياية ضعوو  مدني، اقتصادي تعاون وتطوير اإلرىابية، لمجماعات القانونية
عادة. لمسبلم عمةاد تعميمية مناىج  مقيادةل كاختبار أمريكية برعاية الفمسطينيين البلجئين تأىيل وا 
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 عدا ما (ب) و (أ) المناطق في مؤقتة حدود عمى الفمسطينية الدولة إعبلن الثانيةو  .الجديدة الفمسطينية
 فقط لدييا السبلح، منزوعة العسكرية وقواتيا أسمحة، بدون ولةالد ىذه تكون أن عمى. األمنية المناطق

 فييا ومتحكمة الخارجية، الحدود عن مسئولة ستكون فإسرائيل. خفيفة بأسمحة مسمحة شرطة قوات
 أية في الدخول أو اتفاقيات أية توقيع الفمسطينية لمدولة يحق وال الجوي، لممجال بالنسبة الحال وكذلك

 ( 2017)المغني،  .إسرائيل مع سبلم عبلقات لدييا ليس أخرى لةدو  أية مع تحالفات
 عمى الحرب. لكن بعد الفمسطينية لمدولة الدائمة الحدود وتحديد النيائي الوضع مفاوضات بدء الثالثةو 

 القتراح العربية الدول عمى ضغوطا تتضمن بحيث الطريق، خارطة لتعديل اقتراح تقديم تم العراق
 اإلرىاب، ظل في تولد نأ يجب ال التي الفمسطينية الدولة دعم عمى بنودىا لتشتم جديدة مبادرة

 شخص عرفات أن العربي العالم قادة إعبلن الفمسطيني، عنف البل حالة عن العرب القادة ومسئولية
 العرب القادة إعبلن وكذا محمو، آخر رئيس إحبلل ويجب ولى عيده ولكن الفمسطينية، القضية خدم
 .إسرائيل مع بالتطبيع ترحيبيم اإلسرائيمي العام لمرأي
 تنازالت فستقدم سرائيلإ أما ثقيل حمل كاىميم عمى سيقع العرب القادة فإن السيناريو ليذا وفقاو  ثم ومن

 تسوية لتحقيق شروط عدة تضمنت حيث المبادرة ىذه لتطوير أخرى محاوالت جاءت كما. مؤلمة
 تغيير بعد الفمسطينية لمسمطة االقتصادية المساعدة، و نيةالفمسطي القيادة في تغيير، منيا مرحمية
 فييا يتحكم والتي الفمسطينية السمطة بواسطة المحكومة األراضي من كامل بشكل التسمح نزع، و قيادتيا
عادة، و الحدود عبر اإلسرائيمية السمطة سقاط أمريكية رعاية تحت الفمسطينيين البلجئين تأىيل ا   حق وا 
 لتسوية ألخرى فترة من تطرح التي القيود تشديد ومحاولة المبادرات ىذه من غمالر  وعمى .العودة

 ، مرجع سابق(.2012)عبد القادر،  .تفعل أو تنفذ ولم ورق عمى حبرا ظمت فإنيا الصراع،
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 :المبحث الثاني: رؤية بنيامين نتنياىو لمتسوية السياسية 

 
واألمنية السياسية  البرامجياسية، ال بد من القول أن قبل الحديث عن موقف نتياىو من التسوية الس

ليذه  تقميدية إسرائيميةعمى معارضة وتتفق تجتمع  (والعمل ديمااوك الميكود) الكبرى اإلسرائيمية لؤلحزاب
 لبلجئين العودة بحق االعترافالمعارضة بأشكال عديدة، منيا الرفض المطمق ب تمثلالعممية، حيث ت

وتؤكد ىذه البرامج عمى أحقية  ،القدسمدينة  شرق منأي جزء من  نسحاباإل عدمو ، الفمسطينيين
، والفرق 1967األراضي المحتمة في عام  حدود إلى نسحاباال عدمثم   القديمة البمدةفي إسرائيل 

الوحيد بين برامج ىذه األحزاب الثبلثة يظير في حزب العمل الذي كانت صياغتو بشأن حق العودة 
إلى موطنو  فمسطيني الجئ أي عودة بالمطمقكود وكاديما، لكنو بالنتيجة يرفض مختمفة عن المي

 األصمي فمسطين. 
نسحاب( ىي المحددات السياسية األبرز التي تحكم عممية السبلم، ذه القضايا )القدس والبلجئين واالى

، والمحددات نوعيًا(و )حفظ أمن إسرائيل، وبقائيا متفوقة عسكريًا  :إضافة إلى المحددات األمنية
وتطبيع العبلقات لتجميل صورة  ،االقتصادية المبنية عمى إقامة عبلقات اقتصادية مع دول عربية

إسرائيل سياسيًا واعتبارىا مؤدية لعممية السبلم، وبناء عمييا فإن رؤية نتياىو تعتمد عمى ىذه األسس 
امين نتياىو إلى العممية السممية لمقيام بتسوية سياسية، لذا سيعتمد ىذا المبحث عمى توضيح رؤية بني
ولية مثل الموقف األمريكي وتأييد بناء عمى ىذه المحددات، مع األخذ بعين االعتبار المحددات الد  

إسرائيل المطمق، والتوجيات الدينية ليذه األحزاب، والضغط الشعبي الذي يتعرض لو نتياىو إذا بادر 
 ض المشاريع.بالحديث عن عممية السبلم أو قّدميا عمى بع
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 المطمب األول: القدس من رؤية نتياىو لمسالم: *

المدينة  من االنسحاب بالمطمق يرفضبأن تكون القدس عدم محور عممية السبلم، فيو  "نتياىو"يسعى 
عمى الرغم من أنو  لمتفاوض، قابمةغير  قضيةميما كان، وىي بالنسبة لو ولحزب الميكود  جزء أيو 

ت متفرقة ألقاىا دوليًا بشأن السيادة عمى األحياء العربية في شرقّي القدس، لكن الواقع صّرح في خطابا
ّن السيطرة والسيادة تبقى تحت السيطرة اإلسرائيمية، ومصادرة األمبلك واألراضي امًا، إذ إيختمف تم

المقابل ، وىو مؤشر واضح عمى عدم التخمي عن القدس، ب"نتياىو"العربية ال تزال مستمرة في عيد 
، وجاء فإنو في خطاباتو أمام الحزب والشعب اإلسرائيمي يعمن صراحة التمسك عمى مدينة القدس كاممة

 في تصريح لو: 
 مفاوضات، بدون الفمسطينيين وبين نابين سبلم تحقيق اتفاق الممكن غير لذا فإنو من"

 لجوىرا حول مغايرة نظر ووجية مختمفة مصالح الحال بطبيعة طرف لكل ألن ،ذلك
 األبد، إلى القدس وحدة بمبدأ التمسك إسرائيل حق من إن. بينيما السبلم التفاق المرغوب

 تقسيم إعادة عمى مصرون وألنيم معاكسا، موقفا يتبنون الفمسطينيين ألن نظرا ،ولكنْ 
قامة جديد، من القدس  إجراء من مناص ال فإنو الشرقي، شطرىا في دولتيم عاصمة وا 

 ( 2016)مدار، . "أيضا القدس مدينة في تسوية لىإ لمتوصل مفاوضات
لم يظير منيا شيء عمى أرض الواقع، فقد تّم توسيع  المفاوضات التي تحدث عنيا نتياىوىذه 

إسرائيل المختمفة، لتصل إلى مناطق احتمتيا  "نتياىو"السيطرة اإلسرائيمية عمى مدينة القدس في عيود 
 موضوعاً  ليستنيا : إلمقدس تتجسد في قولو "نتياىو"ية القدس، فرؤ  ، ومناطق من شرق1967سنة 

 واقعياو  صحيحاً  موقفاً  يعتبرو  ،(إسرائيل لدولة) األبد إلىوالكاممة  الموحدة العاصمة ستبقى، و لمتفاوض
كامب ديفيد ، وذلك لكي يستمر في تمثل اليمين المتشدد برئاسة حكومة إسرائيل، ومنذ اتفاق "لنتياىو"

 "وشارون"" رابين" حكوماتلمسبلم بين  العريضة لخطوط، ظير خبلف واضح في ا2000الثانية لسنة 
 رأسيا التي لمحكومات الخطوطىذه  في القدس ذكر يرد مممن جية ونتياىو من جية ثانية، ف "وأولمرت"
األخرى لتشكيل  األحزاب مع الميكود حزبعقدىا  التي اإلئتبلفية االتفاقاتضمن  حتى، و "نتنياىو"

 .ئتبلفإ حكومة

 ةالفمسطينيالتسوية في  القضايا تعقيداً أشد من بشطرييا الشرقي والغربي ىي قضية القدس إّن 
بقيادة أحزاب عممت الحكومات اإلسرائيمية لذا ن يعتبرونيا عاصمتيم األبدية، و ، فاإلسرائيميةاإلسرائيمي
د مدينة القدس عمى إلى تيويتيدف وضع استراتيجيات خاصة  عمى -خصوصًا الميكود  –مختمفة 
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حاطة المدينة جديدة إقامة مستوطنات عن طريق زيادة أعداد اإلسرائيميين فييا بأرض الواقع، وذلك  وا 
ألراضي العربية ستيبلء عمى اممارسة سياسة الضم واالاف إلى ذلك يض، العنصري العازلر ابالجد

 ن لدفعيم إلى ترك المدينة.واتباع مختمف الوسائل لمتضييق عمى السكان الفمسطينيي ،المجاورة

بين الفمسطينيين ي تواصل جغرافي أإلى منع إقامة يدف استراتيجيات تنتياىو بحكومات تحديدًا قامت و 
ربط داخل األحياء العربية، كما تم في عمى إقامة كتل استيطانية  تالقدس، وعمممدينة داخل 

إقامة الجدار ثم لمدينة، حول ازامًا أمنيًا حما ىو موجود داخميا، لكي تشّكل المستوطنات خارج القدس ب
 في القدس.عاممة العازل، وعممت عمى إغبلق مؤسسات فمسطينية 

القدس مدينة  ي% من أراض90أصبح ما يقارب وتيويد القدس، فقد التوسع الضم و سياسة بخصوص و 
في مسطيني فألف خمسين % تحت السيطرة الفمسطينية، كما أن نحو 10تحت سيطرة االحتبلل مقابل 

وتفريغ المدينة من  ترحيميم منياوىذا يعني الزرقاء،  بطاقة اليوية انصبحوا معرضين لفقدأالقدس 
الفمسطينيين محرومين من التسجيل في بطاقات من  ألف طفلإضافة إلى حوالي عشرين ، الفمسطينيين

نيين منيا، حيث تم ىدم ما لتعزيز سياسة تيويد المدينة وطرد الفمسطيجراءات ىذه اإلىويات والدييم، و 
 (2016 ،الجزيرةموقع ) .2015  - 1967يزيد عمى ألفي منشأة بين عامي 

 عن مخططات 2009تم الكشف عام فقد في المدينة، في عيد نتنياىو المتبعة وزادت اإلجراءات 
من تعقيد المستوطنات المحيطة بالقدس، مما يزيد في الوحدات السكنية من لبناء آالف  جديدة

قد أكدت حكومة إسرائيل الثانية والثبلثين برئاسة ف، القدس والفمسطينيين فيياوضع المفاوضات حول 
دة لدولة إسرائيل، وىذه المسألة وح  أن القدس ستبقى العاصمة األبدية والمُ ببرنامجيا الوزاري بنتنياىو 
يبلن في رمات إامعة بار في خطابو الشيير بجنفسو عمنو نتنياىو أما ذا التفاوض بشأنيا، وى مرفوض

بمثابة برنامج سياسي يوضح الخطوط العريضة التي يمكن لمحكومة  يعدّ ، والذي 2009غان في تموز 
 (.25ص 2009اإلسرائيمية التعامل من خبلليا مع القضية الفمسطينية )محارب، 

