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  :اإلهـــــــــــــــــداء

! عبَر َتاریخها الُمشِرق الُمـنیر.. إلى َكوكبِة ُشـهداء ِفلسطین 

 .. إلـى الَعـاصمِة اَألبدیـّة
.. على أبوابِه َصفقُة الَقرِن الباِئسة وُصورها الذي َستتكّسـر

 ! القُـدس الَشـریف

.. إلى ُمهجة الفؤاد
 .. َمـالذي الَبهيّ 

.. ُكّلما خاَلطْت الُروُح الَوَهـن اهأِردُ  تيال
..مدینتي الحبیبة القدس

.. ُأُكَلهاإلى َمـن عّلَمني اَألْبجدیة ، وغـَرس فـِيَّ ِبذرة الِعلم وتَعّهدها َحتى َنمْت وآتْت 
 ! ُأّمـي ، و َأبـِي

.. َمـن شاطَرني ُكـّل عـبٍء وِثَقل.. وسیـّدة القلب.. إلى َرفیقة الَحیاة 
 ! ُسـهى

 "روال هردل/ د" وُدّرتهم الُممیز .. أساِتَذتي األكارم .. إلى أصحاِب الَفْضل الُمقـَدَّس 

......أِحبَّتي .. ْصدقائي إلى أ



أ 

 :إقرار

أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنیل درجة الماجستیر، وأنها نتیجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تم اإلشارة له حیثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم یقدم لنیل درجة علیا ألي 

  .جامعة أو معهد آخر

 ____________________: التوقیع

 .وسیلة باسم عبد العزیز عریقات

13/8/2018 :التاریخ



ب 

 الشــــــــــــــكر والتقدیـــــــــــر

 ....وبعد... الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على رسول اهللا 

 َوَلِئنَوإِْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم ﴿ : انطالقًا من قول اهللا تعالى ربِّ العزة والجالل
  .7سورة إبراهیم، آیة )  َلَشِدیدٌ  َعَذاِبي ِإنَّ  َكَفْرُتمْ 

السبل فإني أحمده سبحانه وتعالى حمدًا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانه، إذ وفقني ویسر لي 
  .في دراستي

أشكر في هذا المقام العلمي من له الفضل الكبیر بعد اهللا، سندي والدّي العزیزین الذین كانا 
  .خیَر عوٍن لي في مراحل دراستي، حفظهما اهللا ورعاهما وجعلهما ذخرًا باقیًا لي وإلخوتي

أتقدم بعظیم االمتنان والشكر لجامعة القدس، التي أحاطتني بالرعایة، ورئیسها األستاذ الدكتور 
ویطیب لي وأنا أنهي هذا الجهد المتواضع أن أتوجه بوافر الشكر كما . عماد أبو كشك

والتقدیر ألستاذتي الفاضلة الدكتورة روال هردل، المشرفة على هذه الرسالة؛ لما بذلته معي من 
  .وٍد علمیٍة مخلصٍة ونصائح وتوجیهات سدیدةجه

الة كًال من األستاذ الدكتور كما أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة الرس
، وأیضًا أشكر السادة أعضاء هیئة التدریس الذین أحمد أبو دیه ، والدكتورعوض منصور

  .تفضلوا بتحكیم خطة الرسالة

 .إلى من كانوا لي عونًا وسندًا بعد اهللاكما أتقدم بجزیل الشكر 



ج 

  ملخص الدراسة

في  للمدینة السیطرة والتهوید سیاساتالمتدین و  الیمیني الصهیونيتناولت الدراسة القدس في الفكر 

، وهي الفترة التي شهدت انزیاحًا إسرائیلیًا واضحًا نحو الیمین والیمین ) 2017-1996( الفترة ما بین

بنیامین نتنیاهو برئاسة الحكومة في ، العام الذي فاز فیه 1996فمنذ عام . المتشدد دینیًا وسیاسیاً 

رئیس الوزراء اإلسرائیلي األسبق وزیارة ، 2000 كامب دیفید الثانیة عام وفشل مفاوضاتاالنتخابات، 

تعثر وبالتالي اندالع انتفاضة األقصى في والتي سببت  ،رئیل شارون للمسجد األقصى في العام نفسهآ

ولیومنا هذا ما  2017الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي، وصوًال لعام  بین عملیة التسویة والمفاوضات

  .زال الیمین الصهیوني المتدین بزعامة بنیامین نتنیاهو مسیطرًا على الحكم في إسرائیل

تعالج الدراسة موضوعًا غایة في األهمیة والخطورة؛  لما له من تداعیات على قضیة القدس، مكانتها 

للمدینة في هذه  لتهویدیةالممارسات واإلجراءات اومستقبلها ومستقبل الفلسطینیین فیها، حیث تسعى 

الفترة لطمس معالم المدینة العربیة الفلسطینیة، واإلسالمیة، اجتماعیًا، وثقافیًا، ودینیًا، ودیموغرافیًا، 

  . وسیاسیًا، واقتصادیًا، والى فرض واقع سیاسي جدید فیها ال مكان فیه للفلسطینیین

لدى األحزاب میني الصهیوني المتدین في بیان وفهم أثر ودور الفكر الیوتكمن أهمیة الدراسة 

على السیاسات والحركات والمؤسسات واألفراد الذین یشكلون ما یطلق علیه الیمین الجدید في إسرائیل، 

له ذلك من تهدید على مستقبل وما یشكّ  ،للحكومات اإلسرائیلیة الیمینیة تجاه مدینة القدس الرسمیة

أو في حالة عدم الوصول إلى حلول وتسویات متفق علیها المفترضة  في الحلول المستقبلیة المدینة

  .واستمرار الواقع االستیطاني االستعماري في المدینة



د 

المتدین  الیمیني ما دور وأثر الفكر الصهیوني: تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئیسي التالي

رائیلیة المتتالیة تجاه مدینة القدس على اإلجراءات والممارسات التهویدیة التي تقوم بها الحكومات اإلس

ما األسس الفكریة  :على النحو اآلتي كانتأما األسئلة الفرعیة ف. ؟2017وحتى عام  1996منذ العام 

ما ، و المتدین؟ الیمیني ما أهمیة مدینة القدس في الفكر الصهیوني ،واألیدیولوجیة للصهیونیة الدینیة؟

  .الیمینیة تجاه مدینة القدس؟هي اإلجراءات والسیاسات اإلسرائیلیة 

منذ  إسرائیلتنطلق الدراسة من الفرضیة المركزیة التي تزعم بأن سیطرة الیمین الجدید على الحكم في 

االستیطانیة التهویدیة للحكومات  واإلجراءاتزیادة وتوسیع الممارسات  إلى أدت1996 العام 

طبیعة هذا الیمین الجدید  إلىكما تعزو الدراسة هذا االفتراض . المتعاقبة تجاه مدینة القدس اإلسرائیلیة

  .الدینیة التوراتیة  والسیاسیة الصهیونیة االستعماریة واألیدیولوجیاتوتركیبته 

نظریًا، اعتمدت الدراسة على نظریات االستعمار االستیطاني والتي تطورت من حقل دراسات 

الصهیونیة ومشروعها القومي في فلسطین  أن إلىوما بعد الكولونیالیة، حیث ترى  الكولونیالیة

 إلىاستعمار فلسطین واحتاللها بل  إلىالتاریخیة هي مشروع استیطاني استعماري تسعى لیس فقط 

وطرد السكان  اأصحابهوسلبها من  األرضمن خالل السیطرة على  آخرشعب مكان شعب  إحالل

ان وتهوید المكان والسیطرة على المصادر الطبیعیة وعلى كل مناحي الحیاة في واالستیط األصلیین

  . فلسطین

ظهور الیمین الجدید في إسرائیل بقیادة : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمهاوقد 

 أحیانصلبة وعنیفة تستخدم القوة والعنف وال تبالي في  األولىبنیامین نتنیاهو الذي یعمل بذراعین 

وحركات وجمعیات صهیونیة  أفراداكثیرة بالقوانین المحلیة والدولیة وممثلة بالمستوطنین المتدینین 



ه 

ممثلة  األولىالذراع الثانیة فیمكن اعتبارها الذراع الناعمة التي تكمل وتتقاطع مع  أما. استیطانیة

 أجنداتوالتي تقوم بتنفیذ  یلياإلسرائفي النظام السیاسي  األولىجذور مركبات الذراع  أو بامتدادات

كما تؤكد الدراسة على االرتباط الوثیق بین . التهوید واالستیطان من خالل الحكومة والكنیست والوزارات

مدینة القدس لدى الیمین الدیني الصهیوني والفكر والمشروع  أهمیةالعقیدة الدینیة الیهودیة حول 

االستیطانیة التهویدیة في  واإلجراءاتا من الممارسات الصهیوني منذ نشأته لتشكل كلها مجتمعة واقع

  .بشكل خاص فلسطین بشكل عام وفي مدینة القدس



و 

Jerusalem in the Religious-Right Zionist Ideology and the Policies of Control and 
Judaizationof the City 1996-2017 

Prepared by: Waseela Bassem Abdel Aziz Erekat

Supervision: Dr. Rula Hardal

Abstract  

The study deals with Jerusalem in the right-wing Zionist religious Ideology and the Israeli 

policies of control and Judaization sincethe year 1996 and onwards. This period witnessed 

a clear Israeli shift towards the right wing political ideology as well as an increasing power 

of the settler religious Zionist groups inside the Israeli political system and society. Since 

1996, the negotiations and the peace process between the Palestinian Authority and the 

Israeli governments failed in bringing towards a solution or to a significant change of the 

status quo due to several reasons. In the same year Benjamin Netanyahu started his first 

government after he won the elections; in addition to the failure of the Camp David II 

negotiations in 2000 and the visit of former Israeli Prime Minister Ariel Sharon to Al-Aqsa 

Mosque in the same year, which caused the outbreak of the Second Intifada(Al-Aqsa 

Intifada). 

The study focuses on a very important subject its titel might express. This importance 

reflects mainly the importance of the city of Jerusalem for both nations; Palestinians and 

Israelis, as well as the implications of these changes upon the status and future of the city 

of Jerusalem and the Palestinian existence in it. Israeli policies and procedures of 

increasing Judaization of the city in this period aimsto change the Arab-Islamic nature of 

the city, socially, culturally, religiously, demographically, politically and economically, 

and to impose a new political reality in which there is no place for Palestinians. 

The purpose of the study is to clarify and understand the impact and role of religious right-

wing Zionist ideology of Israeli political parties, movements, institutions and individuals 

who constitute togather the so-called New Right in Israel, on the official policies of the 

right-wing Israeli governments towards the city of Jerusalem. This new political reality 

constitutes a threat on the future of Jerusalem in any proposed future solution, but also 

reflects the nature and the aim of the Zionist settelr colonial project in Palestine, as this 

study argues. 

The study seeks to answer the following main question: What role and impact do the right-

wing religious Zionist ideology playsin the Judaization procedures and policies carried out 

by successive Israeli governments towards the city of Jerusalem from 1996 to 2017? 

Meanwhile, the study asks further sub-questions that it aims to answer, such as: What are 

the ideological sources of religious Zionism? Which importance has the city of Jerusalem 

in the Zionist right-wing religious thought? And, how can we understand the settler-



ز 

colonial policies and procedures that implemented by the Israeli governments in the city of 

Jerusalem? 

The study is based on the main argument that the new right-wing control of the 

government in Israel since 1996 has led to an increase and expansion of the Jewish 

settlement practices and procedures by the Israeli governments towards the city of 

Jerusalem.  

Theoretically, the study refers to the theories of settler colonialism, which developed from 

the field of colonialism and postcolonial studies. It considers Zionism and its national 

project in Palestine as a settler colonial project that seeks not only to colonize and occupy 

Palestine, but to replace the indigenous people with by controlling the land and depriving 

itfrom its owners, expelling the indigenous people, settling the land, controlling natural 

resources and all aspects of life in Palestine in general, an in Jerusalem in particular. 

The study concludes several points: the recent so-called New-Right in Israel, led by 

Benjamin Netanyahu theoughout the last two decades, is acting in the city of Jerusalem by 

using two main methods:the first can be described as the violent method, which includes 

the increasing of settlements, and does not care about local and international laws.This 

method is represented by religious individual settlers, political parties and Zionist 

associations.The second method can be called the soft method, which complements and 

intersects with the first method. It is represented by extensions of the first method in the 

Israeli political system, and implements the agendas of Judaization and settlement through 

the government, the Knesset and the ministries.The study also emphasizes the close 

linkage between Jewish religious beliefesregarding the Biblical importance of the city of 

Jerusalem to the Zionist religious right-wingthought and the Zionist project since its 

establishment. All of these factors constitute together a reality of the Judaization, settler 

colonial policies, practices and procedures in Palestine in general and in the city of 

Jerusalem in particular. 
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 الفصل األول

________________________________________________ 

 مقدمة الدراسة

 :تمھید1.1	

إلى تصاعد وتیرة الجدل داخل إسرائیل بین مختلف األحزاب  1967أدى احتالل إسرائیل للقدس عام 

د وق ،المحتلةالفلسطینیة  حول قضایا التسویة ومصیر المناطق، قوى السیاسیة، وخاصة قوى الیمینوال

تجاه القضیة الفلسطینیة حتى بعد وصوله للحكم في  عنصري والمتطرفاستمر الیمین في أسلوبه ال

اق شامیر، بزعامة إسح 1990، ممثًال باللیكود وسیطرته على الحكم في عام 1977إسرائیل منذ عام 

بین منظمة  1993عام و سطینیین عقب توقیع اتفاقیة أوسلتجاه الفل ةطرفالمت ت سیاساتهوقد زاد

إلى زیادة االنقسام اإلسرائیلي تجاه عملیة التسویة  أیضاً  العمل، والذي أدى حزبو  لتحریر الفلسطینیةا

، 1995اغتیال رئیس الوزراء إسحاق رابین عام  في أعقابفلسطینیین، وتصاعدت وتیرة ذلك مع ال

، وفشل مفاوضات كامب دیفید الثانیة 1996وفوز بنیامین نتنیاهو برئاسة الحكومة في انتخابات عام 
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 التي سببت اندالع انتفاضة األقصىوزیارة آرئیل شارون للمسجد األقصى في العام نفسه و  2000عام 

  .تسویة والمفاوضات مع الفلسطینیینوتعثر عملیة ال

یتمیز النظام السیاسي الحزبي اإلسرائیلي بوجود عدد كبیر من األحزاب، وهذا یعكس داخلیًا، 

االنقسامات اإلثنیة بین الیهود الشرقیین والغربیین : المتعددة في المجتمع اإلسرائیلي النقساماتا

والمهاجرین الجدد من االتحاد السوفیاتي سابقًا، واالنقسام بین العلمانیین والمتدینین بشأن هویة الدولة 

قضیة مصیر السیاسیة في الخالفات  أیضاَ  ویعكس. وطابعها، واالنقسام القومي بین العرب والیهود

، 2011خلیفة، ( بین إسرائیل والفلسطینیین والعربالمناطق الفلسطینیة المحتلة ومستقبل العالقات 

  .246)ص

 بحالة من عدم االستقرار السیاسي مرت إسرائیل 2009حتى انتخابات سنة  1990فمنذ بدایة عام 

تمثلت بعدم إكمال أي كنیست والیتها القانونیة، وسقوط الحكومات كلها قبل نهایة فترة حكمها، وتوترات 

على ید متدین  1995اجتماعیة على خلفیات أثنیة وسیاسیة كان أخطرها اغتیال إسحاق رابین عام 

نخفاض القوة البرلمانیة وامتازت هذه الفترة با. یمیني متطرف، وتوترات بشأن العالقة بین الدین والدولة

  .ألحزاب الصغیرة وقوتها ونفوذهالحزب اللیكود والعمل، وبازدیاد حجم ا

قوة معسكر الیمین القومي  تازدادفقد : على صعید موازین القوى بین الیمین والیسار الیهودیینأما 

نسبة تمثیله في الكنیست  توانخفضالیهودي،  معسكر الیسار وتراجعت قوةبدرجة كبیرة،  والدیني

التطرف المجتمع اإلسرائیلي بشكل كبیر وملحوظ نحو الیمین و  ، وانزاح2009عام  عشر ةالثامن

  ).247، ص2011خلیفة، ( السیاسي والدیني
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إن األحزاب الدینیة في إسرائیل تستمد أیدیولوجیتها وأفكارها السیاسیة من أحكام الشریعة الیهودیة 

األول  القسم :ألحزاب تجاه الصهیونیة إلى قسمینفي المجتمع، وقد انقسمت هذه ا )الهاالخاه(

والقسم الثاني المتدینین الصهاینة وكالهما ینتمي هیونیة وهم المتدینین الحریدیم، الرافضون للحركة الص

 ).2، ص2016ماضي، ( التیار األرثوذكسي في الیهودیة إلى

والدینیة اإلسرائیلیة في نظرتها تجاه قضایا التسویة، ویظهر ذلك في تتفق األحزاب الیمینیة القومیة 

  .القدس ضي الفلسطینیة وتحدیدًا في مدینةدعمها وتشجیعها لعملیات التهوید واالستیطان في األرا

إلى إقامة بؤر استیطانیة االستیطاني، والذي یهدف  E1تم اإلعالن عن مشروع  1994ففي سنة 

التجمعات العربیة من نطاق  وٕاخراجالقدس وضم التجمعات الیهودیة إلیها عمل على عزل یواسعة و 

لذي یلتف حول مدینة ا ادقة على بناء جدار الضم والتوسعتمت المص 2002بلدیة القدس، وفي سنة 

عن باقي المدن الفلسطینیة، والسیطرة على اكبر مساحة ممكنة من األراضي و  عزلهاهدف ، بالقدس

عن مخطط استیطاني جدید سمي بمخطط  2010أقل عدد من السكان العرب، واإلعالن عام 

أبو جاللة، ( ، والذي یهدف للسیطرة على ما تبقى من األرض في ید العرب، وتهجیر سكانها2020

  ).، ص ك2016

لعام  1996في هذه الفترة، أي بین السنوات من  واإلجراءات التهویدیة لمدینة القدسالممارسات  إن

ت حیث انتهز  ى المدینة من حیث تعرضها للتهوید؛سنوات بالغة الخطورة عل كونها مهمة جداً  2017

من خالل توقیع اتفاقیات  توقیع اتفاقیة أوسلو وما تبعها من اعتراف وتطبیع مع عشرات الدول،إسرائیل 

أعطاها ضوءًا أخضرًا لالستفراد بالمدینة المقدسة وٕاتمام تهویدها وطمس هویتها  هذا معها، سالم

  .العربیة واإلسالمیة
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 بشكل كبیر وملحوظ وبشكل ملفت 1996د عام الیهودي في مدینة القدس بعوقد زاد االستیطان  

الطابع العربي واإلسالمي للمدینة إلى طابع یهودي  مستهدفًا األرض واإلنسان في محاولة لتغییر

غربي، من خالل خلق أوضاع دیموغرافیة وسیاسیة واجتماعیة جدیدة، یصعب في المستقبل تغییرها أو 

إزالتها في أیة مفاوضات، وقد مارست الحكومات اإلسرائیلیة منذ احتاللها القدس حتى الیوم شتى 

 .واإلسراع في فرض أمر واقع جدید یدیة لخدمة أهدافهاالطرق واألسالیب واإلجراءات التهو 

 مشكلة الدراسة1.2	

على  الیمینیة الصهیونیة حزابلأل ةشهدت الساحة اإلسرائیلیة سیطر  2017عام  وٕالى 1996منذ العام 

أدى إلى  مماكما شهدت تحوًال شعبیًا تدریجیًا نحو الیمین والیمین المتطرف ومات اإلسرائیلیة، الحك

تجاه القضیة الفلسطینیة بشكل عام وتجاه مدینة القدس  اإلجراءات والممارسات التهویدیة توسع وازدیاد

وعلیه یسعى خطرًا على إیجاد حل للتسویة السیاسیة مع الفلسطینیین  شّكلبشكل خاص، والذي بدوره 

إلجراءات والممارسات التهویدیة المتدین على ا الیمیني أثر ودور الفكر الصهیونيهذا البحث إلى بیان 

  .2017عام  وحتى1996 التي تقوم بها الحكومات اإلسرائیلیة المتتالیة تجاه مدینة القدس منذ العام 

 أھمیة الدراسة1.3	

المتدین على السیاسات  الیمیني نيتكمن أهمیة الدراسة في بیان وفهم أثر ودور الفكر الصهیو  - 

الطابع  وما یشكله ذلك من تهدید على ،للحكومات اإلسرائیلیة الیمینیة تجاه مدینة القدس رسمیةال

 .الحلول المستقبلیة مشاریع في المدینةمستقبل  والوجود الفلسطیني في مدینة القدس وكذلك على
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برعایة  یرةاألخال تكتفي هذه الدراسة بقراءة واستعراض الممارسات التهویدیة لمدینة القدس في العقود  - 

ن تقدم قراءة لجذور هذا الیمین الصهیوني المتدین، جذوره أات الیمینیة المتطرفة، بل تحاول الحكوم

