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، والى الشموع ،شيدائنا االبرار وجرحانا االبطاؿوالى  ،،دة الى كؿ االسرىسرائيمية الحاقالقبضاف اإل
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 والتقدير الشكر

نا وأصمي واسمـ عمى سيد الخمؽ والمرسميف سيد ،يو وأشكره عمى عظيـ نعمو وتوفيقوأحمد اهلل وأثني عم

 :محمد صمى اهلل عميو وسمـ وبعد

الذي أشرؼ عمى ىذا البحث وأسيـ في  عرفاف الى الدكتور أحمد رفيؽ عوضأتقدـ بجزيؿ الشكر وال

وارشاد ومتابعة طواؿ فترة أعداد ىذه الدراسة ولو عظيـ اثرائو وأشكره  عمى ما قدمو لي مف نصح 

 . رشادات اليامةاالمتناف عمى المالحظات القيمة واال

في جامعة القدس عمى  دريسية في قسـ الدراسات العالميةالى أعضاء الييئة التكما أتقدـ بجزيؿ الشكر 

وؿ الى كافة العامميف في جامعة والشكر موص جيودىـ الطيبة ومتابعتيـ الحثيثة لمدراسات واألبحاث،

 القدس.

وأتقدـ أيضا بعظيـ الشكر الى مديري الداعـ  ،واتقدـ أيضا بالشكر والتقدير الى أعضاء لجنة النقاش

 .ى كافة زمالئي في العمؿ والدراسةحافظ الرفاعي وال



 ج 

 

 :الممخص

وضرورة بحث  ،نحو اليميف تنبع اىمية ىذه الدراسة مف استمرار االنزياح الممحوظ لممجتمع االسرائيمي
اسات االسرائيمية المختمفة وعمى مستقبؿ يلفيـ ومعرفة اثاره عمى الس ،اب وارىاصات ىذا االنزياحباس

 .عممية التسوية بيف االسرائيمييف والفمسطينييف وعمى مجمؿ العالقات بيف دوؿ االقميـ

المنيج المقارف والذي و في التحميمي وقد استخدمت الدراسة المنيج التاريخي االستردادي والمنيج الوص
 تفسير البيانات والحصوؿ عمى نتائج المقارنة. موضوع المقارنة ووضع متغيراتيا و يقوـ عمى تحديد 

وتكونت الدراسة مف ثالثة فصوؿ وخاتمة، ُكرس الفصؿ االوؿ لالطار النظري وخطة الدراسة واىـ 
  .المصطمحات المستخدمة وابرز الدراسات السابقة

نشوء الحركة الصييونية وجذورىا الفكرية وعالقتيا باالمبريالية ونشأة  ،ما الفصؿ الثاني فقد تناوؿا
( وتاريخ ىذا اليميف واىدافو مماني واليميف الديني )الحريديـاحزاب اليميف بشقيو اليميف القومي الع

وتراجع اليسار باني  ،سويةوبرامجو وحكومات اليميف المتعاقبة مف حيث تركيبتيا واثرىا عمى عممية الت
عوامؿ تحوؿ المجتمع االسرائيمي نحو الدولة مع تفصيؿ قوة وتأثير كؿ التيارات واالحزاب المختمفة، و 

 .اليميف

اثر اليميف عمى السياسات االسرائيمية الداخمية والخارجية وعمى عممية  ،فيما استعرض الفصؿ الثالث
ع التركيز عمى المقارنة بيف حكومة اولمرت وحكومات التسوية مع منظمة التحرير الفمسطينية. م

نتنياىو الثالث التي اعقبت نياية اولمرت وحزبو "كاديما". وشممت المقارنة بيف العيديف جوانب مختمفة 
مثؿ االستيطاف والموقؼ مف القدس والقوانيف العنصرية وقضية الالجئيف وعممية التسوية ومبدأ حؿ 

 ى غزه او عمى لبناف، ثـ جاءت الخاتمة وتوصيات الدراسة  ومالحقيا. الدولتيف والحرب، سواء عم

مة، مع وخمصت الدراسة الى اف االسباب التي ادت الى االنزياح االسرائيمي الى اليميف ما زالت قائ
، مع بزوغ عيد اليميف الديني واليميف االستيطاني عمى حساب اليميف توقع تفاقـ ىذا االنزياح

واوصت الدراسة بضرورة  .ني، في ظؿ تراجع شديد لميسار وقوى السالـ في اسرائيؿالتصحيحي العقال
تدعيـ حركة المقاطعة الدولية لالحتالؿ وتمتيف الجبية الداخمية الفمسطينية لتصعيد النضاؿ الدبموماسي 

 والقانوني ضد االحتالؿ اماـ الييئات الدولية المختصة.     
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Abstract: 

The importance of this study stems from the continued significant displacement of Israeli 

society towards the right and the need to discuss the reasons and consequences of this shift 

in order to understand its effects on the various Israeli policies and the future of the Israeli-

Palestinian settlement process and on the overall relations between the countries of the 

region. 

The study used the historical method of Retrograde، the analytical descriptive method and 

the comparative method، which is based on the identification of the subject of comparison، 

the development of variables، interpretation of data and access to the results of 

comparison. 

The study consisted of three chapters and a conclusion. The first chapter consists of 

theoretical framework، the study plan، the most important terms used، and the most 

prominent previous studies. 

The second chapter dealt with the emergence of the Zionist movement، its intellectual roots 

and its relation to imperialism and the emergence of right parties in both the secular 

national right and the religious right (Alhereidim)، the history of this party (right-wing 

party)، its objectives، programs and the successive right-wing party governments in terms 

of their composition and its effect on the settlement process، and the fall back of  the left-

wing with the strength and the influence of all the different parties، and the factors that 

shift Israeli society to the right-wing party.  

The third chapter discussed the impact of the right-wing party on Israeli internal and 

external policies and on the settlement process with the PLO. With focusing on the 

comparison between the Olmert government and the three Netanyahu governments that 

followed the end of Olmert and his Kadima party. The comparison between the two 

periods included different aspects such as settlement and attitude toward  Jerusalem، racist 
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laws، the refugee issue، the settlement process، and the principle of a two-state solution 

and the war on Gaza and Lebanon، and then there is the conclusion and recommendations 

of the study and its annexes.  

The study concluded that the reasons for the Israeli shift to the right-wing party were still 

present، with the expectation that this shift would be exacerbated with the advent of the 

religious right-wing party and the Zionist right-wing at the expense of the right of 

corrective correctness، in light of the sharp decline of the left-wing and the peace forces in 

Israel. The study recommended strengthening the movement of the international boycott of 

the occupation and strengthening the internal Palestinian front to escalate the diplomatic 

and legal struggle against the occupation before the competent international bodies. 
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 المقدمة

المقاءات جاءت ىذه الدراسة في مرحمة تراجع فييا الحديث بشكؿ شبو كمي عف عممية التفاوض و 
برعاية امريكية(، كما اختفى الحديث كميا عما عرؼ بالمجنة الرباعية ولـ يعد احد الثنائية او الثالثية )

فقة القرف" التي يقاؿ اف في حيف ازدادت القناعة بنياية حؿ الدولتيف وكثر الحديث عف "ص ،يذكرىا
 سمىاالدارة االمريكية تعد لطرحيا، وىي كما يعتقد بعض المحمميف صفقة اقميمية تتيح لدوؿ ما ي

ومف ىنا تراجع  ،محور االعتداؿ العربي واسرائيؿ تشكيؿ حمؼ لمواجية ما يعرؼ بالخطر االيراني
بؿ  ،تجميد االستيطاف متداوال الحديث في اسرائيؿ عف التسوية مع الفمسطينييف ولـ يعد مصطمح

وشرعت حكومة نتنياىو في حممة بناء استيطاني كبيرة حيث اقرت والوؿ مرة منذ ربع قرف اقامة 
وبالمقارنة مع سمفو اييود اولمرت فاف نتنياىو قاد حركة انتقاؿ اليميف مف  .مستوطنة جديدة

يميف استيطاني "مسياني" اكثر التصحيحي التقميدي الذي كاف شاروف واولمرت اخر قياداتو الى 
 محافظة وجنوحا نحو التديف والتفسير التممودي.

منتصؼ السبعينيات وخاصة بعد وصوؿ الميكود الى الحكـ ومنذ  ،اف المجتمع االسرائيمي بات واضحاو 
انزاح نحو اليميف بحيث اصبح ىذا اليميف ىو مف يقود الدولة والمجتمع نحو المزيد مف ،1977عاـ 

وعمى الرغـ مف اتفاقية اوسمو، فاف ىذا اليميف ، ة والكراىية والحروب تجاه الشعب الفمسطينيالعنصري
 زاد مف الوتيرة نحو االستيطاف والحروب والتوسع والعنؼ. 

ىذا االنزياح، الى انتاج ظروؼ وشروط اثرت عمى مجمؿ عممية التسوية ومستقبؿ القضية  وقد ادى
اليميف مف مبدأ حؿ الدولتيف كقاعدة يعترؼ بيا المجتمع الدولي  الفمسطينية، وصوال الى تنصؿ ىذا

لحؿ الصراع، وبتنامي ىذا التوجو نحو اليميف والتحوؿ نحو اليميف المتطرؼ دينيا وقوميا، كاف مف 
االىمية بمكاف البحث في اسباب ومسببات وارىاصات وتداعيات ىذا التحوؿ واثره عمى مستقبؿ 

وذلؾ باستخداـ المنيج التاريخي االستردادي والمنيج الوصفي طقة بأسرىا. القضية الفمسطينية والمن
 المنيج المقارف. و التحميمي 

تناوؿ الفصؿ االوؿ االطار النظري واىمية الدراسة ومبرراتيا  ،جاءت ىذه الدراسة في ثالثة فصوؿ
وافكارىا وابرز  خيا وتاري أصػؿ ونشوء الحركة الصييونيةوتناوؿ الفصؿ الثاني  ،والدراسات السابقة
مفيػـو اليمػيف فػي إسػرائيؿ نػشأتو ومسار تطػوره قبػؿ وبعػد إنػشاء دولػة ومدارسيا و  منظرييا ومفكرييا
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إسرائيؿ وصوال الى تسممو الحكـ، ومف ثـ تعرضت الدراسة لمدور الذي لعبتو البيئة الداخمية والخارجية 
 في توجو اإلسرائيمييف نحو اليميف. 

( وبيف حكومة 2015-2013-2009وؿ الفصؿ الثالث مقارنة بيف حكومات نتنياىو الثالث )فيما تنا
 حؿ الدولتيفاف وقضية القدس والالجئيف و (. مف حيث مواقفيا تجاه االستيط2008-2006اولمرت )

والقوانيف العنصرية التي عممت كؿ مف  والحروب التي خاضتيا كؿ حكومة عمى الشعب الفمسطيني
  .ات عمى تشريعياىذه الحكوم

وتتميز ىذه الدراسة عف بقية الدراسات التي اىتمت بيذا الموضوع، بأنيا ارتكزت عمى مقارنة بيف 
( 2009حكومات اليميف المختمفة )حكومة اولمرت مقارنة بحكومات نتنياىو الثالثة المتتالية منذ عاـ 

المسياني المتطرؼ دينيا وقوميا، حيث رصدت الدراسة تحوال حادا مف اليميف التصحيحي نحو اليميف 
وشممت المقارنة عدة محاور منيا االستيطاف والنظرة الى وضع القدس والتسوية السياسية والقوانيف 

 تيف والحروب ضد الشعب الفمسطيني. العنصرية وحؿ الدول
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 :ولالفصل األ 

______________________________________________________ 
 مقدمة الدراسة: 

 تمييد 1.1

ىا عمى المقارنة بيف عيديف مختمفيف لحكـ اليميف في اسرائيؿ، بسبب طبيعة موضوع الدراسة وارتكاز 
البحث المقارف، فاالوؿ خدـ ىدؼ استعراض نشوء منيج فقد اعتمدت الدراسة المنيج التاريخي و 

وتطور الحركة الصييونية واحزاب اليميف الصييوني قبؿ وبعد اقامة اسرائيؿ، فيما خدـ المنيج الثاني 
(  2008-2006)أولمرت ي اولمرت ونتنياىو، مع ما تمثؿ كؿ مرحمة، فعيد ىدؼ المقارنة بيف حقبت

يمثؿ آخر عيود اليميف التصحيحي الذي اسس لو جابوتينسكي ثـ قاده مناحيـ بيغيف، ثـ انزاح اليميف 
بعده اكثر نحو الطابع الديني التوراتي االستيطاني ومثمتو حقبة نتنياىو وخاصة حكومتو االخيرة التي 

 ، مف ائتالؼ يميني ضيؽ ثـ توسعت بضـ حزب ليبرماف المتطرؼ.     2015عاـ تشكمت 

 مبررات الدراسة 2.1

منذ تسمـ حكومة اليميف  الى طريؽ مسدودني بيف الجانبيف االسرائيمي والفمسطيوصمت عممية التسوية 
بذلتيا ادارة  ورغـ الجيود التي ،2009عاـ  الحكـ في اسرائيؿ االسرائيمي بزعامة بنياميف نتنياىو

عمى تعنتو في فاف اليميف االسرائيمي ظؿ  ،الرئيس االمريكي السابؽ باراؾ اوباما لتحريؾ ىذه العممية
وسنة  ،رفض اشتراطات التسوية المتمثمة في تجميد االستيطاف وتحديد اطار زمني النياء المفاوضات

يف المتطرؼ، وصوال الى رفض حؿ بعد اخرى صار المجتمع االسرائيمي ينزاح اكثر نحو اليميف واليم
الدولتيف واعالف حزب الميكود الحاكـ ضـ الضفة الغربية اثر تصريح الرئيس االمريكي دونالد ترامب 

في ظؿ ىذه  .االعتراؼ بالقدس عاصمة السرائيؿ ونقؿ السفارة االمريكية مف تؿ ابيب الى القدس
السرائيمي الحاد نحو اليميف وما ادى اليو ىذا المعطيات كميا كاف لزاما استيضاح اسباب ىذا الجنوح ا

وكاف مف الضروري ايضا  ،الجنوح مف افراز حكومات اكثر يمينية وتطرفا وانكارا الشتراطات التسوية
العودة الى تاريخ نشأة اليميف الصييوني قبؿ وبعد قياـ اسرائيؿ وظروؼ تطور ىذا اليميف وتحولو مف 



5 

 

يف مسياني ديني توراتي اكثر تطرفا وغموا وانعكاس كؿ ذلؾ عمى يميف قومي صييوني عمماني الى يم
 .افاؽ عممية تسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي. ليذا كمو جاءت ىذه الدراسة

 أىمية الدراسة 3.1

تكمف اىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمى حكومات اليميف اإلسرائيمي وتحديدا حكومات كؿ مف اييود 
تركيبة تمؾ الحكومات، ورصد سياساتيا المختمفة تجاه قضايا الحؿ النيائي وأثر اولمرت ونيتنياىو و 

ذلؾ عمى التسوية السياسية لمقضية الفمسطينية، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى كافة البرامج التي تبنتيا 
ىذه االحزاب والحكومات التي شكمتيا، وكيؼ كاف لتمؾ البرامج أثرىا عمى مسار القضية الفمسطينية 
مف حيث القضايا المتعمقة بالمستوطنات وحدود دولة فمسطيف والقدس والالجئيف وحؿ الدولتيف 
ومستقبؿ التسوية في المنطقة، ومدى امكانية اف تقدـ حكومات اليميف عمى تسوية سياسية شاممة، والى 

 . اي مدى ينسجـ او يتناقض ذلؾ مع البنية الفكرية وااليديولوجية الحزاب وحكومات اليميف

وقد سمطت الدراسة موضوع البحث عمى اىـ التحػوالت الػسياسية فػػػي المجتمع اإلسرائيمي وانجرافو يمينا 
ورصدت اثر ذلؾ عمى تراجع عممية التسوية اييود اولمرت وبنياميف نتنياىو، وتشكيؿ حكومات كؿ مف 

 وتأثيره عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية. 

 اشكالية الدراسة 4.1

شكالية الدراسة حوؿ ما شيدتو الساحة اإلسرائيمية، بعد فشؿ مفاوضات كامب ديفيد عاـ تتمحور ا
واندالع انتفاضة األقصى مف زيادة في التوجو نحو اليميف المتطرؼ، األمر الػذي أدى إلػى  2000

عمى صنع الحرب أو  وصػوؿ عمميػة التػسوية الى طريػؽ مػسدود، ورغـ اف اليميف اإلسرائيمي قادر
يس المصري انور كما في حالة مناحيـ بيغيف الذي وقع اتفاؽ كامب ديفيد مع الرئنع التسوية )ص

(، فاف ىذا اليميف فشؿ في إيجاد تسوية سياسية تضمف إقامة السالـ في المنطقة، 1978السادات عاـ 
ديدا لمرجعياتو وتتمثؿ اشكالية الدراسة بشكؿ اساسي في اف اليميف االسرائيمي رأى في اتفاقية اوسمو تي

واىدافو القومية والدينية، وليذا عمؿ جاىدا مف اجؿ افراغ اتفاقية اوسمو مف مضمونيا وفرض نوع آخر 
 مف التسوية يقـو عمى تعميؽ االحتالؿ وترسيخ االستيطاف ومنع اقامة الدولة الفمسطينية.
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 أسئمة الدراسة 5.1

 السؤال الرئيسي: 

عمى التسوية السياسية مع الشعب  ولمرت وبنيامين نتنياىواييود اما ىو أثر حكومات كل من 
 الفمسطيني؟

 االسئمة الفرعية:

 ما ىي تركيبة الحكومات اليمينية خالؿ فترة الدراسة؟ .1
ما ىو اثر سياسات الحكومات اليمينية عمى قضايا الحؿ الدائـ وما انعكاس ذلؾ عمى التسوية مع  .2

 الشعب الفمسطيني؟
والتي  اولمرت ونتنياىولوجية والسياسية التي تقؼ وراء سياسات كؿ مف ما ىي المحركات االيدو  .3

 تؤثر عمى شروط التسوية وتحقيقيا؟

 فرضية الدراسة 6.1

تتمثؿ الفرضية الرئيسية ليذه الدراسة في اف اليميف الديني والقومي االسرائيمي يرى في التسوية القائمة 
مرجعيات ىذا اليميف واىدافو ورؤيتو لنيايات ومآالت عمى الحؿ الجغرافي مع الشعب الفمسطيني مسًا ب

 الصراع التاريخي والسياسي، واف حكومات اولمرت ونتنياىو عبرت عف ىذه الفرضية خير تمثيؿ.

 أىداف الدراسة 7.1

استعراض مفيوـ اليميف في إسرائيؿ وكيؼ نشأ وتطور ومف ثـ نجاحو في تشكيؿ حكومات  .1
 اليميف المتعاقبة.

عمى قضايا الحؿ الدائـ وانعكاس اولمرت ونتنياىو  كؿ مفاثر سياسات حكومات التعرؼ عمى  .2
 ذلؾ عمى التسوية مع الفمسطينييف. 

اولمرت  كؿ مفالتعرؼ عمى المحركات االيدولوجية والسياسية التي تقؼ وراء سياسات حكومات  .3
 والتي تؤثر عمى استمرار التسوية او توقفيا. ونتنياىو،

 الداخمية والخارجية التي أدت إلى زيادة التوجو اإلسرائيمي نحو اليميف المتشدد.التعرؼ عمى البيئة  .4
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 صياغة سياسات واجراءات فمسطينية لمرد عمى مثؿ ىذه الحكومات. .5

 منيجية الدراسة 8.1

تعتمد الدراسة عمى المنيج التاريخي االستردادي والمنيج الوصفي التحميمي، فالمنيج التاريخي 
سترجاع لمماضي، وىو منيج عممي مرتبط بمختمؼ العمـو االستردادي يقوـ  عمى عممية استرداد وا 

األخرى، حيث يساعد الباحث االجتماعي، خصوصا عند دراستو لمتغيرات التي تطرأ عمى البنى 
االجتماعية وتطور النظـ االجتماعية، في التعرؼ عمى ماضي الظاىرة وتحميميا وتفسيرىا عمميا في 

اف الذيف حدثت فييما، ومدى ارتباطيا بظواىر أخرى ومدى تأثيرىا في الظاىرة ضوء الزماف والمك
الحالية محؿ الدراسة، ويقوـ ىذا المنيج عمى أخػذ المػادة مػف مػصادرىا التاريخيػة بعػد تمحيػصيا 

ومات اليميف وتنقيحيػا مػػف أجػػؿ معرفػة الجػػذور التاريخيػػة لميمػيف اإلسػػرائيمي ونشأتو وتطوره وتشكؿ حك
اإلسرائيمي وسياساتيا اتجاه القضية الفمسطينية لمعرفة أثرىا عمى عممية التسوية السياسية وتحديدا 

وصوال الى  2006مف  ، مف خالؿ تتبع المرحمة اييود اولمرت وبنياميف نتنياىو كؿ مفحكومات 
 .2017العاـ الحالي 

ر ظاىرة  صعود المد اليميني في المجتمع أما المنيج الوصفي التحميمي فيقوـ عمى محاولة تفسي
االسرائيمي وحكومات اليميف المتعاقبة لموصوؿ إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامؿ التي تتحكـ فييا، 
واستخالص النتائج لتعميميا، ويعتبر ىذا المنيج مظمة واسعة ومرنة قد تتضمف عددا مف المناىج 

ودراسات الحاالت والتطورات والميدانية وغيرىا، اذ يقـو  واالساليب الفرعية، مثؿ المسوح االجتماعية
المنيج الوصفي عمى اساس تحديد خصائص الظاىرة ووصؼ طبيعتيا ونوعية العالقة بيف متغيراتيا 
واسبابيا واتجاىاتيا وما الى ذلؾ مف جوانب تدور حوؿ سبر اغوار مشكمة او ظاىرة معينة، ومعرفة 

بر بعض الباحثيف اف المنيج الوصفي يشمؿ كافة المناىج االخرى حقيقتيا عمى ارض الواقع، ويعت
باستثناء المنيجيف التاريخي والتجريبي، الف عممية الوصؼ والتحميؿ لمظواىر تكاد تكوف مسألة 
مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العممية، ويعتمد المنيج الوصفي عمى تفسير الوضع القائـ 

ت الموجودة بيف المتغيرات كما يتعدى ىذا المنيج مجرد جمع بيانات وصفية وتحديد الظروؼ والعالقا
 حوؿ الظاىرة الى التحميؿ والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا وقياسيا واستخالص النتائج منيا. 
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واخيرا المنيج المقارف والذي يقـو عمى تحديد موضوع المقارنة وىي الخطوة األولى مف خطوات المنيج 
لمقارف، والتي تعتمد عمى دور الباحث في التعرؼ عمى الموضوِع المنيجي الذي سيقوـ بإعداد ا

المقارنة حولو ثـ وضع متغيرات المقارنة التي تحتوي عمى نقاط تتشابو، واخيرا تفسير بيانات موضوع 
اجحة بيف كؿ المقارنة والحصوؿ عمى نتائج المقارنة، وىذا ما سيتـ العمؿ عميو لموصوؿ الى مقارنة ن

  .مف حكومتي اولمرت ونتنياىو فيما يتعمؽ بقضايا التسوية والحؿ الدائـ

 حدود الدراسة  9.1

اييود اولمرت وبنياميف نتنياىو وأثرىا عمى  تتناوؿ الدراسة حكومات كؿ مف :حدود الدراسة الزمانية
 .2017حتى العاـ  2006عممية التسوية السياسية والتي جاءت بيف العاميف 

  حدود الدراسة المكانية ىي فمسطيف التاريخية. :الحدود المكانية
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 الدراسات السابقة 10.1

إيناس خطيب، تأثير األحزاب الدينية والحريدية عمى المشيد السياسي في إسرائيل، مدى   .1
 2015الكرمل، المركز العربي لمدراسات اإلجتماعية التطبيقية، 

مي حوؿ مفاوضات تشكيؿ االئتالؼ الحكومي ينطوي عمى يبيف ىذا البحث اف الخطاب اإلسرائي
اعتراؼ ضمني أف ىذه االتفاقيات ذات طابع ابتزازي، ومف المقبوؿ في المشيد السياسي اإلسرائيمي 
اتياـ االحزاب الصغيرة واألحزاب الفئوية باالبتزاز، وعمى رأس قائمة ىذه األحزاب تأتي األحزاب الدينية 

ذكره أنو ليس ثّمة تفسير أو تعريؼ محدد لمصطمح االبتزاز في السياؽ الحريدية، ومف الجدير 
السياسي، ولذا تستخدـ الدراسة عوضا عنيا مصطمح "جْني منافع قصوى" لوصؼ الظاىرة، أما أنواع 

األوؿ منفعة مادية ضيقة خاصة، كالحقائب الوزارية لمحصوؿ عمى  :المنافع فتـ تقسيميا إلى اثنيف
السياسي العاـ، كالتأثير عمى صنع القرار وبمورة – أما النوع الثاني فيو في المحور تمويؿ وميزانيات،

وتعطى األحزاب الصغيرة أرباًحا أعمى مف نسبتيا في االئتالؼ وذلؾ  السياسات التي تتبناىا الحكومة
ف ىذا في حالتيف ىما: حيف يكوف الحزب الصغير حزًبا محوريا ميما، أي إف االئتالؼ ال ُيشكَّؿ بدو 

ذا تشكؿ فال يصمد بدوف استمرار دعمو، اما الحالة الثانية، حيف يكوف الحزب الذي يشكؿ  الحزب، وا 
االئتالؼ عمى استعداد أف يتخمى عف وزارات ثانوية ومنحيا لمحزب الصغير مقابؿ مشاركتو في 

اإلسرائيمية التي ومف أبرز األحزاب   االئتالؼ، ألف ىذا التنازؿ ال يشكؿ خطًرا عمى سياسة الحكومة
 .نجحت في استعماؿ أدوات جني منافع قصوى اقتصادية وسياسية، األحزاب الحريدية والمتدينة

عمى مدار إلى مراجعة استعماؿ األحزاب الحريدية والمتدينة لوسائؿ جني المنافع  دراسةوىدفت ال
األحزاب الحريدية في  السنوات، منذ بدايات تأسيس دولة إسرائيؿ حتى يومنا ىذا، وتدعي أف تأثير

بدايات إسرائيؿ كاف ضئياًل، مقارنة بتأثير األحزاب الدينية الصييونية، وازداد عمى مر السنوات، وبمغ 
، إال أنو آخذ في التراجع منذ بداية األلفية الحالية، وال  ذروتو في ثمانينات وتسعينات القرف المنصـر

 .2013سيما في دورة الكنيست التاسعة عشرة 
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بعنوان جدلية العالقة بين الدين والسياسة وأثرىا عمى إتجاه  اسة يحيى سميم حسن أبو عودة،در  .2
 .2012التسوية "رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االزىر 

أوضحت الدراسة اف السكاف الييود في إسرائيؿ " عبارة عف تجمعا استيطانيا، تشكؿ عبر مسار طويؿ 
ركة الصييونية، والتي وظفت في منطمقاتيا، التراث الديني الييودي، مف اليجرة بدفع وتشجيع مف الح

واالساطير التوراتية، حيث ادعت الحركة الصييونية، اف المسألة الييودية نشات مع اليجرة القسرية 
ومع ظيور الفكر الصييوني السياسي، ودعوتو لحؿ المسألة الييودية بإنشاء وطف قومي لمييود، بدأت 

ودية تاخد أىميتيا،وبدأ الجدؿ يتصاعد حوؿ طبيعة تمؾ الدولة وىويتيا بيف تيارات الحركة المسألة اليي
الصييونية، فقد واجيت الحركة الصييونية خالفات حادة بشأف العالقة بيف الييودية كقومية، والييودية 

متداد الوروبا كديف، وقد تأكدت ىذه الخالفات بعد مقتؿ رابيف، ففي حيف رأى فريؽ اف الوطف القادـ ا
والنيضة الديمقراطية في بمدانيا،واف إسرائيؿ ستكوف  منبر الحضارة في الشرؽ األوسط،رأى فريؽ 
االخر اف الوطف القادـ يجب اف يكوف عمى شاكمة وعد الرب وطنًا ييوديا خالصا، وامتد ىذا الجدؿ 

ورغـ اف التيار الصييوني ، 1948ـ، حتى قياـ دولة "إسرائيؿ " 1897منذ المؤتمر الصييوني األوؿ 
العمماني ىو الذي حسـ مسألة ىوية الدولة بسبب تفوؽ الييود االشكناز الذيف عايشوا التجربة 
األوروبية وتولوا مقاليد السمطة، اال اف برزت قبؿ قياـ " إسرائيؿ "الصبغة الدينية وتجمى ذلؾ في 

 الخطابات الرسمية وفي بعض القوانيف.

 .2011عمان  –ـة عـرش الـرب، األىميـة لمنشر والتوزيع أحمد رفيق عوض، دعام .3

تناولت الدراسة تػأثير صعود القػوى الدينيػة األصػولية عمػى الػسياسة اإلسػرائيمية عمػى الػصعيديف 
 الػػداخمي والخػػارجي وتأثيرىػػاعمػػى عمميػػة التػػسوية والػػصراع العربػػي اإلسػػرائيمي، والحظػػت الدراسػػة أف
إسػرائيؿ منػذ أوائػؿ الثمانينػات تميػؿ إلػى أف تكػوف أكثػر تعبيػرا عف اليوية العرقية وأكثر انسجامًا مع 
عقائد القوى الدينية المتطرفة التي ترفض االنصياع لألعراؼ الدولية والحقوقية واإلنسانية،  وقد 

ر رؤى القػوى الدينيػة المتعػصبة، وقػد خمػصت الدراسػة إلػى أف إسػرائيؿ تنحػدر إلػى الوقػوع فػي تػأثي
ـ، والحظت الدراسة أيضًا أف إسرائيؿ وقد 1948تصبح عما قريب غير إسرائيؿ التػي بدأت عػػاـ 

أصبحت أكثر ييوديػة وأقػؿ صييونية ضمف مجتمع متحػرؾ ديموغرافيًا وسياسيًا، والذي سوؼ ينتيي 
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ر الجػدؿ، سػواء عمػى الػصعيد الػداخمي أو الخػارجي منيػا إلػى التػشدد فػي كػؿ القػضايا الػسياسية مػثا
 مثػؿ )قضية االنسحاب مف أراض فمسطينية والسالـ مع العرب(.

وتوضح الدراسة أف بعض القوى اإلسرائيمية الموصػوفة بالتػشدد تػستخدـ أسػموبا براغماتيا؛ البتػزاز بقيػة 
الفارقػة تبقػى الػسيادة لممػصالح العمميػة وال تػتـ وفقػًا لمميوؿ  القػوى داخػؿ النظػاـ وأنػو فػي لحظػات الحػسـ

األيديولوجية، واتضح أف ىذه القوى لدييا قدرة عمى التموف ومحاولة ابتزاز بقيػة القػوى االخػرى؛ لتحقيؽ 
 أغراض خاصة مثؿ زيادة موازنات خاصة بيا أو فرض شروطيا فيما يتعمؽ بػالتعميـ الػديني أو التوسػع
االسػػتيطاني، كمػػا اتػػضح أف ىػػذه القػػوى تػستمد قوتيػػا مػػف البنيػػة االجتماعيػػة االسػػتيطانية فػػي 
إسرائيؿ. ولـ تتوقع الدراسػػة حػػدوث انقػػالب سياسػػي بقيػػادة المتػػدينيف المتػػشدديف رغػػـ زيػػادة نفػػوذىـ 

ػػت أف يمػػػارس المتػػػشددوف دورا في إعاقة العممية السممية فػػي الجػػيش وجيػػاز الشرطة، ولكنيا توقعػ
 ومناىضة تصفية االستيطاف.

صبحي عسيمة، الرأي العام اإلسرائيمي "التحول نحو اليمين في ظل عممية التسوية"، رسالة  .4
 .2008ماجستير منـشورة فـي مركـز األىـرام لمدراسـات الـسياسية واالستراتيجية، القاىرة، 

ت الدراسة موضوع الرأي العاـ اإلسرائيمي، وتحديدا مف زاويػة عالقتػو واحتمػاالت تأثيره عمػى تناول
عمميػة التػسوية الػسممية لمػصراع العربػي اإلسػرائيمي، حيػث احتػوت الدراسػة عمػى ثػالثة فػصوؿ، تنػاوؿ 

ياسية، كما عرضت الدراسة الفصؿ األوؿ الرأي العاـ في إسرائيؿ وبيف كيفية تأثيره في الحياة الس
ـ(، أمػا الفػصؿ الثػاني 2003-1991وجيات الرأي العاـ اإلسرائيمي إزاء عممية التسوية خالؿ الفترة )

فتنػاوؿ تػأثير العوامػؿ الداخميػة عمػى تحػوؿ الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي نحػو اليمػيف، والفػصؿ الثالث تناوؿ 
 الرأي العاـ اإلسرائيمي باتجاه اليميف. تأثير العوامؿ اإلقميمية عمى تحوؿ

وقػػد خمػػصت الدراسػػة الػػى عػػدة نتائج مػػف أىميػػا، أف المجتمع اإلسرائيمي يتمتع بعدة خصائص ساىـ 
بعضيا في تفعيؿ دور الرأي العاـ اإلسرائيمي، بينما سػاىـ بعضيا اآلخر في االتجاه العكسي، كمػا 

ستوى الػسياسي اف وجػود حكومػة إسػػرائيمية يمينيػػة يعػػد مػف العوامػػؿ التػػي اسػتنتجت الدراسػة عمػى المػ
تػػدفع الػػرأي العػػاـ اإلسػػرائيمي نحػػو اليمػػيف، مع العمـ اف انزياح الراي العاـ االسرائيمي لو عدة اسباب 

الرسمي ضد بينيا فشؿ عممية التسوية التي شكمت صمب برنامج اليسار الصييوني، والتحريض 
الشعب الفمسطيني وضد رموز التسوية االسرائيمييف امثاؿ رابيف وبيريس، واألمػػر الػػذي ال خالؼ عميػو 
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ىػو أف الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي قػد وصػؿ فػي نيايػة الفتػرة التػي تناولتيػا الدراسػة إلػى نقطػة مػف اليمينيػة 
تػي كانػت عمييػا عنػدما أتػت بػاليميف الػى الحكػـ لممػرة األولى عاـ غيػر المػسبوقة، تتجػاوز تمػؾ الحالػة ال

، وىو األمر الذي انعكس سمبا عمى عممية التسوية السياسية التي عادت بوصوؿ شاروف الى 1977
 .1991الحكـ الى ما قبؿ انطالقيا في مدريد 

 (2003 ،14العدد آشر أريان، االنزياح نحو اليمين، )سمـسمة أوراق إسرائيمية، مدار، .5

فػػي  2002يقدـ الكاتب فػػي ىػػذه الدراسة تحمػياًل لنتائج اسػػتطالع لمػرأي العػاـ اإلسػرائيمي اجري عػػاـ 
موضػػوع األمػػف القػػومي، حيػػث يػػربط الكاتػػب االنزيػػاح اإلسػػرائيمي نحػػو اليمػػيف بتصعيد الفمػػسطينييف 

يف بدأوا يفقدوف أمميـ في التوصؿ إلى سالـ مع الفمسطينييف. وبالنسبة ىجماتيـ، ويقوؿ إف اإلسرائيمي
لمرأي اإلسرائيمي حوؿ تأييدىـ لفؾ االرتباط يوضح الكاتب بػأف ىػذا التأييػد بػدأ يػتقمص بػصورة 

النو منوط بعمؽ االنسحاب المطموب مف الجيش اإلسرائيمي، وىذا يشكؿ "خطرا عمى الدولة ،جوىرية
 ويػضيؼ الكاتػب بػاف نػسبة عاليػة جػدا تؤيد الترانسفير ضد الفمسطينييف.  ومواطنييا"،

 يػة )انتفاضػة األقػصى( مػف حيػثـ والثان1987وتتناوؿ الدراسة الفرؽ بيف االنتفاضػة األولػى عػاـ 
وأشد وطػأة،  الوسػائؿ واألدوات القتاليػة لمفمػسطينييف، وذكػر بػأف االنتفاضػة الثانيػة كانػت أكثػر عنفػا

واسػتخدـ فييػا الفمػسطينيوف العمميػات التفجيريػة وأسػمحة ثقيمػة نوعػا مػا، ممػا أدى إلػى زيػادة قمػؽ 
 اإلسرائيمييف عمى أمنيـ الشخصي. 

وخالصة تحميمو لمنتائج اف الجميور اإلسرائيمي الييودي يحمؿ الفمػػسطينييف المػػسؤولية عػػف النػػزاع 
يف الطػػرفيف، كمػػا تناولػػت الدراسػػة أيػػضًا تحميػػؿ استطالعات حوؿ قضية القدس، وفي ىذا المػػستمر بػػ

الشأف يستنتج الكاتب اف ىناؾ ارتياحا فػي اليمػيف اإلسػرائيمي لفشؿ مقترحػات التسوية، وما اسماه يقػظة 
 اليػسار مػف األوىػاـ.

الكاتػب مػف خالؿ االستطالع إلى أف غالبية اإلسرائيمييف أمػا بالنػسبة لقيػاـ دولػة فمػسطينية فيتوصػؿ  
 يعارضوف االعتراؼ بدولة فمسطينية في حالة إعالنيا مف طرؼ واحد.
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، إسرائيل في خمسين عاما؛ المشروع الصييوني من المجرد الى الممموس، دار الياس شوفاني .6
 دمشق -2002جفرا لمدراسات والنشر، 

سرائيؿ في خمسيف عاما، ويتمحور حوؿ تناوؿ ىذا الكتاب بأجزائو ا لثالثة الصييونية في مئة عاـ، وا 
الصييوني؟ لماذا –اإلجابة عمى السؤاؿ المركزي: لماذا حصؿ ما حصؿ بعد قرف مف الصراع العربي 

أفمحت الحركة الصييونية في تحقيؽ ما حققتو، وأخفقت الحركة القومية العربية في تجسيد الشعارات 
كاف القصد الرئيسي مف ىذا المشروع التأسيسي لوعي عممي سميـ لطبيعة ىذا الصراع، التي رفعتيا؟ و 

ونقد موضوعي ذاتي إلدارتو، عمى اعتبار أف العمؿ العربي عمى ىذا الصعيد ظؿ يعاني مف خمؿ في 
 ىاتيف الركيزتيف.

وع ومرتكزات يقع الكتاب في ثالثة أجزاء: يتضمف الجزء األوؿ مقدمة نظرية حوؿ طبيعة ىذا المشر 
أمنو اإلستراتيجي. وفصميف مف أصؿ ثمانية، يعالج الفصؿ األوؿ وىو بعنواف "تيويد فمسطيف" في 
ثالثة أبواب: "تيويد السكاف"، "تيويد األرض"، و"تيويد السوؽ"، ويتناوؿ الفصؿ الثاني "العمؿ 

 يا الدولية.الصييوني في التطبيؽ" وسياسات إسرائيؿ الداخمية والخارجية، ويعرض عالقات

ويتضمف الجزء الثالث ثالثة فصوؿ ىي الفصؿ الثالث وعنوانو: "البمد األـ اإلمبريالي"، الذي يتتبع 
عالقات النشاط الصييوني بالدوؿ العظمى، وصواًل إلى "التعاوف اإلستراتيجي" مع الواليات المتحدة 

رائيؿ العدوانية ضد األمة العربية، األميركية، ويتناوؿ الفصؿ الرابع "دور الثكنة الوظيفي"، حروب إس
وصمتيا بالمصالح اإلمبريالية في المنطقة، كما يقدـ الفصؿ الخامس "المؤسسة المدنية اإلسرائيمية"، 
مسألة نظاـ الحكـ واألحزاب السياسية في إسرائيؿ، وقضية "الديف والدولة" فييا، ويتتبع الفصؿ السابع 

كالة الييودية، ومف بعدىا إسرائيؿ، واحباطيما جميع المشاريع "العمؿ الصييوني والتسوية"، رفض الو 
التي طرحت لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي عمى مدى القرف العشريف، أما الفصؿ الثامف فيتناوؿ 

 "أزمة المشروع الصييوني" ويدرس التناقضات البنيوية والسياسية في ىذا المشروع.
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 يود بعنوان "رؤى إسرائيمية حول مشاريع التسوية السياسية"دراسة لعدد من الكتاب العرب والي .7
 .منشورة في مدار

مشاريع حؿ الدولتيف  وقد تضمنت ثنايا ىذه الدراسة مواضيع تعكس وجية نظر بعض المفكريف عف
وصوال  الى الحؿ في برنامج نتنياىو الذي يتزعـ حزب  ،والى الحؿ اإلقميمي ،الى حؿ الدولة الواحدة

رئيس الحكومة اإلسرائيمية الحالية وخصوصا بعد الخطاب الذي ألقاه نتنياىو في جامعة بار الميكود و 
 .2009-6-14ايالف 

  :التعقيب عمى الدراسات السابقة

  :مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة يتضح ما يأتي

ت اليميف اإلسرائيمي دوف التطرؽ معظـ الدراسات التي دارت حوؿ الموضوع قيد الدراسة تناول .1
بشكؿ مفصؿ الى العوامؿ التي أدت الى توجو اإلسرائيمييف نحو اليميف ولـ تدرس تأثير ىذا 

 ،حؿ الدولتيف ،االستيطاف ،تحوؿ عمى التسوية السياسية وعمى قضايا الحؿ الدائـ )القدسال
 .(القوانيف العنصرية ،مصادرة  األراضي ،الالجئوف

ت تخصصة في دراسة التطور التاريخي الحزاب اليميف وأىدافيا وبرامجيا وتمايزىا معظـ الدراسا .2
عف باقي األحزاب اليسارية دوف التطرؽ لموضوع تشكيؿ الحكومات اليمينية وسياساتيا اتجاه 

وبعض الدراسات تناولت مسألة األحزاب الحريدية والمتشددة وأثرىا عمى  ،القضية الفمسطينية
يمية دوف التطرؽ بشكؿ مفصؿ لقضايا الحؿ الدائـ او التسوية السياسية مع السياسة اإلسرائ

 .الفمسطينييف بشكؿ مباشر

وتتميز ىذه الدراسة عف بقية الدراسات بأنيا ارتكزت عمى مقارنة بيف حكومات اليميف المختمفة  .3
مقارنة عدة ( وشممت ال2009)حكومة اولمرت مقارنة بحكومات نتنياىو الثالثة المتتالية منذ عاـ 

محاور منيا االستيطاف والنظرة الى وضع القدس والتسوية السياسية والقوانيف العنصرية وحؿ 
 الدولتيف والحروب ضد الشعب الفمسطيني.
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سواء أكانت  ،لـ يتـ تغطية الفترة الزمنية التي تناولتيا ىذه الدراسة مف قبؿ دراسات اكاديمية .4
تناولتيا لـ تأتي في صورة مقارنة بيف عدة حكومات يمينية دكتوراه أـ ماجستير او حتى تمؾ التي 

  .لمقضية الفمسطينيةورصد أثرىا عمى التسوية السياسية  في مراحؿ تاريخية متتالية 
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 تاريخ أحزاب اليمين ونشأتيا وتطورىا :الفصل الثاني

 الصييونية

 التيارات الصييونية

 فكار وسياسات االحزاب اليمينية أ

 لتحول نحو اليمينعوامل ا

 حكومات اليمين المتعاقبة
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 الفصل الثاني:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تاريخ أحزاب اليمين ونشأتيا وتطورىا

واستالـ اليميف الحكـ في اسرائيؿ الوؿ مرة بزعامة حزب الميكود،  1977منذ ما عرؼ بانقالب عاـ 
العاـ وىذا اليميف يزداد قوة وترسخا عمى حساب اليسار، لدرجة انو بات يسيطر عمى الحكـ كميا منذ 

(، وقد تغير اليميف نفسو مع مرور الزمف فقد اخذ تيار ما عرؼ باليميف 2017وحتى االف ) 2001
التصحيحي الذي اسسو جابوتينسكي وقاده مناحيـ بيغف ثـ اريئيؿ شاروف، لصالح يميف ديني متطرؼ 

بينيت وافيغدور ويميف قومي استيطاني يقدـ ييودية الدولة عمى الديمقراطية وىو تيار يقوده نفتالي 
 ليبرماف واغدوت ىتوراه وحركة شاس، مع ميؿ واضح الى تعاظـ قوة ىذا اليميف في صفوؼ الشرقييف. 

ورغـ اف جذور ىذا اليميف ضاربة في اوساط المستوطنيف في العشرينات والثالثينات مف القرف 
بعد اف اتحدت عدة قوى  ،1977العشريف، فانيا لـ تتمكف مف الوصوؿ لالنفراد بالسمطة اال بعد عاـ 

 يمينة في تكتؿ الميكود. 

ويمقي ىذا الفصؿ الضوء عمى نشوء الحركة الصييونية في مؤتمر بازؿ االوؿ عمى يد ثيودو ىيرتسؿ، 
ويستعرض ابرز المفكريف الصياينة ومختمؼ التيارات التي تعايشت او تباينت داخؿ الحركة 

ية مطمع القرف العشريف وتأسيسيا دولة اسرائيؿ عاـ الصييونية، وصوال الى نشأة االحزاب العمال
عاـ حاد اليسار االسرائيمي بشكؿ  تراجعثـ خسارة ىذه االحزاب الحكـ لصالح اليميف قبؿ اف ي 1948
اباف انتفاضة االقصى وصعود اليميف القومي ثـ اليميف الديني الذي اخذ يجتاح المجتمع  2001

اف االسباب والظروؼ التي صاحبت ىذا التغير في المجتمع االسرائيمي وقد حاوؿ ىذا الفصؿ تبي
 االسرائيمي. 
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 الصييونية 1.2

كانت بدايات ظيور الحركة الصييونية في وسط وشرؽ أوروبا في أواخر القرف التاسع عشر، ودعت 
الييود لمعودة إلى ما اسمتو "ارض اآلباء واألجداد" ورفض اندماج الييود في المجتمعات االخرى 

متحرر مف "معاداة السامية واالضطياد الذي وقع عمييـ في الشتات"، وبدأ قادة الحركة يطالبوف ل
وقد ارتبطت الحركة ، بانشاء دولة عمى جزء مف أراضي فمسطيف التي تسيطر عمييا الدولة العثمانية

ديث الذي الذي يعد الداعية األوؿ لمفكر الصييوني الح ىيرتسؿثيودور الصييونية الحديثة بشخصية 
، أوؿ مف 1890وكاف الفيمسوؼ الييودي النمساوي ناثاف برنباوـ   تقوـ عمى آرائو الحركة الصييونية،

ليتـ تطبيؽ  سويسرا في بازؿ استخدـ مصطمح الصييونية، وقد عقد أوؿ مؤتمر صييوني في مدينة
شاريع االقتصادية الصييونية بشكؿ عممي عمى فمسطيف فعممت عمى تسييؿ اليجرة الييودية ودعـ الم

 ( 37 -3/24: 1997)المسيري،  الييودية.

