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 شكـر 
ُ

مذُالُيشك ُالار  ،ُالُيشرك ُُُالشك ُهللُ ع لىُأواًل،ُخمُإلىُالا  ُااطالقً ُمذُقودُالاأاُميم ُ
ُ.ُاهلل
ُ

أ  رر مُ ارر ُأ ءيرردُالشررك ُإلررىُكرردُمررذُسرر  مُحرراُاا رر ءُ ررلاُالأيرريُوسرر   ااُمعاويررً ُأوُم  يررً ،ُحرر لىُ
األسر  لُالر ك و ُأ لشرك ُوال  ر ي ُ ل اُالك امُحاُمعا ُال  اس مُاإلق يمي ُكٌدُأ سمحُول أرح،ُوأ ر ُأس 

  ىُ فض حُأ إلش افُ  ىُ رلرُال سر ل ،ُو رأ رُو شر يعحُالر ا مُلراُ  رىُإ ار  ُُ ءيءُيي  :ُال  ي 
أ اءُالش  ي ُواا  ءُشا أ اءُالُ ي ُ  م ُل أييُالع ماُول أ يخيذ ُءاليضو ُوا  ُ.ُ أيُ وذُ  أ وا 

ُ
خ ا ار ُأمر ُ روُ كم ُأ   مُأ ءيدُالشك ُوال   ي ُإلىُل ار ُالما قشر ُ  رىُ كر مامُأما قشر ُ رلرُال سر ل ُوا 
ا حعُومفي ُمذُأ يدُ  مامُوواسعُ أ  ام،ُس  اًلُالمولىُ ءُو دُأذُي عدُللكُحاُميرءاذُيسرا  امُ

ُ.ُ ميعً ،ُال امُآميذ
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 ملخص

  ررىُ م يرر ُال سرروي ُُاإلسرر ا ي ي أيرريُو ي يرردُو  يرريمُ ررنخي امُاالا   أرر مُُإلررى رر حمُال  اسرر ُ

وأ ل ي ير ُُاإلسر ا ي ي امول ً ُلالا   أر مُ(1112ُ)،ُوا  أ  ُاا   أ مُ(ف.م.م)وُإس ا يدالس مي ُأيذُ

  ررىُميرر و ُيرردُال رر اعُمررذُ(1112ُ)ُاإلسرر ا ي ي   يرريمُ ررنخي ُا رر  جُاالا   أرر مُُإلررى رر حمُال  اسرر ُ

  ييمُ نخي ُمفاومُُإلىُإض ح يييُيدُال ول يذُوال   ُواالس يط ذُويقُالعو  ُلال  يذُالف سطياييذ،ُ

ُ(.2221ُ)ُاأل ض ىُح سطيااُال طُ  ىُيدُال  اعُو  "ُياو ي ُال ول "

ُوأأير يالسر أ  ُيرودُالموضروعُمرذُمؤلفر مُو  اسر مُُاأل أير ما  م مُال  اس ُ  ىُم ا ع ُ

اال  مر  ُاالسر ع ا ُأمواقرعُاالا  ارم،ُوللركُمرذُ رالدُُإلرىُإضر ح وغير  م،ُُإسر ا ي ييذوم  المُلس سر ُ

 مُاإلسر ا ي ي ُ  رىُال سروي ُالسر مي ُأريذُاالا   ألو فُ نخي ُواألس وبُالو فاُُ  ىُالمااجُالكيفا

ُ.ُال  اأيذ

أساممُحاُاأ ع  ُإمك اي ُيدُ(1112ُ)أذُاا   أ مُ:ُ و  مُال  اس ُإلىُا   جُ  ي  ُأ ما 

،ُ   ر ُحراُ ردُإ ر ا ُإسر ا يدُ  رىُأ ر ءُال ر  ُ ول ُح سطياي ُق أ  ُل يي  ال  اعُمذُ الدُإق م ُ

موي  ُو   رم ُأأ ير ُل ولر ُإسر ا يد،ُوحراُ ردُإ ر ا   ُ  رىُ وسريعُاالسر يط ذُو   ر ُيرودُم يار ُ

ال رررر  ،ُأارررر فُال ضرررر ءُ  ررررىُأيرررر ُإمك ايرررر ُل  سرررريما ،ُأييرررريُ كرررروذُال رررر  ُالشرررر قي ُ   ررررم ُل  ولرررر ُ

ُ.ُالف سطياي 

إلس ا ي ي ُو  ىُا  الفُ ي  ا ا ُوأي يولو ي ا ُ  فقُيودُكم ُأش  مُال  اس ُإلىُأذُاأليءابُا

ال طوطُالع يض ُألير ُ سروي ُمرعُال  اربُالف سرطياا،ُييريُ  فرقُاأليرءابُيرودُم ري ُال ر  ُو ر مُ

ُ(.2291ُ)اال   افُأيقُالعو  ،ُو  مُاالاسي بُإلىُي و ُال اأعُمذُيءي اذُ



 ح
 

ُمررذُح سررطيااُُوأ ارر مُال  اسرر ُمرر ثُال ررنخي ُالسرر أاُلمفاررومُياو يرر  (2221ُ)ال ولرر ُ  ررىُكرردل

وح سررطيااُالضررف ُالغ أيرر ُوالشرر  م،ُييرريُأذُمفاررومُياو يرر ُال ولرر ُيارر فُإلررىُأذُ كرروذُإسرر ا يدُ ولرر ُ

الُلرري ُلررحُ ا يرر ُل ياررو ُح ررط،ُوأيُ  أرراُيأ ررىُحيارر ُي رربُ  يررحُأذُيع ررذُوالءرُإلسرر ا يدُقررواًلُوحعرراًل،ُوا 

ُ.ُمك ذُحاُال ول 

أساممُحاُااءي حُالم  مرعُاإلسر ا ي اُأكخر ُحرنكخ ُ(1112ُ)ا   أ مُكم ُأ ا مُال  اس ُأذُا

ايرروُاليمرريذُوال طرر ف،ُكمرر ُأسرراممُحرراُءيرر   ُقررو ُالمسرر وطايذُحرراُالسي سرر ُاإلسرر ا ي ي ،ُوءيرر   ُالا رربُ

ُ.ُالسي سي ُالمؤي  ُلامُوالم ع طف ُمعام
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Israeli General Elections (2009) and its Consequences on the Peace 

Process Between the Palestinian and Israeli Sides. 

 

Prepared By: Mahmoud Taleb Switey.  
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Abstract:  
This study aimed to explore, analyze and evaluate the effects of the Israeli elections 

in (2009) on the process of peaceful settlement between Israel and (P.L.O). In addition, this 

study will assess the impact of the election results on the two state solution, Jerusalem 

settlements and the right of return for Palestinian refugees. In addition to assessing the 

impact of the concept of "a Jewish state" solution to the conflict and the Palestinians in 

(1948) areas. 

The research is conducted relying on the qualitative approach and descriptive 

method to describe the impact of the Israeli elections on a peaceful settlement between the 

two sides. The study found several results including; that the elections (2009) contributed 

to the move away  from resolving the conflict through the establishment of a viable 

Palestinian state, especially in light of Israel's insistence on keeping Jerusalem united and 

eternal capital of the state of Israel, and with its insistence on expanding settlements, 

especially around Jerusalem, in order to eliminate any possibility of  giving East Jerusalem 

as a capital for the Palestinian state. 

The study also noted that the Israeli political parties  with their different ideologies 

agree on the outlines of any settlement with the Palestinian side, where the parties agree on 

the fate of Jerusalem, the non-recognition of the right of return, and not to withdraw to the 

borders of June (1967). 

The study showed the extent of the negative impact of the concept of “a Jewish 

state” on the Palestinians in (1948) areas, the Palestinians of West Bank, and the diaspora. 

Where the concept of “a Jewish state” aims to a pure state for Jews only, and any 

Palestinian people stay in this state must declare his loyalty to state of Israel. 

The study also showed that the elections (2009) contributed in shifting the Israeli 

society more and more towards right and extremism, also contributed in increasing the 

power of the settlers in Israeli politics, and increasing political elites supporting them and 

sympathetic. 
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 األولالفصل 

 العام للدراسة اإلطار-1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار العام للدراسة، بحيث يشتمل على مقدمة الدراسة ومشكلتها وأسئلتها يتناول هذا الفصل 

وفرضية الدراسة وأهميتها وأهدافها، وحدود الدراسة ومصطلحاتها، كما يتضمن هذا الفصل عرض 
 . موجز لعدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

 المقدمة 1-1

مجتمعي  انزياحفي ظل ( 11/2/2112)ثامنة عشرة ال اإلسرائيليجاءت انتخابات الكنيست 

يديولوجيةسياسية واقتصادية  وأسبابعوامل  أفرزتهكبير نحو اليمين، هذا االنزياح الكبير   وأمنية وا 

 ة اإلسرائيلية بقيادة حكومالالتي شهدت حربين شنتهما  األخيرة األعواممنها ما له عالقة بتطورات 

 األمن، ضد لبنان وقطاع غزة، وتصدرت قضية -"األحادينفصال اال"صاحب نظرية -" كاديما"حزب 

الذي ارتفعت  المجتمع اإلسرائيليأجندة ( 2112تموز، )في حرب  اهتزتواستعادة قوة الردع التي 

، وارتفاع "اإليرانيالخطر النووي " إسرائيله يهواجس الوجود لديه مؤخرًا، فضاًل عن تعاظم ما تسم

 إن"مقولة  اإلسرائيليونوال سيما في مجال الصواريخ البعيدة المدى، ورسخ  ،نإليراالقدرات العسكرية 

ما يتصل بسياسات  ،هذه المقدمات إلى، يضاف (1)" النووي يفرض خطرًا وجوديًا عليهم إيرانبرنامج 
                                                           

1
استرجع . )www.group194.netم، متاح عبر الموقع 2112 ،خيارات قلقة وتحديات وجودية: االنتخابات اإلسرائيليةالحسيني، مأمون،  

 (. 5/11/2112بتاريخ 

http://www.group194.net/
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براك  أيهودعندما تهرب  ،(م2111)التي بدا انحدارها واضحًا منذ العام  ،وبرامج قوى اليسار والوسط

كامب ديفيد "من استحقاقات التسوية مع الفلسطينيين، وأفشل مفاوضات  آنذاك اإلسرائيلييس الوزراء رئ

، وواصل حزبه وشريكه فيما بعد  حزب "عدم وجود شريك فلسطيني"، وأطلق العبارة الشهيرة حول "2

صل عمليات كاديما بناء المستوطنات وعمليات االجتياح لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وا

الجانب  األحاديالقتل واالغتيال المبرمج ضد المناضلين الفلسطينيين، ثم تم تتويج ذلك باالنفصال 

 عدوانيينقطاع غزة تحت الحصار والنار، وشن  إبقاءرييل شارون، مع آوالذي نفذه  ،عن قطاع غزة

خابات الكنيست الثامنة انت أنغاشمين على كٍل من لبنان وقطاع غزة خالل عامين، لذلك يمكن القول 

 اإلسرائيليوداخلية كان لها تأثير مهم على قرار الناخب  إقليميةفي ظل عوامل جاءت ( 2112)عشرة 

 إسرائيلرسم مالمح المشهد السياسي في  إلىفي حسم تصويته لحزب معين، هذه العوامل أفضت 

 (. 2112)عشية انتخابات الكنيست الثامنة عشرة 

دالالت عديدة ( 11/2/2112)نتخابات المبكرة للكنيست الثامنة عشرة لقد حملت نتائج اال

 إعالنهاهذه النتائج ومنذ  أوحتعلى كافة المستويات السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية، كما 

، والى برنامجها السياسي التي ُشكلت بعد االنتخابات اإلسرائيليةطبيعة الحكومة  إلى بآخر أوبشكل 

وخصوصًا فيما يتعلق بالعالقة مع الفلسطينيين، وانعكاس ذلك على مستقبل عملية السالم في العام 

 (1). بشكٍل عام، ومع الجانب الفلسطيني بشكل خاص األوسطالشرق 

عن فوز اليمين ومعسكره المتطرف وحصوله  (11)للكنيست الـلقد تمخضت نتائج االنتخابات 

 األحزابمقعدًا، حيث حصلت ( 121)ددها البالغ ع رائيلياإلسمن نصف مقاعد الكنيست  أكثرعلى 

عضوًا من حزب كاديما ( 11)باإلضافة إلى  مقعدًا من مقاعد الكنيست،( 25)اليمينية والمتطرفة على 

                                                           
 .55، ص 2112، (22)، السنة التاسعة، العدد مجلة قضايا إسرائيلية، النتيجة األسوأ لالنتخابات اإلسرائيلية وفوز اليمينالضاهر، بالل،  1
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حٍد  إلى–مريحة  أغلبيةبما يضمن لها  الذي انشق أصاًل عن حزب الليكود، وهم ذوي أصول يمينية،

مما يدل على تزايد العنصرية اإلسرائيلية وتزايد تمثيل اساتها المتشددة، داخل الكنيست وتنفيذ سي -ما

 أحزابوفي المقابل حصلت  ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصةاألحزاب الدينية واليمينية المتطرفة 

( 2)تس مقعدًا وحزب مير ( 11)مقعدًا، واألحزاب العربية ( 12)بما فيها حزب العمل  الليبرالية اليسار

وهذا يشير إلى تراجع قوة اليسار مقعدًا، ( 22)على حصلت مجتمعة  عد، أي أن أحزاب اليسارمقا

بشكل عام نحو اليمين واليمين المتطرف، مقابل  اإلسرائيليالمجتمع  انزياحيدلل على  اإلسرائيلي، كما

لم  نإ تطرفماليمين ال إلىستكون اقرب  إسرائيليةتراجع واضح لليسار، كما يعني ذلك أن أية حكومة 

وعلى  ،اإلسرائيليشك على مجريات الصراع الفلسطيني  أدنىتكن متطرفة، مما سيؤثر دون 

 (1). سيناريوهات الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية

ليه دراسات عديدة، فإن  انتخابات الكنيست الثامنة إ أشارتفي ضوء ما سبق، وفي ضوء ما 

 إقليمية وأخرى غيرات عديدة، منها متغيرات دوليةفيها متعشرة ونتائجها جاءت في مرحلة تشابكت 

سدة الرئاسة في  إلى" أوباماباراك "جديد هو  أمريكيوثالثة محلية، فعلى المستوى الدولي جاء رئيس 

وطوال ثمانية سنوات من اكثر  إدارتهوالذي كانت " جورج بوش االبن"، خلفًا للرئيس األبيضالبيت 

فإن الخطر  اإلقليميعلى المستوى  أمافي شتى المجاالت،  إلسرائيلًا وتأييدًا دعم األمريكية اإلدارات

قليمة لها تحالفاتها ولها تأثيرها على القضايا المركزية في المنطقة، اإليراني، وظهور ايران كقوة إالنووي 

يمس كيانها ن ايران تمثل تحديًا جوهريًا إسرائيل أفي العراق، حيث رأت  األمريكيالتعثر  إلى إضافة

 أزمةعلى المستوى المحلي فقد جاءت هذه االنتخابات مبكرة قبل موعدها في ظل  أماووجودها، 

 إسرائيليةأية حكومة  إكمال، وفي ظل انعدام االستقرار السياسي والذي تمثل في عدم إسرائيلتعيشها 

                                                           
، العدد مجلة الحوار المتمدن، أثير فوز األحزاب اليمينية في االنتخابات اإلسرائيلية على عملية السالم في الشرق األوسطتالعوادي، رزاق،  1
 (.2/2/2112استرجع بتاريخ . )www.ahewar.org، متاح عبر الموقع 15/12/2112، (2551)

http://www.ahewar.org/
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تية عن الحكم في غياب الشخصيات الكاريزما إلى إضافةمدتها القانونية منذ سبعة عشر عامًا، 

ليها عوامل مضافًا إشارون، هذه ال وأرئيلبن غوريون ومناحيم بيجن واسحق رابين  أمثالمن  إسرائيل

، ووصول اإلسرائيليةوقوة الردع  اإلسرائيليوتأثيرها على هيبة الجيش ( 2112)نتائج حرب لبنان 

ثر على نفسية المواطن مما أ إسرائيلالتجمعات السكنية الكبيرة في وسط  إلىمظاهر الحرب 

 الصواريخوفيها طالت ( 2111)عام  أواخر، وكذلك حرب غزة باألمن، وعلى شعوره اإلسرائيلي

لم تكن سابقًا في مرمى نيران حركات المقاومة في غزة، هذه العوامل  إسرائيليةالفلسطينية عدة مدن 

، هذه االنتخابات تشكل خرىأوأثرت في نتائجها من جهة  ت من جهةمجتمعة سببت تقديم االنتخابا

فرازاتالموضوع الرئيس لهذه الدراسة بهدف تشخيص وتحليل انعكاسات  نتائج انتخابات الكنيست  وا 

تحليل نتائج هذه االنتخابات وتأثيرها على  إلىالثامنة عشرة، وبالذات تهدف هذه الدراسة  اإلسرائيلي

ايا حل الدوليتين واالستيطان والقدس والحدود والفلسطينيين وخاصة على قض إسرائيلعملية السالم بين 

في ظل بروز مفهوم يهودية  األخضرتأثيرها على الفلسطينيين داخل الخط  إلى إضافةوحق العودة، 

 .   تجاه الفلسطينيين خاصة والعرب عامة اإلسرائيليةالدولة الذي احتل موقعًا متميزًا في السياسة 

 مشكلة الدراسة  1-2

اسة موضوع االنتخابات العامة اإلسرائيلية، من خالل مناقشة النظام السياسي تناقش هذه الدر 

والنظام االنتخابي والنظام الحزبي في إسرائيل والعوامل المرتبطة باالنتخابات وتأثيرها على االستراتيجية 

انتخابات  السياسية لدولة إسرائيل، خاصة تجاه السالم مع الفلسطينيين، وتركز هذه الدراسة بالذات على

الكنيست الثامنة عشرة ومقدماتها ونتائجها وانعكاساتها على عملية السالم مع الفلسطينيين، وخاصة 

على مشروع حل الدولتين والقدس واالستيطان وحق العودة والحدود، في ظل تنامي األحزاب والقوى 

ثيرهم في صناعة القرار اليمينية المتطرفة والقوى الدينية، إضافة إلى تنامي قوة المستوطنين وتأ
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السياسي اإلسرائيلي، من خالل مؤسساتهم واألحزاب التي تمثلهم، وهذا ما أظهرته نتائج انتخابات 

الكنيست الثامنة عشرة والتي أفرزت تكتاًل يمينيًا أثر بشكل سلبي على عملية السالم اإلسرائيلية 

يلي، ومن هنا تولدت الرغبة لدى الباحث الفلسطينية وعززت من التوجه اليميني لدى المجتمع اإلسرائ

على كافة جوانب عملية السالم بين ( 2112)لدراسة تأثير نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة 

وعليه فإن  ، وهذا ما يستدعي بحث وتحليل نتائج هذه االنتخابات ودالالتها،(ف.ت.م)إسرائيل و

 : آلتيةاحدد بالعبارة تالمشكلة البحثية لهذه الدراسة ت

ونتائجها على العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني ( م2119)االنتخابات اإلسرائيلية عام 
 .واإلسرائيلي

 الدراسة أسئلة 1-3

 :السؤال الرئيسي

كيف أثرت سياسـة الحكومـة اإلسـرائيلية التـي أفرزتهـا نتـائج االنتخابـات العامـة للكنيسـت الثـامن 

 ينية اإلسرائيلية؟عشر على عملية السالم الفلسط

 :ستجيب هذه الدراسة باإلضافة للسؤال الرئيسي على األسئلة التالية 

هل انتخابات الكنيست الثامن عشر عززت مـن جنـوح المجتمـع اإلسـرائيلي نحـو اليمـين المتطـرف،  .1

 وهل فشل عملية السالم أدى إلى زيادة التطرف داخل المجتمع اإلسرائيلي؟

 وسيطرة اليمين المتطرف على عملية السالم؟ الكنيست الثامنة عشرنتائج انتخابات  كيف أثرت .2

، ومــا هــي تــأثيرات الخلفيــة إســرائيلهــل يوجــد تــأثير لنتــائج االنتخابــات علــى الخريطــة الحزبيــة فــي  .3

 على نتائج االنتخابات؟ اإلسرائيلية لألحزابالسياسية 

 ي نحـو اليمـين المتطـرف وابتعـادهاإلسـرائيلالمجتمـع  جنـوح إلى أدتالتي  واألسبابما هي العوامل  .4

 ؟اليسارالوسط و عن معسكر 
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 : مبررات اختيار الباحث لهذا الموضوع هي أهممن : مبررات الدراسة 1-4

 . أسباب تحول المجتمع اإلسرائيليالرغبة الشخصية لدى الباحث للتعرف على  .1

 . الصهيوني قوة اليسار، وانحسار نحو اليمين اإلسرائيليمعرفة العوامل الكامنة وراء جنوح المجتمع  .2

 . ينوالفلسطيني إسرائيلبين للكنيست على عملية السالم ( 11)معرفة انعكاسات االنتخابات  .2

بشكل خاص يؤثر  اإلسرائيليبشكل عام، والصراع الفلسطيني  اإلسرائيليقضية الصراع العربي  إن .5

كذلك، ومن ( 51يني فلسط)على كل جوانب حياة المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، وعلى 

وبشكل  كونها تؤثر على كل فلسطيني ،ونتائجها اإلسرائيليةالضروري معرفة دالالت االنتخابات 

 . مباشر

بالغة مثل القدس، االستيطان  أهميةقضايا ذات  نحو اإلسرائيليةمعرفة السياسات والمواقف  .5
 . عرفتهاموكلها قضايا جوهرية ينبغي حدود، الالجئين، مشروع الدوليتين وال

لذلك تشكل هذه الدراسة مرجعًا  -على حد علم الباحث–قلة الدراسات الفلسطينية في هذا الموضوع  .2

 .علميًا يضاف للمكتبة العربية والمحلية، يستفيد منه الباحثين والدارسين في هذا المجال

 الدراسة  فرضية 1-5 

لمجتمـع اإلسـرائيلي نحـو اليمـين االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست الثـامن عشـر عـززت مـن تحـول ا

المتطرف، وهذا أدى إلى التأثير السلبي على عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، خاصـة أن الحكومـة 

 .التي تشكلت نتيجة تلك االنتخابات لم تسر ُقدمًا في عملية السالم
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 أهمية الدراسة  1-6

 : تأتي أهمية الدراسة من خالل ما يلي

  عملية التسوية بين الفلسطينيين على  (11)للكنيست  اإلسرائيليةاالنتخابات نتائج  تأثيرتبحث

 . واإلسرائيليين

 والفلسطينيين كحل  اإلسرائيلييننتائج هذه االنتخابات على شتى جوانب الصراع بين  تداعيات تحدد

 . الدوليتين والقدس والحدود والالجئين واالستيطان

 بزعامة بنيامين نتنياهو نحو مستقبل الصراع الفلسطيني يكود لسياسات ومواقف حكومة ال تبرز

 . اإلسرائيلي

 أوالداخلية  األسبابسواًء  ،نحو اليمين والتطرف اإلسرائيليوعوامل جنوح المجتمع  أسباب تبين 

 . الخارجية األسباب

  التها، وعلى قوانين االنتخاب وتعديإسرائيلتلقي الضوء على النظام االنتخابي والنظام الحزبي في . 

  ليس  أهميةذات  أصبحتوالتي  ،نفسها اإلسرائيليةاالنتخابات  أهميةالدراسة من  أهميةكذلك تكمن

نماعلى المستوى الداخلي وحسب،  والدولي لكون  اإلقليميالمستوى  إلى األهميةتعدت تلك  وا 

الشرق بشكل عام وعلى منطقة  اإلسرائيلينتائجها تنعكس وتؤثر على مجريات الصراع العربي 

 . برمتها األوسط

 أهداف الدراسة  1-7

 اإلسرائيليمعرفة تأثيرات االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست : هدف رئيس هو إلىتسعى الدراسة 

  :إلى إضافة .واإلسرائيليالجانبين الفلسطيني بين على عملية السالم ( 2112)
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خاصة قبل هذه  ،األخيرةنوات نحو اليمين في الس اإلسرائيلي المجتمعجنوح  وأسبابمعرفة عوامل  .1

 . اليسار أحزاباليمين وانحسرت قوة  أحزابومعرفة لماذا زادت قوة  ،االنتخابات

معرفة تأثير نتائج هذه االنتخابات على سياسات وقرارات الحكومة اإلسرائيلية التي تشكلت على  .2

 . ضوء نتائج هذه االنتخابات

وخاصة ، والفلسطيني اإلسرائيليالسالم بين الجانبين عملية معرفة أثر نتائج هذه االنتخابات على  .2

قضية القدس، قضية حق العودة واالستيطان، الحدود ومشروع : قضايا الحل النهائي وأهمهاعلى 

 اإلسرائيليةونظرة وسياسات الحكومات ( 51)حل الدولتين، وتأثير هذه االنتخابات على فلسطيني 

 . نحوهم

 حدود الدراسة  1-8

الجغرافي للدراسة بفلسطين التاريخية ممثلة في ما يسمى  اإلطاريتحدد  (:الجغرافي) المكاني اإلطار .1

وقاطنيها من ( م1222)سنة  إسرائيلومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها  إسرائيلبدولة 

 (.م1251)عرب  أوالشعب الفلسطيني بما في ذلك فلسطيني الداخل 

، على الرغم (م2112)وحتى عام  (م2112)لزمنية للدراسة من عام تتمثل الفترة ا :االطار الزماني .2

 إلى، بل تشير والالحقة استبعاد المراحل والفترات السابقة أو إغفالتعني  ال الفترةهذه  أنمن 

المراحل والفترات السابقة، وذلك للمقارنة ولتتبع التطورات والمواقف ذات العالقة  إلىضرورة الرجوع 

 .وانعكاسها على العملية السلمية اإلسرائيليةات بنتائج االنتخاب
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 منهجية الدراسة  1-9

التحليلي لكونه المنهج المناسب لوصف نتائج  الكيفي باألسلوب الوصفياعتمد الباحث المنهج 

وانعكاساتها على عملية التسوية السلمية بين الجانبين  ،اإلسرائيلياالنتخابات الثامنة عشرة للكنيست 

، وتحليل هذه التأثيرات واالنعكاسات للتعرف على تأثيراتها على جوانب العملية سرائيليواإلالفلسطيني 

ية الدولة السلمية وخاصة حل الدولتين وقضية القدس واالستيطان وعودة الالجئين، وكذلك على يهود

 . فيها( م1251)ووضع عرب 

 مكونات الدراسة  1-11

 : تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول هي

ومبرراتها، وأهداف الدراسة وأهميتها وحدودها،  وأسئلتهامقدمة الدراسة ومشكلتها : وفيه :ولاأل الفصل 

 . ، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةاومنهجية الدراسة ومكوناته

 :وفيه ثالثة مباحث (النظام االنتخابي والنظام الحزبي)النظام السياسي في إسرائيل : الفصل الثاني

  .النظام السياسي في إسرائيل: األولالمبحث 

  .النظام االنتخابي في إسرائيل: المبحث الثاني

  .النظام الحزبي في إسرائيل: المبحث الثالث

  : وفيه مبحثانانزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين ويهودية الدولة : الفصل الثالث

عوامل داخلية وعوامل إقليمية وعوامل ) مينعوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو الي: المبحث األول

  .(دولية

  ".يهودية الدولة"البعد السياسي واالستراتيجي لمفهوم : المبحث الثاني
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، وفيه ثالثة (2119)قراءة في نتائج االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست اإلسرائيلي : الفصل الرابع

 :مباحث

   .ة وأيديولوجيتها وتوجهاتها للصراعنظرة على األحزاب اإلسرائيلي: المبحث األول

 (.2112)برامج األحزاب اإلسرائيلية خالل انتخابات الكنيست الثامنة عشرة : المبحث الثاني

  (.2112)تحليل نتائج االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست اإلسرائيلي : المبحث الثالث

 . نتائج الدراسة: الفصل الخامس

 .قائمة المصادر والمراجع
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 الدراسات السابقة  1-11

والتي المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية، فيما يلي تلخيص موجز لعدد من الدراسات السابقة 

 . إليهااستطاع الباحث الوصول 

الفلسطيني في ضوء انتخابات الكنيست  اإلسرائيليقراءة في المشهد (: 2111الكيالي، )دراسة 
  (1)(. 2119)الثامنة عشرة 

في ضوء نتائج انتخابات الكنيست  اإلسرائيلي-تقييم المشهد الفلسطيني  إلىدفت الدراسة ه

 اإلسرائيلياستمرار انزياح المجتمع : عدة نتائج منها إلىالثامنة عشرة، وخلصت الدراسة  اإلسرائيلي

شرة للكنيست نحو اليمين المتشدد، وأن هذا االنزياح كان سببًا رئيسيًا لنتائج االنتخابات الثامنة ع

بالتهديدات  اإلسرائيليوفوز اليمين فيها، وأن تنامي شعور قطاعات واسعة من الشعب  ،اإلسرائيلي

، يدفع نحو اليمين، كما برز مفهوم يهودية (م2111)وغزة ( م2112)خاصة بعد حربي لبنان  ،األمنية

 الستئنافالواجبة والمطلوبة وكأحد الشروط  إلسرائيلالدولة بعد هذه االنتخابات بوصفة مهمة مركزية 

قانون المواطنة مجموعة من القوانين ومنها تم تعديل  اإلطارالمفاوضات مع الفلسطينيين، وفي هذا 

الكنيست جملة من القوانين ردًا على  أقرتلينص على يهودية الدولة، كما ( م2111)خالل سنة 

ا ووجودها ومن هذه القوانين التي تم على تأكيد هويته األخضرالخط الفلسطينية داخل  األقلية حرص

بحيث بات يفرض على كل من يريد الحصول على  ،تعديل قانون المواطنة( م2111)تعديلها سنة 