الفكریة السیاسیة والدینیة، بما في ذلك مكانة القدس في هذا الفكر وكیفیة تقاطع الفكر الدیني العقائدي 

 .في المدینة بالسیاسات والممارسات االستعماریة االستیطانیة والتهویدیة

 أھداف الدراسة1.4	

  :تهدف الدراسة إلى اآلتي

للصهیونیة الدینیة  ةعرفة األسس األیدیولوجیدراسة وفهم سیاسات الیمین الجدید من خالل م - 1

  .وأحزاب الیمین الصهیوني والدیني في إسرائیل

  .المتدین الیمیني الصهیوني براز أهمیة مدینة القدس في الفكرإ - 2

  .رؤیة ومواقف الیمین الجدید تجاه القضیة الفلسطینیة وتجاه مدینة القدس فهم - 3

إظهار الممارسات واإلجراءات التهویدیة التي اتبعتها الحكومات اإلسرائیلیة تجاه مدینة القدس منذ  - 4

  .2017عام  وحتى 1996العام 

 أسئلة الدراسة1.5	

المتدین  الیمیني ما دور وأثر الفكر الصهیوني: تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال المركزي اآلتي

تجاه الحكومات اإلسرائیلیة المتتالیة التهویدیة التي تقوم بها  االستیطانیة على اإلجراءات والممارسات

  .؟2017عام وحتى  1996مدینة القدس منذ العام 
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  :تتفرع أسئلة إضافیةمن هذا السؤال المركزي 

  للصهیونیة الدینیة؟ ، سیاسیًا وتوراتیًا،األیدیولوجیةاألسس  هي ما - 1

  المتدین؟ الیمیني الصهیوني في الفكرمدینة القدس أي أهمیة دینیة وسیاسیة تحمل  - 2

وتقاطعها مع طبیعة  اإلجراءات والسیاسات اإلسرائیلیة الیمینیة تجاه مدینة القدس؟ كیف نفهم - 3

  ؟استیطاني المشروع الصهیوني في فلسطین كمشروع استعماري

 الدراسة فرضیة 1.6

االستیطانیة التهویدیة  واإلجراءاتتنطلق هذه الدراسة من الفرضیة المركزیة التي تزعم بأن السیاسات 

هي جزء   2017لى عامإ  1996مین الصهیوني المتدین من العامفي مدینة القدس في ظل حكم الی

، وتعبر عن ماهیة مشروع الحركة الصهیونیة كمشروع وسیاسیاً  من عقیدة هذا الیمین المتطرف دینیاً 

بشكلها الواضح في مدینة القدس  اإلحاللیةاستعماري استیطاني في فلسطین، تظهر تجلیاته التهویدیة 

  .والفكر الصهیوني المتدین دینیة وسیاسیة في الفكر الصهیوني أهمیةلما تحمله هذه المدینة من 

 دراسةلل المنھجیة العلمیة1.7	

 األسئلةعن  لإلجابةوسعیها  األساسیةدراسة فرضیتها في  على المنهج الوصفي التحلیلي تعتمد الدراسة

والثانویة المتوفرة حول  األولیةالبحث وجمع المعلومات على المصادر  أسلوبویعتمد . التي تطرحها

  . موضوع الدراسة من كتب ومقاالت علمیة ودراسات منشورة ووثائق باللغتین العربیة واالنجلیزیة
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من خالل التأطیر النظري للصهیونیة كحركة استعماریة تتم قراءتها نظریًا بالعودة  أیضاً یتم ذلك كله 

  .نظریات االستیطان االستعماري إلى

 حدود الدراسة 1.8

المتدین على الحكومات اإلسرائیلیة وٕاجراءاتها التهویدیة  الیمیني تتناول الدراسة تأثیر الفكر الصهیوني

  .2017عام وحتى  1996تجاه مدینة القدس منذ العام 

 مصطلحات الدراسة1.9	

 .سیتم اعتماد تعریف هذه المصطلحات في هذه الدراسة بما یتناسب مع موضوع الدراسة ومضمونها

الصهیونیة- 

 غربیة استعماریة عنصریة، دعت إلى اصطناع قومیة للیهود وٕاقامة دولة لهم في فلسطین حركة

والصهیونیة اسم . بالتعاون مع قوى االستعمار الغربي یها على أساس استعماري استیطانيیتجمعون ف

وأیدیولوجیة تقدم نفسها على أنها تعبر عن رغبات الیهود وفي مقدمتها استیطان أرض  ،لحركة

والحركة في أسسها العملیة حركة استعماریة نشأت من الحركات االستعماریة التي انتشرت  .فلسطین

 )بیرنبوم نتان( ل من استخدم هذا المصطلح الیهوديفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، وأو 

مع  ي تؤید استیطان الیهود في فلسطینلإلشارة إلى الحركة الت) صهیون( المصطلح من كلمة مقتبساً 

أصبح من معارضي و  ،المتدین )یسرائیل اغودات(ن بیرنبوم نفسه قد انخرط في حزب العلم أ
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والمتتبع لنشاطات الحركة الصهیونیة یجد أنها نجحت في  ).292، ص2009منصور، ( الصهیونیة

تحقیق مشروع بازل االستعماري، وأقامت مؤسسات بهدف جمع األموال والتبرعات من األثریاء الیهود 

، 2009منصور، (ا وٕاقامة المستوطنات الیهودیة علیهبهدف االستیالء على األراضي الفلسطینیة 

  ).292ص

الصهیونیة الدینیة- 

هذه الحركة إلى حزب  تحّولت، داخل الصهیونیة صهیونیة دینیة معارضة للتیار العلمانيحركة 

شعب إسرائیل بموجب أرض إسرائیل ل( :، واتخذ الحزب شعارًا له1902سیاسي باسم همزراحي عام 

ادوا ومن بین اآلراء األخرى التي ن. ، أي اإلیمان والعمل)التوراة والعمل( ، وأیضًا شعار)شریعة إسرائیل

اتحاد الكیان الیهودي الحقیقي یكون فقط بتوجیه الفكر  وٕانالیهود أمم ممیزة عن بقیة األمم،  إن" :بها

" الیهودي نحو التوراة وفلسطین باعتبارهما ركنین مهمین للغایة في تاریخ الشعب الیهودي وحیاته

).293، ص 2009منصور، (

عشر كحركة قومیة للیهود، وأبدت الصهیونیة األولى ظهرت الحركة الصهیونیة في نهایة القرن التاسع 

اهتمامًا بالدعوات القومیة لتسویق برنامجها، واعتمدت الحركة على النصوص التوراتیة وفتاوى عدد من 

بركات، ة و لشرعا( ستعماري لجذب الجماهیر الیهودیةالحاخامات والكتاب الیهود في برنامجها اال

  ).262، ص2006
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  الصهیونیة الدینیةاألحزاب - 

مة الیهود، هي األحزاب التي تعترف بالحركة الصهیونیة، وتتسم بالخروج على الفكرة التي آمن بها عا

، )لمملكة إسرائی(بهدف قیادة الیهود نحو فلسطین إلقامة  )المسیح المخلص(ر والداعیة إلى انتظا

تماد على عمل الیهود واالع )المسیح( لصهیونیة الداعیة إلى عدم انتظاروباإلیمان بفكرة الحركة ا

  ).254، ص2006وبركات،  الشرعة( إلى فلسطین إلقامة الدولة العودة أنفسهم بهدف

تتمثل في أحزاب سیاسیة تنقسم األحزاب الدینیة في إسرائیل إلى أحزاب دینیة معارضة للصهیونیة 

 ودیغل وحركة شاس، ،إسرائیلحزبي اغودات إسرائیل، وعمال اغودات ( :الحكومة وهي مشاركة في

ناطوري كارتا، وحركة ( ، إلى جانب حركات ضغط سیاسي واجتماعي أهمها)هتوراه ویهدوت ،هتوراه

، وقوى صهیونیة دینیة، حیث تتكون الصهیونیة الدینیة في إسرائیل )الحسیدیة، والطائفة الحریدیة حباد

حزاب وتطرفها في سیاستها الخارجیة من أحزاب وحركات وجماعات متطرفة، ورغم أصولیة هذه األ

وهذه األحزاب  إال أنها أكثر واقعیة وبرغماتیة في سیاستها الداخلیة من الحركات والجماعات المتطرفة،

ت إلى جانب حركا) واالتحاد الوطني، والبیت الیهودي والمفدال، همزراحي، ،هبوعیل مزراحي،( :هي

  ).255، ص2006وبركات،  الشرعة( )وغوش أمونیم وتامي، میماد،( منها

الیمین الجدید- 

في إسرائیل للتمییز بین تیار الیمین التنقیحي التقلیدي، ویتألف هذا الیمین الجدید  لتسمیاتهي أحد ا

والمستوطنین،  ، واألحزاب المتدینة القومیة)یاً المتشددة دین( من تحالف كل من األحزاب الحریدیة

ومیة المتطرفة المندرجة ضمن حزب وأعضاء الكنیست المتطرفین في حزب اللیكود، والجماعات الق

، حتى هنابمعنى ) عاد كان(إذا أردتم وبمعنى ) إم ترتسو: (، وحركات شبه فاشیة مثل)إسرائیل بیتنا(

 ).25، ص 2016غانم،( وغیرهما
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 فصول الدراسة 1.10

  :فصول وهي على النحو اآلتي ةخمس تتكون الدراسة من

ة وأهمیتها، وأهدافها، مشكلة الدراسو  التمهید :من یتكونو ، مقدمة الدراسة الفصل األول بعنوان - 

 .هاومصطلحات وأسئلتها، وفرضیتها، ومنهجها وحدودها،

اإلطار النظري، ویتمحور في اإلطار النظري للدراسة ومراجعة األدبیات  بعنوان لفصل الثانيا- 

ونشأة  ،مفهوم ونشأة الدراسات ما بعد الكولونیالیةویستعرض هذا الفصل . ذات العالقة بموضوعها

ومفهوم االستعمار االستیطاني في العالم، ونشأة وطبیعة االستعمار االستیطاني الصهیوني في 

 .فلسطین

 مقدمة الفصل: ویتكون من ،ما بین الصهیونیة والتوراة الیمین في إسرائیل بعنوانالفصل الثالث - 

وأبرز  المسألة الدینیة في الفكر الصهیونيو  ،األیدیولوجیة وأسسها ،نشأتها ،الصهیونیة الدینیةو 

 إسرائیل الیمین الجدید فيومفهوم  ،مفهوم الیمین اإلسرائیليو  ،رواد الفكر الیمیني الصهیوني

 . العوامل الداخلیة والخارجیة النزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمینو 

في الفكر وتمحور حول القدس  ،القدس في ظل انزیاح إسرائیل نحو الیمین عنوانب الفصل الرابع- 

رائیلیة والمخططات اإلس القوانین والتشریعاتو  تاریخ سیاسة تهوید مدینة القدسو  ،الصهیوني

 ها،سات الصهیونیة العاملة على تهویدالجمعیات والمؤسو  على المدینة، رتها وتهویدهاإلحكام سیط

 تجاهها، وسائل الیمین اإلسرائیلي لتنفیذ أهدافه التهویدیةو ها، نیة تجاهأهداف األحزاب الیمیو 

 .لها الممارسات واإلجراءات التهویدیةو 

.واألخیر هو تلخیص للدراسة واستعراض أهم االستنتاجات الفصل الخامس - 
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 الفصل الثاني

________________________________________________ 

 االستعمار االستیطاني الصھیوني في فلسطین: اإلطار النظري

    المقدمة2.1	

العودة إلى االستعمار كظاهرة ال یمكن البحث في االستعمار االستیطاني الصهیوني في فلسطین دون 

االستعمار أما . سیاسة شائعة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین لعالمیة وأنه شكّ 

ویتمیز عن  في الدول األوروبیة الغربي كشكل جدید من أشكال االستعمار فقد ظهر االستیطاني

الهدف األساسي  رة علیهما هيوالسیط والثرواتاالستعمار السابق بعدة میزات، أهمها أن األرض 

طرد السكان األصلیین كما یتمیز بسیاسات  ،أرسلتهمالتي  وطنین بدعم من الدول االستعماریةللمست

المشروع  تأطیر إلىیسعى هذا الفصل  .ال حدود له الذياإلبادة من خالل التهجیر والترهیب و 
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 األوسعنظریة االستعمار االستیطاني كجزء من المجال المعرفي  إطارالصهیوني في فلسطین في 

  .المرتبط بدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة

  النشأة والمفھوم :عد الكولونیالیةدراسات ما ب2.2	

إطار ما كانت تعتبره  لقد اجتهدت الدول االستعماریة في شن حمالتها ما وراء البحار وخارج دیارها في

لشعوب ما زالت حسب ادعائها ال تملك ما یؤهلها لالرتقاء بمستوى البشر، لتختزل بهذه  فتحًا حضاریاً 

الوجهات الحقیقیة لحمالتها زاعمة أن القدر قد أرسلها للنهوض بعالم خامل رجعي ال یملك ما یدل 

تبقى صورة مشرفة إنه لم یأت بوصفه إن صورة األوروبي المستعمر یجب أن " :على حضوره أو رشده

مستغال، بل جاء صاحب رسالة تنویریة، كما أنه ال یسعى إلى مجرد الكسب، بل هو یؤدي واجبه نحو 

جدیلي، ( "خالقه وملیكه عندما یمد المساعدة إلى من لم یحالفهم الحظ لیرتقوا إلى مستواه الرفیع

المناطق المستعمرة إلى مجرد ملكیات خاصة  هذه ،، عادةتحولتفقد ذلك لونتیجة  ).235، ص2016

 لهذه الدول التي مارست أفظع أنواع القرصنة المعتمدة على السلب والنهب واالقتالع من الجذور ابتداءً 

محاولة رصد الممارسات لومن هنا ونتیجة . بالهویة واالنتماء الثقافي من األرض والثروات وانتهاءً 

 اً دى مجموعة من مثقفي دول العالم الثالث الذین هاجروا أو تم نفیهم وعیواالستالبیة تبلورت ل التغریبیة

استطاع وبجدارة  اً دراسی حقالً  ، لیتضمن ذلكفي تناولهم للخطابات السائدة ًا، وكان ذلك واضحاً رافض

  236).، ص2016جدیلي، ( أن یستوعب تطلعاتهم في تعریة وفضح خطاب المركزیة الغربیة

  

دراسات ما بعد الكولونیالیة التي یمكن وصفها بأنها مشروع متكامل یتبنى ي بهذا الحقل هو ما سم

ویعتقد بعض النقاد أن الدراسات ما بعد . حاالت كتابیة تتجه إلى تفكیك الخطاب االستعماري وزعزعته

یخ الذي یزعم فیه أن التوار و الكولونیالیة بدأت باالنتقاد الذي طرحه ادوارد سعید في كتابه االستشراق 
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الكولونیالیة التي تخبرنا الكثیر عن عالقات الهیمنة بین الشرق والغرب أنتجت خطابات اآلخر 

  ).7، ص2013لومبا، ( الكولونیالي وكانت بدورها نتاج لعدد من الخطابات

  

لنظریة السیاسیة مطلع السبعینیات في مجال ا )ما بعد الكولونیالیة(وقد كان أول استخدام لمصطلح 

وربما  اومة االستعمار أقدم من ذلك بكثیر،مق رغم أن المقاربات النظریة في مجال الماضي،من القرن 

ترجع بدایاتها األولى إلى بدایة حركة االستعمار في حد ذاتها، فالفترة التاریخیة التي تغطیها هي 

و ید بالفصل بین مرحلتین أال یف )ما بعد(مصطلح أما  ).35، ص2005روبنسون، ( التاریخ كله

لوصف مأزق األمم التي تخلصت من سطوة اإلمبراطوریات األوروبیة في أعقاب  بل اْسُتْخِدمَ  عالمین،

لم یكتسب معناه الذي نعرفه اآلن إال خالل الثمانینات والتسعینات من  هالحرب العالمیة الثانیة، لكن

 الدراسات الثقافیة والنقد األدبيتسمیة لنظریة في ) بعد الكولونیالیةما (القرن العشرین، فأصبح مصطلح 

  ).237، ص2016جدیلي، (

  

 االجتماعیة والسیاسیة و من أهم النظریات )ما بعد الكولونیالیة(أو  )ما بعد االستعمار(تعد نظریة 

ة البنیوی ما أن هذه النظریة ظهرت بعد سیطرةاألدبیة والنقدیة التي رافقت مرحلة ما بعد الحداثة، وال سی

المیثولوجیا البیضاء على الفكر العالمي، وأصبح الغرب مصدر  الثقافي الغربي، وهیمنةعلى الحقل 

تعمل نظریة ما بعد االستعمار على فضح . المناهج العلمیةالعلم والمعرفة واإلبداع، ومكان النظریات و 

 أسسها البنیویةونسف لمركزیة الغربیة تعریة الثقافة اونفي مقوالتها المركزیة، و  الغربیةاإلیدیولوجیات 

  .2)، ص2012حمداوي، (
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 ار، وتتفق هذه التعریفات على وصفهاهناك العدید من التعریفات التي أعطیت لنظریة ما بعد االستعم

هي تهدف لحظة االستعمار حتى یومنا هذا، و  بأنها كل الثقافات التي تأثرت بالعملیة االمبریالیة من

یحمل في طیاته توجهات استعماریة إزاء الثقافة الغربیة باعتباره خطاب  إلى تحلیل كل ما أنتجته

مار جدید بوجود استع) ما بعد االستعمار(ویوحي مصطلح . الشعوب التي تقع خارج المنظومة الغربیة

لذلك یتطلب هذا االستعمار الجدید التعامل معه من خالل رؤیة جدیدة،  یخالف االستعمار القدیم،

  ).5، ص2012حمداوي، ( ضوعیة وعلمیة مضادةتكون رؤیة مو 

  

هما مصطلحان یكمالن بعضهما ) ما بعد االستعمار(ونظریة  )الخطاب االستعماري( إن مصطلح

جدید، لكن معالمه النظریة والمنهجیة لم تتضح في الغرب إال بالبعضا، إلى حقل من التحلیل لیس 

فالخطاب االستعماري یشیر إلى تحلیل ما . مؤخرًا مع تكثیف االهتمام به، وازدیاد الدراسات حوله

بلورته الثقافة الغربیة في مختلف المجاالت من نتاج یعبر عن توجهات استعماریة إزاء مناطق العالم 

أما نظریة ما . لغرب على أساس أن ذلك الخطاب یشكل خطابا متداخال بالمعنىالواقعة خارج نطاق ا

قد انتهى، بعد االستعمار، فتشیر إلى نوع آخر من التحلیل ینطلق من فرضیة أن االستعمار التقلیدي 

قد حلت وخلقت ظروفا مختلفة  )الكولونیالیة(أو  )اإلمبریالیة(تسمى المرحلة وأن مرحلة من الهیمنة 

  .)158، ص2002الرویلي والبازعي، ( عي تحلیال من نوع معینتستد

  

 للفكر الغربي في تعامله مع الشرقهي في الحقیقة قراءة  )ما بعد االستعمار(وبناء على ذلك فنظریة 

تقوم هذه النظریة على تحلیل الخطاب و . الثقافیة والسیاسیة والتاریخیةمن خالل مقاربة نقدیة، بأبعادها 

جل استكشاف المكونات الثقافیة ة والمنهجیة تفكیكا وتركیبا، من أفي جمیع مكوناته الذهنیاالستعماري 

  ).238، ص2016جدیلي، ( المؤسساتیة التي تتحكم في هذا الخطاب
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  االستعمار االستیطاني2.3	

 وهي) (colonyالمشتق من معناه األصلي المستمد من كلمة "لغویًا، یرجع إلى الالتینیة وهو تحدیدًا 

بمعنى قیام مجموعة من األفراد بالسیطرة على  التي تعني مستعمرة،) colonia(من أصل التیني 

ویمتاز االستعمار االستیطاني بانتقال . في أرض أجنبیة عنهم ،غیرهم من شعوب أجنبیة عنهم

، 1985مجاهد، ( "وقیامه بالسیطرة على الشعوب األصلیة العنصر البشري على مستوى واسع نسبیاً 

  ).74ص

  

انطلق االستعمار االستیطاني من مقولة الرجل األبیض المتفوق والحضارة األوروبیة المتطورة وتخلف 

وكانت األرض . لمسیحیةالشعوب في آسیا وأفریقیا وضرورة استعمارهم لنشر الحضارة الغربیة والدیانة ا

شهیتهم  توصف وكانت وطنین بدعم من الدول االستعماریة،الهدف األساسي للمست والثروات هي

 ها،نشاطاتهم لطرد السكان األصلیین باإلبادة واإلرهاب ال حدود لال یمكن إشباعها، وأن  بأنه لألرض

حسین، ( والثرواتن األرض غتصاب المزید مالخدع والحیل واألكاذیب لتبریر أفعالهم ال وبابتكارهم

  ). 5، ص2003

وفي جزر التاریخ الحدیث في القارتین األمریكیتین، في ط اتبعت الدول األوروبیة الُمستعِمرة هذا النم 

فالكثافة السكانیة ألصحاب البالد . الهند الغربیة واسترالیا ألن الظروف كانت مالئمة لالستیطان