لمزيد من عمى بناء ا ،2015 إلى 2009في الفترة من وركزت حكومتا نتنياىو الثانية والثالثة 
خاصة في بالقدس، و شرق مفمسطينيين في تابعة لراض وعقارات ة أالمستوطنات حول القدس ومصادر 

لى إصميين صحاب المدينة األأمحاصرة الوجود الفمسطيني وتحويل الشيخ جراح وسموان بيدف أحياء 
 (  57، ص2014 )منصور، .قميةأ
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 بدًءاوحدة استيطانية جديدة في القدس  1600 بناءنتياىو بالمصادقة عمى عبلن عن قرار وقد تم اإل
اتخذ ىذا القرار من خبلل المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في القدس، فقد ، 2010صيف من 

يمي يشاي، وقد صدر ىذا القرار في ظل زيارة نائب إير الداخمية اإلسرائيمي في حينو وبمصادقة وز 
مر أثار جداًل واسعًا لدى الجانب أ، وىو 2010 دن لممنطقة في حزيرانالرئيس األمريكي جو باي

 (2016 الفمسطيني حول جدوى المفاوضات في ظل التوسع االستيطاني. )مجمة البيادر السياسي،
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 ون من رؤية نتياىو لمسالم:الالجئ المطمب الثاني:*

 بيوتيم إلى العودة في لحقا الفمسطينيين البلجئين لجميعبأّن  (194)رقم  المتحدة األمميقر قرار 
 "نتياىو"واقعيًا فإن حكومات  ،وبيذا فإّن حق العودة حق مشّرع دوليًا لمفمسطينيين، لكنْ  القديمة،
 ، أي في األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيمية،حدودىا داخل الحقىذا  ترفض أنيا أوضحت

عمى  إقامتياتوقع الم الفمسطينية دولةال يأراض في يتم أن يمكن ذلكتحقيق  أنترى ىذه الحكومة و 
وليس  ونيائية شاممة سممية تسويةعن  "نتياىو"، وحديث حكومة منيا إسرائيل ستنسحب التي المناطق

 مبليين عودة أنّ وقد برر ذلك نتياىو ب ،المفاوضات الحالية، أي تسوية تشمل دول عربية أخرى
، عمى اعتبار أن ما الدولة تصفية إلى سيؤدي (إسرائيل) يأراض داخل إلىالفمسطينيين  البلجئين

 (2014)خطيب،  .احتمتو إسرائيل ىو حق شرعي ليا من وجية نظر اإلسرائيميين
األول أن يكون  ن يكون حق العودة عمى أساس شرطين:وفي مبادرة السبلم العربية اقترحت المبادرة أ

التحجج  إلسرائيل يمكن أنوىذا الشرط ب لمطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي، ونستدل من (عادالً )السبلم 
 أنْ  ينص عمى، والشرط الثاني أراضييا إلىالفمسطينيين  البلجئين مبليين إعادة العدل من ليسبأنو 

، وضمنيًا توافق السمطة أيضًا عمى الحل عميو إسرائيلتوافق  أن( أي عميو متفقاً ) النيائي لحلّ يكون ا
 الذين الفمسطينيين البلجئين عددتحديد  عمى اسيكون اتفاقً  ىذا الشرط بأنو مننستدل و النيائي، 
يو، أي أنو قد تم إضافة ىذين عم االتفاق تمسي ماوذلك بحسب  ،إلى أراضييم بالعودة ليم سيسمح

واقترح أن  ،عمى ىذه المبادرة "نتياىو"الصادر عن األمم المتحدة، لذا وافق  (194)الشرطين إلى القرار 
م العربية شاممة لدول ألخرى غير مصر إلثبات "نوايا إسرائيل الحسنة" بشأن عممية تكون مبادرة السبل

السبلم، لكن إذا تمت ىذه المبادرة ستكون ضمن االتفاق مع إسرائيل وما تقترحو من شروط إضافية، 
 وبالنتيجة رفض حق العودة الذي يعني أغمبية فمسطينية عمى أراضييا. 

التي اقترحتيا  السبلم مبادرةبحسب شروطو ىو، لذلك رفض  ايد سبلمً ير  "نتياىو"وىذا يدل عمى أن 
 إسرائيل بين سممية تسوية إلى التوصلإلى  يدفي دولي مؤتمر عقد إلىودعت فييا  ،افرنس

مع الفمسطينيين تحت الرعاية  المباشرة لممفاوضات بديل وجود عدموعمل سبب رفضو ب والفمسطينيين،
 (2014)إبداع،  .ضمن أكبر قدر من الشروط والصبلحيات لصالح إسرائيلاألمريكية، والتي بدورىا ت

 
 
 
 



88 
 

 المطمب الثالث: شروط نتياىو لمسالم: *

 قدميا التي تمك مثل تنازالت. السبلم مقابل في تنازالت لتقديم مستعد" الميكودحزب  نبأ "نتنياىو"يرى 
 أنور المصري، الرئيس مع السبلم اتفاق إبان بيغن مناحيم( األسبق اإلسرائيمية الحكومة رئيس)

 فقط جيراننا مع السبلم دفع إمكاننا وفي. وصادق حقيقي سبلم اتفاق أجل من تنازل أي السادات،
لكن الحديث عن تنازالت ودفع السبلم قدمًا لم  ".آمنة إسرائيل عمى تحافظ التي كيذه، اتفاقات بواسطة

اعتبر  "أنابوليس"عمى قطاع غزة، ففي مؤتمر  يا نتياىوبسبب الحروب التي شن   ،يستمر طويبلً 
 ال وأنا. اليدف تخطئ آنية، بصورة دائم اتفاق تحقيق عمى تركز الحالية المفاوضات" أن "نتياىو"

 نياية تضع أن شأنيا من تاريخية أبعاد ذات أيديولوجية لتسوية اليوم مستعدون الفمسطينيين أن أعتقد
 المطالب، من األدنى لمحد ولو سيستجيبون اليوم، الفمسطينيين، أن عمى دليل أي يوجد وال. لمصراع

 ثماني قبل لمتسوية اقتراحا بشدة الفمسطينيون رفض وقد. مسؤول إسرائيمي زعيم أي سيطرحيا التي
 إزاء مواقفيم أن عمى دليل يوجد وال ،(2000 الثانية لسنة ديفيد كامب مفاوضاتيقصد ) سنوات
 أمام أكثر متصمبة مواقفيم أصبحت فقد العكس، عمى بل. أكثر عتدلةم أصبحت الدائم الحل قضايا
 (،مرجع سابق2013)اآلغا،  ".ضعيفة إسرائيمية حكومة

 مساعدة عمى جيودىا تركيزيكون دور إلسرائيل في " أنلتصحيح وضع الفمسطيني ب "نتنياىو" يقترحو 
 حياة مستوى وتحسين( السابق الفمسطينية الحكومة رئيس) وفياض( الفمسطيني الرئيس) مازن أبو

. سريع بشكل اقتصادىم تطوير عمى مساعدتيم خاصة، بصورة وينبغي،. اليومية الفمسطيني الشعب
 كبير بشكل خبلليا من تتزايد أجواءً  ستوجد لكنيا الصراع، تنيي لن ذاتيا، بحد الخطوة، وىذه

 تغيير أجل من فورية بصورة دالميكو  برئاسة حكومة وستعمل. السياسية المفاوضات نجاح احتماالت
 (2013)لفراتي،  ".الميدانية األوضاع
 انسحابات ىناك تكون لن"في ىذا الجانب عمى  شددو ، الجانب األحادي االنسحاب "نتنياىو" ويرفض
 وأي حماس، عمييا ستسيطر اإلسرائيمي، الجيش يخمييا منطقة أي ألن. المستقبل في الجانب أحادية

 إطبلقيا تم التي صاروخ آالف فاألربعة... واستسبلم ضعف رسالة سيبث الجانب أحادي انسحاب
 غزة، من إسرائيل عمى إطبلقيا تم التي صاروخ آالف واألربعة الثانية، لبنان حرب إبان الجميل عمى
 ".عبثا تكن لم الجانب األحادية االنسحابات من ورئيسو الميكود تحذيرات أن كثيرين لمواطنين أثبتت

 الوقت رى بأنو لم يأت بعدوي، سبلمبال تتعمق حمراء خطوطاً يضع  "نتنياىو"قوال فإن من ىذه األ
ويرى أنو عندما يحين الوقت  ،مع الفمسطينيين السبلمتحقيق  أجل من نيائيةشاممة و  مفاوضات إلجراء
اية وأول خط أحمر بالنسبة لنتياىو يتمثل في األمن وحم، واضحة حمراء خطوطاً حزبو الميكود  سيطرح
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 اتقرار  "نتنياىو" يرفضالحدود، وال يوجد اعتبارات لقرارات األمم المتحدة أو حقوق الفمسطينيين، حيث 
وال يرفض تطبيقيا فقط، فيرى أّن تطبيق  ،العودة حقو  ،وحل الدولتين ،المتعمقة بالتسوية المتحدة األمم

طينيين باالنتقال إلى أراضييا، ىذه القرارات ىو تصحيح لؤلخطاء العربية السابقة التي سمحت لمفمس
 البلجئين لمبليين ليس وبالتأكيد آلالف، تسمح لن الميكود بقيادة حكومةفيقول في ىذا الشأن: إّن 

سرائيل. إسرائيل إلى بالعودة الفمسطينيين،  ألنيم البلجئين، أولئك إزاء أخبلقية مسؤولية تتحمل لن وا 
 إعبلن قرر عندما العربي، العالم اتخذىا يريةمص قرارات أثر عمى الصعب وضعيم في موجودون
 ستين منذ السماح، بعدم والقرار بيم، خاصة دولة في الييود حق قبول من بدال إسرائيل، عمى الحرب
 (،مرجع سابق2013األغا،) ".العربية الدول في حياتيم ومواصمة بالتوطين البلجئين ألولئك عاما،
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  :أبرز مشاريع التسوية اإلسرائيميةالمبحث الثالث 

أو أي حزب سياسي وديني بطرح مبادرة لمسبلم، أو لعقد مؤتمر تجتمع فيو مع  كحكومة لم تقم إسرائيل
إنما كانت  الفمسطينيين وأطراف أخرى لمتباحث والخروج ببنود متفق عمييا وتكون خاضعة لمتنفيذ،

واالقتراح الوحيد الذي يمكن اعتباره ن. ا الطرفاقضايا التي لم يوافق عمييعبارة عن حمول لبعض ال
، الذي شغل منصب سفير إسرائيل في 2008لمسبلم، ىو ما اقترحو "داني أيالون" سنة  امشروعً 

 لؤلراضي تبادل، ثم إجراء الديموغرافية الخطوط بحسب إسرائيل تقسيمالواليات المتحدة، حيث اقترح 
منطقة  من أجزاءً  لفمسطينيينا وتمنح الغربية الضفة في ياألراض من بالمزيد إسرائيل تحتفظبحيث 
يا تؤدي نّ : إ. ولم يجد الباحث مبادرات إسرائيمية يمكن القول1948في األراضي المحتمة عام  المثمث

ىذا  نّ التنفيذ، إذ إتطرح من أجل  واقتراحاتٍ  ايا تمثل مشروعً نّ لى تسوية لمقضية الفمسطينية، أو إإ
إسرائيل لنفسيا باتفاق سبلم مع الفمسطينيين. إن عدم وجود مشاريع إسرائيمية من الطرح يعني تقييد 

ارجية اإلسرائيمية عمى موقعيا ىذا النوع، مبني عمى األسس العريضة التي توضحيا وزارة الخ
 حلو  البلجئون" و القدس أورشميمو" المستوطناتو  االقتصادو  االعترافو  لسبلملكتروني، وىي: ااإل

  .(2010وزارة الخارجية اإلسرائيمية، تين )الدول

من حمول لمسبلم  لوجيات نظر األحزاب اإلسرائيمية اليمينية اإلسرائيمية وما تقترحووفيما يأتي تمخيص 
 : والتسوية السياسية مع الفمسطينيين