قراربصفتها دولة يهودية وديمقراطية،  ،إلسرائيلالوالء  أداء اإلسرائيليةالجنسية  قانون النكبة الذي  وا 

 بإحياءمنظمة تقوم  أوهيئة  أوعن كل حزب  بحجب التمويل أويخول الحكومة بسحب الترخيص 

قرارنكبة فلسطين،  ىذكر  في سوق  أولويةمنح  إلىلقانون يدعو  ،اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وا 

الخدمة  إطارتطوعوا في  أو ،اإلسرائيليفي الجيش  خدمواوجهاز التعليم العالي لمن سبق و  ،العمل
                                                           

1
، مركز الزيتونة (م2119)ة في المشهد الفلسطيني اإلسرائيلي في ضوء انتخابات الكنيست الثامنة عشرة قراءالكيالي، عبد الحميد،  

 . م2111للدراسات، بيروت، لبنان، 
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 استراتيجيةتبني  إلىص الوضع الفلسطيني فقد خلصت الدراسة فيما يخ أما . اإللزاميةالمدنية غير 

 بإبقاء إسرائيلففي الضفة الغربية تتمسك  ،مزدوجة تميز بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة إسرائيلية

كما هو  المنافذ البرية والبحرية والجويةوالتحكم ب األرضاالحتالل من خالل االستيطان ومصادرة 

بما يخدم بقاء  ،تشكيل المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل إعادةوتعمل على  الحال في قطاع غزة،

جهاض ،االحتالل من حيث  أماأي مؤشرات للتنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة،  وا 

 إلىنتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة على مسار التسوية مع الفلسطينيين فقد خلصت الدراسة 

على االستسالم  واإلصرار ،اإلسرائيليةلصالح وجهة النظر  األمريكيعلى حسم التجاذب  إسرائيلقدرة 

وعادت  ،فكرة الدوليتين غابت عن الساحة السياسية أن، كما اإلسرائيليةالكامل للفلسطينيين للشروط 

 واألحزابغير قابلة للتطبيق ويسود اعتقاد متزايد لدى الحكومة  أنهاالتي تبدو  ،فكرة الدولة الواحدة

 إسرائيلوبذلك تراجعت  اإلسرائيليبعدم وجود مشروع تسوية للصراع الفلسطيني  ،اإلسرائيليوالشعب 

جرت فهي من وجهة النظر  إذاوأن المفاوضات  أوسلوعن كل ما وقعت عليه ضمن اتفاقيات 

هذه الدراسة  تميزت الدراسة الحالية عن. مرجعية أيةمفاوضات من اجل المفاوضات وبدون  اإلسرائيلية

بكونها تناولت األحزاب اإلسرائيلية ومواقفها من القضية الفلسطينية، كما تطرقت الدراسة الحالية إلى 

مقارنة نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة بما قبلها وما بعدها من جوالت انتخابية، وهذه األمور لم 

 .  تتطرق إليها دراسة الكيالي
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 (1).خيارات قلقة وتحديات: الثامنة عشرة اإلسرائيليةاالنتخابات (: 2119الحسيني، )دراسة 

 أفرزتوالتي  ،اإلسرائيليتقييم نتائج االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست  إلىهدفت الدراسة 

والذي يتحدد طبقًا للموقف من  ،اإلسرائيليوفق التصنيف  ،وتراجع قوة اليسار ،ازدياد قوة اليمين

انزياح مجتمعي كامل نحو : أهمهاعديدة  أمور إلىسوية معهم، وخلصت الدراسة الفلسطينيين والت

بعدم وجود شريك فلسطيني، كما خلصت  اإلسرائيليوالمواطن  األحزاباليمين، ازدياد القناعات لدى 

قايضت الموقف تجاه  إسرائيلبعيدة المنال، وأن  أصبحتفرص السالم مع الفلسطينيين  أن إلىالدراسة 

 مبدأ، كما صرح نتنياهو عالنية بأنه يرفض اإليرانيتجاه الملف النووي  األمريكيينيين بالموقف الفلسط

، ويرفض حتى مجرد مناقشة مسألة القدس، األراضيويعارض أية تنازالت عن  ،مقابل السالم األرض

ع ونتائجها جعلت التسوية م( م2112)تشير في المحصلة النهائية بأن انتخابات  األموروهذه 

تميزت الدراسة الحالية عن هذه الدراسة بكونها  .لم يكن مستحيالً  إن ،الفلسطينيين أمرًا بعيد المنال

تناولت مفهوم يهودية الدولة، وبكونها تطرقت إلى التأثير المباشر لالنتخابات اإلسرائيلية عام 

 . على قضايا العملية السلمية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني( م2112)

 (2)(. 2119)العامة  اإلسرائيليةاالنتخابات (: 2119شحادة، )دراسة 

الثامنة عشرة، والتي  اإلسرائيليةتحليل نتائج االنتخابات العامة للكنيست  إلىهدفت الدراسة 

انهيار  وأسباب، اإلسرائيليتمثلت بفوز اليمين المتطرف، والى تحديد التحوالت في مواقف الناخب 

على وجه الخصوص، وأشارت نتائج الدراسة  (م2112) اإلسرائيليةفي االنتخابات اليسار الصهيوني 

اليمين في المجتمع  إلىهي من عوامل التحول ( م2111)وحرب غزة  ،(م2112)حرب لبنان  أن إلى

                                                           
1
استرجع بتاريخ ). .group194.netwww، 2112، خيارات قلقة وتحديات وجودية االنتخابات اإلسرائيلية الثامنة عشرةالحسيني، مأمون،  
2/2/2112 .) 
، (22)، السنة التاسعة، العدد مجلة قضايا إسرائيليةتحرير باسم مكحول وآخرون،  ،2119االنتخابات اإلسرائيلية العامة شحادة، امطانس،  2

 . م2112

http://www.group194.net/
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 أن إلىالتشديد على الطابع االثني للدولة اليهودية، كما خلصت الدراسة  تزايد إلى إضافة، اإلسرائيلي

ولم تعكس تحواًل  أخرىلم تكن وليدة غلبة ثقافة على  ،وتقلبات الحكم إسرائيلات السياسية في التغير 

نما، اإلسرائيليجذريًا في بعض المواقف والمفاهيم لدى الجمهور  تتم  إلىالمنافسات  إلىيعود ذلك  وا 

عود اليمين بقوة السياسية، وهذا ما يؤكد ص األحزاب، وخاصة داخل إسرائيلبين النخب السياسية داخل 

بشكل عام،  اإلسرائيليةوالتي سوف يكون لها تأثير كبير على السياسيات  ،األخيرةفي االنتخابات 

والسياسات تجاه حل المسألة الفلسطينية بشكٍل خاص، حيث ستزداد وتيرة االستيطان وسوف تراوح 

يزت الدراسة الحالية عن وتم. أي تقدم ملموس نحو الحل السلمي إحرازدون  ،المفاوضات في مكانها

هذه الدراسة بكونها تناولت النظام السياسي والنظام الحزبي في إسرائيل، كما تناولت تأثير االنتخابات 

على قضايا وجوانب حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وخاصة إقامة ( م2112)اإلسرائيلية في العام 

 . م تتطرق إليها دراسة شحادةدولة فلسطينية وقضية القدس وحق العودة وهي أمور ل

 ( 1)(. 2119)تقرير مدار االستراتيجي (: 2119يوسف وآخرون، )دراسة 

تحليل مشهد  إلى، هدفت اإلسرائيليوهي دراسة لعدد من الباحثين والمختصين في الشأن 

الدولية في و  واإلقليميةالعربية  األطراف أوسواٌء مع الطرف الفلسطيني  اإلسرائيليةالعالقات الخارجية 

 أن إلىنتائج الدراسة  أشارتللكنيست الثامنة عشرة، حيث ( 2112)ونتائج انتخابات  إفرازاتضوء 

وخلصت الدراسة  تبكير موعد االنتخابات أسباب أهمكانت من  ،والحرب على غزة ،الحرب على لبنان

على مجمل السياسات  التي أعقبت هذه االنتخابات ونتائجها ستؤثر سلباً التركيبة الحزبية  أن إلى

بفعل برامج  سيزداداالستيطان الذي  مع الفلسطينيين، وخاصة في مجال نحو قضايا التسوية اإلسرائيلية

كما تؤثر نتائج هذه االنتخابات سلبًا على آمال وطموحات الشعب  ،االئتالف الحكومي أحزاب

                                                           
، رام (مدار)مركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ، ال2111، والمشهد اإلسرائيلي( 2119)تقرير مدار االستراتيجي يوسف، أيمن وآخرون،  1

 . 2112اهلل، 
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الدراسة الحالية عن هذه الدراسة  تميزت. تسوية عادلة للقضية الفلسطينية إلىفي الوصول  ،الفلسطيني

وتأثيرها على قضايا الحل النهائي بين ( 2112)بكونها تناولت تحليل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية عام 

إسرائيل والفلسطينيين، وخاصة حل الدولتين وقضية القدس والالجئين كما تناولت الدراسة الحالية 

مع اإلسرائيلي نحو اليمين وهي أمور لم تتطرق إليها دراسة موضوع يهودية الدولة وعوامل انزياح المجت

 .يوسف وآخرون

  (1). الديني وعملية السالم إسرائيليمين (: 2119بيلهام، )دراسة 

على المستوى  ،إسرائيلاليمين الديني في  أنصارتفسير تصاعد نفوذ  إلىهدفت الدراسة 

، حيث واإلسرائيلية بين الطرفين الفلسطيني وأثره على مستقبل عملية التسوي ،السياسي والمجتمعي

سوف تتبنى برنامجًا سياسيًا يقوم على ( م2112)الحكومة القادمة بعد انتخابات  أن إلىالدراسة  أشارت

فضاًل  إسرائيل ألمنواعتبار قيام دولة فلسطينية تهديدًا  ،توسيع االستيطان في الضفة الغربية والقدس

ال سيما االنسحاب من المناطق التي يسطر  ،العملية التفاوضية إطاري عن عدم تقديم أية تنازالت ف

زيادة الوزن الديمغرافي  إلىالدراسة  أشارتفي الضفة الغربية، كما  اإلسرائيليعليها الجيش 

، بعدما كان إسرائيلمن مواطني %( 5)الذين يشكلون ، اليمين الديني وأنصارللمستوطنين المتشددين 

 ألف( 211) اآلنعددهم  وأصبح، أوسلونسمة، عندما تم توقع اتفاقية  ألف( 151) عددهم ال يتجاوز 

نماالمد الديني لم يقتصر على المستوطنين فقط،  أن إلىالدراسة  أشارتنسمة، كما  تجاوز ذلك  وا 

نهج نتنياهو الرافض لتجميد  أن إلىالدراسة  أشارت، كما إسرائيلليجتذب قطاعات مختلفة من يهود 

وأن نتنياهو بعد هذه االنتخابات يتعرض لثالث  ،نتائج هذه االنتخابات ى معسوف يقو  ،طاناالستي

خاصة تجاه عملية التسوية مع  ،مزيدًا من التشدد في سياساته وقراراته إلىضغوط رئيسية تدفعه 

                                                           
 The Middleم، تقرير الشرق األوسط، مشروع الشرق األوسط لألبحاث والمعلومات يمين إسرائيل الديني وعملية السالبيلهام، نيكوالس،  1

Eest Resarch and information project ،(12 أكتوبر) ،2112 . 
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اليمين المتطرف المنضمة لالئتالف الحكومي كحزب  أحزابضغوط : الفلسطينيين، وهذه الضغوط هي

المتشددين والذين رفضوا حتى توقيع صفقة مع ( الحريديم) إسرائيلتحاد الوطني، وضغوط حاخامات اال

الفلسطينيين وضغوط كذلك من  األسرىسراح مئات  إطالقمقابل  ،حماس لتحرير جلعاد شاليط

الذي سوف يمارس ضغوطًا لتوسيع االستيطان ورفض قيام دولة  ،اإلسرائيليالمجلس االستيطاني 

على مجمل العملية السلمية بين  ،ينية، وبذلك فإن نتائج هذه االنتخابات لها تأثيرات سلبية عديدةفلسط

الطرف  ، وأنتنازالت للفلسطينيين أية، وأن حكومة نتنياهو ال يمكنها تقديم واإلسرائيليينالفلسطينيين 

يمين الديني في إسرائيل ركزت هذه الدراسة على نفوذ ال. شريكًا يمكن االعتماد عليهليس الفلسطيني 

ومواقفه من عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، في حين كانت الدراسة الحالية أعم وأشمل بكونها 

على كافة القضايا الرئيسية بين إسرائيل والفلسطينيين، كما قامت ( 2112)تناولت تأثير انتخابات 

ن المتطرف، وتطرقت أيضًا إلى يهودية الدولة بتحليل عوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمي

 . ودالالتها وانعكاساتها

  (1) (.م2119)ب غزة ونتائج انتخابات الكنيست حر قراءة في نتائج (: 2119أبو المجد، )دراسة 

للكنيست  اإلسرائيليةونتائج االنتخابات ( 2111)الربط بين نتائج حرب غزة  إلىهدفت الدراسة 

تفشي التطرف والعنصرية في المجتمع  أظهرتحرب غزة  أن إلىالدراسة  أشارتالثامنة عشرة، حيث 

ولصالح ( 2112)على الصعيد السياسي والعسكري والديني، مما أثر على نتائج انتخابات  ،اإلسرائيلي

مقعدًا ( 22)من مقاعد الكنيست، أي %( 2275)الذي حصل على ما نسبته  ،اليمين المتطرف

والحزب القومي  بيتينو إسرائيل الموحدة للتواره، البيت اليهودي لليكود، شاس، القائمةا)اليمينية  لألحزاب

، اإلسرائيليهي الشغل الشاغل للناخب  األمنقضية  أن إلى، وخلصت الدراسة (الديني، وحزب كاديما

من  حدود الرابع إلىوأنه لن ينسحب  االنتخابية على القضاء على حماس لذلك ركز نتنياهو في حملته
                                                           

1
 (. م2112)، عدد مايو مجلة مختارات إسرائيلية، (م2119)قراءة في نتائج حرب غزة ونتائج انتخابات الكنيست اإلسرائيلية يلي، أبو المجد، ل 



11 

 

الربط بين نتائج حرب غزة ركزت هذه الدراسة على . ولن يتخلى عن الجوالن( م1222)ن حزيرا

، ولم تتطرق إلى انعكاسات (2112)ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست الثامنة عشرة ( 2111)

الدولة  على قضايا الحل السلمي بين الجانبين، كما لم تتطرق إلى يهودية( 2112)نتائج انتخابات 

 . واألحزاب اإلسرائيلية، وهو األمر الذي تطرقت إليه الدراسة الحالية

 ( 1). في تصويت الجنود في انتخابات الكنيست تأثير الخدمة العسكرية(: 2119بركائي، )دراسة  

مما  اإلسرائيليتصاعد دور اليمين الديني المتطرف داخل الجيش  إظهار إلىهدفت الدراسة 

 اً كبير  اً الجنود في االنتخابات، وأن التيار الديني المتطرف يحظى بشعبية ودعم يؤثر على تصويت

عززت النزعة اليمينية لدى الجنود ( 2112)، وأن الحرب على غزة اإلسرائيليالجيش  أوساطداخل 

والتي تحض الجنود  ،الحرب على غزة أثناءومما دعم هذا التوجه فتاوى حاخامات اليهود التي صدرت 

الفلسطيني على حد تعبيرهم، وأن ال يفرقوا في الحرب بين المقاتل  وتعامل بوحشية مع العدعلى ال

( موردخاي الياهو)تلك الفتاوى، الفتوى التي جاءت في رسالة بعث بها الحاخام  رأسوالمدنيين، وعلى 

 أيهود" آنذاكاء رئيس الوزر  إلى إسرائيلللتيار الديني القومي في  األولىالذي يعتبر المرجعية الدينية 

لليهود العقاب الجماعي  أباحتالنصوص التوراتية قد  إن: "قال فيها إسرائيلوكل قادة " اولمرت

تميزت الدراسة  .(شكيم بن حمور) أهليعقوب ضد  أبناءة التي قام بها ر ، واستشهد بالمجز ألعدائهم

على كافة ( 2112)تخابات عام الحالية عن هذه الدراسة بكونها أكثر شمولية في تناولها لتداعيات ان

محاور الحل السلمي بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تناولت أيديولوجيات األحزاب اإلسرائيلية، وعوامل 

انزياح المجتمع اإلسرائيلي بشكٍل عام نحو اليمين، وتأثير ذلك على نتائج االنتخابات، إضافة إلى 

دالالته على كافة األطراف وخاصة الفلسطينيين داخل تطرق الدراسة الحالية لمفهوم يهودية الدولة و 

 . الخط األخضر
                                                           

1
 (. م2/2/2112)، صحيفة معاريف تأثير الخدمة العسكرية في تصويت الجنود في انتخابات الكنيستبركائي، تسفي،  
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  (1). اإلسرائيليةوأثرها في رسم السياسة  اإلسرائيلية األحزاب(: 2118العلوي، )دراسة 

من خالل برامجها  ،اإلسرائيليةفي رسم السياسة  األحزابمدى تأثير تقييم  إلىهدفت الدراسة 

والنظام االنتخابي وكيفية وصول  ،إسرائيلطبيعة النظام الحزبي في  إلىاالنتخابية، وتطرقت الدراسة 

وممارسة التأثير في رسم السياسة  ،من خالل انتخابات الكنيست ،الحكم إلىالسياسية  األحزاب

يعتمد على النظام النسبي واالنتخابات  إسرائيلالنظام الحزبي في  أن إلىالخارجية، وتوصلت الدراسة 

التعددية الحزبية العالية جدًا لكثرة  ،ن طبيعة النظام الحزبي يتميز بظواهر عديدة أهمهابالقائمة، وأ

ليس من اجل  األحزابالتنافس بين  أن إلىمقارنة بعدد السكان، كما خلصت الدراسة  األحزاب

نماالسلطة فقط،  إلىالوصول   ةإدار والمبادئ والسياسات التي تتبناها في  األفكارمن اجل تطبيق  وا 

وعملية التسوية، كما بينت الدراسة  اإلسرائيليالدولة داخليًا وخارجيًا، والتعامل مع الصراع الفلسطيني 

التأثير الكبير يبقى لرئيس الحكومة كما حصل  أن إال ،الحكم إلىأنه على الرغم من وصول الحزب 

، (م2115)قطاع غزة  الجانب مع األحاديوخطته للفصل  ،الخاصة أفكارهشارون الذي نفذ  أرئيلمع 

 التأثير األكبر أن إال (م2112)إلى السلطة في انتخابات " كاديما"نفسه مع وصول حزب  األمروتكرر 

ركزت دراسة العلوي . الفلسطيني اإلسرائيلييكون في مجال الصراع  ،اإلسرائيليةلنتائج االنتخابات 

التأثير الكبير لرئيس الحكومة في ، و يةاإلسرائيلودورها في رسم السياسة  اإلسرائيلية األحزابعلى 

على العملية السلمية بين ( 2112)النظام السياسي اإلسرائيلي، لكنها لم تتطرق إلى تأثير انتخابات 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، كما لم تتطرق إلى يهودية الدولة وعوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي 

 . نحو اليمين

                                                           
1
 . م2111، (2)، عدد المجلة العربية للعلوم السياسية، السياسية اإلسرائيليةاألحزاب وأثرها في رسم العلوي، محمد،  
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تحوالت في االتجاهات السياسية (: 2119)االنتخابات اإلسرائيلية (: 2119، ونوآخر روحانا )دراسة 

  (1) .للفلسطينيين في إسرائيل

على الخيارات السياسية للفلسطينيين داخل  طرأترصد التحوالت التي  إلىهدفت الدراسة 

الثامنة ، كما ظهرت في السلوك االنتخابي لهم في انتخابات الكنيست (1251عرب ) األخضرالخط 

رصد ثالث تحوالت  إلى( روحانا، شحادة، خوري)حيث خلص الباحثون الثالثة ، (م2112)عشرة 

تبلور فوارق جوهرية الصهيونية لدى الناخب العربي،  لألحزابتراجع معدالت االقتراع : هي أساسية

الديمقراطية للسالم الجبهة "و" التجمع الوطني الديمقراطي"في الوسط العربي أي  األوليينبين القائمتين 

كما " حنين زعبي"وهي عضوية الكنيست الثامنة عشرة  إلىعربية  امرأة أول، ووصول "والمساواة

ازدياد العدائية : ثالث نتائج مركزية لالنتخابات في صفوف الفلسطينيين هي إلىالدراسة  أشارت

الصراع  بأهمية، تعزيز الوعي الفلسطينيين فيها والمواطنين إسرائيلالمتبادلة بين دولة والعدوانية 

، ودللت الدراسة على ازدياد الفجوة بين العرب في "يهودية الدولة"الجوهري بشأن الدولة اليهودية 

خطاب نتنياهو في الجلسة الخاصة  إلىوتطرقت  ،وأحزابهااليهودية  األغلبيةمن جهة وبين  إسرائيل

هو يمثل فيها رئيس المعارضة البرلمانية ، حيث كان نتنيا(12/12/2111)التي عقدت في الكنيست 

: أقولوللمتطرفين : "حرب غزة بقوله أعقابالمواطنين الفلسطينيين في  إلىفقد وجه نتنياهو تهديدًا 

بالوالء  إسرائيلنطالب جميع المواطنين في ... حذاِر سنضرب بيٍد من حديد مؤيدي حماس داخلنا

العربية في  واألحزاببين السكان يز العداء المتبادل تعز  إلىواضحة  إشارة، وهذه "الكامل للدولة

ركزت هذه الدراسة على التحوالت . أخرىاليهودية من جهة  واألحزابمن جهة، وبين اليهود  إسرائيل

التي طرأت على الخيارات السياسية للفلسطينيين داخل الخط األخضر وسلوكهم االنتخابي، ولم تتطرق 
                                                           

1
، مركز المعلومات تحوالت في االتجاهات السياسية للفلسطينيين في إسرائيل(: 2119)االنتخابات اإلسرائيلية روحانا، نديم وآخرون،  

 ( 12/11/2112استرجع بتاريخ . )www.wafainfo.psمتاح عبر الموقع . 2112وفا، /الوطني الفلسطيني

http://www.wafainfo.ps/
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راع اإلسرائيلي الفلسطيني من جهة كما أنها لم تتطرق إلى تحليل مفهوم إلى القضايا الرئيسية في الص

يهودية الدولة وأبعاده وآثاره، كما لم تتطرق إلى تحليل أسباب وعوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو 

 . اليمين

 (1)(. م2119)انتخابات  أعقابفي  إسرائيلالتركيبة الحزبية في (: 2119يونس، )دراسة 

االنتخابات للكنيست الثامنة  أعقابفي  إسرائيلتحليل التركيبة الحزبية في  إلىلدراسة هدفت ا

لقاء، (م2112)عشرة   إلى، وخلصت الدراسة إسرائيلنظرة على القوى التي تتخذ القرار السياسي في  وا 

و أمٌر ضروري لالنتخابات ه األخيرةالنتائج  أفرزتهقراءة الواقع الجديد للدولة اليهودية في ضوء ما  أن

 أحزابفلم يعد العرب يتعاملون مع ومستقبل هذا الصراع،  ،اإلسرائيليلفهم تطورات الصراع العربي 

نمايمينية،  أحزابحتى  أوسياسية ذات صبغة علمانية،  السياسية تصدر عن القرارات  أصبحت وا 

قامة ،تطالب بالقضاء على الفلسطينيين ،دينية وقومية متطرفة أحزاب  إلىالكبرى من النيل  ئيلإسرا وا 

مع عملية  اإلسرائيلينتائج االنتخابات للكنيست الثامنة عشرة تظهر طبيعة التعاطي  أنكما الفرات، 

، (م1222)حدود  إلىوحتى اليسارية منها تجمع على عدم العودة  اإلسرائيلية األحزابالتسوية، فمعظم 

بقاء سرائيلإل أبديةوتجمع على االحتفاظ بالقدس الموحدة عاصمة  الكتل االستيطانية الكبرى ضمن  وا 

، وعدم تحمل أية مسؤولية بشأن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، واستنتجت الدراسة بأن إسرائيلحدود 

االئتالف مع  يرأستتوقف الن حزب الليكود الذي  أنويمكن سوف تشهد تراجعًا كبيرًا، عملية التسوية 

يقبل قيام المحتلة، وال  األرضتسوية تتضمن التنازل عن  إلىيميل البتة ال  ،األخرىاليمينية  األحزاب

دولة فلسطينية مستقلة، بل يفضل نظرية الحكم الذاتي وتحسين حياة الفلسطينيين، وبالنتيجة فإن 

بالخطر  اإلسرائيليينتعبر عن تنامي شعور  ،بمجملها إسرائيلالتحوالت السياسية الحاصلة في 
                                                           

1
استرجع . )www.alwatanvoice.com، متاح عبر الموقع (2119)التركيبة الحزبية في إسرائيل في أعقاب انتخابات يونس، غالب،  

 (12/11/2112بتاريخ 

http://www.alwatanvoice.com/
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ركزت . على مستوى الجمهور بشكٍل عام أووالقادة السياسيين  األحزابى مستوى الوجودي سواٌء عل

، لكنها لم تتناول (2112)هذه الدراسة على األحزاب اإلسرائيلية والتركيبة الحزبية في أعقاب انتخابات 

 تأثير نتائج هذه االنتخابات على محاور وقضايا الصراع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي مثل

الحدود، االستيطان، حق العودة، حل الدولتين، كما لم تتناول أسباب وانعكاسات انزياح المجتمع 

 . اإلسرائيلي نحو اليمين ولم تتناول كذلك يهودية الدولة وانعكاساتها

  (1).واآلفاقالواقع : (18) اإلسرائيليانتخابات الكنيست (: م2119مركز اللغات والترجمة، )دراسة 

التسوية  آفاقتحليل الواقع بعد انتخابات الكنيست الثامنة عشرة، وتحليل  إلىسة هدفت الدرا

الموقف من القضية الفلسطينية ثابت  أن إلىالسلمية في ضوء نتائج هذه االنتخابات، وخلصت الدراسة 

ة في معظمها ترفض العود اإلسرائيلية األحزاب، وأن اإلسرائيليفي الكيان  واألحزاب األطرافلدى كل 

على المستوطنات بل وتوسيعها وزيادتها  واإلبقاءوترفض حق العودة لالجئين، ( م1222)حدود  إلى

معظم  أن، كما إسرائيليةالضفة الغربية لتصبح تجمعات سكانية محاطة بمستوطنات  أوصالوتقطيع 

صت الدراسة كما خل، إسرائيللدولة  وأبديةتعتبر القدس عاصمة موحدة  ،إسرائيلالسياسية في  األحزاب

من خالل عملية سياسية مسؤولة لتسوية الصراع مع  يصعب حلها القضية الفلسطينية أن إلى

سيجعل الفلسطينيين في نهاية المطاف يتعايشون  ،على مواقفها إسرائيل إصرارالفلسطينيين معتقدًا بأن 

رد بضاعة للمزايدات مع هذا الواقع، وفي ظل هذا الواقع يصبح الحق الفلسطيني والدم الفلسطيني مج

 أيديولوجيتهابشتى  اإلسرائيلية األحزابعدم وجود فروق جوهرية بين  إلىالحزبية، كما خلصت الدراسة 

تميزت الدراسة الحالية عن هذه الدراسة بكونها أكثر  .وبرامجها فيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين

اإلسرائيلي والفلسطيني في ضوء نتائج انتخابات شمولية لقضايا وأبعاد العملية السلمية بين الجانبين 

                                                           
1
 . 2112، الواقع واآلفاق: انتخابات الكنيست اإلسرائيلي الثامنة عشرةوالترجمة، مركز اللغات  
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كما تميزت الدراسة الحالية عن هذه الدراسة بتناولها أسباب وعوامل انزياح المجتمع ، (2112)

اإلسرائيلي بشكٍل عام نحو اليمين وتأثير ذلك على نتائج االنتخابات، كما تناولت الدراسة الحالية 

( 2112)الحكومة اإلسرائيلية التي تشكلت في أعقاب انتخابات يهودية الدولة وأسباب ونتائج تركيز 

  . على يهودية الدولة
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 الفصل الثاني

 (الحزبيوالنظام  االنتخابيالنظام )النظام السياسي في إسرائيل -2

 . النظام السياسي في إسرائيل: المبحث األول 2-1

 . في إسرائيل النظام االنتخابي: المبحث الثاني 2-2

 . في إسرائيل النظام الحزبي: الثالث المبحث 2-3
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 الفصل الثاني

 (النظام االنتخابي والنظام الحزبي)النظام السياسي في إسرائيل -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . النظام السياسي في إسرائيل: المبحث األول 2-1

 التشريعية والسلطة الدولة رئيس :هي أعمدة ثالثة على إسرائيل في الحكم نظام يقوم

 رئيس سلطاتالدولة فهو منصب فخري، كما أن منصب رئيس أما . التنفيذية والسلطة( الكنيست)

 شؤون لتسيير المخولة الجهة فهي الوزراء، مجلس في ممثلة التنفيذية، السلطة أما محدودة، الدولة

 واالقتصادية السياسية والخارجية الداخلية الشئون يخص فيما المباشرة القرارات واتخاذ الدولة

 (1).والعسكرية

 تنظام الحكم القائم على وجود السلطا: "على أنه إسرائيلسي في ويمكن تعريف النظام السيا

التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث تعمل هذه السلطات على وضع القرار وتنفيذه بما : الثالث

   (2)". يضمن الحفاظ على المصالح العليا للدولة

ويضع  النظام أساسدد يح ،في ظل غياب دستور مكتوب اإلسرائيليلقد تبلور النظام السياسي 

 أسبابجملة  إلى إسرائيلالذي تقف عليه ُأسس الدولة، ويعود غياب الدستور في  ،الدستوري اإلطار