هم وغیرهم كانت قلیلة إلى حد كبیر مما ساعدهم من التغلب علی "هنود حمر" ا یسمىاألصلیین م

الزراعیة التي ووجود الثروات  ،المناخیة مالئمةكذلك كانت الظروف . وتحقیق االستیطان بكل سهولة

وتتجلى عبر  ).74، ص 1985مجاهد،( عملت كعامل جذب أساسي لالستیطانحیث بدأ اكتشافها 

العنصري عنصریة المستوطنین والتمییز التاریخ وفي العدید من سیاقات االستیطان االستعماري 
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،  2003حسین،(وارتكاب المجازر ق وحیاة وكرامة السكان األصلیین واإلبادة واستخفافهم بحقو 

  ).11ص

  

الیهود والیهودیة  عبد الوهاب المسیري في كتابه بشكل مشابه، ُیعّرف الكاتب السیاسي المصري،

ه أو المبني على األبارتهاید بأن )اللياإلح(عن مفهوم االستعمار االستیطاني  )(1999 والصهیونیة

، حیث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان كانها وزمانها إلى مكان وزمان آخربشریة من م انتقال كتلة"

خلیط من كل هذه األمور كما حدث في أمریكا الشمالیة وفي طردهم، أو استعبادهم، أو ألصلیین أو ا

  .59)، ص 1999المسیري،( "فلسطین

  

إلى جوانب إضافیة في تحلیله لالستعمار االستیطاني، زاعمًا إلى  (2003) غابرییل بتربرغ كذلك یشیر

ر الوقت إلى جعل الدول االستعماریة جلبت معها موجات هائلة من المستوطنین الذین تطلعوا بمرو أن 

عالقات مع وبناءًا على ذلك، كانت هناك ضرورة لقیامهم بنسج . القومي وبلدهم رثهمهذه المستعمرات ا

  ویمكن القول . العمالة الرخیصةن تتراوح بین سلب الممتلكات واإلفناء، أو االستعباد و السكان األصلیی

وكان هدف المستوطنین األساسي البقاء وٕانشاء  لیزي،ن االستعمار بدأ باالستیطان االنجهذا النوع مإن 

إلى التخلي فیما بعد  وطن قومي لهم في األراضي المستعمرة، حتى وٕان اضطروا في بعض األحیان

  ).133- 132، ص2003بتربرغ، (لة الجزائر تحت االحتالل الفرنسي كما في حاعن مشروعهم 

  

وبالتالي الصراع  ضرورة للحیاة،األرض هي الحیاة أو على األقل األرض " أما باتریك وولف فیرى أن

ولكن هذا ال یعني أن االستعمار االستیطاني هو ببساطة أحد  ى األرض بالعادة صراع على الحیاة،عل

ن مجتمع السكان األصلیین بالرغم من أل؛ )226ص ، 2012وولف،( "أشكال اإلبادة الجماعیة
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على استیعاب الغزاة والنظام االجتماعي واالقتصادي الجدید الذي  اً صعوبة بقائه على حاله قد كان قادر 

المستعمرات االستیطانیة لم تتأسس بالدرجة األولى بهدف استخالص القیمة الزائدة  وٕانّ " .قاموا بإدخاله

 "أو نقلهم من أرضهم من عمل السكان األصلیین، وٕانما تقوم على إزالة السكان األصلیین عن أرضهم،

  ).227، ص 2012وولف،(

  

. النظام االستعماري تطورت الكیانات االستیطانیة لتكون أهم األدوات التي یعتمد علیها استمرار

فاالستعمار االستیطاني جزء ال یتجزأ من الظاهرة االستعماریة وینبع من المصالح اإلستراتیجیة 

واالقتصادیة التي تعمل على نشر الحضارة الغربیة، وتعود هذه الظاهرة إلى القرن السابع عشر في 

سكان المستوطنین المهاجرین إلى حیث یتحول إقلیم معین بسكانه األصلیین إلى مستعمرة لل"أوروبا 

  .12)ص ،2003 حسین،(" اإلقلیم من األصول األوروبیة البیضاء

  

ینكر المستوطنون تاریخ السكان األصلیین في األرض التي یهاجرون إلیها ویستوطنون فیها، فهي 

، على عكس أرضهم التي یأتي منها )أرض بال شعب(عادة أرض بال تاریخ، غیر مأهولة بالسكان 

غرافیا، فأسطورة االستیطان الغربیة تؤكد نهایة التاریخ ونهایة الج. المستوطنون، فهي مأهولة بالسكان

وأن األرض التي یستوطنوها هي أرض وحسب، لیس لها حدود واضحة، وهي تتسع حسب قوة اإلنسان 

  .59)، ص 1999المسیري،(المستوطن 

  

ففي أمریكا الالتینیة، كان هدف االستعمار االستیطاني هو استغالل كل من األرض وسكانها عن 

طریق إنشاء المزارع الكبیرة التي یقوم السكان األصلیین بزراعتها لتحقیق فائض القیمة من خاللهم، 

وریتان یریدون أما في الوالیات المتحدة، فقد كان المستوطنون البی. ولذا لم ُیطرد السكان األصلیین
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الحصول على األرض فقط إلنشاء مجتمع جدید، فكان طرد أو إبادة السكان األصلیین وٕاحالل عنصر 

  ).73، ص 1999المسیري،(جدید محل العنصر القدیم أمر ال مفر منه 

أما في جنوب أفریقیا، حتى فترة قریبة، فنجد المستوطنین البیض استولوا على خیر أراضیها وطردوا 

لكن، مع مرور الوقت، طرأت تغیرات بنیویة على الدولة االستیطانیة فیها، . األصلیین منها السكان

ًال في جنوب فمث. وأصبح تحقیق فائض القیمة واستغالل السكان األصلیین أحد األهداف السیاسیة

استیطاني یقوم بتجمیع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة تقع خارج حدود أفریقیا وجد استعمار 

المناطق والمدن البیضاء، لكنها قریبة منها حتى یستطیع العمال السود الوصول داخلها للعمل فیها 

  .73)، ص 1999المسیري،(

  

اتسمت العالقة بین المستوطنین والسكان األصلیین بإنكارهم حقوقهم في ملكیة األرض وحقوقهم 

خارج وطنهم كمقدمة لمسح هویتهم  السیاسیة واإلنسانیة والتصمیم على إبادتهم وترحیلهم وتوطینهم

فقد تحولت الكیانات االستیطانیة إلى قواعد عسكریة ثابتة لدول أوروبا . القومیة والدینیة من الوجود

االستعماریة ولالمبریالیة األمریكیة، أما التبریرات الدینیة والحضاریة واألمنیة فما هي إال تبریرات كاذبة 

  .  6)، ص2003حسین، (كیانات االستیطانیة االستعماریة والعنصریة للتغطیة والتمویه على طبیعة ال

فالتناقض بین المستوطنین والسكان األصلیین تناقض أساسي ووجودي، وال یمكن أن یتعایش الكیان 

االستیطاني مع السكان األصلیین مهما حدث حتى تعود األرض والحقوق المغتصبة لسكانها األصلیین 

  .7)، ص 2003سین،ح(وأصحابها الشرعیین 

  

تشیر األدبیات إلى أن االستعمار االستیطاني لدیه خصائص وممیزات عن االستعمار العادي وعن 

إزالة السكان : یز االستعمار االستیطاني وتتمحور فياالستیطان، وبحسب األدبیات هناك خصائص تمّ 



 

19 

 

 إلى خطابات إقصائیة االستیطانياستناد االستعمار و العالقة مع المركز اإلمبریالي، و األصلیین، 

  .ة الدقیقة لالستعمار االستیطانيالهندسة االجتماعیو االستعمار االستیطاني مشروع رأسمالي متطور، و 

  :ھي ل أن خصائص االستعمار االستیطانيیمكن القو بحسب األدبیات2.3.1	

  إزالة السكان األصلیین: أوالً 

 یتم تدشین تشكیلة رأسمالیة جدیدةاني هو الحصول على األرض، والتي إن هدف االستعمار االستیط 

الستیطاني یقوم وقد تحدث باتریك وولف بأن االستعمار ا. ال مكان فیها للسكان األصالنیین علیها،

  إزالة السكان األصالنیین عن أرضهم أو نقلهم من أرضهمویعني باإلزالة هنا،  ،على منطق اإلزالة

.(Wolfe, 2006, p387)   ًلتطور  فاالستعمار االستیطاني یعتبر وجود السكان األصالنیین معیقا

  رار الدول األوروبیة القادم منهامشروع المستوطنین في إنشاء مجتمع رأسمالي حداثي، على غ

Glenn, 2015, p57)(.  

مار تنوعت حاالت االستع. فهدف االستعمار االستیطاني لیس السكان األصالنیین، بل أراضیهم

اإلزالة عن ، فقد شملت اإلبادة الجسدیة، أو )أنت، ارحل من هنا(في تفسیر عبارة االستیطاني 

االمتصاص، أو محو ثقافة السكان األصالنیین، أو رض، أو العزل في مناطق مغلقة، أو األ

تخفیف من خالل التزاوج المختلط مع المستوطنین البیض لل واالستیعاب قد یكون بیولوجیاً . االستیعاب

أو قد یكون ثقافي من خالل تجرید األصالنیین من ثقافتهم واستبدالها بثقافة  یلة دم األصالنیینمن فص

  ).(Glenn, 2015, p57المستوطنین البیض 

  

، تعني )ارحل من هنا( في بدایة االستعمار االستیطاني في استرالیا، كانت عبارةعلى سبیل المثال، و 

وقد شهد السكان األصالنیین . اإلبادة المادیة والجسدیة، وٕادخال األوبئة القاتلة، والتجویع حتى الموت
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مما أدى إلى مقتل المالیین، وٕازاحة مالیین أخرى من الشمالیة إبادة عشرات القبائل، في أمریكا 

  .(Hixson, 2013, p1)السكان األصالنیین إلى ما وراء الحدود 

  

ألن  ن األصالنیین، بدل مفهوم اإلبادة،استخدام مفهوم إزالة السكا ،2001)( وولفاتریك بیفضل 

اإلزالة قد تكون إزالة ثقافیة للمجتمع األصالني، أي استیعابه أو دمجه داخل مجتمع المستعمرین دون 

استرالیا، فبعد تطور مجتمع االستعمار االستیطاني في . أن یتأثر مجتمع المستعمرین من عملیة الدمج

ان األصالنیین في لعزل نساء السكظاهرة مرفوضة، فلجأ المستعمرون  أصبحت اإلبادات الجسدیة

األطفال من الجیل الثاني تم وضعهم في أحیاء مخصصة وتلقیحهن من قبل المستعمرین، ف معسكرات

الستیعاب الجیل الثالث منهم داخل مجتمع المستعِمر بعد التأكد من  على أطراف المدن، استعداداً 

  ).Wolfe, 2001,p871-873( ، بل ثقافیاً تبییضه لیس فقط بیولوجیاً 

  

  العالقة مع المركز اإلمبریالي: ثانیاً 

فإن شبكة العالقات التي تنشأ ولذلك المستعِمرین یهاجرون في االستعمار االستیطاني بال رجعة،  إنّ 

یني عن تش، وقد عبر فیراعنها في سیاقات االستعمار أو االحتالل سیاق مشروعهم تكون مختلفة في

إن االستعمار االستیطاني ُینشئ شبكة ثالثیة العالقة تضم المركز اإلمبریالي، والمستعِمرین  :ذلك بقوله

  ). (Veracini, 2010, p6 المستوطنین، والسكان األصالنیین

ألن المستعِمر االستیطاني یهاجر من  قة أكثر تعقیدًا؛االستیطاني تكون العالفي حالة االستعمار 

معها إلى حین إنشاء مجتمعه االستیطاني الجدید  استراتیجیةالدولة اإلمبریالیة األم ویبقى على عالقة 

ة المستعِمرین البریطانیین أثناء استعمار أمریكا الشمالیة، أو أنه یهاجر من دول :ومثال على ذلك

مع دولة إمبریالیة غیر التي خرج منها لتصبح  استراتیجیةأوروبیة إلى المستعَمرة، لكنه یبني عالقات 
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المستعِمرین الصهیونیین الذین خرجوا من شرق  :الدولة األم التي ترعى مشروعه ومثال على ذلك

ة االستعمار االستیطاني لكن تبقى عالقو  ي البدایات مع بریطانیا كدولة أم،أوروبا لكنهم بنوا عالقتهم ف

حباس، ( مع الدولة اإلمبریالیة األم عالقة مؤقتة إلى حین انتهاء المشروع، والتحول لدولة طبیعیة

  ).118، ص2017

  

والدولة اإلمبریالیة األم قد تبدو أكثر تعقیدًا عندما  بین المستعِمر والشعب األصالنيإن العالقة الثالثیة 

فالدولة . كون مشتركةنفترض أن المصالح ما بین المستعِمر االستیطاني والدولة اإلمبریالیة األم ال ت

  118).، ص2017حباس، (تستخدم أجندات ضد مصالح المستوطنین في بعض األحیان  ةاإلمبریالی

  

االستیطاني ال یصل إلى األراضي لیكون مندوبًا للدولة األم الرأسمالیة،  رمن جهة ثانیة، فإن الُمستعم

وبالنسبة  ته مع الدولة األم نفعیة ومؤقتة،وتكون عالق لینشئ مجتمعه الرأسمالي الخاص به،وٕانما 

عنهم في عالقة مع المستعِمر االستیطاني، فهي عالقة صراع  فإنهم یدخلون رغماً  للشعب األصالني

بحیث تتم ممارسة الفعل االستعماري من  فاالستعمار االستیطاني یخلق ظروفاً . األرض وبقاء على

المستعِمر االستیطاني إن  ).(Veracini, 2010, p57 اداخل الكیان السیاسي المستعمر استیطانیً 

، وال ینوي العودة إلى وطنه، ویهدف  رض الفارغة من الشعب األصالنيألن هدفه هو األ یأتي لیبقى؛

  .119)، ص2017حباس، ( لتحویل المستعمرة إلى وطن جدید
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  تیطاني یستند إلى خطابات إقصائیةاالستعمار االس: ثالثاً 

یقوم المستعِمر بتوظیف خطابات عنصریة إقصائیة، فالمستعِمر ال یعمل  الستیطانيفي االستعمار ا

لذا فإن خطاباته  یجب أن یزولوا،الذین الشعب األصالني على عدم إعادة إنتاج العالقة بینه وبین 

، 2017حباس، ( إنهما كیانان ال یلتقیان، ولو حتى نظریاً  :أياآلخر األفقیة  -على ثنائیة األناتقوم 

وحتى نضع الخطابات العنصریة اإلقصائیة في سیاقها التاریخي، یجب ربط الخطابات  ).121ص

ستیطاني، وموقع كل عنصر من عناصر هذه العنصریة مع التركیبة السكانیة لمجتمع االستعمار اال

  .(Wolfe, 2011, p273)ستعمار االقتصادیة واالجتماعیة التركیبة داخل بنیة اال

  

لذلك یتم  ،انيــیرى وولف أن الموت االجتماعي للسكان األصالنیین یعني والدة المستعِمر االستیط

ترمیز هذه العالقة القائمة على اإلزالة واالستبدال، من خالل تفعیل خطاب إقصائي یظهر فیه 

المستوطنون على أنهم جماعة صاعدة وواعدة، بینما السكان األصلیون یظهرون كأنهم مجتمع في 

خطابات ونتیجة البحث عن األساس المادي واالجتماعي لظهور ال. طریقه إلى الزوال واالندثار

  .(Wolfe, 2011, p273-274)اإلقصائیة، لذلك الترمیز سیختلف من سیاق إلى آخر 

  

الخطاب اإلقصائي على  االستعمار االستیطاني ألمریكا تأسسوعلیه، یمكننا القول هنا انه في نموذج 

 وهذه االختالفات على المستوى الخطابي،. أما في فلسطین تأسس على أساس الدیانة أساس العرق،

لها تبعات ال یمكن تجاهلها، على مستوى العالقة بین المستعِمر والمستعَمر، وعلى إمكانیات القیام 

، 2017حباس، ( بفعل اإلزالة االجتماعیة لكتلة السكان األصالنیین عبر دمجهم، واستیعابهم

  ).121ص
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ففي أمریكا الشمالیة تم ترمیز المستوطنین الجدد،  وة الخطاب االستعماري االستیطاني،وهنا تظهر ق

فالخطاب . والحمر ،على أسس عرقیة هي البیض، والسود اً بناء بید األفارقة، والشعب األصالنيوالع

األبیض واألسود هي عالقة استغالل لقوة العمل، بینما وما یجمع بین ، اً تجاه السود كان استعالئی

  .(Wolfe, 2001, p904)القة وجود على األرض ت عكان عالقة األبیض مع األحمر

ا تختلف في الشكل وأدوات مماثلة بالجوهر، لكنهفهي حالة االستعمار االستیطاني الصهیوني أما 

فالعالقة بین الصهیوني المستوطن والفلسطیني األصالني تم ترمیزها في خطاب دیني یهودي  الترمیز،

لكن العالقة بین الصهیوني . عربي، على أن العالقة بینهما هي عالقة وجودیة تتمحور حول األرض

لى إقصائي یقوم ع االشكنازي األوروبي والیهودي الشرقي تم ترمیزها باستخدام خطاب استعالئي ولیس

  .(Wolfe, 2001, p904) التفوق الحضاري

  

  االستیطاني مشروع رأسمالي متطور االستعمار :رابعاً 

أن الدول االستعماریة االستیطانیة هي دول رأسمالیة متطورة، وقد  الحظ دونالد دینون 1983في عام 

فاالستعمار االستیطاني وعالقته المؤقتة . كانت الوالیات المتحدة األمریكیة هي المثال الواضح أمامه

مع المركز اإلمبریالي، وأنه یؤسس نفسه كمشروع دائم على األرض، فإن اقتصادیات دول االستعمار 

تطور بشكل مختلف عن الدول الرأسمالیة األوروبیة من جهة، وبشكل مختلف عن دول االستیطاني ت

فقد قام العدید من المختصین بدراسة تطور الرأسمالیة على الصعید العالمي، وارتكزوا . الجنوب التابعة

  ).122، ص2017حباس، لدى ( إلى عالقة الدولة الرأسمالیة اإلمبریالیة مع المستعَمرات التابعة
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وهو في الواقع یزیل أنماط إنتاجهم، وعالقاتهم  ،الشعب األصالنيیبدأ االستعمار االستیطاني بإزالة 

ویدمر كل أنماط الحیاة  سیاسیة، لیحصل على األرض الخالیة،االجتماعیة واالقتصادیة، ومؤسساتهم ال

  ).(Veracini, 2015, p94 الشعب األصالني السابقة، ویعمل على إزالة

  

  ستعمار االستیطانيالهندسة االجتماعیة الدقیقة لال :خامساً 

تقوم الهندسة االجتماعیة في مكونات االستعمار االستیطاني على قیام المستعِمرین، في فترة االستحواذ 

 جتماعیة ذات هویة واحدة ومتماسكة، ببناء أنفسهم كجماعة االشعب األصالنيعلى األرض وٕازالة 

 نسیةاوز الهویات المبعثرة للمستوطنین ذي األصول األلمانیة، والفر ففي أمریكا تقوم على مبدأ تج

  ). (Hixson, 2013, 12-21وغیرها في بوتقة صهر واحدة 

  

یوحدهم مستقبل الدول وفي العادة یأتي المستعمرون االستیطانیون من دول وقومیات مختلفة، ل

بدایته وحتى الیوم، على مبدأ صناعة  فتاریخ االستعمار االستیطاني الصهیوني یقوم منذ .االستعماریة

عبر  جتماعیة في االستعمار االستیطانيالهندسة االحیث تمتد  ویة اإلسرائیلیة العبریة الفریدة،اله

فكتلة السكان . وجماعات أخرى على صلة بالمشروع االستعماري الزمان والمكان لتطال بدقتها أفراداً 

الحدود المعیاریة التي یرسمها االجتماعیة لالستعمار االستیطاني، و األصالنیین هي األهم في الهندسة 

. المستعمر االستیطاني، والتي تحدد من باستطاعته العبور إلیها واالنضمام لها، تكون مغلقة أمامهم

فإزالة السكان األصالنیین، وٕازالة اآلخرین الذین لیسوا أصالنیین، هو إجراء مالزم لبنیة أي استعمار 

  .125)، ص2017حباس، ( نياستیطا
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اه مبدأ اإلزالة تج لصهیوني، وبعد أن مارس المستوطنونفي المشروع االستعماري اهذا ما یتجلى أیضًا 

احتالل (وشعار  )أرض بال شعب(، من خالل رفع شعارات 1948الفلسطینیین قبل وأثناء العام 

انتقلوا لممارسة مبدأ  1967، نجدهم بعد العام 1948- 1947وصوال إلى التطهیر العرقي  )العمل

اإلدارة تجاه الفلسطینیین، من خالل السماح لهم بالعمل كأیدي عاملة رخیصة، دون أن یعني ذلك 