ترى ىذه األحزاب أن تحقيق السبلم يجب أن يشتمل عمى اإلقرار واالعتراف  -السالم::أوالً  -
وحل  الييودي، لمشعب قومية دولةئيل بتأسيس كيان عمى األراضي الفمسطينية، كبحق إسرا

 بأن السكانية الناحية من لنفسيا السماح تستطيع ال، لكّن إسرائيل "الفمسطينيين البلجئين قضية
 اليوية ضقوّ ألّن ىذا األمر من وجية النظر اإلسرائيمية ي ،"البلجئين من موجة تجتاحيا
، وترى بأن يكون السبلم دائمًا وشامبًل وليس مع الفمسطينيين فقط. وتشترط يلإلسرائالييودية 

لتحقيق السبلم أن تكون األراضي التي خرجت منيا أو ستخرج منيا خالية من "اإلرىاب"، لعدم 
 يتم أرض أيو . كاديما والميكود بشكل الفت لمنظر ويشدد عمى ذلك ِحزبا إسرائيل دولة ديتيد

، مع تقديم ضمانات من الفمسطينية الدولةبما فييا  كون منزوعة السبلحيجب أن ت إخبلؤىا
. األمنية والترتيبات السبلح بنزعتتعمق  سبلم معاىدة ةألي المتحدة الوالياتو  وليالد   المجتمع

 (،مرجع سابق2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية،
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اإلسرائيمية، يعني األحزاب نظر  إن االعتراف بإسرائيل ومن وجية -:بإسرائيل االعتراف: ثانياً  -
 الشعب بين لمشعب الييودي تاريخياالعتراف برابط و  الييودي لمشعب قومية دولةاالعتراف ب

إذ  ،"ترابو" فوقه مصير  تقريرالشعب اإلسرائيمي ب حقاالعتراف بو "، إسرائيل" وأرض الييودي
التي اختارىا اهلل ليم.  ةقدسأنو ال مكان ليم في العالم إال عمى األرض المىذه األحزاب رى ت

منزوعة فمسطينية االعتراف بدولة بفيتخمص  ،أّما بالنسبة العتراف اإلسرائيميين بالفمسطينيين
 والعنف اإلرىابترفض و  ديمقراطية، بحيث تكون وسبلم وأمان بكرامةالسبلح تعيش 

من غير ىذه و ، مستحقة إلسرائيلمع ضمانات دولية  ، وقادرة عمى حكم مواطنيياوالتحريض
فإن األراضي الفمسطينية ستتحول إلى بؤر إرىابية ترفض وجود  دوليةال منيةاأل ضماناتال

 (.،مرجع سابق2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية،)إسرائيل( 

سرائيل بيتنا وكاديمافي ىذا الجانب ترى  -االقتصاد: :ثالثاً  - بوجوب شرط  أحزاب مثل الميكود وا 
 التعاونتصاد المرجو من الفمسطينيين لتحقيق السبلم مبنيًا عمى االقيكون أن يتمخص في 

، بحيث تنجح إسرائيل مستقر فمسطيني اقتصاد إنشاء تدعم التي الدولية األطراف مع الوثيق
، الثنائي االقتصادي التعاونة، وتزيد من الفمسطيني التحتية البنية في المختمفة االستثماراتفي 

 يتضمن الفمسطينيين، مع النطاق واسع تعاوناً  إسرائيل تقيمبحيث  ،األجنبية االستثماراتومن 
 السمطة إلى الضرائب من المتأتي لمدخل السمس االنسياب يؤمن الذي المالي التعاون

 تنفيذا المشتركة االقتصادية المجنة تعقدىا التي واالجتماعات المناقشات واستئناف الفمسطينية
 .يينثم إنشاء عبلقات طيبة مع الفمسطين، ومن صاديةاالقت لمعبلقات باريس لبروتوكول
 (2013)لرفاتي، 

لمشعب  اغالبية األحزاب اليمينية الدينية ترى في االستيطان حق   -المستوطنات: :رابعاً * -
سيطرتيا وتتمخص وجية نظرىا بأّن الييودي عمى أرضو، وأنو خارج نطاق حسابات السبلم، 

 وجود تيديد، ولضمان عدم لمستوطنات ىو دفاع عن النفسوبناء ا ،عمى األراضي الفمسطينية
السممية واالستمرار ن منطمقات الموافقة عمى العممية ىذه الضمانات م، حيث ترى أن إسرائيل
 وعاشت ،التوراة عصر خبلل الييودية الحضارة ميد ىي أرض فمسطينالنسبة ليم بففييا. 
 متينة روابط الحديث العصرفي  ائيلوإلسر . السنين آالف طوال ييودية مجتمعات عمييا

 ال األرض بيذه مطالبتيا أن غير الغربية، الضفة في الواقعة األماكن من بالعديد تجمعيا
وىذا  ."وليينالد   والعرف القانون عمى قويا اعتمادا تعتمد بل بيا، القديمة روابطيا إلى تستند

ييودية، لذا من وجية النظر اإلسرائيمية األمر ينطبق عمى الضفة الغربية من الناحية الدينية ال
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عي إسرائيل أنو تم ولي، حيث تدّ فإن وجود المستوطنات ال يعتبر احتبلل بناء عمى القانون الدّ 
فمسطين كاممة بعد محاربة بريطانيا لمدولة العثمانية، أي أن ىذه  ياالستيبلء عمى أراض

ادية، إنما انتداب بريطاني ع عمييا"، ولم تكن خاضعة لجية سيز األرض ىي "أرض متنا
 (luke,2014,op.cit)وحكمان أردني ومصري مؤقتان عمى األراضي الفمسطينية. 

األول االعتراف بحقيا بإقامة مستوطنات، والثاني القيام  تأتي عمى شقين:ىذه األحزاب وجية نظر 
 بين توقيعيا تم اتفاقيةبتسوية مع الفمسطينيين يكون بناء عمى ىذا االعتراف، فيي ترى بأنو ال توجد "

 جغرافية موجبات ألي وجود وال ،1967 حدود إلى االنسحاب فييا بند أي يتطمب والفمسطينيين إسرائيل
 من أكثر تعمر لم ،مقصودة غير حدود تقديس في منطق ال أن المؤكد من بل ،1967 خطوط تقدس
 لبلتفاقات خرقا لسبلم، وال تشكلا بوجو ال تشكل عقبة اإلسرائيمية عاما"، وترى أن المستوطنات 19

 (2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية،  ولي؟الد   لمقانون أو انتياكاً  الفمسطينية اإلسرائيمية

ىذه لتحقيق السبلم وتسوية القضية الفمسطينية تشترط  -القدس": القدس "أورشميم:خامساً  -
 الوقت نفسو الثبلث وفي ماويةالس لمديانات االعتراف بمدينة القدس عمى أنيا مدينة األحزاب

عي أنيا الييودي. وتدّ  الدينية لمشعب اليوية إسرائيل، وتمثل قمب لدولة األبدية ىي العاصمة
 قبل 1004 سنة داود الذين سكنوا أرض "إسرائيل"، عمى عيد الممك القدماء عاصمة الييود

. إسرائيل دولة قيام دعن 1948 عام في الييودي بـاالستقبلل واستعادتيا إسرائيل الميبلد،
 فييا بين جميع تمييز ال موحدة إسرائيل، وأنيا مدينة أن مدينة القدس عاصمةويعتبرون 

 (،مرجع سابق2013)لرفاتي،. وعرقيم وديانتيم عنصرىم عن النظر سكانيا، وبغض

أن قضية حق عودة البلجئين إلى  ،لتحقيق التسويةأنو  ىذه األحزابترى  -الالجئون::سادساً  -
 تدفق تجعل حالياً  القائمة الظروف إنيم األصمية أمر غير وارد، فمن وجية نظرىا فقاطمن

 وعودة لمتطبيق، قابل غير خيارا إسرائيل لىإ أبنائيم وأبناء ،البلجئين أبناء من كبيرة أعداد
 حرمانإلى  يؤديو  ييودية، كدولة الدولة وجود سييدد إسرائيل دولة إلى الفمسطينيين مبليين
 نشوءنيائيًا ب لياوترى أنو ال ذنب  .السبلم آمال عمى فيقضي األساسية، ىويتيا من يلإسرائ

دامتيا، الفمسطينيين البلجئين مشكمة ل وتحمّ  .عنيا مسؤولية بأية اإلقرار يمكنيا ال ولذلك وا 
 لؤلمم العمومية الجمعية قرار 1947 سنة يارفضالعربية مسؤولية مشكمة البلجئين ب الدولَ 

 عربية دولة) إلى البريطاني االنتداب مناطق( والذي نّص عمى تقسيم 181) رقم المتحدة
 (،مرجع سابق2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية، (. ييودية وأخرى
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 بين لمنزاع منطقية األكثر الحل نّ أىذه األحزاب تعتبر  -:الواحدة الدولة حل _سابعاً  -
 فمسطينية، وأخرى ييودية دولة أي قوميتين، لتيندو  إنشاء في يكمن والفمسطينيين اإلسرائيميين

 الواحدة الدولة أما. السواء عمى والفمسطينيين لئلسرائيميين القومية الطموحات معا تحققان
 إلى باإلضافة، والتنازع المواجية من المزيد في ستتسبب بل النزاع، تحل فمن القومية، الثنائية

 لمدولة تسمح قيم أو ثقافة أو ديانة وال تاريخ يجمعيم ال والعرب الييود فإن اليامة، األمور ىذه
 (،مرجع سابق2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية،  .بمياميا بالقيام القومية الثنائية

 الحل بين الربط عمى الكبرى، الثبلثة األحزاب وخصوصا اإلسرائيمية، األحزاب إجماع نأيتضح لنا ب
 الحل بقضايا يتعمق فيما الفمسطينية لممطالب البالغة ومعارضتيا ،جية من األمنية والترتيبات السياسي
 أو اتفاق إلى التوصل احتماالت يبعد األخرى، الجية من والحدود، والقدس البلجئين وخصوصا الدائم،
 إسرائيل بين اتفاق إلى التوصل احتمالوبقاء نتياىو في الحكم فإن  .الصراع إلنياء قريب حل

بناء عمى الشروط التي يرى فييا الباحث قيودًا عمى العممية  ،واقعي غير رأم ىو والفمسطينيين
 ليفني ن  إ إذ. الحكم إلى ليفني برئاسة كديما حزب وصول حال في كثيًرا الوضع يختمف ولنالسممية، 
 عن تتحدث مما أكثر المفاوضات عن تتحدث أنيا كما. عاما 20 أو 15 بعد الصراع حل عن تتحدث
 وليس ،مفاوضات ستراتيجياا ليفني لدى أن يعتبرون إسرائيل في المحممين من الكثير أن وحتى. اتفاق
 (،مرجع سابق2013)لرفاتي،  .اتفاق إلى لتوصلا إستراتيجيا لدييا
 مفاوضات تجري لن أنيا بالسمطة لمفوز المرشحة اإلسرائيمية لؤلحزاب المتعنتة المواقف ىذه تعني وال

 إسرائيل تكون عندما أنو ىي الماضية، السنوات تجربة إلى تستند والتي ائيل،إسر  في فالقناعة سياسية،
 والواليات األوروبي االتحاد من خصوصا دولية، لضغوط تتعرض ال فإنيا مفاوضات، عممية خضم في

 مع مفاوضات ستجري المقبمة، حكومتيا ىوية تكن ميما إسرائيل أن عمى المراىنة وباإلمكان. المتحدة
 الجديدة، األميركية اإلدارة جانب من عمييا ضغوط ممارسة لمنع أيضا، سورية مع وربما يينالفمسطين

" وقوية نشطة" بصورة السعي تعتزم إدارتو أن أوباما، باراك الجديد، األميركي الرئيس أعمن أن وبعد
 (،مرجع سابق2010)وزارة الخارجية اإلسرائيمية،  .األوسط الشرق في السبلم لتحقيق
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  :السياسية: لمتسوية اليمينية األحزاب رؤيةالمبحث الرابع 