غيره العلمانية كحزب العمل و  واألحزابالدولة الدينية، فالنخب  أواالختالفات بين علمانية الدولة : منها

                                                           
 . 121 ص 1222دار الشروق، ، بيروت، (2)المجلد ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيري، عبد الوهاب،  1

 

 . 15، مرجع سابق، ص األحزاب وأثرها في رسم السياسة اإلسرائيليةالعلوي، محمد،  2
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تريد دولة دينية تكون  ،القومية والدينية األحزاب أنتريد دولة علمانية، في حين  من األحزاب اليسارية

  (1) .مصدرًا للتشريعفيها  التوراة

كبيرة في النظام السياسي خصوصًا  أهميةالكنيست فهي تمثل السلطة التشريعية، وتحتل  أما

صدار ،في مجال التشريع قرارالقوانين  وا  الموازنة العامة، ومنح الثقة للحكومة وسحب الثقة عن  وا 

 (2).ائمةاللجان الد لمن خال ،كومة، كما تقوم الكنيست بمراقبة نشاط الحكومة ومحاسبتهاالح

وتمثل محكمة  ،استقاللية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية األكثرالسلطة القضائية فهي  أما

هذه السلطة، ومن حقها مراقبة مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، وتتمتع  رأسالعدل العليا 

قرارات تفرض على  إصدار بإمكانهاحيات استثنائية تشمل النظر في جميع قرارات المحاكم، كما بصال

 (3).بعٍل مااالمتناع عن القيام  أوالسلطة التنفيذية القيام بعمل ما، 

جعلت االنتخابات المبكرة ظاهرة متكررة في  ،حادة أزمةمن  إسرائيليعاني النظام السياسي في 

من سياسية واجتماعية وثقافية  األزمة، وتتعدد مسببات هذه األخيرينالعقدين ، خاصة في إسرائيل

جليًا في منتصف التسعينيات عندما  اإلسرائيليالنظام السياسي  أزمةوأيضًا عرقية، وتجلت  ،وحزبية

الذي تم التراجع عنه بعد ثالث جوالت،  األمرتقرر استحداث االنتخاب المباشر لرئيس الحكومة، وهو 

النظام السياسي  أزمةحول ( 2111)وحرب غزة ( 2112)حدث نقاش كثيف بعد حرب لبنان  كما

                                                           
1
 . 22، ص ، مرجع سابقاألحزاب وأثرها في رسم السياسة اإلسرائيليةالعلوي، محمد،  
 .11، ص 2115تحرير كميل منصور، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ،2114دليل عام : إسرائيلأبو رمضان، موسى وآخرون،  2
3
 . 112م، ص 1215، مركز الدراسات، الديمقراطية السياسية في إسرائيلالعلي، وليد،  
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 ظاهرة وجود راسين للحكومة كما حدث عند ائتالف حزبي العمل والليكود إلى إضافة، اإلسرائيلي

 (1). وتقاسم فترة والية رئيس الوزراء

 .دور العسكر في النظام السياسي اإلسرائيلي 2-1-1

 الكيان حياة في اً عادي غير دوراً  تلعب فهي ،العسكرية والمؤسسات للجيش بالنسبة أما

 بسبب المؤسسة، هذه لخدمة الكيان هذا في األخرى النشاطات كل تسخير خالل من الصهيوني

 شاملة عسكرية بصبغة اإلسرائيلي المجتمع ويتميَّزلدولة إسرائيل،  الوظيفي والدور االستيطانية الطبيعة

 وينطبق. اإللزامية الخدمة يؤدون ونساءً  رجاالً  السالح حمل على القادرين اإلسرائيليين فجميع قوية،

 (2).أنفسهم اإلسرائيليون يصف كما «المسلحة األمة» أو ،«المسلح المجتمع» وصف المجتمع هذا على

 موتض اإلسرائيلي المجتمع في العسكرية العناصر من اإلسرائيلية العسكرية المؤسسة وتتشكَّل

 الدراسات ومعاهد المختلفة المخابرات وأجهزة فيه، المحترفين والضباط اإلسرائيلي، الجيش أركان هيئة

 المنتشرين السابقين الضباط وأفواج الجيش، إشراف إليها يمتد التي التنظيمات ومختلف ،اإلستراتيجية

 (3). الدولة أنحاء مختلف في االستراتيجية المناصب في

 العالم في لها مثيل ال واجتماعية واقتصادية سياسية لقوة مركزاً  اإلسرائيلية لدفاعا وزارة وُتشكِّل

(. العنصري النظام سقوط قبل) إفريقيا جنوب مثل العسكرية الديكتاتورية الحكم أنظمة بعض باستثناء

 لدور زاً ومتميِّ  خاصاً  نموذجاً  تقدم اإلسرائيلية العسكرية المؤسسة فيها تشترك التي التفاعالت فحجم

                                                           
1
-12، ص 2111، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، األهرام، القاهرة، أزمة مجتمع ونخبة سياسية في إسرائيلجاد، عماد وآخرون،  
12 . 

 . 15-12، ص 2115، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، (2115)، دليل عام نظام الحكم في إسرائيلشوفاني، الياس،  2
3
 .12-15مرجع سابق، ص  ،أزمة مجتمع ونخبة سياسية في إسرائيلماد وآخرون، جاد، ع 
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 االستيطاني الكيان نشأةل المصاحبة العسكرية للوظيفة التاريخي الُبعد عن الناجم الدور وهو العسكريين،

 (1) .حتمية مسألة المجاالت جميع في اإلسرائيلي المجتمع عسكرة جعل ما وهو الصهيوني،

 السياسي النظام عسكرة 2-1-2

 المسائل أهم أن من تنطلق اإلسرائيلي لسياسيا النظام في العسكرية المؤسسة ونفوذ هيبة إن

 السياسي الوجود على تسيطر للدولة العسكرية والوظيفة والسالم، الحرب مسائل هي الدولة هذه في

 حماية ضرورة بسبب الحرب فترات في أو بها، تقوم التي الوظائف تعدُّد نتيجة السلم فترات في سواء

 أي إسرائيل، في رسمي منصب أعلى بقوة الغالب في اقترنتو  .سطوتها وفرض للبالد الذاتي البقاء

 ما وغالباً  الدفاع وزارة طريق عن يأتون الوزراء رؤساء من كثيراً  إن حيث الوزراء، رئيس منصب

 حياته، طوال بالمنصبين وَتمسكه جوريون بن ذلك مثال ولعل. الوزارة رئاسة جانب إلى بها يحتفظون

 (2) .المنصبين بين يجمع وهو اغتيل الذي رابين إسحق ثم بيجين وكذلك

 العسكريين القادة لضم ،(1222) حرب بعد خاصة وبصفة اإلسرائيلية، األحزاب سعت لذلك

 (3) .األصوات من ممكن قدر أكبر على الحصول بهدف إليها الالمعين

 . في إسرائيل النظام االنتخابي: المبحث الثاني 2-2

على أساس التمثيل النسبي، ( م1251)لي ومنذ تأسيسها عام يقوم النظام االنتخابي اإلسرائي

يتم بالتناسب مع النسبة المئوية التي يحصل  ،مقعداً ( 121)بمعنى أن توزيع مقاعد الكنيست والبالغ 

  (4).%(2نسبة الحسم هي )ن الحد األدنى المطلوب المقترعين، وأ عليها كل حزب من مجموع أصوات

                                                           
1
 . 21-22، ص 2111، منشورات الجامعة الفرنسية، ترجمة جواد بشارة، النظام السياسي اإلسرائيلي ودور العسكربوير، جوليان،  
2
 .122مرجع سابق، ص  ،اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيري، عبد الوهاب،  
3
 .12مرجع سابق، ص  ،أزمة مجتمع ونخبة سياسية في إسرائيلاد، عماد وآخرون، ج 

 استرجع بتاريخ) .www.Knesset.gov ، المادة الرابعة، موقع الكنيست، متاح عبر الموقع(1251)القانون األساسي للكنيست  4
2/12/2112)  

http://www.knesset.gov/
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 . خابي اإلسرائيليمالمح النظام االنت 2-2-1

 . يقوم على أساس التمثيل النسبي مما أسهم في كثرة األحزاب اإلسرائيلية وتنوعها .1

 (. انتخابات مكبرة)تجري االنتخابات كل أربع سنوات، ويجوز إجراؤها قبل ذلك  .2

 . تكون االنتخابات عامة، قطرية، متساوية، مباشرة، سرية، ونسبية .2

 . نية أيام من تاريخ إجرائهاتنشر نتائج االنتخابات بعد ثما .5

يتم اختيار رئيس ُتعقد أول جلسة للكنيست بعد نحو أسبوعين من نشر نتائج االنتخابات، و  .5

يكلف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست الفائزين باالنتخابات لتشكيل الحكومة الكنيست ونوابه و 

نتائج االنتخابات، ويمنح فترة  الجديدة والمكلف يكون زعم الحزب األكبر تمثياًل في الكنيست حسب

يومًا أخرى، فإذا انتهت المدة وفترة ( 15)يومًا لتشكيل الحكومة، مع جواز تمديد المدة ( 21)

 (1).رئيس الدولة عضوًا آخر لتشكيلهاالتمديد دون تمكن المكلف بتشكيل الحكومية، يكلف 

عامًا فأكثر بغض ( 21)العمر  بلغ من إسرائيلييمنح قانون االنتخابات حق الترشيح لكل مواطن  .2

 (2).إسرائيلالسياسية في  األحزابالنظر عن الجنس شريطة أن يكون مسجاًل في أحد 

 

 . طرأت على النظام االنتخابي تغيرات 2-2-2

، بهدف خلق حالة والتعديالت العديد من التغيرات طرأت على النظام االنتخابي في إسرائيل

ي في إسرائيل، خاصة في أعقاب الخالفات والتباينات بين مختلف من االستقرار في النظام السياس

مما حدا التيارات واألحزاب السياسية في إسرائيل، والتي كثيرًا ما حالت دون توفير بيئة حكم مستقرة، 

                                                           
1
 .12 ، مرجع سابق، صوأثرها في رسم السياسة اإلسرائيلية األحزابالعلوي، محمد،  
2

، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، 1، ط(م1996-1949)انتخابات مجالس الكنيست : تطور الحياة البرلمانية في إسرائيلتميم، فوزي،  
 . 22-21م، ص 1222
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بالقائمين على النظام االنتخابي بالبحث عن الحلول التي يمكنها التخفيف من حالة عدم االستقرار 

 (1): كان من أهم الحلول التي تم التوصل إليها والعمل بها ما يليالسائدة، وقد 

 : االنتخاب المباشر لرئيس الحكومة: أوالا 

وتشكل ( العمل والليكود)والتكافؤ بين الحزبين الكبيرين ( م1211و  1215)بعد انتخابات 

ات الشلل حكوم"حكومات بالتناوب بين الحزبين على رئاسة الحكومة، وسميت تلك الحكومات بـ

نتيجة لتعدد األزمات، مما دفع عددًا من نواب الحزبين لتقديم مشروع تعديل لقانون االنتخابات " الوطني

ينص على انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب، وتم إقرار هذا المشروع بالقراءة الثالثة في 

اهما للحزب الذي يريد التصويت وبذلك أصبح الناخب اإلسرائيلي يقترع بورقتين، إحد( م11/2/1222)

، 1222)إليه، واألخرى لشخصية رئيس الوزراء الذي يريده، وتم العمل بهذا القانون في انتخابات 

تم إلغاء هذا القانون والعودة إلى القانون والنظام السابق، مع ( م2111)، وفي عام (م2111، 1222

من أعضاء الكنيست لحجب الثقة عن  صوتاً ( 21)تعديل آخر هام يتمثل بضرورة تأييد أغلبية 

 ( 2). الحكومة

رئيس  ، والذي ينص على انتخاب(م2991)االنتخابات عام  انونتعديل ق أنالباحث  يرى

 إلىوالعودة  (م1002)هذا التعديل في عام  إلغاءالحكومة بصورة مباشرة من قبل الشعب، ومن ثم 

مما يدل على حالة و  إسرائيل،حكم تعيشها  أزمة، يدل على (م2991)الكنيست : األساسي انونالق

من القرن  تسعيناتمدتها القانونية منذ بداية ال اإلسرائيليةأي من الحكومات  إكمالعدم  ،التأزم هذه

 (. م1009)وحتى انتخابات الكنيست الثامنة عشرة عام  ،الماضي

 
                                                           

 . 15-15، ص سابق، مرجع األحزاب وأثرها في رسم السياسة اإلسرائيليةالعلوي، محمد،  1
، متاح عبر الموقع 2112، (2)، العدد مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، أزمة النظام االنتخابي اإلسرائيليشعبان، خالد،  2

www.oppc.pna.net ، (.12/2/2112استرجع بتاريخ ) .2ص 

http://www.oppc.pna.net/
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 : رفع نسبة الحسم وتأثيرها: ثانياا 

من مجموع %( 1)الحسم في االنتخابات العامة بـنسبة ( م1251)حدد قانون الكنيست 

األصوات الصالحة، وسمحت هذه النسبة المنخفضة لجميع الفئات والتركيبات السكانية أن تكون ممثلة 

استمرت هذه النسبة سارية المفعول النسبة بتعدد األحزاب السياسية، و  في الكنيست، كما سمحت هذه

بان الكبيران آنذاك العمل والليكود، على رفع نسبة الحسم إلى حتى مطلع التسعينيات، حين اتفق الحز 

، (م1222)من األصوات الصالحة، وهو ما تم تطبيقه في انتخابات الكنيست الثالثة عشرة %( 175)

( م2112ى توح 1222)إال أن هذا التعديل لم يسهم في االستقرار الحكومي، فقد شهدت إسرائيل من 

وذلك في العام  %( 2)مما حدا بالكنيست إلى رفع نسبة الحسم إلى  خمس دورات انتخابية مبكرة،

 ( 1). اقع المأزوم في إسرائيل لم يتغير، ومع ذلك فإن الو (م2115)

 . تأثير النظام االنتخابي على القرار السياسي اإلسرائيلي 2-2-3

عديل في النظام ت أوتغير  فأيمن بناء النظام السياسي،  اً مهم اً النظام االنتخابي جزء يعتبر

على تشكيل الحكومة، وهذا بدوره يؤثر على اتخاذ  إيجاباً  أو سلباً  إمايؤثر  اإلسرائيلياالنتخابي 

ية مع الجانب الفلسطيني بشكل القرارات السياسية بشكل عام، وعلى القضايا المتعلقة بالتسوية السلم

 (2). خاص

قطاعــات  ة، بــدعوى مراعـاة حساســيعلـى الــتخلص مــن اسـتحقاقات التســوية إســرائيل عملــتكمـا 

التوجـه هـذا اإلطـار كـان بـين تياراتهـا السياسـية، وفـي  اإلجمـاعوبدعوى غيـاب  اإلسرائيلي،من المجتمع 

                                                           
 .www.gov.il/first.gov متاح عبر الموقع ،2112 نسبة الحسم والبرنامج الحزبي،رائيل، مركز الخدمات والمعلومات الحكومي في إس 1
  (.5/11/2112استرجع بتاريخ )
 . 2مرجع سابق، ص  ،أزمة النظام االنتخابي في إسرائيلشعبان، خالد،  2

http://www.gov.il/first.gov
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تملصــــها مــــن عمليــــة  إســــرائيلهــــا ببــــررت الوســــيلة الوحيــــدة التــــي  وهــــ األخــــرى،النتخابــــات مبكــــرة تلــــو 

 (1).التسوية

تسع حكومات وستة  إسرائيل، تعاقبت على (1002) وعام (2911)الواقعة بين عام  رةالفت في

لـم يحـدث  األمـر، وهـذا (شامير، اسحق رابـين، شـمعون بيـرس، نتنيـاهو، بـاراك، وشـارون)رؤساء وزراء 

معظــم التعــديالت فــي القــانون  أنويالحــظ . (م2991)منــذ قيامهــا عــام  إلســرائيلفــي التــاريخ السياســي 

ة، مثــل تطبيــق قــانون االنتخــاب المباشــر لــرئيس الــوزراء الــذي حــدثت فــي تلــك الفتــر  إلســرائيلاالنتخــابي 

علـى القـرار السياسـي وزيـادة  وتأثيرهـاالصـغيرة  األحـزاباحدث خلاًل فـي التركيبـة البرلمانيـة، وازديـاد قـوة 

التي حدثت على النظام االنتخابي، ارتبطت مع التغيـرات  التغيراتف .شاركتها في االئتالفات الحكوميةم

 األحزاب أولويات، غيرت (م2911)عام  ةنحو التسوية مع الفلسطينيين، فانتفاض اإلسرائيلي في التوجه

 (2). (م2911)التي جرت عام  اإلسرائيليةفي االنتخابات 

حــد مــا بتغيــرات  إلــىمــرتبط  اإلســرائيليالتغيــرات والجــدل فــي النظــام االنتخـابي  أنالباحــث  يـرى

طبيعـة النظـام االنتخـابي المتبـع  أنة مع الجانـب الفلسـطيني، كمـا نحو العملية السلمي اإلسرائيليالتوجه 

فهــذا النظــام يضــمن  الطائفيــة والعرقيــة بتنوعاتــهالمعقــدة  اإلســرائيليتضــمن تركيبــة المجتمــع  إســرائيلفـي 

جعـل النظـام  األمـروهـذا  توجـه سياسـي أوطائفـة  أوحزب سياسي يمثـل أي عـرق  أليالوصول السهل 

يعاني من عدم االستقرار فـي الحكـم، وعـدم القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات وخصوصـا  إسرائيلالسياسي في 

 اإلسرائيليفقد لعب النظام االنتخابي في . المتعلقة بالعملية السلمية مع الجانب الفلسطيني لقراراتتلك ا

 .التقدم في عملية السالم إعاقةفي  اً دور 

                                                           
1
 ، متــاح عبــر الموقــع(م،12/2/2112)، المركــز الفلســطيني ل،عــالم، بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية مــاذا عــن خيــارات التســويةكيالنــي، ماجــد،  

.http://www.palinfo.com ( 11/1/2112استرجع بتاريخ.)  
 .22ابق، ص ، مرجع سإسرائيلالنظام االنتخابي في  أزمةخالد،  شعبان، 2

http://www.palinfo.com/
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 . النظام الحزبي في إسرائيل: المبحث الثالث 2-3

 . إسرائيلأهم خصائص النظام الحزبي في  2-3-1

ومنذ نشأته بالعديد من الخصائص التي جعلته يتناغم ويتالءم  اإلسرائيليتميز النظام الحزبي 

، ولعل من اإلسرائيلي، والتناقض االجتماعي الصارخ الذي يشوب المجتمع األصولمع مجتمع متعدد 

 : هي سرائيلياإلالمميزات التي طبعت النظام الحزبي  أهم

إن ظاهرة كثرة األحزاب وتعددها قياسًا بعدد سكان دولة إسرائيل ُيعد من : وتعددها األحزابكثرة  .1

أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل، ومما يشجع على كثرة األحزاب وتعددها تعدد القوميات في 

المطلوبة لدخول  إسرائيل من أشكناز وسفارديم، ومتدينين وعلمانيين، وانخفاض نسبة الحسم

 (1) .الكنيست

التمثيل النسبي عززت  أساسالقائمة على  اإلسرائيليةطريقة االنتخابات  أنويرى الباحث 

تمثياًل  الصغيرة لألحزابالتمثيل  -حٍد ما إلى–ن هذه الطريقة تضمن االتجاه نحو التعددية الحزبية، أل

ُتعد من  اإلسرائيليةالسياسية  األحزابوكثرة ظاهرة التعددية  أنيتناسب مع حجمها في الكنيست، كما 

  . عدد السكان إلى األحزابة في العالم من حيث نسبة عدد نسب العاليال

، اإلسرائيليخصائص النظام الحزبي  أهمُتعد ظاهرة التكتل واالنشقاق من : ظاهرة التكتل واالنشقاق .2

كتلة واحدة وهذه الظاهرة تتكرر مع بعضها لتشكل  األحزابوتتجلى هذه الظاهرة في اندماج بعض 

ظاهرة االنقسام واالنشقاق كنتيجة لطريقة االنتخابات، تظهر إن ، واألخطار األزمات أوقاتفي 

جلية عند بدء التحضير لالنتخابات القادمة، وظاهرة االندماج واالنشقاق ترافق كل جولة انتخابية 

                                                           
1
  (.2/11/2112استرجع بتاريخ . )www.naamy.net، متاح عبر الموقع 2112، النظام الحزبي في إسرائيللح، النعامي، صا 

http://www.naamy.net/
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نشقاقات داخل حزب العمل، واالئتالف بين يكود وااللمثل انشقاق حزب كاديما عن حزب ال ،تقريباً 

 (1). حزب كاديما وحزب العمل وحركة شاس

بعد انتشار الدعوة  األوروبيةقد نشأت في الدول  ،السياسية خاصة القوية منها األحزابمعظم  .2

  (2) .رض الميعادية لتجميع اليهود في أالصهيون

 . ظمات اليهودية في الخارجمن المن تتلقى مساعدة مالية اإلسرائيلية األحزابمعظم  .5

في الميدان االجتماعي واالقتصادي  بأنشطةفضاًل عن النشاط السياسي  اإلسرائيلية األحزابتقوم  .5

في  أدىتعزيز شأن الحياة الحزبية وأثرها في الحياة االجتماعية واالقتصادية، مما  إلى أدىمما 

 . توطيد نظام التعددية الحزبية إلىالمحصلة 

وخاصة ممثليها في الكنيست، وأن النائب يجد  ،أعضائهابالسيطرة على  اإلسرائيلية اباألحز تتميز  .2

 ( 3). إليهينتمي  الذيللحزب  مقعدهنفسه مدينًا ب

 . اإلسرائيليةالسياسية في القرارات والسياسات  األحزابدور  2-3-2

ج التي طرحتها في من خالل البرام اإلسرائيليةالسياسية في السياسة  األحزابيمكن تلمس دور 

حتى بداية التسعينيات ثم " العمل" ألحزابهو  اإلسرائيليةفي السياسة  األكبرالتأثير  أن إالاالنتخابات، 

ليس لها أثر في  األحزاببقية  أنوهذا ال يعني " يسرائيل بتينو"، ثم حزب "كاديما"وحزب " يكودلال"

الصغيرة هي الحد الفاصل بين  األحزابما تكون  القرارات والسياسات، بل على العكس من ذلك، فكثيراً 

                                                           
1
 .2، ص 2111، (21)، العدد مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، ظاهرة تعدد األحزاب اإلسرائيلية وتعدد االنشقاقات فيهاالجادر، عادل،  
2

، 2112حسب الصحافة اإلسرائيلية،  الخارطة الحزبية اإلسرائيلية عشية االنتخابات للكنيست الثامنة عشرةالمشاقبة، تيسير،  
www.dpp.gov. ( 2/11/2112استرجع بتاريخ) 11، ص . 

 . pnam.com-www.oppe ،مرجع سابق ،2112، تركيبة الكنيست السابعة عشرةشعبان، خالد،  3

http://www.dpp.gov/
http://www.oppe-pnam.com/
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سقوطه، وتمارس االبتزاز السياسي رغم صغرها وهذه ظاهرة موجودة  أواستمرار االئتالف الحكومي 

 ( 1). اإلسرائيليةومنظورة في السياسة 

حيث  السياسية حرية واسعة للعمل األحزابيمنح  اإلسرائيليالنظام السياسي  أنن القول كويم

 اإلشرافالدينية على وجه التحديد، والتي تتولى  األحزاببنشاطات عديدة وخاصة  األحزابهذه  تقوم

دارة، (المدارس الدينية)بنفسها على العديد من المهمات مثل نظام التعليم الديني  العديد من  وا 

لها  األحزابعلى الكيبوتسات والمستشفيات، وكثيرًا من  واإلشرافالمؤسسات االجتماعية واالقتصادية، 

النشاط السياسي  إلى إضافةوالنظام الصحي والتعليمي، هذا  اإلسكانمن حيث  ،مشاريعها الخاصة

 . لخدمة مصالحها وبرامجها الحزبية وأجهزتهاومحاولة التأثير على الحكومة ووزاراتها 

ية في لها تأثير كبير على مجمل مناحي الحياة السياسية والحزب، فإن اإليديولوجيةومن حيث 

السياسية، ويشكل مستقبل  األحزابلها تأثير كبير في عمليات االنشقاق واالندماج في  أن، كما إسرائيل

عرب  أوقطاع غزة  أوالمناطق المحتلة والعالقة مع الفلسطينيين تحديدًا سواًء في الضفة الغربية 

ة االنسحاب ومسألة القدس وسياس ،والمسائل السياسية المتصلة بها كالمفاوضات والتنازالت( م1251)

لى جانب ذلك تأتي قضية العالقة بين السياسية، وا   األحزابوالحدود، مصدرًا رئيسيًا للخالفات بين 

الكامنة وراء  األيديولوجيامن حيث  ،الدين والدولة ويهودية الدولة لتلقي بظاللها على العالقة الحزبية

بشكل  اإليديولوجيةويظهر تأثير االعتبارات  رىأخوالعلمانيين من جهة  المتدينين من جهة أفكار

  .إسرائيلالسياسية الشائع في  األحزابصارخ في معيار تصنيف 

 

 

                                                           
 . 15-12، مرجع سابق، ص األحزاب وأثرها في رسم السياسة اإلسرائيليةالعلوي، محمد،  1
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 الفصل الثالث

 انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين ويهودية الدولة-3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين: المبحث األول 3-1

 تفكيك أن على إسرائيل، مع للصراع السلمية بالحلول تؤمن التي الفلسطينية األطراف صرتُ 

 الحلول هذه مثل تحقيق متطلبات أحد هو والقدس، الغربية الضفة في اليهودي ستيطانياال المشروع

 فإن الشرط هذا تحقيق بدون إنه إذ التاريخية، فلسطين من (%21) على إسرائيل استولت بعدما وذلك

الباحث في هذا الجزء  سيحاول. الصفر إلى تؤول سياسية تسوية أية تمرير على األطراف هذه قدرة

الدينية، ومعهم  ومرجعياتهم السياسية المستوطنين قيادات توظفها التي القوة مراكمة آليات وتحديد رصد

جهات عديدة، وعلى رأسها أحزاب اليمين، في سعيها المتواصل لجر المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين 

 تفكيك من تنطلق للصراع سياسية تسويات لتحقيق فرصة أية لنسف سعيها والتطرف، وفي

هذه الجهات،  مساعدة في تسهم التي والدولية، اإلقليمية القوى موازين فحص جانب إلى المستوطنات،

، مع التطرق إلى انعكاسات انتخابات الكنيست التاسعة عشرة ذلك على وعلى رأسها المستوطنين

يمكن القول أن و  .باعتبارها من إفرازات انتخابات الكنيست الثامنة عشرة واستمرارًا لنتائجها( م2112)

عوامل داخلية، : عوامل انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين تمثلت في ثالثة فئات من العوامل هي

 . وعوامل إقليمية، وعوامل خارجية

 . العوامل الداخلية التي أسهمت في انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين 1.1.3

 .السياسي الثقل توظيف: أوالا 

 السياسية النخب موقع واضح، بشكل في السنوات األخيرة اإلسرائيلية نتخاباتاال نتائج عززت

 دوائر داخل جزئي، أو كلي بشكل مطالبهم تتبنى التي وتلك مباشر، بشكل المستوطنين تمثل التي
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 المتدين" اليهودي البيت" حزب تمثيل قفز المثال، سبيل فعلى واضح، بشكل إسرائيل في القرار صنع

 البرلمان في مقاعد ثالثة من اإلسرائيلية، الحزبية الحلبة في للمستوطنين، تمثيالً  ألكثرا الحزب وهو

 الحريدية الدينية األحزاب تمثيل زاد ذاته الوقت في الحالي، البرلمان في مقعًدا (12) إلى السابق،

 (11 إلى مقعًدا 12) من المستوطنين، مواقف أيضاً  تتبنى التي ،(هتوراة يهودت وحزب شاس حركة)

 ال أنه حقيقة على هنا التأكيد بمكان األهمية من لكن (1) .(12)الحالي الكنيست الـ البرلمان في مقعًدا

 على حصلت األحزاب فهذه فحسب، المتدينة األحزاب المستوطنين مصالح عن الدفاع في يشترك

 يخدم أيديولوجي لوبي تمثل صلبة نواة هناك العلمانية األحزاب فداخل ،(2)األصوات  من (22%)

 من جزء هم الجدد، الحزب نواب جميع نأ حيث الحاكم، الليكود حزب في سيما المستوطنين، مصالح

قادة  أحد "فايغلين موشيه" بانتخاب الليكود حزب داخل المستوطنين موقع تعزز وقد اللوبي، هذا

 أهم أحد ،"اليهودية القيادة" معسكر يتزعم ذاته الوقت في وهو الحزب، قائمة على المستوطنين

 (3). الليكود داخل تأثيراً  المعسكرات

 هناك أن لدرجة الحاكم، الحزب داخل تأثيراً  األكثر األيديولوجية القوة هم المستوطنون غدا لقد 

 (4)."المستوطنين حزب" (م2112)األخيرة  االنتخابات بعد الليكود على يطلق بات من إسرائيل داخل

 .إسرائيلي إجماع لمح: المستوطنات: ثانياا 

 يخدم بما اإلسرائيلي" الوطني اإلجماع" بلورة في المستوطنين نجاح على مؤشر أوضح إن

 يمثل والذي لبيد، يئير بزعامة ،"عتيد ييش" حزب حققه الذي والمفاجئ الكبير النجاح هو مصالحهم،
                                                           

بتاريخ  استرجع. )htpp://studies Aljazeera.net، 2112مركز الجزيرة للدراسات، ، المستوطنات وتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  1
(11/12/2112.) 
استرجع )  www.haaretz.com، متاح عبر الموقع (م22/1/2112)، صحيفة هآرتس، حدود الوسط الديني في إسرائيلبيرغ، جدعون،  2