الحركة الصييونية حركة استعمارية شبيية بالتيارات االستعمارية التي عرفتيا البمداف األوروبية و 
الرأسمالية في الثمث األخير مف القرف التاسع عشر والقرف العشريف، فقد نشأت في نفس الظروؼ 

االستعمار األوروبي وتوخت نفس األىداؼ ونفس الطرؽ واالصطالحات كما التاريخية التي تطور فييا 
 (51: ص1990اعتمدت عمى القوى االمبريالية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا. )المحجوبي، 

تمتاز الفترة التي ظيرت فييا الصييونية في أوروبا بانتشار األفكار القومية والعممانية والتحررية وقيـ 
تي عبرت عنيا الثورة الفرنسية، كما أنيا تأثرت بالفكر القومي الشرؽ أوروبي، المساواة والحرية، وال

والذي كاف مختمفًا عف الفكر القومي الغرب أوروبي، فجرى في غرب أوروبا بناء فكرة األمة عمى 
الجغرافيا السياسية، والتي سبقت فييا الدولة وجود األمة، كما ال يشترط بناء األمة ألي انتماء عرقي 

وشائجي  -لغوي -سبؽ، أما في الفكر الشرؽ أوروبي، فإف المشروع أساسًا مبني عمى أساس عرقيم
تسبؽ فيو القومية وجود الدولة، فيي التي تقيـ الدولة، وما الدولة ضمف ىذا المنظور إال أداة لممشروع 

ومية ذاتيا التي كانت القومي، فعندما تجنبت الصييونية المسألة الييودية بواسطة األدوات والمفاىيـ الق
سائدة في شرؽ أوروبًا خصوصًا، كاف ال بد ليا أف تعرؼ نفسيا بأنيا صاحبة مشروع قومي، وعمييا 
أف تعيد تعريؼ الييود والييودية بالمفاىيـ األوروبية القومية العممانية السائدة، أي أف تموضع نفسيا 

 (5: ص2011جغرافيا. )زريؽ، 
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مت الديف الييودي باعتباره رابطة قومية تصير جميع الييود في مختمؼ فعند قياـ الصييونية استخد
الثقافات فبالنسبة لمصياينة ثمة شعب ييودي وقومية ييودية فقط، وقد نظر تيودور ىيرتسؿ مؤسس 
الحركة الصييونية إلى الديف الييودي باعتباره السجاد الثميف الذي يسيؿ العبور عبره إلى القومية 

الييود في البالد التي يقيموف فييا، حيث قاؿ في ىذا:" سوؼ يقـو حاخاماتنا بتكريس  ومقاومة توطيف
جيودىـ وطاقاتيـ لخدمة فكرتنا، وسوؼ يغرسونيا في نفوس الرعية الييودية عف طريؽ الوعظ 
واإلرشاد مف منابر الصالة، لف نسمح إذا بظيور أية نزاعات"، واعتبر ديفيد بف غوريوف أوؿ رئيس 

إلسرائيؿ، أف الديف "وسيمة مواصالت فقط، ولذلؾ يجب أف نبقى فييا بعض الوقت ال كؿ حكومة 
 (63: ص 2010الوقت". )الحسني، 

 (1897المؤتمر الصييوني األول )مؤتمر بازل  1.1.2

، برئاسة تيودور ىرتسؿ الذي حدد في 1897بدأ التحضير الجدي لعقد مؤتمر صييوني مطمع عاـ 
ؼ المؤتمر ىو وضع حجر األساس لوطف قومي لمييود، وأكد أف المسألة خطاب االفتتاح أف ىد

الييودية ال يمكف حميا مف خالؿ التوطيف البطيء أو التسمؿ بدوف مفاوضات سياسية أو ضمانات 
دولية أو اعتراؼ قانوني بالمشروع االستيطاني مف قبؿ الدوؿ الكبرى، وكاف مقررًا عقد المؤتمر في 

ف عندما أرسمت الدعوات الرسمية غضب الييود الغربيوف وأعمنوا سخطيـ عمى ميونخ بألمانيا، لك
المؤتمر، واعتبرتو الصحافة األلمانية الييودية خيانة، كما رفضت رابطة رجاؿ الديف الييود في ألمانيا 

 (98، 1999ىذا المؤتمر بشدة. )المسيري، 

، وانصرؼ ىيرتسؿ إلى مراسمة زعماء أدت ىذه الحممة إلى نقؿ مكاف المؤتمر إلى بازؿ في سويسرا
  .الييود قاطبة، يحثيـ عمى انتخاب النخبة البارزة بينيـ

 15أعضاء مف الييود، يمثموف  204(، وحضره 1897آب  31-29عقد المؤتمر أخيرًا في بازؿ )
دولة، وترأس ىيرتسؿ المؤتمر، وقد ضع المؤتمر ما عرؼ فيما بعد باسـ "برنامج بازؿ" الصييوني، 
والقرار األساسي الذي اتخذه المؤتمر ىو: "إف غاية الصييونية ىي خمؽ وطف لمشعب الييودي في 

 ."فمسطيف يضمنو القانوف العاـ

 :وحدد المؤتمر الوسائؿ الكفيمة لتحقيؽ ىذه الغاية بما يمي
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 .تعزيز االستيطاف في فمسطيف بالييود المزارعيف، والحرفييف والمينييف  .1
، وتوحيدىـ بواسطة إنشاء المؤسسات المحمية والعامة المالئمة، وفقًا لمقوانيف تنظيـ الييود كافة  .2

 .السارية في البمد
 .تقوية الشعور الييودي القومي والضمير القومي .3
اتخاذ الخطوات التحضيرية لمحصوؿ عمى موافقة الحكومات، التي يجب الحصوؿ عمييا، لتحقيؽ  .4

 .ىدؼ الصييونية

 التيارات الصييونية 2.2

تضـ الصييونية ثالثة تيارات رئيسية تعد مف أبرز التيارات الفاعمة فييا والتي تمتد منيا أغمب 
 األحزاب والقوى السياسية الموجودة اليـو في إسرائيؿ.

 :التيار الصييوني االشتراكي )العمالي( 1.2.2

ر قادر عمى ىو تيار يدعي بأف التركيب االجتماعي والحضاري الييودي مختمؼ عف غيره، فيو غي
االندماج مع األوساط األخرى، لذلؾ يدعو إلى برنامج عمؿ قائـ عمى تحقيؽ األىداؼ الصييونية عمى 

(، فركز ىذا التيار عمى أفكار الصييوني الروسي 249،ص 2010أسس اشتراكية )الحسني، 
ة القومية صييونية مف كتاب كتابو "المسأل -بروبوروشوؼ الذي عمد إلى خمؽ منظمة فكرية ماركسية

ـ، باإلضافة إلى أفكار الصييوني الروسي )أىاروف ديفيد 1905والصراع الطبقي" الصادر عاـ 
غوردوف( صاحب نظرية "ديف العمؿ" وتقـو ىذه النظرية عمى الدعوة إلى العودة إلى الزراعة والكؼ 

لكي يمارس ـ 1904عف لعب دور السماسرة في المجتمع، كما ذىب غوردوف بنفسو إلى فمسطيف عاـ 
استعمار األرض واستيطانيا، حيث ظيرت منظمات صييونية في وقت مبكر مف القرف الماضي 
إلقامة الفكرة الصييونية عمى أسس اشتراكية، ولعؿ أكثرىا أىمية ثالث منظمات صييونية شكمت فيما 

أو ما يعرب  بعد في حركتيما االندماجية واالنشقاقية، األحزاب العمالية "حركة العمؿ الصييونية"
، 1988)خالد، ؿ أشير ىذه المنظمات الصييونية. (، وتتمث8، ص1988"باليسار الصييوني" )خالد، 

 (9:10ص
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  منظمة عماؿ صييوف: ظيرت في صورة جماعات صغيرة في أماكف مختمفة مف روسيا في بداية
الروسي" في القرف الماضي، ثـ اندمجت تحت اسـ "حزب العماؿ االشتراكي الديمقراطي الييودي 

ـ، ليا عدة فروع في النمسا وبولندا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، وأنشأ ليا 1905عاـ 
 ـ.1906فرع آخر في فمسطيف عاـ 

  منظمة الحارس الفتى "ىاشومير ىاتسعير": وىي حركة زراعية شبو عسكرية، نشأت في بولندا
فمسطيف، بالتعاوف بيف العرب والييود )القومية  بشرؽ أوروبا، ىدفيا ىو إقامة دولة اشتراكية في

 الثنائية(.
  منظمة العامؿ الفتى "ىابوعيؿ ىاتسعير": تأسست عمى يد مياجري شرؽ أوروبا في فمسطيف عاـ

 ، حيث أنشأت مستعمرات ييودية باالعتماد عمى العمؿ العبري واستبعاد العامؿ العربي.1906
ولـ يتبؽ منيا سوى حزب العمؿ الذي تآكمت شعبيتو واخذ  يذكر اف ىذه المنظمات لـ تعد قائمة،

 يفقد مف قوتو سنة تمو االخرى. 

 :التيار الديني 2.2.2

نشأ ونما في بيئة فكرية سياسية واجتماعية خارج أرض فمسطيف، ونيؿ أصوؿ الفكر مف كتابات العديد 
صؿ، وىو الذي أسس حركة مف الحاخامات الصياينة منيـ الحاخاـ صموئيؿ موىيميفير المتواني األ

ـ في أوروبا، حيث أصبحت عضوًا مستقاًل في المنظمة 1902المركز الروحي المزراحي عاـ 
ـ 1922الصييونية العالمية، وجناحيا العمالي "العامؿ المزراحي: ىبوئويميمزراحي" والذي ظير عاـ 

 (.12، ص1988)خالد، 

عترؼ بالصييونية ويرى أف خالص الييود ال يمكف كما نشأ خارج المنظمة الصييونية تيار ديني ال ي
أف يتـ بجيود بشرية، ويمثمو حركة "أغودات إسرائيؿ العالمية"، التي اعتبرت الصييونية خطرًا عممانيًا 

(، 193، ص1999عمى الديانة الييودية، ومف ثـ اتخذت منيا موقؼ الرفض والمجابية )ماضي، 
ولكف عمى  1977كومات منذ اعتالء اليميف سدة الحكـ عاـ ومع ذلؾ فاف ىذه الحركة تشارؾ في الح

 مستويات اقؿ مف وزارية.
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 التيار الصييوني الميبرالي )اليميني( 3.2.2

في الوقت الذي كاف الجناح العمالي الصييوني يبمور عقيدتو، في ظؿ سياسة الوطف القومي ويعيد 
ادية واالجتماعية التابعة لو، ضمف مخطط تنظيـ نفسو ويقيـ المؤسسات المختمفة السياسية واالقتص

رص صفوفو وتقوية نفوذه، كانت التيارات الصييونية األخرى ومعظميا ذو اتجاىات يمينيو، معتدلة أو 
متشددة، تحاوؿ القياـ بالعمؿ ذاتو أيضًا، إال أف نشاط الفئات اليمينية تـ عمى نطاؽ ضيؽ بالمقارنة 

في العشرينيات ى األقؿ بنحو ربع قرف مف الزمف، فعم اأخرًا عنيمع نشاط التيارات العمالية وجاء مت
مف القرف الماضي ظيرت في فمسطيف مجموعات مؤيدة لمصييونية العمومييف، وىي التيار الصييوني 

ا االتجاه بزعامة اليميني المعتدؿ الذي كاف مسيطرًا آنذاؾ عمى المنظمة الصييونية العالمية، وكاف ىذ
الصبغة الميبرالية، يسعى إلى إقامة دولة ييودية في فمسطيف عمى األسس الرأسمالية  حاييـ ويزماف ذي
 .(162، ص1986البحتة. )جريس، 

 افكار وسياسات االحزاب اليمينية  3.2

 :حزب الميكود 1.3.2

"، وكاف صاحب فكرة األحرارحركة "حيروت"، وحزب " بعد اتحاد 1973تشكؿ حزب الميكود عاـ 
"، الذي كاف حزب " إسرائيؿ بعميا 2004زب عاـ ، وقد انضـ لمحارئيل شارونىو  تشكيؿ ىذا الحزب

يعنى بقضايا المياجريف الروس، وشكمت حركة "حيروت" العمود الفقري لميكود، وتعود جذورىا إلى 
الحركة التصحيحية التي قادىا فالدمير جابوتنسكي في الثالثينات مف القرف الماضي، الذي نادى 

بفكرة "أرض إسرائيؿ  ة إسرائيؿ في كؿ مف فمسطيف واألردف، وكانت الحركة تؤمفبوجوب إقام
" ىو مناحيـ بيغف الذي قاد حزب الميكود بعدما توحدت "حيروت" الكاممة". ومؤسس حركة "حيروت

و"األحرار". وقد نجح "الميكود" في حكـ إسرائيؿ ألوؿ مرة عندما فاز في االنتخابات التشريعية عاـ 
)منصور، يث شكؿ حكومة ائتالفية بالتحالؼ مع األحزاب الدينية واليمينية في الكنيست. ، ح1977
 (198: ص 2011
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وجاء في البياف التأسيسي لمحزب: أف حزب الميكود عبارة عف حركة وطنية ليبرالية تسعى مف أجؿ 
دالة جمع شتات الشعب الييودي في أرض الوطف، وأف الحزب يعمؿ مف أجؿ حرية اإلنساف والع

 (.391ص  ،2009االجتماعية )منصور، 

وقد كاف اليدؼ مف تشكيؿ الميكود تجميع اليميف في إسرائيؿ في كتمة برلمانية انتخابية، أماًل بإزاحة 
حزب العمؿ عف الحكـ والحموؿ محمو، مف أجؿ تنفيذ برنامج اليميف سياسيًا واقتصاديًا، لكف الميكود لـ 

( التي أجريت بعد فترة قصيرة مف 1973ت الكنيست  الثامف )يتمكف مف تحقؽ ذلؾ في انتخابا
نما تحقؽ ذلؾ في انتخابات الكنيست التاسع )  (.198،ص 2011( )منصور، 1977تأسيسو، وا 

( بالتحالؼ مع األحزاب الدينية، حتى سنة 1977وقد حكـ الميكود إسرائيؿ في إثر انتخابات سنة )
نتيجة نشوء وضعية تكافؤ  1984نيست الحادية عشرة ( إال أنو اضطر عقب انتخابات الك1981)

بيف معسكر اليسار ومعسكر اليميف الديني والقومي، إلى التشارؾ مع حزب العمؿ في حكومة وحدة 
وطنية تناوب عمى رئاستيا كؿ مف شمعوف بيرس رئيس حزب العمؿ، واسحاؽ شامير رئيس حزب 

الحكـ عقب انتخابات الكنيست الثانية عشرة  الميكود، وفضؿ الحزباف االستمرار في التشارؾ في
في إطار حكومة وحدة وطنية ثانية، لكف ىذه المرة برئاسة شامير وحده. وقد انفرط عقد ىذه  1988

بينما استمر الميكود في الحكـ بالتحالؼ مع  1990الحكومة بانسحاب حزب العمؿ منيا سنة 
ت الكنيست الثالثة عشرة، التي أجريت سنة األحزاب الدينية وأحزاب أقصى اليميف حتى انتخابا

مركز التخطيط ) ، وأسفرت عف خسارة الميكود الحكـ وانتقالو إلى صفوؼ المعارضة1992
 (.2006 الفمسطيني،

( برئاسة بنياميف 1996تمكف الميكود مف العودة إلى الحكـ في انتخابات الكنيست الرابعة عشر سنة )
في انتخابات الكنيست الخامسة عشر، إثر فوز حزب العمؿ بقيادة  نتنياىو، إال أنو عاد وخسر الحكـ

إلى إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط، فاز  2001إييود باراؾ، وأدت استقالة بارؾ في مطمع سنة 
بيا مرشح الميكود أريئيؿ شاروف، وىكذا تمكف حزب الميكود ـ العودة لسدة الحكـ )موقع الكنيست عمى 

 االنترنت(.

وتدخمو في أزمة خطرة أدت في نياية  ،تمض فترة طويمة قبؿ أف تدب الخالفات في صفوفو ولـ
المطاؼ إلى تصدعو، وانشقاؽ زعيمو ومؤسسو أريئيؿ شاروف بالذات ومجموعة كبيرة مف وزراء 
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ونواب وكوادر الحزب عف حزبيـ، وتأسيسيـ حزبًا جديدًا سمي كديما، وكاف السبب في الخالؼ بيف 
صومو، ونشوب األزمة وتفاقميا، مواقؼ وقرارات اتخذىا األوؿ وخاصة االنسحاب مف شاروف وخ

، وىو ماعتبره صقور الميكود تخميًا عف مبدأ )أرض إسرائيؿ الكاممة وحؽ 2005مستوطنات غزه عاـ 
الييود في االستيطاف في جميع أرجائيا(، وخروجًا عف عقيدة الحزب ومبادئو وبرنامجو السياسي 

 (199،ص 2011)منصور، 

 :البرنامج السياسي لحزب الميكود 1.1.3.2

ظؿ يرفض فكرة الدولة الفمسطينية تحت أي ظرؼ، لكنو حاليًا يبدي استعداده لالعتراؼ مقابؿ شروط 
تفرغ ىذه الدولة مف أي مضموف سيادي أو وطني، والقدس الموحدة عاصمة إسرائيؿ الموحدة، ووجوب 

بناء والتوسع في الضفة الغربية ورفض حؽ العودة لالجئيف، اما ضماف حؽ المستوطنيف الييود بال
بالنسبة لمتسوية مع الفمسطينييف "فيجب أف تضمف منحيـ القدرة عمى إدارة شؤونيـ الذاتية، أي منحيـ 
حكمًا ذاتيا مقمصا"، والميكود في عيد قيادة نتنياىو يؤمف بأف تحسيف الظروؼ المعيشية لمفمسطينييف 

 ( 2014يـ لمتنازؿ عف حقوقيـ السياسية وثوابتيـ الوطنية.) الجزيرة نت يمكف أف يدفع

تنكر حزب الميكود بزعامة بنياميف  ،2015وبعد تسممو رئاسة الحكومة عقب االنتخابات االخيرة 
نتنياىو لمبدأ حؿ الدولتيف، ساعده في ىذا االمر، تخمي االدارة االمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب 

 ا المبدأ.  عف ىذ

 :يمين وسط/ حزب "ييش عتيد" )ىناك مستقبل( 2.3.2

بتسعة عشر مقعدا، ثـ انخفض في  2013حؿ ثانيا أكبر في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة عاـ
الى المرتبة الرابعة باحد عشر مقعدا، مع العمـ أف الحزب تشكؿ تشكؿ عاـ  2015االنتخابات االخيرة 

 .موقع الكنيست عمى االنترنت() ف الوسط.ينتمي الحزب ليمي  2012

 واقف الحزب من الصراع:م 1.2.3.2

يعتبر حزب يش عتيد اف قضايا الالجئيف والقدس خارج نطاؽ المفاوضات وىو يدعو إلى ضـ 
التجمعات االستيطانية الكبيرة  في الضفة الغربية إلسرائيؿ في أي تسوية، ومف أجؿ التأكيد عمى تأييده 
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" ثاني أكبر مستوطنة في الضفة زب مؤتمره التأسيسي في مستوطنة "أرئيؿد عقد الحلالستيطاف فق
  .(2013مركز الجزيرة لمدراسات )الغربية. 

ويركز برنامج الحزب عمى تغيير سمـ األولويات في اسرائيؿ مع منح األولوية لمحياة المدنية وتحسيف 
متربية والتعميـ" وبمورة سمة تربوية شخصية وضع الطبقة الوسطى، ويقترح الحزب إقامة "مجمس قومي ل

سنوات بتمويؿ مف  10ألؼ وحدة سكنية عمى فترة  150لكؿ طالب، كذلؾ يقترح البرنامج خطة لبناء 
كما يدعو حزب "ىناؾ مستقبؿ" إلى وضع دستور إلسرائيؿ ويعرض تغيرات في  ،الجيات المؤسسية

وعدـ إمكانية إسقاط الحكومة إال باقتراح  %،6طريقة الحكـ، ومف ضمنيا رفع نسبة الحسـ حتى 
 ( 2012) وفا،.عضو كنيست. وينادي ايضا بالمساواة في التجنيد 70حجب ثقة شامؿ وبأغمبية 

 :يمين متطرف/ حزب "إسرائيل بيتنا" 3.3.2

حزب إسرائيؿ بيتنا، حزب صييوني يميني عنصري، يقع في الخريطة الحزبية عمى يميف الميكود، 
( عمى يد أفيغدور ليبرماف، الذي كاف قبؿ ذلؾ عضوًا بارزًا في الميكود، وكاف 1999أسس سنة )

اليدؼ مف إنشاء الحزب استقطاب وتمثيؿ المياجريف الروس ذوي الميوؿ اليمينية المتطرفة، الذيف لـ 
ي يكونوا راضيف عف مواقؼ وسياسات يسرائيؿ بعمياه، الحزب الوحيد الممثؿ لمييود الروس آنذاؾ، والذ

 (.206: 2011منصور، حزب وسطي يتصرؼ عمى ىذا األساس )كاف يعرؼ نفسو بأنو 

خاض حزب إسرائيؿ بيتنا انتخابات الكنيست الخامسة عشرة، عمى أساس برنامج انتخابي، جرى 
التركيز فيو عمى حاجات المياجريف الروس، وحؿ مشكالتيـ، وفاز فييا بأربعة مقاعد، حيث كاف 

ة الحكـ، وفرض تصوراتو األيديولوجية بشأف مستقبؿ إسرائيؿ، ذلؾ أف ثمة يطمح لموصوؿ إلى سد
عقيدة تسود الشارع الييودي الروسي تفيد أنيـ ىـ الطميعة التي ستحمي األغمبية الييودية وتؤكد ييودية 

مع حزب االتحاد الوطني اليميني المتطرؼ، وخاضا  2000وتحالؼ الحزب في أوائؿ سنة  ،الدولة
معا في إطار قائمة مشتركة برئاسة ليبرماف فازت بػ  2003الكنيست السادس عشر لسنة انتخابات 

( مقاعد، وقد انضـ االتحاد الوطني إلى حكومة أريئيؿ 4( مقاعد، كانت حصة إسرائيؿ بيتنا منيا )7)
، لمعارضتو خطة االنفصاؿ 2004شاروف التي ألفت إثر االنتخابات، إال نو انسحب منيا في حزيراف 

عف قطاع غزة التي كاف شاروف أعمنا وشرع في العمؿ عمى إقرارىا منذ أوائؿ تمؾ السنة )الجزيرة نت 
2014.) 
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بفترة وجيزة انفصؿ حزب إسرائيؿ بيتنا عف االتحاد  2006قبيؿ انتخابات الكنيست السابعة عشرة لسنة 
مقعدًا، وكاف مف العوامؿ التي  (11الوطني، وخاض االنتخابات منفردًا، وحقؽ تقدمًا ممحوظًا بفوزه بػ )

ساعدتو في إحراز ىذه النتيجة اختفاء حزب يسرائيؿ بعمياه مف الساحة السياسية عقب فشمو الذريع في 
، وذوبانو في الميكود بعد االنتخابات بفترة وجيزة، وقد رفض إسرائيؿ بيتنا في 2003انتخابات سنة 

د أولمرت، رئيس حزب كديما وقتئذ، إثر فوز حزبو في البداية المشاركة في الحكومة التي ألفيا إييو 
وشغؿ زعيمو أفيغدور  2006االنتخابات، لكنو وافؽ عمى االنضماـ إلييا الحقًا، في تشريف األوؿ سنة 

، 2008ليبرماف، منصب وزير الشؤوف االستراتيجية إال أنو ما لبث أف انسحب منيا في كانوف الثاني 
لمفاوضات مع السمطة الفمسطينية دراج موضوع القدس ضمف قضايا ااحتجاجًا عمى قبوؿ أولمرت إ

 (.207: 2011منصور، )

( 15حقؽ حزب إسرائيؿ بيتنا انتصارًا كبيرًا بفوزه بػ ) 2009في انتخابات الكنيست الثامف عشر سنة 
وعززت إلى مقعدًا في الكنيست، رفعتو إلى مقاـ الحزب األكبر الثالث في إسرائيؿ، بعد كديما والميكود، 

حد كبير موقعو في الحياة السياسية والمنظومة الحزبية اليمينية، التي حققت بدورىا انتصارًا كبيرًا عمى 
( مقعدًا لميسار 44( مقعدًا في الكنيست في مقابؿ )65اليسار والوسط الييودييف معًا، وذلؾ بفوزىا بػ )

لبرلمانية مف فرض شروطو عمى زعيـ الميكود والوسط الييودييف، وقد تمكف إسرائيؿ بيتنا بفضؿ قوتو ا
بنياميف نتنياىو، الذي كمؼ بعد االنتخابات بتأليؼ الحكومة، وكاف مف أىـ ىذه الشروط تعييف رئيسو 
أفيغدور ليبرماف وزيرًا لمخارجية ونائبًا لرئيس الحكومة باإلضافة إلى منح الحزب أربع حقائب وزارية 

 (.207: 2011أخرى )منصور، 

انتخابات الكنيست التاسعة عشرة عاد اسرائيؿ بيتنا ليتحد مع الميكود حيث فاز التحالؼ بواحد وفي 
ويشغؿ  ،مقاعد فقط 6خاض االنتخابات مستقال فانخفض تمثيمو الى  2015وفي عاـ  ،وثالثيف مقعدا

 (. ) موقع الكنيست عمى2017رئيس الحزب افيغدور ليبرماف منصب وزير الدفاع االسرائيمي ) 
 .االنترنت(
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  :البرنامج السياسي لحزب إسرائيل بيتنا 1.3.3.2

باإلضافة إلى نفس المواقؼ التي يتبناىا الميكود، فإف ىذا الحزب يتبنى فكرة تبادؿ األراضي، والتي 
، 48تقوـ عمى مبادلة األراضي التي اقيمت عمييا المستوطنات بالمناطؽ التي يقطف فييا فمسطينيو 

 (2014فإف لزعيـ الحزب عدة مواقؼ متطرفة، منيا )الجزيرة نت وفي نفس الوقت،

 تأييد إلقاء قنبمة ذرية عمى قطاع غزة مف أجؿ حسـ الصراع مع المقاومة فييا. .1
 الدعوة لفرض السيادة الييودية عمى المسجد األقصى. .2
 يرى أنو باإلمكاف حؿ مشكمة الالجئيف عبر توطينيـ في صحراء سيناء. .3
 حزب بقصؼ السد العالي في مصر وقصر الرئيس السوري في دمشؽ.سبؽ وىدد رئيس ال .4

(JBC،2015) 

 :يمين متطرف /حزب البيت الييودي  4.3.2

يعتبر حزب البيت الييودي الممثؿ الرئيس لميميف المتشدد بشكؿ عاـ، واألحزاب الصييونية الدينية 
اإلداري وتحديدًا  ايير التسمسؿبشكؿ خاص، ويتميز بأنو مف أكثر األحزاب تعقيدًا وتنظيمًا وفؽ مع

لمصالحيات والمسؤوليات بداخمو، حيث تتعدد البنى المكونة لو، ويتكوف البيت الييودي مف مجموعة 
أحزاب تندمج في إطارىا مجموعات مف الجماعات متباينة فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا، تتعدد الوظائؼ 

ت الحزب الرسمية التي تتعدد فييا المستويات والواجبات الممقاة عمى عاتقيا، والى جانب مؤسسا
التنظيمية، ىناؾ مجموعة مف المؤسسات الدينية واالجتماعية، التي تؤدي وظائؼ مختمفة، إلى جانب 
عدد مف الوحدات سواء السياسية والحزبية )أطر طالبية وشبابية مثؿ بني عكيفا وغيرىا،( أو 

تشرة في الضفة الغربية والجوالف والجميؿ، وأحياء خاصة الديمغرافية والسكانية )وحدات استيطانية من
 (216،ص ص2011بالمتدينيف في المدف اإلسرائيمية،(. )خميفة، 

صييونيًا،  ويعد "البيت الييودي" )المفداؿ الجديد( )ىبايت ىييودي/ ىمفداؿ ىحدشاه( حزبًا دينيا
طة الحزبية موقعًا في أقصى اليميف، متطرفًا قوميًا في عدائو لمعرب والفمسطينييف، يحتؿ عمي الخري

وينظر إليو، ىو واالتحاد الوطني المؤتمؼ معو، باعتبارىما أشد األحزاب اإلسرائيمية تطرفًا، تأسس ىذا 
ـ، عشية انتخابات 2008الحزب وفؽ قانوف األحزاب في )إسرائيؿ( في تشريف الثاني/ نوفمبر 
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يمينية المفداؿ الجديد واالتحاد الوطني وتكوما) مف ائتالؼ القوى ال 2009،الكنيست الثامنة عشرة
النيضة( و)ىتكفا االمؿ( وأرض إسرائيؿ و"أخي"، وحظي الحزب بتأييد حاخامي الصييونية الدينية، 
وكاف اليدؼ مف تأسيسو توحيد أحزاب اليميف؛ لتحسيف فرصيا في االنتخابات، ويشارؾ البيت الييودي 

ولو في الكنيست عشرة مقاعد. ) موقع عكا،  .يتزعمو  نفتالي بينيتحاليا في الحكومة بثالثة وزراء  و 
9-7-2016) 

  :يمين ديني /حزب شاس 5.3.2

ىو حزب إسرائيمي ديني متزمت، اسمو مأخوذ مف التممود، يمثؿ الشريحة المتدينة الشرقية الييودية، 
) خميفة، .سة اإلسرائيميةيعرؼ بػ"حزب الشرقييف المحافظيف عمى التوراة" يؤثر بشكؿ كبير في السيا

 (225،ص 2011

لمدفاع عف الشريحة المتدينة  1984أسسو الزعيـ الديني الييودي الحاخاـ عوفاديا يوسؼ، عاـ 
الييودية مف أصوؿ شرقية )السفارديـ(، في مواجية احتكار نخبة الييود الغربييف )األشكناز( لمسمطة 

لى جزء مف التممود المسمى بالمشناه، وفيو ستة مباحث ويعود اسـ الحزب إ .ومواقع النفوذ في إسرائيؿ
تسمى بالعبرية شيشا سيداريـ تختصر في كممة شاس. تقوـ مبادئ الحزب عمى العناية بالقيـ التقميدية 
لمييود والييودية األصولية في إسرائيؿ، واالستمرار في طريؽ حاخامات السفارديـ حسب الميراث 

إلى منع  ى تمثيؿ جميور حراس التوراة والوصايا، كما يدعو حزب شاسالييودي الشرقي، باإلضافة إل
التمييز ضد الجميور الديني األصولي وتشجيع حب إسرائيؿ، وتربية أوالد إسرائيؿ عمى التوراة، وذلؾ 

وىو يؤكد عمى قدسية السبت واألعياد الييودية، ويرفض تجنيد   بالحفاظ عمى القيـ الييودية السفاردية،
 (2016)موقع عكا،  .في الجيش الفتيات

مواقفو السياسية تحتاج إلى مباركة مجمس حكماء التوراة ورئيسو، وىو يؤيد التفاوض مع الفمسطينييف، 
  لكنو يرفض إيقاؼ االستيطاف، ويرفض التفاوض حوؿ مستقبؿ مدينة القدس، ويطالب الدوؿ العربية

 .بتعويض الييود الذيف فقدوا ممتمكاتيـ بعد ىجرتيـ

عمى  2006القوة الدينية األولى في إسرائيؿ والقوة السياسية الثالثة، حيث حصؿ في انتخابات  أصبح
 مقعدا بالكنيست ليحتؿ مع حزب الميكود المرتبة الثالثة في حينو.  12
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ىبط رصيده الى سبعة  2015، وفي االنتخابات االخيرة 2013و 2009تراجع قميال في انتخابات 
حقيبة الداخمية. )موقع  ي الحكومة حيث تولى رئيس الحزب ارييو درعيشارؾ فمقاعد فقط و 

 .(الكنيست

 :يمين وسط /حزب تنوعا )الحركة(  6.3.2

 2013تنوعا وتعني بالعربية الحركة، شكمتو تسيفي ليفني بعد عودتيا لمحياة السياسية، وقبيؿ انتخابات 
 ضـ إليو أعضاء مف حزبي كاديماان و،( بثالثة أشير ويصنؼ ضمف احزاب الوسط19لمكنيست )

 2015( مقعد في البرلماف، وخاض انتخابات 6يمثَّؿ خط الوسط السياسي، حصؿ عمى ) ،والعمؿ
مقعدا وحؿ في  24ضمف "المعسكر الصييوني" بالتحالؼ مع حزب العمؿ حيث حصد التحالؼ 

فاوضات السياسية بأىمية الم المرتبة الثانية بعد الميكود.  يطرح برنامجو السياسي حؿ الدولتيف ويؤمف
 ت( د. مركز المعمومات الفمسطيني،) مع الفمسطينييف

 :يمين وسط /حزب كاديما 7.3.2

تشكؿ حزب " كاديما " جراء حدوث إنشقاؽ كبير حدث في حزب " الميكود " وقع عمى خمفية الخالؼ 
حب أرئيؿ شاروف ، حيث انس2005الكبير داخؿ مؤسسات الحزب بشأف خطة " فؾ االرتباط " عاـ 

رئيس الحزب ورئيس الحكومة في ذلؾ الوقت مف الميكود ومعو عدد كبير مف قادة الحزب ليشكموا 
حزب  كاديما. وقد كاف " كاديما " أكبر حزب في البرلماف السابؽ، لكنو انيار بسبب كثرة االنشقاقات، 

عد ذلؾ. وقد تبنى الحزب ثـ تالشى ب 2013حتى أنو بالكاد قد تجاوز نسبة الحسـ في انتحابات 
 مواقؼ تتراوح بيف مواقؼ حزبي العمؿ والميكود.

ومف بيف األىداؼ المركزية التي وضعيا شاروف لحزب كاديما: "الحفاظ عمى دولة إسرائيؿ بكونيا 
عادة نفخ الروح الوطنية في دولة إسرائيؿ. كما تبرز أفكار  الوطف القومي اآلمف لمشعب الييودي، وا 

ضماف ييودية الدولة عبر ترسيـ الحدود الثابتة والنيائية والدائمة لدولة إسرائيؿ مف خالؿ  الحزب أىمية
تسوية سممية عبر تطبيؽ حؿ الدولتيف بحيث تقاـ دولة فمسطينية كوطف لكؿ الفمسطينييف، أي لف 

مف  تسمح إسرائيؿ بدخوؿ الجئيف فمسطينييف إلى أراضييا، وأف تكوف ىذه الدولة الفمسطينية خاية
"اإلرىاب"، وىذا الحؿ يتضمف ضـ مناطؽ ىامة بالنسبة لألمف اإلسرائيمي ومواقع وأماكف مقدسة 
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لمديانة الييودية ذات مدلوالت ورموز وطنية، مثؿ "القدس الموحدة، عاصمة إسرائيؿ. وضـ أقصى حد 
دية، وضرورة ممكف مف المستوطنيف الييود، مع التشديد عمى الكتؿ االستيطانية ذات الكثافة الييو 

 (15:17ص  ،2009الوصوؿ إلى ذلؾ عبر التفاوض مع الفمسطينييف) صالح، 

ومف ابرز  2006عاـ  رئيسا لموزراء اييود أولمرت الذي اصبح  شاروف تولى قيادة الحزب بعد مرض
وشاؤوؿ موفاز، اشترؾ الحزب في  تسيبي ليفني وشمعوف بيريز قيادات كاديما بعد شاروف واولمرت،

 29، محققا فوزا سياسيا ب 2009آذار  28في  17ابات البرلمانية اإلسرائيمية في دورتيا اؿاالنتخ
التي  بقيادة تسيبي ليفني الكنيست وأصبح بذلؾ يمثؿ أكبر كتمة في الكنيست في 120مقعدا مف أصؿ 

عارضة قررت عدـ المشاركة في حكومة ائتالفية برئاسة بنياميف نتنياىو، وقادت الحزب مف مقاعد الم
 (.21،ص 2009صالح، ) الميكود "طبيؽ حؿ الدولتيف عبر المفاوضات بسبب رفض

 :يمين ديني /ىاتوراة حزب ييودات 8.3.2

، ثـ 2013( مقاعد في انتخابات 7حصؿ عمى )،أقرب إلى اليميف المتشدد في برنامجو السياسي
ماء التوراة(، يمثؿ تتخذ قرارات الحزب مف قبؿ )مجمس حك ،2015في انتخابات  6انخفض الى 

 الييود الغربييف المتدينيف.

، مف 1992ييدوت ىتوراه ) ييود التوراة( ىي كتمة انتخابية برلمانية دينية تكونت عشية انتخابات سنة 
حزبي أغودات يسرائيؿ وديغؿ ىتوراه، ممثمي الطوائؼ االشكنازية الحريدية. وقد اتفؽ الحزب عمى 

كبار عمماء التوراة المشرفيف عمييما، وتجدر اإلشارة إلى أف الحزبيف السعي لتوحيد الحزبيف ومجمسي 
لخالؼ بينيما بشأف توقيت االنضماـ إلى حكومة  2004انفصؿ أحدىما عف االخر في شر يناير 

( وشاركت ييدوت ىتوراه 2006شاروف في تمؾ السنة، لكنيما عادا إلى االئتالؼ قبيؿ انتخابات سنة )
، ومف المعروؼ أف ييدوت ىتوراه 1992ما عدا حكومة اسحاؽ رابيف سنة  في الحكومات جميعيا،

ترفض تولي منصب وزاري، لكنيا تشارؾ في الحكومات االئتالفية مف خالؿ تولي منصب نائب وزير 
 (.221،ص 2011ورئاسة لجنة برلمانية ميمة )خميفة، 
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 عوامل التحول نحو اليمين 4.2

فيو يؤمف باسطورة انو شعب  ،السرائيمي يميني ومتطرؼ بطبيعتويقوؿ بعض الباحثيف اف المجتمع ا
 ،وباف لو حقوقا خصو اهلل بيا دوف غيره مف البشر ،اهلل المختار والمفضؿ عمى بقية الشعوب والبشر

ويؤكد المؤرخ االسرائيمي يغئاؿ عيالـ اف الشعب الييودي يؤمف بانو شعب مختار ووحيد فريد مف نوعو 
لقواعد االنسانية، وفقط في االزمنة الصعبة عندما كاف اقمية تمسؾ ىذا الشعب بالفكر وال تنطبؽ عميو ا
وليس ايمانا بالفكر اليساري )ممحؽ  ،كي يناؿ دعـ العالـ المتنور ويضمف بقاءه ،اليساري الكوني

  .(1ص ،2017 ،المشيد االسرائيمي

فاف عوامؿ كثيرة مختمفة  ،ع االسرائيميوميما كاف راي الباحثيف في اصالة التوجو اليميني لدى المجتم
وتحديد ىذه العوامؿ يعطينا تفسيرا منطقيا ليذا  ،لعبت دورا اساسيا في تنامي قوة اليميف االسرائيمي

  :ومف ابرز ىذه العوامؿ .االنزياح الجارؼ نحو اليميف في اسرائيؿ

 :العوامل االجتماعية واالقتصادية 1.4.2

ي مجتمع ومدى انعكاس ىذا المستوى في تحسف أوضاع المواطنيف، يعد إف المستوى االقتصادي في أ
مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى توجيات الرأي العاـ، حيث يصبح الحفاظ عمى تطور االقتصاد ونموه 
أمرًا في غاية األىمية. فالعوامؿ االجتماعية واالقتصادية مف أىـ العوامؿ المؤثرة في الحراؾ السياسي 

. وقد شيد االقتصاد اإلسرائيمي نموًا واستقرارًا ممحوظيف بعد انطالؽ عممية التسوية بداية في إسرائيؿ
ساعدت المسيرة السممية إسرائيؿ في تحقيؽ المنطقة، و التسعينيات، واستقرار االوضاع السياسية في 

التي كانت فوائد كبيرة مف توجيات االقتصاد العالمي، مف خالؿ تطبيع العالقات مع كثير مف الدوؿ 
تمتـز بالمقاطعة االقتصادية السرائيؿ وتدفؽ االستثمارات االجنبية، ولكف سرعاف ما تأثر االقتصاد 

، فقد قدر بنؾ إسرائيؿ 2000اإلسرائيمي سمبًا بعد تعثر المسيرة السممية واندالع انتفاضة األقصى عاـ 
مميار شيكؿ )سيؼ،  12ا يقارب المركزي الضرر الذي ألحقتو االنتفاضة باالقتصاد اإلسرائيمي بم

) مميار دوالر  17فقد قدرت ىذه الخسائر بحوالي  2003(. اما في نياية عاـ 234، ص 2003
 (. 2003صحيفة الشرؽ االوسط
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لقد اتبعت إسرائيؿ أواسط الثمانينيات سياسة اقتصادية تمثمت في تحوؿ االقتصاد اإلسرائيمي إلى 
نسحاب التدريجي لمدولة مف سوؽ العمؿ واالتجاه بشكؿ متسارع الميبرالية، وظير ذلؾ مف خالؿ اال

نحو الخصخصة، وتقميص الميزانية وخفض الضرائب وفتح االقتصاد اإلسرائيمي أماـ السوؽ العالمية، 
وقد انعكست ىذه السياسة عمى بنية المجتمع اإلسرائيمي، ولـ تعد الدولة ىي المحدد األساسي لرسـ 

 (.64ص  ،2006ماؿ، السياسة االقتصادية )ج

شركة حكومية،  49فقد تـ بيع أسيـ   2000والعاـ  1970أما في العقود الثالثة الممتدة بيف العاـ 
خصخصة جزء مف الشركات الحكومية الكبرى ومف بينيا  ،21كما جرى في العقد االوؿ مف القرف 

الشركات األخرى، فأثرت وشركة بيزؾ لالتصاالت، باإلضافة إلى العديد مف  شركة الطيراف العاؿ،
حالة العديد مف العامميف عمى  الخصخصة سمبًا عمى حقوؽ العامميف، وتجمى ىذا في فصؿ وتسريح وا 

 (.140ص  ،2009التقاعد المبكر، وكذلؾ تقميصات في األجور )جريس، 

أدى التراجع في دور الدولة عف االضطالع بوظائفيا في الحقؿ االجتماعي، إلى خفض النفقات 
كومية مما أدى إلى تزايد نسبة البطالة، وتقويض نظاـ التقاعد، كذلؾ اقتصار النمو االقتصادي الح

الذي حققتو الخصخصة عمى فئة معينة مف المجتمع اإلسرائيمي زاد مف تفاقـ الالمساواة وتدىور 
ضعاؼ الركائز  أوضاع التعميـ العالي والصحة، األمر الذي تسبب في ضمور الطبقة الوسطى وا 

 (.9: 7، ص 2007الجتماعية التي استند إلييا اليسار الصييوني )سيرسكي وآخروف، ا

وتزامنت ىذه التقميصات مع حرص الحكومات اإلسرائيمية وتحديدًا حكومات اليميف عمى مد 
المستوطنات الييودية المقامة في الضفة الغربية والقدس بالكثير مف المزايا االقتصادية، فأصبحت تمثؿ 

نات جنة عدف بالنسبة لمفقراء والمعووزيف مف اإلسرائيمييف، وىذا ما يفسر زيادة عدد المستوط
اإلسرائيمييف الذيف ينتقموف لمعيش أو العمؿ في ىذه المستوطنات، ومما ال شؾ فيو أف الذيف ينتقموف 
ر لإلقامة في المستوطنات بحثًا عف ظروؼ حياة اقتصادية أفضؿ سيتبنوف بشكؿ تمقائي وجية النظ

اليمينية التي ترفض االنسحاب مف الضفة الغربية والقدس وتفكيؾ المستوطنات، وىؤالء لف يزيدوا فقط 
مف القوة االنتخابية لميميف الديني والعمماني، بؿ إنيـ يصبحوف أكثر تصميمًا في جيودىـ إلحباط أي 

عيد تحسيف ظروؼ تسوية سياسية لمصراع، والتي يروف أنيا تيدد االنجازات التي حققوىا عمى ص
 (.2010الحياة مف كافة الجوانب )النعامي، 
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وقد أشار البروفسور داف غوفتاف إلى أف سياسة الخصخصة التي اتبعتيا إسرائيؿ ألحقت أكبر الضرر 
باليسار ألنيا أوجدت مشاكؿ اقتصادية كبيرة، ساىمت في صعود نجـ اليميف، وأنو كمما تـ تطبيؽ 

قديـ مخصصات الرفاه االجتماعي لمجماىير، يزداد الشعور لدى سياسة خصخصة، والتوقؼ عف ت
الناس بعدـ األمف االقتصادي واالجتماعي مما يدفعيـ لميميف، وأكد أف أفضؿ وصفة لتنامي اليميف ىو 
الجمع بيف أزمة اقتصادية والشعور بعدـ األمف، ألنو يولد شوقًا لوجود زعيـ قوي يحؿ محؿ الديمقراطية 

 (.2009)النعامي، 

أجراه معيد أبحاث )ريتنغ( اعتبر المبحثوييف أف مشكمة الفقر  2003ففي استطالع لمرأي في العاـ 
% لمفقر، 65% لألمف 69واألمف ىما المتاف يعاني منيما المجتمع اإلسرائيمي ووجد الفرؽ ضئياًل جدًا 

% 43 % مقابؿ57وحسب معيد أبحاث حيكر تقدمت مشكمة الفقر حيث ظيرت  2004وفي عاـ 
 (.17، ص2006لألمف )حيدر، 

مف المفترض أف يحمؿ الجميور اإلسرائيمي مسؤولية التدىور االقتصادي إلى األحزاب الداعمة بشكؿ 
 2015وحتى انتخابات  2001كبير لمخصخصة والميبرالية، لكف ىذا لـ يحصؿ، فمنذ انتخابات 

وفي خضـ تفسير ىذه الظاىرة فقد  يسيطر اليميف عمى المراكز األولى في نتائج تمؾ االنتخابات،
ـ عف حالة نفسية جماعية متدنية لدى 2004كشؼ استطالع لمرأي أجراه معيد )ديالوغ( في العاـ 

، 2011الجميور اإلسرائيمي يغمب عمييا طابع االستسالـ لألوضاع االقتصادية المتردية )بني جابر، 
 (.69ص

ية وىي أف الطرؼ المسئوؿ عف اتباع سياسة إف االستسالـ لتمؾ األوضاع نابع مف حقيقة جوىر 
الخصخصة التي أدت إلى تردي أوضاع الشرائح الضعيفة في المجتمع ىو اليميف اإلسرائيمي، وليس 
أماـ تمؾ الشرائح بدائؿ أخرى في اليسار الذي أخذ يدعـ تمؾ السياسة وىو األمر الذي دفعيا إلى نقؿ 

 (.21، ص2006يميف وليس خارجو )حيدر، تأييدىا السياسي، ولكف في إطار معسكر ال

إف انعكاس تمؾ األوضاع عمى توجيات الرأي العاـ اإلسرائيمي غالبًا ما تتحدد بطبيعة عوامؿ أخرى 
لعؿ أىميا توجو الحكومة الموجودة في السمطة، ومف ثـ المناخ السياسي العاـ السائد في إسرائيؿ، 

ظروف إلى المسائؿ االقتصادية أنيا غاية في األىمية، فإف ورغـ أف الناخبيف وخاصة الشرائح الفقيرة ين
المسألة األمنية تكوف أكثر حسمًا في مواقؼ الناخبيف، اذ عندما يكوف الوجود نفسو في خطر فإف 
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، 2008الناس يختاروف مف يبدو األقدر عمى ضماف األمف وىو اليميف مف وجية نظرىـ )عسيمة، 
 (.96ص

يـ معسكر اليسار الصييوني، فمـ يقـ باتخاذ إجراءات تحد مف تمؾ اما حزب العمؿ الذي يعد زع
اإلخفاقات االقتصادية واالجتماعية التي ألحقت الضرر بقطاعات واسعة مف المجتمع اإلسرائيمي، ال 
أثناء توليو لمحكومة أو االشتراؾ فييا، وأيضًا لـ يطرح بدائؿ في حمالتو االنتخابية، بؿ عمى العكس 

التي انتيجيا لـ تختمؼ كثيرًا عف سياسات حكومة اليميف التي سبقتو، أي أف فشؿ  فإف السياسات
اليسار في طرح سياسة مختمفة عف سياسة اليميف جعمتو يفقد كثيرًا مف مؤيديو وىو ما زاد مف شعبية 

 1اليميف عمى حساب اليسار.