 السياسية:  لمتسوية( الجديد المفدال) الييودي البيت األول: حزبالمطمب *

ويعد "البيت الييودي"  .التعميم وزارة يتوّلى الذي بينيت نفتالي حالياً  الييودي البيت حزب يترأس
صييونيًا، متطرفًا قوميًا في عدائو  حدشاه( حزبًا دينيا)المفدال الجديد( )ىبايت ىييودي/ ىمفدال ى

لمعرب والفمسطينيين، يحتل عمي الخريطة الحزبية موقعًا في أقصى اليمين، وينظر إليو، ىو واالتحاد 
الوطني المؤتمف معو، باعتبارىما أشد األحزاب اإلسرائيمية تطرفًا، تأسس ىذا الحزب وفق قانون 

 م، عشية انتخابات الكنيست الثامنة عشرة،2008تشرين الثاني/ نوفمبر  األحزاب في )إسرائيل( في
من ائتبلف القوى اليمينية المفدال الجديد واالتحاد الوطني وتكوما) النيضة( و)ىتكفا االمل(  2009

وأرض إسرائيل و"أخي"، وحظي الحزب بتأييد حاخامي الصييونية الدينية، وكان اليدف من تأسيسو 
الحكومة بثبلثة  ليمين؛ لتحسين فرصيا في االنتخابات، ويشارك البيت الييودي حاليا فيتوحيد أحزاب ا
 (2016-7-9موقع عكا، ت. ولو في الكنيست عشرة مقاعد. )نفتالي بينيوزراء ويتزعمو 

 أو القدس عن حديث أيّ  العدل وزارة موقع عمى المنشورة الحزب وثيقة تضّمن عدم من الرغم وعمى
 الييود يستيدف كونو دينية اجتماعية داخمية أىداف عمى التسعة بنوده واقتصار ينية،الفمسط القضية

 ورفضو الفمسطينية القضية تجاه المتشددة بتوجياتو معروف الحزب ىذا أن إال كبير، بشكل المتدّينين
 نحن: "بأنو 2016في العام  طرحو الذي االنتخابي الحزب برنامج في وجاء .تسويات ألّية التام

 تريد ال الفمسطينية القيادة إنّ . األردن إلى الغرب من الفمسطينية الدولة أشكال من شكل أيّ  نعارض
نما 67 أراضي  ".جيمنا في مثالي حلّ  ىنالك فميس ولذلك إسرائيل، دولة كل وا 

 مع تمامًا، بغزة ارتباطيا وفك الغربية الضفة عمى الكاممة السيطرة فرض إلى ورفاقو بينيت وييدف
 الجئ فمسطيني أيّ  دخول لمنع سعيو إلى إضافة الكاممة، المواطنة حق عربي ألف 50 منح انيةإمك
 الجانب مع سبلم تسويات وأّية الدولتين حل كمياً  الحزب يعارض .الغربية الضفة إلى العربية الدول في

مرجع ،2016-7-9موقع عكا، ) .حماس عمى واإلغارة األنفاق بيدم المطالبة ويكرر الفمسطيني،
 (سابق

 

 



87 
 

 : الثاني: رؤية حزب شاس لمتسوية السياسية المطمب*

ىو حزب إسرائيمي ديني متزمت، اسمو مأخوذ من التممود، يمثل الشريحة المتدينة الشرقية الييودية، 
خميفة، ) اإلسرائيمية.بشكل كبير في السياسة "حزب الشرقيين المحافظين عمى التوراة" يؤثر  يعرف بـ
 (225ص  ،2011

لمدفاع عن الشريحة المتدينة  1984، عام "عوفاديا يوسف"أسسو الزعيم الديني الييودي الحاخام 
الييودية من أصول شرقية )السفارديم(، في مواجية احتكار نخبة الييود الغربيين )األشكناز( لمسمطة 

، وفيو ستة مباحث ويعود اسم الحزب إلى جزء من التممود المسمى بالمشناه .ومواقع النفوذ في إسرائيل
تسمى بالعبرية شيشا سيداريم تختصر في كممة شاس. تقوم مبادئ الحزب عمى العناية بالقيم التقميدية 
لمييود والييودية األصولية في إسرائيل، واالستمرار في طريق حاخامات السفارديم حسب الميراث 

إلى منع  يا، كما يدعو حزب شاسالييودي الشرقي، باإلضافة إلى تمثيل جميور حراس التوراة والوصا
التمييز ضد الجميور الديني األصولي وتشجيع حب إسرائيل، وتربية أوالد إسرائيل عمى التوراة، وذلك 

وىو يؤكد عمى قدسية السبت واألعياد الييودية، ويرفض تجنيد  ظ عمى القيم الييودية السفاردية،بالحفا
 (بق،مرجع سا2016)موقع عكا،  .الفتيات في الجيش

مواقفو السياسية تحتاج إلى مباركة مجمس حكماء التوراة ورئيسو، وىو يؤيد التفاوض مع الفمسطينيين، 
نة القدس، ويطالب الدول لكنو يرفض إيقاف االستيطان، ويرفض التفاوض حول مستقبل مدي

 .بتعويض الييود الذين فقدوا ممتمكاتيم بعد ىجرتيم العربية

 الكنيست النتخابات السياسي برنامجو في جاء كما الحالي الوقت في "شاس" حزب موقف يتبمور
 برنامجو في وجاء الكنيست، في مقعداً  11 عمى فييا الحزب حصل والتي 2009" ةعشر  الثامنة"

 :يأتي ما االنتخابي

 في ييودي بيت بناء أجل من كميا، المنافي من إسرائيل شعب شتات جمع إلى "شاس" حركة تتطمع
 فكر وحسب ىنا،" كافة إسرائيل أرض" وعبارة. كافة إسرائيل أرض أنحاء في وقوية كبرى ييودية دولة

 النيل نير من) النير إلى النير من تمتد إسرائيل أرض أن يعتبر والتممود، التوراة من المستمد الحزب
 (حجاج،مرجع سابق) (.العراق في الفرات إلى مصر في
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 الشعب بمستقبل المراىنة عمى أو أخرى، دولة تإمبلءا عمى تقوم تسوية أي قبول عدم يجب
 .اإلسرائيمي

 الفمسطيني العربي الصراع لب أن الحزب وينسى التقسيم، أو لممساومة موضوعاً  ليست القدس
 .ذلك دون حل وال القدس ىو اإلسرائيمي

 قرارات عمى بناء( الغربية الضفة) والسامرة ييودا في االستيطان تطوير مواصمة عمى الحركة ستعمل
 .والحكومة الكنيست

 التخمي دون لفمسطين دولة الغربية الضفة في ترى التي األحزاب باقي عن الحزب نظر وجية وتختمف
 مواصمة لفكرة بطرحو ذلك يتجاوز بل عالية، سكان نسبة تضم التي أو ،الكبيرة االستيطانية الكتل عن

 ألن لبلجئين، العودة حق عن الحزب حديث دمع عكسو ما وىو إسرائيل، لدولة ممك وكأنيا فييا البناء
 أمل بصيص حتى وال الدولة ىذه لقيام أفق أي يرى ال فيو فمسطين، دولة قيام عند يأتي العودة حق
 (حجاج،مرجع سابق) .لذلك

 أراضي في حتى أو1967أراض  حدود عمى فمسطين دولة قيام يرفض أنو في الحزب موقف ويتمخص
 فمم القدس، عن الحديث يتجنب آخر سياق وفي لبلجئين، العودة يرفض وبالتالي الغربية، الضفة
 ".التقسيم أو لممساومة موضوعاً  ليست إنيا" قال بل مقسمة، وال موحدة ال عنيا لمحديث يتطرق

 نحو إسرائيل توجو مع يتعارض تحديداً  "شاس" وحزب الدينية األحزاب موقف أن لنا يتضح سبق مما
 التنازل يجب ال مقدسة أرض أنيا يرون التي األرض من جزء عن تنازالً  تعني التسوية ألن التسوية،
 الكثير أصدر لذا االستيطان، في والتوسع األراضي من المزيد احتبلل عمى يشجعون إنيم بل عنيا،
 األوامر عمى بالتمرد الجنود وتأمر الغربية الضفة من االنسحاب بتحريم تقضي فتاوي الحاخامات من

 (2014عكا، )موقع  .الشأن ىذا في العسكرية
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 الثالث: رؤية حزب إسرائيل بيتنا لمتسوية السياسية المطمب*

 وبعد. اليمينية بتوجياتو معروف والحزب. السابق الخارجية وزير ،"ليبرمان أفيغدور" الحزب يترأس
 لم مذكوراً  ىدفاً  12 أن اتضح اإلسرائيمية العدل وزارة موقع عمى الرسمية الحزب فاأىد إلى الرجوع
 .الجيران مع السبلم مصير أو القدس إلى تتطرق

 أعمن حين 2014 "فبراير" في جمياً  ظير ما وىو العرب، مع السبلم فكرة تماماً  يعارض الحزب أن بيد
 دولة إسرائيل بقاء من أىم ليس السبلم لكن بالسبلم يرغب أنو عمى نّصت التي االنتخابية حممتو عن

 اإلسرائيميين أن إلى البرنامج وأشار. مواطنييا لجميع الدائم األمن من أىم وليس الييودي، لمشعب
 مستعدة تكون أن الدولة فعمى الحرب طريق العرب اختار لو لكن العرب، مع لمسبلم يدىم يمّدون
 (2017)النعامي،  .فييا ىوادة ال ضروس لحرب

 جميع عمى إلسرائيل الكاممة والسيادة ،"ليبرمان" حزب أنصار لدى لمتفاوض قابمة غير القدس مسألة
 من أكثر عمييا وقع حممة االنتخابات قبيل رئيسو تبنى وقد. إلييم بالنسبة بدييي أمر المستوطنات

 ضد عممية أّية عمى يقدم شخص كل بإعدام فييا طالب" لممخربين الموت" عنوانيا إسرائيمي ألف 100
 .إسرائيل في والمواطنين والشرطة الجيش

 زعيمو عمى خذوُيؤ  الفمسطينيين، مع وتشدداً  تطرفاً  اليمينية األحزاب أكثر من" بيتنا إسرائيل" حزب عدوي
 اإلنترنت، عبر اإللكترونية بيتنا إسرائيل موقع صفحة عمى وجاء. ومتشددة متطرفة وتصريحات مواقف

 ضبط عن واالستعاضة ،إسرائيل ألمن الرئيس الرادع تأىيل إعادة أجل من ستعمل" بيتنا إسرائيل" أن
 الضفة) والسامرة وييودا غزة قطاع أن ويرى. اإلرىاب ضد مستمرة معركة ألنيا ،محددة بُردود النفس
 والبضائع األشخاص مرور لمنع مستمر بشكل يعمل سوف أنو وذكر منفصبلن، كيانان( الغربية
 وال بضائع ال معقولة، ترةف خبلل ستغمق غزة قطاع مع المعابر أن تعمن أن إسرائيل وعمى بينيما،
 فيو وبذلك. قوية بيد أمنية عممية أو تيويد كل عمى إسرائيل وسترد. مياه وال وقود وال بالكيرباء تزويد
 وىي بيا، اليزيمة إلحاق يجب التي حماس وتحكمو ،معادٍ  وجيادي سياسي إرىابي كيان غزة أن يعتبر
 (،مرجع سابق2017)النعامي،  .الشر محور في مشاركتيا لقاء باىظاً  ثمناً  ستدفع

 يوقع سبلم اتفاق وأي عنو، التخمي يجب ىاجساً " السبلم مقابل األرض" مبدأ في" بيتنا إسرائيل" يرى
 بخصوص أما ،"السبلم مقابل السبلم" بالمثل المعاممة مبدأ أساس عمى يقوم أن يجب المستقبل في