 . (15/12/2112بتاريخ 
استرجع بتاريخ ) www.nrg.com.il/online.متاح عبر الموقع  ،(22/11/2112)، صحيفة معاريف، وجع رأس لنتنياهويفراح، يهودا،  3

11/11/2112.)  
4
 .11، مرجع سابق، صالمستوطنات وتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  

http://www.haaretz.com/
http://www.nrg.com.il/online
http://www.nrg.com.il/online
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 تحالف بعد الثانية كانةالم في الحزب حل   حيث مرة، ألول االنتخابات خاض والذي اإلسرائيلي، الوسط

 تحصين على أساسي بشكل ينص" عتيد ييش" لحزب السياسي فالبرنامج .بيتنا ويسرائيل الليكود حزبي

 المثال سبيل فعلى ،اآلن وحتى (م1222) عام حرب منذ المستوطنون حققها التي المكاسب معظم

 الموحدة إسرائيل عاصمة" بقىت أن يجب التي القدس، عن إسرائيل تخلي عدم إلى الحزب برنامج يدعو

 الضفة في الكبرى االستيطانية التجمعات كل ضم إلى يدعو الحزب هذا فإن ذاته، الوقت وفي" واألبدية

 (%25) حوالي تضم التجمعات هذه أن العلم مع للصراع، سياسية تسوية أية في إسرائيل إلى ربيةالغ

 بمنطقة إسرائيل احتفاظ إلى يدعو الحزب إن بل فحسب، هذا ليس. الغربية الضفة في المستوطنين من

 مع للصراع السياسية التسوية أن أي الغربية، الضفة من (%25) تشك ل التي األردن غور

 تحت الغربية الضفة مساحة من (%51) حوالي تُبقي ،"عتيد ييش" حزب بها يقبل كما الفلسطينيين،

 النائية المستوطنات لتفكيك استعداده هو جاههت مرونة الحزب هذا ُيبدي ما أكثر إن. إسرائيل سيطرة

 على نفسه يقدم كان والذي اإلسرائيلي اليسار يمثل الذي العمل حزب وحتى. الغربية الضفة أرجاء في

 مواقف مع تتقاطع باتت الصراع من األيديولوجية مواقفه فإن ،"اإلسرائيلي السالم معسكر" ممثل أنه

 على األخيرة، االنتخابية الحملة بدء منذ يحموفيتش، شيلي ب،الحز  زعيمة حرصت فقد المستوطنين،

 أهمية من يحموفيتش قللت حيث للمستوطنين، السياسي الخطاب ركائز إحدى تمثل التي الحجة، ترديد

 حل في تستثمر أن إسرائيل على أن وأكدت ل،سرائيليين، بالنسبة الفلسطيني الشعب مع الصراع حل

 (1) .الصراع لحل للتفرغ والجهد الوقت تخصيص من بدالً  جتماعية،واال االقتصادية المشاكل

                                                           
 متاح عبر الموقع  ،(11/2/2112)، صحيفة هآرتس، يحموفيتش أكثر سوءاا من باراكفيرتر، يوسي، وعوز، عاموس،  1
.www.haaretz.com ( 2/12/2112استرجع بتاريخ.) 

http://www.haaretz.com/
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 الرافض للخط واضحاً  انتصاراً  اإلسرائيلية االنتخابات نتائج في النخب اإلسرائيلية رأت قدل

 الفلسطينيين مع للصراع سياسية تسوية تحقيق يضمن التي المرونة، من األدنى الحد إسرائيل لتقديم

 (1) .المستوطنون به يتشبث الذي للموقف ةكبير  إضافة يمثل وهذا

 المشروع على ستحافظ األخيرة، االنتخابات أعقاب في شكلةالمُ  اإلسرائيلية الحكومة فإن لذا

 لتسوية التوصل معه الممكن من يكون لن بشكل والقدس، الغربية الضفة في اليهودي االستيطاني

 (2) .فلسطيني طرف أي بها يقبل أن يمكن للصراع، سياسية

 .الجيش ورقة توظيف :ثالثاا 

 إنهم بل مكاسبهم، تعاظم لضمان المختلفة السياسي العمل بأشكال المستوطنون يكتف لم

 قرارات اتخاذ على أبيب، تل في الحكم مؤسسات قدرة تقليص تضمن أخرى عمل آليات إلى فطنوا

 النخب بها تنظر التي الحساسية المستوطنين قادة أدرك لقد االستيطاني، المشروع تمس سيادية

 بشكل اختراقه على أبناءهم فحثوا اإلسرائيلي، الكيان لبقاء الضامنة كالمؤسسة الجيش، لموقع الحاكمة

 بأية القيام من الحاكمة السياسية النخب منع في التغلغل هذا لتوظيف واضح مسعى في وذلك منهجي،

 (3) .االستيطاني المشروع تهدد خطوة

 الممثلين من عدد أكبر لهم يكون أن أهمية للمستوطنين الدينية المرجعيات أدركت فقد هنا، من

 الحاخام هو واحًدا، متديًنا جنراالً  فقط تضم الجيش أركان هيئة كانت أن فبعد لذا الجيش، قيادة في

                                                           
، متاح عبر الموقع (م21/1/2112)، صحيفة يديعوت احرونوت سالم على السالم في صندوق االقتراعروزنفيلد، شاؤول،  1

mwww.ynet,co( . 2/11/2112استرجع بتاريخ .) 
 

استرجع بتاريخ ) www.haaretz.com. متاح عبر الموقع ،(م22/2/2112)، صحيفة هارتس، بعكس قوانين الرياضياتارئيلي، شاؤول،  2
22/11/2112 .) 

3
 .12-12 ق، ص، مرجع سابالمستوطنات وتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  

http://www.ynet,com/
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 من متديًنا جنراالً  عشر أحد حالًيا هناك فإن الماضي، القرن من السبعينيات أواخر حتى العسكري

 (1) .الجيش أركان هيئة يشك لون عشر عةتس أصل

 .السياسي النظام استقرار تهديد: رابعاا 

 على الحفاظ أجل من الجيش في وتغلغلهم السياسي ثقلهم بتوظيف المستوطنون يكتفي ال

 حال في اإلسرائيلي، السياسي النظام استقرار تهديد في يترددون ال إنهم بل االستيطاني، المشروع

 إثناء أجل من القوة الستخدام الدعوة عبر وذلك المشروع، بهذا للمس   محاولة أية هناك بأن شعروا

 إيغال" المستوطن أطلقها التي الرصاصات أدت فقد المشروع، هذا تهدد قرارات أية اتخاذ عن الحكومة

 نيةإمكا أية على الستار إسدال إلى ،"رابين إسحاق" األسبق اإلسرائيلي الوزراء رئيس صدر على "عمير

 رابين أن اعتقد ألنه (م1225) عام أواخر رابين عمير اغتال لقد. للصراع سياسية لتسوية للتوصل

 هدفه عمير حقق وقد (م1222) عام إسرائيل احتلتها التي الفلسطينية األراضي عن للتنازل مستعد

 إلى أدت قد (م1222) عام صيف في مباشرة، رابين اغتيال بعد ُأجريت التي االنتخابات إن حيث

 المفكر سج ل ولقد. للتسوية التوصل فرص على قضى الذي التطور، وهو اإلسرائيلي اليمين انتصار

 إسرائيل في القرار صنع ودوائر رابين اغتيال منذ أنه مفادها حقيقة ،(2)" روزنتال روفيك" اإلسرائيلي،

 االغتيال تكرار من خوًفا المحتلة، األراضي مستقبل بشأن حقيقي جدل طرح مجرد حتى تخشى

 أي مع بجدية التعاطي عن الساسة يردع إنه بحيث الدومينو، تأثير الحدث لهذا جعل مما السياسي،

 تبيح التي الفتاوى تصدر الدينية المرجعيات زالت وما الفلسطينيين، مع سلمًيا الصراع لتسوية مقترح

                                                           
1

 متاح عبر الموقع  ،(م12/1/2112)، صحيفة يديعوت أحرنوت، موقف بنت من قضية رفض الخدمة العسكرية منطقيزون، جابي،  

.www.ynet.com.il  .( 11/11/2112استرجع بتاريخ.) 

.
استرجع بتاريخ ) www.nrg.co.il.، متاح عبر الموقع (م11/2/2112)اريف، ، صحيفة مععمير وأبروشمي يضحكانروزنتال، روبيك،  2
21/11/2112  .) 

http://www.ynet.com.il/
http://www.nrg.co.il/
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 عام احتلتها التي الفلسطينية ضيباألرا" التفريط" لـ استعداًدا يبدون الذين الساسة دماء إراقة

 (1).(م1222)

 . الواقع األمر تكريس سياسة: خامساا 

 تلويحهم وبفعل الدولة، مؤسسات داخل السياسية قوتهم حرص المستوطنين على توظيف

 يواصل الفلسطينية، السلطة وموقف األميركي، الموقف ظل وفي الداخلية، اللعبة قواعد بتغيير

 ويبادر. واأليديولوجية الدينية منطلقاتهم يخدم بما األرض، على لحقائقا تكريس المستوطنون

قامة المستوطنات، محيط في تقع التي الخاصة، الفلسطينية األراضي على للسيطرة المستوطنون  وا 

 المستوطنون تمكن أوسلو على التوقيع ومنذ حقول، من عليها ما تجريف بعد عليها، استيطانية نقاط

 الحكومة أن من الرغم وعلى. المستوطنات محيط في تقع استيطانية نقطة مائة من أكثر تدشين من

 ومع ساكًنا تحرك لم أنها إال االستيطانية، النقاط كل بإزالة بوش الرئيس إدارة أمام التزمت اإلسرائيلية

 حسب" نونيةقا غير" ُتعتبر القائمة المستوطنات محيط في ُتدشَّن التي االستيطانية النقاط هذه جميع أن

 توفير على يحرصان والجيش الحكومة أن إال إذنها، بدون أقيمت ألنها اإلسرائيلية، الحكومة تعريف

 بإرادة المس محاولة على المستوطنون يحرص ذاته، الوقت وفي. لقاطنيها الخدمة مرافق وكل األمن

 (2). المستوطنات من بالقرب يقطنون الذين الفلسطينيين لدى والبقاء الصمود

 والنفوذ القوة مراكمة مواصلة على المستوطنين قدرة يهدد ما يوجد وأخيرًا يرى الباحث أنه ال

مالء الصهيوني وعلى الحكومات المتعاقبة وسياساتها  الكيان على واأليديولوجية السياسية مواقفهم وا 

 بمواصلة لهم محيس بشكل الداخلي، الصعيد على السياسية القوة فائض توظيف وسيواصلون وقراراتها،

 ما أكثر أن فيه شك ال ومما مثالية، بيئة في الفلسطينية لألرض التهويدي االستيطاني مشروعهم

                                                           
 (.  21/11/2112استرجع بتاريخ ) www.nrg.co.il.، مرجع سابق، متاح عبر الموقع عمير وأبروشمي يضحكانروزنتال، روبيك،  1
2
 .12 ، مرجع سابق، صالمستوطنات وتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  
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 إسرائيل تجعل ودولية إقليمية تحديات غياب هو النهج، هذا مواصلة على المستوطنين قيادات يساعد

 من أكثر مدى على لمستوطنونا حققه إنجاز أكبر إن. االستيطاني المشروع بسبب حقيقية أثماًنا تدفع

العام،  اإلسرائيلي اإلجماع بؤرة في المشروع هذا جعل في يتمثل مشروعهم انطالق على عقود أربعة

بالنفس، وتجلت هذه القدرة بشكٍل خاص في أعقاب  الثقة من كبير بقدرٍ  يشعرون يجعلهم ما وهذا

  (. 2112)والتاسعة عشرة ( 2112)انتخابات الكنيست الثامنة عشرة 

 . العوامل الخارجية التي أسهمت في انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين 2.1.3

هناك العديد من العوامل الخارجية التي أسهمت في انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين 

 : ومن أهمها

 . الموقف األمريكي: أوالا 

 من الرغم على نهأ حيث طاني،االستي للمشروع السياسية البيئة يعزز األميركي الموقف إن

 أن إال المستوطنات، في للبناء الخجولة انتقاداتها في األميركية اإلدارة تدفعها التي الكالمية الضريبة

 َتُحل لم المثال سبيل فعلى. المستوطنين دعم مواصلة على اإلسرائيلية الحكومة يشجع العملي سلوكها

 واالقتصادي العسكري الدعم مواصلة من االستيطان، هتجا أوباما إدارة ترددها التي االنتقادات

 إزاء سلوكها بتغيير أبيب تل في القرار صنع دوائر يقنع ما يوجد ال لذا إلسرائيل، واالستراتيجي

 بشكل إسرائيل مصالح على األميركية وتحديداً  الدولية، الفعل ردة تؤثر لم حال في المستوطنات،

 النقض حق استخدام في تتردد ال االستيطان، تنتقد التي المتحدة تالواليا أن ذلك، من وأكثر سلبي،

 األميركي القانون أن حقيقة عن فضالً  االستيطان، يدين األمن مجلس في قرار مشروع أي ضد الفيتو
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 تذهب أنها بزعم الضرائب من االستيطاني للمشروع اليهود األثرياء يقدمها التي السخية التبرعات يعفي

 (1) .خيرية ألغراض

 .  الموقف األوروبي: ثانياا 

كثيرًا ما يتماهى الموقف األوروبي بشكٍل عام والبريطاني واأللماني بشكٍل خاص مع الموقف 

سرائيل األوسطفيما يتعلق بالشرق  األمريكي القرارات والسياسات  األوروبي، فكثيرًا ما يؤيد االتحاد وا 

المتحدة  واألمم األمنفي مجلس  األمريكيالموقف  روبيةاألو ، كما تدعم الدول إسرائيلتجاه  األمريكية

لذلك فإن العالقات االقتصادية والعسكرية بين دول االتحاد  إضافة. األخرىوالمنظمات الدولية 

سرائيل األوروبي عن  إسرائيليردع  أوروبيهي عالقات قوية ومتطورة، مما يعني عدم وجود رادع  وا 

على حل عادل للقضية  إسرائيل إلرغامبالشكل المطلوب  أوروبيسياسة التطرف، كما ال يوجد ضغط 

  (2). الفلسطينية

 الموقف الدولي : ثالثاا 

النظام الدولي أحادي القطب، فإن الكثير من دول العالم ليس لها تأثير يذكر على في ظل 

أو مع  الفلسطيني، فمن هذه الدول ما له مصالح مع الواليات المتحدة اإلسرائيليقضية الصراع 

تجاه الشرق  األوروبيةأو  األمريكية، وبالتالي ال يستطيع الخروج من دائرة السياسة األوروبياالتحاد 

الشرقية التي  أوروبامثل دول  إسرائيل، كما أن العديد من دول العالم لها عالقات قوية مع األوسط

حتى في  إسرائيلعالقات قوية مع  التي لها اإلفريقيةانفصلت عن االتحاد السوفيتي، والعديد من الدول 

، مما أدى إلسرائيللذلك يمكن القول أن الموقف الدولي الضعيف ال يشكل رادعًا . المجاالت العسكرية

                                                           
متاح عبر  ،(12/11/2112)، جمعيات أمريكية معفاة من الضرائب تمول االستيطان في القدسمؤسسة شهيد فلسطين، الجامعة العربية،  1

 (.11/11/2112استرجع بتاريخ ) palestine.orgwww.shahid. الموقع
2
  .المرجع نفسه 
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لن تتعرض لضغوط قوية وآثار  إسرائيلبأن  اإلسرائيليقناعات لدى شرائح عديدة من المجتمع  إلى

 (1) .سلبية ناتجة عن الموقف الدولي

 . ل اإلقليمية التي أسهمت في انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمينالعوام 3.1.3

 أهمنحو اليمين، ومن  اإلسرائيليفي انزياح المجتمع  بآخربشكٍل أو  اإلقليميأسهم الوضع 

 : هي اإلسرائيليفي انزياح المجتمع  أسهمتالتي  اإلقليميةالعوامل 

 : ضعف الموقف العربي: أوالا 

 إلى، أخرىية من جهة، وحرب الخليج الثانية واحتالل العراق من جهة الخالفات العرب أدت

عدم الضغط : ، وتجلى هذا الضعف في مظاهر عديدة من أهمهاإسرائيلضعف الموقف العربي تجاه 

كما أن القوة  إسرائيل على حل عادل للقضية الفلسطينية إلرغامالفعلي على الواليات المتحدة وأوروبا 

، إسرائيلشكلت رادعًا للعديد من الدول العربية فيما يتعلق بمواجهة عسكرية مع  يليةاإلسرائالعسكرية 

مقتنعًا بعدم قدرة الدول العربية على اتخاذ موقف موحد وحاسم من  اإلسرائيليلذلك بات المواطن 

ك بأن معظم الدول العربية تسير في الفل اإلسرائيلي، بل على العكس من ذلك يشعر المواطن إسرائيل

سرائيلفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية  األمريكي   (2). وا 

 . االنقسام الفلسطيني: ثانياا 

انفصال  إلى، كما أدى إسرائيلضعف الموقف الفلسطيني تجاه  إلى أدى االنقسام الفلسطيني 

 في المواقف بين كٍل من حماس المسيطرة على قطاع غزة، والسلطة الوطنية الفلسطينية المسيطرة على

بضعف الموقف الفلسطيني في  اإلسرائيليالضفة الغربية، وهذا االنقسام عزز من شعور المواطن 

                                                           
1
  .11، مرجع سابق، ص المستوطنات وتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  
2

متاح عبر  ،(12/11/2112)، جمعيات أمريكية معفاة من الضرائب تمول االستيطان في القدسمؤسسة شهيد فلسطين، الجامعة العربية،  
 (.11/11/2112استرجع بتاريخ ) www.shahidpalestine.org. الموقع
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في  بآخر، وفي المحصلة النهائية يمكن القول أن االنقسام الفلسطيني ساهم بشكٍل أو إسرائيلمواجهة 

 . نحو اليمين اإلسرائيليانزياح المجتمع 

 . اإليرانيالشعور بالخطر النووي : ثالثاا 

كما  إسرائيل نحو المنطقةولو نظريًا عاماًل رئيسيًا في سياسة  اإليرانيشكل المشروع النووي 

سببًا لسياساتها المتطرفة في المنطقة بشكٍل عام،  اإليرانياتخذت من المشروع النووي  إسرائيلأن 

ة قوية تجاه ذريع إسرائيلأعطى  اإليرانيوتجاه الفلسطينيين بشكٍل خاص، كما أن المشروع النووي 

 أمريكي، وبالتالي حازت على تعاطف اإليرانيالواليات المتحدة وأوروبا والعالم بأنها واقعة تحت التهديد 

والدولي  األوروبي األمريكي، وتجلى هذا الموقف في الضغط اإليرانيدولي في مواجهة الخطر  أوروبي

بأن  اإلسرائيليك يشعر المجتمع ، لذلإيرانفرض عقوبات عديدة على  إلى أدى، والذي إيرانعلى 

  (1) .اإليرانيفي مواجهة الخطر  إسرائيلالواليات المتحدة وأوروبا سوف تساند 

 ". يهودية الدولة"البعد السياسي واالستراتيجي لمفهوم : المبحث الثاني 3-2

 مع مفاوضات أية النطالقة قبوله نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس اشترط

 دعا محتملة مفاوضات عن الحديثَ  رافق وقد إسرائيل، دولة يهودية بفكرة االعتراف قبولهم سطينيينالفل

 وبشكل الغربية الضفة في محموم إسرائيلي استيطاني نشاط "كيري جون" األميركي الخارجية وزير إليها

 منطقة يف الخصوص وجه وعلى (م1251) عام المحتلة األراضي في وكذلك القدس، مدينة في خاص

 الدولة يهودية فرض إلى ذلك وراء من اإلسرائيلية المؤسسة المحتلة، وتسعى فلسطين جنوب النقب

خراج األرض، على  اإلسرائيلية الدولة يهودية مصطلح أن والالفت العملي، الوجود حيز إلى الفكرة وا 

 في ظهر بل العهد، ثحدي ليس أنه رغم وذلك متسارعة بوتيرة األخيرة السنوات في الواجهة إلى برز
                                                           

ع استرج)، www.almoltaqa.comمتاح عبر الموقع  ،(2119)دراسة في االنتخابات اإلسرائيلية عام ملتقى المفكرين والسياسيين العرب،  1
 (.2/2/2112بتاريخ 
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 بازل مدينة في (م1122) آب/أغسطس نهاية أعماله أنهى الذي األول، الصهيوني المؤتمر أدبيات

 أن عن النظر وبغض الصهيوني، الفكر ركائز إحدى دائماً  الدولة يهودية فقد كانت فكرة .السويسرية

 فإن الصهيونية، الحركة في ةمعين تيارات بين جدل مثار كانت مضامينها، وبعض اليهودية هذه درجة

 .الوقت ذات في واستراتيجية سياسية هامة أبعاد على ينطوي المتجددة، المقولة لهذه الكبير الزخم هذا

 العراق، في وغزة الغربية الضفة أهالي إسكان فكرة شارون طرح، الدولة يهودية إثبات سبيل وفي

 وكل إسرائيل في لليهود وهي نقية يهودية دولة يلإسرائ أن مراراً  وأكد، العراقية بالجنسية وتجنيسهم

 (1). العالم

 . الفكرة لترسيخ التهويد قوننة 1.2.3

 كان الماضية، ذات عالقة بيهودية الدولة الخمس السنوات في عديدة، إسرائيلية قوانين صدرت

 على والمسيحية، ميةاإلسال التاريخية العربية والمعالم األماكن أسماء بتهويد المتعلق القانون أهمها من

 يهودية فكرة ترسيخ بضرورة يقضي قراراً  (م12/2/2112) يوم اإلسرائيلي الكنيست وأصدر سواء، حدٍ 

 القرار جانب إلى فلسطيني موقف انتزاع ومحاولة العالم، دول على تعميمها على والعمل الدولة،

 انطالق قبل الدولة يهودية بفكرة الفلسطيني المفاوض قبول إسرائيل اشتراط يفسر ما وهذا المذكور،

 (2) .الطرفين بين محتملة مفاوضات

 لطرد إسرائيلياً  توجها طياته في يحمل بأنه الجزم يمكن المذكور، للمصطلح متأنية قراءة وفي

 األراضي فلسطينيو ذلك في ويستوي اليهودية، الدولة نقاء على الحفاظ بزعم وطنهم، من فلسطين أبناء

 الذين (م1251) عام المحتلة األراضي وفلسطينيو المقدسيون، العرب فيهم بمن (م1222) عام المحتلة

                                                           
1
استرجع بتاريخ ) www.aljazeera.net.، متاح عبر الموقع (م21/5/2112)، موقع الجزيرة نت، يهودية دولة إسرائيلالسهلي، نبيل،  
22/11/2112  .) 

2
، متاح عبر الموقع  (2111تشرين األول  21)، من اصطناع فكرة قومية إلى دولة يهودية: إسرائيلبدوان، علي،  

www.almawqef.com ،( 2/11/2112استرجع بتاريخ .) 
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 أسرلتهم، إلى اإلسرائيلية المؤسسة فيه تسعى الذي الوقت في اإلسرائيلية، الجنسية عليهم فرضت

 (1) .الحياة مناحي كافة في هامشيين وجعلهم

 . للمصطلح واالستراتيجي السياسي البعد 2.2.3

 تؤمن التي القوانين سن على البعيد المدى في اإلسرائيلية المؤسسة عملت تقدم ما إلى إضافة

 لطرح عديدة بمسميات مؤتمرات وعقد العربية، لألقلية المستمر والتهميش الدائمة اإلقصاء عملية لها

 حصل ما وهذا، العرب بين المرتفع الطبيعي التزايد جراء اإلسرائيلي، الديمغرافي الهاجس حول أفكار

 اإلطار هذا وفي .(م2112و 2111) عامي بين عقدت التي السنوية هرتسيليا مؤتمرات في فعلياً 

 عليها تقوم التي الفلسطينية األراضي لمبادلة اإلسرائيليين، القادة بعض قبل من الدعوات تندرج بالذات

 القادمة، الفلسطينية الدولة مع األخضر، الخط داخل الكبيرة بالتجمعات الكبيرة االستيطانية الكتل

 األطياف كافة بأن اإلسرائيلي للشأن المتابع عارة، ويلحظ ووادي المثلث منطقتي التجمعات تلك وتشمل

 يهودية عن األخيرة السنوات في يتحدثون باتوا كثيرين، إسرائيليين قادة وكذلك اإلسرائيلية، السياسية

 التنفيذية المؤسسة دفة يقود الذي نتنياهو، بنيامين ياإلسرائيل الوزراء رئيس مقدمتهم وفي إسرائيل، دولة

 بين مشتركاً  قاسماً  معهودة وال مسبوقة غير بصورة اليهودية الدولة مقولة إسرائيل، واآلن أصبحت في

 (2). إسرائيل في والثقافية واالجتماعية السياسية واالتجاهات واألحزاب والكتل التيارات مختلف

 واألهداف األسمى الغايات ومضمون جوهر يشكل الدولة يهودية مصطلح أن المؤكد من وبات

 يهودية شعار تعميم محاولة إلى اإلسرائيلية المؤسسة وسعت إلسرائيل، واإلستراتيجية السياسية الكبرى

 وطنهم، إلى العودة في الفلسطينيين الالجئين حق إلنهاء األنجع الشعار أنه اعتبار على الدولة،

                                                           
1

 www.badil.org.م، متاح عبر الموقع 2112، (25)، جريدة حق العودة، العدد األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيلديبيترو، دانا،  
 (.  11/11/2112استرجع بتاريخ )
2
 .5، مرجع سابق، ص يهودية دولة إسرائيلالسهلي، نبيل،  
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 بدايةً  المتحدة األمم أجندة من واألمل، والحلم الحق لهذا القانوني األساس زاحةوا   تصفية وبالتالي

 العامة الجمعية عن الصادر (125) القرار شطب على العمل هنا والمقصود الفلسطيني، الحق لشطب

 فرصة أقرب في الفلسطينيين، الالجئين عودة إلى والداعي (م11/12/1251) يوم المتحدة لألمم

 .(م1251) عام نكبة إثر اللجوء جراء بهم لحقت التي األضرار عن تعويضوال ممكنة،

 . اليهودية ويهودية الدولة الهجرة 3.2.3

 إسرائيل يهودية فكرة تعميم عملية تضمنتها التي األخرى واإلستراتيجية السياسية األهداف من

 الصهيونية فالحركة ،إسرائيل إلى العالم يهود من مزيد لجذب الظروف تهيئة محاولة وترسيخها،

سرائيل  إسرائيل أهداف لتحقيق البشرية المادة بمثابة األربع، األرض جهات في اليهود تعتبران وا 

 وفي .ثانية جهة من العربية المنطقة في برمته الصهيوني المشروع الستمرار وركيزة جهة، من التوسعية

 الحكومات تستطع لم إسرائيل، شاءإن على عاماً  (25) من أكثر مرور رغم أنه يذكر السياق هذا

 كافة إسرائيل قادة يستغل ولهذا المحتلة، فلسطين إلى العالم يهود غالبية جذب المتعاقبة، اإلسرائيلية

 (1) .المحتلة فلسطين إلى اليهود من مزيد جذب أهمية على للتأكيد المناسبات

ستراتيجية سياسية أبعاداً  تعميمها ومحاولة إسرائيل يهودية لفكرة ويرى الباحث أن  تتقدمها وا 

 جعل عن فلسطين، فضالً  الوحيد وطنهم إلى الفلسطينيين الالجئين عودة حق لشطب الظروف تهيئة

 . ذلك أمكن إن وطردها المطاف، نهاية في أسرلتها بغية هامشية أرضها في العربية األقلية حياة

 

 

 
                                                           

1
 . ، مرجع سابقاألقلية العربية الفلسطينية في إسرائيلديبيترو، دانا،  
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 الفصل الرابع

 (2119)قراءة في نتائج االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست اإلسرائيلي  -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  نظرة على األحزاب اإلسرائيلية وأيديولوجيتها وتوجهاتها للصراع: المبحث األول 4-1

 مالحاك شخص فكر على تقوم ال الحديثة الدولة فإن العربي ين، والشارع العالم في للسائد خالًفا

هاته على أو للوزراء، رئيساً  أم رئيسًا، أم كان ملكاً  بعينه نما تقوم فحسب توج   ومركزي أساس وبشكل وا 

 العريضة الخطوط تضع التي فهي. الدولة مؤس سات صلب في تقوم والمفاهيم العقائد من منظومة على

 وتعتبر الدولة، جهاز في واالستراتيجي السياسي القرار صن اع وتحر ك المعاني، من ُجمالً  وتمنحها

 مؤس سات واتخاذه، القرار بصنع يشاركها حيث الوحيدة، ليست ولكنها المؤس سات، هذه إحدى األحزاب

 لكن ذلك، إلى وما والدينية واالجتماعية واالقتصادية، والسياسية، األمنية، المؤس سة مثل أخرى عد ة

 الواحدة المؤس سات هذه من كلٌ  تتغذ ى حيث فقط، السطحي النظري المستوى على صحيًحا هذا يبقى

 غير ليست األمنية فالمؤس سة. أرومتها في وقائمة تتملكها، بينها الجدلية العالقة أن حيث األخرى، من

 صحيح، والعكس والدولة، المجتمع في القائمة االقتصادية واأليديولوجيات النظر وجهات من متأثرة

 (1) .متفاوتة اتبدرج األخرى في تؤث ر الواحدة أن بحيث

 األحزاب جميع لوقوع اإلسرائيلية، وذلك الحالة في جًدا كبير حدٍ  إلى الوصف هذا يصح

 أطيافها، تنو ع من الرغم فعلى الصهيونية، وهي األم، أال األيديولوجية كنف تحت المركزية اإلسرائيلية