  :العوامل الدينية 2.4.2

جتمع اإلسرائيمي نحو اليميف المتطرؼ، وخاصة في ظؿ تزايد لعب العامؿ الديني دورًا بارزًا في دفع الم
أىمية الدور الذي تمعبو التيارات الدينية واألصولية الييودية في إسرائيؿ والنفوذ الذي تتمتع بو ىذه 

 التيارات، وبالذات فيما يتعمؽ بالصراع العربي اإلسرائيمي.

لتكوف أكثر تعبيرًا عف اليوية العرقية، وىذا  فمنذ أوائؿ الثمانينات مف القرف الماضي عمدت إسرائيؿ
جعميا أكثر انسجامًا مع عقائد القوى الدينية المتطرفة، حيث انحدرت في التأثير عمى رؤى القوى 
الدينية المتعصبة، وىذا يدفعيا باتجاه تغيير جذري لتصبح عما قريب غير إسرائيؿ التي بدأت عاـ 

بنية االجتماعية االستيطانية في إسرائيؿ والتي تسمح ألقؿ ، وتستمد ىذه القوى قوتيا مف ال1948
القوى قدرًا وحجمًا في فرض شروطيا في بعض األحياف، وىو ما أعطى المستوطنيف الحؽ في 
ممارسة دور بارز في إعاقة العممية السممية، والوقوؼ في وجو الحكومات التي تسعى مف خالؿ 

صفية االستيطاف أو وقفو داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة التسوية السياسية مع الفمسطينييف الى ت
 (.15، ص2011)عوض، 

إف األحزاب الدينية أصبحت أقوى مف أي وقت مضى، حيث إنيا تتمتع بقوة انتخابية كبيرة تشكؿ 
بصورة عامة قاعدة ألنصار "إسرائيؿ الكبرى"، ويرجع تنامي نفوذ ىذا التيار حسب ما أشارت إليو 
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الرأي لظاىرة تعرؼ "بالتحوؿ نحو اإليماف" التي يشيدىا المجتمع اإلسرائيمي إذ أف عددًا استطالعات 
متزايدًا مف اإلسرائيمييف صار يتحوؿ بأشكاؿ متعددة في األعواـ األخيرة نحو اإليماف الديني، ومف 

ذاعاتيا، أو كردة فعؿ عمى أحداث ميمة وخيبات أمؿ ما خالؿ تأثير إعالـ االحزاب الدينية وا  ، وا 
لمجرد الشعور بالحاجة لمتديف، باإلضافة إلى أسباب أخرى منيا: رفض األحزاب لكؿ ما يتماىى مع 
اليسار ليس فقط فيما يتعمؽ بقضايا المجتمع بؿ فيما يخص الصراع العربي اإلسرائيمي ) الشريؼ، 

 (.101، ص2010

جميا عمى عممية التسوية،حيث تنظر  مف ىنا فإف األثر السمبي لنفوذ األحزاب الدينية المتطرفة ينعكس
األحزاب الدينية إلى األراضي المحتمة مف زاوية دينية الىوتية تمنع بالمطمؽ التنازؿ عف أي جزء منيا، 
وىو الشعور الذي يحرؾ أعضاء حركة غوش ايمونيـ بصفتيا رأس حربة االستيطاف في المناطؽ 

رات العشوائية في الضفة الغربية، وكذلؾ منتسبي الفمسطينية، وشبيبة التالؿ الذيف يقيموف المستعم
ـ 1967المجموعات األكثر تطرفًا الذيف يعارضوف فكرة االنسحاب مف األراضي المحتمة عاـ 

 (.102ص  ،2010)الشريؼ، 

ومف خالؿ تصاعد ارتباط الوزف الديمغرافي لمؤيدي اليميف الديني في إسرائيؿ،وبتصاعد تمثيميـ في 
رائيمي، يحرص المتدينوف مف الحريديـ ألداء مدة خدمتيـ في الجيش بالمناطؽ قطاعات الجيش اإلس

% في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي، كما يدؿ 40االستيطانية في الضفة الغربية، وتقدر نسبتيـ بحوالي 
عمى نفوذ التيار الديني المتشدد في الجيش اإلسرائيمي بالدور المتعاظـ لمحاخامات أثناء الحرب عمى 

، وتـ تشكيؿ وحدة دينية تحت مسمى وحدة الوعي الييودي صاحبت 2014، وعاـ 2009اـ غزة ع
الجيش لتحفيز الجنود عمى القتاؿ، ومف ثـ بدأ الجيش اإلسرائيمي يعاني مف ازدواجية في نظـ التوجيو، 
وبات مفروضًا عمى عدد كبير مف الجنود المتدينيف االختيار بيف االنصياع ألوامر قادتيـ أو 

 (.107، ص2009وجييات الحاخامات التابعيف لمجيش )يونس، لت

وتحتؿ فتاوى الحاخامات مكانة رئيسة ضمف مكونات آليات التحكـ والسيطرة في المجتمع اإلسرائيمي 
ودفعو نحو التطرؼ، وليا عظيـ األثر في تشكيؿ البنية الفكرية لألفراد وتحديد طرؽ تعاممو مع اآلخر، 

ىي المحرؾ الرئيس لموقفيـ اتجاه بعض القضايا وخاصة فيما بتعمؽ وفي بعض األحياف تكوف 
بالتحريض عمى القتؿ والتخريب ضد الفمسطينييف ومقدساتيـ، فقد كاف لألماكف اإلسالمية والمسيحية 
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نصيب ال بأس بو مف الفتاوى التي تحض عمى ىدـ المساجد وبخاصة المسجد األقصى، ومياجمة 
ز تأثير الفكر الديني منظمات إرىابية ييودية مثؿ جماعة "بيت عيف"، االديرة والكنائس، وقد افر 

و"شبيبة التالؿ" و"تدفيع الثمف" وغيرىا مف الجماعات التي تتبنى فمسفة التخمص مف الفمسطينييف سواء 
 (.35: 33ص ،2010أو في الضفة الغربية وقطاع غزة )عبد الوىاب،  1948في اراضي 

عمى كافة اتجاىاتيا وأيدلوجياتيا وأىدافيا السياسية ومرجعياتيا االجتماعية  إف القوى الدينية الييودية
والثقافية قد وجدت األسباب الكافية ألف تزدىر وتنتشر وأف تفرض أجندات سياسية وثقافية عمى 

 (.133، ص2011المجتمع اإلسرائيمي فضاًل عف النظاـ السياسي اإلسرائيمي ذاتو )عوض، 

 :ة الخارجيةتأثيرات البيئ 3.4.2

مف أىـ المتغيرات التي أثرت بشكؿ كبير في دفع المجتمع اإلسرائيمي نحو التشدد وفي زيادة تعاظـ 
ـ ومف ثـ تعثر 2000قوى اليميف، انتفاضة األقصى التي اندلعت بعد فشؿ قمة كامب ديفيد عاـ 
في عيد إدارة الرئيس عممية التسوية السممية، إلى جانب الموقؼ األمريكي الداعـ إلسرائيؿ وخاصة 

 (2009) موقع اخبار الدفاع والتسميح،  . 2008 -2001جورج بوش االبف بيف عامي 

 :2004- 2000تأثيرات انتفاضة األقصى عام  1.3.4.2

ساىمت انتفاضة األقصى إلى حد بعيد في إسقاط أييود باراؾ ونجاح أرئيؿ شاروف في االنتخابات 
لذلؾ مف تأثيرات فعمية في خمؽ بيئة يمينية ساعدت في جنوح ، بكؿ ما 2001التي جرت في مارس 

الرأي العاـ اإلسرائيمي في ذات االتجاه، كما أنيا عمقت مف التوجو السمبي لإلسرائيمييف نحو 
الفمسطينييف، وىو توجو مبني عمى اعتقاد أف الفمسطينييف ال يريدوف سالمًا وأنيـ غير جاديف في ذلؾ، 

قاب قمة كامب ديفيد، والتي اتيـ الطرؼ الفمسطيني بأنو المسئوؿ عف افشاليا، فأتت االنتفاضة في أع
صرارًا عمى إفشاؿ عممية التسوية، ال سيما  ومف ثـ رأى الرأي العاـ اإٍلسرائيمي في االنتفاضة تكريسًا وا 
في ظؿ تزايد اإلحساس بالتيديد لألمف الشخصي والوطني، وفي سعييـ لمتغمب عمى مشاعر الخوؼ 

لقمؽ الشديديف عمى األمف وعدـ الثقة في مف حوليـ، لجأ اإلسرائيميوف إلى تيار اليميف اعتقادًا منيـ وا
أنو الوحيد القادر عمى جمب األمف مف خالؿ ردع الفمسطينييف، وحمموا اليسار مسئولية ما يحدث ليـ 

 (.181، ص2008مف فقداف لألمف دوف تحقؽ السالـ )عسيمة، 
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إلسرائيمي غضب الشارع في اسرائيؿ مف العمميات الفدائية، التي كاف الفمسطينيوف كما استغؿ اليميف ا
ينفذونيا داخؿ إسرائيؿ، لكي يشف حممة واسعة النطاؽ ضد مسيرة التسوية منذ انطالقيا، معتبرًا أف 

 ىي التي قادت إلى تنازالت أوسمو، بعدما دفعت الرأي العاـ اإلسرائيمي 1987انتفاضة الحجارة عاـ 
والقيادة السياسية لمتفكير في مستقبؿ األراضي المحتمة بشكؿ مختمؼ عما كاف عميو األمر فيما سبؽ، 
وترجـ الزخـ الذي كانت حركة السالـ في إسرائيؿ قد شكمتو في سنوات سابقة مف خالؿ تفكيؾ 

ترويج باراؾ المستوطنات، بما أتاح الفرصة لميميف الستقطاب الرأي العاـ اإلسرائيمي، مستفيدًا مف 
مقولة أنو أوؿ رئيس وزراء إسرائيمي يقدـ تنازالت غير مسبوقة لمفمسطينييف، ورغـ ذلؾ فقد رفضوا 
تنازالتو وسمكوا طريؽ اإلرىاب، في إشارة إلى انتفاضة األقصى، وىو ما انعكس في استطالعات الرأي 

تشكؿ خطرًا عمى وجود ومستقبؿ العاـ اإلسرائيمي، التي بدأت تعطي نسبة كبيرة بأف انتفاضة األقصى 
 (.2003إسرائيؿ كدولة ييودية )مركز االىراـ، 

 :تأثيرات العالقات األمريكية اإلسرائيمية 2.3.4.2

سرائؿ عالقة وثيقة، حيث يؤثر الييود األمريكيوف تأثيرًا فاعاًل  العالقة بيف الواليات المتحدة األمريكية وا 
كافة المستويات وقد اضطمعت المسيحية الصييونية األمريكية  في االستراتيجية األمريكية، وذلؾ عمى

بإسياـ رئيسي في توجو معظـ الرؤساء األمريكييف والنخبة الحاكمة إلى االعتقاد بأف دعـ وجود 
، وىو ما انعكس اخيرا بشكؿ جمي مف إسرائيؿ وبقائيا ىو التزاـ الىوتي أخالقي وثقافي ثـ سياسي

ي دونالد ترامب حوؿ االعتراؼ بالقدس عاصمة السرائيؿ ونقؿ سفارة خالؿ تصريح الرئيس االمريك
 .( 2017ديسمبر، 9صحيفة القدس العربي ) بالده مف تؿ ابيب الى القدس

قدـ  لرئيس وزراء إسرائيؿ أرئييؿ شاروف رسالة ضمانات وش االبف ب وكاف الرئيس االمريكي جورج
ف الرؤساء األمريكييف، وطرحت مواقؼ قريبة جدًا احتوت عمى وعود والتزامات تجاوزت كؿ مف سبقة م

مف البرنامج األساسي لحكومة شاروف، كإسقاط حؽ العودة والموافقة عمى عدـ إزالة المستوطنات مف 
، وقد وصؼ الكاتب عبد العاؿ الباقوري وعد بوش 1967الضفة الغربية، وعدـ العودة إلى حدود 

، كذلؾ 1947نو أخطر وثيقة حصمت عمييا الصييونية منذ وأ ،لشاروف بالوعد الثاني بعد وعد بمفور
فإف معظـ رجاؿ بوش ومستشاريو ووزارئو يمينيوف، وكاف اغمبيـ مف المحافظيف الجدد، المؤيديف 

 (.5، ص2005إلسرائيؿ ألسباب مختمفة )الباقوري، 
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عًا ال مناقشة فيو، المؤيد إلسرائيؿ أصبح موضو  مارسو ويمارسو الموبي الصييوني كما أف التأثير الذي
ومف ابرز أعمدة فاعمية ىذا الموبي، نفوذه في الكونجرس، حيثما يكوف األمر متعمقًا بإسرائيؿ، كما اف 

 ،Waltأحد أسباب نجاح الموبي مع الكونجرس يتمثؿ في أف بعض أىـ األعضاء صياينة مسيحيوف)
Mearsheimer، 2006: p17.) 

اإلسرائيمية،  نتاج رغبات واردات الموبي الصييوني األمريكي  إف السياسة التي وصمت إلييا المؤسسة
المتطرؼ المموؿ لمحمالت االنتخابية في المؤسسة اإلسرائيمية، فقد عبر أحد قيادات ىذا الموبي 
المدعو شمدوف غاري أيدلسوف، في برنامج عف حياتو وعالقتو مع اليميف اإلسرائيمي، حينما سئؿ عف 

ىو االنتخابية عمى القناة اإلسرائيمية الثانية، قائاًل:" إنو يميني ويرغب أف سبب دعمو لحمالت نتنيا
 (.48،2011" )موقع يافاالحكومات في إسرائيؿ كميا يمينيةتكوف 

استمرت السياسية األمريكية الداعمة إلسرائيؿ في عيد الرئيس باراؾ أوباما، الذي تراجع عف المطالب 
ذلؾ التماىي في ، وكالستيطاف بفعؿ ضغط الموبي الصييونيا األمريكية مف حكومة نتنياىو بوقؼ

وخاصة بعد وصوؿ دونالد  لسياسة اإلسرائيمية في التعامؿ مع الفمسطينييف،الموقؼ األمريكي مع ا
وفي ضوء تمؾ المعطيات والمستوى العالي مف الدعـ والتأييد مف أكبر  ترامب الى البيت االبيض،

لنقض ضد أي الوة عمى مساندتيا في مجمس األمف باستخداـ حؽ احميؼ استراتيجي إلسرائيؿ، وع
، وغض الطرؼ عما ترتكبو تؿ ابيب مف مجازر وممارسات في حؽ الشعب محاولة إلدانة االحتالؿ

الفمسطيني، فإنو مف الطبيعي أف تتعزز القوى اإلسرائيمية اليمينية ألف يدىا مطمقة في تنفيذ سياستيا 
 .2تقويض عممية التسوية وفرض سياسة األمر الواقعومخططاتيا الرامية إلى 

 حكومات اليمين المتعاقبة 5.2

ـ مف حزبي 1973يقؼ عمى رأس األحزاب اليمينية في إسرائيؿ حزب الميكود الذي تأسس عاـ 
، ويعد بمثابة 1961األحرار الذي تأسس سنة و ، 1948حـ بيغف عاـ حيروت الذي أنشأه منا
تأسست بزعامة بف  تيالصييونييف العمومييف، إضافة إلى القائمة الرسمية ال االستمرار السياسي لحركة

، وقد انضمت ىذه القائمة إلى 1968غوريوف الذي انشؽ مع عدد مف األعضاء عف حزب رافي عاـ 
الوقوؼ في وجو حزب  سي لتوحد ىذه األحزاب،تجمع الميكود بعد موت بف غوريوف، وكاف الدافع الرئي

                                                           

 ة خاصة لمدراسةمقابم -متخصص في الشأف االسرائيمي –رئيس تحرير شبكة معا  –ناصر المحاـ  2
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زاحتو  ع تحقيؽ ذلؾ إال تكتؿ الميكود لـ يستط ـ، لكف1973ي انتخابات الكنيست عف الحكـ فالعمؿ وا 
المسؤولية شعبية حزب العمؿ نتيجة تحميمو  ـ عندما تدىورت1977ست التاسع عاـ في انتخابات الكني

) الجزيرة .وبذلؾ ولدت اوؿ حكومة يمينية خالصة في تاريخ اسرائيؿ ،1973عف اإلخفاقات في حرب 
 (2014نت 

 :االسرائيمية أثر أحزاب اليمين عمى السياسات 1.5.2

 :الداخمية اإلسرائيميةاثر احزاب اليمين عمى السياسة  1.1.5.2

شيد المجتمع اإلسرائيمي بعض التحوالت والتغيرات عمى المستوى الداخمي، والتي خمقت بيئة معينة 
تأثير األحزاب السياسية كما أف لمعوامؿ ضمت العديد مف العوامؿ والعناصر والتي ألقت بظالليا عمى 

 الداخمية تأثير بارز في السياسة وفي توجيو الرأي العاـ اإلسرائيمي. 

تعتبر األحزاب اليمينية مف أىـ التأثيرات والمتغيرات التي جرت داخؿ الساحة اإلسرائيمية، حيث أثرت 
ف أىـ ىذه العوامؿ التي أثرت بشكؿ كبير عمى عممية حراؾ األصوات في المجتمع اإلسرائيمي، وم

بشكؿ كبير العامؿ األمني، نظرًا لألىمية التي يحظى بيا ىذا العامؿ وعمى كافة المستويات، كذلؾ 
)الكيالي،  العامالف االقتصادي واالجتماعي ليما دور في التأثير عمى السياسة اإلسرائيمية الداخمية.

 (31، ص2011

وقد أدى الصعود المستمر لميميف  ،وفي ذات الوقت دولة ديمقراطية،دولة ييودية، بانيا واسرائيؿ تقوؿ 
الجديد إلى تطور ثقافة تسعى لترسيخ ما تسميو الطابع القومي الييودي لمدولة، في ظؿ تحوؿ النخب 
مف أشكنازية عممانية إلى استيطانية متدينة ويمينية شرقية، تتصدر المشروع الصييوني وتحاوؿ حسـ 

بقاء الواقع السياسي  طينييف عبر ضـ الضفة الغربيةاع مع الفمسالصر  وحسـ مستقبؿ ىضبة الجوالف، وا 
لمسمطة باعتباره الحؿ النيائي. وىو ما تعمنو بوضوح احزاب وحركات مثؿ البيت الييودي واسرائيؿ 

وىي االحزاب الرئيسية في االئتالؼ الحاكـ برئاسة بنياميف نتنياىو )  ،بيتنا وحتى الميكود نفسو
 (9ص ،2017انـ،غ

بنياميف نتنياىو، السياسي االكثر ،وقد اصبح زعيـ اليميف االسرائيمي بال منازع منذ قرابة عقد كامؿ
حماسو القتصاد السوؽ والخصخصة، وىو مف قاد الخصخصة، وخاصة منذ عودتو لمحكـ عاـ 
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تعميـ والرفاه حيث قاـ عمى نقؿ اإلشراؼ عمى الكثير مف خدمات القطاع العاـ، كالصحة وال 2009
االجتماعي إلى إدارة القطاع الخاص، وىو ما أدى إلى فصؿ عدد كبير مف العماؿ وتقميص األجور، 

 لكف، كما تقميص الضرائب عمى شركات القطاع الخاص؛ بيدؼ تقديـ التسييالت لممستثمريف.
دية وبخالؼ ما ادعاه نتنياىو، فقد أسفرت عمميات الخصخصة عف احتكار المرافؽ االقتصا

االستراتيجية في اسرائيؿ مف قبؿ عدد قمبؿ مف الشركات الكبرى، مما افضى إلى تحكـ مجموعة 
  3محدودة مف رؤوس األمواؿ في المرافؽ االقتصادية؛ فارتفعت االسعار

ومما ال شؾ فيو أف قطاع العقارات كاف األكثر تضرًرا مف سياسات نتنياىو االقتصادية؛ حيث إف أىـ 
ذلؾ كاف االرتفاع الشديد في أسعار األراضي؛ فعمى الرغـ مف أف معدؿ دخؿ الفرد األسباب وراء 

ألؼ دوالر، إال أف معظـ الشباب اإلسرائيمي العامؿ والحاصؿ عمى  19السنوي في إسرائيؿ يبمغ 
مؤىالت عممية مرموقة لـ يعد قادًرا عمى شراء شقة سكنية؛ حيث بمغ متوسط سعر الشقة السكنية 

الر. كما واصمت الحكومة تقميص دعميا لمسمع، كما قمص نتنياىو الموازنة التي ألؼ دو  300
 ( 2011\8\24 –مركز الجزيرة لمدراسات ألزواج الشباب. )اعتمدتيا الحكومات السابقة لمساعدة ا

 :تأثير احزاب اليمين عمى العداء والتمييز ضد األقمية العربية في إسرائيل 2.1.5.2

حجـ الكراىية والعنصرية المتيف يكنيما اليميف االسرائيمي  2015يست االخيرة اظيرت انتخابات الكن
الوسط العربي او االقمية العربية والذيف تسمييـ اسرائيؿ ) 1948لمفمسطينييف في االراضي المحتمة عاـ 

وقد تجمت ىذه النزعة مف خالؿ النداء االنتخابي الذي وجيو نتنياىو شخصيا الى  ،في اسرائيؿ(
حيث اطمؽ نتنياىو  ،اخبيف الييود وطالبيـ بالتوجو الى االنتخابات وعدـ تركيا لمناخبيف العربالن

". واستخدـ 1948خالؿ تصريحو المذكور جممة مف المواقؼ التحريضية الشوفينية ضد" فمسطينيي 
لدى توحد االحزاب العربية ضمف القائمة المشتركة كفزاعة واداة دغدغ بيا مشاعر التطرؼ القومي 

 .4اليميف االسرائيمي

                                                           

عبر االنترنت، مف مكاف اقامتو في لندف. بتاريخ  –المحاضر والخبير في االقتصاد  –مقابمة مع د.سامي ميعاري  3
23\10\2017 
 مصدر سابؽ -مقابمة مع الياس زنانيري 4
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كما اف خطاب أفغدور ليبرماف وزير الدفاع االسرائيمي وزعيـ حزب اسرائيؿ بيتنا يستند إلى ثالثة أسس 
رئيسية أواًل: تعميؽ ييودية الدولة والتشديد عمى طابعيا االثني، وثانيًا: ربط المواطنة بالوالء والحقوؽ 

يف القوميتيف العرب والييود في إطار تعميؽ التمييز ضد وثالثًا، الفصؿ بيف المجموعت ،والواجبات
بعادىـ عف مراكز صناعة القرار في إسرائيؿ.  ( 2014) الجزيرة نت،المواطنيف العرب، وا 

وقد تطور في العقديف األخيريف بشكؿ بارز خطاب يميني موجو ضد "األقمية العربية في إسرائيؿ"، 
ئيؿ ببرامج انتخابية قامت باألساس عمى العداء ضد  فوصوؿ أحزاب اليميف إلى السمطة في إسرا

العرب، يدؿ عمى أف توجيات مثؿ ىذه األحزاب بدأت تمقى قبواًل وتأييدًا داخؿ المجتمع اإلسرائيمي، 
: 20، ص2009لمجتمع االسرائيمي. )مصطفى، وىذا يعبر عف شيوع ثقافة معادية لمعرب داخؿ ىذا ا

22.) 

 :مى السياسة الخارجية اإلسرائيميةاثر أحزاب اليمين ع 3.1.5.2

مف حيث  ،انعكس صعود احزاب اليميف الى الحكـ في اسرائيؿ بشكؿ كبير عمى القضية الفمسطينية
والتنكر لحقوؽ الشعب الفمسطيني  ،1967توسيع وتعميؽ االستيطاف في االراضي المحتمة عاـ 

 ،قطاع غزة عمى وجو الخصوصوتصاعد وتيرة القمع االسرائيمي والحروب ضد الضفة الغربية و 
واالنسحاب العممي مف اتفاقيات السالـ الموقعة بيف الجانبيف وتفريغيا مف مضمونيا وصوال الى 
القضاء عمى مبدأ حؿ الدولتيف نيائيا. كما انعكس ىذا تأثير اليميف عمى الموقؼ االسرائيمي تجاه 

ة في عيد باراؾ اوباما، حيش شيدت العالقات الممؼ النووي االيراني وعمى العالقة مع االدارة االمريكي
توترا ممحوظا سببو اصرار حكومة اليميف االسرائيمي بزعامة نتنييو عمى مواصمة االستيطاف وتدمير 

اضافة الى الموقؼ االسرائيمي تجاه االتفاؽ النووي مع  ،افاؽ حؿ الدولتيف الذي تبنتو ادارة اوباما بقوة
 (. 2015\8\11الجزيرة نت )ايراف 

تفردت حكومة اليميف االسرائيمي بزعامة نتنياىو مف بيف حكومات العالـ قاطبة في رفض االتفاؽ وقد 
وشكؿ نداء نتنياىو الذي وجيو لحكومات  ،الموقع بيف طيراف والدوؿ الست بما فييا الواليات المتحدة

االتفاؽ مع ايراف، و  العالـ كي تنتيز فرصة تيديدات الرئيس االمريكي دونالد ترامب بالتراجع عف
تحذو حذوه لمعمؿ عمى تعديؿ االتفاؽ لصالح اسرائيؿ، شكؿ ىذا النداء دليال اخر عمى عمؽ تأثير 

وعمى الرغـ مف االجماع  .اليميف تجاه ىذا الممؼ الحساس مف الممفات الخارجية لمسياسة االسرائيمية
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رائيؿ تطالب بعدـ نقض االتفاؽ مع االسرائيمي تجاه ىذا الممؼ، فاف ىناؾ اصواتا اخرى داخؿ اس
ونقمت صحيفة ىآرتس عف مسئوليف اسرائيمييف أف موقؼ نتنياىو وليبرماف المؤيديف لنقض  ،ايراف

االتفاؽ، يختمؼ عف موقؼ غالبية المستويات المينية ذات الصمة في إسرائيؿ، مثؿ االستخبارات 
ووزارة الخارجية ولجنة الطاقة الذرية، التي العسكرية وشعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيمي والموساد 

 بكثير بالنسبة السرائيؿ.تعتبر اف خيار انسحاب الواليات المتحدة مف االتفاؽ سينشئ وضعا أسوأ 
 (15/9/2017بتاريخ  – 48موقع عرب )

عندما صرح  ،2004ويذكر موقؼ نتنياىو ىذا بما قالو أرييؿ شاروف رئيس الحكومة اإلسرائيمية عاـ 
ية جيروزايـ بوست بأف المجتمع الدولي لـ يفعؿ ما فيو الكفاية مف أجؿ وقؼ البرنامج النووي لصح

لدفاع عف نفسيا)عبد القادر، اإليراني، محذرا  مف أف إسرائيؿ ستتخذ كؿ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ ا
 (.5ص ،2006

ود غالبًا ما يستغموف الممؼ وكما اوردنا في الفصؿ الثاني فاف أحزاب اليميف وعمى رأسيـ حزب الميك
النووي اإليراني  كفزاعة أمنية ولخمؽ حالة مف الرعب الدائـ مف أجؿ كسب أصوات الناخبيف 

 اإلسرائيمييف.

 :العالقة مع الفمسطينيينوية السياسية و أثر أحزاب اليمين عمى التس 2.5.2

ساحة اإلسرائيمية، وانتقاؿ أصوات تمعب عممية التسوية دورًا في عممية الحراؾ السياسي والحزبي عمى ال
الناخبيف اإلسرائيمييف مف معسكر إلى آخر، فمع انطالؽ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في 

ـ، شيدت الساحة اإلسرائيمية الكثير مف التجاذبات والمناكفات الحزبية وصواًل إلى 1991مدريد عاـ 
ية  تبايف المواقؼ بشأف عممية التسوية، ثـ جاء انقساـ انقساـ بعض األحزاب واندماج أخرى عمى خمف

حزب الميكود عمى خمفية االنسحاب األحادي الجاب مف قطاع غزة، وذلؾ بعد الصعوبات التي واجييا 
زعيـ الحزب أرئيؿ شاروف مف قبؿ أعضاء حزبو مما دفعو لترؾ الميكود وتأسيس حزب كاديما، والذي 

اروف وسجف اييود اولمرت واحتداـ الصراع عمى رئاستو بيف شاؤوؿ تشظى بدوره وتالشى بعد وفاة ش
 (22/11/2014 –الجزيرة نت ) .الحركةموفاز وتسيبي ليفني التي انشقت عف كاديما واسست حزب 
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اما موقؼ حزب العمؿ مف عممية تسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي فقد تمثؿ جميا في التوقيع عمى 
إلى التفاوض مع الفمسطينييف  2006، ثـ دعوة زعيمو عمير بيرتس عاـ 1993اتفاقية أوسمو عاـ 

 دوف شروط 

وصوال الى قيادة الحزب الحالية التي ظمت تنادي بالموقؼ التقميدي المعمف لمحزب حوؿ حؿ الدولتيف 
وعقد اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف بما يضمف االمف االسرائيمي والتخمي عف حؽ عودة الالجئيف وتبادؿ 
االراضي، ويعوؿ بعض السياسييف عمى الحزب في اف يتمكف مف لمممة شظايا معسكر السالـ وخمؽ 

 .5عمى االقؿ عمى المدى البعيد ،جبية منافسة لحزب الميكود وتحالؼ اليميف

أما موقؼ حزب الميكود مف تسوية الصراع الفمسطيني اإٍلسرائيمي وعممية السالـ فقد تمثمت في 
ف األراضي العربية التي احتميا إسرائيؿ خالؿ حروبيا مع الدوؿ العربية في معارضة االنسحاب م

(، ودعـ وتوسيع االستيطاف في األراضي الفمسطينية 1973، 1967، 1956، 1948السنوات )
والتي قادىا رئيس الحزب في  ،المحتمة وىضبة الجوالف السورية، ومعارضة االنسحاب مف قطاع غزة

حزب كاديما )مخادمو شاروف بنفسو، ما ادى الى تركو الحزب وتشكيؿ اريئيؿ  2005حينو عاـ 
 (.63ص ،2008ومحمود، 

وبخصوص موقؼ الجميور اإلسرائيمي مف عممية التسوية، نجد أف نسبة اإلسرائيمييف الذيف ال يوافقوف 
% لترتفع ىذه النسبة لتصؿ في العاـ 35.2 1996عمى مسألة إخالء المستوطنات بمغت في العاـ 

% 49.6% في حيف انخفضت نسبة المؤيديف إلخالء قسـ مف المستوطنات مف 37.7ـ إلى 2006
، أما بالنسبة لمموافقيف عمى إخالء المستوطنات فمـ تتجاوز 2006% عاـ 45.6إلى  1996عاـ 

% مف 62قرابة  2006%. أما بالنسبة إلقامة الدولة الفمسطينية فقد أيد في العاـ 16.8نسبتيـ 
آراؤىـ إقامة دولة فمسطينية عمى جزء مف أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلؾ وفقًا  المستطمعة

 (. 17 -16ص  ،2009شحادة، ئيمية )مشروط اإلسرال

اظير استطالع لمراي اف نسبة التأييد لحؿ الدولتيف بيف اإلسرائيمييف الييود في  2016وفي العاـ 
عندما  2016% وكانوف أوؿ )ديسمبر( 53النسبة  عندما بمغت 2016انخفاض متدرج منذ حزيراف )

%. أما بيف الفمسطينييف فإف نسبة التأييد ارتفعت بثماني نقاط مئوية منذ كانوف أوؿ 50بمغت 
                                                           

 مصدر سابؽ –مقابمة مع نبيؿ عمر  5
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% مف الفمسطينييف حؿ الدولتيف. 45% فقط. تعارض نسبة مف 44عندما بمغت  2016)ديسمبر( 
% مف سكاف الضفة يؤيدوف ىذا 48وقطاع غزة: لكف ىناؾ فروقًا واضحة بيف منطقتي الضفة الغربية 

 % بيف سكاف القطاع.61الحؿ مقابؿ 

ويظير االستطالع نسبة تأييد لحؿ الدولتيف تفوؽ جميع البدائؿ الثالثة ليذا الحمو ىي، حؿ الدولة 
الواحدة التي يتمتع فييا الطرفاف بحقوؽ متساوية، وحؿ الدولة الواحدة التي ال يتمتع فييا الطرفاف 

فيما انخفضت نسبة اإلسرائيمييف الييود المؤيديف النجاز رزمة  بحقوؽ متساوية، والطرد أو التيجير.
المركز ) .2016شاممة لمحؿ الدائـ، بتسع نقاط مئوية مقارنة خالؿ الستة شيور االخيرة مف عاـ 

 (1/8/2017 –وث السياسية والمسحية الفمسطيني لمبح

ي انتخابات الكنيسة العشريف مف خالؿ برامجيا السياسية عمى وقد حرصت األحزاب اإلسرائيمية ف
الظيور بأنيا األقدر عمى التعامؿ مع ممؼ الصراع مع الفمسطينييف مف خالؿ إبراز كؿ حزب لقيادتو 

 عمى أنيا ال تساـو وال تتنازؿ عف القضايا السياسية التي يجمع عمييا الشارع اإلسرائيمي. 

 :ن المتعاقبةحكومات اليمي تركيبة 3.5.2

حتى اخر انتخابات لمكنيست  1948ادارت اربع وثالثوف حكومة شؤوف دولة إسرائيؿ منذ اقامتيا عاـ 
، مثَّؿ ىذه الحكومات سبعة عشر رئيس وزراء، كاف بف غوريوف أوليـ وأطوليـ حكمًا تاله 2015عاـ 

نيا متصمة وما زالت مستمرة باربع واليات ثالثة م ) مف حيث مدة البقاء في الحكـ(بنياميف نتنياىو
و تنوعت ىذه  موقع وزارة الخارجية االسرائيمية عمى االنترنت(، )2017حتى اعداد ىذه الدراسة عاـ 

  .الحكومات بيف يمينية ويسارية واحيانا اضطر الحزب الفائز الى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية

  :حكومات يمينية خالصة 1.3.5.2

مشاركة حزب ى لاضطر فيما بعد لي 1984لغاية و  1977مف  احيـ بيغيفبزعامة من الميكود حكـ تكتؿ
ؿ فييا مالتي لـ تك ،والثانية عشرة ةحكومة وحدة وطنية في دروتي الكنيسة الحادية عشر العمؿ في 

الى انسحاب حزب العمؿ منيا، مما اضطر الميكودسبب حكومة الوحدة الوطنية مدتيا القانونية، وذلؾ ب
األحزاب اليمينية والدينية المتطرفة حتى انتخابات الكنيست الثالثة عشرة التي أسفرت تحالؼ مع تشكيؿ 

 (. 122 :118، ص1992طايؿ،  وخسارة الميكود )عف فوز العمؿ 
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ات الكنيست ـ إثر الفوز في انتخاب1996نتنياىو عاـ بنياميف بزعامة  مف جديد الميكود الحكـ ـماست
العمؿ  اسحؽ رابيف حيث فشؿ خميفتو شمعوف بيريس في قيادة حزب الرابعة عشرة التي اعقبت اغتياؿ

 الحكـ عاـ وخسرسنوات(  4لكف الميكود لـ يتكف مف اكماؿ فترتو القانونية ) الى الفوز في االنتخابات.
بعد سنتيف في  حكـب العمؿ الذي لـ يستمر طوياًل وخسر الحز الى ـ، عندما انتقمت السمطة 1999

، لستمر في 2001د لمحكـ بزعامة شاروف عاـ ، إذ سرعاف ما عاد الميكو ىخضـ انتفاضة االقص
ـ عندما دبت الخالفات بيف أعضاء الحزب وقيادتو عمى خمفية االنسحاب األحادي 2005الحكـ لغاية 

النشقاؽ وتأسيس حزب جديد أطمؽ عميو كاديما غزة، مما حدا بشاروف زعيـ الحزب لالجانب مف قطاع 
مقعدا  12مقعدًا مقابؿ  29بحصولو عمى  ، 2006يا عاـ وضـ في أوؿ انتخابات يخالذي تسمـ الحكو 

عاد الميكود  2009إلى صفوؼ المعارضة، وفي انتخابات الكنيسة الثامنة عشرة  لميكود الذي انتقؿ
 ،2009مقدًا )جرايسي،  27صولو عمى لمحكـ مجددًا عمى رأس حكومة ائتالؼ بزعامة نتنياىو بعد ح

 (. 2017ستمر في الحكـ حتى االف ) لي (.33 ص

 :اساسا مف تكتؿ الميكود كالتالي ماتوتشكمت حكو  ،1984-1977 فترة حكـ اليميف االولى وخالؿ 
 (نترنت)موقع الكنيست عمى اال

في . شارؾ 1977حزيراف  20في  ) ليكود(أقيمت برئاسة مناحيـ بيغف :الحكومة الثامنة عشرة -1
أغودات يسرائيؿ وعضو مستقؿ )موشيو دياف( وحركة داش التي و االئتالؼ: الميكود والمفداؿ 
وبعد  ،وزيرا 13( عند إقامة الحكومة بمغ عدد أعضائيا 24/10/1977انضمت إلى الحكومة في 
 ،عضو كنيست 61وزيرا. صوت إلى جانب الحكومة عند إقامتيا  19انضماـ داش صار العدد

  :داث التي جرت في عيدىاومف ابرز االح، 76وبعد انضماـ داش صار العدد
 –وزير المالية سيمحا إرليخ يدلي ببياف إلى الكنيست في "االنقالب االقتصادي"  1977/10/31

 السياسية الميبرالية في مجاؿ العممة األجنبية.
رئيس مصر أنور السادات يمقي خطابا أماـ الكنيست بكامؿ ىيئتيا. شكمت زيارتو  1977/11/20

 فاقية كامب ديفيد بيف إسرائيؿ ومصر.التاريخية بداية الت
وشارؾ في  .1981آب  5في  ) ليكود(أقيمت برئاسة مناحيـ بيغف :الحكومة التاسعة عشرة -2

تموز  26تيمـ وىتحييا )انضـ في  ،تامي ،أغودات يسرائيؿ ،المفداؿ ،االئتالؼ كؿ مف: الميكود
عقاب انضماـ ىتحييا ارتفع عدد وفي أ ،وزيرا 17عند إقامة الحكومة بمغ عدد أعضائيا و  (.1982
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وفي أعقاب  ،عضو كنيست 61وزيرا. وصوت إلى جانب الحكومة عند إقامتيا 18الوزراء إلى 
وقد استقاؿ  رئيس الحكومة  مناحيـ  عضوا. 66انضماـ ىتحييا صار عدد المصوتيف لمحكومة 

 بيغف  بسبب حالتو الصحية.
شارؾ في و  .1983تشريف األوؿ  10في ( يكود)لؽ شاميراسحأقميت برئاسة  :نالعشروالحكومة  -3

بمغ عدد و االئتالؼ نفس األحزاب التػي كانت في الحكومة التاسعة عشرة. عند إقامة الحكومة 
 66وكاف عدد أعضاء الكنيست الذيف صوتوا إلى جانب الحكومة عند إقامتيا  وزيرا. 20أعضائيا 
 عضوا.

. 1990حزيراف  11حاؽ شامير) ليكود(  في أقيمت برئاسة يتس :الحكومة الرابعة والعشرون -4
حزب النيوض بالفكرة  ،ديغؿ التورا ،أغودات يسرائيؿ ،شاس ،المفداؿ ،شارؾ في االئتالؼ: الميكود

تسوميت )انشؽ عف الحكومة في  ،(21/1/1992تحيا )انشؽ عف الحكومة في ى الصييونية
متا عضو الكنيست المنفرد ( وكت21/1/1992موليدت )انشؽ عف الحكومة في  ،(31/12/1991

فرائيـ غور. عند إقامة الحكومة بمغ عدد أعضائيا  وزيرا. وصوت  19لكؿ مف: يتسحاؽ بيرتس وا 
 .عضو كنيست 62لصالحيا 

 .1996حزيراف  18في  ،أقيمت برئاسة بنياميف نتنياىو) ليكود( :الحكومة السابعة والعشرون -5
يسرائيؿ بعمييا  ،ييدوت ىتورا ،المفداؿ ،شاس ،تسوميت-جيشر-شارؾ في االئتالؼ: الميكود

وزيرا. اعتزؿ جيشر مف االئتالؼ  18وىديرخ ىشميشيت. عند إقامتيا بمغ عدد أعضاء الحكومة 
 .1998كانوف الثاني  6في 

 االئتالؼ تشكؿ .2003شباط  28أقيمت برئاسة أريئؿ شاروف ) ليكود( في  :الحكومة الثالثون -6
 6ئومي والمفداؿ. ثـ انسحب ىئحود ىمئومي مف الحكومة في وشينوي وىئحود ىم الميكود  مف

في ضوء معارضة خطة شاروف  2004تشريف الثاني  11وتبعو المفداؿ في  2004حزيراف 
 .2004كانوف األوؿ  4ثـ انسحب شينوي في  ،لالنفصاؿ عف غزه

انوف ك 10وحزب العمؿ في ػ  2005آذار  30فيما انضمت أغودات يسرائيؿ إلى الحكومة في 
 تشريف الثاني مف نفس العاـ.  23قبؿ اف ينسحب منيا في   2005الثاني 

تشريف  23وفي النياية انفصؿ رئيس الحكومة أريئؿ شاروف وعدد مف الوزراء عف الميكود في 
 ،واستمروا في أداء مياـ وظائفيـ في الحكومة كأعضاء كتمة "ىأحريوت ىمئوميت" 2005الثاني 

 .2006كانوف الثاني  17لى كاديما في التي غيرت مف اسميا إ



47 

 

بعد ادخاؿ شاروف إلى المستشفي . و 2006الثاني كانوف  15وقد انسحب الميكود مف الحكومة في 
 ، تـ تعييف إييود أولمرت رئيسا لمحكومة بالنيابة.2006نيساف  16اثر تعرضو لجمطة دماغية في 

 2003 -1977الفترة موازين القوى البرلمانية بين المعسكرات في ( 1جدول )
 مقعدًا( 120عدد المقاعد ) من مجموع 

 الكنيست
سنة 

 االنتخابات

التاسع 
1977 

العاشر 
1981 

الحادي 
عشر
1984 

الثاني 
عشر 
1988 

الثالث 
عشر 
1992 

الرابع 
عشر 
1996 

الخامس 
عشر 
1999 

السادس 
عشر 
2003 

 28 38 43 56 42 44 47 34 معسكر اليسار
قوائـ عربية 

 يتابعة لمبا
1 - - - - - - - 

 47 33 38 43 47 48 53 45 معسكر اليميف
 15 12 7 - 7 9 3 17 معسكر الوسط
المعسكر 
 الديني

17 13 13 18 16 23 27 22 

 8 10 9 5 6 6 4 6 أحزاب أخرى

 موقع الكنيست االسرائيمي –المصدر 
 

وتشكؿ  .2006أيار  24ي ف ،كاديما() مت برئاسة إييود أولمرتأقي :لحكومة الواحدة والثالثونا -7
كانوف  18وفي  االئتالؼ مف كاديما والعمؿ وايسرائيؿ بيتنا وحركة شاس وحزب المتقاعديف جيؿ.