  ).125، ص2017حباس، ( إلغاء مبدأ اإلزالة

  

نماط من أشكال االستعمار االستیطاني، حیث یشبه أ منقحاً  التطهیر اإلثني المكتمل ینتج شكالً  إن

وینتج التطهیر اإلثني . جغرافیا االستعمار التي كانت سائدة في جنوب أفریقیا واسترالیا ویسهل تطبیعه

من أشكال االستعمار االستیطاني، حیث یشبه النظام  وسیطاً  الذي لم یبلغ مرحلة االكتمال شكالً 

  ).70، ص 2016غوردون ورام،( االستعماري الذي كان في رودیسیا

  

ویزداد  تاریخ بشكل متطرف، وٕاعالن نهایته،االستیطاني ینطلق من اإلنكار الكامل للاالستعمار 

اإلنكار حدة وعنف في حالة المجتمعات االستیطانیة اإلحاللیة، التي ال بد أن ُتغیب السكان األصلیین 

تاریخ نقطة البدایة عند المستوطنین البیض المهاجرین من العالم الغربي هي بالعادة رفض ف. تماماً 

ویحاول المهاجرون أن یضعوا حل نهائي لمشاكلهم . صلیة، باعتباره تاریخ اضطهاد وكفربالدهم األ

ومع هذا یظل المستوطنون یتباهون بانتمائهم للعالم  من نقطة الصفر في األرض الجدیدة، وأن یبدأوا

  .59)، ص1999المسیري، ( الغربي الذي أوجدهم

باللجوء إلى الحروب العدوانیة والغارات االنتقامیة عبر الحدود على دول تقوم الكیانات االستیطانیة كما 

لمقاومة المسلحة للسكان الجوار من أجل إجبار بعض هذه الدول على مساعدتها على قمع الثورات وا
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ویعتبر الكیان العنصري في جنوب أفریقیا سابقًا والكیان الصهیوني في فلسطین من أوضح  األصلیین

  ). 5، ص 2003حسین،( ذلك األمثلة على

  االستعمار االستیطاني الصھیوني في فلسطین 2.4

الحركة التي نشأت في الغرب، واتخذت من " :الصهیونیة حسب تعریف عبد الوهاب المسیري هي

 .یة بانتقالها من الغرب إلى الشرقفلسطین مكانا لممارستها االستیطانیة، ولم تفقد أبدا هویتها الغرب

فالصهیونیة لم تنشأ في العالم ككل، وحتى داخل التشكیالت الدینیة اإلثنیة الیهودیة المتناثرة في العالم، 

 "وٕانما من إفرازات تشكیل حضارة محددة وبقعة جغرافیة محددة، وال یمكن دراستها خارج هذا التكوین

استعماریة عنصریة،  غربیةحركة " الصهیونیة ویرى جوني منصور بأن ).200، ص1999المسیري، (

دعت إلى اصطناع قومیة للیهود وٕاقامة دولة لهم في فلسطین یتجمعون فیها على أساس استعماري 

  ).292، ص2009منصور، ( " التعاون مع قوى االستعمار الغربياستیطاني، ب

الیهود شعب  نّ إ: جماع الصهیوني، تتلخص فیما یليبنیة عامة وأساس لإل ارتكزت الصهیونیة على

ینقل هذا الشعب إلى  أوروبا لیتحول إلى شعب عضوي نافع،عضوي منبوذ غیر نافع یجب نقله خارج 

فیها ویحل مكان سكانها  لیوطن الرأي في نهایة األمر على فلسطیناستقر و أي بقعة خارج أوروبا، 

تمراره یتم توظیف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سیقوم بدعمه وضمان بقائه واس األصلیین،

  ).200، ص 1999المسیري،( داخل إطار الدولة في فلسطین

  

 النصف الثاني من القرن التاسعوروسیا في  ،الشرقیة وبولونیا أوروبانشأت الصهیونیة ونمت بین یهود 

سیاسیة عدیدة  عواملنشوئها إلى  أسبابوتعود  الیهود في العالم أكثریةحیث كانت تعیش  ر،عش

، 1987جریس، ( في أوروبا التي كانت سائدة في تلك الفترة، وثقافیة ودینیةجتماعیة اقتصادیة و او 
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ونتیجة الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة السائدة في أوروبا في الثلث األخیر من  ).13ص

ونتیجة هذه األوضاع فشلت  سع االمبریالي وانتشار الالسامیة،القرن التاسع عشر والتي تمتاز بالتو 

ت الیهودیة االندماجیة وفقد الكثیر من الیهود األمل في قیام مجتمعات أوروبیة قادرة على الحركا

وسرعان ما وجدوا الحل زمتهم خارج حدود هذه المجتمعات، استیعابهم وأصبحوا یبحثوا عن حل أل

  ).25، ص1990المحجوبي، ( بالصهیونیة

  

أرض فلسطین وٕاقامة وطن للیهود هناك،  أخذ عدد من قادة الیهود ومفكریهم یدعون إلى العودة إلى

وكانت هذه الدعوات هي األساس الذي ارتكزت علیه الحركة الصهیونیة التي انطلقت بشكل عملي في 

ن كل مفكري الحركة وكان العامل المشترك بی ،1897صهیونیة األول في بازل عام مؤتمر الحركة ال

، 1999المسیري، ( "یرتبط بعودته إلى وطنه التاریخي مستقبل الشعب الیهودي" نّ إالصهیونیة هو 

امة وطن هدف الحركة الصهیونیة بإق 1897حدد المؤتمر الصهیوني األول عام  ).94-89ص

 فیها وركز على الهجرة واالستیطان لتحقیق االستعمار االستیطاني للشعب الیهودي في فلسطین،

  ).13، ص2003حسین، (

  

لسطین، الذي نص على إنشاء وطن قومي للیهود في ف 1917 االستعماري عامانطلق وعد بلفور 

الذي كان شكل جدید من أشكال االستعمار بعد الحرب العالمیة األولى  ونظام االنتداب البریطاني

وكان مبني على األطماع واألكاذیب والخرافات واألساطیر التوراتیة والتلمودیة إلقامة الكیان 

 وني في فلسطین، من أجل خدمة مصالح االستعمار البریطاني والصهیونیة العالمیةاالستیطاني الصهی

نشاء الصندوق القومي الیهودي قامت المنظمات والمؤسسات الصهیونیة بإ ).14، ص2003حسین، (

 وتحدث الزعیم الصهیوني أوسیشكن ،1927كیمت لشراء األراضي عام  وشركة الكیرن ،1903عام 
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ن أو معظمها ملكًا للشعب یهودیة في فلسطین، بحاجة ألن تكون جمیع أراضي فلسطیتأسیس دولة  إن

  ).15، ص 2003حسین،لدى ( وبدون حق ملكیة األراضي ال تكون فلسطین یهودیة أبداً  الیهودي،

  

ین ومن قامت الصهیونیة على سیاسة سلب األراضي العربیة عن طریق االنتداب البریطاني في فلسط

وعن طریق شراء األراضي من بعض العائالت  ،هربرت صموئیلالسامي فیها خالل المندوب 

اإلقطاعیة الكبیرة اللبنانیة والسوریة وبعض الفلسطینیین، وباستخدام القوة العسكریة عن طریق الحروب 

 الصهیونیة واغتصاب األرض واحتاللها والسیطرة العسكریة علیها وبحجج عسكریة مزعومة

  ).44- 40، ص1990المحجوبي، (

  

ل الصهیونیة محل السكان تمیز االستعمار االستیطاني الصهیوني بأنه استعمار إحاللي، أي أن تح

، إنما وسیلة اً وأكدت الهاجاناه جوهر اإلستراتیجیة االستیطانیة بأن االستیطان لیس هدف األصلیین،

 اً بل مشروع اً تصادیاق اً المشروع الصهیوني لیس مشروع نّ وإ . ستیالء على األرض، أي فلسطینلال

للسیطرة على  ما هو إالّ  ووجود المؤسسات االستیطانیة الصهیونیة مثل الكیبوتس ًا،إستراتیجی اً عسكری

  ).61- 60، ص 1999المسیري،( األراضي، والهستدروت لخلق طبیعة عمالیة

  

الذي جرى فاالستعمار االستیطاني الصهیوني في فلسطین یمتلك كل خصائص االستعمار االستیطاني 

فوجود المؤسسات الصهیونیة والمستوطنات تؤكد على الطبیعة االستعماریة  في عدة مناطق في العالم،

  ).140، ص2010حجاوي، ( االستیطانیة الصهیونیة  في فلسطین
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سیطرت إسرائیل على أراضي وأمالك وثروات العرب الذین هجرتهم بعد المجازر الجماعیة حیث 

ین وأحلتهم مكان وأبدلتهم بالمستوطن ، وشردتهم عن أراضیهم ومنازلهم،1948واإلرهاب بعد حرب 

وأقامت مئات المستعمرات على أنقاض القرى الفلسطینیة التي دمرتها ووصل  السكان األصلیین،

وقامت بسن العدید من القوانین  ادتها إسرائیل ومسحتها من الوجود،قریة عربیة أب 500عددها حوالي 

قانون أمالك الغائبین، وقوانین استمالك األراضي، وقوانین  :ألراضي وتهویدها مثلمن أجل سلب ا

  . 19)، ص 2003حسین،( الطوارئ وقانون العودة والجنسیة

  

یقوم االحتالل الصهیوني في فلسطین بخلق وقائع جدیدة في األراضي الفلسطینیة المحتلة كذلك 

العنصریة، وتدمیر الحضارة العربیة واإلسالمیة والمسیحیة في معتمدًا على القوة العسكریة والقوانین 

وبصورة عملیة، انتظمت سیاسات  ).21-22، ص 2003حسین،( فلسطین، وتحدیدًا في مدینة القدس

في أربعة محاور متشابكة ومترابطة  )دستهوید الق(لمحو التي اتبعتها إسرائیل بهدف ااالحتالل و 

المحور الدیموغرافي من خالل تبني وتنفیذ خطط قومیة استیطانیة وتطویریة وجلب : ومتفاعلة

المستوطنین الیهود وتوطینهم في القدس الشرقیة، وقلب التركیبة الدیموغرافیة وٕاعادة تشكیل مشهد 

  ).94، ص 2012غانم،( توراتیاً - یهودیاً  حضاري ومنحه طابعاً 

والمحور الرمزي الذي یعمل على المحو الرمزي للساكن األصلي، من خالل اعتبار الحیز المحتل  

والمحور . حیاةحیز خالي واعتبار األراضي المحتلة أراضي جرداء تنتظر من یحییها ویعیدها إلى ال

هم ساكنین باعتبار  )عرضیة( وال) وقتیة( شرعنة وجود المقدسیین على أسس الالقانوني من خالل 

جسدي باعتبار الجسد الفلسطیني - ومحور أمني. دائمین مقابل المواطنین الدائمین الیهودي اإلسرائیلي

  ).95، ص 2012غانم،( في القدس مصدر للخطر والفوضى یهدد النموذج المرغوب به للمواطن
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نقطة تحول في االستعمار االستیطاني  1967احتالل إسرائیل لفلسطین بأكملها بعد عام  قد شّكلو  

المجازر على الشعب الصهیوني، وترحیل سكان فلسطین األصلیین في إطار االحتالل وارتكاب 

 دیهودیة صهیونیة وحشیة ملیئة بالكذب اخترعها ودونها كتبة التوراة والتلموالفلسطیني عبر تبریرات 

ستعماري االستیطاني وضمها للقدس وقد عللت إسرائیل فعلها اال ).21-22، ص 2003حسین،(

الشرقیة بأنه إحقاق حق تاریخي، إذ اعتبرت إسرائیل على لسان كل سیاسیها تقریبًا وبلغة تمزج بین 

بل حررت المدینة وأن الیهود یعودون إلى مدینتهم   1967الشاعریة واالنفعال أنها لم تحتل القدس عام

التي حلموا بها طوال ألفي عام، وأن أي وجود آخر في المدینة في األعوام السابقة هو وجود عابر 

وقد عمدت إلى كل الطرق لتهوید المكان، وٕاحالل المشهد الیهودي الذي صاغته . وغیر محسوب

  .96)، ص2012غانم، ( نيالصهیونیة مكان المشهد الفلسطیني األصال
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  الخالصة 2.5

بأنها كل الثقافات التي تأثرت بالعملیة  )الدراسات ما بعد الكولونیالیة(من خالل ما سبق ُتعّرف 

ه الثقافة الغربیة االمبریالیة من لحظة االستعمار حتى یومنا هذا، فهي تهدف إلى تحلیل كل ما أنتجت

. المنظومة الغربیة یحمل في طیاته توجهات استعماریة إزاء الشعوب التي تقع خارج باعتباره خطاب

إلى مفهوم االستعمار االستیطاني في العالم، وكیف أن األرض والثروات كانت الهدف  كما وتم التطرق

 وأن شهیتهم لألرض ال یمكن إشباعها، فنشاطاتهم وطنین بدعم من الدول االستعماریة،األساسي للمست

وابتكارهم للخدع والحیل واألكاذیب لتبریر  ن باإلبادة واإلرهاب ال حدود لها،لطرد السكان األصلیی

تاریخ بشكل فاالستعمار االستیطاني ینطلق من اإلنكار الكامل لل. أفعالهم الغتصاب األراضي والثروات

طانیة اإلحاللیة، التي ویزداد اإلنكار حدة وعنف في حالة المجتمعات االستی متطرف، وٕاعالن نهایته،

 االستیطاني هو الحصول على األرض إن هدف االستعمار. ال بد أن ُتغیب السكان األصلیین تماما

  . والتي سیتم علیها تدشین رأسمالیة جدیدة ال مكان فیها للسكان األصلیین

  

ساس لظهوره األ عنها وكانت االستعمار االستیطاني في فلسطین ارتبط بالصهیونیة ولم ینفصل یوماً 

فالصهیونیة تعد أعلى مراحل االستعمار، وهي من أوجدت وطن قومي للیهود في  ووجوده في فلسطین،

فلسطین لتحقیق أطماعها من خالل مزاعم وخرافات ابتدعها كتاب التوراة والتلمود، واستغالل الحركات 

ركة الصهیونیة باالستیالء قامت الح. ق أهدافهم الصهیونیة في فلسطینالالسامیة لمساعدتهم في تحقی

وأسست المستعمرات واستولت على  ،على األراضي العربیة بمساعدة االنتداب البریطاني في فلسطین

مساحات كبیرة من األراضي وقامت بالعدید من المذابح والمجازر بحق الفلسطینیین بهدف تشتیتهم 

وسنت العدید من القوانین العنصریة  ،وتشریدهم خارج فلسطین وسلبت أراضیهم وأبدلتها بالمستوطنین

  . لخدمة أهدافها العنصریة والصهیونیة
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ز عن بقیة نظم االستعمار االستیطاني في االستعمار االستیطاني الصهیوني في فلسطین تمیّ إن  

مشروع إحاللي وٕاجالئي قائم على أساس عنصري استعماري، وهو إحالل یهود العالم  :أنهالعالم ب

وجمیع المستعمرات  األصلیین وهم الفلسطینیین، وهو أساس المشروع الصهیوني،السكان مكان 

الصهیونیة التي أقیمت منذ االنتداب حتى الیوم ما هي إال أماكن وجدت لتبقى وبداخلها جماعات 

یهودیة هدفها إبادة الشعب الفلسطیني ومصادرة أراضیه وتدمیر تاریخه وماضیه وٕاجالئه خارج 

والمجازر بحق الشعب باقیة ومصادرة األراضي واالستیطان  اً ز العنصري ما زال قائمفالتمیی. فلسطین

  .على السیاسیة الصهیونیة التي تتبعها إسرائیل تجاه الفلسطینیین في تزاید مستمر وما هذا إال دلیالً 
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  الفصل الثالث

________________________________________________  

  في إسرائیل ما بین الصھیونیة والتوراةالیمین 

  

  المقدمة 3.1

ال یمكن البحث في مفهوم الیمین اإلسرائیلي الصهیوني القومي والدیني دون العودة إلى الصهیونیة 

الدینیة وأسسها الفكریة واألیدیولوجیة وروادها الذین ساهموا بدرجة كبیرة في بناء أسس الیمین 

  .فالصهیونیة الدینیة ارتبطت ارتباطًا وثیقًا بالصهیونیة الرئیسیةالصهیوني والدیني، 

  

ینیة تطرق إلى المسألة الدوأسسها الفكریة واألیدیولوجیة، وی تناول هذا الفصل الصهیونیة الدینیة نشأتهای

والبیئة التي أثرت على تبلور أفكارهم الیمینیة  ،، ورواد الیمین الصهیونيالیمیني الصهیوني في الفكر

كما یقدم قراءة لمفهوم الیمین الجدید في إسرائیل وما الذي یمیزه عن الیمین التقلیدي، أخیرًا،  .المتشددة
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العوامل الداخلیة والخارجیة التي أدت إلى انزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین یناقش هذا الفصل 

والسیاق االجتماعي والسیاسي  وأیدیولوجیاتهفي محاولة لفهم سیاسات هذا الیمین  .والیمین المتشدد

  . الذي ینشط من خالله

  الصھیونیة الدینیة نشأتھا وأسسھا الفكریة واألیدیولوجیة3.2	

أساسیة تتمثل في معارضة ومخالفة الفكرة التي یؤمن بها عامة انطلقت الصهیونیة الدینیة من فكرة 

فلسطین، من أجل إقامة أرض الیهود، والتي تدعو إلى االعتماد على المسیح المنتظر كي یقودهم إلى 

وقد رأت الصهیونیة الدینیة أن هذا االعتقاد الذي ساد بین الیهود حوالي ستین جیال . مملكة إسرائیل

عن اتخاذ أي عمل سیاسي یعیدهم إلى أرض المیعاد، وهكذا تكون الصهیونیة  ساهم في ابتعادهم

لقد استغلت الصهیونیة . الدینیة قد عارضت الرأي الذي ساد بین الیهود على مدى ثمانیة عشر قرنا

الشعب المختار، : الدینیة مقولتین أساسیتین یؤمن بهما أغلب الیهود وجعلتهما دعامة فكریة لها، وهما

وألن الیهود هم شعب اهللا المختار فال بد أن ینعزلوا عن  ).71ص، 1978 الشامي،( المیعادوأرض 

بقیة الشعوب، ومن هنا كانت النظرة المعادیة والعنصریة لغیر الیهود، وألن إله بني إسرائیل قد منح 

ن فیها، له یسكشعبه المختار األرض المقدسة أرض المیعاد وهي أیضًا أرض الرب العتقادهم بأن اإل

ًا أما المقیم واالستیطان فیها من تعالیم العقیدة الدینیة، فمن یعیش فیها یصبح مؤمنفإن الصعود إلیها 

  ).219، ص1999ماضي،(خارجها فال إله له 

  

الصهیونیة الدینیة ظهرت  إنّ  1999)( یتحدث عبد الفتاح ماضي في كتابه الّدین والّسیاسة في إسرائیل

كحركة دینیة مستقلة داخل الحركة الصهیونیة السیاسیة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرین، وكتیار وسط بین الصهیونیة السیاسیة واألرثوذكسیة الدینیة المتشددة الحریدیة، إال أن 

ام موشیه الث عشر المیالدي على ید الحاخأصولها الفكریة ومفاهیمها الرئیسیة تعود إلى فجر القرن الث
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، وهكذا لم تكن الحركة الصهیونیة الدینیة ولیدة القرن التاسع عشر ومن صنع رمبامبن نحمان الملقب ب

الحركة الصهیونیة، وٕانما كانت من إنتاج النبوءات واألساطیر الدینیة الیهودیة ومن ثمار كتابات العدید 

  ).219ص  ، 1999ماضي،( من الحاخامات الیهود

البدایة الحقیقیة للصهیونیة الدینیة في  إنّ (1987) في كتابه تاریخ الصهیونیة  فیرى صبري جریس أما

الذي دعا إلى خالص ) 1798-1878(العصر الحدیث انطلقت من أفكار الحاخام یهودا القلعي 

عام  )اسمعي یا إسرائیل(واقترح في كتابه  1الیهود من خالل العودة إلى التلمود، وأساطیر القبااله

العودة إلى فلسطین تحت قیادة زعامة بشریة دون أي انتظار للمسیح المخلص، كما ودعا  (1834)

  ).72ص ، 1987جریس،(في فلسطین كي تكون مقدمة لظهوره إلى إقامة مستعمرات یهودیة 

ولم یكتف الحاخام القلعي بالدعوة نظریًا إلى آرائه بوساطة الكتب والكراریس التي كان ینشرها من حین 

إلى آخر، بل حاول تطبیق آرائه عملیًا، فوضع كتب لتدریس اللغة العبریة، والتوصیة باستخدامها، وقام 

ول القیام بنشاط استیطاني في بالعدید من الزیارات إلى دول أوروبیة للترویج بأفكاره بین الیهود، وحا

 ، 1987جریس،(إلى فلسطین حتى توفي فیها ) (1874فلسطین، لكنه لم ینجح، وهاجر عام 

  ).-7273ص

وقد قفزت الحقًا الصهیونیة الدینیة قفزة كبیرة إلى األمام بأفكار أبراهام كوك، فتبلورت بفضل أفكاره 