ن اإلسرائيلية، األحزاب أن الواضح من بات  ما إلى واأليديولوجية الفكرية جذورها وتعود عديدة كانت وا 

 الواقع لتفسير األساسي ين والمنبع النافذة بوصفها الصهيونية، فكر ومبادئ من تتغذ ى الدولة، قيام قبل

                                                           
متاح عبر الموقع ، 2112، (بديل)واطنة ، المركز الفلسطيني لحقوق المسريعة على األحزاب اإلسرائيلية نظرةبشير، نبيه،  1
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 سياسي برنامج مجرد تكون أن من أكبر الصهيونية فإن أخرى، أيديولوجية وككل. والمستقبل والتاريخ

 وسيرورات للتاريخ مستمر تأويل من تتغذ ى عقدي ة فكرية منظومة هي بل وثابت، المعالم واضح ثقافي

 القرن) يالرومان العصر في األلمان الفالسفة عليه اصطلح فيما أشبه فهي. المستقبل وصور الواقع

 (1) .الحياة مجاالت جميع من مواقف فللصهيونية ،"العالم إلى منظار( "عشر التاسع

 معركة جدًا وعميق، فمن كبير بشكل تسارعةم المنطقة في التغي رات فان آخر، جانب من

وأخرى متعلقة  جديدة إسرائيلية محلية، متغيرات وتدخل الموضوعية الشروط تتبد ل ألخرى، انتخابية

 المعادلة تدخل إلى خاص، بشكل الفلسطينية الوطنية السلطة منطقة وفي عام، بشكل األوسط بالشرق

 التغي رات هذه تترك ذلك، قبل تصو رها باإلمكان نيك لم للواقع، العريضة الخطوط تشك ل التي

 ومرتكزات أساسية مفاهيم تبقى ولكن،. اإلسرائيلية الحزبية الخارطة على بالغاً  آثراً  الجديدة والمتغيرات

 (2) .الثبات على تقوم بجوهرها ولكنها تتبد ل األمور فظواهر ثابتة، شبه أو ثابتة،

 على العمل :رئيسين هما لسببين جاء إنماو عملية السالم، التوجه اإلسرائيلي نح فإن وأخيراً 

 من للدولة اليهودية الهوية يهد دون األوائل ألن بينهما، والفصل اليهود وبين الفلسطيني ين بين العزل

 ومعنويًا، اقتصادياً  مربحاً  يكون أن بدل اإلسرائيلي، للجانب ومخس راً  ثقيالً  أصبح االحتالل وألن جهة

 من اإلسرائيلية األحزاب جميع على ينطبق الحديث وهذا(. 1212) األولى االنتفاضة بلق كان كما

 اإلسرائيلي ين الصحفي ين المؤرخين أحد ،(3)" سيغف توم" أن حت ى. يمينها أقصى وحت ى يسارها أقصى

 في والسياسة للثقافة المراقبين أحد شلحت، أنطوان ويعل ق". شارون تركة" بأنه األمر هذا وصف

 إجماعاً  هناك إن القول المبالغة من ليس القريبة االنتخابية المعركة عشية واآلن: "بقوله إسرائيل،

 يشكل اإلجماع هذا ويكاد ،"أقل وعرب أكثر أرض": األساسي الشاروني المبدأ مع يتماشى صهيونياً 
                                                           

1
 (. 11/11/2112ع بتاريخ استرج) www.idi.org.il.، متاح عبر الموقع 2112كانون الثاني  21، المشهد اإلسرائيليشلحت، انطوان،  
 . 5-5مرجع سابق، ص ، سريعة على األحزاب اإلسرائيلية نظرةبشير، نبيه،  2
3
 . 2112كانون الثاني  12صحيفة هآرتس تركة شارون، شلحت، أنطوان،  
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 عن ديموغرافًيا النفصالا بوجوب القناعة من المنطلق كافتها، الكبيرة لألحزاب االنتخابية البرامج أس س

 العام حدود إلى لالنسحاب الحاجة دون أي ودائم، عادل حل تحقيق إلى الحاجة دون الفلسطينيين،

 فيه المرغوب االنفصال، هذا يشمل الحال وبطبيعة القدس، ودون العودة، حق ودون (م1222)

 (1)" إسرائيل في الفلسطينيين

 اليهودي الطابع على الحفاظ بخصوص والعالم إسرائيل في ويهودي إسرائيلي إجماع هناك

 اليوم في الكنيست سن   فقد إلسرائيل، السيادية المناطق إلى الالجئين لعودة السماح عدم وحول للدولة

 إعادة عدم على نص   والذي ،"2111 – العودة حق إسقاط ضمان" قانون (م2112) عام من األول

 من مطلقة ألغلبية مسبقة بمصادقة إال اإلسرائيلية لسيادةل الخاضعة المناطق إلى فلسطيني ين الجئين

 من كنيست عضو (52) هذا القرار مشروع جانب إلى صو ت وقد ،(عضواً  21 أي) الكنيست أعضاء

 عليه واعترض( الديني القومي والحزب الدينية واألحزاب والليكود العمل) الصهيونية األحزاب جميع

 والذي القانون هذا تسويغ في جاء التصويت، عن امتنعوا وثالثة عرب، نواب عضوًا غالبيتهم (12)

 حول مفاوضات مرحلة في إسرائيل حكومة دخلت: "يلي ما "كاتس يسرائيل" الكنيست عضو اقترحه

 على( 22 والعام 51) العام الجئي موضوع طرح خاللها من وسيتم الفلسطيني ين، مع الدائم الحل

 مصادقة بدون قرار ألي الحكومة اتخاذ إمكانية تفادي إلى قانونال هذا المفاوضات، ويهدف طاولة

 دولة حدود داخل إلى الجئين إعادة حول عادية بأغلبية الكنيست في قرار اتخاذ أو الكنيست،

 يشك ل: "يلي ما القانون لمشروع( م2111 أيار 12) التمهيدية القراءة معرض في وجاء ،"إسرائيل

 إلى (1222 والعام 1251) العام الجئي لعودة السماح بعدم صهيونيًا، إجماعاً  هذا القانون مشروع

 وصهيوني األحزاب، فوق مشروع هو هذا القانون مشروع إسرائيل، لدولة السيادية الحدود داخل

سرائيلي، ويهودي،  النواب من الكثير شعار هو العودة حق. التاريخية الناحية من وعادل وأخالقي وا 
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 العلم وبإبادة ديمقراطية يهودية كدولة إسرائيل دولة بإبادة يرغبون الذين تالكنيس هذه في العرب

 بمساواة العيش يريد لمن بيننا مكان هناك للدولة، اليهودي والطابع الوطني والنشيد اإلسرائيلي

 مواطنيها لكل ودولة العودة حق آخر، مكان إلى فليذهب أخرى، قومية هوية يريد من أما وديمقراطية،

 (1) ".إسرائيل على القضاء في للرغبة مرادفة صطلحاتم هي

 في أغلبية وجود إلى اليوم وحت ى التسعيني ات مطلع منذ إسرائيل في الرأي استطالعات وتشير

ع الذي اإلسرائيلي الشارع  على تشجيعهم أو إسرائيل سيادة حدود من العرب السك ان ترحيل يشج 

 انتخابي، كشعار صراحة الترحيل شعار ترفع عديدة إسرائيلية اً أحزاب هناك فإن ذلك إلى إضافة الرحيل،

 الوحدة" وقائمة( مارزل باروخ" )القومية اليهودية والجبهة ،"تسوميت"و ،(كالينر) حيروت" حزب منهم

 مثل الديني القومي التيار إلى المنتمية الصغيرة األحزاب من العديد تضم التي ،"القومية المفدال

فيما يلي نظرة حول اإليديولوجية الفكرية لألحزاب اإلسرائيلية وتوجهاتها نحو الصراع و  (2) ".موليدت"

 . اإلسرائيلي الفلسطيني

 (.2119)برامج األحزاب اإلسرائيلية خالل انتخابات الكنيست الثامنة عشرة : المبحث الثاني 4-2

 عملية عن أهمية يقل ال السياسية، اإلسرائيلية األحزاب داخل يجري ما وفهم دراسة أهمية إن

 بتوضيح لذلك نمهد أن يلزم الصهيوني المذهب ولفهم القدس، مدينة وتهويد االستيطان مشروع مقاومة

 –" التلمود" من المستمدة الفلسفة تلك البشر، من بغيرهم اليهود عالقة تحديد في اليهودية الفلسفة أسس

 :هي أساسية أفكار ثالث على الفلسفة تلك وتقوم_ إسرائيل وآداب ديانة تعليم كتاب

                                                           
استرجع . )htpp://studies.aljazeera.ne متاح عبر الموقع ، 2112ز الجزيرة للدراسات، ، مركتآكل حل الدولتينالنعامي، صالح،  1

  (.11/12/2112بتاريخ 
 (21/11/2112استرجع بتاريخ ) www.tau.ac.il/peace.متاح عبر الموقع ، 2112المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، استطالع للرأي،  2
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 كما اهلل من جزء بأنها األرواح باقي عن تتميز إسرائيل بني فأرواح المختار، اهلل شعب اليهود أن .1

 عند واإلسرائيلي الحيوانات بأرواح شبيهة شيطانية أرواح األخرى واألرواح والده، من جزء االبن أن

 . المالئكة من أعظم اهلل

 .اإللهية للعزة مساوياً  بوصفه عليها يتسلط أن حقه ومن سرائيلي،ل، ملك بأسرها الدنيا أن .2

 تقوم أن يجب ففيها فلسطين، هي العالم على سيطرتهم اليهود منها يبدأ التي االرتكاز نقطة أن .2

 احتاللها فرد ألي يحق ال مقدسة أرض فلسطين إن اليهود يقول ولذلك الميعاد، أرض ألنها دولتهم

نما  (1). وحدهم لليهود حق هي وا 

 من نسبة أعلى على حصلت التي اإلسرائيلية األحزاب أقوى على الضوء في هذا المبحث سنلقي

، ولغرض التحليل تم تصنيف األحزاب (م2112)الثامنة عشرة  الكنيست انتخابات في األصوات

 : هي معسكرات أربعةإلى اإلسرائيلية 

 . معسكر اليمين القومي: أوالا 

حزب الليكود الحاكم، : ثالثة أحزاب هي إسرائيلسكر اليمين القومي في يندرج تحت تصنيف مع

يمين الليكود، وحزب االتحاد الوطني الواقع في  إلىبيتنا الواقع في الخريطة الحزبية  إسرائيلوحزب 

  (2). اليمين أقصى

 . حزب الليكود: أوالا 

، ومن حزبين واألحرارمن حزبي حيروت ( 1222)هو حزب يميني أسس سنة ( التكتل)الليكود 

حركة  إلىصغيرين هما المركز الحر والقائمة الرسمية، ومن مجموعة من أصول عمالية كانت تنتمي 

                                                           
 (. 2221)، العدد مجلة الحوار المتمدن، مواقف األحزاب اإلسرائيلية من القضية الفلسطينيةحجاج، طارق،  1
2
 .122، ص 2111، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2111األحزاب السياسية اإلسرائيلية، دليل إسرائيل لعام خليفة، أحمد،  
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حزب يسرائيل بعلياه ممثل اليهود ( 2112)بعد انتخابات عام  إليه، وانضم (*) الكاملة إسرائيلارض 

ن، الذي استقال من الجيش قبيل تأسيسه الجنرال ارائيل شارو  إلىوكان المبادر بالدعوة . الروس

اثر انتخابات  إسرائيلوقد حكم الليكود ، األحرارحزب  إلى، وانضم (1222)انتخابات الكنيست الثامن 

(. 1211)الدينية ومشاركة الحركة الديمقراطية للتغير حتى سنة  األحزاببالتحالف مع ( 1222)

 أعقابأنه في  إاللنطاق في الضفة الغربية، وتمكن في أثناء ذلك من تنفيذ برنامج استيطاني واسع ا

ونتيجة وضعي التكافؤ بين معسكر اليسار ومعسكر اليمين ( 1215)انتخابات الكنيست الحادي عشر 

الديني والقومي تشارك مع حزب العمل في حكومة وحدة وطنية تناوب على رئاستها كٌل من شمعون 

حكومة وحدة وطنية  إطار، وبقي الحزبان في (حزب الليكود)، ويتسحاق شمير (حزب العمل)بيرس 

 إلىخسر الليكود الحكم وانتقل ( 1222)، وفي انتخابات الكنيست الثالثة عشر (1221)حتى عام 

بعد فوز زعيمه بينامين نتنياهو في انتخابات ( 1222)الحكم عام  إلىلكنه عاد صفوف المعارضة، 

في سنة  أخرىمرة  إليهوعاد ( 1222)ات عام رئاسة الحكومة، لكنه خسر هذا المنصب في انتخاب

 ( 1). ئيل شارون الذي حل محل نتنياهو في رئاسة الحزبي، ولكن بزعامة ار (2111)

لحزب الليكود برئاسة  األساسيكان الهم ( 2112)وفيما يتعلق بانتخابات الكنيست الثامنة عشرة 

كود، وذلك لرص صفوف الحزب وجذب بنيامين نتنياهو تعزيز النواة الصلبة المتمسك بمبادئ اللي

الناخبين، وفي الوقت نفسه استمالة الناخبين اللذين لديهم مياًل نحو أحزاب الوسط، وعمل على ذلك 

ابن –باستعادة قادة يتمتعون بجاذبية خاصة كانوا تركوا الحزب في فترات سابقة مثل بنيامين بيغن 

كما استقطب  الكاملة إسرائيل بأرضرفًا وتمسكًا صقور اليمين تط أكثرالذي يعتبر من  -مناحم بيغن

                                                           
*
األراضي الواقعة ما بين نهري النيل في مصر والفرات في العراق، ويشار إلى ذلك في العلم المقصود بها : أرض إسرائيل بحدودها الكاملة 

 . اإلسرائيلي بالخطين الزرقاوين اللذين يمثالن النهرين وبينهما نجمة داود التي تمثل إسرائيل

1
 . 122-121، مرجع سابق، ص 2111األحزاب السياسية اإلسرائيلية، دليل إسرائيل لعام خليفة، أحمد،  
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والذي يعرف عنه تمسكه بمواقف ( 1222)قادة على غرار دان ميريدور الذي ترك الحزب في عام 

 . والخارجية األمنمعتدلة فيما يتعلق بقضايا 

  انسحابات أحادية الجانبال: من العملية السلمية فيمواقف معسكر اليمين القومي  وتتمثل

، تعزيز اإلسرائيليسؤولية عن الالجئين في يد الدول العربية، القدس موحدة وتحت الحكم الم

المستوطنات وتعزيز التواصل الجغرافي بين كتل المستوطنات الكبيرة في يهودا والسامرة وبين مناطق 

حكومة  وعملت إسرائيلالشرقية لدولة  األمنيةيمثل المنطقة  األردنغور . األخضرالدولة داخل الخط 

وعارضت وال  األردنوالبنى التحتية في غور  االستيطانعلى تعزيز ( 2112)الليكود بعد انتخابات 

من  إيرانويجب منع  إسرائيلالجوالن جزء ال يتجزأ من دولة . زالت تعارض أي انسحابات منه

 (1). الحصول على السالح النووي

 أوسواٌء بين مؤيدي حزب العمل  إسرائيلعن الخالفات في الرأي داخل دولة بغض النظر 

ال تستطيع  إسرائيليؤمن بأن  اإلسرائيليالليكود أو بين المعارضة والحكومة، فإن معظم الجمهور 

تعرض وجودها للخطر، وأنه ال يحق لها التفريط بالسيطرة  أندون ( 1222)حدود حزيران  إلىالعودة 

تبدو مسائل مثل الحدود : "ويتابع نتنياهو قوله( 2). على الجوالن ومناطق الضفة الغربية اإلستراتيجية

والمناطق والعمق االستراتيجي أمورًا هامشية في نظر سكان الدول التي يكون فيها السالم ظاهرة 

 األهمية، فإذا أخذنا بعين االعتبار األوسطمصيرية في الشرق  أهميةلكن هذه المسائل ذات . روتينية

ارض مقابل )الشعار  أن نستنتجربية وهضبة الجوالن، فال بد أن لمناطق الضفة الغ اإلستراتيجية

 إنماعلى هذه المناطق ليست عائقًا أمام السالم،  إسرائيلغير صحيح من أساسه، وأن سيطرة ( السالم

المحافظة على قدرة ردع قوية  إسرائيلهي عائقًا أمام الحرب، ولكي نحقق سالمًا دائمًا يتوجب على 
                                                           

1
 (.22/11/2112استرجع بتاريخ )، http://www.wafainfo.ps، متاح عبر الموقع 2112، (وفا)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  
، ص 1222والتوزيع، عمان، األردن،  ، ترجمة محمد الدويري، المكتبة األهلية للنشرإسرائيل والعالم: مكان بين األممنتنياهو، بينامين،  2

211 . 

http://www.wafainfo.ps/
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بالذات في  إسرائيلوجود  أن. والى حين حدوث تحول حقيقي في نظرة العرب تجاهها طيلة فترة طويلة،

وهو الذي زاد احتماالت تحقيق  إسرائيلهذه المناطق هو الذي ردع العرب عن شن حرب شاملة على 

  ( 1)".سالم حقيقي في المستقبل

 التي الجوهرية للقضايا يرى الباحث أن حزب الليكود عبر في برنامجه االنتخابي عن رفضه

 (م1222) عام حدود إلى والرجوع لالجئين، العودة حق :وهي الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع لب تعتبر

 لدولة موحدة عاصمة ستكون بل للقدس، تقسيم ال ذلك من واألهم الفلسطينية، الدولة عليها ستقام التي

 إلى سبق مما نخلص. فيه جدال ال قاطع وبشكل الفلسطينيون يرفضه سوف ما وهذا ولألبد، إسرائيل

 حزب تولي فترة في وفلسطين إسرائيل بين بالمفاوضات فلسطينية دولة قيام استحالة مضمونها نتيجة

وكذلك بعد انتخابات ( م2112)إسرائيل وهذا ما حدث بعد انتخابات  في الحكم لمقاليد الليكود

 .  الفلسطيني مع مرور الزمن، بل أن حزب الليكود يزداد تطرفًا وعداًء للشعب (م2112)

 . بيتنا إسرائيلحزب : ثانياا 

يمين  إلىهو حزب صهيوني يميني عنصري يمثل اليهود الروس، ويقع في الخريطة الحزبية 

خاض الحزب انتخابات الكنيست الخامسة عشر . أفيغدور ليبرمان( 1222)الليكود، أسسه سنة 

مع حزب االتحاد الوطني اليميني ( 2111)سنة  أوائلمقاعد، وتحالف في  بأربعةوفاز ( 1222)

قائمة مشتركة برئاسة  إطارفي ( 2112)المتطرف، وخاضا معًا انتخابات الكنيست السادسة عشرة 

بفترة وجيزة ( 2112)ليبرمان وحصلوا على سبعة مقاعد، وقبيل انتخابات الكنيست السابعة عشرة 

ي وخاض االنتخابات منفردًا وحقق تقدمًا ملحوظًا، بيتنا عن حزب االتحاد الوطن إسرائيلانفصل حزب 

حقق ( 2112)عام  أجريتمقعدًا، أما في انتخابات الكنيست الثامنة عشرة التي ( 12)حيث فاز بـ

                                                           
 . 211، مرجع سابق، ص إسرائيل والعالم: مكان بين األممنتنياهو، بينامين،  1
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بعد حزبي  إسرائيلالثالث في  األكبرمقام الحزب  إلىمقعدًا رفعته ( 15)الحزب انتصارًا كبيرًا بفوزه بـ

 (1). حٍد كبير موقعه في الحياة السياسية والمنظومة الحزبية اليمينية إلىكاديما والليكود، وعززت 

( 2112)انتخابات  أساسهبيتنا والذي خاض على  إسرائيلوحول البرنامج السياسي لحزب 

وترميم  إلسرائيلهي العدو الرئيسي ( اإلرهابية، سوريا، المنظمات إيران)محور الشر : فيتركز على

 . تتميز بالمبادرة والحزم أمنيةبصورة جذرية من خالل انتهاج سياسة  يليةاإلسرائالقدرة الردعية 

 اإلسرائيليالنزاع  أناالدعاء الذي يقول  أنيرى الحزب  اإلسرائيليوحول النزاع الفلسطيني 

 أن، ويترتب على ذلك األساسهو ادعاء باطل من  األوسطالفلسطيني هو لب النزاع في الشرق 

كدولة يهودية  إسرائيلدولة  إزالة إلىيهدفان  إنمافلسطينية وكذلك حق العودة،  دولة بإقامةالمطالبة 

الهزيمة بها، وأن حزب  إلحاقمعاٍد يجب سياسي وجهادي  إرهابيوصهيونية، وأن غزة هي كيان 

كيانين منفصلين، كما يؤمن الحزب بشعار ( الضفة الغربية)بيتنا يعتبر غزة ويهودا والسامرة  إسرائيل

وأن القدس في مقابل السالم،  األرض، حيث ينادي بضرورة التحرر من مبدأ "م مقابل السالمالسال"

 ألمنوللشعب اليهودي فقط، وأن قانون المواطنة يعتبر ركنًا مهمًا  إسرائيللدولة  األبديةهي العاصمة 

 ( 2). كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية إسرائيل

 اتفاق وأي عنه، التخلي يجب هاجساً " السالم مقابل األرض" مبدأ في" بيتنا إسرائيل"حزب  يرى

 أما" السالم مقابل السالم" بالمثل المعاملة مبدأ أساس على يقوم أن يجب المستقبل في يوقع سالم

 أي هناك يكون ولن وحدهما، اليهودي والشعب إسرائيل لدولة األبدية العاصمة فهي القدس بخصوص

 شرقاً  أدوميم معاليه في والتسارع البناء من حالة المدينة تشهد نأ ويجب القدس، حول مفاوضات

. القدس غالف في للمستوطنات الجغرافي التواصل وخلق الفوري، لالتصال جنوباً  عتصيون وغوش

                                                           
1
  212-212، مرجع سابق، ص 2111األحزاب السياسية اإلسرائيلية، دليل إسرائيل لعام خليفة، أحمد،  
2
  .155-152، ص 2112، (22)نقاًل عن مجلة الدراسات الفلسطينية العدد : المصدر 
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سرائيل، الفلسطينية السلطة بين أبرمت التي باالتفاقات يعترف ال الحزب فإن أخرى ناحية ومن  وهو وا 

 ويرفض الفلسطيني، للجانب إسرائيلية تنازالت فيها يرى بحيث أوسلو، اتفاقية عن تماماً  راضٍ  غير

 من على واإلبقاء إسرائيل، من (51) الـ فلسطينيي طرد إلى ليبرمان ويدعو. فلسطينية دولة قيام وبشدة

  (1). اإلسرائيلية، وقدم مشروعات قوانين عديدة في هذا السياق الدولة ويهودية إسرائيل دولة يوالي

 بالحقوق المطالبة دون أي سالم، مقابل سالماً  يريد الحزب أن سبق، مما نستخلص

 تمتنع فقط وعندها حقوقهم أجل من القتال عن الفلسطينيون يمتنع أن بمعنى الدولية، وااللتزامات

 يأ" بيتنا إسرائيل" حزب نظر وجهة من اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع ينتهي وبهذا قتالهم، عن إسرائيل

 ممنوع، عنها الحديث مجرد فإن القدس عن أما. (م1222) حدود على فلسطينية بدولة المطالبة دون

 عودة الالجئين حق عن الحديث وعند. واألبدية الموحدة إسرائيل عاصمة فهي القدس، بشأن نقاش فال

 أراضيهم من" 51" الداخل فلسطينيي بطرد وذلك جديد، من الفلسطينيين تهجير يريد ليبرمان أن نجد

 فإن مستحيل، وأخيراً  الالجئين عودة عن الحديث فإن وبالتالي إسرائيل، لدولة والئه يثبت ال ممن

 على سياسي كيان إقامة بقبول وذلك ديموجرافيًا، الفلسطينيين عن االنفصال بنموذج تقبل اليمين غالبية

 ويجب لقبولها بعد تنضج لم الفلسطينية القيادة أن اليمين ويرى. األرض من ممكنة رقعة أصغر

 .والحصار للقبول بوجهة النظر اإلسرائيلية والقمع الضغط نار على إنضاجها

 . المعسكر الديني: ثانياا 

البيت اليهودي، المفدال، يهدوت هتوراه، : هي أحزابينطوي تحت لواء هذا المعسكر ستة 

 (2). اغودات يسرائيل، ديغل هتوراه، وحزب شاس

                                                           
1
 (.21/11/2112استرجع بتاريخ ) www.almawqef.com، متاح عبر الموقع 2111، فكرة الدولة اليهوديةبدوان، علي،  
2
 .  215، مرجع سابق، ص 2111األحزاب السياسية اإلسرائيلية، دليل إسرائيل لعام خليفة، أحمد،  

http://www.almawqef.com/
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البيت اليهودي فهو حزب ديني صهيوني متطرف في عدائه للعرب  فيما يتعلق بحزب

هو وحزب االتحاد  إليهوالفلسطينيين ويحتل في الخريطة الحزبية موقعًا في أقصى اليمين، وينظر 

تطرفًا من الناحية السياسية، تأسس هذا الحزب في تشرين  اإلسرائيلية األحزابالوطني باعتبارهما أشد 

، وفاز فيها بثالثة مقاعد، وشارك في (2112)انتخابات الكنيست الثامنة عشرة  عشية( 2111)الثاني 

 ( 1)(. 2112)انتخابات  أعقابحكومة بنيامين نتنياهو التي شكلت في 

انتخابات  أساسهيبين البرنامج السياسي للحزب والذي خاض على  اإليديولوجيةمن الناحية 

لمحتلة ومصيرها واالستيطان اليهودي فيها، واالتفاقيات الكنيست الثامنة عشرة مواقفه من المناطق ا

 : المبادئ الواردة في برنامجه االنتخابي هي أهمالتي عقدت مع الفلسطينيين، ويمكن القول بأن 

  ملك للشعب اليهودي بحسب التوراة وسيسعى الحزب لتجسيد ذلك على ارض الواقع إسرائيلأرض . 

 باشرة مع الدول العربية ومع السلطة الفلسطينية بناًء على يؤيد الحزب المفاوضات السلمية الم

 : التالية األسس

o  داخل الدولة وعلى حدودها اإلرهابالكامل للدولة والكفاح للقضاء على  األمنضمان . 

o  المتوسط األبيضوالبحر  األردنفي المنطقة الممتدة بين نهر  إسرائيللن تقوم سوى دولة . 

o  فقط إسرائيلودولة  إسرائيللشعب  األبديةالقدس الموحدة هي العاصمة . 

o  للدولة، ويجب  واألمنللسيطرة  األساسهو  إسرائيلارض  أنحاءاالستيطان اليهودي في

 . ضمان عدم اقتالع أي مستوطنة يهودية من مكانها في ظل أي اتفاق سياسي

o  إسرائيلرض مناطق ا إلىيعارض الحزب حق العودة للسكان العرب . 

                                                           
1
  (.5/11/2111)، صحيفة يديعوت احرنوت، حمائمية حريديةشباين، ياعيل، في 
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o  إلغاءهماوخطة خريطة الطريق الغيين نظريًا وسيعمل الحزب على  أوسلويعتبر الحزب اتفاق 

 ( 1). رسمي إسرائيليعمليًا بواسطة قرار سياسي 

أما حزب المفدال فيتمثل برنامجه السياسي حول القضايا المتعلقة بالمناطق المحتلة، 

ويضعها " الكبرى إسرائيلارض "سطينية ويؤمن بفكرة الفل األراضيويعارض الحزب أي انسحاب من 

 (2). على رأس قائمة اهتماماته، ويرفض حق العودة ويرفض الخدمة العسكرية للمتدينين في الجيش

وفيما ( 2112)أما حزب يهدوت هتوراه فهو حزب ديني حاز على خمسة مقاعد في انتخابات 

نسحاب من الضفة الغربية ويعتبرها ضمن ارض يتعلق بموقفه من العملية السلمية فهو يرفض اال

الدينية، ومن المعرف أن هذا الحزب يرفض تولي  األحزابالكبرى، شأنه في ذلك شأن معظم  إسرائيل

منصب وزاري ويشارك في الحكومات االئتالفية من خالل تولي منصب نائب وزير، ورئاسة لجنة 

   (3) .ن في يهودا والسامرةمواصلة االستيطا إلىبرلمانية مهمة، ويدعو الحزب 

 نحو إسرائيل توجه مع يتعارض تحديداً  شاس وحزب الدينية األحزاب موقف ويرى الباحث أن

 التنازل يجب ال مقدسة أرض أنها يرون التي األرض من جزء عن تنازالً  تعني التسوية ألن التسوية،

 من الكثير أصدر لذا االستيطان يف والتوسع األراضي من المزيد احتالل على يشجعون إنهم بل عنها،

 األوامر على بالتمرد الجنود وتأمر الغربية، الضفة من االنسحاب بتحريم تقضي فتاوي الحاخامات

 .الشأن هذا في العسكرية

 . معسكر الوسط: ثالثاا 

عن  انشقاقهبمبادرة من ارئيل شارون بعد ( 2115)يعتبر حزب كاديما الذي تأسس في عام 

، ويقبل الحزب ولو نظريًا بحل إسرائيلمثاًل لمعسكر الوسط في الحياة السياسية في حزب الليكود م
                                                           

1
  .152-152مجلة الدراسات الفلسطينية، مرجع سابق، ص  
2
 .   221، مرجع سابق، ص 2111األحزاب السياسية اإلسرائيلية، دليل إسرائيل لعام خليفة، أحمد،  
3
 .    222-222المرجع نفسه، ص  
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من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يقبل  أجزاءالدولتين الذي يعني القبول بقيام دولة فلسطينية في 

وفي . إسرائيل إلىالحزب تفكيك المستعمرات النائية والهامشية، ويؤيد ضم الكتل االستيطانية الكبرى 

متفوقًا بذلك على حزب " تسبي لفني"برئاسة مقعدًا ( 21)حصل الحزب على ( 2112)انتخابات 

فرصه في تأليف الحكومة كانت  أن إال األكبرمقعدًا، ومع أنه الحزب ( 22)الليكود الذي حصل على 

رنامجه الوسط، وينص ب–الديني على معسكر اليسار –معدومة، نظرًا لتفوق معسكر اليمين القومي 

 : بالنسبة للفلسطينيين على المبادئ التالية

  دولة قومية يهودية تقتضي  إسرائيلالمصلحة في بقاء  أنيقبل الحزب حل الدولتين، يرى الحزب

القبول بمبدأ قيام دولتين قوميتين بحيث تكون الدولة الفلسطينية هي الحل القومي النهائي والكامل 

 . إسرائيلداخل حدود دولة  إسرائيل ألمنمناطق ضرورية  خالإدللفلسطينيين أينما كانوا، مع 

  كلها إسرائيلحق قومي وتاريخي في ارض  إسرائيللشعب . 