انسحبت كتمة يسرائيؿ بيتنو مف الحكومة في أعقاب عدـ موافقتيا عمى مضاميف  2008الثاني 
 موقع الكنيست االسرائيمي() المفاوضات السمطة الفمسطينية.

 2009و 2006 ازين القوى البرلمانية بين المعسكرات في انتخابات مو ( 2جدول )
 2009الثامن عشر  2006السابع عشر  الكنيست / سنة االنتخابات

 44 60 الوسط -اليسار 
 65 50 اليميف القومي والديني 
 11 10 األحزاب ا لعربية 

 2011المصدر: دليل اسرائيل 
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أعضاء  .2013آذار  18ليكود( في ) ئاسة بناميف نتنياىوأقيمت بر  :الحكومة الثالثة والثالثون -8
البيت الييودي الذي تأسس مف  ،ديش عتي ،إسرائيؿ بيتنا( -الميكود ) االئتالؼ الحكومي ىـ كتمة

 االتحاد الوطني والمفداؿ الجديد(.)

  2013 التاسعة عشرة نتائج انتخابات الكنيست( 3جدول )
 القائمة عدد المقاعد

 31 سرائيؿ بيتناإ -الميكود 
 19 يش عتيد

 15 العمؿ
 12 البيت الييودي

 11 شاس
 7 ديغؿ ىتوراة -ييودية التوراة والسبت أغودات يسرائيؿ 

 6 الحركة
 6 ميرتس

 4 القائمة العربية والموحدة لمتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي
 4 الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة

 3 يمقراطيالتجمع الوطني الد
 2 كاديما

 

 موقع الكنيست االسرائيمي -المصدر
 

ليكود( بعد انتخابات الكنيست العشريف ) اقيمت برئاسة بنياميف نتنياىو :لرابعة والثالثوناالحكومة  -9
ئيؿ بيتنا وييدوت ىتوراه وشاس يضـ االئتالؼ الحاكـ أحزاب الميكود واسرا .2015في اذار 

 عضو كنيست.  66بتاييد  االئتالؼ ودي. ويحظى"كوالناو" وحزب البيت الييو
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 2015 –نتائج انتخابات الكنيست العشريت ( 4جدول )
 عدد المقاعد القائمة

 24 لؼ الحركة مع العمؿ (المعسكر الصييوني )تحا 
 30 الميكود

 8 البيت الييودي
 11   عتيد )يوجد مستقبؿ ( يش

 10 النو )موشي كحموف(حزب كو 
 6 راةييودوت ىتو - 

 7 شاس
 5 يتناسرائيؿ با- 

 5 ميرتس
 موقع الكنيست عمى االنترنت :المصدر

 

 :اليمينشارك فييا او  قادىا وطنية" وحدة"حكومات  2.3.5.2

وشكمت قبيؿ أياـ برئاسة ليفي أشكوؿ،  1967ظيرت تسمية حكومة وحدة وطنية الوؿ مرة في عاـ 
نية فقد شكمتيا غولدا مائير اثناء حرب االستنزاؼ النكسة(. اما الحكومة الثامف حرب حزيراف )

 1984. وفي أعقاب االجتياح االسرائيمي لمبناف شكمت في عاـ 1969المصرية االسرائيمية عاـ 
شكؿ  1988حكومة وحدة وطنية بعدما عصفت باسرائيؿ ازمة سياسية واقتصادية كبيرة. وفي عاـ 

ف فشمت محاوالتو إقامة حكومة ضيقة مع االحزاب إسحاؽ شامير الحكومة الثالثة والعشريف بعد أ
شكؿ ارائيؿ شاروف  حكومة وحدة شارؾ فييا حزب العمؿ بقيادة شمعوف  2001المتدينة. وفي عاـ

 (. 2012 ،موقع الخياـ) .بيريس
 مقع الكنيست عمى االنترنت() :وفيما يمي قائمة بابرز حكومات الوحدة الوطنية االسرائيمية

. كانت 1984أيموؿ  13في  عمؿ() أقيمت برئاسة شمعوف بيرس :والعشرون الواحدةالحكومة  .1
واحزاب اليميف مثؿ الميكود والمفداؿ  و شينوي األعضاء في االئتالؼ ىي: المعراخ) العمؿ(

 . التي انضمت الى الميكود الحقا و"أغودات يسرائيؿ" و"شاس" و"موراشا" و"أوميتس"
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عضوا.  97إلى جانب الحكومة عند إقامتيا  صوت ويرا. وز  25عند إقامة الحكومة شارؾ فييا 
 .رئاستيالت الحكومة قبؿ التناوب عمى اإستق

 .1986 اوؿ تشريف 20في  ،) ليكود(سحاؽ شاميراأقيمت برئاسة  :الحكومة الثانية والعشرون .2
 ،المفداؿ ،الميكودواحزاب اليميف مثؿ  شينوي)العمؿ( و  شارؾ في االئتالؼ كؿ مف: المعراخ

( وأوميتس. عند إقامة 1987أيار  26شاس )انسحب مف االئتالؼ في  ،غودات يسرائيؿأ
وزيرا. عدد أعضاء الكنيست الذيف صوتوا إلى جانب الحكومة عند  25الحكومة بمغ عدد وزرائيا 

 عضوا. 96  إقامتيا
 .،1988كانوف األوؿ  22في  ،أقيمت برئاسة اسحاؽ شامير) ليكود( :الحكومة الثالثة والعشرون .3

أغودات  ،شاس ،المفداؿ ،الميكود العمؿ( واحزاب اليميف مثؿالمعراخ ) شارؾ في االئتالؼ:
عدد أعضاء الكنيست اما  ،وزيرا 25عند إقامة الحكومة بمغ عدد أعضائيا . و يسرائيؿ وديغؿ ىتورا

 . سقطت الحكومة في أعقابعضوا 97 فبمغ الحكومة عند إقامتياىذه الذيف صوتوا إلى جانب 
واستمرت فترة عمميا بمثابة حكومة انتقالية  15/3/1990تصويت عمى حجب الثقة عنيا في 
 .حتى اقامة الحكومة الرابعة والعشريف

. اشترؾ 2001آذار  7في  ،ليكود() أقميت برئاسة أريئؿ شاروف :عشرونالحكومة التاسعة وال .4
دينيف ركز والمفداؿ )حزب المتشاس وحزب المعمؿ واحزاب اليميف مثؿ الميكود و في االئتالؼ: ال

 يسرائيؿ بيتنا(. -يسرائيؿ بعمييا واتحاد )إيحود لئوميالوطنييف( وييدوت ىتورا و 
إنشؽ العمؿ عف االئتالؼ  .29وزيرا وارتفع عددىـ إلى  26عند إقامة الحكومة بمغ عدد أعضائيا 

  .2002تشريف الثاني  2في 
. األعضاء 2009آذار  31ليكود( في بناميف نتنياىو )أقيمت برئاسة  :الحكومة الثانية والثالثون .5

سرائيؿ بيتنا و تشكؿ االئتالؼ الحكومي مف الميكود و ك شاس والبيت الييودي وحزب اديما والعمؿ وا 
انشقت كتمة العمؿ برئاسة إييود باراؾ إلى كتمتيف  2011كانوف الثاني  17في لكف  .االستقالؿ
موقع الكنيست عمى ). ي خرج مف االئتالؼ الحكوميؿ الذماالستقالؿ والع ىما منفمصتيف
 االنترنت(.
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 :حكومات اليمين عمى عممية السالم تاثير  4.5.2

اده لتقديـ تنازالت ستعداعف و عف قدرتو عمى صنع السالـ،  اكبر احزاب اليميف(الميكود ) حزبيتحدث 
ـ الذي وضع حدًا 1978عاـ ، ويرىف عمى ذلؾ بتوقيع اتفاؽ كامب ديفيد مع مصر وتحقيق"مؤلمة" ل

لمحرب بيف الطرفيف ليبدأ عيد السالـ مع مصر، إضافة إلى انسحابو األحادي مف قطاع غزة عاـ 
وبالتالي فيو يقدـ نفسو عمى أنو األكثر قدرة عمى اتخاذ القرارات المصيرية الصعبة مف أجؿ  2005

 .صنع السالـ

يقـو أساسو عمى تحقيؽ السالـ االقتصادي مف قدـ الحزب برنامجًا سياسيًا  2009وفي انتخابات 
خالؿ تحسيف الوضع المعيشي لممواطف الفمسطيني، وتخفيؼ القيود المفروضة عمى حركة الفمسطينييف 
وبضائعيـ، وقدـ الحزب عمى أنو األفضؿ واألنسب لمتعامؿ مع الفمسطينييف في تمؾ المرحمة، وبشأف 

مؤتمر أنابولس  بعد  مع السمطة الفمسطينية يما الحاكـاوضات السياسية التي اطمقيا حزب كادالمف
أف الفمسطينييف  أنيا تخطئ اليدؼ المطموب، مدعيا ، عارض الميكود ىذه المفاوضات واعتبر2007

وؿ أو غير مستعديف لصنع السالـ السياسي، وأنيـ لـ يستجيبوا لمحد األدنى مف المطالب ألي مسؤ 
 (.109: 108ص  ،2009زعيـ إسرائيمي )شمحت، 

ولكف عمى ارض الواقع لـ يقدـ حزب الميكود لمسالـ سوى المزيد مف العقبات مما ادى الى انييار 
كومة الميكود بزعامة بنياميف نتنياىو اصطدمت بادارة الرئيس لدرجة اف ح ،فاوضات وتوقفيا كمياالم

االراضي التي اعاقت تقدـ االمريكي باراؾ اوباما بسبب سياساتيا االستيطانية وىدـ المنازؿ ومصادرة 
 ،الميكود ال يممؾ بدياًل ممكنا لحؿ الدولتيفالدولتيف المتفؽ عميو عالميا. و  عممية السالـ وىددت حؿ

ضمف ذا الحؿ )%( مف االسرائيمييف لي53) االجماع الدولي وتأييد نسبة كبيرةمف رغـ لكنو وعمى ال
في فرض الوقائع عمى االرض التي  2009 استمر منذ استعادتو السمطة عاـ فقد الميكود ،شروط(

 (34 ص ،2011مستحيؿ التنفيذ. )بني جابر، جعمت مف حؿ الدولتيف امرا شبو 

لكف حتى حزب كاديما الذي  ،وىذا االمر لـ يقتصر عمى الميكود المعروؼ بمواقفو المتطرفة المعمنة
فانو اكتفى بالحديث عف  ،ييفرفع لواء استئناؼ المفاوضات وانجاز التسوية السياسية مع الفمسطين

  ا لالحتالؿ. السالـ في حيف كاف الفعؿ عمى االرض توسيعا لالستيطاف وتعميق
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 :انتخابات الكنيست السابعة عشرة 1.4.5.2

عف فوز حزب كاديما  2006اذار  28اسفرت انتخابات الكنيست السابعة عشرة التي جرت في 
مقعدا والذي حؿ رابعا بعد  12راجع حزب الميكود الى المنشؽ عف الميكود بتسعة وعشريف مقعدا وت

وقد اظيرت ىذه االنتخبات غمبة البرامج السياسية  .موقع الكنيست عمى االنترنت()العمؿ وشاس 
. لالحزاب المنادية بالسالـ والتسوية مع الشعب الفمسطيني وتراجع اليميف المتطرؼ الذي قاده الميكود

ومة ائتالؼ بيف كاديما والعمؿ وشاس وحزب المتقاعديف فيما انسحب وبموجب ىذه النتائج تشكمت حك
فة االتحاد صحي) ع السمطة الفمسطينيةمف الحكومة عمى خمفية المفاوضات محزب اسرائيؿ بيتنا 

وقد فتح تشكيؿ ىذه الحكومة طاقة امؿ بدفع العممية السممية قدما لكف  (28/11/2007االمراتية 
  .االمؿ مجريات االحداث خذلت ىذا

 ،اثر ىذه االنتخاباتاصبح رئيسا لموزراء و  ،الذي خمؼ شاروف في زعامة كاديما اولمرتاييود كاف و 
ففي حيف انطمؽ مؤتمر  كالما جميال ويمارس كؿ ما يناقض الكالـ الصادر عنو.بانو يقوؿ  قد اشتير

وتعميقو في الضفة  وتـ تعزيز االحتالؿ تواصؿ التوسع االستيطاني ،2007انابولوس لمسالـ عاـ 
ورفض  ،الحرب عمى لبناف وغزهىذه الحكومة شنت  الغربية وتشديد الحصار عمى قطاع غزه، كما

 ،اولمرت توثيؽ نتائج مفاوضاتو مع الرئيس الفمسطيني او الزاـ نفسو او حكومتو باي مف ىذه النتائج
 .6ت الذي تـ احرازه في ىذه المفاوضاعف التقدـ وذلؾ رغـ الحديث الكثير 
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 نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر والثامن عشر( 5جدول )
 2009الثامن عشر  2006السابع عشر  الكنيست / سنة االنتخابات 
 28 29 كديما 

 27 12 الميكود
 15 11 إسرائيؿ بيتنا 
 13 19 حزب العمؿ 
 11 12 شاس 

 5 6 ييدوتيتوراه
 4 9 االتحاد الوطني 

 4 3 ة الديمقراطية لمسالـ والمساواةالجبي -حداش
 4 4 الحركة العربية لمتغيير -القائمة العربية الموحدة 
 3 3 بمد -التجمع الوطني الديمقراطي 
 3 5 الحركة الجديدة ميرتس 
 3 - المفداؿ الجديد -البيت الييودي 
 - 7 المتقاعدوف 

 2011دليل اسرائيل  –المصدر 

 : الثامنة عشر تانتخابات الكنيس 2.4.5.2

منة عشرة بدقة كونيا اعادت نتنياىو الى سدة الحكـ ليتوج االكنيست الثنتائج انتخابات مف الميـ قراءة 
لت مستمرة حتى اعداد ىذا بعدىا زعيما مطمقا لميميف وليستمر في الحكـ لثالث فترات متواصمة ما زا

الراي العاـ االسرائيمي نحو اليميف ( كما اظيرت ىذه االنتخابات تحوال كبيرا في 2017البحث )
 وتراجعا ممفتا لميسار. 

ؿ شاروف المتربع حيث تـ انتخاب اريئي ،2001وتذكر ىذه االنتخابات بما جرى في انتخابات عاـ 
" في حينو، بعد اف افشؿ اييود باراؾ كؿ جيود السالـ واعمف عف عدـ وجود شريؾ عمى "قمة التطرؼ

تكرر  2009وفي عاـ  .ال برنامج حقيقيا لدى اليسار بقيادة حزب العمؿفمسطيني لمتسوية وبالتالي 
كما  ،االمر بحيث تـ معاقبة اولمرت بسبب "اخفاقاتو" في الحرب عمى لبناف وحروبو المتكررة عمى غزة

فشؿ في الحرب وفي  فوفي النياية ظير كم ،فشؿ في توقيع اتفاقية سالـ مع السمطة الفمسطينية
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فوجدت ضالتيا في معسكر اليميف بزعامة  ،ة تقودىاقوي لشخصية اسرائيؿ بحاجة السالـ، وبدا اف
جاءت ببرنامج متشدد ال ييدؼ  2009عاـ تبيف جميًا أف حكومة نتنياىو ومنذ تشكيميا وقد نتنياىو. 

ألقطاب  تغمب عميو سمة فرض األمر الواقع وذلؾ في سبيؿ االستجابة الى الوصوؿ الى تسوية بؿ
 7.مشاركة في االئتالؼ، ولعقيدة نتنياىو والميكود الرافضة لحؿ الدولتيفالحكومة ال

 2009التشكيمية الوزارية طبيعتيا وبرنامجيا الوزاري عمى ضوء النتائج المعمنة لسنة  1.2.4.5.2

 افي إسرائيؿ، والتي أظيرت فوز  2009مف خالؿ النتائج التي أسفرت عنيا االنتخابات في العاـ 
نتخابات بشكؿ قد عبرت ىذه االالمتطرؼ والمتشدد في ٍإسرائيؿ،  اليميف واليميفلمعسكر  اواضح

المجتمع اإلسرائيمي نحو التشدد والتطرؼ، األمر الذي مكف بنياميف نتنياىو  واضح عف استمرار انزياح
مف تشكيؿ حكومة ائتالفية ضمت خمسة أحزاب مف معسكر اليميف واليميف المتطرؼ، باإلضافة إلى 

( مقعدًا، 15مقعدًا في الكنيست وحزب إسرائيؿ بيتنا ولو ) 27لعمؿ، وىي حزب الميكود ولو حزب ا
مقاعد،  5( مقعدًا، وحزب ييدوت ىتوراه ولو 11( مقعدًا، وحزب شاس ولو )13وحزب العمؿ ولو )
 (.2009، 48مقاعد في الكنيست )موقع عرب  3دي ولو وحزب البيت الييو 

اشر وقوي في عممية اتخاذ القرار السياسي في إسرائيؿ بصورة عامة وفي أثرت ىذه التشكيمة بشكؿ مب
القرارات التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية بصورة خاصة، فعممية اتخاذ القرارات عممية مركبة ومعقدة 

قميميةبعوامؿ مختمفة، إسرائيمية تتأثر  ، فباإلضافة إلى القضية الفمسطينية ىناؾ قضايا أخرى ودولية وا 
تقؿ أىمية مثؿ خطر الممؼ النووي اإليراني، والعالقات الخارجية والدولية وأىميا العالقة مع ال 

وكانت حكومة نتنتياىو بتشكيمتيا اليمينية  واالتحاد االوروبي ومع دوؿ المنطقة. الواليات المتحدة
االنتخابية المتطرفة تنظر إلى مختمؼ القضايا مف منطمؽ راديكالي، واتضح ذلؾ مف خالؿ برامجيا 

سياسة األمر الواقع خصوصًا  شددًا يغمب عميو منطؽ القوة  والميؿ إلى فرضالتي اتخذت طابعًا مت
ه الحكومة، ، فقضايا الحؿ النيائي باتت محسومة لدى ىذؽ بالسياسة تجاه الشعب الفمسطينيفيما يتعم

مؿ لالستيطاف في الضفة عاصمة أبدية وموحدة إلسرائيؿ، وال عودة لالجئيف مع دعـ كا حيث القدس
الغربية والقدس ورفض سياسة االنسحاب مف طرؼ واحد، وبالتالي فيي ترفض بشكؿ واضح االعتراؼ 
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ىذه إال ضمف اشتراطات تؤدي في مجمميا إلى القضاء عمى إمكانية قياـ  مستقمة بقياـ دولة فمسطينية
 .(2009 ،48موقع عرب) الدولة 

ء في بنيتيا وتركيبتيا وبرامجيا السياسية استجابة لطبيعة الحراؾ لقد جاءت التشكيمة الوزارية سوا
ة لطبيعة المتغيرات تخابات اإلسرائيمية وكأنيا مستشرفالسياسي واالجتماعي اإٍلسرائيمي التي أفرزتيا االن

السياسية القادمة، كما تضمف ذلؾ البرنامج الوزاري لمحكومة والخطب والتصريحات السياسية ألقطاب 
فمف ناحية البنية التركيبية ضمت الحكومة  مة، وبالذات خطابات نتنياىو في جامعة بار إيالف.الحكو 

ـ، ما اعتبره البعض نقطة 1948واحدًا وثالثيف وزيرًا وىي أكبر حكومة في إسرائيؿ منذ تأسيسيا عاـ 
 (.88ص 2011الحكومة. )بني جابر،  ضعؼ ليذه

 2009 ت الثامنة عشرةسانتخابات الكني( 6جدول )
 عدد المقاعد اسم القائمة

 28 كاديما
 27 الميكود )التكتؿ(
 15 يسرائيؿ بيتنو

 13 العمؿ
 11 شاس

 5 ديغؿ ىتوراة -ييود التوراة والسبت أغودات يسرائيؿ 
 4 الحركة العربية لمتغيير -القائمة العربية الموحدة 

 4 إيحود لئومي
 4 الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة

 3 ميرتس –الحركة الجديدة 
 3 البيت الييودي

 3 التجمع الوطني الديمقراطي

 المصدر: موقع الكنيست عمى االنترنت

 :انتخابات الكنيسة العشرين 3.4.5.2

، وبخالؼ 2015آذار  17أما بالنسبة لالنتخابات العامة لمكنيست العشريف التي جرت في إسرائيؿ في 
( مقعدًا 30حاز الميكود برئاسة بنياميف نتنياىو عمى النتيجة األكبر ) فقد، كؿ التوقعات واالستطالعات
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جد و ( مقعدًا. لكف الميكود 24متجاوزًا حزب "المعسكر الصييوني" المعارض برئاسة إسحؽ ىرتسوغ )
رغـ استغاللو كؿ  ،حكومة بسيولةالتشكيؿ تشبو الخسارة اكثر مف الفوز، إلخفاقو في نفسو في حالة 

( يومًا، ولـ تستقر حكومة نتنياىو اال بعد انضماـ حزب 42قانونية الممنوحة لو لذلؾ وىي )المدة ال
ع واالستيعاب، وكاف امقابؿ حصولو عمى وزارتي الدف الييا، إسرائيؿ بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرماف

 120صؿ نائبًا مف أ 61( وزيرًا تستند ألغمبية طفيفة مكونة مف 20نتنياىو اضطر لتشكيؿ حكومة )
وقد انطمقت حكومة  .120مقعدا مف اصؿ  66رماف لتؤمف نائبًا في الكنيست، قبؿ اف تضـ حزب ليب

البتزاز شركائو في االئتالؼ الحاكـ ممف  بعدما تعرض 2015أيار  14 نتنياىو الرابعة ىذه في
معدؿ كيد وزيرة لاشترطوا انضماميـ ليا بالكثير مف المطالب والتعيينات أبرزىا ربما تعييف أييميت شا

 (75ص د.ت، )عواودة، بالنسبة لو ىو شخصياً وحساسية مياميا  رغمًا عنو ورغـ قمة تجربتيا

 2015 – ننتائج انتخابات الكنيست العشري( 7جدول )
 عدد المقاعد القائمة

 24 المعسكر الصييوني )تحالؼ الحركة مع العمؿ (
 30 الميكود:

 8 البيت الييودي:
 11 .مقعًدا 12-11مستقبؿ ( يش عتيد )يوجد

 10 .مقاعد 9إلى  8حزب كوالنو )موشي كحموف(: 
 6 .مقاعد 7ييودوت ىتوراة: - 

 7 .مقاعد 6إلى  5شاس: 
 5 .مقاعد 6إلى  4يسرائيؿ بيتنو: - 

 5 .مقاعد 5ميرتس: 

 المصدر: موقع الكنيست عمى االنترنت
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 :الفصل الثالث
 نيتنياىو وتأثيرىا عمى التسوية السياسيةاييود اولمرت و ت احكوم

 
 

 (2008-2006حكومة أولمرت وأثرىا عمى التسوية السياسية وقضايا الحل الدائم )  1.3

 حكومات نتنياىو واثرىا عمى التسوية السياسية وقضايا الحل الدائم: 2.3
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 :الفصل الثالث

 ______________________________________________________ 

 :حكومات اييود اولمرت ونيتنياىو وتأثيرىا عمى التسوية السياسية

 (2008-2006حكومة أولمرت وأثرىا عمى التسوية السياسية وقضايا الحل الدائم )  1.3

شكمت االنتفاضة االولى واالزمة االقتصادية والسياسية الداخمية االسرائيمية  اضافة الى العوامؿ الدولية 
السوفياتي وحرب الخميج الثانية واخراج العراؽ مف الكويت مطمع التسعينات، بيئة مثؿ انييار االتحاد 

مناسبة النطالؽ عممية تسوية جدية بيف االسرائيمييف والفمسطينييف بمغت ذروتيا بتوقيع اتفاؽ اوسمو 
 فاف الظروؼ اليـو تبدوا مختمفة بالنسبة(، 3ص ،2011زعرب، ) والبدء في تطبيقو عمى ارض الواقع،

لميميف واليميف المتطرؼ المييمف عمى السياسة االسرائيمية مدعوما بادارة امريكية ىي االكثر وضوحا 
فقادة مسيانيوف مثؿ نتنياىو ونفتالي بينيت  ،وسفورا في انحيازىا السرائيؿ ومشروعيا االستيطاني

دوف اي داع  ،اعوافيغدور ليبرماف يجدوف في عممية الضـ واالستيطاف والتيويد حال مناسبا لمصر 
لمتفكير في التسوية السياسية وخاصة بعد تراجع اليسار وانصار التسوية وانقالب الموقؼ االمريكي 

وىو ما تمثؿ في موقؼ الرئيس االمريكي ترامب  ،كميا ضد الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة
لالستيطاف  وموقؼ سفير واشنطف في تؿ ابيب المؤيد ،باالعتراؼ بالقدس عاصمة السرائيؿ

 (2017)موقع العربي الجديد،  .واالحتالؿ

وبالمقارنة بيف اولمرت ونتنياىو نجد اف االوؿ يعد اخر قادة اليميف التصحيحي الذي توصؿ في 
فيما يعد نتنياىو مف ابرز قادة  ،النياية الى ضرورة التوصؿ الى تسوية سياسية مع الشعب الفمسطيني

وية خطرا عمى مشروعو االستيطاني الذي يرى في التسيميف الديني والالتحوؿ نحو اليميف المتطرؼ 
 (9ص ،2017)غانـ.

تولى اييود اولمرت رئاسة الحكومة اإلسرائيمية بالوكالة، بعد إصابة سمفو أرئيؿ شاروف بجمطة دماغية 
 .2008رئيسًا لحزب كاديما، واستمر حتى عاـ  2006وُعيف عاـ 
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تالؼ ضـ احزاب كاديما والعمؿ واسرائيؿ بيتنا وشاس وحزب ائوتشكمت حكومة اييود اولمرت مف 
انسحبت كتمة اسرائيؿ بيتنا مف الحكومة لرفضيا  2008كانوف الثاني  18في و  .المتقاعديف "جيؿ"

  .مع السمطة الفمسطينية مضاميف المفاوضات

 (https://knesset.gov.il/history/arb/hist17_s.htm) 

االساس مف احزاب الوسط، فاف حكومة اولمرت لـ تتوصؿ الى تسوية وبالرغـ مف انيا تشكمت في 
سياسية مع السمطة الفمسطينية. وفي النياية تـ ازاحة اولمرت عف الحكـ بتيـ فساد ادخؿ عمى اثرىا 

 8.لصالح الميكودليخسر حزبو كاديما الحكـ  ،السجف

 14في خطاب لو بتاريخ  قاؿاييود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيمي وزعيـ حزب كاديما  وكاف
حمـ اليميف اإالسرائيمي "أرض إسرائيؿ الكبرى لمييود" قد انتيى،  ؼ بأنو تاريخي، افصو  ،2008ايموؿ

الحجج والذرائع لتبرير  ودعا إلى إ قامة السالـ الكامؿ مع الفمسطينييف، و قاؿ أولمرت: "نحف نبتدع
ع الفمسطينييف، عمى أساس "دولتيف لشعبيف" ولـ قاعس عف القياـ بأي خطوة لمسالـ مسياستنا في الت

لشعبيف، و يعني أف تكوف دولة واحدة  تكف سياستنا ىذه في مصمحة إسرائيؿ، إف البديؿ عف الدولتيف
الناس في الغرب، بمف قد بدأ الكثير مف الفمسطينييف التفكير في حؿ الدولة الواحدة، وكذلؾ العديد مف 

 ( 115-116 ص ،2009 ،خروف)صالح وا .اء لناصدقفي ذلؾ أ

وبالفعؿ انعقد مؤتمر انا  ،بوجود افؽ لمتسوية في ظؿ حكومة اولمرت االماؿىذا الخطاب  انعش
ت وزاد الحديث عف قرب التوصؿ الى حؿ نتيجة تفاىمات بيف اولمر  ،2007بوليس لمسالـ عاـ 

  .والرئيس الفمسطيني محمود عباس

 :القدس 1.1.3

، دخمت إسرائيؿ في سباؽ مع الزمف لفرض وقائع ممموسة عمى 1993عاـ منذ توقيع اتفاؽ أوسمو 
األرض، محاولًة تقميص المساحة الجغرافية التي كاف مقررا اف تؤوؿ فيما بعد لمسمطة الفمسطينية في 

التي ناقشت قضايا الحؿ  2000عاـ ” كامب ديفيد“ولـ تفمح مباحثات .إطار مفاوضات الحؿ الدائـ
ليوة بيف الموقفيف: الفمسطيني واإلسرائيمي، لتتدحرج األمور تباعًا وتدخؿ حالة النيائي في جسر ا

                                                           

 مصدر سابؽ -مقابمة مع الياس زنانيري 8
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الجمود وصواًل إلى مرحمة ما بعد عرفات، التي شيدت تسمـ محمود عباس مقاليد السمطة وزماـ القرار 
، حيث ُشّرعت األبواب أماـ مرحمة جديدة مف المفاوضات الثنائية في ظؿ البرنامج 2005فييا عاـ 

سياسي المعروؼ الذي يحممو الرئيس عباس؛ والذي يؤمف بالمفاوضات واالساليب السممية كخيار ال
 .وحيد لحؿِّ الصراع

اآلماؿ الفمسطينية أخذت في االنتعاش مع  فاوض حراكا في ظؿ حكـ شاروف، لكفولـ تشيد مسيرة الت
عؿ مقرراتو التي رفعت في عيد إدارة بوش اإلبف، بف 2007نياية سنة  "أنابوليس"انطالؽ مؤتمر 

منسوب التفاؤؿ لدى الفمسطينييف حوؿ إمكانية تحقيؽ تسوية، تتمخض عنيا دولة فمسطينية وفؽ رؤية 
الرئيس االمريكي بوش االبف. إاّل أف ما تال المؤتمر مف تعثر في مسيرة التفاوض نتيجة تردد رئيس 

 ة موضوع القدس، بدد كؿ اآلماؿاإلسرائيمي آنذاؾ إييود أولمرت في عدة قضايا وخاص الوزراء
وبحسب ما نشر الحقا، فإف المفاوضيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، في عيد ".  مجدداً  الفمسطينية

أولمرت، شارفوا عمى إنجاز صفقة شبو متكاممة لمتسوية، لـ تعكرىا سوى بعض التباينات حوؿ وضع 
 (1، ص2010، )مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات القدس ومستقبميا

عمى حزب كديما، وتجمى ذلؾ مف خالؿ ما  اييمنمالياجس واالعتبار األمني واليميني المتطرؼ وظؿ 
قالو رئيس الحزب والحكومة إييود أولمرت: إف الحدود التي نفكر بيا ليست الحدود التي تتواجد عمييا 

الستيطانية الكبرى، وبخاصة " سنحافظ عمى القدس موحدة، وسنحتفظ بالكتؿ امؤكداإسرائيؿ حاليًا، 
 معاليو أدوميـ".

 عمى التاثير في مستقبؿ 2007لمدينة القدس والمقدمة في عيد اولمرت عاـ االخيرة خطة الوتنص 
 (119ص ،2016 جباريف،) :القدس عمى النحو التالي

 ىدؼ الخطة الرئيس يتمثؿ في تقوية القدس كعاصمة موحدة السرائيؿ  -1
القدس وتطوير المدينة لمحفاظ عمى التفوؽ الديمغرافي بحيث ال تقؿ نسبة جذب الييود لالقامة في  -2

 %. 30% ومنع ازدياد نسبة الفمسطينييف عف 70الييود فييا عف 
تنفيذ اجراءات لمسيطرة عمى القدس الشرقية مف خالؿ خطة النقؿ والمواصالت التي تحوؿ  -3

  .التجمعات الفمسطينية الى كنتونات معزولة
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اف تكوف  ،اقترح اولمرت عمى الرئيس الفمسطيني محمود عباس 2008بتمبر( مف العاـ في ايموؿ )سو 
منطقة البمدة القديمة ومحيطيا، دوف سيادة، واف تدار بواسطة لجنة متعددة الجنسيات تضـ السعودية، 

 (. 2009)موقع فمسطيف اليوـ  االردف، اسرائيؿ، السمطة الفمسطينية والواليات المتحدة االمريكية
اولمرت تجاوز المصاعب في وجو تحقيؽ اتفاؽ عمى  كاف ىدؼوبحسب صحيفة ىارتس االسرائيمية 

تقسيـ السيادة في االماكف المقدسة في القدس، والتي ادت الى فشؿ مؤتمر كامب ديفيد في تموز 
يس والتي شارؾ فييا رئيس الوزراء االسرائيمي انذاؾ، اييود باراؾ، والرئ 2000)يوليو( مف العاـ 

ويكمف االقتراح  في استعداد اسرائيؿ لمتخمي عف مطمب السيادة  الفمسطيني الراحؿ، ياسر عرفات.
 (.27/5/2009صحيفة ىارتس ) عمى الحـر القدسي الشريؼ، وعمى البمدة القديمة وعمى جبؿ الزيتوف

إلسرائيمية عمى في المقابؿ سجؿ عيد اولمرت أف تسارعًا في "وتيرة السياسات اليادفة لبسط السيطرة ا
فراغيا مف سكانيا الفمسطينييف في سباٍؽ مع الزمف لفرض واقع جديد يسبؽ أي حديث  القدس الشرقية وا 

ترجمت ىذه السياسات في القدس المحتمة مف خالؿ تنفيذ خطط  حوؿ مفاوضات الحؿ الدائـ.
جراءات أخطرىا االستمرار في تشييد جدار الضـ والتوسع حوؿ المدينة، وتسار  ع وتائر التوسع وا 

االستيطاني ومصادرة األراضي وىدـ البيوت إضافة إلى تصعيد سياسة سحب ىويات اإلقامة الدائمة 
وىو  ،وحده 2006مقدسًيا عاـ  1363)اليويات الزرقاء( حيث تـ سحب ىويات اإلقامة الدائمة مف 

المتعاقبة ليذه السياسة  أكبر عدد سحب ىويات في عاـ واحد منذ تبني وممارسة الحكومات اإلسرائيمية
ىوية رب  8000، ليرتفع بذلؾ مجموع ىويات اإلقامة الدائمة المسحوبة إلى أكثر مف 1967في العاـ 

عائمة( ساىمت في ازدياد أوضاع المدينة وسكانيا الفمسطينييف سوءًا وتدىورًا في مختمؼ المجاالت، 
 ة والقانونية والخدماتية.السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية والثقافي

وتعمؿ كؿ ىذه السياسات واإلجراءات اإلسرائيمية، بؿ وقد أدت بالفعؿ، إلى إحداث تغيير ديمغرافي 
عميؽ في القدس الشرقية لصالح تعزيز الوجود والصبغة والسيطرة الييودية عمى المدينة، وفي الوقت 

اؽ مشروع "القدس الكبرى" حتى باتت تشكؿ ذاتو وسعت وما زالت تقوـ بتوسيع حدودىا البمدية في نط
 (2014 مركز مدار،) % مف مساحة الضفة الغربية.15

والثابت أف إسرائيؿ تسعى في المحصمة النيائية، مف خالؿ ىذه السياسات واإلجراءات، التي يدخؿ في 
بػ "إخراج معظـ استيدافاتيا أيضًا اقتراح حاييـ راموف األخير، ومف ورائو رئيس الحكومة إييود أولمرت 

األحياء العربية مف القدس الشرقية" و"إبقاء القدس القديمة وحوضيا المقدس في يد إسرائيؿ إلى األبد"، 
إلى تكريس ضميا وسيطرتيا، وبالتالي حميا األحادي الجانب، عمى المدينة المقدسة، استنادًا لمبادئ 
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كف مف أراٍض مع أقؿ عدد ممكف مف السكاف السياسة والتوجيات اإلسرائيمية القديمة بضـ "أوسع ما يم
الفمسطينييف"، وبذلؾ قطع الطريؽ بشكؿ نيائي أماـ إمكانية أف تكوف القدس الشرقية عاصمة لمدولة 

 (.2014 مركز مدار،) الفمسطينية العتيدة
يب ينشغؿ اإلسرائيميوف مف جديد بأوضاعيـ الداخمية، والترتلمرت غادر حمبة السياسة والحكـ، لأو  لكف

الذي عاد الى تسمـ زماـ النتخاباتيـ التي أدت إلى صعود اليميف المتطرؼ بقيادة بنياميف نتنياىو، 
  .مف جديد الحكـ 
ؽ إزاء العالقة ى أساس برنامج سياسي متشدد ومنغمعاد عمف (1999-1996) سا لموزراء بيفكاف رئي

 (1، ص2010)مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،  .مع الفمسطينييف

وىكذا ُطويت صفحة أولمرت بكؿ ما فييا، وُفتحت صفحة نتنياىو الذي أعاد المفاوضات إلى نقطة 
الصفر، في ظؿ معارضة الجانب الفمسطيني الذي حاوؿ مرارًا إعادة المفاوضات إلى حيث انتيت إليو 

 .مع أولمرت دوف جدوى

  :االستيطان 2.1.3

ميا بعممية السالـ وخريطة الطريؽ، والتي تنص عمى وقؼ عمى الرغـ مف إعالف حكومة أولمرت التزا
أف في تقرير نشره مقعيا عمى االنترنت، االستيطاف، فقد كشفت " حركة السالـ اآلف" اإلسرائيمية 

% مقارنة بسنة 60بنسبة  2008أنشطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ارتفعت سنة 
 1.257بمغ  2008ني التي شيدت في المستوطنات خالؿ سنة ، وقاؿ التقرير إف عدد المبا2007
 . 2007% خالؿ عاـ 31بحوالي كما ارتفعت نسبة التوسع االستيطاني  مبنى.

، وقد يو بازاء التفاوض مع الفمسطينييفوفي عيد حكومة اولمرت تـ تكثيؼ االستيطاف والتوسع ف
والسماح لالستيطاف  ،عالدارة الصرا استفادت ىذه الحكومة مف عامؿ الزمف الستخداـ المفاوضات

   ( 105ص ،2014 ،منصور)بالتوسع 

انضـ اكثر مف  فقد ،خالؿ مؤتمر انابوليس وعمى الرغـ مف اعالف اولمرت التزامو بتجميد االستيطاف
 2009)تقرير المعمومات  .الؼ مستوطف الى مئات االؼ في مستوطنات الضفة الغربية 15
 .(180ص
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مرت زاد عدد البؤور االستيطانية باثنتي عشرة بؤرة جديدة كما تضاعؼ عدد اول حكومة وفي عيد
 (25/4/2009تقرير البنؾ الدولي بثمانية اضعاؼ ) 2008العطاءات االستيطانية في عاـ 

كما واصمت الحكومة اإلسرائيمية عمميات بناء واسعة، ومصادرة مساحات شاسعة مف األراضي، تحت 
يسمى " ممكية الدولة". وبشأف البؤر االستيطانية التي لـ تحصؿ عمى  عدة مسميات ونقميا إلى ما

تراخيص اإلدارة المدنية اإلسرائيمية، وحصؿ سكانيا عمى دعـ وتسييالت، فقد أكد تقرير اصدرتو 
، بؿ إف قرابة مائة بؤرة استيطانية 2008"السالـ االف" أنو لـ يتـ إخالء أي بؤرة استيطانية في سنة 

ا كبيرا مف التوسع االستيطاني نفذتو قسمكشؼ التقرير أف بانييا في نفس العاـ. و تضاعؼ عدد م
ال تشمؿ البناء في القدس الشرقية  الواردة في تقرير حركة السالـ االف األرقاـالحكومة نفسيا، و 

أي بزيادة  2007وحدة في سنة  793مقابؿ  2008وحدة سكنية سنة  1.184المحتمة، حيث تـ بناء 
تمت باألساس بعد مؤتمر  2007لالفت لمنظر أف عروض البناء في القدس الشرقية سنة %، وا49

 ،وحدة سكنية فقط 46، فقد كاف عدد العروض قبؿ مؤتمر أنابوليس 2007أنابوليس في تشريف الثاني 
صحيفة )االستيطاني في المدنية  عرضًا لمبناء 747ولكف في الشير األخير مف نفس السنة طرح 

 (.29/1/2009 ،وسطالشرؽ اال

أنو خالفًا اللتزامات أولمرت بوقؼ النشاط  2008وكانت تقارير صحفية أكدت خالؿ سنة  
شيدت أكبر حممة استيطاف حتى ذلؾ الوقت،  ،ثالث سنواتتيطاني فإف فترة حكمو التي تقؿ عف االس

عشية مؤتمر أنابوليس،  وأكد تقرير نشرتو جريدة معاريؼ اإلسرائيمية أنو عمى الرغـ مف التزاـ أولمرت،
اعترؼ مدير مجمس المستوطنات الييودي في المستوطنات الييودية في الضفة، فقد  عدـ البناء في

بنحاس فمرشطايف بزيادة عدد المستوطنيف، حيث قاؿ:" نجحنا في أف نبني في فترة  1967أراضي 
بػ  ىذه الفترة،خالؿ مستوطنيف ما بنينا في فترات حكومات أخرى، كما زاد عدد الحكـ أولمرت ال أقؿ م

 (4/3/2009 المركز الفمسطيني لالعالـ) ألفًا. 50

ثماني مرات عدد  2008أف إسرائيؿ ضاعفت سنة  2009وكشؼ تقرير لمبنؾ الدولي صدر عاـ 
عطاءات البناء في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، كما ضاعفت عدد األبنية الجديدة التي 

بناءًا جديدًا في المستوطنات  1518المستوطنات، وجاء في التقرير أف إسرائيؿ أقامت أقيمت في ىذه 
. كما أورد البنؾ الدولي في 2007بناًء في سنة  860، مقارنة مع 2008المنتشرة في الضفة في سنة 
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قرار  ، منيا2009تقريره نماذج مف قرارات التوسع االستيطاني التي اتخذتيا الحكومة اإلسرائيمية لسنة 
 130وحدة سكنية جديدة في إحدى المستوطنات وتطوير  1400صدر في شير شباط يقضي بإقامة 

 (.26/4/2009 الجديدة الحياةجريدة . )ىكتارا مف األراضي في مستوطنة أخرى

تـ تصنيؼ االستيطاف في  ،ووفقا لتفاىمات كاف توصؿ الييا شاروف واولمرت مع ادارة بوش االبف
ففي المنطقة األولى: القدس  ،لى أربع مناطؽ تحدد مف خالليا المسموح والممنوعالضفة الغربية إ

الشرقية رفضت إسرائيؿ وضع أية قيود عمى تعزيز وتوسيع االستيطاف فييا، والمنطقة الثانية ىي 
المستوطنات المعزولة حيث سمح البناء في داخؿ منطقة البناء الحالية ومنع توسيع االستيطاف خارج 

، اما المنطقة الثالثة فتشمؿ الكتؿ االستيطانية التي يسمح البناء فييا خارج خط البناء القائـ حدودىا
شريطة أف يكوف مالصقًا لو، والمنطقة الرابعة تتمثؿ في البؤر االستيطانية التي "ينبغي" إزالتيا 

 (.26: ص2009)محارب، 

  :القوانين العنصرية 3.1.3

تعيؽ عممية  قوانيف عنصرية 6لكنيست نيائيا ( أقر ا2008 -2006في فترة حكومة إييود أولمرت )
 حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي.

احد  بانوقانوف المواطنة  قوؽ األقمية العربية في إسرائيؿ"المركز القانوني لح -مركز "عدالة  وصؼ
وىو موجو  ،ضرأكثر القوانيف اإلسرائيمية العنصرية الموجية ضد الفمسطينييف عمى شقي الخط األخ

عمى  ،2007مارس / دؽ الكنيست اإلسرائيمي في شير آذاراوقد ص ،ضدىـ بسب انتمائيـ القومي
وبذلؾ مدد سرياف القانوف الذي أقرتو الحكومة في شير تموز  ،قانوف "المواطنة والدخوؿ الى إسرائيؿ

تـ كما  ،ة وقطاع غزةمع الفمسطينييف مف الضفة الغربي 48والذي يمنع لـ شمؿ فمسطينيي الػ ،2003
 –جريدة الدستور االردنية ) لبناف والعراؽ.و سوريا و توسيع القانوف ليشمؿ أيضا سكاف إيراف 

2/7/2008) 

 في حقبة اولمرت  االخرى التي اقرت من ابرز القوانين العنصرية

(، ويزيؿ بعض الضمانات الحيوية التي تحمي المعتقميف 2006قانوف اإلجراءات الجنائية )  -1
 لمشتبو بيـ أمنيا ويعرضيـ إلجراءات اعتقاؿ قاسية.ا
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(، ويعفي الشرطة وجياز األمف العاـ )شاباؾ( مف توثيؽ 2008قانوف اإلجراءات الجنائية ) -2
 التحقيقات مع المشتبو بيـ في تيـ أمنية بالصوت والصورة.

نيى خدمتو (، وينص عمى أف أي طالب مسجؿ في جامعة أ2008قانوف استيعاب الجنود المسرحيف )
، مثؿ النقب أو الجميؿ أو "منطقة أفضمية قومية"العسكرية ويسكف في منطقة معرفة عمى أنيا 

 (. 9:42،ص2017 ،جرايسي) "رزمة تعويضات"الغربية، سُيمنح  المستوطنات في الضفة

 :الحروب 4.1.3

 :2006العدوان عمى لبنان عام  1.4.1.3

اـ حزب اهلل بعممية عسكرية أسفرت يق اثرعمى لبناف، حربًا شاممة  12/7/2006شنت ٍإسرائيؿ في 
آخريف وأسر اثنيف، وقد أعمف الحزب أف ىدفو األساسي  18عف مقتؿ ثمانية جنود إسرائيمييف وجرح 

مف وراء العممية، كاف أسر أكبر عدد مف الجنود لمبادلتيـ بأسرى لبنانييف محتجزيف في السجوف 
إلى ظيور الدعوات إلى المراجعة الشاممة لألداء  رب ضد لبناف،د أسفرت نتائج الحوق اإلسرائيمية.