 مفاوضات أي ىناك يكون ولن وحدىما، ييوديال والشعب إسرائيل لدولة األبدية العاصمة فيي القدس
 غوش"و شرقاً  أدوميم معاليو في والتسارع البناء من حالة المدينة تشيد أن ويجب القدس، حول
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 فإن أخرى ناحية ومن، لممستوطنات الجغرافي التواصل وخمق الفوري، لبلتصال جنوباً  "عتصيون
سرائيل، الفمسطينية السمطة بين أبرمت التي باالتفاقات يعترف ال الحزب  عن تماماً  راضٍ  غير وىو وا 
 دولة قيام وبشدة ويرفض الفمسطيني، لمجانب إسرائيمية تنازالت فييا يرى بحيث أوسمو، اتفاقية

 دولة يوالي من عمى واإلبقاء إسرائيل، من 48 الـ فمسطينيي طرد إلى "ليبرمان" ويدعو. فمسطينية
 (48تيسير محيسن،جريدة حق العودة العدد) .اإلسرائيمية الدولة وييودية إسرائيل

 وااللتزامات بالحقوق المطالبة دون أي سبلم، مقابل سبلماً  يريد الحزب أن سبق، مما ونستخمص
 عن إسرائيل تمتنع فقط وعندىا ،حقوقيم أجل من القتال عن الفمسطينيون يمتنع أن بمعنى ولية،الد  

 دون أي" بيتنا إسرائيل" حزب نظر وجية من رائيمياإلس الفمسطيني الصراع ينتيي وبيذا قتاليم،
 نقاش فبل ممنوع، عنيا الحديث مجرد فإن القدس عن أما. 1967 حدود عمى فمسطينية بدولة المطالبة

 أن نجد ،لبلجئين العودة حق عن الحديث وعند. واألبدية دةالموح   إسرائيل عاصمة فيي القدس، بشأن
 ال ممن أراضييم من" 48" الداخل فمسطينيي بطرد وذلك جديد، من الفمسطينيين تيجير يريد ليبرمان
   .مستحيل البلجئين عودة عن الحديث فإن وبالتالي إسرائيل، لدولة هوالؤ  يثبت
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 الفصل الخامس: 

_________________________________________________________ 

ة عمى عممية السالم والحقوق الفمسطينية انعكاس رؤية األحزاب اليمينية اإلسرائيمي
 وعمى إسرائيل كدولة ومجتمع.

  :المبحث األول: رؤية األحزاب اإلسرائيمية وأثرىا عمى عممية السالم 

حراك سياسي وحزبي عمى الساحة الحراك السياسي عمى المستويات المحمية واإلقميمية إلى  يؤدي
ائيميين من معسكر إلى آخر، فمع انطبلق المفاوضات بين اإلسرائيمية، وانتقال أصوات الناخبين اإلسر 
م، شيدت الساحة اإلسرائيمية الكثير من التجاذبات 1991الفمسطينيين واإلسرائيميين في مدريد عام 

تباين المواقف بشأن  واندماج أخرى عمى خمفية ،والمناكفات الحزبية وصواًل إلى انقسام بعض األحزاب
ب من قطاع غزة، ننقسام حزب الميكود عمى خمفية االنسحاب األحادي الجاعممية التسوية، ثم جاء ا

من قبل أعضاء حزبو مما دفعو لترك  "رئيل شارونإ"لصعوبات التي واجييا زعيم الحزب وذلك بعد ا
ولمرت أبلشى بعد وفاة شارون وسجن اييود الميكود وتأسيس حزب كاديما، والذي تشظى بدوره وت

ئاستو بين شاؤول موفاز وتسيبي ليفني التي انشقت عن كاديما واسست حزب واحتدام الصراع عمى ر 
 (22/11/2014 –)الجزيرة نت  الحركة.

من عممية تسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي فقد تمثل عمى سبيل المثال ما موقف حزب العمل أ
إلى  2006عام  "عمير بيرتس"، ثم دعوة زعيمو 1993جميا في التوقيع عمى اتفاقية أوسمو عام 

لى قيادة الحزب الحالية التي ظمت تنادي بالموقف إ وصوالً  ،التفاوض مع الفمسطينيين دون شروط
من سبلم مع الفمسطينيين بما يضمن األوعقد اتفاق  ،التقميدي المعمن لمحزب حول حل الدولتين

عمى  ون اإلسرائيميونل السياسيراضي، ويعوّ ي عن حق عودة البلجئين وتبادل األسرائيمي والتخماإل
ب الميكود وتحالف وخمق جبية منافسة لحز  ،ن يتمكن من لمممة شظايا معسكر السبلمأالحزب في 

 قل عمى المدى البعيد.اليمين، عمى األ

فقد تمثمت في  ،أما موقف حزب الميكود من تسوية الصراع الفمسطيني اإٍلسرائيمي وعممية السبلم
يا إسرائيل خبلل حروبيا مع الدول العربية في تعربية التي احتممعارضة االنسحاب من األراضي ال

(، ودعم وتوسيع االستيطان في األراضي الفمسطينية 1973، 1967، 1956، 1948السنوات )
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ىا رئيس الحزب في المحتمة وىضبة الجوالن السورية، ومعارضة االنسحاب من قطاع غزة، والتي قاد
لى تركو الحزب وتشكيل حزب كاديما )مخادمو إدى أسو، ما بنف "ريئيل شارونإ" 2005حينو عام 
 (.63، ص2008ومحمود، 

وبخصوص موقف الجميور اإلسرائيمي من عممية التسوية، نجد أن نسبة اإلسرائيميين الذين ال يوافقون 
% لترتفع ىذه النسبة لتصل في العام 35.2 1996عمى مسألة إخبلء المستوطنات بمغت في العام 

% 49.6% في حين انخفضت نسبة المؤيدين إلخبلء قسم من المستوطنات من 37.7 م إلى2006
، أما بالنسبة لمموافقين عمى إخبلء المستوطنات فمم تتجاوز 2006% عام 45.6إلى  1996عام 

% من 62قرابة  2006%. أما بالنسبة إلقامة الدولة الفمسطينية فقد أيد في العام 16.8نسبتيم 
إقامة دولة فمسطينية عمى جزء من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفقًا  عة آراؤىمستطمَ المُ 

 (. 17 -16، ص 2009لمشروط اإلسرائيمية )شحادة، 

ن نسبة التأييد لحل الدولتين بين اإلسرائيميين الييود في أي أظير استطبلع لمر أ 2016وفي العام 
عندما  2016% وكانون أول )ديسمبر( 53 عندما بمغت النسبة 2016انخفاض متدرج منذ حزيران )

%. أما بين الفمسطينيين فإن نسبة التأييد ارتفعت بثماني نقاط مئوية منذ كانون أول 50بمغت 
% من الفمسطينيين حل الدولتين. 45% فقط. تعارض نسبة من 44عندما بمغت  2016)ديسمبر( 

% من سكان الضفة يؤيدون ىذا 48زة: لكن ىناك فروقًا واضحة بين منطقتي الضفة الغربية وقطاع غ
 % بين سكان القطاع.61الحل مقابل 

ويظير االستطبلع نسبة تأييد لحل الدولتين تفوق جميع البدائل الثبلثة ليذا الحمو ىي، حل الدولة 
الواحدة التي يتمتع فييا الطرفان بحقوق متساوية، وحل الدولة الواحدة التي ال يتمتع فييا الطرفان 

نجاز رزمة اإلسرائيميين الييود المؤيدين إل فيما انخفضت نسبة تساوية، والطرد أو التيجير.بحقوق م
. )المركز 2016خيرة من عام مئوية مقارنة خبلل الستة شيور األشاممة لمحل الدائم، بتسع نقاط 

 (2017، الفمسطيني لمبحوث السياسية

عشرين من خبلل برامجيا السياسية عمى وقد حرصت األحزاب اإلسرائيمية في انتخابات الكنيسة ال
الظيور بأنيا األقدر عمى التعامل مع ممف الصراع مع الفمسطينيين من خبلل إبراز كل حزب لقيادتو 

 عمى أنيا ال تساوم وال تتنازل عن القضايا السياسية التي يجمع عمييا الشارع اإلسرائيمي. 
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منذ أن بدأ طيل وتأخير عممية التسوية السياسية، فأدت ىذه األمور والمواقف إلى إحداث تعنبلحظ أنو 
الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي قبل وبعد قيام دولة إسرائيل كان صراعًا مع مستعمر استيطاني 

وجمب وتوطين ييود غالبيتيم يمثمون التطرف الديني، وكرىيم  ،تشريد شعب عن أرضول)كولونيالي( 
ذ ذلك الوقت وليومنا ىذا، فمنذ النكبة الفمسطينية لم تتغير وحقدىم األعمى ضد اإلنسان الفمسطيني من

أو تتبدل السياسة اإلسرائيمية قواًل وفعبًل، فالمبدأ ىو ذاتو والعقيدة ذاتيا، واألساليب تسير مع متطمبات 
 الزمن المتغير.

، زداد سوًءاليومنا ىذا، واألوضاع تبدايات التوجو الفمسطيني لتحقيق السبلم الحقيقي و  وعندما نستطمع
يني كل يوم واألفعال اإلسرائيمية عمى األرض ُتعمق الجرح الفمسط ،ويبتعد السبلم لمسافات طويمة

تمصقيا بالشعب الفمسطيني، وآلة اإلعبلم لدييم بقوتيا ونفوذىا و  تصنعيا،وساعة، تختمق الذرائع، 
ال يريد السبلم، فوصل األمر بتبرير و  لمي بأن الشعب الفمسطيني إرىابي  وشمولية تأثيرىا تقنع الرأي العا

  الحرب عمى الشعب الفمسطيني، إذ من حق حكومات إسرائيل الدفاع عن شعبيا وحمايتو.

لتحقيق السبلم بين الشعبين وعبلقة الحكومات وما تعنيو المفاوضات كذلك تبلحظ الدراسة أن 
بأن ال مجال ى األرض قواًل وفعبًل، د ويتجسد عمباإلمكان القول ونتيجة ما تجسأنو اإلسرائيمية بذلك، 

لمحديث عن السبلم ال عبر المفاوضات أو أي وسيمة أخرى، فالحكومات اإلسرائيمية متعاقبة تقتل كل 
تفيد وبشكل واضح بأن  ،الفرص التي يوفرىا الجانب الفمسطيني، والحجج واألكاذيب والكبلم المخادع

لناحية عن المفاوضات، وال يعنييا أو ييميا ا حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة أصبحت بغنى
ن بسياسات العالم مؤيدين ليا في كل الظروف واألحوال، والبلئمة عمى اإلعبلمية ما دام المتحكمو 

وضياع فرص السبلم ىم سببيا، والتوجو بات مختمفًا بشكل معين وجمي أكبر من ذي  ،الفمسطينيين
يم يممكون القوة والتأثير عمى أية حكومة إسرائيمية، وأصبح قبل اإلذعان لرغبة المستوطنين وجيشيم، ف

الدور المطموب واألىداف التي تقع عمييم مسؤولية إنجازىا تساوقًا وانسجامًا مع األىداف االستراتيجية 
المستوطنين كانت تتم تحت  لك كمو ليس بجديد، فكل أفعال ُغبلةلدولة إسرائيل، التي سبق ذكرىا، وذ

عناصر ومكونات وجودىم وتواجدىم تمدىم صبحت أما اليوم وبعد أن ازدادوا عددًا أحراسة الجيش، 
بالجرأة )المصطنعة(، ليزدادوا وحشية وتطرفًا، وبذلك تعززت قناعاتيم بأن يتولوا مسؤولية إدارة الحرب 

ي إال ل، وما الحاصل واآلتضد الفمسطينيين، وفي الجية المقابمة ىذا ما يسعى لو قادة وحكام إسرائي
من دولة احتبلل ومستوطنين متطرفين بغالبيتيم قبموا ورضوا بالعيش بالقرب من تواجد  إفراٌز طبيعي  