 تطبيق السيادة اليهودية في دولة ديمقراطية . 

  إلسرائيلالقدس عاصمة موحدة . 

 عودة الالجئين يجب حلها مع الدول العربية . 

  تسوية تضمن المصالح  إطارل حدود واضحة في مصلحة واضحة في تشكي إسرائيللدى دولة

  (1) .الفلسطيني اإلسرائيليوتنهي النزاع  إسرائيللدولة  واألمنيةالقومية 

 ولكن فلسطينية، دولة قيام إلى تهدف كاديما حزب سياسة أن يخلص الباحث إلى سبق مما

 دولة قيام الحزب يؤيد يثبح ذكرها، السابق هآرتس لصحيفة مقابلته في نتنياهو عنه تحدث لما وفقاً 

 التنازل يمكن ال ثوابت كاديما يعتبرها التي المعوقات ونعرض القيام، مستحيلة فهي لشروطه وفقاً  ولكن

                                                           
1
 (.21/11/2112استرجع بتاريخ ) www.almawqef.com، متاح عبر الموقع 2111لدولة اليهودية، بدوان، علي، فكرة ا 

http://www.almawqef.com/
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 عام حدود وقضية الالجئين وقضية القدس قضية وهي الجوهرية الثالث القضايا ونورد .عنها

 الموحدة وبشأن إسرائيل ولةلد كعاصمة بها ويتمسك القدس تقسيم الحزب ، حيث يرفض(م1222)

 استحالة إلى مباشرة غير بطريقة يشير فإنه كاملة، الغربية الضفة وتسليم (م1222) حدود إلى العودة

 إلى نرجع أننا ، أي"الحدود تلك في إسرائيل ألمن ضرورية مناطق إدخال" والدليل ذلك، تطبيق

لى اآلمنة، الحدود مصطلح  وهي والهجوم، والدفاع والمراقبة السيطرة من تمكنه مناطق على السيطرة وا 

 التكتالت على باإلبقاء الدولة أوصال يقطعون سوف ألنهم ،(م1222) عام حدود داخل بالتأكيد

 له أشار فقد لالجئين العودة حق أما .الفلسطينية الدولة أراضي داخل تقع التي الضخمة االستيطانية

 موقف فإن وبالتالي إسرائيل، أراضي إلى بالعودة ينلالجئ الحق أنه ذكر حيث واضحة؛ إشارة الحزب

 اختالف أنه أي النصوص، في التعبير حدة في إال الليكود، حزب موقف عن يختلف لم كاديما حزب

 .يختلف لم واحد الجوهري فهو الباطني المعني أما ظاهري،

 . معسكر اليسار: رابعاا 

بالمعنى الشائع لهذا المصطلح حزب  إسرائيليندرج تحت تصنيف معسكر اليسار اليهودي في 

من ثالثة أحزاب ( 1221)وميرتس، فحزب العمل هو حزب صهيوني تأسس عام  اإلسرائيليالعمل 

كانت تمثل التيار العمالي في الحركة الصهيونية، ويعتبر حزب العمل استمرارًا مباشرًا لحزب مباي 

البرلمانية في الفترة الممتدة من انتخابات  وتراوحت قوة حزب العمل، (1221)التاريخي الذي أسس عام 

مقعدًا في الكنيست، ثم انحدرت هذه القوة ( 52)مقعدًا و( 22)بين ( 1222)انتخابات  إلى( 1211)

مقعدًا في ( 12)والى ( 1222)مقعدًا في انتخابات ( 22)، ثم (1222)مقعدًا في انتخابات ( 25) إلى

  (1).مقعدًا فقط( 12) إلى( 2112)ت في انتخابات ، لكنها تبلور (2112)و( 2112)انتخابات 

                                                           
1
 . 12-11مرجع سابق، ص ، مواقف األحزاب اإلسرائيلية من القضية الفلسطينيةحجاج، طارق،  
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انتخابات  أساسهوفيما يلي مقتطفات من البرنامج السياسي الذي خاص حزب العمل على 

 فارتكب المجازر العديدة بارتكاب وقام طويلة، لسنوات العرب مع حزب العمل الصراع قاد(: 2112)

 وحرب (م1252) حرب مثل الكبيرة روبالح وشن الفلسطينية، التجمعات حق في مجازر سلسلة

 (م2112) للعام السياسي الحزب برنامج في وجاء، (م1221) وحرب ،(م1222) وحرب ،(م1222)

 (1) :وهي نقاط عدة

 واحد جانب من إسرائيل احتلتها أراضٍ  من االنسحاب الحزب يرفض. 

 من حازمة ورةبص والعنف" اإلرهاب" مكافحة جانب إلى سياسية مفاوضات العمل حزب سيجري 

 السلطة مع المفاوضات إنهاء على الحزب وسيعمل ومواطنيها، إسرائيل دولة أمن ضمان أجل

 :التالية المبادئ إلى استناداً  اتفاق وتوقيع النزاع إنهاء إلى يؤدي نحو على سريعة بصورة الفلسطينية

 بين الحدود ستقراروا بسالم، جنب إلى جنباً  تعيشان للشعبين، قوميتان دولتان هناك تكون أن 

 يهودية سكانية كثافة فيها يوجد التي االستيطانية الكتل وأن الطرفين، بين المفاوضات في الدولتين

( الغربية الضفة) والسامرة يهودا مستوطنات سُتخلى بينما اإلسرائيلية السيادة تحت ستبقى عالية،

 .ئيلإسرا إلى ضمها جرى التي االستيطانية الكتل ضمن تقع ال التي

 في وسيطبق كذلك، وستبقى إسرائيل لدولة األبدية العاصمة هي كلها اليهودية بأحيائها القدس أن 

 األديان إلى بالنسبة المكان خصوصية عن يعبر خاص نظام" المقدس الحوض"و القديمة البلدة

 نيل أجل من الحزب وسيعمل اإلسرائيلي، الحكم تحت يهودلل المقدسة األماكن وستبقى الثالثة،

 .إلسرائيل كعاصمة بالقدس الدولي االعتراف

 واالستقرار األمن على بالمحافظة الفلسطينية السلطة التزام ضمان يجب سلمية تسوية أية في 

 برنامجه خالل الفلسطينيين الالجئين من موقفه إلى الحزب يشر ولم .غزة ذلك في بما والهدوء،
                                                           

1
 . 11، ص 2112معهد اإلسرائيلية للديمقراطية، القدس، ، الأحزاب وكتل: مرشحونأريان، آشر، وميخال، شمير،  
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 مشتركة لجنة تشكيل تم بحيث الليكود، حزب مع اعباإلجم إليه أشار أن سبق أنه إال االنتخابي،

 وجاء بيلن برئاسة العمل حزب عن وممثلين" إتيان ميخائيل" برئاسة الليكود تكتل عن ممثلين تضم

 ": إيتان -بيلن" وثيقة باسم وسميت الطرفين عن صدرت التي الوثيقة في

 دولة إسرائيل داخل إلى فلسطين الجئي دخول منع. 

 (1) .اعتباراتها حسب أراضيها داخل شخص كل باستيعاب مخولة ينيةالفلسط السلطة 

 لنا سبق ما وهو اليمين، به يتمسك بما يتمسك اليسار ألن اليمين عن اليسار موقف يختلف ولم

نما تجاوزها، اإلسرائيلية لألحزاب يمكن ال ثوابت هناك بأن ذكره  عند التصريحات بتباين يسمح وا 

 الحزب يحاول القدس قضية فعن نفسه، الجوهر في التالعب دون الثوابت، بهذه التمسك عن التعبير

 الحكم تحت المقدسة األماكن وستبقى خاص، نظام القديمة البلدة في سيطبق" أنه بالقول موقفه تزيين

 سياسي كيان بتقبل وذلك ديموجرافيًا، الفلسطينيين عن االنفصال نموذج اليسار ويؤيد ".اإلسرائيلي

 على ليست الحال وبطبيعة" دولة سمي لو حتى" األرض من ممكنة رقعة أصغر لىع فلسطيني

ذا الحل هذا مثل لقبول جاهزة الفلسطينية القيادة أن اليسار ويعتقد. (م1222) عام المحتلة األراضي  وا 

 تصل أن دون قليالً  الفلسطيني الكيان أرض رقعة توسيع من بمزيج إقناعها يتم أن يجب جاهزة تكن لم

 الموجه المالي وبالدعم والعربي، الدولي وبالضغط ،(م1222)" يونيو" حزيران من الرابع حدود لىإ

 .الحل هذا بمثل معنية مصالح وأصحاب مصالح لخلق

 أو يسارية أو يمينية أطيافها بجميع إسرائيل في السياسية األحزاب مواقف سرد وبعد الختام وفي

 على يقوم الفلسطينية الدولة من اإلسرائيلي الموقف أن: يوه استنتاجات يمكن مالحظة عدة دينية،

                                                           
1
 . 12-11مرجع سابق، ص ، مواقف األحزاب اإلسرائيلية من القضية الفلسطينيةحجاج، طارق،  
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ستراتيجية واقتصادية وأمنية دينية عديدة اعتبارات أساس  ترى اإلسرائيلية األحزاب فكل وديموغرافية، وا 

 :وهي أسس عدة على اإلجماع إسرائيل في ويتبلور إسرائيل، أرض من جزء فلسطين أن

 .سيادة اتذ فلسطينية دولة بقيام السماح عدم .1

  في" الكنيست" اإلسرائيلي البرلمان ذلك أكد وقد األبدية، إسرائيل دولة عاصمة القدس .2

 موضوعاً  تكون ولن وليست إسرائيل، عاصمة الكاملة القدس أن أكد حيث( 2/11/1221)

 إظهار على للسالم مبادرتها في البحث خالل تحافظ بأن الحكومة يطالب والكنيست للمفاوضات،

 .تحفظ دون القدس على سيادتها لبقاء إسرائيل مقصد وتوقيع

 .زعمهم حد على آمنة غير حدود ألنها (م1222) حزيران من الرابع حدود إلى العودة يمكن ال .2

 . عالية سكانية كثافة تتضمن والتي الضفة في الكبيرة االستيطانية الكتل على إسرائيل ستُبقي .5

 تقبل أن ويمكن ،"اآلن إسرائيل" منها هاجروا التي هموقرا مدنهم إلى بالعودة لالجئين ُيسمح لن .5

 (1) .فقط الفلسطينية السلطة أراضي إلى عودتهم إسرائيل

 مجموعات ثالث إلى اإلسرائيلية األحزاب تصنيف يرى الباحث أنه يمكن تقدم ما على وبناءً 

 :التالي النحو على وهي الفلسطيني، الموضوع من موقفها حيث من رئيسية

 األحزاب وهذه "اليهودي البيت"و "بيتنا إسرائيل" وحزب "الليكود" حزب من تتكون :األولى ةالمجموع

 العودة، حق وترفض أبدية، عاصمة القدس وتعتبر االستيطان، وتشجع الفلسطينية الدولة ترفض

 .الفلسطينيين مع المفاوضات من متشدد موقف واتخاذ الدولة بيهودية وتؤمن

                                                           
1

  الصحراء، من مقاتل موسوعة الحزبية، الحركة تطور ،السياسية الحياة في ودورها إسرائيل في السياسية األحزاب خالد، العزيز، عبد 
http://www.moqatel.com (2/1/2115بتاريخ  استرجع.) 

http://www.moqatel.com/
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 تدعم أحزاب وهي (*)"مستقبل يوجد"و ،"الحركة"و "كاديما"و العمل، حزب من ونتتك: الثانية المجموعة

 الكبرى، االستيطانية بالتجمعات وتتمسك المفاوضات، لطاولة العودة إلى وتدعو الدولتين، حل شكلياً 

 .نفسها إسرائيل إلى العودة حق وترفض شكلية، حلول إلى وتدعو القدس، تقسيم وترفض

 الدولة قيام وتؤيد العربية األحزاب إلى باإلضافة "ميرتس" حزب: من تتكون :الثالثة المجموعة

 .االستيطان وتعارض الشرقية، القدس وعاصمتها الفلسطينية

 اتجهت اإلسرائيلية المواقف أن يلمس إسرائيل في االنتخابية الدعاية لتفاصيل المتتبع إن وأخيراً 

 من الفلسطيني الشعب حرمان على إجماع شبه هناك وأن الفلسطينيين، تجاه التطرف من المزيد نحو

 إلى الفلسطينيين الالجئين وعودة الشرقية، القدس وعاصمتها المستقلة دولته إقامة في المشروعة حقوقه

 والحصار االحتالل وترسيخ السياسية، العملية في الجمود حالة ببقاء ينذر الذي األمر ديارهم،

 نحو بالمنطقة االتجاه وبالتالي القدس، مدينة فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في واالستيطان

 .والدمار العنف من جديد فصل

 

 

 

 

 

 

                                                           
قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشر، وخاض انتخابات الكنيست وحصل على يئير لبيد االعالمي برئاسة ( 2112)تشكل هذا الحزب عام  *
 . ية بعد حزب الليكود بيتنا واعتبر الحزب نفسه على معسكر الوسطمقعد في تلك االنتخابات وكان في المرتبة الثان( 12)
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حول القضايا الجوهرية  اإلسرائيليةالسياسية  األحزابيوضح الفروق السياسية بين ( 1)والجدول رقم 

 . والفلسطينيين إسرائيلبين 

 المعسكر الديني معسكر الوسط ارمعسكر اليس معسكر اليمين القومي بند المقارنة
 

 االستيطان
تشجيع االستيطان في كل 

والتحالف مع  إسرائيلأرض 
والحرص على  المستوطنين

اتخاذ قرارات سياسية في 
 . صالح المستوطنين

الكتل االستيطانية  إبقاء
الكبيرة ضمن السيادة 

 إخالءوتأييد  اإلسرائيلية
بعض المستوطنات 

 الصغيرة والنائية 

حق  إسرائيلب لشع
 إسرائيلتاريخي في أرض 

كلها وال مانع من التنازل 
عن بعض المستوطنات 

 عملية تسوية  إطارفي 

تشجيع الهجرة ومواصلة 
االستيطان في الضفة 

بحق كل  واإليمانالغربية 
كان  أينمايهودي 
في ارض  باالستيطان

 . اسرائيل
 

االنسحاب من 
 المحتلة األراضي

 أحاديرفض أي انسحاب 
كل انسحاب  أنالجانب ويرى 

 . بالضعف لآلخرينيوحي 

يرفض االنسحاب من 
المحتلة  األراضيكافة 
بكاملها ( 1222)عام 
نما يريد تعديالت  وا 

حدودية تضمن أمن 
مبادلة  مبدأويؤيد  إسرائيل
  األرض

إن التنازل عن بعض 
ليس تنازاًل عن  األراضي

نما  اإليديولوجية هو  وا 
سعى ت لاليدولوجياتطبيق 

لضمان بقاء دولة 
ديمقراطية يهودية في 

  إسرائيلارض 

ضم الضفة  إلىيدعو 
 إسرائيل إلىالغربية كاملة 

كما قام بعض الحاخامات 
فتاوى تحرم  بإصدار

االنسحاب من الضفة 
 . الغربية

 
 حق العودة

رفض تام لحق العودة ويرى 
المسؤولية عن الالجئين  أن

الفلسطينيين هي في يد الدول 
ربية وعليها حل مشكلة الع

 الالجئين 

يرفض دخول الالجئين 
داخل  إلىالفلسطينيين 

لكنه ال  إسرائيلدولة 
مناطق  إلىيمانع دخولهم 

 السلطة الفلسطينية 

لن يسمح بعودة الجئين 
أي  إطارفي  إسرائيل إلى

تسوية سياسية بين 
 . الطرفين

ترفض حق العودة جماًل 
 . وتفصيالً 

 
 القدس

القدس عاصمة الحفاظ على 
 إسرائيلأبدية وموحدة لدولة 

 والشعب اليهودي 

القدس عاصمة  إبقاءيؤيد 
مع تطبيق  إسرائيللدولة 

 األماكننظام خاص في 
 المقدسة والبلدة القديمة 

يرفض تقسيم القدس 
ويعتبرها عاصمة موحدة 

 إلسرائيل

القدس ليست موضوعًا 
للمساومة وال موضوعًا 
للمفاوضات باعتبارها 

لدولة  أبديةمة عاص
 .إسرائيل

 
 

 حل الدولتين

يعارض قيام دولة فلسطينية 
ولن يسمح للفلسطينيين 
بالسيطرة على حدودهم 

 ومجالهم الجوي 

تكون هناك  أنيؤيد 
دولتان قوميتان تعيشان 

، جنب بسالم إلىجنبًا 
ويؤيد قيام كيان فلسطيني 
على اصغر بقعة ممكنة 

  من األرض 

وفق يؤيد دولتان قوميتان 
خارطة الطريق، ويرى أنه 
من مصلحة إسرائيل 
تشكيل حدود واضحة في 
إطار تسوية تضمن 
المصالح القومية واألمنية 
إلسرائيل وتنهي النزاع 

 اإلسرائيلي الفلسطيني 

يبدي معارضة شديدة ألي 
فكرة تنادي بإقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة 
ويعتبر الضفة الغربية 
جزءًا ال يتجزأ من أرض 

 . إسرائيل التاريخية
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 (. 2119)تحليل نتائج االنتخابات الثامنة عشرة للكنيست اإلسرائيلي : المبحث الثالث 4-3

 تمهيد 4-3-1

 المعركة هذه في وتنافس (م11/2/2112)في  عشر الثامنة الكنيست انتخابات جرت

 الحقيقية المنافسة فإن رائيلييناإلس السياسيين المحللين آراء وحسب ولكن حزبية، قائمة( 25) االنتخابية

 أحزاب وهي السياسية اإلسرائيلية الساحة على المتواجدة ،الثالثة الكبرى اإلسرائيلية األحزاب بين كانت

 في اإلسرائيلي الناخب على مهم تأثير لها كان ،وداخلية إقليمية عوامل وهناك .والعمل والليكود كاديما

والعالقة مع الفلسطينيين، ومع  العدوان على قطاع غزة: هي ملالعوا معين، وتلك لحزب تصويته حسم

  (1).اإلدارة األمريكية الجديدة، إضافة إلى األزمة االقتصادية

، هي انتخابات مبكرة عن (م11/2/2112)أن انتخابات الكنيست الثامنة عشرة يرى الباحث 

يل حكومة ائتالفية خلفًا لحكومة زعيمة حزب كاديما في تشك" تسبي ليفني"موعدها القانوني إثر فشل 

تها واعتماداتها جراء رفضها القبول بمطالب حركة شاس الدينية والمتمثلة في زيادة امتيازا أولمرت

مما لسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالقدس، عدم الدخول في مفاوضات مع الجانب الفالمالية وشرطها ب

قد الباحث أن هذه االنتخابات جرت في ظل ويعت. عن تقديم موعد االنتخابات اإلعالن إلىدعا 

الناخبين، وبالتالي على  أصواتأثرت في مجملها على عملية حراك متغيرات داخلية وخارجية متنوعة، 

مقابل تعزيز مكاسب تعزيز  ،وتراجع قوى حزبية كبيرة إضعافعن  أسفرتوالتي  ،نتائج االنتخابات

مقاعد الكنيست بشكٍل لم تشهد  بأغلبيةيمين المتطرف اليمين وال أحزاب، حيث فازت أخرىقوى حزبية 

حزب العمل  أصابحجم التراجع الكبير الذي  إلى إضافة (م1251)ياًل له منذ تأسيسها عام مث إسرائيل

 . إسرائيللمعسكر اليسار في  األساسيوكتلة ميرتس وهما المكون 

                                                           
1
 .القدس للديمقراطية، اإلسرائيلية المعهد ،جديد عهد بداية( 18)الـ الكنيست انتخابات ايلي، ريخيس،   
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ع في قوة الردع للجيش ، وما تبعها من تراج(م2112)ويمكن القول أن نتائج حرب لبنان 

هذه الحرب، هي من  أعقابفي  اإلسرائيليلدى المواطن  األمني، وتنامي شعور الهاجس اإلسرائيلي

 .أهم عوامل صعود اليمين واليمين المتطرف، وانخفاض شعبية معسكر اليسار وخاصة حزب العمل

 لألهميةنظرًا  ،التصويت اطأنمفي طليعة العوامل التي أثرت بشكل كبير في  األمنيفقد جاء العامل 

فإن تنامي العداء والتمييز ضد  ،ذلك إلى إضافةوعلى كافة المستويات،  ،التي يحظى بها هذا العامل

له دوٌر في التأثير على  ،نحو اليمين واليمين المتطرف اإلسرائيليوانزياح المجتمع العربية،  األقلية

 . مجريات ونتائج هذه االنتخابات

 . ي نتائج االنتخابات للكنيست الثامنة عشرةقراءة ف 4-3-2

 األحزاب، وعلى تطور قوة اإلسرائيليللكنيست للحكم على نتائج االنتخابات الثامنة عشرة 

، يورد الباحث مقارنة بين اإلسرائيليوالتمعن في تحوالت موازين القوى في الكنيست  السياسية المختلفة

 حيث تشمل هذه الفترة سبع جوالت انتخابية ( م2112-1222)نتائج انتخابات سلسة زمنية بدايًة من 

 لألحزاب، والجدول التالي يوضح موازين القوى (12)الكنيست  إلى( 12)من الكنيست 

 . اإلسرائيلية

 12 11 12 12 15 15 12 الكنيست رقم
 2112 2112 2112 2112 1222 1222 1222 السنة

 - - - - - - - األحزاب
 15 12 12 12 22 25 55 حزب العمل

 بيتنا/الليكود 22 12 21 12 22 22 حزب الليكود 
 15 11 2 1 - - بيتنا  إسرائيلحزب  21

 2 21 22 - - - - حزب كاديما 
 11 11 12 11 12 11 2 حزب شاس 
 12 - - - - - - يش عاتيد /هناك مستقبل
 12 2 2 2 5 2 2 حزب المفدال 

 2 5 2 5 5 5 5 حزب يهدوت هتوراه 
 2 2 5 2 11 2 12 ميرتس 
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 - - 2 - - - - حزب المتقاعدين 
 2 - - - - - - هتنوعاه /الحركة

 11       األحزاب العربية 

من خالل صعود ، المتطرف يمكن مالحظة الصعود القوي لليمينمن تحليل الجدول السابق 

ر واضح في بنية المجتمع تمثيل األحزاب اليمينية في الكنيست اإلسرائيلي، مما يشير إلى تغيي

كما يالحظ أن هناك استقطابًا لجهة الوسط ظهر من خالل حزب اإلسرائيلي ونزوحه نحو اليمين، 

في ( يوجد مستقبل" )يش عاتيد"كاديما في االنتخابات السابعة عشرة والثامنة عشرة، ومن خالل حزب 

وضح الجدول التراجع الكبير انتخابات يخوضها هذا الحزب، كما ي أول، وهي (م2112)انتخابات 

 . ممثاًل بحزب العمل وكتلة ميرتسلليسار 

 ا في الكنيست كحزب إسرائيل بيتناأن األحزاب الدينية ضاعفت من نسبة تمثيلهكما يالحظ 

وحزب شاس، كما يشير الجدول إلى بروز أحزاب جديدة ظهرت على الخريطة الحزبية واندثار أحزاب 

 إال( م2112)وانتخابات  (م2112)على األصوات في انتخابات ز على أأخرى كحزب كاديما الذي حا

الحضيض بحصوله على  إلى( م2112)أن هذا الحزب انهار في االنتخابات للكنيست التاسعة عشرة 

 (. م2112)مقعدين فقط في انتخابات 

العام  الرأيهي تعبير واضح عن توجهات ( م2112)و( م2112)ويرى الباحث أن انتخابات 

وُتعد قضية  متطرفيناليمين، ومعتدلين و اليسار و ال، واالستقطاب بين العلمانيين والدينيين، و إلسرائيليا

والتي ، اإلسرائيليمن أهم عوامل تغير موازين القوى في انتخابات الكنيست  ،التسوية مع الفلسطينيين

معسكري اليسار والوسط، أفرزت تصاعدًا كبيرًا في قوة معسكر اليمين ومعسكر المتدينين في مقابل 

كبرى في  مفاجأةشكل ( يائير لبيد)الذي يتزعمه الصحفي ( يوجد مستقبل)حزب  أنكما يالحظ 
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كما يظهر الجدول . إسرائيلوظهر كثاني أكبر حزب في مرة،  ألولوالتي خاضها ( م2112)انتخابات 

 ( 1).(م2112)و( م2112)خالل انتخابات  تصاعد معسكر اليمين القومي

في خلق نظام حكم وبيئة غير  اإلسرائيليمساهمة النظام االنتخابي  أعالهيظهر الجدول  كما

من خالل وصول أحزاب دينية ( م2112)و( م2112)مواتية لعملية السالم، وهذا ما تؤكده انتخابات 

ات ، كما أن قرارات وسياسمتطرفة وتنامي قوتها، مما سيؤثر سلبًا على عملية السالم مع الفلسطينيين

ساهمت وبشكٍل كبير في خلق بيئة ( 2112)الحكومة اإلسرائيلية التي تشكلت في أعقاب انتخابات 

 . غير مواتية لعملية السالم

على سياسة  ،بآخر أوكما تؤكد نتائج االنتخابات الثامنة عشرة وكذلك التاسعة عشرة بشكٍل 

في االنتخابات الثامنة عشرة بحصوله  تنابي إسرائيل، ففوز حزب إسرائيلالعربية في  األقليةالعداء ضد 

نحو اليمين سيما  اإلسرائيليمقعد والمركز الثالث، ُيعد مؤشرًا خطيرًا على توجه المجتمع ( 15)على 

 : أسس رئيسية هيثالثة  إلىقد استندت " افيغدور ليبرمان"وخطاب زعيمه  ،وأن برنامج الحزب

 الء والحقوق والواجباتثني، وربط المواطنة بالو والتشديد على طابعها اال ،تعميق هوية الدولة

بعادهم عميق التمييز ضد المواطنين العربت إطاروالفصل بين المجموعتين العرب واليهود في  عن  وا 

، اإلسرائيليكما يالحظ شيوع ثقافة معادية للعرب داخل المجتمع . إسرائيلمركز صناعة القرار في 

أن  ،األخيرةفي السنوات  اإلسرائيليفة السياسية في المجتمع التي فحصت الثقا األبحاثحيث تشير 

البحث الذي  األبحاثالثقافة المهيمنة هي ثقافة أكثر ما تكون بعدًا عن أسس الديمقراطية، ومن هذه 

 (2): اآلتيوالذي بين  االستراتيجيةمركز يافا للدراسات  أجراه

  إسرائيلؤيدون طرد العرب من من اليهود ي%( 21)حوالي  أنتبين ( م2112)في العام . 

                                                           
1
 (. 22/1/2112)صحيفة هآرتس  ،(19)للكنيست الـ( م2113)انتخابات ليفي، جدعون،  
2
 . 22-22، ص 2111، عمان، مركز دراسات الشرق األوسط، الحراك السياسي في إسرائيل الكيالني، عبد الحميد، 
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  من اليهود يعارضون منح مساواة كاملة للعرب%( 52)تبين أن ( م2112)في العام . 

 (52 )%من اليهود يؤيدون تبني سياسات تشجع العرب على الهجرة . 

  أن تكون غالبية يهودية في تحديد  من اليهود يرون وجوب%( 11)بين أن ت( م2112)في العام

 . صيرية في الدولةالقرارات الم

  من اليهود نزع حق العرب في التصويت في االنتخابات%( 22)أيد حوالي ( م2112)في العام . 

  من اليهود نزع حق العرب في التصويت في االنتخابات%( 55)أيد حوالي ( م2112)في العام . 