  هو بنفسه على نشر هذه األفكار وترجمتها إلى واقعوألول مرة فلسفة شاملة للصهیونیة الدینیة، وعمل 

مدرسة مركاز هراف الدینیة، التي تعتبر أول مدرسة صهیونیة  1924عملي، من خالل تأسیسه عام 

دینیة في إسرائیل، والتي خّرجت اآلالف من دعاة الصهیونیة الدینیة، وعلى رأسهم زعماء حركة غوش 

  ).72ص ،1978 الشامي،(أمونیم 

___________________  

  .هو علم التصوف الیهودي والمعرفة بالتأویالت الباطنیة لمعرفة جذور الوجود الكوني: القبااله1
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أن الحاخام كوك قد مثَّل في كتاباته  1978)(ویزعم رشاد الشامي في كتابه القوى الدینیة في إسرائیل 

وأفكاره التي كان یحملها الصهیونیة الدینیة التي تعمل على جمع شمل مختلف االتجاهات في الدین 

والسیاسة، وقد استطاعت آراؤه استیعاب كل وجهات النظر، والبرامج السیاسیة، وفلسفات األحزاب 

استمد منظوره هذا من قراءاته في عقیدة القبااله  یثتلك االتجاهات المناوئة للدین، ح الدینیة، حتى

  ).74ص ،1978 الشامي،(التي استخدمها لخدمة األهداف الصهیونیة 

  

لمطالب الدعوة الصهیونیة المتمثلة في تهجیر الیهود إلى  )الشرعیة(قدمت الصهیونیة الدینیة بأفكارها 

فلسطین؛ إلنشاء دولة لهم كما أضفت علیها طابعًا دینیًا ذي صبغة توراتیة وثوب تلمودي قّل أن تتمتع 

به أیة حركة سیاسیة، لهذا شّكل الدین داعمًا كبیرًا في ید الحركة الصهیونیة تستند علیه وتستمد منه 

ها تجاه الجماعات الیهودیة في سائر أنحاء العالم، وال سیما في شرق أوروبا، حیث كان تأثیرها ونفوذ

  ).232ص ، 1999ماضي،(یسكن الیهود المتمسكین بالعادات والتقالید الدینیة 

  

وقد أعطى قیام دولة إسرائیل دفعة قویة للصهیونیة الدینیة ومفاهیمها، وتعززت دعواتها في جعل أرض 

وعلى الرغم من أنها جاءت دولة علمانیة، إال أن دعاة . النقطة المركزیة في حیاة الیهودإسرائیل هي 

نحن لم نتوقع قیام " :وضع القائم ولخصوا موقفهم باآلتيالصهیونیة الدینیة اختاروا أسلوب التكّیف مع ال

ة نظرنا هدیة وجه دولة یهودیة ذات طابع علماني، لكنها على أیة حال، وفي وضعها القائم، تمثل من

ًا، أن وظیفتنا على الرغم من بعض النواقص التي تتصف بها، وینبغي أن نفهم جیدمعجزة من اهللا، 

 الشامي،( "المشاركة في بناء الدولة، ودفعها نحو مستویات روحیة أعلىتتمثل اآلن ب التاریخیة،

  ).77ص ،1978
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تدعم الدولة القائمة مثلها مثل أیدیولوجیة أي یة تحتیة دینیة وبهذا تكون الصهیونیة الدینیة قد قدمت بن

والواضح أنه . حزب علماني آخر، وأقامت عالقة شبه تكافلیة بینها وبین الصهیونیة السیاسیة العلمانیة

لمطالبة بتطبیق ، كانت الصهیونیة الدینیة معتدلة سواء في السیاسات الداخلیة كا1967حتى عام 

 ، 1978الشامي،( ریعات البالد، أو فیما یتعلق بالشؤون الخارجیةفي قوانین وتش 2تعالیم الهاالخاه

  ).78ص

وبالرغم من تنفیذ المشروع الصهیوني، فقد استمرت الصهیونیة الدینیة في ممارسة التقالید الیهودیة التي 

 یمیزها الحرص واالعتدال فیما یتعلق بغیر الیهود ودول العالم وفقًا لوصیة التوراة؛ ولهذا كان یمیل

یسرائیل المتطرف في العقیدة إلى االعتدال في مواقفه المتعلقة بالسیاسات الخارجیة  حزب أغودات

  ).223- 221، ص2011 خلیفة،(

كانت الصهیونیة الدینیة مرتبطة سیاسیًا بالصهیونیة الرئیسیة، حتى أنه كان ینظر إلى ذلك االرتباط 

، التي العنیفة 1967حرب بأنه تحالف تاریخي، ولكن الوضع قد تغیر بصورة رادیكالیة بعد أحداث 

تغییر مواقعها في  في عبر مساهمتهاأدت في نهایة األمر إلى التغیرات الهائلة في الصهیونیة الدینیة 

ل ائتالف مع أنصار فكر االئتالف مع حزب العمل اإلسرائیلي ممثل الصهیونیة الرئیسیة، وتشكی

الشامي، ( ممثلي الصهیونیة التصحیحیة الیمین الصهیوني المتطرف - بیجن، شامیر - جابوتنسكي

  ).78، ص1978

  

  

  

____________________  
فهي األحكام التي تم القبول بها باعتبارها أحكام ملزمة من قبل الیهودیة  یقصد به الدین الیهودي،: الهاالخاه2

  .األرثوذكسیة
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  المسألة الدینیة في الفكر الصھیوني3.3	

یقود إلى أربعة عناصر فكریة  إن أي تحلیل للتعالیم الدینیة الیهودیة من خالل التوراة والتلمود البد وأن

 ،صهیون أي أرض إسرائیل وأرض المیعاد: األول، اإلطار العام للدیانة الیهودیة ون مجتمعةتكّ 

وراة التي تمثل الدعوة الفكریة، أما العنصر الت: والثالثنو إسرائیل أي شعب اهللا المختار، ب: والثاني

 الشرعة( مجموعة من التقالید واألعراف التي تمثل نمطا للسلوك الیهودي :الرابع واألخیر فهو

  ).261ص ، 2005بركات،و 

  

تفرض الدیانة الیهودیة التالزم والتالحم بین هذه العناصر األربعة وال معنى ألي من هذه العناصر 

مستقال عن اآلخر، فهي تفرض عالقة بین الوطن الیهودي والشعب الیهودي، وبین هذا الشعب 

مثالیته وكل تعالیم ال تنبع من التوراة والتعالیم الواردة في التوراة، وكل یهودي خارج إسرائیل لم یحقق 

 الشرعة( غیر مقبولة، وهناك عالقة ال تنفصم بین األرض والتوراة وبین التوراة والتقالید الیهودیة

  ).261ص ، 2005بركات،و 

  

 (2014) نادیة سعد الدین في دراستها بعنوان مأزق الدولة الیهودیة والصراع العربي اإلسرائیليتشیر 

للمسألة الیهودیة أینما وجدت، ولكنها جوبهت ت نفسها بوصفها حًال شامًال الصهیونیة طرحّن إ

بمعارضة شدیدة من یهود كثیرین، حیث تصّدت الصهیونیة لها عبر استغالل الیهودیة بتلبس صبغة 

الدینیة دینیة تظهرها وكأنها امتداد لهذه الیهودیة ولیست نقیضًا لها، وقامت بمزج المفاهیم القومیة ب

مقابل رفض المضامین الدینیة المضادة ألهدافها السیاسیة، وشددت على أن عنصر الدین من 

عناصر التعبیر عن الشعب الیهودي ومظاهر شخصیته وأحد تعبیرات القومیة الیهودیة، وشكلت مقولة 
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 ،2014،نالدیسعد ( أرض المیعاد إحدى أهم الركائز المأخوذة من الدیانة الیهودیة بعد تطویرها

  .)26ص

  

بالرغم من أن فكرة العودة لیست جدیدة، والتي آمن بها عامة الیهود تقریبًا بحجة إعادة بناء الهیكل 

وٕاقامة مملكة سلیمان تحت قیادة المسیح المنتظر، إال أن الصهیونیة التفت علیها بالدعوة إلى إقامة 

 لتسریع مجيء المخلص دون انتظاره ذاتيدولة للیهود في فلسطین بوسائل سیاسیة وبالعمل الیهودي ال

 ، 1982المسیري،( وأیضًا یرتبط بذلك مفهوم الصهیونیة للشعب الذي أضافت علیه بعدًا دینیاً 

  .34-36)ص

  

الصهیونیة نظرت إلى نفسها بأنها إحالل للیهودیة، وحاولت استخدام الدین الیهودي لبلورة الروح 

لالستیطان بناء  اً لتقویة الشعور الجماعي، واختارت فلسطین موقعالقومیة للشعب الیهودي، وأنها أداة 

ومزجت  الیهودي القدیم والمنطلق الدیني على قوة األسطورة التي تجمع الیهود، وعادت إلى التراث

المفاهیم القومیة مع المفاهیم الدینیة، وعملت على اختیار الرموز واألفكار القومیة من التراث الدیني ثم 

إلیجاد شرعیتها الوحیدة، ونقلها إلى  ألخالقي ونقلها من مجالها الدیني؛من محتواها الروحي واإفراغها 

عملیة الخلط بین المجال السیاسي إّن  صیغ شبه دینیة للمشروع الصهیوني إلخراج ؛المجال السیاسي

إلیمان وبخاصة عمیقي ایونیة، من أجل جذب الیهود إلیها، والدیني هي مسألة حتمیة وخاصة للصه

  .)27-26ص ، 2014،الدینسعد (بالّدین من سكان أوروبا الشرقیة 

أن الّسمة األساسیة لبنیة الفكر الصهیوني  )1970( ویرى أسعد رزوق في كتابه التلمود والصهیونیة

لیست بأنها تبنت لفكرة أو أخرى على أنها حتمیة ومطلقة، بل ما عملت علیه وهو مزجها بین المقدس 

والنسبي وخلع القداسة على الظواهر الیهودیة القومیة، ومن الممكن أن إیمانه بارتباط القومي بالمقدس 
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رغم معارضة قادة الصهیونیة . ي الفكر الصهیوني وهي ما میزتهاسیة فوالّدین بالمكان هو الفكرة األس

فعملوا على توظیف قیمه ألي دور سیاسي للّدین، إال أنهم وجدوا فیه أهم مقومات القومیة الیهودیة، 

 الیهودیة من خالل إیجادهم لمجموعة من القیم والعادات المشتركةورموزه من أجل توحید الجماعات 

  ).214ص ، 1970رزوق،(

  

أن ارتباط الحركة الصهیونیة بأرض إسرائیل هو أصل دیني على الرغم  )2011(كما یعتقد أبو عودة 

من أن زعماء الحركة الصهیونیة رأوا في أرض إسرائیل مالذ للیهود من الشقاء الذي یعانونه في دول 

وطن قومي للیهود جعل باألهداف الصهیونیة إلنشاء فاالرتباط . هي خالص دنیوي وقوميأوروبا، ف

دعاة الصهیونیة رغم خلفیاتهم العلمانیة یلجؤون للّدین الیهودي الكتساب الشرعیة وسط الجماعات 

الیهودیة المختلفة وخاصة المتدینة منها، وراحوا یضیفون على نفسهم صبغة دینیة تظهر الصهیونیة 

  ).57ص ، 2011أبو عودة،( لها اً نقیض تللیهودیة ولیس اً كما لو كانت امتداد

  

  رواد الفكر الیمیني الصھیوني3.4	

من أبرز رواد الفكر الیمیني الصهیوني الذین شكلوا نقطة ارتكاز تنظیمیة وشخصیة للحركة 

 اكان واّلَذَینْ ) فالدیمیر جابوتنسكي(و ) ماكس نورداو(ي انبثق عنها الیمین اإلسرائیلي تالتصحیحیة ال

  .لهما أفكار ومواقف سیاسیة من الكثیر من القضایا والتي انبثق الیمین اإلسرائیلي على أساسها

  :ماكس نورداو3.4.1	

 ن ماكسیمیلیانماكس نورداو هو مفكر یهودي ألماني، وزعیم صهیوني سیاسي، اسمه األصلي سیمو 

ولد في المجر وتلقى دروسا في اللغة العبریة على ید  سودفیلدن وقد غیر اسمه إلى ماكس نورداو،
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،  2005المسیري،( أبیه، وهو یبتعد عن التقالید الیهودیة وینغمس في الثقافة األلمانیة مثل هرتزل

یعتبر أول یمیني صهیوني، إن لم یكن من ناحیة نشاطه الفعلي بل من ناحیة تأثیره على . 276)ص

 ود الذین تعرف إلیهم هرتسلوكان نورداو من أوائل المفكرین الیه ما بعد،ر الیمینیین الصهیونیین فیتفكی

 في بدایة عمله الصهیوني، وكان نورداو یعتبر نفسه تلمیذاً  مؤسس المنظمة الصهیونیة العالمیة

العهد القدیم، وهنا یمكن  بأنه عمل عظیم، وأنه كتاب سیحل محل )دولة الیهود(لهرتزل، ویصف كتابه 

  ).24ص ، 1987جریس،( كان وریث هرتزل الحقیقي، أي وریث الصهیونیة الدبلوماسیة هنّ القول إ

  

ن حركة االنعتاق هي حجر الزاویة األساسي في تاریخ إ: ق فكر نورداو الصهیوني من مبدأینطل

الجماعات الیهودیة، فقد كانت نتاج الحركة العقالنیة في الغرب، وقد منحت هذه الحركة الیهود حقوق 

نة إیمانًا كان نورداو من أكثر المفكرین الصهایلقد . تستطع تغییر الواقع االجتماعي ة، لكنها لمسیاسی

يء وهي ال یعرف عن الیهودیة إال القلیل، وأنها هي شيء س بعدالة معاداة الیهود، وكان مثل هرتزل

ود وتمنحهم هویة ولذلك الحل هو الصهیونیة التي ستریح أوروبا من الیه المسؤولة عن مصیبة الیهود،

  .277)ص ، 2005المسیري،( جماعیة جدیدة

  

نورداو قد أدرك الطبیعة  نّ إ )2005( یرى عبد الوهاب المسیري في كتابه موسوعة الیهود والصهیونیة

اإلحاللیة للمشروع الصهیوني، وتوصل إلى أن انجلترا هي القوة االستعماریة الكبرى التي تستطیع أن 

العرب سیعارضون المشروع  نّ ًا أالصهیوني، وتضعه موضع التنفیذ، وكان مدركتتبنى المشروع 

، وال توجد أمة وأن القومیة العربیة وهمٌ  لعربیة تفسیرًا یؤدي إلى تغییبها،الصهیوني، فبدأ یفسر الثورة ا

تفاهم عربیة بمفهوم المدنیة األوروبیة، والعرب مجرد قبائل وفالحین متنازعین، وبإمكان الصهاینة ال

 ، 2005المسیري،( معهم، وٕاقامة عالقات طیبة معهم لو وجهت اهتماماتهم بعیدًا عن فلسطین
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لم یمر وقت طویل حتى خابت آمال نورداو في إقامة عالقات طیبة مع العرب، خصوصًا  ).278ص

  ، 1987جریس،( أثر تصاعد مقاومة العرب للمشاریع البریطانیة الهادفة إلى إقامة وطن قومي للیهود

  ).33ص

  :فالدیمیر جابوتنسكي 3.4.2

في  1880جابوتنسكي هو زعیم صهیوني متطرف، قائد حركة الصهیونیین التنقیحیین، ولد عام 

جنة التنفیذیة لروسیا، وشارك في المؤتمرات الصهیونیة في مطلع القرن العشرین، وانتخب عضوًا في ال

بقي جابوتنسكي یتزعم دوائر  ).37ص ،1987جریس،( 1921للمنظمة الصهیونیة العالمیة عام 

، وهي 1940المعارضة الصهیونیة المتصلبة وفي موقع زعیم المعارضة الصهیونیة حتى وفاته عام 

كان . لصهیوني وأصبح زعیمه دون منازعالفترة التي أرسى خاللها األسس الفكریة والتنظیمیة للیمین ا

ذ نظریاتهم وأعاد ترتیبها وتهذیبها بطریقة مالئمة ونورداو، فأخ جابوتنسكي من المعجبین بهرتزل

لألوضاع التي كانت سائدة في فلسطین أیام االنتداب، وجعلها ركائز فكریة لنظریات الیمین 

  ).38ص ،1987جریس،( الصهیوني، بعد أن أضاف إلیها من نظریاته

اعتبر جابوتنسكي الدیانة الیهودیة بدیًال للوطن في الشتات، وأنها نجحت في الحفاظ على شخصیة 

الیهود، وتاریخهم وجوهرهم القومي في المنفى والشتات، وأن ال حاجة لها بعد قیام الدولة، ألن الدولة 

لدولة خالل وطالب بفصل الدین عن ا. ستحافظ على الوجود القومي والشخصیة التاریخیة للیهود

 ، 2013األغا،( على المستوى المؤسساتي ،)هتساح(أسیسي للحركة الصهیونیة الجدیدة تالمؤتمر ال

  ).31ص

أن الجذور الفكریة الیمینیة  1996)( یتحدث مروان درویش في كتابه الجذور التاریخیة لحزب اللیكود

وأن الفكر  الرادیكالي األوروبيفكر الیمیني المتطرفة لجابوتنسكي وأتباعه المتشددین تعود إلى ال

السیاسي لدى جابوتنسكي قد تبلور في فترة األحداث والنشاط السیاسي العسكري الذي ساد في أوروبا 
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ین الرادیكالیین ینسبون االنتصارات العسكریة إلى شخصیة یوبما أن الیمین. بعد الحرب العالمیة األولى

خصیة تعتبر العمود الفقري في األحزاب الیمینیة القائد ولیس إلى متغیرات أخرى، فإن تلك الش

  ).9ص ، 1996درویش،( الرادیكالیة

  

واعتبر درویش أن القوة العسكریة تعتبر عامل حاسم في الصراعات العالمیة، ویعتبر التاریخ أو 

الماضي هو مصدر اإللهام الحضاري، والتركیز على خدمة األمة ككل من أهم ممیزات الفكر الیمیني 

دیكالي األوروبي، فقد كان هذا هو الجو السیاسي الذي نما فیه فكر جابوتنسكي، وعند ممارسته الرا

وقد رأى . للسیاسة تبنى تلك األفكار والمبادئ من أجل بناء الوطن القومي للیهود في فلسطین

للسیاسة الصهیونیة الرسمیة بزعامة حاییم  اً معارض اً وسیاسی اً روحی اً ومرشد اً جابوتنسكي نفسه قائد

  ).10ص ، 1996درویش،( وایزمان، ومعارضته للجناح الصهیوني العمالي

  

ثیر كبیر على أتباعه، ونادى إلى أصبح جابوتنسكي األب الروحي للصهیونیین الیمینیین، وتمتع بتأ

على هیونیة، وقد شن هجوم یق أهداف الصتباع األسلوب السیاسي في النشاط الصهیوني كوسیلة لتحقا

  ).32ص ، 2013األغا،( العتقاده بأن االشتراكیة غیر مالئمة لتحقیق الهدف الصهیونياالشتراكیین؛ 

هدف الصهیونیة هو الدولة الیهودیة وامتدادها : "وقد لخص جابوتنسكي برنامجه على النحو اآلتي

الشامل، وحل المشكلة المالیة هو القرض اإلقلیمي على جانبي نهر األردن ونظامها هو االستیطان 

الوطني، وال یمكن تحقیق هذه المبادئ بدون التأیید الدولي، ولذلك فإن وصیة الساعة هي حملة 

  ).51، ص 1996شاش،( "سیاسیة جدیدة، وعسكرة الشباب الیهودي في أرض إسرائیل والشتات

رؤیة جابوتنسكي للجدار الحدیدي أسس للمعارك العدوانیة التي خاضتها إسرائیل من أجل  شّكلتوقد 

توسیع حدودها، والتي خاضها خصوم جابوتنسكي قبل إقامة دولة إسرائیل، أن اتفاق الیمین والیسار 
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والوسط على ترجمة أفكار جابوتنسكي إلى واقع معاش، والذي استمر بعد مماته، یبین أن األحزاب 

 تیجیته رغم الخالفات اإلیدیولوجیة والسیاسیة القدیمة والحالیةمت بأفكاره واستراالسیاسیة اإلسرائیلیة سلّ 

  ).11ص ، 2009عمرو،(

  مفھوم الیمین اإلسرائیلي 3.5

یستند التقسیم الرائج في إسرائیل لمعسكري الیمین والیسار إلى تقالید تاریخیة تمتد إلى فترة الصراع بین 

 من جهة، والحركة التنقیحیة التي انشقت عن 3العمل الصهیونیة التي سیطرت على الیشوفحركة 

تغیرت التقسیمات الطبقیة تغّیرًا جذریًا . المؤتمر الصهیوني العالمي بقیادة جابوتنسكي من جهة أخرى

حوالت التي نتیجة التحول التدریجي الذي طرأ على بنیة السیاسة والمجتمع اإلسرائیلي، والذي یشبه الت