قادرة عمى لالسياسي والعسكري في اسرائيؿ، كما كشفت تمؾ الحرب عف غياب القيادة السياسية القوية وا
رات اتخاذ قرارات ميمة، وتزايد اإلقرار بعدـ إمكانية تحقيؽ األمف إلسرائيؿ مف خالؿ االعتماد عمى القد

 (.62: 61ص ،2006لوحدىا )صالح،  العسكرية

وفي ظؿ تزايد الضغوط الشعبية ضد الحكومة التي يقودىا حزب كديما برئاسة اولمرت، وعدـ كفاءتيا 
 ائيمي المتقاعد إلياىو فينوغراد.االسر  في إدارة المعركة شكمت لجنة لتقصي الحقائؽ برئاسة القاضي

 (.113ص، 2007مجمة الدراسات الفمسطينية، )

في تقرير لجنة فينوغراد أف ىناؾ ثالثة أشخاص كانت إسياماتيـ في القرارات حاسمة، وىـ  وجاء
رئيس الحكومة إييود أولمرت، ووزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس األركاف المستقيؿ داف حالوتس، 
 وجاء في التقرير أف الثالثة مسؤولوف عف اإلخفاقات واألخطاء، وكذلؾ عف االنجازات التي أسفرت

 ،الجزيرة نت) ع عمى عاتؽ ىؤالء الثالثة أيضاً عنيا الحرب، وأف المسؤولية األساسية لإلصالح تق
2011) 
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إلى حكومة أولمرت باإلضافة إلى وزير الدفاع ورئيس األركاف  راد" االتياـ بالتقصيرووجو تقرير "فينوغ
لى القيادات اإلسرائيمية السابقة باعتبارىا لـ تعالج المشكالت الم تراكمة عبر السنوات الماضية، لكف وا 

ردود الفعؿ اإلسرائيمية التي أعقبت صدور تقرير المجنة انصبت عمى توجيو االنتقادات إلى رئيس 
كثير مف االنتقادات قد وجيت  الفشؿ وطالبوه باالستقالة، وكاف الحكومة باعتباره المسؤوؿ الرئيسي عف

 (2007المركز الفمسطيني لالعالـ، ) تقديـ استقالتو.إلى رئيس األركاف داف حالوتس الذي سارع الى 

طريقة إدارة الحرب كاف فييا إخفاقات خطيرة وفشؿ في طريقة اتخاذ القرارات  كما أظير التقرير اف
% 63 وعمى المستوييف العسكري والسياسي. األمر الذي انعكس سمبًا عمى شعبية أولمرت، فقد طالب

 25/8/2006استطالع نشرت نتائجو جريدة يديعوت أحرنوت في  باالستقالة، في يمييفاإلسرائ مف
لفشمو في قيادة الحرب عمى لبناف. كما رأت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء 

تونة اإلسرائيمي في حينو، أنو ينبغي عمى أولمرت أف يستقيؿ مف منصبو إال أنو رفض ذلؾ )مركز الزي
 (.24ص ،2009لمدراسات واالستشارات، 

أظيرت الحرب الخمؿ في حكومة أولمرت، ونتيجة لإلخفاؽ في قيادة الحرب عمى لبناف، ضعفت 
شعبية ىذه الحكومة، وتصاعدت حدة االنتقادات ألدائيا، وكذلؾ تصاعدت شعبية التيارات اليمينية 

 وتيارات اليميف المتشدد.

 :2006 حزيران في عمى غزهالعدوان  2.4.1.3

، اثر أسر حركة "أمطار الصيؼ"ولمرت الحرب عمى قطاع غزه تحت اسـ عممية نت حكومة ااعم
جيش اإلسرائيمي ، وشنت قوات ال2006يونيو  25حماس الجندي اإلسرائيمي، جمعاد شاليط، في 

. وكانت وزارة الصحة الفمسطينية قالت إف العممية أسفرت في المجمؿ 2006 حزيراف 28الحرب في 
جريدة المصري ) .آخريف 888طفاًل، فضاًل عف إصابة  62يًا، بينيـ فمسطين 225عف استشياد 

، وكانت أىداؼ إسرائيؿ المعمنة مف العدواف، منع إطالؽ الصواريخ مف قطاع  (2014-07-08 اليـو
 غزة باتجاه النقب الغربي، وتأميف إطالؽ سراح الجندي جمعاد شاليط. 

حممة " أمطار  خالؿبيا الجيش اإلسرائيمي بعض الباحثيف اعتبر اف طابع العمميات التي قاـ 
اسماعيؿ ىنية. ىو اسقاط حكومة  ،حكومة اييود اولمرتلعمى أف اليدؼ الحقيقي  دليال"، الصيؼ
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التحتية   وزير البفمف خالؿ تصريح ، بيذا اليدؼالحكومة اإلسرائيمية تجاىر  حيث جاىرت
"، ليس فقط ليدؼ مف حممة " امطار الصيؼأف ا الذي قاؿ ،بنياميف بف اليعاز في حينواإلسرائيمي 

الضغط مف أجؿ تسريع االفراج عف الجندي المختطؼ، بؿ أساسًا العمؿ عمى اسقاط الحكومة 
 (.2006النعامي موقع صالح ) .الفمسطينية بقيادة اسماعيؿ ىنية

 الصيف"عممية أمطار ىذا العدوان "ردود الفعل  الداخمية عمى 

 .قصؼ مكتب اسماعيؿ ىنية وقاـ بالتجواؿ في أنقاض المكتب المدمر استنكر الرئيس محمود عباس
أبمغت وسائؿ و بالعدواف قطاع غزة والضفة الغربية، مظاىرات منددة  مختمؼ محافظات في وخرجت و 

االعالـ الفمسطينية والعربية عف دعـ شعبي واسع لطمبات الخاطفيف مف أجؿ اطالؽ سراح السجناء 
 مقابؿ الجندي المخطوؼ. 

وقد  .رئيس الوزراءعمى استمرار جمسات الحكومة رغـ تدمير مكتب  ىنية أكد المتحدث باسـ حكومةو 
أعمف سكرتير الحكومة عف التحويؿ المؤقت لمحقائب الوزارية لموزراء المعتقميف في اسرائيؿ الى وزراء 

 (2006) مركز المعمومات حوؿ االستخبارات واالرىاب،  آخريف في قطاع غزة.

 حزب اهللموقف 

وصؼ الشيخ حسف نصر اهلل اميف عاـ حزب اهلل عممية اسر الجندي االسرائيمي جمعاد شاليط بمثابة 
ستحدد كيفية المعالجة المستقبمية لموضوع األسرى  ،عممية فارقة وتاريخية واعتبر اف نتائجيا،

 الفمسطينييف في السجوف االسرائيمية.

لجندي االسرائيمي بدوف مقابؿ. محذرا الحكومات العربية الى عدـ اطالؽ سراح ا "حماس"ودعا حركة 
)قناة  .االسيرمف أجؿ اطالؽ سراح الجندي  "المقاومة الفمسطينية"والمجتمع الدولي مف الضغط عمى 

 حزيراف(.   30، "المنار"

 :2006 العدوان عمى غزه في تشرين ثان 3.4.1.3

جديدة عمى قطاع غزة تحت  شف عممية الى 2006ير تشريف ثاف عاـ عادت حكومة اولمرت في ش
فر عمى شماؿ قطاع غزة، مما أس 2006 تشري ثافاسـ عممية غيوـ الخريؼ، وبدأت العممية مطمع 
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، وفؽ إحصائيات رسمية فمسطينية. وارتكب الجيش االسرائيمي، خالؿ تمؾ مواطنا 78عف استشياد 
ًيا، أغمبيـ مف النساء واألطفاؿ. )مجمة فمسطين 18العممية، مجزرة في بيت حانوف، أدت إلى استشياد 

 (108ص  ،2009الدراسات الفمسطينية، 

مواصمة الضغط   ـ1/11/2006يـو األربعاء قرر  األسرائيمي المصغرالمجمس الوزاري  وكاف
 ، واستكماؿ "الجاىزية واألىمية" لعممية عسكرية واسعة في القطاع. غزةقطاع  عمىالعسكري 

ف اسبوعا كامال استمر العدوا، و صواريخال خاليا إطالؽالمسمحيف و ب "المس" :اليدؼ المعمف ليذه الحممة
 .تشريف ثاف 7-1مف 

 :2008شباط  العدوان عمى غزه في 4.4.1.3

، أطمقت القوات اإلسرائيمية حممة برية وجوية عمى قطاع 2008فجر السابع والعشريف مف شباط عاـ 
، واستخدمت فييا المدفعية والدبابات، و المروحيات "الشتاء الساخف"ـ اسمتيا غزة، دامت خمسة أيا

وقؼ إطالؽ الصواريخ مف غزه عمى إسرائيؿ. وأسفرت العممية عمى  اليجومية والقاذفات، وذلؾ بادعاء
آخريف. وغّير اإلسرائيميوف اسـ  350فمسطيني، فضاًل عف إصابة  200غزة عف استشياد نحو 

ت مف القتاؿ مف بيت إلى بيت إلى دفع الثمف ثـ ػخمع الضرس، ووصواًل إلى اسـ الشتاء مرا 4العممية 
 (108ص  ،2009)مجمة الدراسات الفمسطينية، . الساخف

 :2009مطمع  2008 العدوان عمى غزه نياية  5.4.1.3

، 2008كانوف اوؿ  27شّنت إسرائيؿ بزعامة اولمرت عممية عسكرية واسعة عمى غزة، بدأت في 
 ،"الرصاص المصبوب"، واطمقت اسرائيؿ عمى حربيا ىذه المرة اسـ 2009كانوف ثاف  18وانتيت في 

واصابة اكثر  افمسطيني 1417وأسفرت الحرب عف استشياد  اسمتيا حركة حماس معركة الفرقاف.فيما 
وقد انيت  اسرائيميا واصابة اربعمئة. 13مف اربعة االؼ ودمار كبير في البنية التحتية، مقابؿ مقتؿ 

ستة اشير. وكبقية حروبيا عمى غزة  يوحماس برعاية مصرية دامت حوال بيف اسرائيؿالحرب ىدنة 
 .(27/12/2016الجزيرة نت) غزة. عقطاف ىدفيا وقؼ اطالؽ الصواريخ مف ادعت اسرائيؿ ا
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ار طائرة حربية إسرائيمية سمسمة غارات عمى عشرات المق 80وفي اليوـ األوؿ لمحرب، شّنت نحو 
األمنية والحكومية الفمسطينية )التي كانت تسيطر عمييا حركة حماس(، في آف واحد، ما أسفر عف 

 فمسطيني باليجمة الجوية األولى، غالبيتيـ مف عناصر الشرطة.  200مقتؿ 

وبعد مرور ثمانية أياـ عمى قصؼ الجيش اإلسرائيمي المكثؼ، اتخذت الحكومة اإلسرائيمية قراًرا بشف 
 سكرية برية عمى قطاع غزة، بمشاركة سالح المدفعية وجنود المشاة والدبابات. عممية ع

واستخدمت إسرائيؿ، أسمحة غير تقميدية ضد الفمسطينييف العزؿ كاف أبرزىا قنابؿ الفسفور األبيض، 
واليورانيوـ المخفؼ، الذي ظير عمى أجساد بعض القتمى، وفؽ تقارير صادرة عف خبراء ومراكز 

 سسات أوروبية. حقوقية ومؤ 

وأعمف رئيس الوزراء اإلسرائيمي آنذاؾ، أييود أولمرت، عف وقؼ إطالؽ النار مف جانب واحد، دوف 
يوًما مف بدء عممية "الرصاص المصبوب"، تاله في اليوـ التالي  23االنسحاب مف قطاع غزة، بعد 

 رائيمي مف القطاع. إعالف الفصائؿ الفمسطينية ىدنة لمدة أسبوع، كميمة النسحاب الجيش اإلس

فقد أدت عممية "الرصاص المصبوب"، إلى مقتؿ أكثر  ،وبحسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
صابة أكثر مف  100نساء ونحو  104أطفاؿ و 410فمسطينًيا بينيـ نحو  1436مف   5400مسف، وا 

صابة  10ا بينيـ إسرائيمي 13آخريف نصفيـ مف األطفاؿ. واعترفت السمطات اإلسرائيمية بمقتؿ  جنود وا 
 (29/12/2016وكالة االناضوؿ )آخريف.  300

 ردود االفعال 

يراف وحزب اهلل المبناني وفصائؿ   كاف ما يسمى محور الممانعة في المنطقة يتشكؿ مف سوريا وا 
"المقاومة" الفمسطينية متمثمة في حركتي "حماس" والجياد اإلسالمي، تؤيده السوداف والجزائر،. وفي 

مقابؿ كاف ما يسمى محور االعتداؿ يتشكؿ مف دوؿ مصر والسعودية واإلمارات والكويت والبحريف ال
واألردف، إضافة إلى أطراؼ لبنانية، تؤيده المغرب وتونس. وانعكست المواقؼ اإلقميمية مف الحرب 

ينما ب ،بحسب ىذيف المحوريف، فجاءت مواقؼ محور "الممانعة" مف خالؿ رسائؿ حماسية مف قادتيا
المركز الفمسطيني لالعالـ ) كانت مواقؼ محور "االعتداؿ" ىادئة وتميؿ إلى المحافظة السياسية.

27/8/2014) 
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واعتبرت العدواف رفضت تركيا الحرب اإلسرائيمية، ووصفتيا بالعدواف عمى قطاع غزة. مف جانبيا 
يدئة في غزة، بالتوازي مع إىانة يجب أف تعتذر عنيا لتركيا، التي كانت تبذؿ جيودًا "لتجديد الت

سرائيؿ". وعمى إثر ذلؾ، أعمنت أنقرة وقؼ ىذه الوساطة احتجاجًا.  وكالة )الوساطة بيف سوريا وا 
 (29/12/2016االناضوؿ 

بيف اسرائيؿ وحركة حماس وكما في كؿ حمالت العدواف عمى غزه انتيت الحرب بتجديد اليدنة 
كانوف الثاني وقفا  18رائيمي آنذاؾ إييود أولمرت في ، حيث أعمف رئيس الوزراء االسريةبوساطة مص

 يوما مف الحرب. 22إلطالؽ النار مف طرؼ واحد في غزة بعد 

وقاؿ أولمرت، إف القرار استجابة مف المجمس األمني المصغر لطمب الرئيس المصري آنذاؾ حسني 
 مبارؾ، والذي أعرب عنو في اتصاؿ ىاتفي بيف االثنيف.

ء الشرؽ األوسط المصرية، أف أولمرت أجرى اتصاال ىاتفيا بالرئيس المصري وأبمغو وأعمنت وكالة أنبا
 ،المركز الفمسطيني لالعالـ) ادرة المصرية لوقؼ إطالؽ النار."رد إسرائيؿ اإليجابي" عمى المب

2014) 

 :الالجئون 5.1.3

كموقؼ أولي. ىناؾ في مسألة "حؽ العودة" وافؽ أولمرت عمى إعادة خمسة آالؼ الجئ إلى إسرائيؿ، 
ألؼ الجئ إلى إسرائيؿ،  60 -50شيادة تقوؿ إف صائب عريقات فيـ أف أولمرت سيوافؽ عمى إعادة 

ألؼ عمى األقؿ. وروى أولمرت في مقابمة مع "ىمكور" أف أبو مازف  200 -100بينما توقع ىو عودة 
مازف يعترؼ بإسرائيؿ كدولة  قاؿ لو "إنو ال يريد المساس بطبيعة إسرائيؿ"، ومف ىنا استنتج أف أبو

ييودية، ولكف يبدو أف أبو مازف، كحاؿ عرفات في الماضي، قصد فقط "تيدئة" اإلسرائيمييف فيما 
 .(2016 مركز مدار،) .يتعمؽ بعدد الالجئيف الذيف سيحظوف بتجسيد حؽ العودة إلى إسرائيؿ

الرئيس الفمسطيني محمود عباس باف انو أبمغ  اعمف مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي اييود أولمرت لكف
وذلؾ  .اسرائيؿ لف تسمح بعودة اي الجئ فمسطيني في اطار اتفاؽ اقامة دولة فمسطينية في المستقبؿ

سنوات في اطار  10الجئ كؿ عاـ لمدة  2000ردا عمى تقارير قالت اف اولمرت اقترح استيعاب 
وقاؿ مكتب اولمرت اف   .ربية وقطاع غزةاتفاؽ إلقامة دولة فمسطينية عمى معظـ اراضي الضفة الغ
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وقد أكد اولمرت مجددا انو بموجب اي اتفاؽ مستقبمي لف تكوف  رئيس الوزراء لـ يعرض ذلؾ مطمقا،
  .ىناؾ اي عودة لالجئيف الفمسطينييف الى اسرائيؿ

يميوف الؼ الجئ فمسطيني في صحيفة ىآرتس االسرائيمية، وأكده مسؤولوف اسرائ 20وقد ورد رقـ عودة 
 (15/8/2008 -االخبار صحيفة) .مطمعوف عمى المسألة قبؿ اف ينفيو مكتب اولمرت

  :مشروع حل الدولتين 6.1.3

أف حمـ اليميف اإلسرائيمي ب 2008 ايموؿ 14 خطابو الذي القاه في فيصراحة أولمرت اييود  اعترؼ
عمى أساس دولتيف نييف، مع الفمسطي يى، ودعا إلى إقامة السالـقد انتفي أرض إسرائيؿ الكبرى 

 (.116 :115ص  2009. )صالح وآخروف، لشعبيف

شكؿ الياجس الديموغرافي دافعا لمكثير مف زعماء اسرائيؿ نحو تبني حؿ الدولتيف، وبرز ذلؾ جميا و 
في قوؿ أولمرت "إف االختيار بيف الرغبة في تمكيف كؿ ييودي مف السكف في أي مكاف أو جزء مف 

جود وبقاء دولة إسرائيؿ كدولة ييودية يستوجب التنازؿ عف أجزاء مف أرض أرض إسرائيؿ وبيف و 
نما ىو التجسيد الجوىري ليدؼ الصييونية المتمثؿ  "إسرائيؿ"، ىذا ليس تنازاًل عف الفكرة الصييونية، وا 

وظؿ اولمرت يشدد عمى ضرورة أف يبمور  ،في وجود دولة ييودية وديمقراطية في أرض إسرائيؿ"
خطًا حدوديًا واضحًا يعكس الواقع الديموغرافي، بحيث تحتفظ إسرائيؿ بالمناطؽ  ،وف ما اسماهاالسرائيمي
 مدار،مركز )وبالكتؿ االستيطانية الييودية والقدس الموحدة تحت سيادة إسرائيؿ.  األمنية

10/9/2014) 

عمى  هيف، باصرار حوؿ المناطؽ األمنية بيف الدولة اإلسرائيمية والفمسطيني اقواؿ اولمرت يرفستـ تو 
% مف مساحة الضفة الغربية، اضافة الى رفض التخمي عف 20السيطرة عمى غور األردف الذي يمثؿ 

% أيضًا مف مساحة الضفة، كما دعا 20السيطرة عمى القدس بحدودىا الموسعة والتي تشمؿ ما يقرب 
لتي وا ،وغيرىا و ادوميـغوش عصيوف، وارئيؿ ومعالياولمرت الى الحفاظ عمى الكتؿ االستيطانية مثؿ 

باحتساب مجاليا الحيوي(، وبرغـ كؿ ذلؾ قاؿ "أولمرت" ) % مف مساحة الضفة20قرابة  تشكؿ بدورىا
أماـ مؤتمر ىرتسميا اف رؤيتو لمحؿ السياسي مع الفمسطينييف، تتمثؿ في وجود دولتيف قوميتيف ييودية 

 (2014 ،)مركز التخطيط الفمسطينيف. وفمسطينية كحؿ أمثؿ يمبي التطمعات الوطنية لكال الشعبي
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وفي معرض حديثو لمقناة العاشرة االسرائيمية قاؿ اولمرت انو تحدث مع الرئيس ابو مازف عف عدـ 
تواجد اي اسرائيمي في غور االردف، اما بشأف القدس فقد قاؿ اف جميع االحياء التي تـ بناؤىا في 

، ولتكف العربية ستكوف تحت السيادة الفمسطينية القدس ستظؿ تحت السيادة االسرائيمية، واالحياء
. اما بالنسبة لمحـر القدسي والبمدة القديمة فستتنازؿ اسرائيؿ عف السيادة عاصمة الدولة الفمسطينية

عمييا، لصالح مجمس االمف الذي سيطمب منو تكميؼ خمس دوؿ باالشراؼ عمييا مف بينيا السعودية 
 واالردف.

٪ مف الضفة لتبقى تحت 6.3مع تبادؿ  67اىزا لمذىاب الى حدود العاـ واضاؼ اولمرت انو كاف ج
٪ مف اسرائيؿ لمفمسطينيف، مع نفؽ يربط بيف قطاع غزة والضفة 5.8السيادة االسرائيمية واف تنقؿ 

صحيفة القدس ٪ )6.3٪ مقابؿ 6.3تبادؿ متساوية ٪ وبذلؾ تكوف نسبة ال0.5بمساحة 
23/11/2015.) 

في عيد حكومة إييود  في مواقؼ الجانب اإلسرائيمي في المفاوضات إلى ذروتيا صمت "الزحزحة"قد و و 
ابتداء مف المواقؼ "المتقدمة" التي عرضتيا إسرائيؿ في المفاوضات التي بدأت في مؤتمر  ،أولمرت

( وانتياء بالمقاء الشخصي الذي عقد بيف 2007أنابوليس )الذي عقد في واشنطف في تشريف الثاني 
 ، والذي ذىب فيو أولمرت شوطا أبعد.2008انبيف في أيموؿ زعماء الج

إنو عرض  عمى القناة العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي، وقاؿ أولمرت في مقابمة ضمف برنامج "ىمكور"
عمى الرئيس محمود عباس انسحابا إسرائيميا كامال مف أراضي الضفة الغربية مع  2008في العاـ 

% 8.5% تضميا إسرائيؿ مف أراضي الضفة الغربية مقابؿ 3.6 1:1 تبادؿ لمناطؽ بنسبة حوالي
 %5.0تنقؿ كتعويض لمفمسطينييف مف األراضي الواقعة عمى تخوـ "الخط األخضر" وتخصيص 

لصالح الممر اآلمف بيف الضفة الغربية وقطاع غزة(، فضال عف استعداد أبداه أولمرت لمتخمي عف 
ودي" داخؿ القدس القديمة وفي حائط المبكى )لصالح سيادة دولية في السيادة االسرائيمية في "الحي اليي

منطقة ما يسمى بػ "الحوض المقدس" لمدينة القدس(، عمما أف اقتراح الرئيس كمينتوف )الذي عرض في 
( نص عمى احتفاظ إسرائيؿ بيذه المناطؽ. إلى ذلؾ وافؽ أولمرت عمى التخمي 2000كانوف األوؿ 

اإلسرائيمي في منطقة األغوار مقابؿ تواجد قوة متعددة الجنسيات. غير أف أبو عف التواجد العسكري 
فقط، وىي نسبة تبادؿ ال تتيح حال  %1.9مازف رفض االقتراح، ووافؽ عمى تبادؿ مناطؽ بنسبة 
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لمسألة كتؿ المستوطنات، مثؿ كتمة "أريئيؿ" شمالي الضفة )مثمما يتضح أيضا مف اقتراح الفمسطينييف 
أنابوليس(. وقدر أولمرت في مقابمة أدلى بيا فيما بعد، أنو كاف يمكف االتفاؽ عمى تبادؿ  في مؤتمر

 (2016 ،%) مركز مدار5.4يشمؿ ما نسبتو 

 ثرىا عمى التسوية السياسية وقضايا الحل الدائمأحكومات نتنياىو و  2.3

و بات زعيـ اليميف يرة ألنتحمؿ مواقؼ بنياميف نتنياىو بشأف قضايا التسوية مع الفمسطينييف أىمية كب
فيما يتولى نتنياىو ذاتو  2001االسرائيمي بال منافس، ىذا اليميف الذي يحكـ اسرائيؿ بتواصؿ منذ 

خالؿ فترة حكـ نتنياىو و وعمى مدى ثالث دورات انتخابية بدوف انقطاع،  2009الحكـ منذ عاـ 
الذي اسس لو جيبوتينسكي في  المتواصمة منذ قرابة تسع سنوات بدأ يتالشى اليميف التصحيحي

االكثر تدينا لصالح ظيور اليميف "المسياني"  ،1977منذ  ثينات القرف العشريف وقاد اسرائيؿثال
النخبة االشكنازية  انت في الماضي ميمشة لصالحوالذي شيد بروز نخب شرقية ك اتطرفومحافظة و 

لتي نادت بيا النخبة المؤسسة عمى مدى ، وياتي ىذا التحوؿ عمى حساب القيـ الديمقراطية االعممانية
  .(10ص ،2017 ،غانـابة اربعة عقود مف عمر اسرائيؿ )قر 

. وىي الحكومة الثانية (1996متو االولى كانت عاـ حكو ) وتشكمت حكومة نتنياىو الثانية في تاريخو
والعمؿ  كال مف احزاب الميكود وكاديما واسعا شمؿ ائتالفا تضمو . 2009آذار  31والثالثوف في 

سرائيؿ بيتنا و  انشقت كتمة العمؿ  2011كانوف الثاني  17شاس والبيت الييودي واالستقالؿ. وفي وا 
برئاسة إييود باراؾ إلى كتمتيف منفمصتيف: االستقالؿ والعمؿ. ثـ خرجت كتمة العمؿ مف االئتالؼ 

برئاسة تسيبي ليفني في أعضاء مف كتمة كاديما ليشكموا كتمة الحركة" تنوعاه"  7كما انشؽ  الحكومي.
 ) موقع الكنيست عمى االنترنت( 2012كانوف األوؿ  3

كانوف الثاني  22اثر انتخابات الكنيست التاسعة عشرة في  2013شكمت حكومتو الثالثة عاـ فيما ت
  .أقؿ مف عامْيف. لتتـ الدعوة الى انتخابات مبكرة ،وقد عممت لفترة قصيرة 2013

اسرائيؿ بيتنا التي انقسمت في تموز  –كتمة الميكود   2013عاـ  ميفي االئتالؼ الحكو شارؾ و 
 وقد ،الحركة الوطنية الميبرالية مف جية واسرائيؿ بيتنا مف جية أخرى –الى كتمتيف: الميكود  2014
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"  كتمة البيت الييودي وكتمة الحركةو  كتمة يش عتيدبيتنا"، -الميكوداضافة الى "ضـ االئتالؼ الحكومي 
 (2009، موقع الكنيست عمى االنترنت). تنوعاه"

ال شيء رفع نتنياىو شعار "شيئا لعممية السالـ بؿ  2013-2009ولـ تقدـ حكومتا نتنياىو بيف 
لمسمطة الفمسطينية" ورغـ اتفاقو مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى استئناؼ المفاوضات  مجاني

عف وعوده واستمر الجمود في عممية السالـ بموازاة  فاف نتنياىو تراجع ،بعد االفراج االسرى القدامى
ثـ انييار االئتالؼ الحاكـ في  ،التوسع االستيطاني وصوال الى شف حرب مدمرة عمى قطاع غزة

  .اسرائيؿ والمجوء الى االنتخابات المبكرة

ليميف ، ازداد توجو المجتمع اإلسرائيمي، نحو ا2009ومنذ تسمـ نتنياىو منصبو كرئيس لموزراء في 
بذؿ نتنياىو وحزب الميكود جيدًا منيجيًا لفرض ىيمنة الفكر السياسي اليميني و  ،واليميف المتطّرؼ

المتطرؼ واليميف الفاشي عمى الحيز العاـ في إسرائيؿ في مختمؼ المجاالت، وبينيا القضية 
سالـ مع وال يمقت نتنياىو شيئًا أكثر مف مقتو التوصؿ إلى الفمسطينية والموقؼ مف العرب. 

نما ييدؼ إلى فرض االستسالـ عمييـ. وىو يريد  الفمسطينييف، فيو ال يريد السالـ مع الفمسطينييف، وا 
استسالمًا فمسطينيًا سياسيا وفكريًا يتخمى عف حقوقيـ القومية، وعف روايتيـ التاريخية الفمسطينية، 

طينييف يتناقض مع أيديولوجيتو ويتبنى الرواية التاريخية الصييونية. فالتوصؿ إلى سالـ مع الفمس
الصييونية المتطّرفة المتمسكة باالحتالؿ واالستيطاف. فقد رفض نتنياىو اتفاقية أوسمو، وعّدىا كارثة 

 .(2017موقع العربي الجديد )بالنسبة إلسرائيؿ. 

 التيتشكمت حكومة نتنياىو الرابعة وىي الحكومة االسرائيمية الرابعة والثالثيف  2015ايار  14وفي 
 نائبًا. 59نائبًا مقابؿ معارضة  61بدعـ  بدايةحظيت 

مقعدًا وحزب جميعنا" كوالنو" بعشرة مقاعد وحزب 30وتشكؿ االئتالؼ بداية مف  حزب الميكود ولو 
مقاعد، ولكف في عاـ  6شاس سبعة مقاعد وحزب ييدوت ىتوراة ولو و  البيت الييودي بثمانية مقاعد

مقاعد ليضمف اغمبية مريحة بستة وستيف مقعدا.  5سرائيؿ بيتنا ولو نجح نتنياىو بضـ حزب ا 2016
 (BBC Arabic، 2016،موقع)
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التطرؼ والتوسع االستيطمني ووضع العقبات  في حكوماتو الثالث بدرجةولـ تختمؼ سياسات نتنياىو 
لد ترامب بعد وصوؿ الرئيس االمريكي دوناال سيما في طريؽ حؿ الدولتيف وصوال الى التنكر لو عمنا 

  .الى سدة الحكـ في الواليات المتحدة

 :القدس 1.2.3

فاإلسرائيميوف  ،في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي تعد قضية القدس مف اكثر القضايا تعقيدا وحساسية
حيث عممت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى وضع االستراتيجيات  ،يعتبرونيا عاصمتيـ األبدية

إلى تيويد مدينة القدس عمى أرض الواقع بشقييا الغربي والشرقي، وذلؾ عف الخاصة التي ترمي 
حاطة المدينة بالجدراف العازلة،  طريؽ زيادة أعداد اإلسرائيمييف فييا مف خالؿ إقامة المستوطنات وا 
إضافة إلى ممارسة سياسة الضـ والقضـ لألراضي العربية المجاورة واتباع مختمؼ الوسائؿ لمتضييؽ 

 سكاف الفمسطينييف لدفعيـ إلى ترؾ المدينة.عمى ال

وقد عممت الحكومات اإلسرائيمية ضمف استراتيجيات ترمي إلى منع إقامة اي تواصؿ جغرافي عربي 
داخؿ بمدية القدس، والعمؿ عمى إقامة كتؿ استيطانية داخؿ األحياء العربية، كما تـ وصؿ 

قامة الجدار العازؿ، لممدينة مف  المستوطنات خارج القدس بيا مما يخمؽ حزامًا أمنياً  عممت و  الشرؽ، وا 
 عمى إغالؽ جميع المؤسسات الفمسطينية في القدس.

% مف أراضي المدينة مقيدة تحت سيطرة 90وفيما يتعمؽ بسياسة التوسع والضـ أصبح ما يقارب  
 ألؼ عربي في القدس 60 -50% تحت السيطرة الفمسطينية، كما أف نحو 10االحتالؿ مقابؿ 

مما يعني ترحيميـ منيا، أو بقاءىـ خارج حدود المدينة،  ،الزرقاء() معرضيف لفقد بطاقة اليويةاصبحوا 
 20ويبمغ عدد األطفاؿ الفمسطينييف المحروميف مف التسجيؿ في بطاقات ىويات والدييـ ما يزيد عف 

ىدـ ما يزيد عمى ألفي ألؼ طفؿ، وذلؾ لتعزيز سياسة تيويد المدينة وطرد الفمسطينييف منيا، حيث تـ 
 (2016 .05 .22 ،الجزيرة نت) .2015  - 1967منشأة بيف عامي 

واإلجراءات المتبعة مف قبؿ إسرائيؿ في المدينة كانت وما زالت مستمرة وتتصاعد، حيث تـ الكشؼ 
عف مخططات لبناء آالؼ الوحدات السكنية داخؿ المستوطنات المحيطة بالقدس، مما يزيد 2009عاـ 

لفمسطينييف تعقيدًا، وقد أكدت الحكومة اإلسرائيمية الثانية والثالثيف برئاسة نتنياىو مف خالؿ وضع ا
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برنامجيا الوزاري أف القدس ستبقى العاصمة األبدية والموحدة لدولة إسرائيؿ، وىذه المسألة غير مقبوؿ 
في تموز  ي رمات غافجامعة بار ايالف فو الشيير بفي خطاب وىو ما اعمنو نتنياىوالتفاوض بشأنيا، 

، والذي اعتبر بمثابة البرنامج السياسي الذي يوضح الخطوط العريضة التي يمكف لمحكومة 2009
 (.25ص 2009القضية الفمسطينية )محارب، اإلسرائيمية التعامؿ مف خالليا مع 

ؿ القدس عمى بناء المزيد مف المستوطنات حو  2015 – 2009وركزت حكومتا نتنياىو الثانية والثالثة 
وبمدة سمواف  الشيخ جراح، وخاصة في ومصادرت اراض وعقارات الفمسطينييف في القدس الشرقية

لمدينة االصمييف الى جنوب المسجد االقصى، بيدؼ محاصرة الوجود الفمسطيني وتحويؿ اصحاب ا
 (  57ص ،2014 ،منصور) .اقمية

، حيث اتخذ 2010في القدس صيؼ وحدة استيطانية جديدة  1600وقد تـ االعالف عف قرار بناء 
ىذا القرار مف خالؿ المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في القدس، وبمصادقة وزير الداخمية اإلسرائيمي 
في حينو ايمي يشاي، وقد صدر ىذا القرار في ظؿ زيارة نائب الرئيس األمريكي جو بايدف لممنطقة في 

مفاوضات في ظؿ النب الفمسطيني حوؿ جدوى الجا ، وىو امر أثار جداًل واسعًا لدى2010حزيراف 
 (2007 مجمة البيادر السياسي،)التوسع االستيطاني. 

 :االستيطان 2.2.3

عاما ىي  25قرارا بانشاء اوؿ مستوطنة في الضفة الغربية منذ  2017اتخذت حكومة نتنياىو عاـ 
انشاء ىذه المستوطنة شماؿ راـ  ومف المزمع .عمر اتفاؽ اوسمو بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي

وحتى ادارة دونالد ترامب طالبت نتنياىو بالتوقؼ عف  ،وقد اثار القرار غضبا فمسطينيا ودوليا كبيرا .اهلل
 (31.3.2017 ع تمفزيوف دوتشيو فيمال االلماني،موق) المضي قدما في ىذا قرار.

الية، فيو يحقؽ لحكومة نتنياىو ىدفيف واالستيطاف يمثؿ أحد أبرز اقانيـ السياسة اإلسرائيمية الح
لغاء فكرة حؿ الدولتيفكـ، و اساسييف، ىما  االنسجاـ الداخمي بيف مكونات اليميف الحا   .ا 

بدأ المستوطنوف يتخوفوف مف تطبيؽ انسحاب  2005ومنذ االنسحاب مف مستوطنات قطاع غزة عاـ 
وغؿ في المؤسسات السياسية مماثؿ مف بعض مستوطنات الضفة الغربية، مما دفعيـ الى الت

اإلسرائيمية بمختمؼ أشكاليا، خاصة مع بروز التحوالت اليمينية في المجتمع اإلسرائيمية، وطاؿ ىذا 
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التوغؿ مختمؼ المؤسسات مثؿ الكنيست، والحكومة، والجيش، والمؤسسة المدنية، وباتت المستوطنات 
 ،2011ت، )نعيرا .سكاف الضفة الغربيةمف % 4-3وكأنيا مدف كاممة، حيث تبمغ نسبة المستوطنيف 

 (.190 ص

لمحكومة   نتنياىو رئيسا  أنو منذ انتخاب 2015وذكر تقرير اصدرتو "حركة السالـ االف" عاـ 
وحدة استيطانية  7683، جرى بناء 2015وحتى اعادة انتخابو في  ،2009"اإلسرائيمية"، في العاـ 

في المائة مف جميع البناء في المستوطنات، بيدؼ  61في "المستوطنات المعزولة" وحدىا، بنسبة 
ما يشير الى سيسة منيجية لدى الحكومة االسرائيمية الحالية ألؼ مستوطف جديد فييا،  35إسكاف 

لتغيير الواقع عمى االرض واالجياز عمى حؿ الدولتيف في ظؿ موافقة معمنة مف ادارة الرئيس االمريكي 
وحدة استيطانية جديدة قائمة  2534ف تكثيؼ عمميات البناء في كشؼ التقرير عكما  دونالد ترامب.

المركز ) .2015عمى أراضي الفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس المحتمتيف، خالؿ العاـ 
 .(21/2/2016-الفمسطيني لإلعالـ

 ر الىاشاقد  ،2013-200وكاف تقرير لنفس الحركة حوؿ االستيطاف في عيد حكومة نتنياىو الثانية 
كما صادقت ىذه الحكومة عمى  ،االؼ وحدة اخرى 8االؼ وحدة استيطانية والمصادقة عمى  7بناء 

 ،منصورؤر الى مستوطنات معترؼ بيا )بناء عشر مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وحولة اربع ب
 (. 56ص ،2014

المزيد مف اجراءات  مميار شيكؿ لتوفير 3.3قررت وزارة االمف االسرائيمي تخصيص  2017وفي العاـ 
، وىي مبالغ ستدرج ضمف موازنة اسرائيؿ لمعاـ يف والمستوطنات في الضفة الغربيةاالمف لممستوطن

 .(17/10/2017 ،48)موقع عرب  .بحسب المصادر االسرائيمية ،2018

ويرى خميؿ تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، انو في عيد نتنياىو 
 ؿالخمياصبحت  اصة في الخمس سنوات االخيرة، انتشر االستيطاف وتعمؽ في كؿ مكاف، حيثوخ

بؿ وايضا  جديدة، وحدة استيطانية 30 بناء ضمف الكتؿ االستيطانية الكبرى ليس فقط باالعالف عف
ؿ وتوسيع مستوطنة كريات اربع حتى تصؿ الى دي لمحي االستيطاني في قمب الخميبتشكيؿ مجمس بم

 (18/10/2017 ،وكالة معا) .السبعبئر 
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ويمتد "الحي الييودي" حسب ما يزعـ المستوطنوف مف عمارة قفيشة، وتربة الييود، ومنطقة تؿ الرميدة، 
ومنطقة الزيتوف، بما فييا حاجز الكونتينر، وشارع الشيداء، ومحيط مدرسة قرطبة والعيف الجديدة، 

ىيمي، وحارة الساليمة وغيث، وجزء مف حارة جابر ومنطقة البركة والسيمة، ومحيط المسجد اإلبرا
 40والجعبري، ووادي النصارى والحصيف، وشارع عثماف بف عفاف، وجميع تمؾ المناطؽ التي يسكنيا 

 ألؼ فمسطيني ستكوف تحت والية بمدية المستوطنيف الجديدة.

مكات في البمدة القديمة، وىو ما يفتح الطريؽ أماـ المستوطنيف لالستيالء عمى مزيد مف البيوت والممت
، )موقع االمارات  وتوسيع الحي االستيطاني، وصواًل إلى ضمو إلسرائيؿ.  (2017اليـو

ف ما يجري داخؿ البمدة القديمة مف إنشاء مجمس بمدي ، فاشباب ضد االستيطافبحسب تجمع و 
 .1997ـ الموقع مع السمطة الفمسطينية عا لبروتوكوؿ الخميؿ اإلغاء فعمي يعد لممستوطنيف

واعتبر التجمع اخطر ما في ىذا القرار انو يشكؿ مخرجا قانونيا يضمف التوسع االستيطاني عبر 
(، والتممص مف االلتزامات اإلسرائيمية. وخاصة H2( و)H1التنصؿ مف بروتوكوؿ الخميؿ وتقسيماتو )

مية، لذلؾ فإف شراءىا أو أف معظـ األراضي الفمسطينية في الخميؿ محمية قانونيًا أماـ المحاكـ اإلسرائي
 (.2017)موقع االمارات اليوـ،  السيؿمصادرتيا ليس باألمر 

الؼ  470 منيـ ،الؼ مستوطف 700( قرابة 2017يا )ويقطف في الضفة الغربية والقدس الشرقية حال
وتعكؼ حكومة نتنياىو عمى انشاء مستوطنة جديدة  الؼ في القدس الشرقية. 220في الضفة و
، مرورا 1948دا لتوسع استيطاني ضخـ يمتد مف كفر قاسـ في فمسطيف المحتمة عاـ ستشكؿ امتدا

بمنطقة زعترة قرب نابمس ليتصؿ بمستوطنة أرئيؿ، وصوال إلى منطقة األغوار في الشرؽ مف الضفة 
الغربية، وسيحدث ىذا االمتداد االستيطاني الشبيو بالسد اإلسمنتي فصال جغرافيا لياتيف المنطقتيف، 

 .(6/2017/ 8 الجديد،العربي ) وؿ دوف قياـ دولة فمسطينية مترابطة جغرافيا وسكانيا.ويح

وحدة  1600شرعت حكومة نتنياىو في بناء  ،2017وفي منتصؼ شير تشريف اوؿ اكتوبر 
 .(2017 /10/ 16 ،صحيفة الدستور االردنية)استيطانية جديدة في الضفة الغربية 

الذي اقرتو  360في الغاء القرار رقـ  1996نتنياىو االولى عاـ وتمثمت اوؿ خطوة اتخذتيا حكومة 
ما يعني اف اوؿ قرار لنتنياىو مباشرة بعد نيؿ حكومتو الثقة  ،حكومة رابيف والقاضي بتجميد االستيطاف
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وىو ما وضع حدا فيما بعد الي فرصة سالـ بيف الجانبيف وقضى عمى  ،كاف الغاء تجميد االستيطاف
  .ة فمسطينيةاحتماؿ قياـ دول

واالستيطاف في عيد حكومة نتنياىو يؤدي ثالثة أدوار رئيسية في السياسة العامة: الدور األيدلوجي 
 ،2011والذي يتمثؿ في نمو التيار الديني، والديني القومي، والدور الرمزي، والثقؿ السياسي )نعيرات، 

 (.190 ص

او قانوف تبييض المستوطنات التسوية كما اف حكومة نتنياىو بادرت الى سف ما يعرؼ بقانوف 
 1967ؤر التي بنيت بدوف ترخيص في االراضي المحتمة عاـ بواليادؼ الى "شرعنة" المستوطنات وال

)موقع . مستوطنة 16االؼ وحدة وبؤرة في  4ومف المفترض اف يشمؿ القانوف اكثر مف  باثر رجعي
  .(2016 ، 48عرب

شريكا فعميا معمنا لممستوطنيف في نيب االراضي الفمسطينية  وىو ما يعني اف حكومة نتنياىو اصبحت
  .والبناء عمييا

سجؿ رقـ قياسي في البناء في االحياء الييودية خمؼ الخط االخضر في القدس.  2012في العاـ و 
ومف المعطيات التي نشرتيا جمعية "عير عميـ" يتضح أنو في ىذه السنة نشرت وزارة االسكاف ومديرية 

وحدة سكف خمؼ الخط االخضر ويعد ىذا ارتفاعا دراماتيكيا  2.386رائيؿ عطاءات القامة اراضي اس
ارتفاع  (2013)شقة فقط. كما سجؿ في العاـ  726بالنسبة لممتوسط في العقد االخير والذي يبمغ 

حاد في عدد وحدات السكف التي اقرت لمبناء في لجاف التخطيط المختمفة. ويتبيف مف معطيات "عير 
وحدة  569و 2011وحدة في  1.772وحدة سكف مقابؿ  6.932اقر بناء  2012يـ" انو في العاـ عم
. وكانت خطط البناء االكبر اقرت في احياء غيمو، ىار حوما، جفعات ىمتوس جنوبي 2010في 

المدنية وبسغات زئيؼ ورمات شمومو شمالي القدس. وال تتضمف المعطيات قرار حث البناء في منطقة 
E1 أنو في العاـ الذروة ( التي نشرتيا )عير عميـمعاليو ادوميـ والقدس. ويتبيف مف المعطيات  بيف

، في عيد حكومة اولمرت بعد مؤتمر أنابوليس وقبيؿ 2008السابؽ في البناء في شرقي القدس كاف 
وحدة.  1.931وحدة سكف وصدرت عطاءات لػ  970فشؿ المسيرة السياسية. في ذاؾ العاـ اقر بناء 

 ،االعتراؼ الشكمي بحؿ الدولتيف() ، الذي القى فيو بنياميف نتنياىو خطاب بار ايالف2009وفي العاـ 
 –وحدة. وفي العامييف التالييف  1.021كاف عاما مميئا بالبناء في القدس حيث صدرت عطاءات لبناء 
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لبناء بسبب كاف ىناؾ تجميد لمبناء في المستوطنات وانخفاض في وتيرة اقرارات ا 2011و 2010
الضغط االمريكي المتصاعد مف جانب ادارة اوباما عمى اسرائيؿ. زيارة نائب الرئيس االمريكي جو 

 1.600اعتبر خط الفصؿ في المسألة، النو في اثناء الزيارة اقرت خطة القامة  2010بايدف في اذار 
 نتنياىولنقطة بدأ مكتب وحدة سكف في حي رمات شمومو واندلعت أزمة حادة بيف الدولتيف. ومف ىذه ا

يراقب بشكؿ مثابر اقرار خطط البناء خمؼ الخط االخضر، وبيف الحيف واالخر ردت الخطط او 
حيف اقرت فقط  2010شطبت عف جدوؿ االعماؿ بسرعة خوفا مف أزمة سياسية. وىكذا حصؿ في 

بدا  2012اـ وحدة سكف فقط. وفي الع 312اقر بناء  2011وحدة سكف لمبناء في القدس وفي  506
اف الضغط االمريكي ضعؼ أو كؼ عف التأثير وعميو فقد حؿ المجاـ عف لجاف التخطيط واقرت االؼ 
وحدات السكف. وقد صدر قسـ كبير مف اقرارات البناء بعد نجاح الخطوة الفمسطينية في االمـ المتحدة. 