طرأت على على عمق التحوالت التي تدل وبشكٍل قاطع،  إنمامثل هذه النسب  إنيرى الباحث 

، وقد ُترجمت هذه التحوالت بصعود أحزاب متطرفة األخيرينخالل العقدين  اإلسرائيليثقافة المجتمع 

 إلصدارمما مهد ( م2112)، وخصوصًا انتخابات األخيرةومعادية للعرب للكنيست في االنتخابات 

عنصرية، وقضمًا  كثرألمشاريع قوانين  واإلعدادالعديد من القوانين والتشريعات المعادية للعرب، 

 . العربية األقليةلحقوق 

تجاه ( 2119)مواقف وسياسات الحكومة الثانية والثالثين التي تشكلت بعد انتخابات  4-3-3

 .  عملية السالم مع الفلسطينيين

وســـبعة  ، وضـــمت هـــذه الحكومـــة ثالثـــين وزيـــراً (م21/2/2112)شـــكل نتنيـــاهو حكومتـــه بتـــاريخ 

، حــزب العمــل مقعــداً  (15)، إســرائيل بيتنــا مقعــداً ( 22)فهــا مــن أحــزاب الليكــود لف ائتالنــواب وزراء، وتــأ

مقاعــد، ولهــا ( 2)مقاعــد، والبيــت اليهــودي  (5)، يهــودت هتــوراة مقعــداً ( 11)، حــزب شــاس مقعــداً ( 12)

ولدراســة مواقــف وسياســة الحكومــة اإلســرائيلية التــي . فــي الكنيســت الثــامن عشــر مقعــداً  (25) مجتمعــة

، ال بــد مــن فهــم التشـــكيلة الوزاريــة للحكومــة وبرامجهــا  وتحليـــل (م2112)يــامين نتنيــاهو عـــام شــكلها بن
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المتغيرات التي أحاطت بتلك الحكومـة، وتأثيرهـا علـى سياسـتها ومواقفهـا بمـا يتعلـق بقضـايا التسـوية مـع 

 (1). الجانب الفلسطيني

 .طبيعة التشكيلة الوزارية وبرامجها :أوالا 

الثقـــة نالــت هو الحكومـــة التــي شــكلها علـــى الكنيســت الثــامن عشـــر والتــي عــرض بنيــامين نتنيــا

، وهــي أوســع حكومــة فــي تــاريخ إســرائيل وتشــكل ائتالفهــا اً عضــو  (55)ومعارضــة  اً عضــو  (22)بأغلبيــة 

 (2). من خمسة أحزاب من معسكر اليمين واليمين المتطرف، باإلضافة إلى حزب العمل

فــي إســرائيل بهــذه التشــكيلة الوزاريــة وخاصــة تلــك القــرارات المتعلقــة تــأثرت عمليــة اتخــاذ القــرار السياســي 

بالقضــــية الفلســــطينية، فعمليــــة اتخــــاذ القــــرار السياســــي تتــــأثر بعوامــــل إســــرائيلية وأخــــرى دوليــــة وخاصــــة 

العالقــات مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضــافة إلــى عوامــل إقليميــة والقضــية الفلســطينية وعالقــات 

ل المنطقــــة، ويمكــــن االطــــالع علــــى سياســــة الحكومــــة اإلســــرائيلية الثانيــــة والثالثــــين تجــــاه إســــرائيل بــــدو 

ـــامين نتنيـــاهو وتشـــكيلتها  الفلســـطينيين مـــن خـــالل برنامجهـــا الـــوزاري، فالحكومـــة اإلســـرائيلية بزعامـــة بني

ر والحــرب ومــوازين القــوى وفــرض األمــ لــى مختلــف القضــايا مــن منطلــق القــوةاليمينيــة المتطرفــة تنظــر إ

بدا الفلسطيني، وهذا  بعلى الشع الواقع، وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها وفرض الحل الذي تراه مناسباً 

 .اً ومتشدد اً متطرف من خالل برامجها االنتخابية التي اتخذت اتجاهاً  واضحاً 

مــن سياســـة التـــي شــكلها بنيــامين نتنيـــاهو السياســـية للحكومــة اإلســرائيلية  اإلســتراتيجيةانطلقــت 

 (3) ما يتعلق بالقضية الفلسـطينية، فقـد حسـمت هـذه الحكومـة قضـايا الحـل النهـائييألمر الواقع ففرض ا

                                                           
 متاح عبر الموقع  ،الحكومة الجديدة أفاق التسوية السياسية واالستقرار اإلقليميملتقى األدباء والمبدعين العرب،  1

http://www.almolltaqa.com. (11/2/2112سترجع بتاريخ ا) 
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اصـمة فأحزاب االئـتالف التـي تشـكلت منهـا الحكومـة تتفـق جميعهـا علـى ضـرورة اإلبقـاء علـى القـدس ع

 إدارةحــد أقطـاب االئـتالف فــي إمكانيـة قبــول اختلـف حــزب العمـل أن أبديـة وموحـدة للشــعب اليهـودي، وا  

باإلضافة إلى الدعم الكامل والمتواصل لالستيطان في الضـفة الغربيـة ذاتية لألحياء العربية في القدس، 

ـــراف الفلســـطيني بيهوديـــة الدولـــة ورفـــض  ،والقـــدس ورفـــض حـــق العـــودة لالجئـــين، باإلضـــافة إلـــى االعت

وضـع الشـروط التـي ، و (1) االنسحاب من طرف واحد، وهي بذلك ترفض االعتراف بقيام دولة فلسطينية

، فخالل خطـاب (2) ظاهر السيادة األساسيةن السالح ومتحول دون قيام الدولة وفي مقدمتها تجريدها م

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الكنيست لنيل الثقة، ادعى أن حكومتـه سـتخوض مفاوضـات سـالم 

ســطينيون بكــل الحقــوق ليحكمــوا مــع الجانــب الفلســطيني بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق نهــائي يتمتــع بــه الفل

مــن دولــة إسـرائيل، وامتنــع بنيـامين نتنيــاهو عــن علـى أ أنفسـهم، باســتثناء تلـك الحقــوق التــي تشـكل خطــراً 

المسـتقلة، وكـان خطابـه أمـام الكنيسـت غـامض، فهـو لـم يتحـدث بوضـوح  ةاإلشارة إلى الدولـة الفلسـطيني

أو  أنــابوليسعــن االلتــزام بمــا جــاء فــي مــؤتمر عــن حــل الــدولتين وال عــن وقــف النشــاط االســتيطاني وال 

 (3).خارطة الطريق

التشــكيلة الوزاريــة للحكومــة اإلســرائيلية الثانيــة والثالثــين، جــاءت فــي تركيبتهــا يــرى الباحــث أن 

وبرامجهــا السياســية اســتجابة للحــراك السياســي واالجتمــاعي اإلســرائيلي والتــي أفرزتهــا االنتخابــات العامــة 

وهـي اكبـر   ، فالتركيبة الوزارية لهذه الحكومة ضمت ثالثون وزيـراً (م2112)عشر عام للكنيست الثامن 

حكومــة إســرائيلية تــم تشــكيلها منــذ تأســيس الدولــة اإلســرائيلية، وتــم اســتحداث مناصــب جديــدة فــي هــذه 
                                                           

 .12، ص 2112المشهد اإلسرائيلي  2111ملخص تنفيذي، تقرير مدار االستراتيجي  2119المشهد اإلسرائيلي غانم، هنيدة،  1
، الســنة (25)، العــدد مجلــة قضــايا إســرائيليةروئ إســرائيلية حــول مشــاريع التســوية السياســية، ، فلســطين فــي برنــامج نتنيــاهوشــلحت، أنطــوان،  2

 .112ص ، 2112التاسعة، 
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سـي أما من ناحية البرنامج الوزاري فقـد تـم بنـاء برنـامج سيا .الحكومة، وتأتي كأنها حكومة وحدة وطنية

على أساس سياسة الالحل، فتم طرح فكرة برنامج سالم اقتصادي الـذي يتنـاول األوضـاع السياسـية مـن 

، فالحكومــة بــدت أنهــا ال تــرفض عمليــة الســالم نظريــا ولكــن اً وجهــة نظــر اقتصــادية أكثــر منهــا سياســي

معة بـار ايـالن في خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جا وتم ذكر حل الدولتين، ترفضها واقعياً 

ولكنه وضع الشروط التـي تقـف عـائق أمـام تحقيـق هـذا الهـدف، كمـا أن الحكومـة حاولـت تـدوير الزوايـا 

ومــن  اســتراتيجيةفنجــد أن موقــف هــذه الحكومــة يحمــل فــي طياتــه مؤشــرات . بالنســبة لقضــية االســتيطان

ســتبدال مصــطلح إنهــاء أبرزهــا إضــفاء الشــرعية علــى االســتيطان، وهــذا مــا يــدل عليــه إعــالن الحكومــة ا

خراجها  االستيطان بمصطلح تجميد االستيطان، والمؤشر الثاني شرعنة االستيطان في القدس الشرقية وا 

 .من المسرح السياسي

 . عملية السالم في ظل الحكومة اإلسرائيلية الثانية والثالثين :ثانياا 

ر فـي االنتخابـات العامـة إن حصول اليمين اإلسرائيلي على غالبية مقاعد الكنيسـت الثـامن عشـ

 مليـة السـالم مـع الجانـب الفلســطينياللـه البائسـة علـى مسـتقبل المفاوضـات وعى بظ، ألقـ(م2112)عـام 

قطــع خطــوة أخــرى نحــو اليمــين، حيــث تــم تشــكيل الحكومــة  اإلســرائيليووفــق هــذه النتيجــة فــان المجتمــع 

ـــاريخ إســـرائيل مـــن ائـــتالف ي ـــة والثالثـــين فـــي ت جمـــع اليمـــين واليمـــين المتطـــرف، وهـــذه اإلســـرائيلية الثاني

إدراكـــًا مـــن رئـــيس الحكومـــة ر علـــى طريـــق التســـوية الســـلمية مـــع الجانـــب الفلســـطيني، ة لـــم تســـالحكومـــ

ـــدء مســـيرة التســـوية السياســـية مـــع الفلســـطينيين، ســـوف يكـــون كفـــيالً  نتنيـــاهو، أن بتفكـــك  مجـــرد طـــرح ب

 (1). االئتالف الحكومي
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يسـت الثـامن االنتخابـات العامـة للكن ر، علـى اثـ(م2112)عـام  بعد تولي بنيامين نتنياهو الحكـم

مــن ســابقاته، حيــث صــرح انــه مســتعد للتفــاوض مــع  دخلــت مســيرة الســالم فــي مــأزق اشــد عمقــاً  عشــر

الضــفة الغربيــة منطقــة مختلــف  الجانــب الفلســطيني دون شــروط مســبقة أو جــدول زمنــي محــدد، معتبــراً 

يحات التـي أعلـن فيهـا نتنيـاهو رغبتـه فـي العـودة للمفاوضـات، محتلـة، ورغـم التصـر  عليها وليست أرضـاً 

 التقـــدم فـــي مســـار العمليـــة الســـلمية إال انـــه لـــم يتـــرجم أقوالـــه إلـــى أفعـــال تشـــير إلـــى هـــذه الرغبـــة أو إلـــى

كــون الحــديث يــدور حـــول مفاوضــات الحــل الــدائم، فكـــان خيــار الحكومــة اإلســرائيلية الثانيـــة  خصوصــاً 

 (1). هو، هو اإلبقاء على الوضع الراهن واالستمرار في تغير الواقع على األرضوالثالثين ورئيسها نتنيا

لــم تكــن حكومــة نتنيــاهو فــي عجلــة مــن أمرهــا إلبــرام أي اتفــاق تســوية مــع الفلســطينيين، وفــق و 

المتطلبــات الفلســطينية، بــل كانــت معنيــة أكثــر بإدامــة وضــع المفاوضــات فــي صــورتها المجمــدة وغيــر 

ح لهــا اســتمرار سياســة فــرض األمــر الواقــع علــى األرض، والتخفيــف مــن االنتقــادات المباشــرة، ممــا يتــي

ــــة وبرنامجهــــا  ــــين بتشــــكيلتها الوزاري ــــة والثالث ــــة الموجهــــة لهــــا، كمــــا أن الحكومــــة اإلســــرائيلية الثاني الدولي

السياســي، لــم يكــن لــديها أي مرونــة فــي قضــايا الحــل الــدائم، القــدس والحــدود والالجئــين، وأصــرت علــى 

م وقــف االســتيطان بمــا فيــه النمــو الطبيعــي، ورفــض اســتئناف المفاوضــات مــن النقطــة التــي توقفــت عــد

ـــة للشـــعب (2)( م2111/ 1)عنـــدها فـــي شـــهر  ، وأصـــرت هـــذه الحكومـــة علـــى االعتـــراف بإســـرائيل كدول

 اليهودي كشرط للتقدم فـي عمليـة السـالم، وقامـت هـذه الحكومـة وقيادتهـا المختلفـة بحملـة متنوعـة بـدأتها

بـالرئيس الفلســطيني محمــود عبـاس، الــذي حاولــت تصـويره انــه غيــر شـريك فــي المفاوضــات والســالم وال 

ووصـلت هـذه  ل ياسـر عرفـاتعن حركة حماس، وال تختلف مواقفه عن مواقف الرئيس الراحـ يقل إرهاباً 

                                                           
1
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عبـاس ليبرمان الذي شغل منصب وزيـر الخارجيـة فـي الحكومـة، بإسـقاط محمـود ًا طالب فيه حدالحملة 

نهائهــا، وذلــك فــي محاولــة إلجهــاض التوجــه الفلســطيني لألمــم المتحــدة  مــن قيــادة الســلطة الفلســطينية وا 

للحصــول علــى دولــة فلســطينية، وحاولــت إســرائيل التحــرك علــى كــل المســتويات الدوليــة للحــد مــن عــدد 

تحـدة بتـاريخ الدول التـي ستصـوت لصـالح دولـة فلسـطين، وبعـد التصـويت فـي الجمعيـة العامـة لألمـم الم

، لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، لم يتأخر الرد اإلسـرائيلي، فـتم (م22/11/2112)

واعتبرت هذا القرار الـدولي لـن  عن الجمعية العامة لألمم المتحدةالصادر ( 121/22)رفض القرار رقم 

حكومة اإلسرائيلية باتخاذ قرار وسارعت ال وال يخدم عملية السالم ،ألية مفاوضات مستقبلية يكون أساساً 

 (1). ببناء وحدات استيطانية جديدة وتوسيع البناء في المستوطنات

بـــرفض عـــودة  تمثـــلفقـــد أمـــا بالنســـبة لموقـــف الحكومـــة اإلســـرائيلية مـــن قضـــايا الحـــل النهـــائي، 

إلـى  الالجئين الفلسطينيين وطالبت بحل قضـيتهم فـي الـدول المضـيفة لهـم، وسـعت الحكومـة اإلسـرائيلية

الفلســطينيين بقضـية الالجئـين اإلسـرائيليين، وأكــدت الحكومـة علـى عـدم االعتــراف  نربـط قضـية الالجئـي

بعــد  وقانونيــاً  دينيــاً  بالقــدس الشــرقية عاصــمة للدولــة الفلســطينية المســتقبلية واعتبــرت هــذا األمــر محســوماً 

ة لدولــة إســرائيل وللشــعب ، أن القــدس عاصــمة أبديــة وموحــد(م1211)إعــالن الكنيســت اإلســرائيلي عــام 

بقـاء  اليهودي، كما شددت هذه الحكومة على المطالبـة بـان تكـون الدولـة الفلسـطينية منزوعـة السـالح، وا 

رفــض العــودة لحــدود الرابــع مــن حزيــران عــام الســيطرة العســكرية اإلســرائيلية و  منطقــة غــور األردن تحــت

، واســــتمرت الحكومــــة (2) لــــدفاع عنهــــا، وتكــــون حــــدود إســــرائيل عنــــد النقطــــة التــــي تســــتطيع ا(م1222)

اإلســـرائيلية فـــي التوســـع االســـتيطاني وبنـــاء وحـــدات اســـتيطانية جديـــدة، وتشـــدد علـــى مطلـــب االعتـــراف 

                                                           
1
 . ، مرجع سابقاالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدةالهندي، عليان،  
 ، متــــــــــاح عبـــــــــر الموقــــــــــع(م21/11/2111)متحــــــــــول، الثابــــــــــت وال: المفاوضــــــــــات الفلســــــــــطينية اإلســــــــــرائيلية حيـــــــــدر، رنــــــــــدى، 2

  http://saoudelmawla.blogspot.com ( 12/2/2112استرجع بتاريخ .) 

http://saoudelmawla.blogspot.com/
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كدولــة يهوديــة كشــرط أساســي للتقــدم فــي عمليــة الســالم، واالســتمرار فــي تهويــد القــدس وقطــع  بإســرائيل

 (1). دولة فلسطينيةالتواصل الجغرافي للضفة الغربية للحيلولة دون إقامة 

التـي تبناهـا نتنيـاهو، إلـى " ال شـريك"انتقل النقاش داخـل النخـب السياسـية اإلسـرائيلية مـن حالـة 

، وأصبحت مكونات األفكار المتداولة تنطلق أن الحل غير ممكن مـع الجانـب الفلسـطيني "ال حل"حالة 

وهو ال يختلف عن  ،التسوية في ظل الوضع الراهن، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض مشاريع

حماس، فهو بدل التفاوض مع إسرائيل على أساس األرض مقابل السالم يتفـاوض علـى أسـاس األرض 

مقابـــل اإلرهـــاب، وهـــو غيـــر معنـــي بالمفاوضـــات ويـــرفض االعتـــراف بإســـرائيل كدولـــة للشـــعب اليهـــودي، 

موشـي يعلـون، إن دولـة فلسـطينية ونائـب رئـيس الحكومـة  االستراتيجيةوالنتيجة كما يقترح وزير الشؤون 

غيــر ممكنــة علــى األقــل فــي الوقــت الــراهن، وانــه ال مشــكلة مــن بقــاء الوضــع الحــالي بشــان المفاوضــات 

، (م1222)والصــراع مــدة مائــة عــام أخــرى، وال يمكــن االنســحاب مــن ميليمتــر واحــد مــن أراضــي عـــام 

 (2). لصالح الفلسطينيين

الثانية والثالثـين ورئيسـها بنيـامين نتنيـاهو وجميـع األحـزاب يرى الباحث أن الحكومة اإلسرائيلية 

المشكلة لها، تؤكد على تصفية قضايا الحل الدائم، فهي تؤكد أن القدس عاصمة أبدية وموحدة للشـعب 

اليهودي وتؤكد السيطرة على الحدود وتعتبر حدود إسرائيل هي عند النقطة التي يمكن الدفاع عنها ضد 

من إسرائيل وان تبقى منطقة غور األردن تحـت السـيطرة اإلسـرائيلية، كمـا تؤكـد أي خطر محتمل على ا

على شرعية االستيطان في الضفة الغربيـة والقـدس، وتـرفض حـق العـودة لالجئـين الفلسـطينيين وتـرفض 

وتــرى أن يــتم حــل مشــكلتهم فــي الــدول  لك الحــق الصــادر عــن األمــم المتحــدةالمتعلــق بــذ( 125)القــرار 
                                                           

 (. 11/2/2112استرجع بتاريخ ) .pls48.nethttp://www.  ، متاح عبر الموقع(م1/2/2112)، الحل النهائي، 51فلسطينيو  1
، 2112تقريــر مــدار االســتراتيجي، ، الجمــود وتغييــر الواقــع: مشــهد العالقــات الفلســطينية اإلســرائيليةشــحادة، مطــانس، أبــو ســيف، عــاطف، و  2

 . 25، ص 2112تحرير هندية غانم، رام اهلل، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، 

 

http://www.pls48.net/
http://www.pls48.net/
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هــم، وتتمســك أيضــا بــاالعتراف بإســرائيل كدولــة للشــعب اليهــودي كشــرط للتقــدم فــي عمليــة المستضــيفة ل

 .سالم

 . شرط االعتراف بيهودية الدولة: ثالثاا 
ب األخـر، ويقصـد بـاألخر هـو العربـي الفلسـطيني، أي تغيـب يـاالعتراف بيهودية الدولة هـو تغي

ئيلي والشخصــية اإلســرائيلية فــي الســنوات العــرب عــن وجــودهم فــي الدولــة اإلســرائيلية، فــالمجتمع اإلســرا

جنــون العظمــة وعــدم الثقــة بــالنفس، وعنــدما تخــتلط هــاتين الصــفتين يــتم : األخيــرة تتميــز بصــفتين وهمــا

الوصول إلى نوع من العنصرية، فالصفتين المذكورتين تؤدي في المجتمـع اإلسـرائيلي إلـى التخـوف مـن 

قلقـه الـدائم مـن المحـيط الـذي يعـيش فيـه، مـن عـدم احتمـال األخر، فالمجتمع اإلسرائيلي يتميز بتخوفه و 

مــن اجــل اســتمرار قلــق وتخــوف المجتمــع مهمــًا  وجــود الدولــة اليهوديــة، والسياســة اإلســرائيلية تلعــب دوراً 

تقــدم بــه عضـو الكنيســت أفــي ديختـر مــن حــزب كــديما  ياإلسـرائيلي، والقــوانين المطروحــة، كالقـانون الــذ

تضمن تعريف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، هـو موجـه  يكود، والذوزئيف الكين من حزب اللي

 (1). ليس لتأكيد الهوية اإلسرائيلية بقدر ما هو موجه لتغيب األخر العربي

 ذه الدولــة هــي دولــة الشــعب اليهــودييهوديــة الدولــة مــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية، تعنــي أن هــ

يتشــابك تاريخهــا وينـــدمج فيهــا تـــاريخ الشــعب اليهـــودي ويحــق لكــل يهـــودي أن يهــاجر إليهـــا وهــي دولـــة 

ولغتها العبرية وأعيادها تعكس انبعاثها القومي، وهي دولة تعتبر االستيطان اليهودي في حقولها ومدنها 

لمشـكلة  على رأس سلم أولوياتها، وهي دولة تكـرس ذكـرى اليهـود الـذين ذبحـوا فـي المحرقـة وتشـكل حـالً 

كما أنها دولة  الدولة اليهودية في ارض إسرائيل وطن واالستقالل، وذلك بتجديدالشعب اليهودي الفاقد لل

ـــع األجيـــال  ـــق تطل ـــة لتحقي ـــة اليهوديـــة وحـــب الشـــعب اليهـــودي، وهـــي دول ـــة والتربي ـــة اليهودي تنمـــي الثقاف

ارث إســرائيل، وهــي دولــة تنهــل مــن التقاليــد  نلخــالص إســرائيل وتتبنــى قــيم الحريــة والعدالــة والســالم مــ
                                                           

 .م22/2/2112، راديو الشمس، تأكيد يهودية الدولة هو تغييب لألخر حيدر، عزيز، 1
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نية والتوراة، وأنبياء إسرائيل هم أساس أخالقياتها، وتعتبـر قـيم التـوراة والتـراث اليهـودي وقـيم الشـريعة الدي

 (1). اليهودية من بين قيمها

فيمــا يتعلــق بــاالعتراف بيهوديــة الدولــة كشــرط إســرائيلي للتقــدم فــي عمليــة الســالم، فهــذا الشــرط 

 (م22/11/2112)في  أنابوليسلسطينية في مؤتمر طرح ألول مرة في إطار المفاوضات اإلسرائيلية الف

، وبمباركـة مـن الـرئيس األمريكـي جـورج أولمرتمن قبل حكومة إسرائيل الحادية والثالثين برئاسة أيهود 

بــوش االبــن، وتابعــت تســيفي لفنــي التــي كانــت تشــغل منصــب وزارة الخارجيــة فــي تلــك الحكومــة بلــورة 

، (1222)وديـــة والقبـــول بدولـــة فلســـطينية اقـــل مـــن حـــدود عـــام شـــعارات االعترافـــات بإســـرائيل كدولـــة يه

رئـــيس  أولمـــرتمعدومـــة الســـيادة ومرفقـــة بـــالتخلي عـــن القـــدس وحـــق العـــودة كشـــرط للحـــل الـــدائم، وعبـــر 

، (م2112)عــام  أنــابوليسالحكومــة آنــذاك عــن هــذا الشــعار فــي خطابــه أمــام الوفــود العربيــة فــي مــؤتمر 

بالموافقـة علـى إقامـة دولـة فلسـطينية مقابـل التخلـي المشـروط رون شـا أرئيلوكان ذلك في إطار مشروع 

 (2). عن حق العودة واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

أعلــن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو ضــرورة االعتــراف بيهوديــة الدولــة اإلســرائيلية 

صـفوف المعارضـة، وقـد أعطـى  كشرط الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسـطيني، أثنـاء وجـوده فـي

صــعود بنيــامين نتنيــاهو إلــى رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية الثانيــة والثالثــين دفعــة جديــدة فــي تأكيــد تحــول 

بيهوديــة الدولــة كشــرط أساســي ألي اتفــاق ســالم مســتقبلي مــع الجانــب الفلســطيني، وقــد  فشــرط االعتــرا

فـــي خطابـــه أمـــام مجلـــس  ، وأيضـــاً (م2112)أعلـــن نتنيـــاهو هـــذا المطلـــب فـــي خطـــاب بـــار ايـــالن عـــام 

، وفـي (م2111) وفـي األمـم المتحـدة فـي أيلـول ،(م2111/تموز/1)العالقات الخارجية في نيويورك في 

                                                           
  متاح عبر الموقع م،12/1/2111، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، دولة يهودية وديمقراطيةبشارة، عزمي،  1

www.dohainstitute.org.  ( 22/2/2112استرجع بتاريخ .) 
ــيس أخــراا  أخيــراا بشــارة، عزمــي،  2 ــةا: ول ــة يهودي ــراف برســرائيل دول م، متــاح عبــر 12/2/2111لــى، ، الســنة األو 2، العــدد مجلــة فلســطين، العت

 (. 11/5/2112استرجع بتاريخ ) http://palestine.assafir.comالموقع 
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، وصــرح فــي أمــاكن عديــدة عــن هــذا المطلــب، (م2111)خطابــه الشــهير فــي الكــونغرس األمريكــي عــام 

ومنــذ أكثــر مــن عقــد . اب اإلســرائيليةتنافســية بــين األحــز  ةحتــى تحــول الحــديث عــن يهوديــة الدولــة قضــي

أصــبح موضــوع االعتــراف بيهوديــة الدولــة قضــية مركزيــة يتشــكل فــي صــداها الخطــاب القــومي والحزبــي 

 (1). اإلسرائيلي من جهة، والخطاب السياسي الدبلوماسي الموجة للخارج من جهة أخرى

رت عليــــه الحكومــــات تراجعــــت الحكومــــة اإلســــرائيلية الثانيــــة والثالثــــين عــــن األســــاس التــــي ســــا

اإلسرائيلية السابقة في المفاوضات، والتي انطلقت مـن انـه يجـب التوصـل إلـى اتفـاق حـول الحـدود أوال، 

 فاوضـات ال تنطلـق مـن ترسـيم الحـدودوأراد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وضـع أسـس جديـدة لبـدء الم

نمـــا البـــدء بالتفـــاوض علـــى الترتيبـــات األمنيـــة واالعتـــراف بدولـــة إســـرائيل كدولـــة للشـــعب اليهـــودي، أي  وا 

ضــافة ًا ألولويــات التفــاوض اإلســرائيلية جديــد االعتــراف بيهوديــة الدولــة، ويشــكل هــذا االعتــراف ترتيبــاً  وا 

وهــذا التجديـد يــربط بــين  لحـل الصــراع قضـية جديــدة إلــى القضـايا الجوهريــة التــي تعتبرهـا إســرائيل شــرطاً 

اح المفاوضــات، ويعتقــد أن حــل القضــايا الجوهريــة للصــراع قضــية االعتــراف بيهوديــة الدولــة وبــين نجــ

يتعلق باعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية، وقد أعلن عن هذا في شرم الشيح قبل اجتماعه مع رئيس 

 (2) .السلطة الفلسطينية، حيث قال أن العائق األساسي أمام السالم هو االعتراف بيهودية الدولة

 ل القضــايا الجوهريــةاالعتــراف بيهوديــة الدولـة وانعكاســاته علــى مجمـ معنـى يـدرك نتنيــاهو جيــداً 

فــاعتراف فلســطيني بيهوديــة الدولــة معنــاه تنــازل فلســطيني عــن حــق العــودة، ولــن يكــون هنــاك أي معنــى 

للتفــاوض حــول موضــوع الالجئــين، وتحصــل إســرائيل بهــذا االعتــراف علــى اعتــراف فلســطيني بالروايــة 

وانعكاســات ذلــك علــى موضــوع  الضــفة الغربيــةالحقــوق اليهوديــة فــي القــدس وفــي التاريخيــة اإلســرائيلية و 

                                                           
1
  كــانون أول)المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية، طــوان شــلحت، رام اهلل، تحريــر هنيــدة غــانم وأن ،فــي معنــى الدولــة اليهوديــةغــانم، هنيــدة،  

 .12-11ص  ،(2111
2
 2111جي ، تقريـر مـدار االسـتراتيمشهد المفاوضات اإلسرائيلية من قضية احـتالل إلـى قضـية اعتـرافومصطفى، مهنـد،  ،أبو سيف، عاطف 

 .22-25 ،ص ،2111المشهد اإلسرائيلي 
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لهـــذا فهـــو يـــدرك أن شـــرط االعتـــراف بيهوديـــة الدولـــة معنـــاه . الســـيادة والمســـتوطنات فـــي الضـــفة الغربيـــة

. (1) إفشــال المفاوضــات قبــل بــدئها، ولهــذا الســبب يــرفض الجانــب الفلســطيني بشــكل دائــم هــذا االعتــراف

أن هــذا الشــرط وهــذا الطــرح مســتمد مــن موقــف نتنيــاهو وموقــف حــزب الليكــود الــذي يمثلــه مــن الطبيعــي 

وأيضا مواقف األحزاب التي تشترك في االئتالف الحكومي وهي أحزاب يمينية متطرفة، جميعها ترفض 

قيام دولة فلسـطينية إلـى جانـب دولـة إسـرائيل، ولـذلك مـن الطبيعـي وضـع شـرط تعجيـزي يعـرف نتنيـاهو 

 ه مســبقا أن الفلســطينيين لــن يوافقــوا عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال، ففــي هــذه الحالــة يــربح وقتــاً وحكومتــ

ويماطل أمام األمريكان، إذا حدث أي ضغط أمريكي أو دولي فهو يسـتطيع أن يماطـل وان يرمـي الكـرة 

 (2). في ملعب الفلسطينيين ويقول هم الذين يرفضون شروط المفاوضات

ومــة اإلســرائيلية ورئيســها بنيــامين نتنيــاهو مــن وضــع شــرط االعتــراف إن الهــدف األساســي للحك

فشــالها، فهــي تفضــل أن تنفجــر المفاوضــات حــول موضــوع  بيهوديــة الدولــة، هــو تعطيــل المفاوضــات وا 

الدولـــة اليهوديـــة، علـــى أن تنفجـــر علـــى موضـــوع إخـــالء المســـتوطنات، فالموضـــوع األول هـــو موضـــوع 