طرأت على مفاهیم الیسار والیمین في أوروبا نتیجة لتطور االقتصاد الرأسمالي، ومع ازدیاد تأثیر 

  ).245ص ،2005 بشارة،(وسائل االتصال في السیاسة 

  

وقد رافق هذا التحول االجتماعي الطبقي في تركیبة الیمین والیسار، وبخاصة منذ السبعینیات توزیع 

للیسار والیمین بموجب االستعداد للتسویة التاریخیة مع الدول العربیة، من خالل البدء باالستعداد 

، مقابل أن یتم 1967لتسویة إقلیمیة تشمل االنسحاب من قسم أو من كل األراضي التي احتلت العام 

  ).245ص ،2005 بشارة،(االعتراف بإسرائیل والسالم الشامل معها 

  

  

_____________________  

كلمة عبریة تعني مستوطنة أو استیطان، وكان هذا التعبیر یطلق مجازًا على المستوطنین الصهیونیین في : الیشوف3

  .فلسطین قبل قیام إسرائیل
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یتعلق م بشكل كامل مع واقع الحال فیما المعروف للقوى السیاسیة ال ینسجلقد أصبح التقسیم التقلیدي 

بالّظاهرة الّسیاسیة اإلسرائیلیة، وأصبح الحدیث عن یمین ویسار في إسرائیل لیس له معنى بما یتعلق 

بالمضامین المرتبطة بهذه المصطلحات بالنسبة للقضایا االجتماعیة واالقتصادیة، بل أصبح التصنیف 

مصیر المناطق العربیة المحتلة، وعالقة : الموقف من ثالث قضایا أساسیة هي األساس إلىیعود ب

  ).17ص ، 2013األغا،( الدین بالدولة، والنظام االقتصادي

  

إّن تعریف الیمین في المجتمع (2008) ویرى صبحي عسیلة في دراسته بعنوان الرأي العام اإلسرائیلي 

فیظهر الیمین في رفضه لعودة  قضیة األرض والشعب الفلسطیني،اإلسرائیلي یستند إلى الموقف من 

أرض إسرائیل (كدًا أنها تدخل في إطار ما یسمى واحد من األراضي الفلسطینیة المحتلة، مؤ شبر 

، ویتراوح موقفه من الشعب الفلسطیني بین منحه اإلدارة الذاتیة في إطار السیادة اإلسرائیلیة )الكبرى

  ).20ص ، 2008عسیلة،(لتهجیر واإلبادة الجماعیة وبین دعاوي الطرد وا

  

إلى موقفه من عالقة الدین بالدولة، حیث یتراوح موقفه بین عدم  في إسرائیل یستند تعریف الیمین

فصل الدین عن الدولة، وتطبیق المبادئ العامة للشریعة الیهودیة دون الوصول إلى الدولة الدینیة، 

وبین تطبیق مبادئ الشریعة الیهودیة على المجتمع مع الوصول إلى الدولة الدینیة، ومن هنا یمكن 

أهمیة وضرورة قیام دولة إسرائیل على : اإلسرائیلي قام على عدة مبادئ رئیسیة هي الیمین نّ القول إ

كل أرض فلسطین التاریخیة، وأن القوة هي األساس في قیام دولة إسرائیل وضمان استمرارها، وأن 

الفلسطینیین هم جزء من الشعب العربي فمن األفضل ترحیلهم إلى دولة عربیة أخرى، حتى تكون 

  ).20ص ، 2008عسیلة،( ولة یهودیة كاملةإسرائیل د
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، وعلى رأسه تكتل )القومي(كًال من الیمین العلماني 1948 تاریخیًا ضم الیمین اإلسرائیلي منذ عام 

حیروت واللبرالیین، باإلضافة للیمین الدیني المتمثل حالیًا بمجموعة من األحزاب حركة اللیكود وریث 

  .والحركات الدینیة ،)وأغودات إسرائیل ،المزراحي( لحزبي اً الدینیة، والتي تعتبر امتداد

  

فهم طبیعة وتركیبة هذا الیمین سیتم تقسیم أحزاب الیمین بحسب األفكار األیدیولوجیة ویشمل هذا ول

أحزاب  تتكون أحزاب الیمین القومي من .الحركات الدینیةو  ،والدیني ،أحزاب الیمین القومي :التقسیم

 بیتنا واالتحاد الوطني، أما األحزاب الدینیة فتتكون من أحزاب البیت الیهودي ویهدوتاللیكود وٕاسرائیل 

حركات غوش  الحركات الدینیة التي تتكون منأخیرًا و  .هتوراه وشاس ودیغل یسرائیل واغودات هتوراه

  .أمونیم وكاخ وكهانا

  :أحزاب الیمین القومي3.5.1	

 )إسرائیل بیتنا(، وحزب )اللیكود(حزب : إسرائیل ثالثة أحزابي في یندرج تحت معسكر الیمین القوم

ومن ممیزات . الواقع في أقصى الیمین) االتحاد الوطني(لخریطة الحزبیة إلى یمینه، وحزب الواقع في ا

  .197)ص ، 2011خلیفة،(هم األحزاب في إسرائیل كثرة االنشقاقات والتكتالت بین

  

  اللیكود -

من حزبي حیروت واألحرار، اللذین كانا متكتلین في إطار كتلة  1973هو حزب یمیني أسس سنة 

غاحل، ومن حزبین صغیرین هما المركز الحر والقائمة الرسمیة، ومن مجموعة من أصول عمالیة 

وانضم إلیه بعد انتخابات سنة  .145)ص ،1985 بدر،(ي إلى حركة أرض إسرائیل الكاملة كانت تنتم

كان المبادر إلى ، )198، ص2011خلیفة، (  ل الیهود الروسحزب یسرائیل بعلیاه، ممث 2003

من تشكیله تجمیع الیمین في إسرائیل في كتلة برلمانیة وهدف تأسیس حزب اللیكود أریئیل شارون 
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انتخابیة؛ إلزاحة حزب العمل عن الحكم والحلول محله، من أجل تنفیذ برنامج الیمین سیاسیًا 

التهدید اإلیراني، ومنع إیران من الحصول على السالح النووي، : اسیةومن أهم برامجه السی. واقتصادیاً 

انسحابات والعمل على حشد رأي عام عالمي لفرض عقوبات اقتصادیة ودبلوماسیة على إیران، وال 

والمسؤولیة عن الالجئین الفلسطینیین في ید الدول العربیة، ولن تسمح  أحادیة الجانب بعد اآلن

  ).38-39ص ، 2001مركز زاید للتنسیق والمتابعة،( بدخولهم إلى إسرائیل

  

  إسرائیل بیتنا -

، أي المهاجرین من االتحاد )الیهود الروس(صهیوني یمیني عنصري، یمثل أساس  هو حزب

. 1999السوفیاتي سابقًا، ویقع في الخریطة الحزبیة إلى یمین اللیكود، أسسه افیغدور لیبرمان، عام 

إن عدونا الرئیسي هو إیران التي تهدف إلى تدمیر إسرائیل وشركاؤها " :من أهم برامجه السیاسیة

  ).30ص ، 2009السعدي،( "سوریا، ومنظمات إرهابیة عربیة، بما في ذلك منظمات فلسطینیة

  

  االتحاد الوطني - 

من ائتالف  1999شدید التطرف، یقع في أقصى الیمین، تأسس في أیار  هو حزب یمیني عنصري

یدعو إلى التمسك . مولیدت، تكوما وحیروت الجدید: تمثل أقصى الیمین، وهيب صغیرة ثالثة أحزا

من . دعو إلى تكثیف االستیطان وتوسیعهیكما  .املة وعدم التخلي عن أي شبر فیهاأرض إسرائیل الكب

أن القدس عاصمة أبدیة للشعب الیهودي في دولة إسرائیل، ضرورة أن تكون : أهم برامجه السیاسیة

لقنصلیات األجنبیة جمیعًا في القدس فقط، وأن أمن إسرائیل ال یمكن تحقیقه ببساطة من السفارات وا

  ). 211-215، ص 2011 خلیفة،( خالل حل سیاسي، بل علیها حله عسكریاً 
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  :أحزاب الیمین الدیني3.5.2	

جمیع واغودات إسرائیل األساس الذي انطلقت منه وتفرغت عنه  الحزبان التاریخیان همزراحي لقد شّكل

األحزاب الدینیة الیهودیة التي عرفتها إسرائیل قبل وبعد قیامها، وخالل العشرینات تكّون لكل من هذین 

وظلت هذه األحزاب تتنازع  اغودات إسرائیل، همزراحي و بوعالي الحزبین ذراع عمالي، فظهر هبوعیل

حیث  ام دولة إسرائیلالسیطرة على الجمهور الدیني الیهودي في فلسطین بصورة أو بأخرى حتى قی

لفت هذه األحزاب فیما بینها، وخاضت انتخابات الكنیست األولى ضمن قائمة موحدة أطلق علیها تآ

  ).281ص ، 1990الزرو،( الجبهة الدینیة الموحدة، التي سرعان ما انفرطت

  

 متشدد معسكر متدینو  ،معسكر متدین صهیوني: انقسم التیار الدیني في إسرائیل إلى معسكرین

، أحزاب الصهیونیة الدینیة: همافي إسرائیل في األساس إلى قسمین  ینیینقسم عالم المتدین. )حریدي(

، وینتمي )حریدیم( ، والمتدینون المتشددون الذین یسمون)تهداتیی هتسیموت( الذین یسمون بالعبریة

ساحة السیاسیة یمثل المتدینون الصهیونیون في ال. كالهما إلى التیار األرثوذكسي في الیهودیة

 یسرائیل ، ویمثل المتدینون المتشددون حزبا أغودات)المفدال الجدید(اإلسرائیلیة حزب البیت الیهودي 

  ).215ص ، 2011خلیفة،( هتوراه وحزب شاس ودیغل

  

  المفدال - 

من اتحاد حزبین دینیین صهیونیین قدیمین، هما  1956هو الحزب الدیني القومي، تأسس عام 

عام  في فلسطین، وأسس اآلخر 1902أسس األول في روسیا عام . همزراحي وهبوعیل همزراحي

  ).51ص ، 1988خالد،( یؤلفان معًا الجناح الدیني في الحركة الصهیونیة. 1922
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 )المفدال الجدید( البیت الیهودي - 

، متطرف قومي في عدائه للفلسطینیین، یحتل في 2008صهیوني، تأسس عام  هو حزب دیني

هو واالتحاد الوطني أنهما أشد األحزاب اإلسرائیلیة  یة موقعًا في أقصى الیمین، ویصنفالخریطة الحزب

  .36)ص ، 2009السعدي،( تطرفًا من الناحیة السیاسیة

  

 )یهود التوراة(هتوراه  وتیهد - 

 ودیغل یسرائیل ، من حزبي أغودات1992هي كتلة انتخابیة برلمانیة دینیة ألفت عشیة انتخابات عام 

 وقد اتفق الحزبان على السعي لتوحید الحزبین ومجلسي كبار علماء التوراة المشرفین علیهاهتوراه، 

  ).6ص ،2015 الخطیب،(

  

 )جمعیة إسرائیل(یسرائیل  أغودات - 

في بولندا على ید زعامات دینیة تقلیدیة  1912أسس سنة  و حزب سیاسي دیني معاد للصهیونیة،ه

من ألمانیا ولیتوانیا وهنغاریا وبولندا، تنتمي إلى التیار األرثوذكسي في الیهودیة، كان بینهم العدید من 

الخالفات بشان أمور كثیرة أساسیة وثانویة، لكن جمعهم العداء للصهیونیة من ناحیة عقیدة وبرنامج 

  ).4-5ص ،2015 الخطیب،( سیاسي واجتماعي
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 )اء التوراةلو (هتوراه  دیغل - 

هو حزب متعصب دینیًا، یمثل أغلبیة الطوائف اللیتوانیة في العالم الحریدي، أسسه زعماء الطوائف 

 على تعلیمات الحاخام إلیعیزر شاخ، بناء 1988اللیتوانیة في أغوداتیسرائیل، قبیل انتخابات عام 

  ).369ص ، 1990الزرو،( باالنشقاق عن حزب أغوداتیسرائیل وٕانشاء حزب جدید

  

 )توراةحراس ال(شاس  - 

یسرائیل  ة الشرقیة في حزب أغوداتأسسه أبناء الطوائف الیهودی هو حزب دیني متزمت حریدي،

 یوسفبمبادرة من الحاخام عوفادیا ، و 1984قبیل انتخابات عام  بتشجیع من الحاخام إلیعیزر شاخ

على الحزب  الحاخام األكبر السابق للیهود السفاردیین، احتجاجًا على سیطرة الیهود األشكنازیین

 السفاردیین تمثیل مالئم في مؤسسات الحزب وفي قائمة مرشحیه للكنیستورفضهم إعطاء 

  ).35-40ص ، 2006بشیر،(

  :الحركات الدینیة3.5.3	

ر من التنظیم الدقیق، وقد نشأت نتیجة االلتفاف حول هي حركات تعتمد على األنصار والمؤیدین أكث

وتتبنى هذه . بعض القیادات واألفكار، ولكنها لم تتبلور إلى أحزاب ولم تقدم مرشحین لالنتخابات

الحركات جمیعًا أهدافًا ذات طابع دیني، وتضم في عضویتها مجموعة األفراد المتمسكین بالتقالید 

ولة، وغالبًا ما تلجأ إلى إثارة الرأي العام من خالل أعمال العنف الیهودیة، وتدعو إلى تهوید الد

واالحتجاج من أجل تحقیق أهدافها، ولها حریة أوسع في إظهارها لمواقف متطرفة ال تجرؤ األحزاب 

  .256)ص ، 2006الشرعة وبركات،( علیها بسبب وضعها الرسمي
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  حركة غوش أمونیم  - 

، ثم كحركة غیر حزبیة مستقلة عن 1967ظهرت كجماعة داخل حزب المفدال في أعقاب حرب 

، وكان نتیجة ظهورها بسبب ظروف وعوامل شهدتها إسرائیل في 1974حزب المفدال في مطلع العام 

استیطان الرئیسي من إنشاء هذه الحركة هو  ، حیث كان الهدف1973و 1967أعقاب حربي 

  ).47ص ،2001 ،مركز زاید للتنسیق والمتابعة( وخاصة الضفة الغربیة 1967م األراضي المحتلة عا

  

  )كهانا( حركة كاخ  - 

تعتبر كاخ من أكثر الحركات تطرفًا في الیمین اإلسرائیلي، ترتبط حركة كاخ بشخصیة زعیمها مئیر 

نها مرآة أفكاره، ومختبر آرائه إكهانا أكثر من غیرها من المنظمات الصهیونیة، بحیث یمكن القول 

 1972فهي الفاشیة الجدیدة في إسرائیل، أنشأها عام . ونظریاته األكثر فاشیة وتطرفًا وعنصریة

  ).9- 7ص ، 1986عومر،( كامتداد تنظمي لرابطة الدفاع الیهودیة في أمریكا

  

  حركة هتحیا  - 

نتیجة التوقیع على اتفاقیات كامب دیفید تعني النهضة أو البعث، حركة سیاسیة یمینیة متطرفة نشأت 

والمعاهدة المصریة اإلسرائیلیة، ونتیجة التوقیع على هذه االتفاقیات أدى ذلك إلى حدوث انشقاقات في 

وأدى ذلك إلى ظهور حزب جدید عام . كتل لیكود الرافضین لالتفاقیاتصفوف حركة حیروت وت

  ).87-86ص ، 1988خالد،( برئاسة یوفال نئمان 1979

  الیمین الجدید في إسرائیل 3.6

مجموعة القوى " بأنه الیمین الجدید 1988)( یعرف محمود خالد في كتابه معسكر الیمین الصهیوني

واألحزاب والمنظمات اإلسرائیلیة الصهیونیة التي ظهرت في الحیاة السیاسیة اإلسرائیلیة في السبعینات 
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وال تتورع في استخدام العنف واإلرهاب ضد العرب  والثمانینات، ویغلب علیها التطرف والعنصریة،

  ).73ص ،1988 خالد،( "ومؤسساتهم، في سبیل تجسید أهدافها وطموحاتها

المتشددة ( الیمین الذي یتألف من كل األحزاب الحریدیة": هو الجدیدویرى أنطوان شلحت بأن الیمین 

كنیست متطرفین في حزب اللیكود، ، واألحزاب المتدینة القومیة، والمستوطنین، وأعضاء )دینیاً 

 ،2016 شلحت،( "وجماعات قومیة متطرفة تابعة لحزب إسرائیل بیتنا، وحركات مثل إم ترتسو وغیرها

  ).80ص

  

الیمین الجدید هو أحزاب ومنظمات حدیثة النشأة والتكوین، وٕان كان لبعضها جذور لدى بعض 

والمنظمات واألحزاب  تطرفًا من بین جمیع القوى وتعتبر األكثر ،األحزاب والحركات الصهیونیة العریقة

وهناك بعض منها یعتبر من التنظیمات السریة غیر المعلن عنها، وتمارس نشاطات  اإلسرائیلیة،

  ).73ص ، 1988خالد،( إرهابیة غیر مشروعة حتى بمعاییر الصهیونیة

الیمین الجدید مساعي مستمرة للسیطرة على النخب، وعلى مفاتیح ومؤسسات الدولة المختلفة ولدى 

ویتقاطع صعود . ووجهتها، وسط تشدیده على یهودیة الدولة مقابل قیم الدیمقراطیة بصیغتها التقلیدیة

لقومیة للدولة هذا الیمین بأیدیولوجیته المعادیة للفلسطینیین خاصة، وللمسلمین عامة، وتمجید الهویة ا

  ).10ص ،2017 غانم،(مع األیدیولوجیة المعادیة لألغیار الیهودیة وسیاسات القوة، 

اسیة من سمات أن هناك سمة أس(1988)  ویزعم محمود خالد في كتابه معسكر الیمین الصهیوني

في ذات صلة وثیقة باالستیطان والمستوطنین والمستوطنات والتجمعات الیهودیة الیمین الجدید، 

ضاء منه في البرلمان عمن المؤسسة السیاسیة بانتخاب أ اً األراضي المحتلة، وبعض منه أصبح جزء

  ).73ص ، 1988خالد،( )الكنیست(اإلسرائیلي 
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إن الیمین الجدید كان یتطلع على المدى البعید إلى ترسیخ واقع غیر دیمقراطي في إسرائیل، وأنه نجح 

مصیریة مثل االحتالل وعملیة السالم، وأن یجعل اهتمام هذا في صرف نظر الرأي العام عن مسائل 

الرأي العام على مسائل مثل محاربة نشاط المنظمات الیساریة التي تدافع عن حقوق اإلنسان، وتأجیج 

  ).80ص ، 2016شلحت،( الهجوم على المحكمة العلیا وعلى المواطنین العرب

  

، في )رئیس الوزراء اإلسرائیلي الحالي( نتنیاهو بنیامین ینعكس حكم الیمین الجدید في إسرائیل، بقیادة

وثانیها الموقف من االحتالل، : ثالثة محاور أساسیة یسعى إلى ضبطها وفق مفاهیمها السیاسیة وهي

من خالل محاوالت الحكومة ترسیخ مكانة المستوطنین والمستوطنات ضمن اإلجماع  االستیطان ویكون

الت األدوات التقلیدیة، من سیطرة الدولة ومؤسساتها على األرض من الرسمي، وتجاوزت هذه المحاو 

خالل المصادرة ووضع الید بحجج مختلفة، إلى تبییض سرقة األراضي على ید األفراد، وتمریر قانون 

العالقة مع الفلسطینیین في ها ، وثالث)12ص ،2017غانم،(2017 التسویة الذي سن نهائیا في شباط 

بالتعامل مع الفلسطینیین في الداخل على أساس  2016عام  استمرت حكومة نتنیاهوإسرائیل، حیث 

للخطر، سواء األمني أو الدیموغرافي، واستمرار حظر الحركة اإلسالمیة الشمالیة،  اً كونهم مصدر 

والتحریض ضد أعضاء الكنیست من القائمة المشتركة، وتمدید العمل بقوانین تستهدفهم، مثل قانون لم 

من خالل  ،وسن قوانین ذات طابع عنصري، والتوجه نحو إسرائیل یهودیة أكثر ودیمقراطیة أقل ،لالشم

تطویر ثقافة شعبویة تسعى لترسیخ البنیة القومیة الیهودیة للدولة، ومساعي السیطرة على النخب التي 

تتصدر الیوم تحولت من نخب أشكنازیة علمانیة عمالیة إلى نخب استیطانیة یمینیة ومتدینة وشرقیة 

  ).12ص ، 2017غانم،( المشروع الصهیوني
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وهي الذراع  ،)صلبة( ذراع عنیفة: رئیسیین ذراعینالیمین الجدید في إسرائیل من خالل  عملی

والشرطة وتحظى بحكم ذاتي إقلیمي  االستیطانیة، ومزودة بالسالح وتفرض سیطرتها على الجیش

  ).81ص ، 2016شلحت،( التي تقوم بالعمل في الكنیست )ناعمة(جغرافي، وذراع محترمة 

ومع ازدیاد قوة الیمین اإلسرائیلي وشعبویته في السنوات األخیرة، تزداد أكثر فأكثر إشكالیة الدیمقراطیة 