وفي جفعات ىمتوس. ومع ذلؾ فاف معظـ الخطط التي اقرت منذئذ ىي في رمات شمومو، في غيمو 
وأقرت المجنة المحمية لمتخطيط والبناء في بمدية القدس أمس خطة القامة ستة فنادؽ مع اكثر مف ألؼ 

 .(2013 ،سما نيوز)موقع  .غرفة في منطقة جفعات ىمتوس في جنوبي  القدس

فة الغربية المشروع الوحيد لنتنياىو في ما يخص القضية الفمسطينية، ىو زيادة االستيطاف في الضاف 
تيطاف منذ توليو وتعزيزه، بما فييا القدس الشرقية المحتمة. وقد قطع نتنياىو شوطًا ميمًا في تعزيز االس

 .2009السمطة منذ 

ومؤخرا أثار فوز دونالد ترامب، برئاسة الواليات المتحدة األميركية، البيجة لدى نتنياىو و"معسكره 
مع اإلسرائيمي، وارتفعت األصوات في إسرائيؿ التي نادت إلى القومي". ولدى قطاعاٍت واسعٍة في المجت

الشروع في حممة استيطانية واسعة في الضفة الغمربية المحتمة، والقياـ بضـ ما يطمؽ عمييا منطقة 
)موقع  .% مف مساحة الضفة، أو ضـ جميع الكتؿ االستيطانية إلى إسرائيؿ62والتي تزيد عف  ،"ج"

 .(2017الجديد  العربي
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  :التي تم اقتراحيا او تشريعيا في عيد نتنياىو القوانين العنصرية 3.2.3

(، التفاصيؿ الدقيقة لحياة 2017حتى االف ) – 2009طالت القوانيف العنصرية في حقبة نتنياىو منذ 
. كما شددت مف استيدافيا لممراكز الحقوقية اإلسرائيمية، وخاصة 48الفمسطينييف، وخاصة فمسطينييو 

 حؽ جرائـ االحتالؿ واالستيطاف، أو ما تسمييا الحكومة االسرائيمية منظمات اليسار.التي تال

منذ  نتنياىو حكـ ابرز القوانيف والقرارات العنصرية التي تـ سنيا او اتخاذىا في عيدب وفيما يمي قائمة
 (9:42ص ،2017 ،جرايسي) .2009 عاـ 

فاؿ العرب البدو الذيف يعيشوف في (، ويضّر أساسا باألط2009) قانوف مخصصات األطفاؿ  -1
أبناؤىا التطعيمات  يتمؽلـ  التيعمى تقميص مخصصات األطفاؿ لمعائالت  النقب، حيث ينص

 الالزمة صحيا.

مواقع تصنيؼ مدف وقًرى ومناطؽ كالحكومة حرية (، ويمنح 2009قانوف الفعمية االقتصادية )  -2
 ضدليا. وىو ما يفتح الباب أماـ التمييز ذات أفضمية قومية وتخصيص الكثير مف موارد الدولة 

 العرب.
بما فييا أراضي  ( ويفرض خصخصة واسعة لألراضي2009تعديؿ قانوف دائرة أراضي إسرائيؿ ) -3

 الالجئيف الفمسطينييف في الداخؿ والخارج.
(، ويمنح وزير الداخمية سمطة مطمقة بإرجاء االنتخابات األولى 2009قانوف المجالس اإلقميمية )  -4

 ي مجمس إقميمي بعد تأسيسو لفترة غير محددة مف الزمف.أل
(، ويعفي مف العقاب 2010قانوف وقؼ اإلجراءات وشطب الممفات المتعمقة بخطة فؾ االرتباط ) -5

، وذلؾ في حاؿ لـ يفرض 2005كؿ شخص أديف بسبب نشاطو ضد فؾ االرتباط مع غزة عاـ 
 عميو الحكـ بالسجف. 

(، ويعود إلى عيد االنتداب البريطاني عمى 2010ألراضي الصادر )لقانوف تنظيـ ا 3تعديؿ رقـ  -6
 ”.أغراض عاّمة“(، ويخّوؿ وزير المالية مصادرة أرض لػ 1948 – 1917فمسطيف )

(، وبموجبو فإف األفراد العامميف في 2010قانوف حقوؽ لمخادميف بالخدمة العسكرية أو المدنية ) -7
 وف عمى امتيازات إضافّية.الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية يحصم
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المستوطنات “(، وبموجبو تستخدـ الدولة 2010عمى قانوف سمطة تطوير النقب ) 4تعديؿ رقـ  -8
 كأداة لنقؿ آالؼ الدونمات إلى عائالت ييودية خاصة الستخداماتيا الحصرية.” الفردية

االعتقاؿ القاسية  (، وييدؼ إلى تمديد سرياف إجراءات2010) "الجديد"اإلجراءات الجنائية قانوف  -9
 ارتكاب مخالفات أمنية.بيـ فيالمشتبيـ بالخاصة 

(. 2011مف المخصصات ) ،مخالفات جنائية في ارتكابيـقانوف تجريد أعضاء كنيست مشتبو  -10
 ."مخالفات جنائية" يـرتكابالويؤثر ىذا القانوف سمبا عمى أعضاء كنيست سابقيف أو حالييف 

(، وىو يستيدؼ 2011لدعـ مف جيات سياسية أجنبية )قانوف متطمبات الكشؼ عف متمقي ا  -11
 جمعيات حقوؽ اإلنساف، والمجموعات داخؿ إسرائيؿ التي تتمقى الدعـ مف حكومات أجنبية.

(، ويخوؿ وزير المالية تقميص التمويؿ الحكومي أو الدعـ لممؤسسة 2011قانوف النكبة الصادر ) -12
أو يحيي يوـ استقالؿ ” ييودية وديمقراطية“لة التي تقوـ بنشاط يعارض تعريؼ دولة إسرائيؿ كدو 
 .ذكرى النكبة(). الدولة أو يـو تأسيس الدولة عمى أنو يـو حزف وحداد

شخص ما  مكف (، ويسمح بسحب الجنسية اإلسرائيمية2011لقانوف المواطنة ) 10تعديؿ رقـ  -13
 أديف بالتجسس أو مساعدة العدو في وقت الحرب أو ارتكاب نشاطات إرىابية.

بمدة زراعية )يسكف كؿ منيا أقؿ مف  475(، ويتعمؽ بمجاف تعمؿ في 2011انوف لجاف القبوؿ )ق -14
عائمة( والتي بنيت عمى أراضي دولة، باألساس في النقب والجميؿ. ويمنح لجاف القبوؿ،  400

وىي أجساـ تقوـ باختيار المرشحيف لشراء سكف أو الحصوؿ عمى قسائـ أراٍض لمبناء، صالحية 
 ي قبوؿ المرشحيف أو رفضيـ.مطمقة ف

(، وىو يمنع أي فرد أو مؤسسة )خاصة أو 2011عمى قانوف أراضي إسرائيؿ ) 3تعديؿ رقـ  -15
عامة( مف بيع أرض أو إيجار ممؾ لفترة أطوؿ مف خمس سنوات، أو تمرير أو توريث حؽ الممكية 

ف ليس مقيًما في إسرائيؿ ىو كؿ إنسا” الغريب“ووفًقا لمقانوف، فإف ”. غرباء”الخاصة في إسرائيؿ لػ
صاحب الحؽ التمقائي بالقدوـ إلى إسرائيؿ بحسب قانوف  -أو مواطًنا فييا، أو ليس ييودًيا

 ”.العودة“
(، و يمنع الموطنيف اإلسرائيمييف أو 2011قانوف منع المس بدولة إسرائيؿ بواسطة المقاطعة ) -16

المؤسسات اإلسرائيمية أو المنظمات اإلسرائيمية مف العمؿ مف أجؿ فرض المقاطعة عمى 
 المستوطنات اإلسرائيمية.
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( ويرمي إلى تمديد سرياف إجراءات االعتقاؿ 2011) )االسرى( قانوف يتعمؽ بالمعتقميف األمنييف -17
 يـ في ارتكاب مخالفات أمنية.فيالقاسية الخاصة بالمشتبو 

مكانية (، ويتيح فرض قيود إضافية عمى 2012) 43تعديؿ قانوف أوامر السجوف رقـ   -18 حؽ وا 
 حصوؿ األسرى عمى مساعدة قانونية.

% عمى 35(، ويمنح تخفيض لمضريبة بنسبة 2012لقانوف ضريبة الدخؿ ) 191التعديؿ رقـ  -19
 ”.االستيطاف الصييوني“التبرعات لممؤسسات التي تسعى إلى تعزيز 

تثبيت إعفاء  ى( وىو يرمي إل2012 –قانوف اإلجراءات القضائية الجنائية )التحقيؽ مع المتيميف  -20
يـ أمنيا، وىـ في أغمبيـ فيمف ضرورة توثيؽ مجريات التحقيؽ مع المشتبو ”الشاباؾ”الشرطة و
 فمسطينييف.

(، ويضع عقبات مف الصعب تجاوزىا أماـ 2012عمى قانوف األضرار المدنية ) 8التعديؿ رقـ  -21
 لفمسطينية.في األراضي ا اإلسرائيمي األحتالؿالمواطنيف المتضرريف مف عمميات قوات 

األكثر إثارة ىذا قانوف المشروع ىذا  ويعتبر، "إسرائيؿ: الدولة القومّية لمشعب الييودي"قانوف  -22
إلى كونيا  "دولة ييودّية ديمقراطّية"لمجدؿ باعتباره يغير التعريؼ القائـ لدولة إسرائيؿ مف كونيا 

يؿ ىو حؽ حصري لمشعب ، وأف حؽ تقرير المصير في إسرائ"الدولة القومّية لمشعب الييودي"
  .2015قدمتو الحكومة مطمع  الييودي.

 مشروع قانوف يمنع اإلفراج عف أسرى متيميف بقتؿ إسرائيمييف في إطار صفقات تبادؿ أسرى. -23
 2015اليميني مطمع  "البيت الييودي"وقدمو حزب 

تنياىو االخيرة الوؿ مف والية نوفيما يمي عرض البرز القوانيف العنصرية التي اقرت خالؿ العاـ ا
  .2016اذار  -2015 تموز)

 :قوانين اقرت بالقراءة النيائية 1.3.2.3

 7/2015أقر بالقراءة النيائية مع انتياء الدورة الصيفية  ،قانوف اإلطعاـ القسري .1
عاما  20سنوات إلى  5قانوف رفع العقوبات عمى ممقي الحجارة عقوبة حد أقصى تتراوح ما بيف  .2

 7/2015ئية مع انتياء الدورة الصيفية أقر بالقراءة النيا
قانوف التفتيش الجسدي يجيز لكؿ شرطي أو جندي، في منطقة أعمف قائد الشرطة فييا أنيا منطقة  .3

ذات أخطار أمنية، أف يفتش اي شخص جسديا في الشارع، حتى مف دوف أف يكوف مشبوىا. 
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ت االحتماؿ لوقوع عنؼ والنص النيائي لمقانوف، جعؿ ىذه األنظمة مخففة في المناطؽ ذا
مجتمعي، وجرى تشديدىا حيث ما يسمى "أخطار أمنية"، وىذا البند األخير فاعؿ لعاميف كأمر 

 نائبا. 31نائبا مقابؿ  39بأغمبية  1/2/2016مؤقت قابؿ لمتمديد أقر بالقراءة النيائية يـو 
ات في السجف، وأي حكـ قانوف الحد األدنى لعقوبة القاء الحجارة إذ يفرض حد أدنى مف ثالث سنو  .4

 3/11/2015أقؿ مف ىذا يجب اف تقدـ لو ىيئة القضاة تبريرات مقنعة أقر بالقراءة النيائية يـو 
تمديد قانوف مؤقت لعاميف اضافييف يزيد العقوبات عمى مف ُيشغؿ أو ُيبّيت فمسطينيا مف الضفة  .5

 ،ب جرايسي،) 2016 /3/ 14اقر بالقراءة النيائية يوـ  22/2/2016 والقطاع دوف تصريح
 (.42 :9ص ،2017

 :قوانين اقرت بالقراءة األولى 2.3.2.3

  7/2015قانوف إعفاء توثيؽ التحقيقات مع األسرى أقر بالقراءة األولى في شير  .1
قانوف يفصؿ بيف التحريض عمى اإلرىاب وبيف التحريض عمى العنؼ قراءة أولى، وييدؼ إلى  .2

لفمسطينية، وبيف النشاط اإلرىابي لعصابات المستوطنيف، الفصؿ بيف نشاط المقاومة الشعبية ا
التي غالبا مع تعّرؼ بػ "التحريض عمى الكراىية" لتخفيؼ وطأة الجرائـ، وبالتالي المالحقات 

 .3/11/2015واألحكاـ أقر بالقراءة األولى 
يموليا في قانوف حكومي يستيدؼ الجمعيات والمراكز الحقوقية. وويمـز المراكز باالشارة إلى مف  .3

كافة مطبوعاتيا وتقاريرىا، والحمالت اإلعالنية، وأف يصرح كؿ مف يتحدث باسـ المراكز في 
ندوات بحضور ممثمي مؤسسات رسمية. وقد تـ تخفيؼ حدة القانوف لدى التصويت عميو بالقراءة 
األولى، إذ تـ شطب الزاـ كؿ موظؼ في المراكز بأف يبرز بطاقة عمى صدره تحمؿ اسمو 

جيات التمويمية. وجرى التخفيؼ في أعقاب اعتراضات دولية منيا واشنطف  وأقر بالقراءة وال
 .8/2/2016األولى يوـ 

إقرار بالقراءة األولى لتعديميف )قانونيف( لقانوف أساس الكنيست )قانوف اقصاء النواب( .4
الية نائبا ابعاد عضو كنيست عف الو  90ويقضي باتاحة المجاؿ أماـ أغمبية  28/3/2016 

 البرلمانية كميا، وبقاء المجاؿ أمامو لالستئناؼ إلى المحكمة العميا.
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يجيز فرض احكاـ  -محاكمة وعقاب وطرؽ عمؿ -إقرار بالقراءة األولى قانوف القاصريف .5
عاما، والقانوف مؤقت لمدة ثالث سنوات  14بالسجف عمى مف أدينوا بعمميات قتؿ وىو دوف سف 

    .28/3/2016لغرض الفحص 
انوف يمنح صالحيات أوسع لشعبة االستيطاف، يعفييا مف المشاركة في عطاءات، ويمنحيا ق .6

 23/7/2015ميزانيات أكبر أقر بالقراءة التمييدية  في 
قانوف يمنع منح تأشيرة لشخص أو جية تدعو لمقاطعة إسرائيؿ. أقر بالقراءة التمييدي و تبنتو  .7

  10/2015الحكومة في منتصؼ 
عاما وفرض أحكاـ بالسجف عمييـ. وينص القانوف عمى  14طفاؿ دوف سف قانوف محاكمة األ .8

 14أف مف تفرض عميو المحكمة حكما بالسجف، يبقى في مؤسسة مغمقة إلى أف يتـ عامو الػ 
  26/11/2015وينقؿ بعده إلى السجف أقر بالقراءة التمييدية في 

مطة خارجية، )يقصد السمطة مشروع قانوف ييدؼ لدفع تعويضات "لمالكي" أراض باتت تحت س .9
النائب بتسمئيؿ سموتريتش مف "البيت الييودي" ومعو النائب دافيد  20/7/2015 الفمسطينية(.

نائبا مف  44وأيد القانوف  30/12/2015أقر بالقراءة التمييدية يوـ  امسالـ ومف "الميكود"
 نائبا. 40االئتالؼ وأحدىـ مف "يسرائيؿ بيتينو" وعارضو 

ف يجعؿ العامميف في الجمعيات الحقوقية عمالء أجانب اقر بالقراءة التمييدية يوـ مشروع قانو  .10
شباط  8، عمى أف يتـ دمجو في قانوف الجمعيات، المقرر بالقراءة االولى يوـ 2016شباط  17

2016. 
مشروع قانوف يمـز كؿ فمسطيني مشتؾ مف الضفة والقطاع أماـ محاكـ االحتالؿ، أف يدفع  .11

أقر  30/11/2015ويضات التي يطالب بيا باىظة في المحاكـ، بنسبة مف التعكفالة مالية 
 .2016شباط  17راءة التمييدية يوـ بالق

تـ إقراره  7/2015يحّرض ضد متطوع في الجيش سنوات سجنا لمف 5تعديؿ قانوف يفرض  .12
 9/3/2016يوـ  بالقراءة التمييدية

عنات باركو  16/3/2016ب في السجؿ الجنائي إقرار بالقراءة التمييدية إبراز اإلدانة باإلرىا .13
 (. 9:42ص ،2017 ،ب جرايسي،) بالقراءة التمييدية

 



86 

 

 :الحروب 4.2.3

 القذائؼ لمئاتالحرب عمى غزة بذريعة تعرضيا  2012تشريف الثاني  14شنت إسرائيؿ يوـ 
مف ناحية،  وعند بدء الحرب كانت االنتخابات اإلسرائيمية عمى األبواب ،القطاعمف  ةصاروخيال

والظروؼ الدولية تنطوي عمى قدر مف الغموض يجعؿ الحرب مف وجية نظر قادة إسرائيؿ عمومًا 
خطوة غير حكيمة، وتزداد حدة المفارقة حينما يتضح أف احتماالت تحقيؽ إنجاز واسع متدنية ألسباب 

 يمكف أف يشجعو العالـكثيرة، ليس أقميا أىمية أف حكومة نتنياىو ال تحمؿ أي برنامج سياسي لمتسوية 
 (.135ص ،2013ويقبمو الفمسطينيوف )نحاس، 

وىي واعية تمامًا أف العديد مف دوؿ  "عامود السحاب"تحت اسـ  2012وقامت إسرائيؿ بحرب عاـ 
 المنطقة عاش ويعيش ما سمي بالربيع العربي حيث تـ اسقاط انظمة وتدمير دوؿ باكمميا. 

قائد الجناح العسكري لحماس أحمد الجعبري، وقد اتخذ المجمس باغتياؿ اسرائيؿ  2012وبدأت حرب 
الوزاري  المصغر )الكابينيت( قرار االغتياؿ وشف الحرب عمى غزه، عمى الرغـ مف توصؿ إسرائيؿ 

 (.2014 ،الفمسطيني لالعالـومصر إلى مسودة اتفاؽ بشأف التيدئة مع فصائؿ المقاومة )المركز 

حرب سمسمة مجازر أودت بحياة عائالت باكمميا مثؿ عائمة الدلو، وأبو ه الذوارتكبت إسرائيؿ خالؿ ى
أياـ  8حيث استشيد في ىذه الحرب التي استمرت  ،غارة عمى القطاع 1500زور، ونفذت أكثر مف 

مصابًا ثمثيـ مف  1222بينما وصؿ عدد المصابيف الى  ،طفالً  43يًا منيـ فمسطين 162اكثر مف 
صابة  5ت صواريخ المقاومة إلى قتؿ في المقابؿ أداالطفاؿ، و  آخريف  240إسرائيمييف بينيـ جندي وا 

 (.23/11/2012جريدة الشرؽ األوسط، بيف مدنييف وعسكرييف )

 :2012دوافع وأىداف حرب  1.4.2.3

دد وزير الدفاع اإلسرائيمي في حينو اييود باراؾ ثالثة أىداؼ لمعدواف عمى قطاع غزة وىي: )المركز ح
 (.2012حاث ودراسة السياسات، العربي لألب

 ترميـ قوة الردع اإلسرائيمية. .1
 ضرب القدرة العسكرية لمتنظيمات الفمسطينية.  .2
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 ضماف تيدئة طويمة يتوقؼ خالليا إطالؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ. .3

وكانت اسرائيؿ تيدؼ إلى استنزاؼ قدرة الردع لدى المقاومة الفمسطينية، في قطاع غزة عبر تدمير 
تحتية العسكرية والمدنية، لكف وقؼ إطالؽ النار لـ ينص عؿ نزع سالح المقاومة، وىو ما بنيتيا ال

عمى فشؿ اىداؼ الحرب، وكاف لمحرب ايضا أىداؼ سياسية مرتبطة بالمتغيرات  ااعتبرتو حماس مؤشر 
مرسي( إزاء ىذه محمد تكشاؼ تصرؼ مصر في عيد االخواف )في المنطقة أبرزىا رغبة إسرائيؿ اس

 (.13ص ،2013باتفاؽ كامب ديفيد، )ىالؿ،  ب، وباألخص مدى التزاـ نظاـ مرسيالحر 

 :نياية الحرب والمواقف االقميمية 2.4.2.3

لـ تشيد القاىرة مفاوضات غير مباشرة بيف الجانبيف، وزارت وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف 
قتيا في التواصؿ مع الجانب الفمسطيني آنذاؾ منطقة الشرؽ األوسط، واستعانت بالرئيس المصري و 

نوفمبر/ تشريف الثاني  21لمتوصؿ التفاؽ، وتـ إعالف اتفاؽ تيدئة مف القاىرة بعد أياـ قميمة في 
خالؿ مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة المصرية جمع كمينتوف مع نظيرىا المصري آنذاؾ محمد  2012

 . كامؿ عمرو

ف، ووجو رسالة واضحة إلى إسرائيؿ بأف "مصر الثورة" لف وأداف الرئيس المصري محمد مرسي العدوا
رئيس الوزراء المصري حينيا ىشاـ قنديؿ بزيارة  تقؼ مكتوفة األيدي أماـ ما يحدث في غزة، وقاـ 

 تضامنية إلى غزة ىي األولى مف نوعيا.

ؽ عبد ، وصؿ وزير الخارجية التونسي آنذاؾ رفيحيث، "جريئا"كما اتخذت تونس ىي األخرى موقؼ 
المركز الفمسطيني )وزيرا إلى غزة لمتضامف مع الفمسطينييف.  12السالـ مع وفد رفيع المستوى يتضمف 

 (. 2014 لالعالـ،

 ة:عمى قطاع غز  2014حرب  3.4.2.3

، لتشف حربا طنيف مف قبؿ حركة حماس في الخميؿتذرعت حكومة نتنياىو باختطاؼ وقتؿ ثالثة مستو 
يوما واطمقت عمييا اسـ الجرؼ الصامد. وقد بمغ  51، استمرت 2014عمى غزه في تموز  اضروس

نصفيـ مف  11،128طفال. فيما وصؿ عدد الجرحى الى  579شييدا بينيـ  2139 عدد الشيداء 
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فيما  .مجزرة بحؽ تسعيف عائمة فمسطينية 49النساء واالطفاؿ. وقد ارتكبت اسرائيؿ خالؿ ىذه الحرب 
، مسجدا 169منزال بشكؿ جزئي، و 13644نزال بشكؿ كمي، وم 2358دمر الجيش االسرائيمي 

اضافة الى تدمير برجيف سكنييف واثنيف تجارييف كانت تضـ مكاتب لمصحافييف. وادت ىذه الحرب 
ألؼ مواطف في كافة أنحاء القطاع، توزعوا عمى مختمؼ المدارس وبعض األماكف  466الى تشريد 

 التي كانت تؤوي العائالت.

 134ئر االقتصادية بأكثر مف ثالثة مميارات ونصؼ مميار دوالر، حيث تـ تدمير وقدرت الخسا
 67سرائيميا بينيـ مصنعا بشكؿ كامؿ، ما تسبب بتسريح ثالثيف ألؼ عامؿ. وفي المقابؿ قتؿ سبعوف ا

 .(81:72، ص2015 ،)محسف    جنديا

ة حماس وردعيا، وتدمير وقالت اسرائيؿ اف االىداؼ المعمنة لمحرب تمثمت في توجيو ضربة لحرك
 ،األنفاؽ. كما اف ىذه الحرب جاءت غداة توقيع اتفاؽ الشاطيء لممصالحة بيف حركتي فتح وحماس

 .(28/8/2014المركز الفمسطيني لإلعالـ ) ة رامي الحمداهللوتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني برئاس

وغادر الوفداف الفمسطيني  ،2014\8\4في القاىرة  بدأت المفاوضات غير المباشرة النياء الحرب
اياـ عف  6آب، وأعمنا عدـ التوصؿ التفاؽ، قبؿ أف يتـ اإلعالف بعد  20واالسرائيمي القاىرة في 

المركز الفمسطيني ) يوما. 22ىي األطوؿ حيث استمرت  التوصؿ التفاؽ، لتصبح ىذه المفاوضات
 (27/8/2014لالعالـ 

 :الالجئون 5.2.3

شكمة الالجئيف الفمسطينييف منذ البدايات األولى باعتبارىا مف أخطر الممفات يتعامؿ اإلسرائيميوف مع م
التي تواجو الدولة العبرية، لذلؾ عممت القيادات اإلسرائيمية عمى تبني نيج سياسة صاـر ضد إمكانية 

ت السماح بعودة الالجئيف الفمسطينييف أو أي جزء منيـ إلى األماكف التي ىجروا منيا، بؿ إف القيادا
لذلؾ  ،دا استراتيجيًا وجوديا السرائيؿياإلسرائيمية تجمع عمى ضرورة تصفية ىذا الممؼ باعتباره تيد

ويضيـ انصب اىتماـ تؿ ابيب عمى البحث عف إمكانية توطيف ىؤالء الالجئيف في البمداف العربية وتع
  .(91ص ،2007ابو عامر، )ماديًا وانياء ىذه القضية 
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ية وحتى السنوات التي شيدت انطالؽ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني وعمى مدار العقود الماض
واإلسرائيمي وصواًل إلى خارطة الطريؽ التي تبنتيا األطراؼ المعنية بتحقيؽ السالـ لـ يطرأ أي تغيير 
ف كانت  في التثقيؼ السياسي واأليديولوجي والحزبي اإلسرائيمي تجاه قضية حؽ العودة لالجئيف، وا 

 ،2007ينييف حؽ العودة )الزرو، عض األصوات الفردية الخافتة التي تطالب بمنح الفمسطىناؾ ب
الخوض   يسمحفاإلسرائيميوف ينظروف إلى قضية الالجئيف عمى أنيا محسومة بالرفض، وال (.216ص
أبدًا، ولطالما طالب نتنياىو الجانب الفمسطيني بضرورة التنازؿ عف حؽ العودة واالعتراؼ  يافي

وجود قرار اممي مف رغـ . عمى الائيؿ دولة ييودية كشرط أساسي مف أجؿ التقدـ في عممية السالـباسر 
فاف حكومة نتنياىو  ،ينص صراحة عمى عودة الالجئيف الى ديارىـ التي شردوا منيا وتعويضيـ 194

 ترفض اي حديث حوؿ عودة اي منيـ.  ،عمى االخص

وفي ظؿ عدـ قدرتو عمى اقناع المجتمع الدولي بحؿ وفي سياؽ تحركو ضد الالجئيف وحؽ العودة، 
(، فاف نتنياىو يحاوؿ إقناع الدوؿ المانحة UNRWAوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )

الوكالة وتمويميا. وىو ما ترفضو الدوؿ االعضاء في االمـ المتحدة بما فييا ىذه بالتوقؼ عف دعـ 
 (4/7/2017صحيفة  النيضة  االسبوعية السورية، ) كندا وحتى الواليات المتحدة نفسيا.

كما دعت اسرائيؿ إلى إعادة النظر في تفويض وكالة الغوث، عبر إعادة  تعريؼ الالجئ الفمسطيني، 
وشطب مبدأ توريث الصفة مف جيؿ آلخر. واالكتفاء بأف الالجئ ىو الذي غادر فمسطيف عاـ 

ب، أو أبوييف الجئيف، ال يعتبروف الجئيف، وال تشمميـ . أما الذيف ولدوا بعد ىذا التاريخ، مف أ1948
، وال تشمميـ رعاية وكالة الغوث، والتزاماتيا في 194العممية التفاوضية، وال ينطبؽ عمييـ القرار 

 (26/9/2017جريدة الدستور االردنية ) .، بحسب الزعـ االسرائيميمياديف خدماتيا المختمفة

  :مشروع حل الدولتين 6.2.3

األحزاب اإٍلسرائيمية في برامجيا السياسية عمى طرح مجموعة مف المواضيع السياسية قبؿ إجراء  دأبت
أي دورة انتخابية جديدة، وفي مقدمتيا كيفية إدارة عممية التسوية السممية، ورؤيتيا لمدولة الفمسطينية 

كعاصمة ليذه الدولة، المقترحة، وقضية االستيطاف والمستوطنات، وحدود دولة إسرائيؿ، وقضية القدس 
 والسياسة الخارجية اإلسرائيمية، ومسألة ييودية الدولة.
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عف إصدار برنامجو االنتخابي، كالعادة ليذه االنتخابات، ألف ذلؾ  2009وامتنع حزب الميكود منذ 
، الذي أعمف 2009غير ضروري، كما أسقط اإلشارة إلى خطاب نتنياىو في جامعة بار إيالف عاـ 

و المبدئية عمى حؿ الدولتيف، ألف ىناؾ أمورا أكثر إلحاحًا، عمى حد تعبير أحد وزراء فيو موافقت
، توحيد قواه 2009الميكود، وكاف الحزب قد قرر قبيؿ معركة االنتخابات لمكنيست الثامنة عشرة عاـ 

 ؿ حزب الميكود يغيب عفوظ .في ىذه االنتخابات وخوضيا في قائمة موحدة مع حزب إسرائيؿ بيتنا
ب الصداـ مع برامجو االنتخابية رؤيتو الصريحة حوؿ الدولة الفمسطينية المستقبمية، في محاولة لتجن

لكف في واقع األمر فإف  ،ادارة اوباما( التي تبنت مبدأ حؿ الدولتيف بشكؿ قوياالدارة االمريكية )
رائيؿ كدولة ييودية دوف يتطمع إلى إسوجود فكرة قياـ دولة فمسطينية، و الميكود بزعامة نتنياىو يرفض 

مجمة الدراسات الفمسطينية، عالقة مع مستقبؿ دولة فمسطينية قد تقوـ بأي شكؿ أو صورة كانت )
 (.152ص ،2009

وقد أعرب بنياميف نتنياىو عف استحالة قياـ دولة فمسطينية تتمتع بكؿ حقوؽ الدولة، ال في ظؿ ياسر 
 غدًا، كما أف قرار المجنة المركزية لحزب الميكود ممـز عرفات، وال في ظؿ أي قيادة أخرى ال اليوـ وال

ألي قائد ليكودي في المستقبؿ بقراره رفض قياـ دولة فمسطينية كحؿ لمصراع، وأف حزب الميكود لـ ولف 
يقبؿ يومًا بقياـ دولة فمسطينية، وأف أقصى ما سيقدمو ىو حكـ ذاتي بدوف سيادة لمفمسطينييف، وبالرغـ 

حزب الميكود اعتبروا قياـ دولة فمسطينية حسب تصوراتيـ الخاصة بشكؿ محدد  مف أف بعض أعضا
(. فاف موقؼ 148 :147 ص ،2009ئيؿ كدولة ييودية )أبو جزر، وبمساحة، يعد إنقاذًا إلسرا

نتنياىو وحكومتو وحزبو الميكود وائتالفو اليميني، جميعيـ افصحوا بصراحة عف موقفيـ الحقيقي بالغاء 
وذلؾ بعد تولي دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في البيت االبيض وتساوقو مع مواقؼ اليميف  حؿ الدولتيف
  .الرافض لحؿ الدولتيف ،االسرائيمي

اباف حكومة نتنياىو الثالثة، قاؿ نائب وزير الجيش اإلسرائيمي داني دانوف:" إف  2013وحتى في عاـ 
ذا الحكومة اإلسرائيمية تعارض حؿ الدولتيف لشعبيف"،  وأنو لـ يجر أبدًا أي نقاش حوؿ ىذه المسألة، وا 

طرحت لمنقاش ستمقى معارضة معظـ وزراء الميكود وحزب البيت الييودي، كما تحدث دانوف عف 
البناء االستيطاني في القدس المحتمة قائاًل:" إف الحكومة تستطيع البناء بحسب ما تراه وفي كؿ مكاف 

، االف صحيفة فمسطيفشاء، ولكننا نفعؿ ما نريد" )أف يقوؿ ما ي ترغب فيو، والمجتمع الدولي يستطيع
 (.15ص ،9/6/2013
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نجد اف حزب البيت الييودي ينادي بضـ الضفة  ،وبنظرة سريعة الى طبيعة االئتالؼ اليميني الحاكـ
ما ا ،في حيف يطالب حزب اسرائيؿ بيتنا بالغاء اتفاقية اوسمو وطرد السمطة الفمسطينية ،الغربية كاممة

رض اعدـ جواز التنازؿ عف اي جزء مف "شاس" و"ييوديت ىتوراه" فيعمناف صراحة المتدينيف "حزبا 
 والقدس الشرقية.  اسرائيؿ" بما فييا الضفة 

 :()االعتراف المفظي بحل الدولتين خطاب بار ايالن 1.6.2.3

ىو إلى تبني نيج متشدد ( ومنذ تشكيميا بزعامة نتنيا2013-2009ة الثانية والثالثوف )عمدت  الحكوم
حياؿ قضايا التسوية النيائية مع الفمسطينييف، فقد تعاممت مع ىذه القضايا عمى أنيا محسومة وغير 
مطروح التفاوض، وطرحت تصوراتيا بشأف ىذه القضايا في خطاب نتنياىو في جامعة "بار ايالف" في 

سطينييف عمى القبوؿ بسياسة األمر ، حيث بدا واضحًا أف نتنياىو يريد إرغاـ الفم2009تموز عاـ 
الواقع، وبالتالي اراد لممفاوضات اف تدور حوؿ القضايا اليومية والحياتية التي مف شأنيا تحسيف 

في عيد غوط الدولية وخصوصًا األمريكية )الوضع االقتصادي لمفمسطينييف، وعمى الرغـ مف الض
ومة نجحت في التغمب عمى تمؾ الضغوط اوباما( التي مورست عمى حكومة نتنياىو، فإف ىذه الحك

عف طريؽ اإلعالف عف قبوؿ المفاوضات المباشرة مع الفمسطينييف دوف شروط مسبقة مف جية، 
 (.89ص ،2011ودة مف جية أخرى )بني جابر، وتجميد االستيطاف لفترة زمنية محد

لو عف القبوؿ بحؿ ، وتحدث خال2009وفيما يخص خطاب بار ايالف الشيير الذي القاه نتنياىو عاـ 
الدولتيف، فقد كشؼ نتاف إيشؿ، الرئيس السابؽ لطاقـ مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

، كاف 2009والمقرب منو، عف أف حديث نتنياىو عف حؿ الدولتيف خالؿ خطاب بار إيالف، عاـ 
عميحاي أتالي، في غايتو كسب الوقت فحسب. وقاؿ ايشؿ لمراسؿ صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 

إف "خطاب بار إيالف كاف فكرتي. لقد عممت أنو سيمنحنا الكثير مف اليدوء. وقمت  ،2017\5\26
 – 48ال؟". )موقع عرب لنتنياىو إف عميؾ أف تتحدث أو تعمؿ. ماذا ييمؾ إذا تحدثت قمي

26/6/2017) 

وواوضح عشية  ،إيالف وبالفعؿ تراجع نتنياىو عف اعترافو بحؿ الدولتيف الوارد في خطاب بار
( أنو لف تقاـ دولة فمسطينية طالما أنو يتولى رئاسة الحكومة. وبعد تولي 2015) االنتخابات  األخيرة
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موقع يؿ عف حؿ الدولتيف )تراجع الحديث في اسرائ ،الرئيس ترامب السمطة في البيت االبيض
 (2015المصدر، 

خالؿ حديثو، في خطاب بار ايالف، عف مواصمة وقد تبدت عدـ جدية نتنياىو بشاف حؿ الدولتيف مف 
بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وأف القدس ستظؿ العاصمة األبدية إلسرائيؿ، وعدـ 
السماح بعودة الالجئيف، وبقاء السيطرة التامة عمى الحدود إلسرائيؿ، كما طالب الفمسطينييف باالعتراؼ 

 .لقياـ الدولة الفمسطينيةبييودية الدولة اإلسرائيمية كشرط 

وبصعود قوة احزاب اليميف المتطرؼ واليميف الديني الحمفاء الطبيعييف لحزب الميكود، مثؿ حزب 
)البيت الييودي( المفداؿ الجديد و)ييدوت ىتوراه( وحركة شاس. فقد تحاد القومي و)إسرائيؿ بيتنا( واال

ى ىي التي تشكؿ االئتالؼ الحاكـ في اسرائيؿ ارتفعت نسبة المعاديف لحؿ الدولتيف، وباتت ىذه القو 
 (28/10/2014صحيفة تايمز اوؼ اسرائيؿ ) .( بزعامة بنياميف نتنياىو2017حاليا )

يقود المنطقة سوى الى مزيد مف التعقيد والتوسع  حالؼ بيذه التركيبة ال يمكف لو افومف الواضح اف ت
  .المنطقة برمتيافي الصراع  ي والغاء حؿ الدولتيف وتاجيجاالستيطان
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 بين حكومة اولمرت وحكومات نتنياىو رنةالمقا( 8)جدول 

 المحور
 الحكومة

القوانين  الحروب حل الدولتين الالجئون القدس االستيطان
 العنصرية

عيد اييود 
 اولمرت
2006-
2009   

استعداد لتجميد 
االستيطاف 

واالكتفاء بضـ 
كتؿ الكبرى ال

مقابؿ تبادؿ 
 اراض بنسب

ومع  .يةمتساو 
تواصؿ  ذلؾ

االستيطاف في 
عيد اولمرت 

ولـ  دوف توقؼ
يتـ تجميده 
حتى لثالثة 

شيور كما فعؿ 
نتنياىو عاـ 

2013 

استعداد لتقسيـ 
القدس ضمف 
 اتفاؽ سالـ 

الموافقة عمى 
عودة عدد 

محدود ضمف 
جدوؿ زمني 

في اطار اتفاؽ 
وايجاد  ،سالـ

حؿ لقضية 
 الالجئيف 

االقرار بحؿ 
 الدولتيف ضمف

 1967حدود 
مع تبادؿ 

اراض بنسب 
صغيرة 

 ومتساوية 

شنت حربا 
 عمى لبناف
في تموز 
راح  2006

ضحيتيا 
اكثر مف 
مف  1200

المدنييف 
المبنانييف 
وحوالي 
مقاتؿ  500

مف حزب 
واصيب اهلل. 
 5قرابة 
االؼ 

 اخروف.

كما شنت 
حكومة 

اولمرت اربع 
ضد  حروب
 غزةقطاع 

بيف عامي 
2006-
راح  2009

ضحيتيا 
ابة الفي قر 

في عيد 
حكومة اولمرت 
 6اقر الكنيست 

قوانيف عنصرية 
ابرزىا قانوف 

المواطنة 
الموجو اساسا 
ضد المواطنيف 

الفمسطينييف 
داخؿ الخط 
 االخضر 
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 المحور
 الحكومة

القوانين  الحروب حل الدولتين الالجئون القدس االستيطان
 العنصرية

ثالثة شييد و 
  يحجر االؼ 

عيد بنياميف 
نتنياىو 
2009-
عاـ )  2017
ىذه  اعداد 
 (الدراسة

حكومات 
نتنياىو وخاصة 

االخيرة 
 المتشكمة عاـ

ىي  2015
حكومات 

مستوطنيف 
 ويميف متطرؼ 

ونتنياىو وحزبو 
 الميكود يعنبراف 

االستيطاف 
قضية جوىرية 

وقفو )  افورفض
رغـ تجميده 

المعمف لثالثة 
اشير بضغط 

عاـ  امريكي
2013 ) 

وفي عيده تمت 
الموافقة عمى 

بناء اوؿ 
مستوطنة في 
الضفة الغربية 

منذ توقيع اتفاؽ 
اوسمو قبؿ ربع 

القدس 
اسرائيمية 
وموحدة  
وعاصمة 

 اسرائيؿ االبدية

وركزت 
حكومتا نتنياىو 
الثانية والثالثة 

2009 – 
عمى  2015
زيد مف بناء الم

المستوطنات 
حوؿ القدس 

ومصادرة 
اراض وعقارات 

الفمسطينييف 
في القدس 

الشرقية، 
وخاصة في 
الشيخ جراح 
وبمدة سمواف 
جنوب المسجد 

االقصى، 
بيدؼ محاصرة 

الوجود 

عدـ االعتراؼ 
ئيف بالالج

والسعي 
الغالؽ وكالة 

اونروا( الغوث )
والتركيز عمى 
 ييودية الدولة 

رفض صريح 
لحؿ الدولتيف 
واالستعاضة 
عنو بفكرة 

السالـ 
 االقتصادي 

شنت حكومة 
نتنياىو 
حربيف 

مدمرتيف 
ضد قطاع 
غزه عامي 

2012 
راح  1014و

ضحيتيما 
 2300قرابة 
 شييد 

 13حوالي و 
 الؼ جريح

شرع الكنيست 
في عيد 

 نتنياىو بيف 
ستة واربعيف 

قانونا عنصريا 
بالقراءات 
 المختمفة 
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 المحور
 الحكومة

القوانين  الحروب حل الدولتين الالجئون القدس االستيطان
 العنصرية

و قرف. وى
صاحب شعار 
" اريئيؿ مثؿ 

 تؿ ابيب"

وفي العاـ 
وحده  2014

صادقت حكومة 
نتنياىو عمى 
خطط لوضع 

 35اليد عمى 
الؼ دونـ مف 

االراضي 
الزراعية في 

 الضفة الغربية  

الفمسطيني 
وتحويؿ 
اصحاب 
المدينة 

االصمييف الى 
 اقمية 

وقد تـ االعالف 
عف قرار بناء 

وحدة  1600
تيطانية اس

ي جديدة ف
القدس صيؼ 

2010   
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 :الخاتمة

وىو صاحب  ،مف تنصيب نفسو زعيما لميميف االسرائيمي بال منازعتمكف نتنياىو  اثبتت ىذه الدراسة اف
ا اوقؼ تنفيذ اتفاقية اوسمو وامتنع عف عندم 1996السبؽ في عرقمة عممية السالـ مرتيف، االولى عاـ 

والثانية حاليا حيث الغى مبدأ حؿ الدولتيف مف التداوؿ  ،مواصمة نقؿ االراضي لمسمطة الفمسطينية
السياسي، في ظؿ تأييد امريكي واضح تمثؿ في امتناع الرئيس االمريكي دونالد ترامب عف ذكر حؿ 

المريكي ديفيد فريدماف الذي اعتبر اف اسرائيؿ ال تحتؿ الدولتيف مطمقا، اضافة الى تصريحات السفير ا
   .الضفة الغربية واصفا االحتالؿ بانو احتالؿ مزعوـ

ويعد نتنياىو مف اكثر زعماء اسرائيؿ ايمانا وبشدة بأيدولوجية إسرائيؿ الكبرى، ويظير ذلؾ جميًا في 
وكتاب "كيؼ يفوز الغرب"، اما  ،كتاباتو وخاصة كتاب "مكاف بيف األمـ" وكتاب "محاربة اإلرىاب"

المطالبة بقتؿ  ذيف ال يجدوف حرجا فيشركاؤه في االئتالؼ الحاكـ فجميـ مف الفاشييف والعنصرييف ال
عمى الرابعة نتنياىو حكومة محميـ، وقد عممت  لمستوطنيفينييف وتيجيرىـ مف ارضيـ واحالؿ االفمسط

او ضد الشعب الفمسطيني في  1948ينيي اقرار اكثر القوانيف عنصرية وفاشية سواء ضد فمسط
الضفة وقطاع غزه وخاصة فيما يتعمؽ باالستيالء عمى االراضي الفمسطينية والتوسع االستيطاني، 

  .1948والتاسيس لنظاـ فصؿ عنصري اضافة الى قوانيف تميز ضد فمسطيني 

نياىو" اال بقدر ما تسمح نتلمرت" واخرى "او ؽ في اسرائيؿ بيف حكومة يمينية "ويمكف القوؿ انو ال فر 
ليا الظروؼ الدولية واالقميمية بالتوسع واالستيالء عمى اراضي الغير والمضي في رؤية اقامة اسرائيؿ 

  :مدرسة اولمرت" كاف ابرزىاروقات بيف "مدرسة نتنياىو" و "ومع ذلؾ رصدت الدراسة عدة ف .الكبرى

قسيـ القدس مف حيث المبدأ في حيف كانت حكومة اولمرت مستعدة لمتوصؿ الى تسوية تشمؿ ت .1
  .استبعدت حكومات نتنياىو ىذا الخيار كميا

في حيف  ،ابدى اولمرت قناعة واضحة باستحالة ديمومة االحتالؿ واعمف جيارا عف ضرورة انيائو .2
ال يعترؼ نتنياىو بوجود احتالؿ ويصر عمى اف الضفة الغربية جزء ال يتجزأ مف اسرائيؿ واف 

 مثؿ حيفا بالنسبة لو.  مستوطنة اريئيؿ
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خاض اولمرت مفاوضات مع الجانب الفمسطيني وصفيا الرئيس عباس نفسو بانيا كانت جادة  .3
 في حيف خاض نتنياىو لعبة عالقات عامة لـ تيدؼ الى اي تسوية ،ومثمرة

واجو نتنياىو ضغطا امريكيا في عيد اوباما بيدؼ التقدـ في عممية التسوية واصطدـ بادارة اوباما  .4
 في حيف عممت حكومة اولمرف بتنسيؽ وانسجاـ اكثر مع االدارة االمريكية 

في حيف  ،السالـ االقتصادي" كبديؿ لمتسوية السياسيةزت حكومات نتنياىو عمى ما يسمى "رك .5
 عممت حكومة اولمرت عمى التوازف بيف السياسي واالقتصادي.   