بشكل جيد  المستوطنين مع مرور الزمن أصبح منظًما الشعب الفمسطيني، مقابل إغراءات مادية، فواقع
عب الفمسطيني أن يستعد ليم، جيشيم المسمح، وخبلياىم اإلرىابية المنظمة، مما يفيد بأن عمى الش
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التي يفتقر ليا الشعب  ،كافةفييا لجيشين محاربين لدييم القدرات واإلمكانات  لمرحمة يتصدى
 من اإلخوة العرب. كافة مدعم البلزم، وعمى المستوياتالمنتظر لالفمسطيني غير 

الفمسطيني مع صورة الوضع الذي سيحل بالشعب  ةماىييرى الباحث أيضًا بأنو ال بد أن نتساءل عن و 
غياب الفعل والتأثير العربي ىذا من جية، ومن جية مقابمة ىل بعد ذلك سيرتد سيم المستوطنين السام 

بين الفرقاء، فاألسباب والعوامل لحدوث ذلك بعد  ب الييود العممانيين، وتدور حربٌ إلى عقول وقمو 
 حسم المعركة مع الفمسطينيين كثيرة.
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 الحقوق الفمسطينية: رؤية األحزاب اإلسرائيمية وأثرىا عمى : نيالمبحث الثا 

قامة المصير وتقرير العودة حق مثلفمسطينية  وطنية أىدافو  حقوق عن الحديث عند  الدولة وا 
 بيذه لممطالبة الفمسطينية الفصائل جميع منيا تنطمق سياسية قاعدة ىناك يكون أن بد ال الفمسطينية،

 والمجتمعحتى إعداد ىذه الدراسة  1948سنة  منذف ذلك، عكس عمى يدل حالال واقع لكنّ  الحقوق،
 وخضوع الكيان الفمسطيني لمدولة الييودية التي  ،تحت سيطرة االحتبلل اإلسرائيمي يعيش الفمسطيني

 وقوى لفصائل استبعادىا خبلل من ،لتحقيق أي من ىذه األىداف محاولة أي أمام حقيقياً  عائقاً  شّكلت
 يوسف،) الفمسطيني واالقتصادي والثقافي واالجتماعي السياسي الحقل في فاعمة تزال وال كانت وشرائح
 .(42 ص ،2889

 تعزيز عمى فاعل بشكل تعمل التي المؤسسات من جممةعمى  سيطرةال في تمّثلت ذلك، إلى إضافة
 وكأنيا ،يينتأسيس كيان سياسي لمفمسطين حساب عمى ،الشعب الفمسطيني سياسيًا وفكرياً  توجيات
حتى أّن اتفاقيات السبلم التي تبحث عنيا  ،شعب مستقبل مؤسسات توليسخاصة بإسرائيل  مؤسسات

االقتصادية  مؤسساتمن ال احتى جزءً و  األمنية وأجيزتياالفمسطينية  السمطة مؤسساتإسرائيل تجعل 
لحكومة الفمسطينية،  تحت السيطرة اإلسرائيمية، حتى أنيا تحاول فرض واقع سياسي عمى ا ودوائرىا،

 الحزبية والقوى التوجيات باقي تيميش تم قصد بدون أو فبقصد السياسية، التعددية مكانة تتراجعفقد 
 نفسيا وجدت اليسار فقوى لسيطرة اإلسرائيمية عمى القرار السياسي الخارجي الفمسطيني،األخرى نتيجة ا

 السمطة، أو الرسمي السياسي النظام قيادة في تشارك ال ىي جية فمن تماما،التنظيم السياسي  خارج
 ووظائف تعيينات من وفدا الشعبي والنضال الشعب حزب عمييا حصل التي االرضاءات بعض عدا
 اليسار قوى بقيت ذاتو الوقت وفي السمطوي، القرار في التأثير لموقع ترتقِ  لم محدود نحو عمى

 المعارضة قرار بخصوص المبادرة زمام تممكان ال والشعبية الديمقراطية كالجبيتين ألوسمو المعارضة
 السياسي الحقل بنية في بنيوياً  خمبلً  أوجدت الوضعية ىذه إن، حماس احتكرتو الذي الفمسطينية
 أن حقيقية ديمقراطية سياسية لحياة أريد ما إذا عميو التغمب من بد ال انسداداً  فرض الذي الفمسطيني،

 (.44 ص ،2889 يوسف،) سياسية مشاركة عن تتمخض

 في المدنية حقوقيم من العديد من حرمانيم واستمر الفمسطينيين، البلجئين معاناة استمرت لبنان، فيو 
 حرمان الستمرار البعض يستخدمو سبلحاً  التوطين من الخوف" فزاعة" استخدام وظل  ، والتممك العمل

. التوطين رفض عمى ولبنانياً  ينياً فمسط إجماعاً  ىناك أن   مع طبيعية؛ إنسانية حقوق من الفمسطينيين
 .(15 :ص ،2889 التنفيذي، الممخص)
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 الوطني لممشروع قوية ضربة لشكّ الرؤية السياسية المتمثمة بالرفض والشروط، ت أن الباحث يرىو 
 عمى السيادة ذات المستقمة الفمسطينية الدولة وبناء ،االحتبلل من لمتحرر سعيو طارإ في الفمسطيني
 باحث إلى والحقوق التحرر عن باحث من العادي الفمسطيني المواطن نيج وحّول يخية،التار  فمسطين

 عمىاألمر الذي ينعكس سمبًا  ،متأرجح دولة قيام أصبح كذلك ،االحتبلل ظل في بسبلم العيش عن
 .اإلسبلمية الشريعة من مدةالمست أو الوطنية األسس ذات المشاريع تمك سواء ،كافة التحرر مشاريع

 أشكالياب اإلنسان حقوق النتياكات الرئيس المصدر اإلسرائيمي االحتبلل يكون الطبيعي لوضعا في
 لشعب سياسية كقضية الفمسطينية القضية اعتُِمدت عندما ثم ،لفمسطين الصييوني االحتبلل منذف ،كافة

 عمى زرتكي فمسطين في اإلنسان حقوق ومفيوم ،اآلنلغاية  ،واالستقبلل الحرية جلأ من يناضل
 والمؤتمرات لمقرارات وبالرجوع االحتبلل، طرف من يوميا تُنتيك التي واالجتماعية السياسية الحقوق

 االحتبلل انتياكات عن تتحدث جميا أن سنجد ،فمسطين في اإلنسان بحقوق المتعمقة والكتابات
 والسكن بالتنقل الحق إلى ،بالمقاومة والحق ،المصير تقرير حق من ابدءً  ،الحقوق ليذه اإلسرائيمي

 انتياك عن الحديث يمكن ال ،االحتبلل تحت شعب حالة فيف .الخ ..والتعبير الرأي وحرية ،والعمل
 (.55: ص ،2888 صالح،) المحتل الجيش طرف من إال اإلنسان لحقوق

 اإلنسان لحقوق المستقمة الييئة رصدت فقد ،متعددة الفمسطيني اإلنسان لحقوق االنتياكاتإن 
 واالنتماء الرأي عن بالتعبير الحق انتياك بين ما تراوحت التي االنتياكات ىذه أخرى قوقيةح ومنظمات
 الوطنية الكوفية ولبس السممية التظاىرات خبلل من ،الوطنية اليوية رموز عن التعبير وحتى السياسي

 وتوجيو تاالعتقاال إلى ،باألفراح الوطنية لؤلغاني واالستماع باألحزاب الخاصة الرايات رفع أو
 والجمعيات المؤسسات إغبلق لككذ ،مدنيين إسرائيميين قتلب االتيام لحد أحيانا تصل باطمة اتيامات
 الحكم ولكن .وغيرىا العبادة دور وحتى ،البيوت حرمات واقتحام الياتفية االتصاالت ومراقبة المدنية
 وغياب الحريات مبدأ انتياك في بل االنتياكات عدد خبلل من فقط يكون ال االنتياكات عمى

 تبرر ثقافة تفشي في أيضا والخطورة الحريات، ىذه لممارسة واألخبلقية والسياسية القانونية الضمانات
حماية أمن إسرائيل، وىو بمثابة إعدام دون ذنب ومحاكمة،  شعار تحت والقتل الحريات عمى االعتداء
 مسمحة جماعات أوإسرائيمية  أمنية اتلجي القائمة السمطة تفوض عندما خطورة أكثر األمر ويكون

 . بيدىا القانون خذأ صبلحية)المستوطنين( 

 من ستطيعن ،مقومات أو عناصر عدة فرابتو  إال تقوم الشأن التأثير عمى الوحدة الوطنية، فإنيا أما ب
 لو يوممف عمى الدراسة اعتمدت وليذا .ال أم البمد ىذا في وطنية وحدة ت ىناككانما  إذا معرفة خبلليا
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 عمى القدرة بأنو المشترك السياسي البرنامج يعرفو  ،المشترك السياسي البرنامج أىميا تكونو، مقومات
 تستجمع تفاوضية وسياسية وطنية لمقاومة ،موحدة واستراتيجية سياسية وقواسم واسعة توافقات صياغة
 من الفمسطيني البيت بترتي إعادة في التماسك وعوامل ،العدو مع الصراع إدارة في القوة عناصر
 االحتبلل مواجية مواصمة متطمبات ويوفر الوطني، الصمود عمى القدرة من يعزز وبما الداخل،

 وليةالد   الشرعية قرارات تكون متوازنة تسوية إلى وصوال االحتبلل إنياء طريق عمى ،كافة الوسائلب
 (.44 ص ،2812 عمير،. )ةعالي وطنية بمسؤولية ومعالجتيا المستجدات واستيعاب الوحيد، أساسيا

 وصياغة الجميع، بين عميو متفق مشترك ىامش عمى التفاىم: الوطنية الوحدة مقومات أولى من 
 زمنية لفترة عمييا المختمف القضايا نحييُ و  التفاىم، تعزز التي الحاجات يمبي مشترك سياسي برنامج
 التي الييئات إنشاء من بد ال المرحمة، تحاجا وفق التفاىم ىذا يتحقق وحتى معيا، لمتعاطي مناسبة
 ومحاسبة التنفيذ ومتابعة ،القرار صناعة في الحق لتمتمك ؛السياسية القوى ممثمي جميع تضم

 التنفيذية، والمجنة الوطني، المجمس :كافة الشعب تمثل التي الييئات جميع وتفعيل المقصرين،
 الشعبية المنظمات تفعيل مع بالتوازي التشريعي، المجمس بثقة المتمتعة والحكومة التشريعي، والمجمس
 االتفاق ىو المؤسسات ىذه دور ليكون المستويات جميع عمى فييا القرار صاحبة والييئات ،والمينية

 لبلحتبلل، الخاضعة لمشعوب وليالد   القانون كفميا التي المشروعة الوسائل بجميع االحتبلل إنياء عمى
 وبيذا الوطني، الصف وحدة عمى تؤثر ال بحيث المرحمة، متطمبات مع الوسائل ىذه تتساوق أن عمى

 العام، الوطني السياسي الموقف ضبط من حالة يؤسس أن المشترك السياسي لمبرنامج يمكن التوجو
 باألىداف يمس سياسي شرخ حدوث من ويحد األىمي، السمم عمى لمحفاظ السياسي؛ الخطاب ووحدة
 إلى الوصول في الفصائل حاجات جميع تمبية في استراتيجي أساس عمى يقوم ألنو ؛العميا الوطنية
 في الخاص برنامجو طرح عمى لمعمل فصيل كل حق مراعاة مع االحتبلل، إنياء وىو األسمى، اليدف
 أساًسا الوطني الحوار منيج عمى اً معتمد العميا، الوطنية واألىداف يتعارض ال بما والتجنيد، التعبئة

 المشترك السياسي البرنامج عميو يقوم الذي االستراتيجي فاليدف ،وطني خبلف أي حلل استراتيجًيا
 (.45 ص ،2889 عمير،. )المشروع لتحقيق يسعى

 المشروع - الراىنة بصيغتو الوطني المشروع يواجو ما أخطر فإن ،باالحتبلل عبلقة لو وبما وعميو،
باألرض  المرتبط التكويني الخمل ىو – حقاتياممو  أوسمو اتياتفاق ليا أسست التي بالتسوية المرتين