ولعل أكثر ما یسعى الیمین في إسرائیل نحوه هو كبح الجدل . وتنهار تدریجیًا مؤسسات دولة القانون

سیاسات المطلوبة لحل الصراع مع الفلسطینیین، والتجند العام من إدارة الصراع بما الدیمقراطي بشأن ال

ا من وتثبت وقائع كثیرة أن عملیة سیطرة الیمین جرى تكریسه. یخدم المصالح اإلسرائیلیة الضیقة

والمؤسسة العسكریة واالستخباراتیة، ومن األسفل من طرف حركات  األعلى من الكنیست والحكومة

 ومن طرف معاهد أبحاث، ومراكز دعایة وٕاعالم، وصحف ة على غرار حركة إم ترتسوجدید یمینیة

  .90)-82ص ، 2016شلحت،(

  العوامل الداخلیة والخارجیة النزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین3.7	
  

صعید شهد المجتمع اإلسرائیلي خالل الفترة التي تناولتها الدراسة بعض العوامل والتغیرات على ال

بیئة ضمت هذه العوامل بداخلها، وأثرت بدورها على التوجهات السیاسیة  الداخلي والخارجي، مما أوجد

وسنحاول في هذه الدراسة توضیح بعض أهم هذه العوامل وكیف ساهمت في التأثیر . لإلسرائیلیین

  .أكثرعلى الرأي العام اإلسرائیلي وزیادة التوجه نحو الیمین والیمین المتطرف أكثر ف

  

  :العوامل الداخلیة 3.7.1

ت في دفع المجتمع العناصر المتعلقة بالساحة الداخلیة اإلسرائیلیة، والتي ساهم تشمل هذه العوامل

وعوامل العامل األمني، أهمها متمثلةب ن المتطرف، ویمكن اإلشارة إلىوالیمیالیمین اإلسرائیلي نحو 
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والعامل الدیني الذي ساهم في زیادة قوة ومكانة الیمین الدیموغرافي، العامل ، و اقتصادیة، واجتماعیة

  .97)ص ،2013 األغا،( اإلسرائیلي

  

  العامل األمني - 

لتهدیدات األمنیة، والذي جعل القلق لدى قطاعات واسعة من اإلسرائیلیین جراء تصاعد ا تنامى

یاسیة ودورهم في تفاقمها اإلسرائیلیین في مواجهة هذه التهدیدات یتجنبون االعتراف بالمشكالت الس

بالمستوى األمني، ویعیشون في أجواء تسیطر علیها النزعة القومیة المتطرفة والشوفینیة  وحجتهم

وهو ما یفسر  العنصریة، وهذا ساهم بشكل كبیر إلى انزیاحهم نحو الیمین المتشدد بشكل طبیعي

  ).31ص ،2011، ليلكیاا( وعلى غزة2006 حروب إسرائیل المدمرة، وآخرها على لبنان سنة 

  

إن انزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین المتشدد الذي تمثله حكومة نتنیاهو الیوم أصدق تمثیل على 

تنامي الشعور بالقلق لدى قطاعات واسعة : ذلك، وقد مّر بعدة محطات، وبرز بمظاهر متعددة منها

الحدود تقریبًا بین معسكري الیسار والیمین من اإلسرائیلیین جراء تصاعد التهدیدات األمنیة، وغیاب 

  ).98ص ،2010 الشریف،( الصهیونیین

  

  العوامل االقتصادیة واالجتماعیة - 

تعد العوامل االقتصادیة واالجتماعیة من العوامل المهمة والمؤثرة في السیاسة في إسرائیل، فالتحوالت 

وبدایة التسعینات من القرن االقتصادیة التي شهدها االقتصاد اإلسرائیلي في منتصف الثمانینات 

  .الماضي قد ظهرت نتائجها على الساحة اإلسرائیلیة
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االقتصاد اإلسرائیلي شهد نموًا واستقرارًا ملحوظًا بعد انطالق عملیة التسویة بدایة الجدیر ذكره أن من 

التسعینات واستقرار األوضاع السیاسیة في المنطقة، وقد ساعدت العملیة السلمیة إسرائیل على تحقیق 

 ألجنبیةعدید من الدول العربیة وافوائد كبیرة من توجهات االقتصاد العالمي من خالل التطبیع مع ال

ولكن سرعان ما تأثر االقتصاد اإلسرائیلي بشكل سلبي بعد تعثر العملیة السلمیة واندالع انتفاضة 

 2003سیف،( فقد أدت االنتفاضة إلى تدهور األوضاع االقتصادیة في إسرائیل. 2000األقصى عام 

  ).234ص ،

  

كس هذا التحول على البنیة نحو اقتصاد السوق وتطبیق الخصخصة مما انع تحولت إسرائیل اقتصادیاً 

الثقافیة للمجتمع اإلسرائیلي، وما صاحب ذلك من سیادة آلیات وقوى السوق على سیادة الدولة 

  ).90ص ، 2008عسیلة،(وبیروقراطیتها كمصدر للشرعیة في ترتیب أولویات الدولة

الحكومیة أدى إلى إن التراجع في دور الدولة بالقیام بمهامها في الجانب االجتماعي وخفض النفقات 

تزاید نسبة البطالة، وتقویض نظام التقاعد، واقتصار النمو االقتصادي الذي حققته الخصخصة على 

ا فئة معینة من المجتمع اإلسرائیلي، وظهور الالمساواة، وتدهور أوضاع التعلیم العالي والصحة، وهذ

 اعتمد علیها الیسار الصهیوني وٕاضعاف الركائز االجتماعیة التيالطبقة الوسطى، تراجع أدى إلى 

  ).100ص ،2013 األغا،(

  

دان غوفتاین أستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة العبریة أن سیاسة الخصخصة في إسرائیل یشیر 

 ة كبیرة، ساهمت بصعود نجم الیمین،ألحقت اكبر الضرر بالیسار ألنها أوجدت مشاكل اقتصادی

كلما تم تطبیق سیاسة الخصخصة، والتوقف عن تقدیم مخصصات الرفاه ": ووصف ذلك بقوله
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االجتماعي للجماهیر یزداد الشعور لدى الناس بعدم األمن االقتصادي واالجتماعي، والذي ازداد عقب 

  ).34ص ، 2009النعامي،لدى ( "األزمة االقتصادیة العالمیة، مما یدفعهم نحو الیمین

  

اعتبر الباحثون اإلسرائیلیون أن مشكلة ) ریتنغ( أجراه معهد أبحاث 2003في استطالع للرأي في العام 

% 65لألمن  69% الفقر واألمن هما اللتان یعاني منهما المجتمع اإلسرائیلي، ووجد الفرق ضئیالً 

للفقر مقابل % 57تقدمت مشكلة الفقر فبلغت  )حیكر(وحسب معهد أبحاث  2004وفي عام . للفقر

  ).17ص ،2006 حیدر،( لألمن %43

  

  العامل الدیموغرافي - 

 كانیة بالغة األهمیة فیما یخص توزیعربع األخیر من القرن العشرین تحوالت سالشهدت إسرائیل خالل 

نتیجة الرتفاع نسبة الوالدة بینهم  )السفاردیم(إذ ارتفعت نسبة الیهود الشرقیین  مكوناتها السكانیة،

ارتفعت نسبة فقد باإلضافة لذلك و  ،)األشكناز( لیصبحوا األغلبیة، فیما هبطت نسبة الیهود الغربیین

ویكتسب هذا التغیر أهمیته بالنظر إلى السفاردیم . الیهود المتدینین نتیجة الرتفاع نسبة الوالدة بینهم

للیمین، وفي اتجاهاتهم العدائیة للعرب وقضایا التسویة السلمیة والمتدینین والذین یمیلون للتصویت 

  ).145ص ،2008 عسیلة،( للصراع مع الفلسطینیین

  

حو الیمین في ، أدت إلى تعمیق التحول نهجرة نحو ملیون روسي إلى إسرائیل إنمن جانب آخر ف

فضًال عن تراجع الدولة في الحقل االجتماعي وخفض النفقات الحكومیة التي  المجتمع اإلسرائیلي،

 ،2011 الكیالي،( أدت بدورها إلى زوال الحدود تقریبًا بین معسكري الیسار والیمین الصهیونیین

  ).31ص
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 دیولوجيیواصلون دعم أحزاب الیمین القومي لیس نتیجة توافق أی حزاب الیهود الشرقیین والمتدینینأإن 

هذا التحالف بثقل وقد تمتع . بسبب كرهها للیسار ولحزب العمل أیضاً  معها فحسب، بل في األساس

ألن عدد الشرقیین والمتدینین بازدیاد مستمر على حساب عدد الیهود الغربیین،  دیموغرافي كبیر؛

  .100)ص ،2010 الشریف،( ونتیجة دعم الشرقیین والمتدینین كرس الیمین القومي وجوده في السلطة

  

إن أهم األسباب التي قادت إلى تعاظم الیمین اإلسرائیلي وتراجع الیسار هي التغیرات الدیموغرافیة 

واإلثنیة التي طرأت داخل إسرائیل، ولیس بسبب الصراع العربي اإلسرائیلي، فنجد التغیرات الدیموغرافیة 

د، والشرقیون، التي بلورت قطاعات سكانیة رئیسیة داخل إسرائیل هي المهاجرون الروس الجد

من المستوطنین الیهود في % 80والمتدینون، موضحًا أن هذه التجمعات أصبحت تضم حوالي 

  .32)ص ،2009 النعامي،( إسرائیل

  

  العامل الدیني - 

تیار الصهیونیة الدینیة، وتیار : برزت ظاهرة تزاید نفوذ األحزاب الدینیة التي تتوزع على تیارین

 ،2011 الكیالي،( والتي أدت إلى انزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین ،األرثوذكس الشرقیین

  ).32ص

  

لقد أصبحت هذه األحزاب أقوى من أي وقت مضى، وتتمتع بقوة انتخابیة كبیرة وتشكل بصورة عامة 

قاعدة ألنصار إسرائیل الكبرى، والحاضنة التي نمت فیها المنظمات والحركات الیمینیة المتطرفة مثل 

وقد رأى یوسف الغازي الصحفي اإلسرائیلي أن تنامي نفوذ هذه . ة غوش أمونیم االستیطانیةحرك

األحزاب یعود لظاهرة جدیدة صار یشهدها المجتمع اإلسرائیلي تتمثل في التحول نحو اإلیمان، حیث 
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نحو  م األخیرةتشیر استطالعات الرأي إلى أن عددًا متزایدًا من اإلسرائیلیین صار یتحول باألعوا

ردة فعل على أحداث مهمة وخیبات أمل، أو لمجرد الشعور  لتأثیر األحزاب الدینیة، أو اإلیمان الدیني؛

  103).ص ،2010 الشریف،لدى ( بالحاجة إلى التدین

إن تفسیر االنزیاح األیدیولوجي لألحزاب الدینیة نحو الیمین وتحالفها مع الیمین القومي بسبب رفضها 

عالقة بالیسار، أصبح یتبنى شیئًا فشیئًا تحلیالت وتصورات الیمین القومي، لیس فقط الكلي لكل ما له 

 ،2010 الشریف،( فیما یتعلق بقضایا المجتمع، بل أیضًا فیما یخص الصراع العربي اإلسرائیلي

  ).103ص

  :العوامل الخارجیة 3.7.2

ع المجتمع اإلسرائیلي نحو تعد العوامل الخارجیة من أهم العوامل التي ساهمت بشكل كبیر في دف

وحرب  سویة، ورواج نظریة انعدام الشریكالیمین والتشدد، فاندالع انتفاضة األقصى وتعثر عملیة الت

غزة، والموقف األمریكي الداعم إلسرائیل، والتهدید النووي اإلیراني ساهموا بشكل كبیر إلى انزیاح 

  .المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین

  

  2000انتفاضة األقصى عام  - 

إلى تشكیل منعطف  2000أدى اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرین من شهر سبتمبر عام 

مهم في تاریخ العملیة السلمیة بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین، فقد تركت آثارًا عمیقة على اإلسرائیلیین 

جنوح نحو الیمین، إذ أخذ العنف والعنف والفلسطینیین من جانب رؤیة كل طرف منهما لآلخر، وال

فبالرغم من االختالل الواضح في موازین القوى بین الطرفین، . المضاد بتأیید الغالبیة العظمى لدیهما

وضعف الجانب الفلسطیني، فقد ُأْجِبر الفلسطینیون اللجوء إلى المقاومة المسلحة والعملیات الفدائیة 

فاألمن من العوامل التي . ل تهدیدًا لألمن الشخصي لإلسرائیلیینداخل العمق اإلسرائیلي، والذي شكّ 
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تدفع الرأي العام اإلسرائیلي في اتجاه معین، فكلما شعر باألمن تقل درجة یمینیته، وكلما لم یشعر 

  ).180- 178ص ، 2008عسیلة،( باألمن كلما اتجه نحو الیمینیة

  

قد ساهمت االنتفاضة إلى إسقاط أیهود باراك ونجاح أرئیل شارون في االنتخابات اإلسرائیلیة التي ل

وذلك بسبب التأثیرات التي خلقت بیئة یمینیة ساعدت في توجه الرأي العام  ؛2001جرت عام 

ى أن اإلسرائیلي للیمین، كما وعمقت من التوجه السلبي لإلسرائیلیین نحو الفلسطینیین المبني عل

فاالنتفاضة جاءت في أعقاب فشل قمة . الفلسطینیین ال یریدون سالمًا وأنهم غیر جادین في ذلك

إن الشعور بالقلق وعدم . اتهم الطرف الفلسطیني بأنه المسؤول عن فشلها كامب دیفید الثانیة والتي

لى جلب األمن وردع ع األمن جعل اإلسرائیلیون یلجؤون نحو الیمین اعتقادًا منهم أنه الوحید القادر

 كما حّمل اإلسرائیلیون الیسار مسؤولیة ما یحدث لهم وفقدانهم لألمن دون وجود للسالمالفلسطینیین، 

  . 181)ص ،2008 عسیلة،(

  

  رواج نظریة انعدام الشریك - 

إن أحد أهم األسباب التي دفعت الرأي العام اإلسرائیلي لالنجراف نحو الیمین والتطرف هو االعتقاد 

وفي تحلیل نتائج  ربي في أي تسویة مستقبلیة للصراع،بأنه لم یعد هناك شریك فلسطیني أو ع

االنتخابات اإلسرائیلیة یتضح مفارقة هامة تتمثل في حقیقة أن أیهود براك زعیم حزب العمل، والذي 

عام وأنه في مطلع ال نفسه بزعیم معسكر السالم هو المسؤول عن رواج نظریة انعدام الشریكیصف 

بعد انهیار قمة كامب دیفید الثانیة واندالع انتفاضة األقصى، خرج باراك للجمهور اإلسرائیلي  2001

لقد عرضنا على یاسر عرفات القمر أقر واعترف انه ال یوجد شریك فلسطیني في التسویة، ": وقال

  ).33- 25ص ، 2012باتیر،( "لكنه اختار أن یرد علینا باإلرهاب
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  حرب غزة - 

أشرفت علیها حكومة تدار من قبل یسار الوسط  2008الحرب التي شنتها إسرائیل على غزة عام 

والیسار، وعلى الرغم من الشعور بالرضا العارم الذي اجتاح المجتمع اإلسرائیلي في أعقاب الحرب فإن 

ث اإلسرائیلي ویرى زئیف سیجل الباح. هذه الحرب تحدیدًا قد أدت إلى ارتفاع أسهم الیمین اإلسرائیلي

ألنه كان من المفترض أن تؤدي  ذي یبدو للوهلة األولى غیر منطقي؛أنه یمكن فهم هذا التوجه ال

الحرب إلى ارتفاع حزبي كدیما والعمل اللذان أدارا الحرب، إال أن ذلك لم یحدث ألن الحرب فتحت 

لخیار القوة، وهم یرون  2006 شهیة اإلسرائیلیین التي تحطمت كرامتهم في حرب لبنان الثانیة عام

بالیمین اإلسرائیلي أساس للقوة وهم األقدر على خوض حروب قادمة أكثر وحشیة وحسم من الیسار 

  ).33ص ،2009 النعامي،لدى ( ویسار الوسط

  

  الموقف األمریكي الداعم إلسرائیل - 

لتدفع بالموقف األمریكي نحو تبني الرؤیة  2001جاءت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 

أن حربها  اإلبن نجحت في إقناع إدارة جورج بوش 2003اإلسرائیلیة الكاملة، فحكومة شارون في عام 

ضد الفلسطینیین هي امتداد للحرب األمریكیة على اإلرهاب، وأن یاسر عرفات هو بن الدن إلسرائیل، 

یقف مع المعسكر األمریكي، وسرعان ما تبنت اإلدارة وأنه یقع في معسكر الشر، بینما شارون 

- 111ص ،2013 األغا،(األمریكیة الرؤیة اإلسرائیلیة أن عرفات عقبة في طریق التسویة السیاسیة 

112 .(  

  

أصبح موضوعًا ال نقاش فیه، فإن للوبي الیهودي المؤید إلسرائیل التأثیر الذي مارسه ویمارسه ا إنّ 

یخیم الصمت  متعلق بإسرائیلأحد أعمدة فعالیة هذا اللوبي هو نفوذه في الكونجرس، حیث یكون األمر 
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األعضاء هم  معلى الجمیع، ویكمن أحد أهم أسباب نجاح اللوبي مع الكونجرس في أن بعض أه

أن أولویتي رقم واحد في السیاسة " 2002:، الذي تحدث في عام )دیك آرمي(صهاینة مسیحیون مثل 

  ).113ص ،2013 األغا،لدى ( "الخارجیة هي حمایة إسرائیل

  

  اإلیرانيالملف النووي  - 

ففي إسرائیل لم یعد  تمال امتالك إیران للسالح النووي،التهدید األكبر حالیًا هو التهدید الذي یمثله اح

تصور العدو كما كان سابقًا، ذلك بأن العدو الیوم ما عاد الفلسطیني الذي یهاجم جندیًا إسرائیلیًا، وال 

القنبلة البشریة التي تنفجر في باص أو في مركز تجاري، وٕانما العدو الذي یضرب عن بعد من دون 

ادر الموساد كانت رجحت في حزیران مصف. أن یكون اإلسرائیلیون قادرین دومًا على الرد علیه

، إال أن میخائیل هیرتسوغ 2014إیران لن تكون قادرة على امتالك أسلحة نوویة قبل عام ، إن 2009

المواد الالزمة لصنع  2011ن إیران ستمتلك في سنة وزیر الدفاع أیهود باراك ، قال إ الجنرال لمكتب

  99).ص ،2010 الشریف،لدى ( قنبلة نوویة

  

 ء اإلسرائیلیین عاجزین حتى الیومألمر الذي یزید في خطورة هذا التهدید اإلیراني هو كون الزعماا إنّ 

فالرهان على إمكان عزل إیران بصورة كاملة على الساحة . عن اختیار النهج المالئم في التصدي له

الدولیة وخنق اقتصادها في نظرهم ال یبدو رهان واقعي، والرهان على التغییر الداخلي باالعتماد على 

العسكري عبر شن القوى المعتدلة المناهضة للنظام القائم قد یبدو صعبا، أما اللجوء إلى العمل 

وال یثیر ي بالمخاطر على إسرائیل وأمریكا، ضربات استباقیة ضد مواقع إیران النوویة خیار ینطو 

  .99)ص ،2010 الشریف،(حماسة الیوم لدى أوروبا أو الوالیات المتحدة األمریكیة 
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كما قدر عدد  - لتهدیدات األمنیة صاروا یتجنبونومن الجدیر ذكره أن اإلسرائیلیین في مواجهة هذه ا 

مواجهة المشكالت السیاسیة، ویحیلونها للمستوى األمني، ویعیشون في أجواء تسیطر  - من المحللین

 علیها النزعة القومیة والنزعة الشوفینیة، األمر الذي جعل االنحراف نحو الیمین المتشدد أمرًا طبیعیاً 

  .31)ص ، 2011الكیالي،(

وقد ذكرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إن إیران زادت بشكل كبیر من انتاجها للیوروانیوم بدرجة نقاوة 

للیورانیوم وهو ما یعّد مؤشرا على االقتراب من حالة الیورانیوم  %3.5بدل من درجة نقاوة  20%

تسعى ا ول طهران أنهبالمقابل تق. والذي یستخدم وقودا إلنتاج السالح النووي %90المنتج بنقاوة 

أجل أغراض الستخدام ما تملكه من مخزون الیورانیوم ألغراض تزوید المفاعالت بالوقود الالزم من 

  ).2، ص2017الجزیرة، ( تتعلق باألبحاث الطبیة

التي تضمُّ الدول الخمس الدائمة العضویة " (1+5"وّقعت إیران ومجموعة  2013نوفمبر عام  24وفي 

اتفاقا مؤقتا في جنیف تضمن خطة عمل  - بعد عدة جوالت تفاوضیة- ) لمانیافي مجلس األمن وأ