تجدر االشارة الى ما قالو ف المتطرؼ، االسرائيمي السريع نحو اليمي وبخصوص عوامؿ االنزياح 
باف الجميور االسرائيمي يميني بطبعو وبنيتو تاريخيا كونو يصنؼ  "يغاؿ عيالـ"المؤرخ االسرائيمي 

انو شعب نخبوي فوؽ  وبالتالي فانو ينظر الى نفسو عمى ،نفسو كشعب اختاره اهلل وميزه عمى االخريف
ء في الفترات العصيبة التي احتاجت فييا اسرائيؿ لمدعـ . مؤكدا اف "حكـ اليسار" جانواميس البشر

 .والتفيـ الدولييف، ولـ يكف بسبب االيماف بالعدالة او المساواة

اتماـ التسوية السممية مع الفمسطينيف وقياـ دولة اليميف االسرائيمي يرفض  وقد استنتجت ىذه الدراسة اف
ت قوى دومبررات وجوده االيديولوجية، لذا عم الف ذلؾ يتعارض مع مرجعيات ىذا اليميف ،فمسطينية

فاغتالت رابيف  ،ائيمي لمجرد تفكيره الجدي بحؿ الصراع سممياف الى التخمص مف كؿ زعيـ اسر ياليم
 وتصدت لشاروف واودعت اولمرت السجف، وتوجت نتنياىو " ممكا" لميميف بال منازع.  وىكذا يستمر

" التصحيحي" الى  نيمتطرؼ مع التحوؿ مف اليميف العممالمع االسرائيمي نحو اليميف اانزياح المجت
مجتمع ، فيما تتراجع قوة اليسار الصييوني العمماني باضطراد لصالح ومنغمؽ يميف ديني محافظ

اذا لـ يتـ فرضيا  ،ينعكس سمبا عمى التسوية في المنطقة، وىو بالتأكيد ما ييودي اكثر تزمتا وانغالقا
 امر ما زاؿ يبدو بعيد المناؿ.  وىو ،مف قبؿ القوى العظمى
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 :الدراسة نتائج

 :االخرى التي توصمت الييا الدراسةومن ابرز النتائج 

منعت احزاب اليميف االسرائيمي قياـ السالـ في المنطقة وذلؾ عف طريؽ اغتياؿ اسحؽ رابيف  -1
ات والوقوؼ في وجو توجو شاروف لالنسحاب مف بعض مناطؽ الضفة بعد انسحابو مف مستوطن

مع العمـ اف اليسار  ،وصوال الى محاربة اييود اولمرت وايداعو السجف بدعوى الفساد ،غزه
الصييوني لـ يفكر في عممية التسوية جديا عمى مدى سنوات حكمو التي امتدت قرابة ثالثة عقود، 

ب اال بعد االزمة االقتصادية والضغط االمريكي اليادؼ لمشروع في عممية تسوية اثر انتياء حر 
  .الخميج الثانية

سياسة توسع استيطاني  2001واصمت احزاب اليميف والحكومات اليمينية وخاصة منذ العاـ  -2
ومصادرة لالراضي الفمسطينية وبناء جدار الضـ، االمر الذي جعؿ مف حؿ الدولتيف شبو 

 مستحيؿ، وكؿ ذلؾ جاء ضمف سياسة مدروسة ىدفت لمنع قياـ دولة فمسطينية.
فالفروقات بيف  ،يف واليسار في اسرائيؿ ليس مفيوما واضحا كما في بقية دوؿ العالـاف مفيوـ اليم -3

التياريف تكاد تختفي عند الحديث عف الصراع العربي االسرائيمي، كما اف معسكر اليسار الذي 
 ال يقدـ بدائؿ اقتصادية وال سياسية لما يطرحو اليميف.  ،اصبح في اضعؼ احوالو

الحاكـ في اسرائيؿ بطبيعة تكوينو غير قادر عمى االستمرار في حاؿ الشروع اف االئتالؼ اليميني  -4
لذا مف المستبعد اف تفكر الحكومة االسرائيمية في اي مسار تفاوضي  ،باي عممية تسوية

  .(2017)حاليا
لذا مف المتوقع  ،يشكؿ االستيطاف عنصرا جامعا لكؿ مكونات االئتالؼ اليميني الحاكـ في اسرائيؿ -5

وخاصة بعد مواقؼ ادارة الرئيس االمريكي  ،سع عمميات البناء ويتمدد االستيطاف ويتعمؽاف تت
  .دونالد ترامب المؤيدة لالستيطاف واعترافيا بالقدس عاصمة السرائيؿ

شيدت فترة حكـ اولمرت توسيعا وتعميقا لمبناء االستيطاني رغـ تعيداتو اماـ العالـ بعدـ توسيع  -6
لذي تؤكده تصريحات رئيس مجمس المستوطنات في الضفة " يشع" الذي وىو االمر ا ،االستيطاف

 قاؿ انيـ بنوا في عيد اولمرت ليس اقؿ مف عيد اي حكومة اخرى. 
اظير التحالؼ اليميني الذي يقوده نتنياىو انو االقدر عمى اقناع الناخب االسرائيمي برؤيتو  -7

  .الرافضة لمسالـ والتسوية والمغذية لكؿ اسباب الصراع
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اكدت الدراسة مواصمة المجتمع االسرائيمي االنزياح نحو اليميف واليميف المتطرؼ واصبحت  -8
شخصيات شوفينية مثؿ بينيت وليبرماف وغيرىما رموزا في السياسة االسرائيمية ولـ تعد اجندتيما 

 وافكارىما ىامشية كما كاف االمر بالنسبة الى كيانا او ليفينغر.
اف المجتمع  " دعامة عرش الرب" لمدكتور احمد رفيؽ عوض،و دراسة اكدت الدراسة ما ذىبت الي -9

كما كاف في العقود الثالثة او االربعة مف  ،صييونيا قوميا واالسرائيمي بات اكثر ييودية وتزمتا من
  .تاريخ قياـ اسرائيؿ
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 :التوصيات

الحتالؿ وحؿ المحافظة عمى الكيانية الفمسطينية حتى ولو في اضعؼ اشكاليا وعدـ التسميـ ل .1
 ث باتالسمطة الفمسطينية بيدؼ الحفاظ عمى عنواف وكيانية فمسطينية ميما كانت ضعيفة حي

اليميف الحاكـ يعمؿ فعال عمى الغاء وشطب القضية الفمسطينية كميا، مستفيدا مف المناخيف 
الحكـ في  االقميمي والدولي المتمثميف في تحطيـ الدوؿ والجيوش العربية ووصوؿ دونالد ترامب الى

  .الواليات المتحدة 
المضي قدما في اتماـ المصالحة وتعزيز دور منظمة التحرير كممثؿ شرعي وحيد لمشعب  .2

  .الفمسطيني لمتمكف مف مواجية محاوالت االلغاء والشطب مف قبؿ اليميف الحاكـ في اسرائيؿ
تحوؿ النظاـ الدولي مف  ع بدءمواصمة الجيود الدبموماسية وتعزيز خارطة التحالفات الفمسطينية م .3

ور االمريكي الذي اثبت انحيازه الفاضح \الى نظاـ متعدد االقطاب ووقؼ الرىاف عمى الد احادي
السرائيؿ وتبنى كؿ مواقؼ اليميف االسرائيمي المتطرؼ وىو ما تمثؿ في قرار الرئيس االمريكي 

 . ابيب الى القدس دونالد ترامب االعتراؼ بالقدس عاصمة السرائيؿ ونقؿ سفارتو مف تؿ
تعزيز جبية المقاطعة لالحتالؿ واالستيطاف عمى الساحتيف الدولية واالقميمية وفضح سياسات  .4

 .BDSودعـ جيود  .اليميف االسرائيمي القائمة عمى العنصرية والفاشية
 ،دراماتيكي في السياسات االسرائيمية نحو فكر التسوية عدـ التعويؿ في المدى المنظور عمى تحوؿ .5

  .ذا مف الميـ نقؿ المعركة الى الساحة الدولية واالستفادة مف تجربة جنوب افريقيال
تنفيذ برامج تعزز صمود المزارعيف والفالحيف في وجو االستيطاف وتعزيز صمودىـ عمى االرض  .6

 واتباع سياسات تفضيمية لجعؿ العمؿ في الزراعة مجد اقتصاديا الصحابو. 
مى الساحة الدولية توضح مخاصر جنوح اسرائيؿ نحو اليميف تنفيذ برامج وحمالت اعالمية ع .7

 المتطرؼ وخاطر ذلؾ عمى السمـ واالمف في المنطقة والعالـ، وابراز الطابع الفاشي ليذا اليميف.
بمورة خطة تحرؾ فمسطينية ذات امتداد اقميمي ودولي لمحاصرة الرواية االسرائيؿ وكشؼ زيؼ  .8

   .ادعاءاتيا المناىضة لمسالـ
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 :المصادر والمراجع

 والدراسات  الكتب

الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده االقتصادية واالجتماعية  (:2006أبو جابر، ابراىيـ. ) -
، تحرير: عبد الحميد الكيالني، مركز واألمنية: تأثيرات األمف في الحراؾ السياسي في إسرائيؿ

 دراسات الشرؽ األوسط. عماف،

، رسالة ماجستير غير موقؼ حزب الميكود مف الدولة الفمسطينية(: 2009) أبو جزر، يوسؼ. -
 منشورة، جامعة القدس.

. المؤسسة العربية لمدراسات حؽ العودة مقدس وقانوني وممكف(: 2001) أبو ستو، سمماف. -
 لبناف. والنشر.

 فمسطيف. -غزه ، دار فمسطيف لمطباعة والنشر،الصراع في إسرائيؿ(: 2006أبو شومر، توفيؽ. ) -

.. الرؤية التاريخية والسموؾ الموقؼ االسرائيمي مف قضية الالجئيف(: 2007) .عدناف ،ابو عامر -
 السياسي. دمشؽ  

 ػ   1(: السيطرة الصييونية عمى وسائؿ اإلعالـ العالمية، دار عمار،  ط1984أبو غنيمة، زياد. ) -

 تاف.، تؿ أبيب: زموريا بيالسياسة والحكـ في إسرائيؿ(: 1985أرياف، آشر.) -

. رؤساء الحكومات سرائيؿ الرؤساء: رؤساء الكنيست.إ(: 2006.)حسف أسامو والرفاعي، األشقر، -
 صفحات لمدراسات والنشر.

 ، مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية، راـ اهلل.تاريخ القضية الفمسطينية(: 2010) االشيب، نعيـ. -

. مركز دراسات الوحدة إسرائيؿالسموؾ السياسي لمييود الشرقييف في (: 2003) امارة، محمد. -
 العربية، لبناف.
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: المشيد 2005، تقرير مدار االستراتيجي المشيد السياسي والحزبي(: 2005) امارة، محمد. -
)مدار(،  ، أسعد غانـ )تحرير(. المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية2004اإلسرائيمي في العاـ 

 فمسطيف.-راـ اهلل

، القدس في قضايا الحؿ النيائي ستحقاؽ الجولة وقضايا الحؿ النيائي،ا(:  2012) بارود، نعيـ. -
 ، العدد الثاني. 20مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية( مجمد 

. مكتبة الحصاد المر لمساداتية -وعد بوش... بمفور الجديد(: 2005) الباقوري، عبد العاؿ. -
 مصر. -مدبولي، القاىرة 

جمعية الدراسات  .نظرة عمى األحزاب والحركات السياسية اإلسرائيمية(: 1985) .بدر، كاميميا -
 فمسطيف. -العربية. القدس

، مكتبة االحزاب الدينية االسرائيمية فمسفة التاريخ والمعاصرة-الجسر(: 2001البدري، جماؿ.) -
 مصر. -مدبولي الصغير، القاىرة

، مركز دراسات الشرؽ ؿ إلى القضية الفمسطينيةقياـ دولة إسرائيؿ المدخ(: 1998) بركات، نظاـ. -
 االردف. –. عماف 3ط األوسط،

 ، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطيةمف ييودية الدولة حتى شاروف(: 2005بشارة، عزمي.) -
 غمسطيف. -)مواطف(. راـ اهلل

. المركز حركة شاس دراسة حالة -جدلية الديني والسياسي في إسرائيؿ(: 2006) بشير، نبيو. -
 فمسطيف.-)مدار(. راـ اهللاإلسرائيمية الفمسطيني لمدراسات 

ـ عمى عممية 2009أثر نتائج االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة (: 2011) بني جابر، حسيف. -
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. التسوية السممية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي

 فمسطيف. -نابمس

 مصر -(: منيجيات البحث االجتماعي واإلعالمي. دار المعرفة، القاىرة2000) سامية. جابر، -
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 ،التخطيط االسرائيمي في القدس: استراتيجيات السيطرة والييمنة(: 2016جباريف، يوسؼ. ) -
 فمسطيف.-مدار(. راـ اهلللفمسطيني لمدراسات االسرائيمية )المركز ا

- . ، يف.. تقرير القوانيف العنصرية والداعمة لالحتالؿالكنيست العشر (: 2017) جرايسي، برىـو
 . راـ اهلل فمسطيف 31/7/2017مدار(: لفمسطيني لمدراسات االسرائيمية )المركز ا

، تحرير ، المشيد اإلسرائيمي2009المشيد االقتصادي، تقرير مدار (: 2009) جريس، حساـ. -
 فمسطيف. -ر(. راـ اهللمدا)اإلسرائيمية المركز الفمسطيني لمدراسات  ىنيدة غانـ،

، منظمة (1939 -1918تاريخ الحركة الصييونية، الجزء الثاني )(: 2017) جريس، صبري. -
 التحرير الفمسطينية، مركز األبحاث.

، السياسة الدولية، عدد إشكاليات الجغرافيا والديموغرافيا في إسرائيؿ(: 2008) جمعة، محمد. -
172 . 

 .الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرةالموسوعة (: 1998الجيني، مانع. ) -

 .1909 -1897موقؼ الدولة العثمانية مف الحركة الصييونية ت(:  د، ط. )د، حالؽ، حساف. -

، المركز الفمسطيني 2جزء ،اطاللة عمى القضية الفمسطينية(: 2009حمداف، عبد المجيد. ) -
 فمسطيف. -لقضايا السالـ والديمقراطية. راـ اهلل

: الحراؾ السياسي في إسرائيؿ بأبعاده االقتصادية واألمنية واالجتماعية(: 2006) ر، عزيز.حيد -
التحوالت االقتصادية في إسرائيؿ وأثرىا في الحراؾ السياسي، تحرير عبد الحميد الكيالني، مركز 

 االردف. -دراسات الشرؽ األوسط. عماف

 االردف. -الكرمؿ لمنشر، عماف، دار معسكر اليميف الصييوني(:  1988خالد، محمود.) -

، تحرير كميؿ منصور، 2004، دليؿ إسرائيؿ العاـ األحزاب السياسية(: 2004) خميفة، أحمد. -
 لبناف. –مؤسسة الدراسات الفمسطينية. بيروت 
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(: الحركة الصييونية. جذورىا الفكرية والدينية وتأثيراتيا 2017) شيرزاد. عيوني وخايؼ، خيرة، -
 الجزائر. -ي. دراسة، جامعة الجيالني بونعامةعمى العالـ العرب

، مركز البحوث والدراسات الجذور التاريخية لحزب الميكود )التكتؿ((: 1996) درويش، مرواف. -
 فمسطيف. -الفمسطينية. نابمس

(: مختارات مف مقاالت وخطابات، إصدارات أجودات إسرائيؿ 1972) روزنيايـ، يعكوؼ. -
 العالمية. القدس.

، مركز االبحاث، رابطة الجامعييف. المتدينوف في المجتمع اإلسرائيمي(: 1990) ح.الزرو، صال -
 فمسطيف. -الخميؿ

: آفاؽ التسوية لمصراع العربي ـ2015إسرائيؿ ومستقبميا حتى عاـ (: 2007) الزرو، نواؼ. -
مركز اإلسرائيمي في إسرائيؿ وتوجياتيا إزاء الدولة الفمسطينية، تحرير: عبد الحميد الكيالني، 

 دراسات الشرؽ األوسط.

، مؤسسة الدراسات الفمسطينية. الدولتيف –القضية الفمسطينية وحؿ الدولة (: 2014) زريؽ، رائؼ. -
 لبناف. -بيروت

، تحرير 2011، دليؿ إسرائيؿ العاـ إسرائيؿ خمفية أيديولوجية وتاريخية(: 2011) زريؽ، رائؼ. -
 لبناف. -وتبير  كميؿ منصور، مؤسسة الدراسات الفمسطينية.

- . . جامعة مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األوسط وأبعاده اإلقميمية والدولية(. 2011) زعرب، حاـز
 غزه. –األزىر 

، دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث األحزاب والحكـ في إسرائيؿ(: 1988) السعدي، غازي. -
 االردف. -الفمسطينية. عماف

)األحزاب،  -2009انتخابات الكنيست  -نتخابي اإلسرائيميالنظاـ اال(: 2009) السعدي، غازي. -
 -تشكيؿ الحكومة، برامجيا السياسي(، دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية. عماف

 االردف.
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العقيدة الييودية وأثرىا عمى األحزاب اإلسرائيمية اليمينية المعاصرة عرض (: 2015) السيد، عماد. -
 -رائيؿ بيتنا، شاس، ييدوت ىتوراه"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزةالميكود، إس" ونقض

 فمسطيف.

، أوراؽ إسرائيمية، 2006صورة الوضع االجتماعي في إسرائيؿ العاـ (: 2007) سيرسكي وآخروف -
 فمسطيف. –)مدار(. راـ اهلل اإلسرائيمية ، المركز الفمسطيني لمدراسات 37عدد 

: 2003تحرير(، االنتخابات اإلسرائيمية ) قضايا االقتصاد في االنتخابات (:2003سيؼ، إبراىيـ.) -
 مصر.-األمف أواًل، مركز األىراـ، القاىرة

، عالـ القوى الدينية في إسرائيؿ بيف تكفير الدولة ولعبة السياسة(: 1994) الشامي، رشاد. -
 الكويت المعرفة.

، مركز الزيتونة 9معمومات رقـ. تقرير حزب كاديما(: 2009) ) تحرير(. صالح. محسف. -
 لبناف. –لمدراسات. بيروت 

، مركز الزيتونة ـ2009التقرير االستراتيجي الفمسطينية لسنة (: 2009) صالح، محسف وآخروف. -
 لبناف. -لمدراسات واالستشارات. بيروت

)تحرير( عماد جاد، االنتخابات  القضايا االقتصادية في االنتخابات(: 1999صبحي، مجدي.) -
: اليوية، األمف، االقتصاد، التسوية، مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية. 1999سرائيمية اإل

 مصر-القاىرة

 لبناف. –، بيروت 3(: التاريخ الييودي العاـ، دار الجيؿ ػ ط1991) طعيمة، صالح. -

 ية.، دراسة إستشرافمركز الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي والحموؿ المطروحة)د.ت(:  أحمد. عايش، -

 -، االىمية لمنشر والتوزيع. عمافمنيجية البحث في العمـو االنسانية(: 2006) نبيؿ. عبد اليادي، -
 االردف
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: رؤية موضوعية لجذور التطرؼ في المجتمع فتاوى الحاخامات(: 2010عبد الوىاب، منصور. ) -
 مصر. -اإلسرائيمي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة

، المؤسسة مأزؽ التسوية السياسية لمصراع العربي  اإلسرائيمي(: 2003) العثماف، عثماف. -
 لبناف. -الجامعية لمدراسات والنشر. بيروت

، التحوؿ نحو اليميف في ظؿ عممي التسوية -الرأي العاـ اإلسرائيمي(: 2008) عسيمة، صبحي. -
 مصر. -مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة

تحوؿ الرأي العاـ اإلسرائيمي نحو اليميف والتسوية السممية لمصراع (: 2008) ي.عسيمة، صبح -
 –، رسالة ماجستير منشورة، كمية االقتصاد والعموـ السياسية، جامعة القاىرة العربي اإلسرائيمي

 مصر.  -القاىرة

ة، مركز ، دراسات إقميمياألحزاب وأثرىا في رسـ السياسة اإلسرائيمية(: 2006) العموي، محمد. -
 الدراسات اإلقميمية.

، دار اآلفاؽ الجديدة. الموضوعية والتحميؿ في البحث اإلجتماعي(:  1983) عمر، معف. -
 لبناف -بيروت

، معيد دعامة عرش الرب: عف الديف والسياسة في إسرائيؿ(: 2011) أحمد رفيؽ. عوض، -
 مصر. -البحوث. القاىرة

، المركز 2017فيذي، تقرير مدار االستراتيجي بدال مف الممخص التن(: 2017غانـ. ىنيده. ) -
 فمسطيف.  –الفمسطيني لمدراسات االستراتيجية )مدار(. راـ اهلل 

، المركز الفمسطيني تحدي الييمنة االشكنازية -اليامشيوف في إسرائيؿ(: 2005) غانـ، أسعد. -
 فمسطيف. -لمدراسات اإلسرائيمية )مدار(. راـ اهلل

، 2010الفمسطيني سنة  -قراءة موجزة في المشيد اإلسرائيمي(: 2011) الكيالي، عبد الحميد. -
تقدير استراتيجي، مركز الزيتونة  2010ورقة عمؿ حمقة نقاش القضية الفمسطينية تقييـ استراتيجي 

 لبناف. -لمدراسات واالستشارات. بيروت
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سات والنشر، ، المؤسسة العربية لمدراتاريخ فمسطيف الحديث(: 1990) الكيالي، عبد الوىاب. -
 لبناف. –بيروت 

، 1988-1948االستراتيجيات العسكرية لمحروب العربية االسرائيمية (: 1991الكيالني، ىيثـ. ) -
 مصر. -مركز دراسات الوحدة العربية، القاىرة

: دراسة في األحزاب والجماعات الدينية الديف والسياسة في إسرائيؿ(: 1999) ماضي، عبد الفتاح. -
 مصر.  -رىا في الحياة السياسية، مكتبة مدبولي. القاىرةفي إسرائيؿ ودو 

 ، دار سراس لمنشر. تونسجذور االستعمار الصييوني في فمسطيف(:  1990) المحجوبي، عمي. -

 –. الجرؼ الصامد العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزه(: 2015)تحرير(. ) صالح محسف، -
 لبناف. -يروت. ب22العصؼ المأكوؿ. مركز الزيتونة لمدراسات. ممؼ

-2002(: التقريػر االسػتراتيجي العربػي 2003مركػز االىػراـ لمدراسػات الػسياسية واالسػتراتيجية ) -
 مصر. -. القاىرة2003

مستقبؿ العالقة يف إدارة (: 2009مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، التقدير االستراتيجي ) -
 . ار الفمسطينيأوباما وحكومة نتنياىو وانعكاساتيا عمى المس

 .37ػ 24/ 3: دار الحساـ،، موسوعة تاريخ الصييونية (:1997) .المسيري، عبد الوىاب -
 مصر. -القاىرة

(: معجـ األعالـ والمصطمحات الصييونية واإٍلسرائيمية، المركز 2009) منصور، جوني. -
 .1الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ) مدار(، ط

 -، مركز الدراسات االسرائيمية )مدار(، راـ اهللواالستيطافاسرائيؿ (: 2014) منصور، جوني. -
 فمسطيف.

 -، مؤسسة الدراسات الفمسطينية. بيروت2011دليؿ إسرائيؿ العاـ (: 2011) منصور، كميؿ. -
 لبناف.
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 .1، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط2011دليؿ إسرائيؿ العاـ (:  2011) منصور، كميؿ. -

وأثرىا عمى العممية  2010 -2009يات السياسية لحكومة نتنياىو التوج(: 2011) نعيرات، رائد. -
. 2011، 204 -179(، ص 2(، العدد )6، مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث، ب المجمد )السممية
 فمسطيف. -الخميؿ

. إضاءة عمى مأزؽ النخبة السياسية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية(: 2013) ىالؿ، جميؿ. -
 لبناف.  -بيروت

 لبناف.  -دراسة شاممة، باحث لمدراسات، بيروت - االحزاب االسرائيمية(: 2016) ياف.اليندي، جي -

 :صحف ودوريات

  ى تقسيـ السيادة في االماكف المقدسة في اولمرت وافق عل(. 27/5/2009) صحيفة ىارتس
 القدس

 .(: خمفيات المطالبة الصييونية بتفكيؾ "األونروا"، صحيفة  النيضة  2017) بدير، خالد
 4/7/2017السبوعية السورية، ا

 ( .مجمة الكرمؿ العدد 1997بشارة، ع :)53 . 
 (.بمتيمور بػ"قصة النيوض الييودي"2012بيميف، ي :)- .صحيفة إسرائيؿ اليوـ 

 ( .إذا تـ القبوؿ ببقاء المستوطنات في الحؿ الدائـ فادعو فتح أبوابيا لسكف 2007تفكجي،خ :)
 السياسي.البيادر  -الفمسطينييف فييا أيضاً 

 .24(: أنماط تشكيؿ الالمساواة القومية في إسرائيؿ، قضايا إسرائيمية، عدد 2006) جماؿ، أمؿ ،
 السنة التاسعة.

 ( .2008شاكر أ :) صحيفة االخبار. -ألؼ الجئ 20اولمرت ينفي عرضو استيعاب 
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 .متغير في عف الثابت وال 18(: "قراءة في نتائج االنتخابات لمكنيست اؿ 2009) شحادة، مطانس
" مجمة قضايا إسرائيمية، 2009مفاىيـ ومواقؼ الجميور اإلسرائيمي: االنتخابات اإلسرائيمية العاـ 

  .2009، السنة التاسعة، 33ع

  (: حزب اسرائيؿ بيتنا المتشدد ينسحب مف حكومة اولمرت2008) اإلماراتيةصحيفة االتحاد 

 ( اولمرت يرفض حؽ ال2008صحيفة االنباء الكويتية :)الجئيف الفمسطينييف في العودة 

  (: باراؾ وافؽ عمى المصادقة عمى إقامة مستوطنة جديدة تضـ 2009الحياة الجديدة )صحيفة
 وحدة سكنية. 250

 ( قانوف المواطنة اإلسرائيمي. تجريد مف الحقػػوؽ والمػػواطنػة مػع وقػؼ 2008صحيفة الدستور( :)
 التنفيػذ.

 ( االردف ب2017صحيفة الدستور :) مقاؿ كماؿ كناعنو. / المرصاد لمحاوالت تقويض االنروا 
 ( الشػروع ببناء 2017صحيفة الدستور :)وحدة استيطانية في القدس الشرقية. 1600 
 ( انتفاضة االقصى تخفض المعيشة في إسرائيؿ بنسبة 2003صحيفة الشرؽ االوسط :)6.% 
 ( ارتفاع بنسبة 2009صحيفة الشرؽ االوسط :)االستيطاني بالضفة الغربية العاـ % في البناء 60

 الماضي.
 ( الحرب عمى غزة2012صحيفة الشرؽ االوسط :)- صاروخ  3000غارة إسرائيمية مقابؿ  1500

 فمسطيني.
  المشكمة في ائتالؼ حكومة نتنياىو؟ 2014\10\28صحيفة تايمز اوؼ اسرائيؿ : 
 لشعبيف.(: دانوف الحكومة تعارض حؿ الدولتيف 2013) صحيفة فمسطيف االف 

 .د.ت(: سفينة "المشتركة" إلى أيف تسير؟ نصؼ عاـ عمى االنتخابات العامة، نظرة  عواودة، وديع(
 .59عمى الحمبة السياسية في إسرائيؿ، قضايا إسرائيمية، عدد 

  ،62، العدد 2007مجمة الدراسات الفمسطينية. 
  ،20المجمد  -81-80العدد  -2009مجمة الدراسات الفمسطينية. 
  81العدد  -2009الدراسات الفمسطينية، مجمة. 
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 ( .إسرائيؿ وخيارات األمف والسالـ، المجمػة العربية لمعموـ 2008مخادمة، ذياب ومحمود، خالد :)
 .لبناف –. بيروت 9السياسية، عدد 

  ،2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. 

 ( 2014المصري اليوـ« :)أبرز «. عمود السحاب»و« الرصاص المصبوب»و« أمطار الصيؼ
 عمميات إسرائيؿ ضد غزة.

 .االنتخابات اإلسرائيمية 2009(: محور االنتخابات اإلسرائيمية العامة 2009) مصطفى، ميند :
، السنة 33العامة وتفاقـ خطاب الطابع االثني لػ " الدولة الييودية"، قضايا إسرائيمية، عدد 

 التاسعة.

 ( 2017ممحؽ المشيد االسرائيمي :).انقالب اليميف الجديد عمى اليميف القديـ 

 .مصر. -(:  إسرائيؿ. اليميف القادـ، مجمة وجيات نظر. القاىرة2010) النعامي، صالح 

 :مصادر باالنجميزية

- Heinz D. Kur,International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, Volume 

7, EDITOR William A. Darity Jr, The Gale Group.USA, 2008 

- Heywood,Andrew.Key Concepts In Politics.USA, (2000) 

- P.L.O. Israeli Colonial Outpots im the West Bank p2.2016 

- Walt &Mearsheimer, 2006: 17 
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 :مقابالت خاصة بالدراسة

  25/9/2017العضو العربي في الكنيست بتاريخ  -جماؿ زحالقة  -عبر الياتؼ –مقابمة. 
  مف مكاف اقامتو  –المحاضر والخبير في االقتصاد  –سامي ميعاري  د.  -عبر االنترنت –مقابمة

 .23/10/2017في لندف بتاريخ 
  حركة  –نائب رئيس لجنة التواصؿ مع المجتمع االسرائيمي  –مقابمة مع  الصحافي الياس زنانيري

 .28/9/2017بتاريخ  –فتح 
 .مقر شبكة  –رئيس تحرير شبكة معا والمختص بالشأف االسرائيمي  – ناصر المحاـ مقابمة مع د

 .20/9/2017معا في بيت لحـ بتاريخ 
 .بتاريخ  عضو المجمس المركزي لمنظمة التحرير الفمسطينية، –نبيؿ عمر مقابمة  مع د

27/9/2017 
 

 :مواقع انترنت

 (االحزاب السياسية االسرائيمية واىـ خصا2016موقع احتالؿ نيوز :) ئص النظاـ الحزبي
 االسرائيمي.

(15/10/2017  https://goo.gl/myosqg) 

 .181قرار  –القرارات  –د.ت. الجمعية العامة  موقع االمـ المتحدة. 
(22/9/2017 https://goo.gl/jiuGPe) 

 (2004-2000د االنتفاضة خالؿ اربع سنوات خمت )شبكة أميف.د.ت: حصا. 

(5/9/2017  https://goo.gl/agDpMp) 

 موقع صوت العقؿ. -(: ييو مسيحية أـ مسيحية صييونية2015) وكتالبشارة، ش 
(2/10/2017  https://goo.gl/FWCtR7) 

https://goo.gl/myosqg
https://goo.gl/jiuGPe
https://goo.gl/agDpMp
https://goo.gl/FWCtR7
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 ( نتنياىو يعيف افيغدور ليبرماف زعيـ حزب "إسرائيؿ بيتنا" المتطرؼ 2016بي بي سي عربي :)
 وزيرا لمدفاع. 

(22/10/2017  https://goo.gl/pQgyxU) 

 (قائمة شاممة بوزراء الحكومة اإلسرائيمية الجديدة.2017تايمز اوؼ اسرائيؿ :) 

(17/5/1720   https://goo.gl/A0ynuM) 

  (: زمالء آفي غاباي يعارضوف مالحظاتو حوؿ عدـ تفكيؾ 2017)إسرائيؿ تايمز اوؼ
 المستوطنات.

(17/10/2017    https://goo.gl/br4BZv) 

  2006المجنة االسرائيمية لمتحقيؽ في حرب لبناف تقرير  –تقرير لجنة فينو غراد. 

(12/11/2017 https://goo.gl/JeEaJo) 

  (: غضب فمسطيني النشاء اوؿ مستوطنة في الضفة 2017)األلماني موقع تمفزيوف دوتشيو فيمال
 عاما. 25الغربية  منذ 

(9/10/2017  https://goo.gl/qfU7GA) 

 .موقع جمعية عير عميـ لمراقبة االستيطاف.د.ت 

(1/11/2017 https://goo.gl/DcpRBh ) 

 سندمر السد العالي. :(:  ليبرماف2015) جي بي سي نيوز 

(29/9/2017  https://goo.gl/6n4Q7S) 

 (: إسرائيؿ حكومة المزايدات اليمينية.2011) الجزيرة لمدراسات 

(5/9/2017   https://goo.gl/cw3S6k) 

https://goo.gl/pQgyxU
https://goo.gl/A0ynuM
https://goo.gl/br4BZv
https://goo.gl/JeEaJo
https://goo.gl/qfU7GA
https://goo.gl/DcpRBh
https://goo.gl/6n4Q7S
https://goo.gl/cw3S6k
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 ( اسرائيؿ بيتنا.2014الجزيرة نت  :) 

(20/9/2017   /meGnoXhttps://goo.gl) 

 ( 2017الجزيرة نت):  .حزب العمؿ ينتخب رئيسا جديدا 
(3/10/2017  https://goo.gl/vRnDEc) 

 (: الميكود2016) الجزيرة نت. 

(22/8/2017  https://goo.gl/swTJwm) 

 اص المصبوب.. عدواف عمى غزة فشؿ بإخضاعيا.(: الرص2016) الجزيرة نت 
(30/8/2017   https://goo.gl/JRdTJd) 

 ( سياسة ىدـ المباني المقدسية منذ عاـ 2016الجزيرة نت :)1967. 
(25/9/2017  https://goo.gl/AFdpu4) 

  نت.د.ت: رؤساء الحكومات االسرائيمية.الجزيرة 
(3/10/2017   https://goo.gl/qQJUFf) 

 (: العالقات اإلسرائيمية األميركية في الحقبة األوبامية.2015) الجزيرة نت 

(25/10/2017   https://goo.gl/GcENhr) 

 ( ريمكس فمسطيف.2015الجزيرة نت :) 

(3/11/2017 https://goo.gl/yG6Mfz) 

 ( 2017الجزيرة نت:) .تحوالت اليميف اإلسرائيمي تجاه األقصى بمؤتمر في القدس 

(1/11/2017  https://goo.gl/jPbiPL) 

  (: حكومات الوحدة في إسرائيؿ.. الوظائؼ والميمات2012) ،الخياـموقع 

23\5\2012    http://khiyam.com/news/article.php?articleID=13623) 

https://goo.gl/meGnoX
https://goo.gl/vRnDEc
https://goo.gl/swTJwm
https://goo.gl/JRdTJd
https://goo.gl/AFdpu4
https://goo.gl/qQJUFf
https://goo.gl/GcENhr
https://goo.gl/yG6Mfz
https://goo.gl/jPbiPL
http://khiyam.com/news/article.php?articleID=13623
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 ،الصييونية الثقافية. الجزيرة نت. :(2010. )يؼس دعنا 

(25/8/2017   https://goo.gl/rmbNfg) 

 ( االنتخابات اإلسرائيمية وقضايا الصراع العربي اإلسرائيمي. 2006الرأي لمدراسات :) 

(23/8/2017  https://goo.gl/ifzuGv) 

 48. عرب 1942(: بمتيمور 2012)واؼالزرو، ن. 

(20/10/2017  https://goo.gl/eumtCs) 

 ( 2010الزيتونة لمدراسات واالستشارات):  مستقبؿ المفاوضات  :21التقدير االستراتيجي
 االسرائيمية في ظؿ استمرار االستيطاف. –الفمسطينية 

(30/8/2017  ://goo.gl/1dPa8Thttps) 

 (تطرؼ االسرائيمييف.2010موقع صالح النعامي :) 

(17/10/2017  https://goo.gl/Y98u6G) 

 ( ثورة الخياـ في إسرائيؿ: جذور ودالالت وتداعيات2011النعامي، صالح :)-  مركز الجزيرة
 لمدراسات.

(2/11/2017 https://goo.gl/nVwthi) 

 ( مخطط استيطاني ضخـ ييدد حمـ الفمسطينييف بدولة.2017العربي الجديد :) 
(2/10/2017  https://goo.gl/faSEFA) 

  (: إقرار قانوف "تبييض المستوطنات". 2016) 48عرب 

(3/11/2017  https://goo.gl/kPkBvG) 

  مميار شيكؿ. 3.3(: خطة جديدة لحماية المستوطنات بميزانية 2017) 48عرب 

https://goo.gl/rmbNfg
https://goo.gl/ifzuGv
https://goo.gl/eumtCs
https://goo.gl/1dPa8T
https://goo.gl/Y98u6G
https://goo.gl/nVwthi
https://goo.gl/faSEFA
https://goo.gl/kPkBvG
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(7/10/2017 https://goo.gl/mra4XY) 

  (: نتنياىو ألقى خطاب بار إيالف كي ال يفعؿ شيئا.2017)48عرب 

(21/9/2017  https://goo.gl/p9abBA) 

 ( األحزاب الدينية الحريدية واإلبتزاز السياسي في 2016عكا :)“إسرائيؿ.” 

(2/9/2017  https://goo.gl/stokCQ) 

 ( تعرؼ عمى نفتالي بينيت زعيـ البيت الي2016عكا :).يودي 

(2/11/2017  https://goo.gl/EPSR5R) 

 مركز  -دراسة إستشرافية -. د.ت: الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي والحموؿ المطروحةايشقاسـ،ع
 التخطيط الفمسطيني.

(15/9/2017  https://goo.gl/EujWU6) 

 وقع الكنيست االسرائيمي.د.ت: انتخابات الكنيست.م 

(24/10/2017 https://goo.gl/mDZ66k) 

 48عرب  -(: السياسة اإلسرائيمية تجاه القضية الفمسطينية2009) حمودمحارب، م. 

(27/9/2017   /SSwaEZhttps://goo.gl)  

 (احزاب وحركات سياسية2003مدار :) .. األحزاب االسرائيمية وبرامجيا السياسية: الخطوط
 العريضة.

(30/10/2017  https://goo.gl/318gYJ)  

 .مدار.د.ت: موسوعة المصطمحات 

(22/10/2017  ps://goo.gl/2vySeZhtt) 

https://goo.gl/mra4XY
https://goo.gl/p9abBA
https://goo.gl/stokCQ
https://goo.gl/EPSR5R
https://goo.gl/EujWU6
https://goo.gl/mDZ66k
https://goo.gl/SSwaEZ
https://goo.gl/318gYJ
https://goo.gl/2vySeZ
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 (العدواف اإلسرائيمي عمى غزة يفشؿ في تحقيؽ 2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات :)
 أىدافو.

(30/8/2017  https://goo.gl/ziSv69) 

 ( مخطط صييوني لبناء 2009المركز الفمسطيني لالعالـ :)انية جديدة بينيا ألؼ وحدة استيط 73
 .2075\10\2اخر مشاىدة  آالؼ في القدس. 6
(2/10/2017  https://goo.gl/DJoZ9K) 

 ( االستيطاف في عيد نتنياىو.2016المركز الفمسطيني لإلعالـ :) 
(8/10/2017  uLhttps://goo.gl/SrkY) 

 ( الحرب عمى غزة في أرقاـ.2014المركز الفمسطيني لإلعالـ :) 
(28/10/2017 https://goo.gl/BZKV5T) 

 (نبض الرأي العاـ الفمسطيني2017المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية المسحية :)-اإلسرائيمي. 

(20/9/2017  https://goo.gl/ZUyCeG) 

 (.أربعة أعواـ عمى حصوؿ فمسطيف عمى دولة "مراقب" في األمـ المتحدة.2016مسارات :) 

(22/10/2017  https://goo.gl/DyNcru  ) 

 (نتنياىو يتراجع بعد التراجع: ما زلت أدعـ "حؿ الدولت2015المصدر :).يف" لكف الواقع تغّير 

(7/10/2017 https://goo.gl/DfVmH5) 

 (المستوطنات 2017معا  :)ٔ،مف الضفة ؛ فكرة الدولتيف انتيت.  ٪١ٓولكف مجاليا   ٪١ 
(18/10/2017  https://goo.gl/Lnueff) 

 (: مصطمحات ومفاىيـ سياسية اسرائيمية. 2011وكالة وفا ) -ومات الفمسطينيمركز المعم 

(30/10/2017  https://goo.gl/B4nMqE) 

https://goo.gl/ziSv69
https://goo.gl/DJoZ9K
https://goo.gl/SrkYuL
https://goo.gl/BZKV5T
https://goo.gl/ZUyCeG
https://goo.gl/DyNcru
https://goo.gl/DfVmH5
https://goo.gl/Lnueff
https://goo.gl/B4nMqE
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 (: حزب الحركة الجديدة.2011وكالة وفا )-مركز المعمومات الفمسطيني 

(15/10/2017  https://goo.gl/ki476Y) 

 موقع وزارة الخارجية االسرائيمية عمى االنترنت )د.ت(: رؤساء وزراء اسرائيؿ 

)http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/t
he%20prime%20ministers.aspx 

 ( حزب يوجد مستقبؿ.2012وكالة وفا :) 

(1/11/2017  https://goo.gl/tqpCSv) 

  (: التطرؼ ىو عنواف الخارطة السياسية لممؤسسة اإلسرائيمية في المرحمة 2011) 48موقع يافا
 دمة.القا

(1/11/2017  https://goo.gl/vDxM14) 

 . في الخميؿ يتوسع بعد امتالؾ المستوطنيف « الجيب االستيطاني» (2017) موقع االمارات اليـو
 .إدارة شؤونيـ

(30\12\2017    https://goo.gl/41cRx5) 

 (. كتاب يتبّناه نتنياىو يجيب.. ماذا يريد اليميف اإلسرائيمي؟2017) ع العربي الجديد.موق 
29/10/2017  

(28\12\2017.   https://goo.gl/uQUmSb) 

 . (: ىآرتس تكشؼ عف اقتراح اولمرت لعباس اف تكوف البمدة القديمة 2009) موقع فمسطيف اليـو
  .24/6/2009 لقدس دوف سيادة.با
(26\12\2017    https://goo.gl/ctQ4iL) 

https://goo.gl/ki476Y
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/the%20prime%20ministers.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/the%20prime%20ministers.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/the%20prime%20ministers.aspx
https://goo.gl/tqpCSv
https://goo.gl/vDxM14
https://goo.gl/41cRx5
https://goo.gl/uQUmSb
https://goo.gl/ctQ4iL
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 ( .2014موقع مركز مدار) سبتمبر  15الميـ ما يجري عمى أرض القدس. -وثائؽ وتقارير
2014 

(30\12\2017   bhttps://goo.gl/nQhk3) 

 .( تقرير فينوغراد.2011) 3موقع الجزيرة نت 

(31\3\2011 https://goo.gl/uh4Vlu) 

 ( .2007المركز الفمسطيني لالعالـ):  .2007\10\30موجز تقرير لجنة فينوغراد  

https://goo.gl/d4NWVk 

 1/7/2006والتآمر عمى حكومة حماس. ،أمطار الصيؼ"(: حممة "2006) صالح. ،النعامي ،
  22/12/2017اخر مشاىدة 

ttps://goo.gl/EBZmUUh 

  ( .حممة أمطار الصيف 2006مركز المعمومات حول االستخبارات واالرىاب :)
  2017\12\20اخر مشاىدة ـ 2006\7\3

https://goo.gl/JmhN3L 

 غيوـ الخريؼ. مشاىدة -االعتداءات اإلرىابية عمى غزة  - 2014موقع قناة المياديف: 
27\12\2017 

https://goo.gl/gxbEzM 

 (.2016وكالة االناضوؿ): اخر . 2016\12\29جرافيؾ( حروب إسرائيمية عمى غزة )انفو 3
  2017\11\12مشاىدة 

https://goo.gl/GzdiVr 

https://goo.gl/nQhk3b
https://goo.gl/uh4Vlu
https://goo.gl/d4NWVk
https://goo.gl/d4NWVk
https://goo.gl/EBZmUU
https://goo.gl/EBZmUU
https://goo.gl/JmhN3L
https://goo.gl/JmhN3L
https://goo.gl/gxbEzM
https://goo.gl/gxbEzM
https://goo.gl/GzdiVr
https://goo.gl/GzdiVr
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 حروب عمى غزة.. ىدؼ واحد وانتصار متكرر.  3(:  2014) .المركز الفمسطيني لالعالـ 
 2017\11\20اخر مشاىدة . 7/8/2014

/goo.gl/Y7dkkchttps:/ 

 .(: ال يوجد حاليا أفؽ سياسي مشترؾ يسمح بالتوصؿ إلى تسوية دائمة بيف 2016) مركز مدار
  31/10/2017اخر مشاىدة . 22/11/2016طينييف!. ممحؽ المشيد إسرائيؿ والفمس

https://goo.gl/F9gX3U 

 .لمرت يكشؼ تفاصيؿ ما عرضو عمى عباس لتوقيع اتفاؽ. (: او 2015) موقع صحيفة القدس
23-11-2015  |22:03  

(https://goo.gl/WjjWCZ) 

 .نتنياىو.. قيادة إسرائيؿ بمرجعيات التطّرؼ األقصى  :(2017) موقع العربي الجديد 
  23/11/2017اخر مشاىدة . 13/1/2017األولى.

(goo.gl/WA5vBnhttps://) 

 .سجؿ رقما قياسيا منذ عشر  2012(: البناء في شرقي القدس في 2013) موقع سما نيوز
  2/11/2017اخر مشاىدة ) .3/1/2013ىآرتس.  سنوات../

https://goo.gl/MVQ9Su) 

 .رجعيات التطّرؼ األقصى (: نتنياىو.. قيادة إسرائيؿ بم2017) موقع العربي الجديد
 2/12/2017اخر مشاىدة .  13/1/2017األولى.