 ومفتاح، 1948مناطق  وغزة الضفة بين منقسم الجغرافيا وبحكم المشروع فيذا السياسية، بالجغرافياو 
 ،بالتسوية المرتبط السياسي النظام من اجزءً  إسرائيل ستكون وعميو إسرائيل، بيد بينيما والربط التواصل

 .(12: ص ،2889 إبراش،. )شك محل سيادة ذات مستقمة سطينيةفم دولة عن الحديث يجعل مما
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 إلىحقوق الشعب الفمسطيني وتطبقيا عمى أرض الواقع،  ماالحتبلل الرافض ألي تسوية تحتر  أدى لقد
 الذي بالوقت القائمة، الرسمية واليياكل والمؤسسات البنى جميع في ةالشاممالفوضى  من حالة إحداث

بالمقابل  ،الفمسطينية التحرير منظمة ومؤسسات المركزي المجمس منسياسيًا  يستفيد الشعب الفمسطيني
 الجمسة لتصبح المعتقمين النواب قبل من توكيل توفير إمكانيةلعدم  التشريعي ممجمسال يوجد دور ل

 من العديد بتشريع والقيام أعمالو مزاولة المجمس ليستطيع قانونية، أو شرعية التوكيل بعد ىذه والحالة
 (.88، ص ،2889 ،ليبل أبو) .مناسبة راىاي التي القوانين

 تشكيل معضمة أي المعضمة، ذات قرن، من أكثر منذ يواجيون، الفمسطينيين فإن األمر، واقع وفي
 منيا، بقي ما عمى منيم بقي من صمود وتعزيز غاصبيا، من أرضيم تحرير ذلك في بما األمة، وبناء
 منيم رُىج   من وعودة مصيرىم، تقرير في حقيم وانتزاع ويتيم،ى وتطوير الوطنية شخصيتيم وبعث
 وطنيم تراب فوق بيم خاصة لدولة الوطني بالوالء يدينون كمواطنين صيرورتيم أي وغصبًا، كرىاً 

 وممارسات سياسات إلى تعرضوا الوطني، كفاحيم مراحل جميع في أنيم غير ،(الجغرافي إقميميم)
 دولة في وسيادتيم استقبلليم نيل دون والحيمولة ،الوطنية ىويتيم ظيةوتش مجتمعيم، تشتيت استيدفت
ذا. مستقمة  أن غير بعقود، االنقسام قبل بيم لحق ما بعض عن مسؤوليتيم إنكار الصعب من كان وا 

ضعاف الذات تدمير استيداف في" متميزة نوعية مساىمة" تاريخيم في مرة ألول سجل االنقسام،  وا 
 (2817)نعامي،  .وممارستيم األعداء ساتسيا وتبرير القدرات

نشاء كيان  ،لبلحتبلل ورفضو لمسبلمأحد اآلثار السمبية  االجتماعي بالتوازن يعتبر اإلخبللو  وا 
 من غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينيين مجتمع نك  يم ما كل في ذلك ويظير ،فمسطيني مستقل

 ومواجية ،ذاتو في التحكم عمى والنظام المجتمع قدرة االحتبلل أضعف حيث والتوافق، فالتكيّ  عمميات
 اإلخبلل عممية شممت. معيا والتفاعل لمتأقمم االجتماعية القابمية ومدى الخارجية والمتغيرات التحديات
 قيم سيادة باألمن، الشعور التحرر، أسباب المبلئمة، المادية الظروف: لمتوازن التالية المرتكزات
 وقد. االجتماعية والمساواة االجتماعي االندماج التفاعل، وشبكات اإليجابي واصلالت والسمم، التسامح
ضعاف والتجزئة التفرقة ديناميات تفاقمت  العدالة) المختمفة بمؤشراتيا والمجتمع الحياة نوعية وا 

 التفاوت حدة تعمقت ذلك، غضون وفي ،(االندماج االنتماء، االجتماعية، المسؤولية واإلنصاف،
 وبناء وتنمية إصبلح خطة الغربية الضفة في ينفذ حيث غزة، وقطاع الغربية الضفة بين بللواالخت

 اقتصادية ومؤتمرات استثمار ىنا الكفاف، واقتصاد اإلنسانية المساعدة برامج ُتدار غزة وفي مؤسسات،
 ينواقع يولد أن ذلك شأن من إن. وكيرباء وقود وأزمات أنفاق تجارة وىناك تطويرية، وبرامج



99 
 

 والوعي، اليوية في الشروخ من مزيداً  بالضرورة سُيحدث الزمن، مرور مع مختمفين اجتماعيين
 (48تيسير محيسن، جريدة حق العودة العدد) .التعبئة وأنماط والقضايا واليموم األجندات باختبلف
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  :سرائيمي: المجتمع اإلرؤية األحزاب اإلسرائيمية وأثرىا عمى المبحث الثالث 

نيا تزداد بمرور أمات عرقية وثقافية عميقة، ويبدو المجتمع اإلسرائيمي في الواقع يعاني انقساإّن 
ن المياجرين الروس لم يستسمموا تماما إقل، فعمى األ 2015ل جميا حتى انتخابات الزمن، وكما ظ

تماعي والثقافي خاصة، ارىم االجحيث كثرت العقبات التي تحد من انصي ،لبوتقة الصير الصييونية
لى حد ما السياسي، وىناك آراء كثيرة حول موضوع االندماج السياسي واالجتماعي لممياجرين ا  و 

ويعرف االندماج السياسي عمى أنو  الروس في إسرائيل، مع بروز مؤشرات عمى بدء ىذا االنصيار.
وأحزاب وحركات سياسية اختبلط ومشاركة في المؤسسات الرسمية وخاصة الكنيست، حيث تعمل فئات 

تمثل أغمب التيارات السياسية في إسرائيل، سواء أكان ىذا عن طريق بناء أحزاب مميزة وخاصة بيم، 
أم عن طريق المشاركة في نشاطات أحزاب قائمة بغرض االستفادة من وجودىا وتفاعبلتيا من أجل 

أنيا العامل لزيادة القوة السياسية  مكاسب مادية معينة لممجموعة نفسيا، والتي تفسر نياية األمر عمى
والتأثير في الساحة السياسية العامة، ومن أبرز مميزاتيا أنيا متغيرة مع تغير التحالفات السياسية 
والتطورات العامة. ولعل من أبرز أمثمة االندماج السياسي لممياجرين الروس، اندماج حزب "يسرائيل 

أسيس أفيغدور ليبرمان حزب "االتحاد الوطني" مع قوى ، ثم ت2003بعمياه" في حزب الميكود عام 
، بعد انفصالو عن 1967ييودية متدينة ومتطرفة، وأغمبيم من المستوطنين في األراضي المحتمة عام 

براز نفسو عمى أنو زعيم قومي في إسرائيل وليس فقط لممياجرين الروس مركز ). حزب الميكود، وا 
 )2014التخطيط الفمسطيني، 

ًا عامبًل رئيس أصبحوا% من مجموع الناخبين اإلسرائيميين 20ون الروس الذين يشكمون قرابة المياجر 
في الحياة السياسية العامة، نظرًا لخمفيتيم التاريخية واالجتماعية وطبيعتيم النفعية التي تمثمت بمخاطبة 

 المرشح الذي يخدم تمك الخمفية.

الروس من أكثر المدافعين عن الصييونية في مواقفيم  ن المياجرينقادة األحزاب الكبرى أيعتبر بعض 
الحزبية، ومن أشد المستوطنين تطرفًا في مسائل األمن القومي وتجاه عممية التسوية، ليس من باب 
نما إلثبات الوالء لموطن الجديد بكونيم ال يقمون انتماًء لؤليديولوجية التي قامت  إيمانيم األيديولوجي وا 

ونية باألساس، كوسيمة إلدارة الصراع مع المجموعات السكانية األخرى التي تنظر عمييا الدولة الصيي
إلييم بحسد "عمى ما يتمتعون بو من امتيازات عمى حسابيم"، وبما أنيم يمتازون بالعممانية الواسعة، 
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 وعدائيم لمتدين المتطرف، فإنيم ينتمون إلى اليمين المعتدل، بينما ارتبطت مواقفيم تجاه اليسار
بكراىيتيم لبلتحاد السوفيتي، وقد غّذت الصحف االسرائيمية الناطقة بالروسية ىذا التوجو، ومع ذلك 

(، ثم تخموا 1992يدوا حزب العمل في العام )أئات اليمين المعتدل تصمبًا، حيث فيم يعتبرون أقل ف
 (  122، ص1999)شبرينتساك، .1999( ثم عادوا لدعم العمل1996عنو لمصمحة الميكود في العام )

ثم جاءت مرحمة تأسيسيم أحزابا سياسية مستقمة، مما رفد النظام السياسي اإلسرائيمي بقوة جديدة حديثة 
العيد بالديمقراطية، ليا نوازعيا، وىموميا، وأولوياتيا الخاصة، مؤلفين أكبر كتمة انتخابية في إسرائيل 

، 2000ن يحقق مصالحيم. )عبد اإللو، من الصعب التنبؤ بسموكيا االنتخابي، لكونيم يصوتون لم
 (98-96ص 

ىذه الكتمة ستعزز من مستوى اليمين العمماني عمى حساب  نّ أن و ففي الوقت الذي اعتقد فيو المحمم
المياجرين  نّ إراكي، وال لؤلحزاب الدينية، فالقوى األخرى، لعدم تصويتيم ألي حزب ذي طابع اشت

قصير في عممية استيعابيم، ومسؤولية وقف ضمانات القروض الروس حّمموا حزب الميكود مسؤولية الت
األمريكية بسبب إصراره العقائدي، الذي ال ضرورة لو في نظرىم، باالستمرار بعممية االستيطان بالضفة 
الغربية وقطاع غزة، ومن تبديد الموارد التي كان باإلمكان توجيييا نحو إيجاد فرص عمل جديدة. 

 (111، ص 1990)المسيري، 

المياجرين الروس في  نّ أاينتين في مقابمة خاصة لمدراسة  سرائيمي بوريسويرى الصحافي الروسي اإل
يم، و الحريدأ 1948كما ىو الحال عند فمسطينيي يديولوجية موحدة أو أسرائيل ال يشكمون كتمة اثنية إ

 الروسية. مينيم نجحوا في االندماج في المجتمع رغم محافظتيم عمى لغتيم وثقافتأبل اعتبر 

الكاتبة السياسية اإلسرائيمية ليمى جاليمي رأت أن نتائج تصويت المياجرين الروس في  نّ أكما 
، أظيرت اندماجيم في المجتمع اإلسرائيمي، بعد أن لعبوا 2003االنتخابات البرلمانية اإلسرائيمية عام 

ات التسعينات من القرن العشرين. سرائيمية في سنو قوة مستقمة في السياسة العامة اإلدورًا أساسيًا ك
 (50ص ،2003)جاليمي، 

يثير الكثير من الشكوك حول  ،2009وحزبو بعد ذلك وخاصة في انتخابات  "ليبرمان"لكن صعود نجم 
حزاب في الكنيست متجاوزا الكثير من األمقعدا  15قوال "جاليمي"، فقد حصد الحزب الروسي أدقة 

 ."شاس"العريقة مثل حزبي العمل و
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 2003 استقالتو من الكنيست اإلسرائيمي عام "نتان شيرانسكي"وقد اعتبر زعيم حزب "يسرائيل بعمياه" 
نيا عممية اندماج "مثمما اندمج المياجرون الروس في المجتمع أوانضمامو إلى حزب الميكود 

 اإلسرائيمي، كان يجب عمى حزب يسرائيل بعمياه أن يندمج في حزب مركزي لو جذوره مثل حزب
ئيل بيتنا سراإيرانسكي ىذا ال ينسجم وصعود نجم (، لكن قول ش17، ص2003الميكود". )شيرانسكي، 
 .2009قل حتى العام سرائيل، عمى األإوسع في ذي القاعدة الروسية األ

االرتباك النفسي  توسم  ن ما أ" في المقابل وجدت الكاتبة االسرائيمية الروسية "ايمينا سيرغييفنا تشيرنوشيفا
سرائيل، مؤكدة تعرضيم لعدة صدمات ثقافية ولغوية إيقات اندماج المياجرين الروس في مع أبرزن م

 ووظيفية ومينية.