وتهـدف الحكومـة  الموضـوع الثـاني، فيوجـد حولـه خـالفئيلي، أمـا يحظى بإجماع داخل المجتمـع اإلسـرا

ورئيســها نتنيــاهو إلــى تفجيــر المفاوضــات مــع الجانــب الفلســطيني حــول موضــوع يتشــكل حولــه إجمــاع 

داخل المجتمع اإلسرائيلي، وهو موضوع الدولة اليهودية ورفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وكان 

ــه يقــول مــا اإلصــرار علــى الدولــة اليهوديــةإمــا الســال: لســان حال وتحــاول إســرائيل . م مــع الفلســطينيين وا 

ومــن اجــل حســم  صــراع النقــاش  وقــف يعتــرف بإســرائيل كدولــة يهوديــةاســتدراج المفــاوض الفلســطيني لم

وتريـــد إســـرائيل االســـتعانة بطـــرف  (51)ســـها، وباألســـاس مـــع فلســـطيني الــــ السياســـي داخـــل إســـرائيل نف

اوض الفلسطيني لحسم هذا الصراع الـداخلي علـى أن يحظـى أي اتفـاق مسـتقبلي خارجي ممثال في المف
                                                           

، العـدد المجلـة العربيـة للعلـوم السياسـية، نصـف تسـوية ونصـف مصـالحة 2112-2119الستراتيجية اإلسرائيلية التفاوضية امصطفى، مهند،  1
 .121-152، ص، 2112، (22)

2
 .م21/5/2112، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج ما وراء الخبر، الشروط اإلسرائيلية ومستقبل التسوية مع الفلسطينيينحيدر، عزيز،  
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أولئــــك المعارضــــين داخــــل المجتمــــع  أقــــدامبمباركــــة دوليــــة، وبالتــــالي يجــــري ســــحب البســــاط مــــن تحــــت 

االعتـراف بيهوديـة الدولـة يفـتح البـاب  (1)(51 )الــ ياإلسرائيلي لموضوع يهودية الدولة، وخاصـة فلسـطين

ن إسـرائيل ماعيـة كمـواطنين وكأقليـة قوميـة، كـألحقـوقهم الفرديـة والج ر، والتنك(51 )ي الـلتهجير فلسطين

مـن سـكانها العـرب، بـل تريـد %( 21)ال يكفيها أن تمارس مختلف أنواع التمييز العنصري ضـد حـوالي 

 (2). لهم االعتراف بحق إسرائيل في ممارسة التمييز

يتكرر على لسان المسئولين ب الفلسطيني، حيث شل المفاوضات للجانتحاول إسرائيل تحميل ف

اإلسرائيليين أن مطلب االعتراف بيهودية الدولة شرط ضروري للوصول إلى تسوية نهائية، بـل إن وزارة 

الخارجيــة اإلســرائيلية اعتبــرت أن الــرفض المتواصــل مــن الجانــب الفلســطيني والعــالم العربــي لالعتــراف 

ر النزاع، وان القبول بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي هو مفتـاح بحق الشعب اليهودي، هو سبب استمرا

األكبـر هـو القضــاء علـى إسـرائيل كدولــة يهوديـة ذات سـيادة، ولــذا  نالسـالم الحقيقـي، وهـدف الفلســطينيي

 (3). فهم يصرون على عدم االعتراف بها بصفتها دولة للشعب اليهودي

وعلــى يحظــى بإجمــاع حزبــي فــي إســرائيل يــرى الباحــث أن موضــوع االعتــراف بيهوديــة الدولــة 

، كمــا انـــه يحظــى علـــى مســتوى معظــم األحـــزاب السياســية التـــي تشــكل الخريطـــة السياســية فــي إســـرائيل

فـي الواليـات المتحـدة الصهيوني اللوبي  قوى وجماعات مؤيدة إلسرائيل والسياسة اإلسرائيلية مثلإجماع 

يل قضـية يهوديـة الدولـة إلـى كثر من عقد من الزمن بتحو األمريكية، لذا قامت السياسة اإلسرائيلية منذ أ

اإلسـرائيلية فعلـى المسـتوى  –سواء على صعيد األقلية العربية أو على صعيد العالقة الفلسـطينية  حقيقة

                                                           
مجلـة فلسـطين،  ، األيـديولوجي، فـي معنـى الدولـة اليهوديـة-السياسـي والفكـري-مطلب الدولة اليهودية مـن الجـانبين التكتيكـيق، رائف، زري 1

 .22-21: ص www.palestine.assafir.com، 2111، (2)العدد 
. http://www.addustour.com متـاح عبـر الموقـع .م2/5/2112، صـحيفة الدسـتور، هوديـة الدولـةي: الخطوة التاليـةالرنتاوي، عريـب،  2

 (. 2/2/2112استرجع بتاريخ )
ائيلية، فــي معنــى عــن انعكــاس مطلــب الدولــة اليهوديــة ودالالتــه فــي مــرآة القــراءات اإلســر : تكــريس إســرائيل كدولــة يهوديــةشـلحت، أنطــوان،  3

 .122-121، ص  2112، (مدار)المركز الفلسطيني للدراسات االستراتيجية  الدولة اليهودية،

http://www.palestine.assafir.com/
http://www.addustour.com/
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نها أن تجعـل مـن الدولـة اليهوديـة حقيقـة، فقـد ست اإلسرائيلية بسن تشريعات مـن شـأالداخلي قامت الكني

وانين على جدول أعمـال الكنيسـت منهـا قـانون المواطنـة الـذي يـنص علـى عقوبـة أدرجت العديد  من الق

السجن لمدة عام لكل من يروج أفكار ترفض االعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهوديـة ديمقراطيـة، وقـانون 

هــذا القــانون موجــه ضــد النكبــة الــذي يــنص علــى الســجن لمــدة عــام لكــل شــخص يحيــي ذكــرى النكبــة، و 

، والـذي (م2112)، أما القانون األخطر فهو قانون الوالء والذي تعـود جـذوره إلـى عـام (51)فلسطيني الـ

" فتم إضافة كلمات أخرى لهذا القانون وأصبح  الحفاظ على الوالء لدولة إسرائيليلزم أعضاء الكنيست ب

مـع  د العالقـةأما على صـعي ".ديمقراطية، ولقيمها ورموزها ة إسرائيل كدولة يهودية، صهيونيةالوالء لدول

 :فقامت إسرائيل بتحويل يهودية الدولة إلى أمر واقع عبر خطوتين وهما الجانب الفلسطيني

ســرائيل وبنــاء جــدار علــى الحــدود : الخطــوة األولــى هــي بنــاء جــدار الفصــل بــين الســلطة الفلســطينية وا 

 .من الدولة اليهوديةذريعة أن جدار الفصل سيحقق أالمصرية اإلسرائيلية ب

شرط إسرائيل االعتراف بيهودية الدولة، قتل البدء بأي مفاوضات، وهذا الطلب يرفضـه : الثانية الخطوة

الجانــب الفلســطيني، ممــا ســيؤدي إلــى اســتمرار الحكومــة اإلســرائيلية بممارســة سياســة المماطلــة والتهــرب 

يـامين نتنيـاهو من مفاوضات الوضع الدائم، باإلضـافة إلـى ممارسـة سياسـة األمـر الواقـع التـي مـا زال بن

 .وحكومته يمارسونها
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة-5

 . اليسار واليمين في إسرائيل والعقدة الفلسطينية: رؤية الباحث 5-1

 .نتائج الدراسة 5-2
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة-5
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الفلسطينية والقضيةاليسار واليمين في إسرائيل : رؤية الباحث 5-1

ية خالل االنتخابات اإلسرائيلية يرى الباحث أن المتتبع لبرامج األحزاب السياسية اإلسرائيل

( 2112)والتاسعة عشرة ( 2112)والثامنة عشرة ( 2112)وخاصة انتخابات الكنيست السابعة عشرة 

 هي وكثيرة حول وسط الساحة الحزبية السياسيةيلمح وبشكٍل واضح تمركز برامج األحزاب السياسية 

 وبناءً  سالم، حمامة بأنها إسرائيل في ريةاليسا األحزاب وصفت التي السياسية والتحليالت المقاالت

 في الحكم سدةإلى  اليسار وصول ضرورة فكرة إلى العرب، المحللين من كبير عدد انحاز ذلك على

 وذلك - (1222) عام صيف في الكنيست انتخابات في "الليكود" حزب فوز بعد وبخاصة - إسرائيل

 على الفلسطينيين حصول وعدم إسرائيل، قيام على عاماً  وستين خمسة من أكثر مرورمن  رغمال على

 سواء الفلسطينيين ضد العنصرية ظاهرة تفاقمت ذلك من العكس على بل الوطنية، حقوقهم من حق أي

 التي اإلسرائيلية العنصرية القوانين وتؤكد غزة، وقطاع الغربية الضفة في أو إسرائيل داخل في

 .ذلك األخيرة السنوات خالل استصدرت

في العام  حيفا جامعة في عقدت ندوة في "ميخائيل سامي" اإلسرائيلي الكاتب تحذير نيكو  قد

 التشريعات مسلسل وانتقد عابرة، ظاهرة إسرائيل يجعل قد اإلسرائيلية العنصرية تنامي أن من ،(2112)

 وصيفلت مدخالً  ذلك يكون قد ،("صالونات يسار) اإلسرائيلي اليسار إن" وقال الكنيست، في العنصرية

 اإلسرائيلي، المشهد لتحوالت المتابع ويالحظ. لفةتالمخ السياسية األطياف إطار في اإلسرائيلي، اليسار

 بمكان الصعوبة من بات ،(1221) أكتوبر/األول تشرين شهر في مدريد مؤتمر انعقاد بعد نهأ
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 لهذه السياسية مجالبرا هو التحديد لهذا الرئيسي المعيار كان فإذا. اإلسرائيلية األحزاب توصيف

 مما البرامج هذه على طرأت كثيرة تحوالت فإن الفلسطينيين، مع بالسالم الخاصة وبنودها األحزاب

 اتفاقات تلتا اللتين االنتخابيتين المعركتين خالل حدث حيث التوصيف، على أخرى صعوبة أضاف

 مايو/أيار شهر في أجريت التي الكنيست انتخابات في وبالتحديد ،(1222) سبتمبر/ أيلول في أوسلو

 نحو البرامج لهذه كبير نزوح (1222) أيار شهر في أجريت التي الكنيست انتخابات وكذلك ،(1222)

 التنازل عدم للواء الرافعة ،"الليكود" بزعامة اليمين أحزاب ِقبل من سواءً  السياسية، الحزبية الساحة وسط

 متفاوتة بدرجات تتبنى التي العمل بزعامة اليسار أحزاب من أو الكبرى، إسرائيل أرض من أجزاء عن

، ولكن خالل الجوالت االنتخابية الثالثة األخيرة تجلى عليها متعارف حدود في لشعبين دولتين خيار

انزياح المجتمع اإلسرائيلي والناخب اإلسرائيلي نحو اليمين بشكٍل واضح، ورافق ذلك تزايد قوة وتأثير 

 .  إلسرائيلية، وخاصة في الكنيست اإلسرائيلي والحكومات اإلسرائيليةالمستوطنين في المؤسسات ا

 بمثابة إسرائيل في الحكم إلى (1222) عام اليسار ومعسكر العمل حزب عودة متابعون اعتبر

 الحكم انتزع أن اليمين لبث ما. اليمين حكم من عاماً  عشر خمسة بعد السياسي، المشهد في انقالب

 اعتبرته فيما باراك، أيهود بزعامة (1222) انتخابات في ثانيةً  الوسط عاد ثم ،(1222) انتخابات في

 .الفلسطينيين مع تاريخي حل إلى للتوصل تاريخية فرصة حينه في إسرائيلية أوساط بعض

 عام نهاية مع اآلن وحتى (2111 عام من أيلول 21) في األقصى انتفاضة اندالع وبعد

 المحللين من كثيراً  دفع الذي األمر اإلسرائيلي، اليسار لمعسكر تام شبه غياباً  المتابع يلحظ (2112)

 ذهب فيما الستمراره، المرشحة والمدة الغياب، هذا وراء الكامنة األسباب عن التساؤل إلى السياسيين

 من السالم معسكر يسمى ما أو اإلسرائيلي، اليسار بتالشي تنبأوا حين ذلك، من أبعد إلى آخرون

( 2112)، وهذا ما أثبته الواقع خاصة بعد انتخابات الكنيست الثامنة عشرة اإلسرائيلي اسيالسي المشهد

، حيث سيطر اليمين واألحزاب الدينية على أغلبية مقاعد الكنيست (2112)والكنيست التاسعة عشرة 
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تها وبالتالي على تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب االنتخابات، ومن ثم التأثير على سياسا

 .وقراراتها وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني

 فمفهوم السالم وقوى اإلسرائيلي اليسار مفهوم بين أحياناً  لبس وجود إلى اإلشارة األهمية ومن

 وفق اليسار بيسار وتصنف اليسار، معسكر مكونات إحدى السالم قوى تعتبر حيث أوسع، اليسار

 حزيران 5) منذ المحتلة الفلسطينية األراضي مستقبل من الموقف وهو للتصنيف، الرئيسي المعيار

 أو بها، االحتفاظ وعدم الفلسطينية السيادة إلى كاملة المناطق هذه بإعادة ينادي فمن. (1222 يونيو/

 من يزيد وما. اليسار يسار وهي السالم قوى تحديد عليه ينطبق السالم مقابل إسرائيل إلى ضمها

 واألحزاب القوى لدى السالم مفهوم هو المفهوم هذا وفق إسرائيل يف السالم قوى تحديد صعوبة

 مع السالم بتحقيق ينادون والقطاع، الضفة احتالل منذ إسرائيل قادة أن المعروف فمن ،اإلسرائيلية

 المحتلة، والعربية الفلسطينية األراضي سكان ضد عدوانية أعماالً  فيه يمارسون الذي الوقت في العرب،

 مدينة قلب وفي الغربية الضفة عمق في والليكود العمل حكمي فترة خالل المحموم ستيطانياال والنشاط

 بزعامة اليميني الليكود حزب أن التحديد، هذا صعوبة من زاد وما. ذلك على كبرى دالة القدس،

 جزيرة شبه من وانسحب مصر، هي عربية دولة مع سالم اتفاق وقع من أول كان بيغن، مناحيم

 حزب يفعله لم ما وهوكما أن شارون هو الذي نفذ االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة،  سيناء،

 .السالم معسكر زعيم العمل

 فاعتماد الصراع، جوهر حيث الفلسطينيين، مع اإلسرائيلي السالم مفهوم إلى بالنسبة أما

 القوى من كبيرة مجموعة اليسار، يسار أو السالم معسكر من جدال دون من يستبعد هنا معيار

 عبرت التي القوى وهي العمل، حزب بصقور وتنتهي الحزبية الساحة يمين أقصى من تبدأ السياسية،

 المشاريع اختلفت مهما ،المحتلة الفلسطينية باألراضي االحتفاظ في الرغبة عن آخر أو شكل في

 إذا أما الفوري، الضم أو يةالمدن اإلدارة أو الذاتي الحكم مثل األراضي، لهذه تطرح التي واألطروحات
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 بتجسيد إال يتم ال السالم تحقيق أن باعتبار المسألة، جوهر من اقتراباً  أكثر آخر معياراً  اعتمدنا

 غزة وقطاع الغربية الضفة في كاملة سيادة ذات فلسطينية دولة إقامة في الفلسطيني الشعب طموحات

تتراجع مرًة تلو أخرى ومن  هذه السالم قوى أن لرأينا المحتلة، القدس من الشرقي الجزء وعاصمتها

 بعض في لتنحصر (2112)و( 2112)جولة انتخابية ألخرى، وظهر ذلك خالل االنتخابات األخيرة 

 في يذكر تأثير أو وزن لها يكون أن دون من هامشية، شخصيات إلى إضافة الصغيرة، األحزاب

 .قرار في إسرائيل، وفي السياسة اإلسرائيلية ومراكز صناعة الأحزابها

 أي على الفلسطينيين حصول دون من ،أوسلو اتفاقات على عاماً  عشرين من أكثر مرور إن

 السياسية األطياف بين الرؤى في كبيرة فجوات توجد ال أنه شك دون من يثبت الوطنية، حقوقهم من

 القضايا مستقبل إزاء كبير حدٍ  إلى المتقاربة اإلسرائيلية األحزاب مواقف عن ناهيك المختلفة، اإلسرائيلية

 والمستوطنات، والحدود والالجئين القدس، قضية منها المقدمة وفي األم، القضية إطار في الجوهرية

 .الفلسطينية األراضي احتالل ظاهرم من األساسي المظهر تعتبر التي

 كتل ثمةف اإلسرائيلية، األحزاب وتشهدها شهدتها وتشظيات سريعة تحوالت ثمة إن القول ويبقى

 يسارية األحزاب تصنيفات عن النظر وبغض أحزاب، إلى انضمت أو أحزاباً  شكلت وشخصيات

وشبه إجماع  الفلسطينية لألراضي االحتالل استمرار على إجماع شبه هناك أخرى، مسميات أو يمينية،

 فضالً  (مشروع الدولتين، الحدود، االستيطان، حق العودة، قضية القدس)حول قضايا الحل النهائي 

 .(1251)المحتلة  أرضها في العربية األقلية ضد العنصرية ظاهرة تفاقم عن
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 . نتائج الدراسة 5-2

استمرار انزياح ( 2112، 2112، 2112) األخيرةنتائج الجوالت االنتخابية الثالث  أثبتت

عوامل  اح هيهذا االنزي إلىالعوامل المؤدية  أهمنحو اليمين والتطرف، وأن  اإلسرائيليالمجتمع 

 : ومن أهمها داخلية وعوامل إقليمية وعوامل خارجية

  (.2111)وحرب غزة ( 2112)، خاصة بعد حرب لبنان األمني لدى المواطن اإلسرائيليالهاجس 

 والنخب التي تتبني مطالبهم داخل دوائر صنع القرار  ،توظيف الثقل السياسي للمستوطنين

 . اإلسرائيلي

  وتأثيرهم على الجمهور  ،اإلسرائيليةوالدينية للمراكز المهمة في الحكومة اليمينية  األحزابتولي

 . اإلسرائيلي

 (. وطني إجماع)نسبيًا على االستيطان  اإلسرائيلية األحزاب إجماع 

  الدينية والمستوطنين لورقة الجيش لضمان تعاظم ثقلهم السياسي األحزابتوظيف . 

 الحكومة عن اتخاذ  ثناءإجل من أستوطنين الستخدام القوة تهديد استقرار النظام السياسي ودعوة الم

 (. 1225)كما حصل مع اغتيال اسحق رابين  ،الدينية واألحزابقرارات تهدد مشاريع اليمين 

  بالدعم السياسي والمالي وفي المحافل الدولية اإلسرائيليةالمؤيد للمواقف  األمريكيالموقف . 

  واستهداف مصالح الفلسطينيين حول  ،الحقائق كاالستيطان وتكريس العديد من األرضالواقع على

 . المستوطنات

  يمكن القول أنه ال يوجد اختالف جوهري بين معسكرات اليمين والوسط واليسار الصهيوني

فال  واإلسرائيليالدينية حول القضايا الجوهرية في عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني  واألحزاب

السياسية من مختلف المعسكرات الحزبية نحو حل الدولتين  األحزابن يوجد اختالف كبير بي
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نماوالقدس والحدود وحق العودة واالستيطان،  االختالف في طريقة التعبير وأسلوب التعبير  وا 

والمعسكرات  األحزابغير مباشر عن هذا الرفض، فجميع  بأسلوبالتعبير  أوالمباشر عن الرفض، 

لسطينية مستقلة وذات سيادة كما ترفض إخالء المستوطنات وخاصة الحزبية ترفض قيام دولة ف

التجمعات االستيطانية الكبيرة، كما تجمع األحزاب اإلسرائيلية على كون القدس عاصمة أبدية 

وموحدة لدولة إسرائيل، وجميع األحزاب اإلسرائيلية ترفض حق عودة الالجئين المهجرين إلى 

  .أرضهم وديارهم التي هجروا منها

يتعلق بالبعد السياسي واالستراتيجي لمفهوم يهودية الدولة، وأثره على فلسطيني الخط فيما 

 أنالدراسة  أظهرت، فقد أخرىمن جهة، وعلى عملية السالم مع الفلسطينيين من جهة  األخضر

 أنذات عالقة بيهودية الدولة، كما  األخيرةسنت العديد من القوانين خاصة في السنوات  إسرائيل

 واألحزابوبصورة غير مسبوقة قاسمًا مشتركًا بين مختلف التيارات والكتل  أصبحتيهودية الدولة 

على هذا المفهوم واشتراط اعتراف السلطة من خالل التشديد  إسرائيل، وتهدف إسرائيل فيالسياسية 

 إلىفي العودة  حق الالجئين الفلسطينيين إلنهاءكشرط للمفاوضات والحل،  ،الفلسطينية بيهودية الدولة

المتحدة  األممالصادر عن ( 125)القانوني لهذا الحق، وخاصة شطب القرار  األساسوطنهم، وتصفية 

 أنالتي لحقت بهم، كما  األضرارعودة الالجئين والتعويض عن  إلى، والداعي (11/12/1251)

 األقليةوجعل حياة  ئيلإسرا إلىتهيئة الظروف لجذب المزيد من يهود العالم  إلىيهودية الدولة تهدف 

 . ذلك أمكن إنحياة صعبة، وطردها  األخضرالعربية داخل الخط 

، وتتغذى من األمالصهيونية  اإليديولوجيةعلى اختالفها من  اإلسرائيلية األحزابتنبع توجهات 

كبر من مجرد برنامج سياسي، بل هي منظومة فكرية في شتى ر ومبادئ الصهيونية، فالصهيونية أفك

على مفهوم يهودية الدولة مع اختالفات بسيطة في بعض  اإلسرائيلية األحزاباالت، وتجمع المج
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 إبقاءوعلى  إلسرائيل أبديةعلى كون القدس موحدة وعاصمة  اإلسرائيلية األحزابجمع التفاصيل، كما تُ 

 (. معاليه ادوميم وغوش عتصيون وآرئيل)الكتل االستيطانية الكبيرة خاصة 

 إلى، وحول عدم السماح بعودة الالجئين اإليرانيحول الخطر  اإلسرائيلية زاباألحكما ُتجمع 

 األردنمن يطالب بتوطين الالجئين الفلسطينيين في  اإلسرائيلية األحزاب، بل هناك من إسرائيلداخل 

الدولة  إلىتعارض حتى عودة الالجئين  األحزابفي الدول التي يعيشون فيها، وبعض  أوالعراق  أو

حٍد ما على  إلىُتجمع ( اليسارية واليمينية والدينية) اإلسرائيلية األحزابطينية المزعومة، لذلك فإن الفلس

 أكثرمع اختالفات بسيطة هي اختالفات كالمية  ،تسوية سلمية مع الفلسطينيين أليالخطوط العريضة 

لدولة  آمنةى حدود على ضرورة الحفاظ عل اإلسرائيليةالسياسية  األحزابمنها جوهرية، كما ُتجمع 

 .في نطاق أية تسوية سلمية، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السالح إسرائيل

النظام السياسي  أنالدراسة  أظهرت، إسرائيلفيما يتعلق بالنظام السياسي واالنتخابي في 

الكنيست  إلىفة ، ويسمح بدخول تيارات مختلاإلسرائيلية األحزابسهم في تعدد والنظام االنتخابي يُ 

المجال للتيارات القومية  أفسححاليًا، وهذا ما %( 2)من خالل نسبة الحسم المعمول بها  ،اإلسرائيلي

 . إسرائيلوالتأثير على صانعي القرارات في  ،والدينية المتطرفة لدخول الكنيست

حقيق هذه صعوبة ت إلىفيما يتعلق بالتسوية السلمية مع الفلسطينيين، تشير نتائج الدراسة 

الواقع، وما المفاوضات  األمروسياسة فرض  اإلسرائيليةلم يكن مستحياًل بفعل السياسات  أنالتسوية 

البعيدة المدى، وشيئًا فشيئًا تضيق  أهدافهامرحلة تكتيكية لها  إالمع السلطة  إسرائيلالتي ُتجريها 

 ". يهودية الدولة"التي آخرها شرط و  اإلسرائيليةهوامش المناورة بالنسبة للفلسطينيين بفعل الشروط 

الفلسطيني بشكٍل خاص  واإلسرائيليبشكٍل عام،  اإلسرائيليفيما يتعلق بمحاور الصراع العربي 
 : اآلتي إلىنتائج الدراسة  أشارتفقد 
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  أبديةمدينة القدس موحدة كعاصمة  إبقاءعلى  إسرائيلوالكتل والتيارات السياسية في  األحزابُتجمع 

وما  األقصىالمسجد )، مع بعض االختالفات حول وضع الحوض المقدس إسرائيلولة وموحدة لد

، اإلسرائيليةالحوض المقدس تحت السيادة  بإبقاءالدينية تطالب  واألحزاباليمين  فأحزاب، (حوله

 األحزاباليسار مستعدة لقبول ترتيبات دولية في الحوض المقدس، كما ُتجمع  أحزابفيما 

ضرورة تكثيف االستيطان حول القدس وتطويقها بالمستوطنات بما يسهم في على  اإلسرائيلية

 وأمالكتعمل على االستيالء على منازل  إسرائيل أناستحالة تقسيمها، وليس ذلك فحسب بل 

 . من مدينة القدس إخراجهمالفلسطينيين سكان القدس الشرقية، وُتضيق عليهم حياتهم بهدف 

 على عدم السماح بعودتهم  إسرائيلي إجماعين الفلسطينيين، فهناك وفيما يتعلق بحق العودة لالجئ

وترى بعض  ،"يهودية الدولة"ديارهم تحت أي ظرف وأية تسوية، خاصة في ظل مفهوم  إلى

وخاصة الدينية ضرورة توطين هؤالء الالجئين في الدول العربية، في حين ترى بعض  األحزاب

وليس . السلطة الفلسطينية تحت ترتيبات الحل النهائي مناطق إلىعودتهم  إمكانيةاليسار  أحزاب

 األخضرطرد العرب من داخل الخط  إلىتدعو  إسرائيليةوتيارات  أحزابذلك فحسب، بل هناك 

مع السلطة ضمن ترتيبات  األراضيتبادل  األحزابحفاظًا على يهودية الدولة، في حين تؤيد بعض 

السلطة  أراضية خاصة في وادي عارة ضمن الحل النهائي، بحيث تصبح التجمعات العربي

يتضاءل ويصبح ( 2112، 2112)الفلسطينية، وبذلك فإن حق العودة في ضوء نتائج انتخابات 

 . اإلسرائيليةمستحياًل من وجهة النظر 

  متزايد على ضرورة االستمرار في االستيطان خاصة في  يتعلق باالستيطان، هناك إجماعفيما

وفي  اإلسرائيلية هو في وتيرة هذه االستيطان األحزابلقدس، والخالف بين الضفة الغربية وحول ا

ضمن ترتيبات التسوية السلمية ويومًا  ،االستعداد للتخلي عن بعض المستوطنات الصغيرة والنائية
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استحالة وقف  إلىالمؤيدة لهم، مما يشير  واألحزاببعد يوم تزاد قوة المستوطنين والنخب 

 .والتيارات السياسية األحزابالمستوطنات من وجهة نظر غالبية  إخالءة االستيطان، واستحال

  اعتبارات عديدة سياسية  أساسبشكٍل عام من الدولة الفلسطينية يقوم على  اإلسرائيليالموقف

فلسطين هي  أنالسياسية ترى  األحزابوديمغرافية، فغالبية  واستراتيجيةودينية واقتصادية  وأمنية

 : من حيث  اإلجماعما يشبه  إسرائيل، وعلى هذه الخلفية تبلور في ئيلإسرارض جزء من أ

 عدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء واالستمرار . 

  والشواهد على الواقع تشير ، (2/11/1221)بقرار الكنيست  إلسرائيلوموحدة  أبديةالقدس عاصمة

 . ت مع الفلسطينيينلن تكون موضوعًا للمفاوضا أنها إلى

  حدودًا غير  اإلسرائيليةمن وجهة النظر  ألنها ،(1222)حدود الرابع من حزيران  إلىعدم العودة

 . ويصعب الدفاع عنها على حد زعمهم آمنة

 على الكتل االستيطانية الكبيرة والتي تضمن كثافة سكانية عالية مثل معاليه ادوميم وغوش  اإلبقاء

 . بلسعتصون وآرئيل جنوب نا

  مدنهم وقراهم التي هاجروا منها، وفي أحسن  إلىبعودة الالجئين  األحوالحاٍل من  بأيعدم السماح

 . السلطة الفلسطينية فقط أراضي إلىمكن عودتهم يُ  األحوال

  المتبقية من الضفة  واألجزاءمصر،  إلىضم غزة  إلىظهور تيار يدعو  بدأ األخيرةفي السنوات

 . األردن إلىات والكتل االستيطانية الكبيرة الغربية بعد المستوطن

  االنقسام الفلسطيني بين غزة والضفة من جهة، وعدم السماح بوجود معبر آمن  بإنهاءعدم السماح

 . يربط غزة بالضفة الغربية

  السياسية اليمينية المتطرفة اإلسرائيليةبشكٍل واضح موقع النخب ( 2112)عززت نتائج انتخابات، 

بشكل جزئي داخل  أوالتي تمثل المستوطنين، سواٌء التي تتبنى مطالبهم بشكل كلي  وخاصة النخب
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في تضاؤل فرص تحقيق ( 2112)نتائج انتخابات  أسهمت، وبالتالي إسرائيلدوائر صنع القرار في 

الفلسطيني، وأن فرص تحقيق هذه التسوية تتضاءل يومًا  اإلسرائيليتسوية سياسية عادلة للصراع 

 . في ظل الظروف السائدة، والمتغيرات المحلية والدولية المؤثرة على حل الصراعبعد يوم، 
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