(https://goo.gl/WA5vBn) 

 

 

https://goo.gl/Y7dkkc
https://goo.gl/Y7dkkc
https://goo.gl/F9gX3U
https://goo.gl/F9gX3U
https://goo.gl/WA5vBn
https://goo.gl/MVQ9Su
https://goo.gl/MVQ9Su
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 مالحقال

 :الجداول – والً أ

 (2015-2006)  نتائج األحزاب المشاركة في الدورات االنتخابية األربع األخيرة -( 9)جدول رقم 

 2006 2009 2013 2015 
 المقاعد % المقاعد % المقاعد % المقاعد %

 30 23.4 31 23.3 27 21.6 12 9 الميكود
   2 2 28 22.5 29 22 كاديما
ضمف تحاؼ  24 18.6 15 11.3 13 9.9 19 15.1 العمؿ

مع حركة ىتنوعاة 
في قائمة المعسكر 

 الصييوني
 11 8.8 19 14.3     يش عتيد

 7 5.7 11 8.7 11 8.5 12 9.5 شاس
 6 4.9 7 5.1 5 4.4 6 4.7 ىتوراه ييدوت

تحالؼ مع الميكود في  15 11.7 11 9 إسرائيؿ بيتنا
 قائمة الميكود بيتنا

5.1 6 

 5 3.9 6 4.5 3 3 5 3.8 ميرتس
البيت  -المفداؿ
 الييودي

7.4 9 2.9 3 9.1 12 6.7 8 

 تحالؼ في إطار البيت الييودي 4 3.3   االتحاد الوطني 
  7 5.9 حزب المتقاعديف 

تحالفت مع حزب العمؿ في  6 4.9     ىتنوعاه )الحركة
 قائمة المعسكر الصييوني

التجمع الوطني 
 الديمقراطية

2.3 3 2.5 3 2.5 3 10.6  

الجبية  
 الديمقراطية

2.7 3 3.3 4 2.9 4 13 
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 2006 2009 2013 2015 
 المقاعد % المقاعد % المقاعد % المقاعد %

القائمة العربية 
 الموحدة

 مقعدًا ضمف القائمة المشتركة  4 3.6 4 3.4 4 3

، دار الوفاء لمطباعة والنشر، 2في إسرائيؿ، ط محمد طايؿ، فوزي، النظاـ السياسي :المصادر
 .1992المنصورة، 

 مدار \ 24/2/2009وتعيد جدولة األزمات  تثبت حالة التشرذـ 2009جرايسي، برىوـ، انتخابات 

أنطواف، فمسطيف في برنامج نتنياىو، رؤى إسرائيمية حوؿ مشاريع التسوية السياسية، مجمة  ،شمحت
 .2009، السنة التاسعة 34قضايا إسرائيمية، العدد 

  10/2/2009المخ، زىير، انتخابات الكنيست الثامف عشر البرامج السياسية لألحزاب اإلسرائيمية 

www.palestinestudies.org/files/word/mdf/10226doc . 

 

  

http://www.palestinestudies.org/files/word/mdf/10226doc
http://www.palestinestudies.org/files/word/mdf/10226doc
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 2016آذار  -2015أيار  القوانين العنصرية والمناىضة لحل لمصراعتصنيف ( 10)جدول رقم 

الجميور والجيات   
 المستيدفة

قوانيف 
 نيائية

أقرت بالقراءة 
 األولى

أقرت بالقراءة 
 التمييدية

مطروحة عمى 
 جدوؿ األعماؿ

 48جميع الفمسطينييف ) 1
 (67و

3 1 1 8 

والقدس  48فمسطينيو  2
 المحتمة

3 2 2 18 

ينيوف في الضفة الفمسط 3
 المحتمة

  2 1 2 

 16 2     لصالح االستيطاف 4

الجمعيات والمراكز  5
 الحقوقية

  1 1 2 

   1     متضامنوف أجانب 6

 مركز مدار :المصدر
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وحتى نياية  5/2015 قائمة القوانين العنصرية والمناىضة لحل الصراع( 11)جدول رقم 
3/2016 

 وضعية القانون ةالحكوم التاريخ اسم القانون  

 
 قوانين أقرت بالقراءة النيائية

أقر بالقراءة النيائية مع انتياء الدورة  الحكومة 15/6/2015 قانوف اإلطعاـ القسري 1
 7/2015الصيفية 

قانوف رفع العقوبات عمى ممقي  2
عقوبة حد أقصى تتراوح  الحجارة
 عاما 20سنوات إلى  5ما بيف 

قراءة النيائية مع انتياء الدورة أقر بال الحكومة 24/6/2015
 7/2015الصيفية 

قانوف التفتيش الجسدي يجيز  3
لكؿ شرطي أو جندي، في 
منطقة أعمف قائد الشرطة فييا 
أنيا منطقة ذات أخطار أمنية، 
أف يفتش اي شخص جسديا في 
الشارع، حتى مف دوف أف يكوف 

 مشبوىا.

والنص النيائي لمقانوف، جعؿ 
في المناطؽ  ىذه األنظمة مخففة

ذات االحتماؿ لوقوع عنؼ 
مجتمعي، وجرى تشديدىا حيث 
ما يسمى "أخطار أمنية"، وىذا 
البند األخير فاعؿ لعاميف كأمر 

 مؤقت قابؿ لمتمديد

 1/2/2016أقر بالقراءة النيائية يـو  الحكومة 19/10/2015
 نائبا. 31نائبا مقابؿ  39بأغمبية 

 قانوف الحد األدنى لعقوبة القاء 4
 الحجارة

إذ يفرض حد أدنى مف ثالث 
سنوات في السجف، وأي حكـ 

أقر بالقراءة النيائية يـو  الحكومة 13/10/2015
3/11/2015 
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أقؿ مف ىذا يجب اف تقدـ لو 
 ىيئة القضاة تبريرات مقنعة

تمديد قانوف مؤقت لعاميف  5
اضافييف يزيد العقوبات عمى مف 

ُيشغؿ أو ُيبّيت فمسطينيا مف 
 لقطاع دوف تصريحالضفة وا

 2016/ 3/ 14بالقراءة النيائية يـو  حكومي 22/2/2016

بتذنيب أعضاء  الكنيست قرار 6
كنيست وفرض عقوبات عمييـ، 

في حاؿ دخموا إلى المسجد 
االقصى المبارؾ، في فترات 

توتر أمني، وصدور قرار بمنعيـ 
مف الدخوؿ، والمستيدؼ مف 

القرار الذي اتخذتو لجنة 
"سموكيات المينة البرلمانية" 

باألغمبية، وأقرتو الييئة العامة 
 ـ النواب العرب.باألغمبية، ى

لجنة سموكيات المينة  3/11/2015
 البرلمانية

 3/11/2015أقر نيائيا يـو 

  
 بالقراءة األولى

قانوف إعفاء توثيؽ التحقيقات مع  7
 األسرى

 7/2015في  بالقراءة األولى أقر الحكومة 24/6/2015
وىو في مرحمة اعداد لمقراءتيف الثانية 

 والثالثة النيائيتيف

يفصؿ بيف التحريض عمى قانوف  8
اإلرىاب وبيف التحريض عمى 

 العنؼ قراءة أولى،

وييدؼ إلى الفصؿ بيف نشاط 
المقاومة الشعبية الفمسطينية، 

وبيف النشاط اإلرىابي لعصابات 
المستوطنيف، التي غالبا مع 

أقر بالقراءة األولى وىو في مراحؿ  الحكومة 3/11/2015
 التشريع.

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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تعّرؼ بػ "التحريض عمى 
الكراىية" لتخفيؼ وطأة الجرائـ، 

 وبالتالي المالحقات واألحكاـ

قانوف حكومي يستيدؼ  9
 الجمعيات والمراكز الحقوقية.

ويمـز المراكز باالشارة إلى مف 
يموليا في كافة مطبوعاتيا 

وتقاريرىا، والحمالت اإلعالنية، 
وأف يصرح كؿ مف يتحدث باسـ 

المراكز في ندوات بحضور 
 رسمية.ممثمي مؤسسات 

وقد تـ تخفيؼ حدة القانوف لدى 
التصويت عميو بالقراءة األولى، 

إذ تـ شطب الزاـ كؿ موظؼ في 
المراكز بأف يبرز بطاقة عمى 
صدره تحمؿ اسمو والجيات 
التمويمية. وجرى التخفيؼ في 
أعقاب اعتراضات دولية منيا 

 واشنطف

 8/2/2016ـو أقر بالقراءة األولى ي الحكومة ووزارة العدؿ 10/11/2015

إقرار بالقراءة األولى لتعديميف  10
)قانونيف( لقانوف 

)قانوف اقصاء الكنيست أساس
 النواب(

التعديؿ االساس يقضي باتاحة  لجنة القانوف والدستور 28/3/2016
نائبا ابعاد  90المجاؿ أماـ أغمبية 

عضو كنيست عف الوالية البرلمانية 
كميا، وبقاء المجاؿ أمامو لالستئناؼ 

 إلى المحكمة العميا.

إقرار بالقراءة األولى قانوف  11
محاكمة وعقاب  -القاصريف

 وطرؽ عمؿ

القانوف يجيز فرض احكاـ بالسجف  الحكومة 82/3/2016
عمى مف أدينوا بعمميات قتؿ وىو 

عاما، والقانوف مؤقت  14دوف سف 
 لمدة ثالث سنوات لغرض الفحص

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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قانوف بالقراءة األولى  اسقاط 12
بتعادؿ األصوات مشروع قانوف 
 يرفع مكانة المحاكـ العسكرية

نات باركو بدعـ ع 22/2/2016
 الحكومة

إال أنو ما زاؿ مدرجا  رغم اسقاطو
لمتصويت عميو مجددا كونو يحظى 

 بدعـ الحكومة

 
 بالقراءة التمييدية

قانوف يمنح صالحيات أوسع  13
لشعبة االستيطاف، يعفييا مف 

المشاركة في عطاءات، ويمنحيا 
 ميزانيات أكبر

النائب بتسمئيؿ  23/7/2015
 سموتريتش مف كتمة

 "البيت الييودي"

 وبدعـ الحكومة

 أقر بالقراءة التمييدية

وىو في مراحؿ التشريع، وحسب ما 
ورد في الصحافة، فإف مراقب الدولة 

 العاـ يعترض عمى بعض بنوده

قانوف يمنع منح تأشيرة لشخص  14
 أو جية تدعو لمقاطعة إسرائيؿ.

حتى اآلف كاف ىذا قرارا مف 
وزير الداخمية، بناء عمى 

يرات ال يتـ البوح بيا، وتدعى تقد
أمنية، وىذا القانوف بات يساعد 

الوزير عمى اصدار قرارات 
 سريعة بيذا الشأف

النائب يانوف ميغاؿ مف  12/11/2015
"البيت الييودي" بدعـ 

 الحكومة

 أقر بالقراءة التمييدية

ىذا القانوف تبنتو الحكومة في 
إال أف  10/2015منتصؼ 

التمييدية كاف  التصويت عميو بالقراءة
بالتزامف مع اجتماع مفوضية االتحاد 

 االوروبي ما يوحي بقصد مبّيت

قانوف محاكمة األطفاؿ دوف سف  15
عاما وفرض أحكاـ بالسجف  14

 عمييـ.

وينص القانوف عمى أف مف 
تفرض عميو المحكمة حكما 

بالسجف، يبقى في مؤسسة مغمقة 
وينقؿ  14إلى أف يتـ عامو الػ 

 سجف.بعده إلى ال

عنات باركو مف حزب  26/11/2015
 "الميكود" وبدعـ الحكومة

 أقر بالقراءة التمييدية

ىذا القانوف طرح عمى وجو السرعة، 
وصادقت المجنة اإلدارية لمكنيست 
عمى ادراجو لمتصويت مع تجاوز 

يوما مف يـو  45الفترة القانونية 
، الكنيست طرحو عمى سكرتارية

وحصؿ القانوف عمى دعـ فوري مف 
 الحكومة.

إال أف الحكومة مف خالؿ وزارة 
نوف تفصيمي العدؿ، أعدت مسودة قا

في ىذا المجاؿ، ونشرتو عمى موقع 

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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الوزارة في االنترنت، لسماع رأي 
 الجميور والمختصيف.

القانوف المقترح جرى تفصيمو 
باألساس ليقتصر عمى المقاومة 

 الفمسطينية.

مشروع قانوف ييدؼ لدفع  16
تعويضات "لمالكي" أراض باتت 

تحت سمطة خارجية، )يقصد 
 السمطة الفمسطينية(.

النائب بتسمئيؿ  20/7/2015
سموتريتش مف "البيت 
الييودي" ومعو النائب 

دافيد امسالـ ومف 
 "الميكود"

 أقر بالقراءة التمييدية

 44وأيد القانوف  30/12/2015يـو 
نائبا مف االئتالؼ وأحدىـ مف 

 نائبا. 40"يسرائيؿ بيتينو" وعارضو 

مشروع قانوف يجعؿ العامميف في  17
ة عمالء الجمعيات الحقوقي

 أجانب

 روبرت إيالطوؼ 30/11/2015

 "يسرائيؿ بيتينو"

 اقر بالقراءة التمييدية

، عمى أف يتـ 2016شباط  17يـو 
دمجو في قانوف الجمعيات، المقرر 

 2016شباط  8بالقراءة االولى يـو 

مشروع قانوف يمـز كؿ فمسطيني  18
مشتؾ مف الضفة والقطاع أماـ 
الة محاكـ االحتالؿ، أف يدفع كف

مالية باىظة في المحاكـ، بنسبة 
 مف التعويضات التي يطالب بيا

شولي معمـ مف كتمة  30/11/2015
"البيت الييودي" 
 ومجموعة نواب

 أقر بالقراءة التمييدية

، عمى أف ال 2016شباط  17يـو 
يتـ االستمرار في إقراره، ومنح وزارة 

العدؿ أف تجعؿ بنوده األساسية 
حاجة لسف أنظمة ادارية، دوف ال

 قانوف.

سنوات  5تعديؿ قانوف يفرض  19
سجنا لمف يحّرض ضد متطوع 

 في الجيش

 يوآؼ كيش )الميكود( 7/2015

 وسبعة نواب آخريف

 إقرار بالقراءة التمييدية

 9/3/2016يـو 

إقرار بالقراءة التمييدية إبراز  20
اإلدانة باإلرىاب في السجؿ 

 الجنائي

 ة التمييديةبالقراء عنات باركو 16/3/2016

 



128 

 

  قوانين مطروحة

مشاريع قوانيف في ورقة  عشرة 21
واحدة، لضـ الضفة الغربية 

 المحتمة لما يسمى

"السيادة اإلسرائيمية"، وكؿ قانوف 
 يتخصص بمنطقة في الضفة.

مردخاي يوغيؼ مف  7/5/2015
 كتمة "البيت الييودي"

لـ تطرح القوانيف لمتصويت، ومف 
ى دعـ المستبعد جدا حصوليا عم
 الحكومة في ىذه المرحمة.

قانوف زيادة عقوبة مف يساعد  22
عمى دخوؿ فمسطينييف إلى 

 1948مناطؽ 

مردخاي يوغيؼ مف  12/5/2015
 كتمة "البيت الييودي"

لـ ُيطرح القانوف لمتصويت في الييئة 
 العامة لمكنيست

قانوف تعويضات الصحاب  23
 المصالح المتضررة مف المقاطعة

سرائيؿ آيخمير مف كتمة ي 1/6/2015
 "ييدوت ىتوراة"

لـ ُيطرح القانوف لمتصويت في الييئة 
 العامة لمكنيست

قانوف االعداـ عمى منفذي  24
 العمميات الفمسطينية

أفيغدور ليبرماف، وكتمتو  1/6/2015
 "يسرائيؿ بيتينو"

ىذا القانوف ُعرض لمتصويت، 
ورفضتو الحكومة، وأدرجو المبادر 

 مّرة أخرى.

ة التصويت عميو، أعربت وزيرة يوم
موافقتيا يميت شكيد، عف أيالعدؿ 

 المبدئية عمى الفكرة.

حسب تقدير موقؼ لدائرة 
المفاوضات، حوؿ موقؼ الكتؿ، فإف 
صيغة القانوف جرى تفصيميا لتقتصر 
عمى الفمسطينييف وحدىـ، ولف يشمؿ 

 مستوطنيف يقتموف فمسطينييف.

يذكر اف حكـ االعداـ قائـ في 
ئيؿ، ويقتصر عمى مف يخوف إسرا

خالؿ الحرب، أو ينفذ عمميات 
ضخمة في فترة توتر أمني، ولكنو 

 غير معموؿ بو.
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مشاريع لقانوف "إسرائيؿ  ثالثة 25
دولة الشعب الييودي" )قانوف 

 القومية(

مشروعا القانونيف لميبرماف 
وديختر مشروعاف كامالف مف 

 حيث النص

مشروع بيغيف، يقتصر عمى 
ائيؿ دولة الشعب تعريؼ إسر 

 الييودي

8/6/2015 

30/6/2015 

29/7/2015 

 افيغدور ليبرماف

 بنياميف بيغف

 آفي ديختر

بسبب خالفات بيف مركّبات االئتالؼ 
الحكومي حوؿ بنود تتعمؽ بقضايا 
داخمية مثؿ عالقة الديف بالدولة 
وتعريؼ مف ىو ييودي، وموقؼ 

ييود العالـ مف القانوف كقانوف "زائد 
 لو".ال حاجة 

فقد اتفؽ عمى تشكيؿ لجنة حكومية، 
تبحث عف صيغة متفؽ عمييا، وأعمف 

عف تشكيؿ المجنة يـو 
، وحسب التقديرات 30/11/2015

فيناؾ صعوبة إلقرار القانوف في 
 لمكنيست. 20الدورة الػ 

قانوف منع جمعيات ونواد تتمقى  26
تبرعات مف جيات داعمة 

 لإلرىاب

جد نواب مف كتمة "يو  12/7/2015
مستقبؿ" و"شاس" 
 و"البيت الييودي"

 لـ ُيطرح القانوف لمتصويت

مشروع قانوف يقضي بوضع  27
عالمة عمى منتوجات كؿ دولة 

تضع عالمة عمى منتوجات 
 المستوطنات

يانوف ميغاؿ وشولي  30/11/2015
معمـ مف كتمة "البيت 

 الييودي"

 لـ يطرح لمتصويت بعد

مشروع قانوف منح اقامة مؤقتة  28
خمس سنوات قابمة لمتجديد، ل

لمف تقر المحكمة بنزع مواطنتو، 
وليس لديو جنسية أخرى، 

واليدؼ مف ىذا حرمانو مف 
الضمانات االجتماعية، حتى بعد 

نزاع مواطنتو، إذ أف القانوف 
القائـ يجيز منحو مكانة مقيـ 
دائـ، طالما ليس لديو جنسية 

عنات باركو مف حزب  30/11/2015
 ""الميكود

 ومجموعة نواب آخريف

 لـ يطرح لمتصويت بعد
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 أخرى.

روبرت ايالطوؼ  8/12/2015 مشروع لحظر آذاف المساجد 29
وثالثة نواب مف 

"يسرائيؿ بيتينو" بينيـ 
 افيغدور ليبرماف

 لـ يطرح لمتصويت

مردخاي يوغيؼ )البيت  15/12/2015 مشروع لحظر آذاف المساجد 30
نواب مف  6الييودي( و

يودي" كتؿ "البيت الي
 و"الميكود" و"كوالنو"

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف ييدؼ لمسماح  31
لمييود بالصالة في الحـر 

 القدسي الشريؼ

النائب بتسمئيؿ  22/12/2015
سموتريتش مف "البيت 
الييودي" ومعو نواب 

 مف كتمتو ومف "الميكود"

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف يجيز اغالؽ  32
مة لخطيب مساجد إذا وجيت تي

 بالتحريض عمى "اإلرىاب"

النائب بتسمئيؿ  28/12/2015
سموتريتش مف "البيت 
الييودي" ومعو نواب 

 مف كتمة االئتالؼ

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف يجيز الغاء اقامة  33
عائمة مف يقرر وزير الداخمية 

 الغاء اقامتو

 لـ يطرح لمتصويت النائب أورف حزاف 5/1/2016

انوف لفرض ما يسمى مشروع ق 34
"السيادة اإلسرائيمية" عمى 
مستوطنات الضفة الغربية 

 المحتمة

 لـ يطرح لمتصويت دافيد امسالـ الميكود 2/2/2016

مشروع قانوف: عميؿ  35
 أجنبي)جمعيات(

 يوآؼ كيش 25/2/2016

 "الميكود"

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف: وضع عالمة  36
عمى منتوجات الدوؿ التي تضع 

 لـ يطرح لمتصويت مخموؼ زوىر "الميكود" 25/2/2016
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عالمة عمى منتوجات "ييودا 
 والسامرة"

مشروع قانوف: قانوف  37
 الكنيستأساس

 اقصاء عضو كنيست( -)تعديؿ

 لـ يطرح لمتصويت إيمي كوىيف "الميكود" 25/2/2016

مشروع قانوف: منع تمقي تبرعات  38
مف دوؿ ال تقيـ مع إسرائيؿ 

 عالقات دبموماسية

 لـ يطرح لمتصويت إيمي كوىيف "كوالنو" 2/3/2016

ع قانوف شطب ترشيح مشرو  39
لمكنيست لمف يتماثؿ مع 

 اإلرىاب

 اليعيزر شطيرف 15/3/2016

 "يوجد مستقبؿ"

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف لمنع تحرير أسرى  40
قبؿ انياء أحكاميـ ولجعؿ 

 المؤبد مدى الحياة

 أفيغدور ليبرماف 21/3/2016

ونواب كتمتو "يسرائيؿ 
 بيتينو"

 لـ يطرح لمتصويت

قانوف لسحب االقامة  مشروع 41
الدائمة مف "مخربيف وعائالتيـ 

في أعقاب مشاركتيـ في 
 عمميات إرىاب"

نائبا  18دافيد بيطاف و 21/3/2016
مف االئتالؼ 

 والمعارضة

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف لتقييد منطقة سكف  42
"مخربيف وعائالتيـ في أعقاب 
 مشاركتيـ في عمميات إرىاب"

نائبا  16بيطاف ودافيد  21/3/2016
مف االئتالؼ 

 والمعارضة

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف إلغالؽ جمعيات  43
تالحؽ جنود الجيش اإلسرائيمي 

 بيدؼ محاكمتيـ

شولي معمـ مف "البيت  21/3/2016
 الييودي وآخراف

 لـ يطرح لمتصويت

اقتراح قانوف يمغي صالحية  44
المحكمة العميا في الغاء قرارات 

تخابات المركزية في لجنة االن

 أفيغدور ليبرماف 2/11/2015

 وآخروف مف كتمتو

 لـ يطرح لمتصويت

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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حاؿ رفض ترشيح قائمة أو 
 شخص

 30مشروع قانوف يفرض السجف  45
عاما لمف يداف بالتحريض عمى 

 اإلرىاب

 لـ يطرح لمتصويت عنات باركو 23/11/2015

مشروع قانوف مضاعفة الحكـ  46
 عمى مف يكرر مخالفتو

 لـ يطرح لمتصويت عنات باركو 23/11/2015

اقتراح قانوف لفرض قوانيف  47
التنظيـ والبناء اإلسرائيمية عمى 

 الضفة الغربية المحتمة

 لـ يطرح لمتصويت يوآؼ كيش 23/11/2015

اقتراح قانوف يسحب مخصصات  48
األوالد واجتماعية أخرى مف 
 قاصريف أدينوا "بتيـ أمنية"

 لـ يطرح لمتصويت وىرمخموؼ ز  2/11/2015

اقتراح قانوف توجيو تيمة القتؿ  49
عف عمد لمف يمقي حجرا عف 

 بعد ويصيب شخصا وُيقتؿ

 لـ يطرح لمتصويت نوريت كوريف 2/11/2015

اقتراح قانوف لمنع  مشروع قانوف 50
تمويؿ حزب يدعو لمقاطعة 

 إسرائيؿ

 لـ يطرح لمتصويت أفيغدور ليبرماف 27/7/2015

واجب المرشح  انوفمشروع ق 51
لمكنيست اثبات عدـ دعمو 

 لمكفاح المسمح ضد دولة إسرائيؿ

 لـ يطرح لمتصويت شاروف غاؿ 12/7/2015

مشروع قانوف اقصاء نواب عف  52
 كامؿ الوالية البرلمانية

 لـ يطرح لمتصويت إيمي كوىيف 30/3/2016

مشروع قانوف لسرياف أنظمة  53
ى التنظيـ والبناء اإلسرائيمية عم

 مستوطنة معاليو أدوميـ

 لـ يطرح لمتصويت صوفا الندفروآخروف 30/3/2016
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مشروع قانوف تفضيؿ مف خدـ  54
في الجيش في القبوؿ لمعمؿ في 

 سمؾ خدمات الدولة

 مردخاي يوغيؼ 30/3/2016

 وآخروف

 لـ يطرح لمتصويت

مشروع قانوف يمنح أولوية  55
لمجنود المسرحيف في المؤسسات 

رسمية وشبو الحكومية وال
 الرسمية

 لـ يطرح لمتصويت عنات باركو 30/3/2016
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قائمة المبادرين والمشاركين في مبادرات القوانين العنصرية والمناىضة (  12)جدول رقم
 2016آذار  -2015أيار  لمصراع

 مالحظة مشارك مبادر الكتمة االسم  
     9   الحكومة 1
قوانيف لضـ  10 8 13 "البيت الييودي" مردخاي يوغيؼ 2

 الضفة
   6 7 "الميكود" عنات باركو 3
   11 4 "البيت الييودي" بتسمئيؿ سموتريتش 4
   3 4 "يسرائيؿ بيتينو" أفيغدور ليبرماف 5
   8 3 "الميكود" يوآؼ كيش 6
   7 3 كوالنو ايمي كوىيف 7
   13 2 "يسرائيؿ بيتينو" روبرت ايالطوؼ 8
   9 2 كود""المي مخموؼ ميكي زوىر 9

   9 2 "البيت الييودي" شولي معمـ 10
   6 2 "الميكود" دافيد بيطاف 11
 استقاؿ 3 2 "البيت الييودي" يانوف ميغاؿ 12
 استقاؿ 2 2 "يسرائيؿ بيتينو" شاروف غاؿ 13
   8 1 "الميكود" نوريت كوريف 14
   8 1 "يسرائيؿ بيتينو" صوفا الندفر 15
   7 1 د""الميكو  أورف حزاف 16
   5 1 "الميكود" دافيد امسالـ 17
   4 1 "الميكود" آفي ديختر 18
   3 1 "يوجد مستقبؿ" اليعيزر شطيرف 19
   1 1 "يوجد مستقبؿ" يوئيؿ رزفوروؼ 20
     1 "الميكود" بنياميف بيغيف 21
     1 "ييدوت ىتوراة" يسرائيؿ آيخمير 22
     1   لجنة القانوف والدستور 23
     1   لجنة السموكيات 24
   10   "يسرائيؿ بيتينو" حمد عمار 25
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   9   "الميكود" ابراىاـ نغوسا 26
 9/2015انضـ  9   "يسرائيؿ بيتينو" عوديد فورير 27
   8   "الميكود" نافا بوكر 28
   6   "يسرائيؿ بتينيو" أورلي ليفي 29
   5   "الميكود" شيراف ىشكاؿ 30
   5   "كوالنو" فموسكوؼطالي  31
   4   "ييدوت ىتوراة" أوري ماكميؼ 32
 10/2015انضمت  4   "شاس" يعقوب مارغي 33

   4   "كوالنو" روعي فولكماف 34
   4   "شاس" إسحؽ فاكنيف 35
   4   "شاس" يوآؼ بف تسور 36
   4   "كوالنو" ميراؼ بف آري 37
   4   "كوالنو" يفعات ساسا بيطوف 38
   3   "ييدوت ىتوراة" مناحيـ موزس 39
   3   "يوجد مستقبؿ" يعقوب بيري 40
   3   "يوجد مستقبؿ" مئير كوىيف 41
   3   "البيت الييودي" نيساف سموميانسكي 42
   2   "يوجد مستقبؿ" يائير لبيد 43
   2   "يوجد مستقبؿ" ميكي ليفي 44
   2   "يوجد مستقبؿ" عميزا الفي 45
 استقاؿ 2   "المعسكر الصييوني" دانييؿ عطار 46
   2   "المعسكر الصييوني" إيتاف بروشي 47
   2   "كوالنو" مايكؿ أورف 48
   1   "المعسكر الصييوني" يحئيؿ حيميؾ بار 49
   1   "الميكود" حاييـ يميف 50
   1   "المعسكر الصييوني" أييميت نحمياس فاربيف 51
 استقاؿ 1   "يوجد مستقبؿ" شاي بيروف 52
   1   "الميكود" أمير أوحانا 53

 مركز مدار –المصدر 
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أحزاب اليسار وأحزاب يمين الوسط وأحزاب اليمين الديني، : خارطة االحزاب الصييونية: (13)جدول 
 وأحزاب اليمين القومي

 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
 سياسات أكثر ميالً  حزب صييوني يتبنى  امئير غولد 1968 العمؿ

وينادي  ليبرالية المختمطة بعناصر لالشتراكية  
 بتسوية

 تؤدي إلى، والعرب الفمسطينييف معسممية  
قامة دولتيف قوميتي الصراع انياء   فوا 
واإلسرائيمي، عمى أف  الفمسطيني لمشعبيف 

. بيف الدولتيف في المفاوضاتتقرر الحدود 
الكتؿ اإلستيطانية في الضفة  فيما يخص

تؿ ذات الكثافة الغربية، يؤيد الحزب إبقاء الك
العالية تحت السيادة اإلسرائيمية،  السكانية

خالء المستوطنات التي ال تقع ضمف الكتؿ  وا 
اإلستيطانية التي سيجرى ضميا 

بناءًا عمى تسوية، كما ويعد  إسرائيؿ إلى
بدؿ  وفقًا لمبدأ المستوطنيف الحزب بتعويض

 .البيت
الحركة  

الجديدة 
 يسار  \ميرتس

شوالميت  1992
 ألوني

انشقاؽ شينوي إلى شطريف انضـ 
األوؿ واألكبر بزعامة عضو 
الكنيست أموف رونشتايف إلى الحزب 
الموحد، وانسحاب الثاني بزعامة 
أبراىاـ بوراز مف ميرتسمحتفًا باسـ 

 شينوي

يادة ز  ،توحيد قوى السالـ الييودية في إسرائيؿ 
 اليميف فرص معسكر اليسار لجية إزاحة 

 \كديما حزب 
 يميف وسط

أرئيؿ  2005
 شاروف

عادة نفخ الروح  ،الحفاظ عمى دولة إسرائيؿ عف حزب الميكود وا 
 الوطنية في دولة إسرائيؿ

أرئيؿ  1973 يميف \ الميكود
 شاروف

يسعى مف أجؿ جمع شتات الشعب الييودي  حيروت واالحرار
، وأف الحزب يعمؿ مف أجؿ في أرض الوطف

 حرية اإلنساف والعدالة االجتماعية
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 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
إسرائيؿ بيتنا  
يميف  \

 متطرؼ

أفيغدور  1999
 ليبرماف

يسرائيؿ بعمياه وميخائيؿ نودلماف 
 ويوري ستيرف

استقطاب وتمثيؿ المياجريف الروس ذوي  
الميوؿ اليمينية المتطرفة الذيف لـ يكونوا 

يؿ بعمياه، راضيف عف مواقؼ وسياسات يسرائ
 الحزب الوحيد الممثؿ لمييود الروس آنذاؾ.

االتحاد 
الوطني 
)ىئيحود 
 \ىميئومي(

 يميف متطرؼ

بنياميف  1999
 زئيؼ بيغف

التمسؾ بأرض إسرائيؿ كاممة وتكثيؼ  موليدت وتكوما وحيروت الجديد
االستيطاف وتوسيعو وىو شديد العداء 

 لمفمسطينييف

البيت 
 -الييودي
المفداؿ 
يميف  \الجديد

 متطرؼ

دانييؿ  2008
 ىيرشكوفيتس

موليدت وأحي ونصؼ أعضاء تكوما 
 مف البيت الييودي

 السالـ واألمف، إلغاء اتفاؽ أوسمو 
 

يميف  \المفداؿ
 متطرؼ

حاييـ   1956
موشيو 
 شابيرا

تشكيؿ دولة إسرائيؿ وفقًا لمتوراة العمؿ عمى   ىمزراحي وىبوعيؿ ىمزراحي
 تسجيؿ السكاف تعديؿ قانوف العودة وقانوف

 \ييدوت ىتوراه
 يميف ديني

ترفض تولي منصب وزاري، وتشارؾ في  أغودات يسرائيؿ وديغمو توراه  1992
الحكومات االئتالفية مف خالؿ تولي منصب 

 نائب وزير، ورئاسة لجنة برلمانية
 أغودات
يميف  \يسرائيؿ
 ديني

 أغودات البيشوؼ القديـ، بوعالي - 1912
ممثموا الطوائؼ  وؽ عننشيسرائيؿ، ا

 الشرقية في الحزب، 

التخمي عف العيش في المنفى، واليجرة إلى 
قامة دولة مجتمع عصري فييا أسس  فمسطيف وا 

 جديدة
 \ىتوراه ديغؿ

 يميف ديني
يرفض الصييونية، ويعتبر دولة إسرائيؿ منفى  يسرائيؿ أغودات إليعزر شاخ 1988

قيا وبداية النياية، ييتموف بالتوراة فقط، وتطي
وليس الدولة وىو يعارض وجود وزراء لو في 

 الحكومة
يميف  \شاس
 ديني

إلرساء قواعد الدولة عمى أساس التوراة. يمثؿ   أرييو درعي 1984
، والتركيز عمى القضايا الدينية الييود الشرقييف
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 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
 والمصالح الدينية

 
 1973 -1948لفترة موازين القوى البرلمانية بين الحزبين الكبيرين في ا(  14)جدول رقم 

 مقعداً  120عدد المقاعد من مجموع 
 الكنيست

 سنة االنتخابات
األولى
1949 

الثاني
1951 

الثالث
1955 

الرابع
1959 

الخامس
1961 

السادس
1965 

السابع 
1969 

الثامن 
1973 

 51 56 45 42 47 40 45 46 مباي/العمؿ/ المراخ
 39 26 26 17 17 15 8 14 حيروت/غاؿ/الميكود

 

 1973 -1948موازين القوى البرلمانية بين المعسكرات في الفترة ( 15رقم)جدول 
 مقعدًا( 120عدد المقاعد ) من مجموع 

 الكنيست
 سنة االنتخابات

األولى
1949 

الثاني
1951 

الثالث
1955 

الرابع
1959 

الخامس
1961 

السادس
1965 

السابع 
1969 

الثامن 
1973 

 52 58 64 59 63 59 60 65 معسكر اليسار
 3 4 4 4 4 5 5 2 ئـ عربية تابعة لمبايقوا

 39 32 26 17 17 15 8 14 معسكر اليميف
 7 4 5 17 14 18 24 12 معسكر الوسط
 15 18 17 18 18 17 15 16 المعسكر الديني
 4 4 4 5 3 6 8 11 أحزاب أخرى
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 2003 -1977موازين القوى البرلمانية بين الحزبين الكبيرين في الفترة ( 16)جدول رقم 

 مقعداً  120عدد المقاعد من مجموع 
 الكنيست
سنة 

 االنتخابات

التاسع 
197
7 

العاشر 
1981 

الحادي 
 1984عشر

الثاني عشر 
1988 

 الثالث عشر
1992 

الرابع عشر 
1996 

 الخامس عشر
1999 

السادس 
 عشر
2003 

إسرائيؿ  26 34 44 39 44 47 32 حزب العمل
 واحدة

19 

 38 19 32 32 40 41 48 43 الميكود
 57 45 66 76 79 85 95 75 الحزبان معاً 

 

 2003 -1977موازين القوى البرلمانية بين المعسكرات في الفترة ( 17)جدول رقم 
 مقعدًا( 120عدد المقاعد ) من مجموع 

 
 الكنيست

 سنة االنتخابات
التاسع 
1977 

العاشر 
1981 

الحادي 
 1984عشر

الثاني عشر 
1988 

الثالث عشر 
1992 

 الرابع
عشر 
1996 

الخامس 
عشر 
1999 

السادس 
عشر 
2003 

 28 38 43 56 42 44 47 34 معسكر اليسار
 - - - - - - - 1 قوائـ عربية تابعة لمباي

 47 33 38 43 47 48 53 45 معسكر اليميف
 15 12 7 - 7 9 3 17 معسكر الوسط
 22 27 23 16 18 13 13 17 المعسكر الديني
 8 10 9 5 6 6 4 6 أحزاب أخرى
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 نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر والثامن عشر( 18 )جدول رقم

 2009الثامن عشر  2006السابع عشر  الكنيست / سنة االنتخابات 
 28 29 كديما 

 27 12 الميكود
 15 11 إسرائيؿ بيتنا 
 13 19 حزب العمؿ 
 11 12 شاس 

 5 6 ييدوتيتوراه
 4 9 االتحاد الوطني 

 4 3 بية الديمقراطية لمسالـ والمساواةالج -حداش
 4 4 الحركة العربية لمتغيير -القائمة العربية الموحدة 
 3 3 بمد -التجمع الوطني الديمقراطي 
 3 5 الحركة الجديدة ميرتس 
 3 - المفداؿ الجديد -البيت الييودي 
 - 7 المتقاعدوف 

 

 2009و 2006سكرات في انتخابات موازين القوى البرلمانية بين المع(  19رقم )جدول 

 2009الثامن عشر  2006السابع عشر  الكنيست / سنة االنتخابات
 44 60 الوسط -اليسار 
 65 50 اليميف القومي والديني 
 11 10 األحزاب العربية 
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 أحزاب اليمين( 20)جدول رقم 

 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
يسعى مف أجؿ جمع شتات الشعب الييودي في  حيروت واالحرار ئيؿ شاروفيأر  1973 الميكود

أرض الوطف، وأف الحزب يعمؿ مف أجؿ حرية 
 اإلنساف والعدالة االجتماعية

أفيغدور  1999 إسرائيؿ بيتنا  
 ليبرماف

يسرائيؿ بعمياه وميخائيؿ 
 نودلماف ويوري ستيرف

لميوؿ استقطاب وتمثيؿ المياجريف الروس ذوي ا 
اليمينية المتطرفة الذيف لـ يكونوا راضيف عف 

مواقؼ وسياسات يسرائيؿ بعمياه، الحزب الوحيد 
 الممثؿ لمييود الروس آنذاؾ.

االتحاد الوطني 
 ىميئومي( )ىئيحود

بنياميف زئيؼ  1999
 بيغف

موليدت وتكوما 
 وحيروت الجديد

التمسؾ بأرض إسرائيؿ كاممة وتكثيؼ االستيطاف 
 و شديد العداء لمفمسطينييفوتوسيعو وى

 -البيت الييودي
 المفداؿ الجديد

دانييؿ  2008
 ىيرشكوفيتس

موليدت وأحي ونصؼ 
أعضاء تكوما مف البيت 

 الييودي

 السالـ واألمف، إلغاء اتفاؽ أوسمو 
 

حاييـ موشيو   1956 المفداؿ
 شابيرا

 وىبوعيؿ ىمزراحي
 ىمزراحي

مؿ عمى تشكيؿ دولة إسرائيؿ وفقًا لمتوراة الع 
 تعديؿ قانوف العودة وقانوف تسجيؿ السكاف

 وديغؿ يسرائيؿ أغودات  1992 ىتوراه ييدوت
 ىتوراه

ترفض تولي منصب وزاري، وتشارؾ في 
الحكومات االئتالفية مف خالؿ تولي منصب نائب 

 وزير، ورئاسة لجنة برلمانية
 القديـ، بوعاليالبيشوؼ  - 1912 يسرائيؿ أغودات

ؽ نش، ايسرائيؿ أغودات
ممثموا الطوائؼ  وعن

 الشرقية في الحزب، 

التخمي عف العيش في المنفى، واليجرة إلى 
قامة دولة مجتمع عصري فييا أسس  فمسطيف وا 

 جديدة

يرفض الصييونية، ويعتبر دولة إسرائيؿ منفى  يسرائيؿ أغودات إليعزر شاخ 1988 ىتوراه ديغؿ
يا وليس وبداية النياية، ييتموف بالتوراة فقط، وتطيق

 الدولة وىو يعارض وجود وزراء لو في الحكومة
إلرساء قواعد الدولة عمى أساس التوراة. يمثؿ   أرييو درعي 1984 شاس

، والتركيز عمى القضايا الدينية الييود الشرقييف
 والمصالح الدينية
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 أحزاب اليمين القومي(  21رقم )جدول  

 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
يسعى مف أجؿ جمع شتات الشعب  حيروت واالحرار أرئيؿ شاروف 1973 الميكود

الييودي في أرض الوطف، وأف الحزب 
يعمؿ مف أجؿ حرية اإلنساف والعدالة 

 االجتماعية
يسرائيؿ بعمياه  أفيغدور ليبرماف 1999 إسرائيؿ بيتنا  

وميخائيؿ نودلماف 
 ويوري ستيرف

لمياجريف الروس ذوي استقطاب وتمثيؿ ا 
الميوؿ اليمينية المتطرفة الذيف لـ يكونوا 
راضيف عف مواقؼ وسياسات يسرائيؿ 
بعمياه، الحزب الوحيد الممثؿ لمييود الروس 

 آنذاؾ.
 االتحاد الوطني

 ىميئومي( )ىئيحود 
بنياميف زئيؼ  1999

 بيغف
موليدت وتكوما 

 وحيروت الجديد
 التمسؾ بأرض إسرائيؿ كاممة وتكثيؼ
االستيطاف وتوسيعو وىو شديد العداء 

 لمفمسطينييف

  

 أحزاب اليمين الديني(  22رقم )جدول 

 أفكار الحزب االنشقاقات  اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
البيت 

 -الييودي
 المفداؿ الجديد

دانييؿ  2008
 ىيرشكوفيتس

موليدت وأحي ونصؼ 
أعضاء تكوما مف البيت 

 الييودي

 لغاء اتفاؽ أوسموالسالـ واألمف، إ 
 

حاييـ موشيو   1956 المفداؿ
 شابيرا

 وىبوعيؿ ىمزراحي
 ىمزراحي

تشكيؿ دولة إسرائيؿ وفقًا لمتوراة  
العمؿ عمى تعديؿ قانوف العودة 

 وقانوف تسجيؿ السكاف
 وديغؿ يسرائيؿ أغودات  1992 ىتوراه ييدوت

 ىتوراه
ترفض تولي منصب وزاري، 
ية وتشارؾ في الحكومات االئتالف

مف خالؿ تولي منصب نائب وزير، 
 ورئاسة لجنة برلمانية

التخمي عف العيش في المنفى،  البيشوؼ القديـ، بوعالي - 1912 أغودات
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 أفكار الحزب االنشقاقات  اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
ؽ نشيسرائيؿ، ا أغودات يسرائيؿ

ممثموا الطوائؼ الشرقية  وعن
 في الحزب، 

قامة دولة  واليجرة إلى فمسطيف وا 
 مجتمع عصري فييا أسس جديدة

يرفض الصييونية، ويعتبر دولة  يسرائيؿ أغودات إليعزر شاخ 1988 ىتوراه ديغؿ
إسرائيؿ منفى وبداية النياية، 

ييتموف بالتوراة فقط، وتطيقيا وليس 
الدولة وىو يعارض وجود وزراء لو 

 في الحكومة
إلرساء قواعد الدولة عمى أساس   أرييو درعي 1984 شاس

، التوراة. يمثؿ الييود الشرقييف
ى القضايا الدينية والتركيز عم

 والمصالح الدينية

 

 الصييوني أحزاب اليسار (23 )جدول رقم

 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
يتبنى حزب العمؿ سياسات أكثر   غولدامئير 1968 العمؿ

 .ليبرالية المختمطة بعناصر لالشتراكية ميالً 
العرب، و  الفمسطينييف وينادي بتسوية سممية مع

قامة دولتاف قوميتاف  الصراع تؤدي إلى انياء وا 
واإلسرائيمي، عمى أف تقرر  الفمسطيني لمشعبيف

الحدود بيف الدولتيف في المفاوضات بينيما. فيما 
الكتؿ اإلستيطانية في الضفة الغربية، يؤيد  يخص

الحزب إبقاء الكتؿ ذات الكثافة السكانية الييودية 
خالء العالية تحت السيادة اإل سرائيمية، وا 

المستوطنات التي ال تقع ضمف الكتؿ اإلستيطانية 
بناءًا عمى  إسرائيؿ التي سيجرى ضميا إلى
تسوية، كما ويعد الحزب 
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 أفكار الحزب االنشقاقات اسم رئيسو زمن ظيوره اسم الحزب
 .بدؿ البيت وفقًا لمبدأ المستوطنيف بتعويض

الحركة  
الجديدة 
 ميرتس

انشقاؽ شينوي إلى  شوالميت ألوني 1992
شطريف انضـ األوؿ 

واألكبر بزعامة 
ضو الكنيست ع

أموف رونشتايف إلى 
الحزب الموحد، 
وانسحاب الثاني 

بزعامة أبراىاـ بوراز 
 ظً محتفا مف ميرتس
 باسـ شينوي

زيادة  ،توحيد قوى السالـ الييودية في إسرائيؿ 
 فرص معسكر اليسار لجية إزاحة الميكود
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 الخرائط – ثانيا

 2016-2001مين من يية خالل حكم الخرائط تشمل مقارنة في نمو البؤر االستيطان
 

 بيت لحم –نفيو دانيال متسفون البؤرة االستيطانية (  1)خارطة رقم

 

 واالستيطانىيئة مقاومة الجدار  -المصدر
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 بيت لحم –معاليو رحفعام البؤرة االستيطانية (  2)خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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 القدس -ميغرون الجديدة االستيطانية  البؤرة (  3)خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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 القدس –بني ادم البؤرة االستيطانية  ( 4)خارطة رقم 

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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 ريحاأ –مول نيفو البؤرة االستيطانية  ( 5)خارطة رقم 

 

 انىيئة مقاومة الجدار واالستيط -المصدر
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 قمقيمية –رمات جمعاد البؤرة االستيطانية (  6)خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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 قمقيمية -تزوفيم البؤرة االستيطانية (  7)خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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 نابمس –جفعات شمييبت  البؤرة االستيطانية( 8)خارطة رقم 

 

 ئة مقاومة الجدار واالستيطانىي -المصدر
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 الخميل -غفعات جمعادالبؤرة االستيطانية  (  9)خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان –المصدر 
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 الخميل –مجدال عوز البؤرة االستيطانية ( 10 )خارطة رقم

 

 ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان -المصدر
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