، يرى أن مجتمع المياجرين الروس في إسرائيل ما "أفيغدور ليبرمان"ن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أكما 
لية اجتماعية في إسرائيل، زال يعيش في أطره االجتماعية المميزة لو، وىم يحافظون عمى استقبل

ويتكممون المغة الروسية وأقاموا محطات تمفزة ناطقة بالمغة الروسية في إسرائيل، ويستمعون إلييا بشكل 
مستمر، كما وأن ليم صحافتيم الخاصة وىم غير منقطعين عن أخبار الدول التي جاؤوا منيا، وتأتي 

استعمال، في سبيل تحقيق ما يرغبون بالحصول مشاركتيم في الحياة السياسية في إسرائيل كوسيمة 
را سياسية، وشاركوا في طُ عميو من زيادة قوة تأثيرىم في اتخاذ القرار في إسرائيل حيث أقاموا لذلك أُ 

االنتخابات المحمية، وحققوا نجاحات كبيرة في الحصول عمى مناصب، مثل نائب رئيس بمدية حيفا 
ات والمجالس المحمية، كما شاركوا في االنتخابات البرلمانية وغيرىا من المناصب العميا في البمدي

 "أفيغدور ليبرمان"ئتبلفية وأصبح أحدىم إمقاعد كثيرة، وشاركوا في حكومة  اإلسرائيمية، وحصموا عمى
ووزيرًا لمخارجية والحقا لمدفاع، وبيذا استطاعوا الحصول عمى الكثير  ،نائبًا لرئيس الوزراء اإلسرائيمي

يم االجتماعية والسياسية، بأن يكون ليم ممثمون من "بني جمدتيم"، في المجتمع وفي من مطالب
  الحكومة، األمر الذي ترك انعكاساتو عمى ثقافتيم وتصرفيم في االنتخابات.

ن ومن لآلخر موجود بشكل واضح، العممانيو التفرقة العنصرية بين الييود تكفي لحصول ذلك، والكره 
واقتصاديًا، وبالمقابل ئيمي يرون في المستوطنين عبئًا ثقيبًل اجتماعيًا معيم من الشعب اإلسرا

ويعتبرون في نظرىم أعداء  ،ن ومن معيم، يعتبرون الفريق اآلخر ال طموحاتيم السياسيةفالمستوطنو 
العقيدة الييودية. فيم أي المستوطنين سيعدون العدة لتييئة الظروف لخوض معركة استبلم السمطة في 

وتجسيد الدولة العبرية النقية الخالصة المتطرفة، وعندىا واعتمادًا عمى أفكارىم المتطرفة  إسرائيل
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المستوحاة من عقيدتيم ستتم عممية تصفية الشعب الفمسطيني وترحيمو بقوة السبلح عن أرضو، فالتاريخ 
 ،ً حالتين معايعيد نفسو )مرة عمى شكل مأساة ومرة عمى شكل ميزلة( فالشعب الفمسطيني يمر بكمتا ال

بالمآسي المتكررة بكل عناصرىا وأبعادىا، ويعيش في الوقت ذاتو زمن الميزلة، ميزلة التاريخ 
لرسمي والتي وضعتيم فييا سياسة حمفاء دولة إسرائيل، وواقع األمة العربية عمى المستوى ا ،المعاصر

بشر بأي فعل يردع دولة إسرائيل، الذي تمر بو األمة العربية اليوم وغدًا ال يأواًل والشعبي ثانيًا، و 
وخصوصًا بعد أن بانت وجية الربيع العربي، الذي كان في البداية يقمق حكام إسرائيل ويزعجيم، أما 

ير، جعل بعد اتضاح الصورة والقراءات المتعمقة لمحاضر العربي والمستقبل المنظور عمى أقل تقد
أكثر من أي وقت مضى، واستخمصوا نتيجة ن عمى حياتيم ومستقبميم حكام وشعب إسرائيل مطمئني

أكيدة تفيد بأنو لو ذبح الشعب الفمسطيني لن يحرك العرب ساكنًا، عدا عن الشجب واإلدانة 
 (14/8/2816)وازن، واالستنكار. 
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 الخاتمة: 

يستند اليمين اإلسرائيمي في المجتمع اإلسرائيمي بالنسبة لمموقف من قضية األرض والشعب 
 ،عودة شبر واحد من األراضي الفمسطينية المحتمة طرح فكرة فينطمق اليمين من رفض ،فمسطينيال

رض إسرائيل الكبرى، كما يتراوح موقفو من الشعب الفمسطيني أى طار ما يسمّ إنيا تدخل في أ مؤكداً 
، بادة الجماعيةة وبين دعاوي الطرد والتيجير واإلطار السيادة اإلسرائيميإبين منحو اإلدارة الذاتية في 

حيث يراوح موقفو بين عدم فصل الدين  ،لى الموقف من عبلقة الدين بالدولةإكما يستند تعريف اليمين 
 .لى الدولةإالوصول من غير مشريعة الييودية لعن الدولة وتطبيق المبادئ العامة 

 وثيقاً  ارتباطاً رتبط ، التي تالصييونيةتستند عمى  الجذور التاريخية لمفكر اليميني اإلسرائيميإّن 
ثنية العممانية واإل ،ثنية الدينيةمثل اإل ،بالصيغة المعيودة الشاممة التي اتفقت عمييا التيارات الصييونية

 ن.ياستيطاني من أيىذه التيارات توطيني تباعُ أكان أسواء  ،والمسيحية والعمالية

يديولوجيتو األساسية ىي أ ،سياسي معسكرعبارة عن اليمين اإلسرائيمي ىو توصمت الدراسة إلى أّن و 
فإن وفي السياسة اإلسرائيمية ، ي دولة إسرائيل بواسطة الصييونيةالقومية الييودية التي يتم تحقيقيا ف

، من وبعد ذلك يتطرق لبلقتصادمصطمح يمين يتطرق أوال وقبل كل شيء لمسياسة الخارجية واأل
واليمين اإلسرائيمي يرفع شعار حب ، ودية الدولةواليمين اإلسرائيمي يطرح من خبلل قادتو مبدأ يي

يا تصنيف القوى السياسية في إسرائيل من خبلل مواقفكون يلذا  ،الوطن وتعزيز القيم الوطنية
ر وحمائم( )صقو أو حزاب يمين ويسار ألى إالقوى السياسية في إسرائيل تصنف  نّ إحيث  ،السياسية

من خبلل تصنيفيم كذلك  يكون اليمين )الصقور(  نّ إ ثيح ،نو ن االسرائيميو كما يطمق عمييا المحمم
السياسية لمحل السياسي ورؤية ىذه القوى  ،التطرف تجاه التسوية السياسية مع الفمسطينيينو  التشدد

 .م مع أيديولوجية ىذه القوى السياسية لمحل السياسيءالذي يتبل

سرائيمي وعممية السبلم فقد تمثمت في موقف حزب الميكود من تسوية الصراع الفمسطيني اإلٍ ن أواتضح 
وبخصوص موقف الجميور اإلسرائيمي من عممية التسوية،  ،معارضة االنسحاب من األراضي العربية

أظيرت  %43ت تصل الى افقون عمى مسألة إخبلء المستوطنانجد أن نسبة اإلسرائيميين الذين ال يو 
 ضربة لشكّ تمثل بالرفض والشروط، ىذا األمر يالرؤية السياسية لؤلحزاب اليمينة عامة ت أنالدراسة 

 الفمسطينية الدولة وبناء ،االحتبلل من لمتحرر سعيو طارإ في الفمسطيني الوطني لممشروع قوية
 عن باحث من العادي الفمسطيني المواطن نيج وحّول التاريخية، فمسطين عمى السيادة ذات المستقمة
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 ،امتأرجحً  دولةال قيام أصبح كذلك ،االحتبلل ظل في بسبلم العيش عن باحث إلى والحقوق التحرر
.كافةالتحرر مشاريع عمىاألمر الذي ينعكس سمبًا 

 أوسمو اتياتفاق ليا أسست التي بالتسوية المرتين الوطني المشروع يواجو ما أخطر فإنكذلك 
 الجغرافيا وبحكم وعالمشر  فيذا السياسية، بالجغرافياباألرض و  المرتبط التكويني الخمل ىوممحقاتيا، و 

 ستكون وعميو إسرائيل، بيد بينيما والربط التواصل ومفتاح، 1948مناطق و  وغزة الضفة بين منقسم
 مستقمة فمسطينية دولة عن الحديث يجعل مما ،بالتسوية المرتبط السياسي النظام من اجزءً  إسرائيل

  . شك   محل   سيادة ذات

 إلىحترم حقوق الشعب الفمسطيني وتطبقيا عمى أرض الواقع، االحتبلل الرافض ألي تسوية ت أدى لقد
 فبالوقت القائمة، الرسمية واليياكل والمؤسسات ،البنى جميع في ةالشاممالفوضى  من حالة إحداث
 ،الفمسطينية التحرير منظمة ومؤسسات المركزي المجمس منيستفيد الشعب الفمسطيني سياسيًا  الذي

 لتصبح المعتقمين النواب قبل من توكيل توفير إمكانيةلعدم  ،التشريعي سممجمبالمقابل ال يوجد دور ل
 بتشريع والقيام أعمالو مزاولة المجمس ليستطيع ،قانونية أو شرعية التوكيل بعد ىذه والحالة الجمسة
   .مناسبة راىاي التي القوانين من العديد

 التوصيات:

 ي بما يمي:إلى النتائج السابقة، فإن الباحث يوصبعد التوصل 

  دراسة واقع األحزاب السياسية ومدى تأثيرىا عمى القرار السياسي اإلسرائيمي، والتصدي ليا بما
 ينسجم مع الرؤية الفمسطينية.

  إجراء قراءة متأنية لمدوافع الدينية التي تؤدي إلى تأسيس األحزاب اإلسرائيمية، لكي يتنسى لمباحث
 الدينية بين األحزاب نفسيا ومواجيتيا سياسيًا وفكريًا. الفمسطيني معرفة مدى تأثير االرتباطات

  بشأن عممية السبلم ومواجيتيا عمى الساحة الدولية، بناء عمى وجيات نظر األحزاب الدينية تفنيد
 توجيات ىذه األحزاب الداعمة لبقاء إسرائيل والمعارضة ألي وجود فمسطيني عمى أرضو.

 ولية ولية، وتناقضيا مع التوجيات السياسية الد  عات الد  إظيار مدى مخالفة ىذه األحزاب لمتشري
 اليادفة إلى إحبلل السبلم في الشرق األوسط عامة، وفي فمسطين خاصة.
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  العمل عمى توضيح مدى معارضة األحزاب اإلسرائيمية عامة، والدينية واليمينية خاصة لمشاريع
تحدة المتعمقة بحل القضية الفمسطينية، التسوية في الشرق األوسط، ومواجيتيا بقرارات األمم الم

 ولية.ح مدى مخالفة ىذه األحزاب لمتشريعات الد  عمى أسس دولية وشرعية توض وذلك بناءً 

  ومدينة القدس، في جميع األجنداتالعمل عمى إرساء الحقوق الفمسطينية الثابتة، كحق العودة 
ظيار اوالمقترحات المطروحة في االتفاقيات الد   ألحقية القانونية لمشعب الفمسطيني في ىذه ولية، وا 

 الحقوق والمطالبة بيا دوليًا، ومواجية األحزاب اليمينية بذلك.

 ومعارضتيا بأشكال المعارضة ،عدم األخذ بأية مقترحات تتقدم بيا األحزاب اليمينية اإلسرائيمية 
 مسطيني. ، إذا لم تتناسب مع المطالب الفمسطينية والحقوق الثابتة لمشعب الفكافة
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