كما قضت  %.5مشتركة، التزمت خاللها طهران بعدم تخصیب الیورانیوم بدرجة أعلى من نسبة 

الخطة بأن ُتخّفض طهران بشكل كبیر وتیرة تطویر برنامجها النووي، وأن تسمح لمراقبي الوكالة الدولیة 

بتفتیش مواقعها النوویة المحوریة، وفي المقابل وافق الغرب على تخفیف العقوبات للطاقة الذریة 

. من ودائعها بالبنوك الغربیة ملیون دوالر شهریا 700االقتصادیة جزئیا، واإلفراج إلیران عما یقارب 

  ).3، ص2017الجزیرة، ( یجب التوصل بعدها التفاقیة شاملةوُوصف االتفاق بأنه خطوة أولى 

للتوصل إلى اتفاق شامل خالل ستة أشهر من  2014االتفاق على أن یتم بدء تطبیقه في ینایر ونص 

  .2015، ومرة ثانیة حتى یولیو 2014نفس السنة، وهو ما لم یقع في موعده فتم التمدید حتى نوفمبر 
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 اتفاق"توصلت طهران والدول الست الكبرى في مدینة لوزان السویسریة إلى  2015أبریل  2وفي 

سیقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي اإلیراني، یتوقع أن یتوصل الطرفان إلیه بحلول " إطار

ومن شأن هذا االتفاق اإلطاري أن یكبح تقدم هذا البرنامج لعشر سنوات على  .2015نهایة یونیو 

والتهدیدات من سیاسة حافة الهاویة  عاماً  12األقل، وهي خطوة نحو توقیع اتفاق نهائي قد ُینهي 

  ).2، ص 2016الجزیرة، ( إیران والغرب والمواجهة بین

وال تزال هناك حاجة إلى االتفاق على تفاصیل كثیرة بین الجانبین، ویقول دبلوماسیون كانوا قریبین من 

المفاوضات األخیرة إن االتفاق هش وال یمكن استبعاد انهیار كافة التفاهمات التي تم التوصل إلیها، 

الجزیرة، (ر را مما حدث في اتفاق اإلطابراء أن التوصل إلى اتفاق نهائي سیكون أصعب كثیویعتقد خ

  ).4، ص 2016
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  الخالصة3.8	

في معارضة ومخالفة الفكرة التي الفكرة األساسیة التي انطلقت الصهیونیة الدینیة من خاللها تتمثل 

من  المسیح المنتظر كي یقودهم إلى فلسطینیؤمن بها عامة الیهود، والتي تدعو إلى االعتماد على 

قد استغلت الصهیونیة الدینیة مقولتین أساسیتین یؤمن بهما أغلب الیهود ل .أجل إقامة مملكة إسرائیل

ة انبثقت عن فالصهیونیة الدینی. الشعب المختار، وأرض المیعاد: وهما ،وجعلتهما دعامة فكریة

الصهیونیة الدینیة الشرعیة لمطالب الدعوة الصهیونیة  وقدمت كحركة مستقلة،الصهیونیة السیاسیة 

 صبغةٍ  كما أضفت علیها طابعًا دینیًا، ذيإلنشاء دولة لهم  ؛المتمثلة في تهجیر الیهود إلى فلسطین

في الفكر الیمیني  مسألة الدینیةإّن ال .قّل أن تتمتع به أیة حركة سیاسیة ، وثوب تلمودي،توراتیةٍ 

صهیون أي  :هناك عناصر ثابتة ال تتغیر وال خالف علیها وهي الصهیوني مهما اختلفت ستبقى

راة التي تمثل الدعوة الفكریة التو و  ،سرائیل أي شعب اهللا المختاربنو إو  ،أرض إسرائیل وأرض المیعاد

التالزم  دوجِ تُ  الدیانة الیهودیةف .للسلوك الیهودي مجموعة من التقالید واألعراف التي تمثل نمطاً و 

والتالحم بین هذه العناصر األربعة وال معنى ألي من هذه العناصر مستقال عن اآلخر، فهي تفرض 

  .عالقة بین الوطن الیهودي والشعب الیهودي، وبین هذا الشعب والتعالیم الواردة في التوراة

  

البیئة التي نشأت فیها الحركة الصهیونیة في أوروبا كان لها دور مهم وممیز في التأثیر على أفكار 

جابوتنسكي الذین تبنوا الفكر الیمیني  وفالیدیمیر أمثال ماكس نورداورواد الفكر الیمیني الصهیوني 

یونیة الرسمیة، الذي كان سائد في أوروبا، والذین عارضوا سیاسة الحركة الصه لمتطرفالقومي ا

والخالفات مع التیار العمالي، وقد اتضح أن جمیع هذه الخالفات كانت تكتیكیة ولیست جوهریة حول 

وهذا یبین أن األحزاب السیاسیة األسالیب المستخدمة إلنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، 
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جیة والسیاسیة القدیمة وٕاستراتیجیته رغم الخالفات اإلیدیولو  اإلسرائیلیة سلمت بأفكار جابوتنسكي

  . والحالیة

  

الذي ، مفهوم الیمین الجدیدهناك ما یعرف بو دیني، یمین ینقسم إلى یمین قومي و  في إسرائیل الیمین

عات الیهودیة ذات صلة وثیقة باالستیطان والمستوطنین والمستوطنات والتجممن سماته األساسیة أنه 

اء منه في ضمن المؤسسة السیاسیة، بانتخاب أع اً ، وبعض منه أصبح جزءفي األراضي المحتلة

  .)الكنیست(البرلمان اإلسرائیلي 

  

ة كان لها عوامل داخلیة وخارجیسرائیلي نحو الیمین العوامل التي ساعدت على انزیاح المجتمع اإل أن 

تحتوي على العناصر المتعلقة بالساحة الداخلیة اإلسرائیلیة فالعوامل الداخلیة  األثر في هذا االنزیاح،

والتي ساهمت على دفع المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین والیمین المتطرف ویأتي في أهمها العامل 

والعامل الدیني الذي ساهم في زیادة قوة  ،الدیموغرافيو االجتماعي، و العامل االقتصادي، و األمني، 

وأّما العوامل الخارجیة التي تعد من أهم األسباب التي ساهمت بشكل كبیر . یليومكانة الیمین اإلسرائ

في دفع المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین والتشدد، فنجد اندالع انتفاضة األقصى، وتعثر عملیة التسویة، 

إلیراني والتهدید النووي ا ورواج نظریة انعدام الشریك، وحرب غزة، والموقف األمریكي الداعم إلسرائیل،

  .بشكل كبیر إلى انزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین قد ساهمت
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  الفصل الرابع

________________________________________________  

  القدس في ظل انزیاح إسرائیل نحو الیمین

  

  المقدمة 4.1

  
ي ال یتجزأ من القضیة محط األنظار ومحور االهتمام، فهي الجزء الذ كانت قضیة القدس والتزال

قد و  لغ من قبل الحركة الصهیونیة،وقد حظیت مدینة القدس دون مدن فلسطین باهتمام با الفلسطینیة،

إسرائیل أي حیث ال تفوت  في خارطة االستیطان اإلسرائیلیة، مثلت محل االهتمام األساسي واألخطر

  .القدس عاصمتها األبدیة الموحدة فرصة إال وتعلن

  

تشهد مدینة القدس تغییرات جغرافیة ودیمغرافیة متسارعة تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائیلي منذ عام 

تقوم بتنفیذ خططها وٕاجراءاتها التهویدیة، المبنیة على استراتیجیاتها حیث ،  2017عاموحتى  1967

سة التهوید من خالل طمس معالم الوجود العربي وسیاساتها الممنهجة والمدروسة، لفرض سیا

للوصول إلى سیاسة النقاء العرقي للدولة والعمل على تغییر التركیبة الدیموغرافیة الفلسطیني للمدینة، 
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، وحتى 1996فقد شهدت مدینة القدس منذ العام . الیهودیة على أراضي فلسطین عامة والقدس خاصة

  .إجراءات وممارسات تهویدیة لم تشهدها المدینة خالل فترة االحتالل السابقة للمدینة 2017العام 

  

ألن إسرائیل انتهزت توقیع  ى المدینة من حیث تعرضها للتهوید؛سنوات بالغة الخطورة علتعتبر هذه ال 

یات السالم، اتفاقمن خالل توقیع ، العربیة الدول وما تبعها من اعتراف وتطبیع مع بعض اتفاقیة أوسلو

أعطاها ضوءًا أخضرًا لالستفراد بالمدینة المقدسة وٕاتمام تهویدها وطمس هویتها العربیة  الذي

  .واإلسالمیة

  

القوانین والتشریعات اإلسرائیلیة و ، في الفكر الصهیوني، وتاریخ سیاسة التهویدیتناول هذا الفصل القدس 

لصهیونیة أهم الجمعیات والمؤسسات ا ولویتناكما علیها، وساهمت في السیطرة  التي استخدمت

لتنفیذ أهدافه  ووسائل الیمین اإلسرائیلي، وأهداف األحزاب الیمینیة تجاهها، العاملة على تهویدها

  .لتحقیق هذه األهداف الممارسات واإلجراءاتوكذلك ، فیها التهویدیة

  

  القدس في الفكر الصھیوني4.2	

الیهود، وادعائهم بالحق التاریخي المزعوم لهم فیها، حسب التعالیم لت مكانة القدس الدینیة لدى شكّ 

الدینیة الیهودیة المبنیة على مقولة الوعد اإللهي لهم في القدس خاصة وفلسطین عامة، األساس 

الفكري للحركة الصهیونیة وزعمائها الذین عملوا على تسخیر هذه المقولة الدینیة إلى حقیقة واقعة 

ومقولة أرض  ،أي الیهود ،یدعى بالعالقة التاریخیة بین مقولة شعب اهللا المختار بالتركیز على ما

وعمدوا أیضًا إلى غرس مقولة أرض المیعاد والعودة . 50)، ص1987جریس، ( أي فلسطین ،المیعاد

األرضیة األیدیولوجیة  األسطورةلت هذه إلى القدس التي أورثهم إیاها اهللا مع كل فلسطین، بحیث شكّ 
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تم التي  نصوص من التوراةالالتي یستمد منها الیهود أسس نقائهم وبعثهم، استنادًا على بعض 

وهم استطاع مخاطبة الوجدان والشعور  بحیث تتفق مع أفكار الصهیونیة وأهدافها، منتجةً  ،اختیارها

  ).11، ص 2004،االجتماعیة جمعیة القدس الثقافیة( هم للتعلق بالقدسالدیني الیهودي، وشدّ 

  

بالمیثاق الذي قطعه الرب على نفسه إلبراهیم علیه السالم، عندما اقتاده من  هذا الوهم أساسه ما سمي

هذه األرض لنسله، وكان هذان النصان التوراتیان األساس الذي  أور العراق إلى أرض كنعان، وأعطى

 4عتبرت هذه النصوصوا. من خالله بنى الیهود علیه ما أسموه بالوعد اإللهي لهم في القدس وفلسطین

رث بین وعمل الیهود على ربط هذا اإلٕاسحاق ونسلهم من بعدهم في فلسطین،وثیقة توریث إلبراهیم و 

  ).22ص ، 2001حسین،( على مر العصور واألزمان طینیهود العالم وأرض فلس

  

إضافًة لهذه المعتقدات الدینیة، ولتعزیز هذا اإلرث، فقد أضاف بعض مؤسسي الصهیونیة العدید من 

  .)1270- 1194(االجتهادات الخاصة ببعض الحاخامات الیهود مثل الحاخام موشي بن نحمان 

  في سیاق تفسیره للتوراة والتلمود، التي أوجدت خصوصیة جدیدة ألرض المیعاد ممثلة بالقدس، بحیث 

  

  

  

_________________________  

في ذلك الیوم قطع الرب مع إبراهیم میثاقًا قائًال، لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مصر إلى ": یقول هذا المیثاق4

تغرب في : ه الرب لنبیه إسحاق علیه السالموعد آخر قطعهناك و  .21)، ص2001حسین، "(النهر الكبیر نهر الفرات

هذه األرض فأكون معك وأباركك ألني لك ولنسلك أعطي جمیع هذه البلدان، وأفي بالقسم الذي أقسمت ألبیك 

  ).21، ص 2001حسین،"(إبراهیم
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 المكان الوحید"هي إّن هذه األرض . یصبح من الصعب على الیهود تناسیها في أي مكان وزمان

المناسب لتأدیة الوصایا الدینیة المنصوص علیها في التوراة، وفیها یصل اإلنسان وكذلك الحیوان، إلى 

  .57)ص ، 1987جریس،(" قمة كمالهما

  

 توازي وتعادل كل الفرائض الدینیةبن نحمان أن االستیطان في فلسطین فریضة دینیة،  الحاخام یعتبر

یونیة على ربط مقولة عملت الحركة الصه، كما 57)، ص 1987جریس،( وتلزم أبنائها القیام بها

وهي مقولة الحق التاریخي لهم في القدس، استنادًا إلى أن القدس كانت  أرض المیعاد بمقولة أخرى

  ).64، ص 2010المحامید، ( عاصمة للمملكة التي أقامها داوود ومن بعده ابنه سلیمان

  

الذي سیطر و  ین الدیني الیهودي بالعودة إلیهابالمكانة الدینیة للقدس والحن طت هاتان المقولتانبِ رُ لقد 

وتظهر اإلشارة  ني الیهوديلت القدس أهم القضایا المركزیة للوعي الدیبحیث شكّ ، على مر العصور

ات یومیًا، بالعبارة إلى استعادة القدس في الصالة األساسیة في الدیانة الیهودیة التي تتلى ثالث مر 

على هذه النصوص بناًء و  ).11ص ، 1991العباسي،( "إن نسیتك یا أورشلیم تنسى یمیني" :المشهورة

  ). 6ص ، 1981جریس،( دعون بأحقیتهم التاریخیة في القدسیّ فإنهم  5التوراتیة

  

  

_______________________  

كان داوود ابن ثالثین سنة حین ملك وملك أربعین سنة، في حبرون ملك على یهوذا " :بحسب ما جاء بنصوص التوراة5

أما ملك سلیمان فحسب النص ، سبع سنین وستة أشهر، وفي أورشلیم ثالثًا وثالثین سنة على جمیع إسرائیل ویهوذا

  ).22، ص2001سین، ح"(وكانت األیام التي ملك فیها سلیمان في أورشلیم على إسرائیل أربعین سنة :التوراتي
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أخذت مدینة القدس هذه المكانة الدینیة لدى الیهود من الحنین الیهودي لجبل الهیكل، الذي أقام علیه 

سلیمان معبدًا للرب عرف هیكل سلیمان الذي دمر على ید نبوخذ نصر الذي فتح مدینة القدس ونقل 

م، ثم أعید بناؤه على ید الیهود الذین أعادهم ملك الفرس إلى .ق 586الیهود من سكانها إلى بابل عام 

م 70الذي دخل مدینة القدس وحرقها عام ) تیطس(فلسطین، ودمر مرة أخرى على ید القائد الروماني 

  ).11، ص1991العباسي، (

  

انجازه، لقد تمسك الیهود بقصة الهیكل وأحاطوها بالتقدیس ورأوا أن علیهم واجبًا دینیًا ال بد من 

 وضرورة إعادة بناء هذا الهیكل مهما كلفهم األمر من أجل إثبات حق شرعي دیني لهم في القدس

  ).66ص ، 2010المحامید،(

  

ال قیمة إلسرائیل بدون القدس، وال قیمة للقدس بدون : "وهو ما قاله بن غوریون في مقولته الشهیرة

ومن هذه المقوالت والمكانة الدینیة المقدسة للقدس التي یزعمها  ).138، ص2002طه، (" الهیكل

الیهود أَسَسْت الصهیونیة مزاعمها وأهم ركائز عقیدتها، مستخدمة إیاها كوسیلة لتقویة الشعور باالنتماء 

الجمعي للیهود، ودفعهم للهجرة إلى فلسطین، وتأكیدها على أهمیتها الدینیة لیلتف الیهود حولها، 

أقدامنا كانت تقف عند : "الصهیونیة أهدافها بالسیطرة على القدس، وتكرار قول األدعیة القائلةولتحقق 

  .522)، ص1984هیئة الموسوعة الفلسطینیة، (" أبوابك یا قدس، یا قدس التي بقیت موحدة

  

بغض النظر عن مدى  - الدینیةال تخلو كتابات آباء الصهیونیة من التركیز على هذه العاطفة 

 ویظهر ذلك من مقولة ثیودور هرتزلمن أجل تعزیز ادعاءاتهم االستعماریة االستیطانیة،  ؛صحتها

هي وطننا التاریخي الذي ال یمكننا نسیانه، ومجرد االسم هو صرخة جامعة " :الذي یرى أن فلسطین
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إذا حصلنا یومًا على القدس وكنت ال أزال " :وقال أیضاً  ).120، ص 1979العابد وعتر،( "عظیمة

حیًا وقادرًا على القیام بأي شيء فسوف أزیل كل شيء لیس مقدسًا لدى الیهود فیها وسوف أدمر 

  ).839، ص1990عوض، ( "اآلثار التي مرت علیها القرون

  

دولة دس وجعلها عاصمة للأكد منظرو الحركة الصهیونیة للیهود بأن هدفهم هو احتالل القوقد 

واستخدموا فكرة المسیح المخلص لدعم أفكارهم، وقد استخدمها الصهاینة لدفع الیهود للهجرة  الیهودیة،

أن العودة یجب أن تسبق ظهور المسیح ألن ظهوره ن، وأكد عدد من الحاخامات الیهود إلى فلسطی

  .)11ص ،  2004یة،جمعیة القدس الثقافیة االجتماع( یرتبط بتجمیع الیهود أنفسهم في أرض إسرائیل

  

عملت الحركة الصهیونیة بالتواطؤ مع قوات االحتالل البریطاني على توجیه وتركیز ، 1948 قبل العام

حركة االستیطان الیهودي في القدس وامتدادها الغربي، وتم بناء عشرة أحیاء جدیدة للیهود غرب 

مع نهایة عام . ألف نسمة )100( بلغ عدد الیهود في المدینة حوالي 1948المدینة، ومع بدایة عام 

كانت قوات االحتالل الصهیوني قد استولت على اثني عشر حیًا فلسطینیًا في غرب المدینة،  1948

وبذلك اتخذت حكومة االحتالل قرارًا باتخاذ القدس عاصمة إلسرائیل، وفرضت األمر الواقع من خالل 

یل المدینة وٕانما تدویل األماكن المقدسة شرق تقسیم المدینة بینها وبین األردن، وعملت على رفض تدو 

  ).13- 12، ص2004 جمعیة القدس الثقافیة االجتماعیة،( المدینة والتي كانت خارج سیطرتها

  

  تاریخ سیاسة تھوید مدینة القدس4.3		

 1948سیطرت القوات الصهیونیة على الجزء الغربي من المدینة عام أن بدأ تهوید مدینة القدس منذ 

فقد سیطرت تلك القوات  .39)ص ، 2001حسین،( عدد من القرى واألحیاء المحیطة بهاواحتالل 



 

73 

 

من مساحة مدینة القدس، في حین سیطرت القوات  (84.13%) دونمًا، أي ما یعادل (16261) على

 دونمًا، أي ما یعادل2220) ( األردنیة على الجزء الشرقي من المدینة والذي بلغت مساحته

فتم إعالنها منطقة حرام %) 4.39( دونمًا، أي (850) ، أما الجزء المتبقي والذي بلغ%)(11.48

  ).35ص ،1981 جریس،( وأقیم فیها مقر األمم المتحدة

  

قامت القوات الصهیونیة بإحداث تغییرات جذریة في الجزء الغربي المحتل، من أجل إحكام السیطرة 

، وعملت 1948المحكمة العلیا عام  أنشأت: اإلجراءات من أبرزهایده، فقامت بالعدید من علیه وتهو 

، ونقلت مقر 1949على نقل الكنیست إلى المدینة، وأعلنت عن نقل عاصمتها إلى القدس عام 

أعلن الكنیست عن القدس و كما  ،15)، ص  1979قاسمیة،( حكومتها من تل أبیب إلى القدس

لمسمى ، ومن الواضح أن ذلك ا1950عام  )أورشلیم(، تحت مسمى )إسرائیل( عاصمة أبدیة لدولة

جل تهوید المدینة من خالل العودة إلى اسمها القدیم التوراتي الوارد جاء بشكل ممنهج ومدروس من أ

  .)26، ص1985األحمد، ( في العهد القدیم

  

رائیلیة وبهذا القانون سیطرت السلطات اإلس ،1950آذار عام  31إصدار قانون أمالك الغائبین في  تم

قاسمیة، (ا ر أهلهعلى جمیع األمالك المنقولة وغیر المنقولة التي كان یملكها الفلسطینیین التي هجّ 

من %) 80( ألفًا، وقدرت عقاراتهم وأراضیهم بحوالي) 60( والذي بلغ عددهم حوالي ،15)، ص1979

منع المهّجرون من حق و  ).3، ص2016أبو جاللة، ( األمالك الموجودة في الجزء المحتل من المدینة

العودة إلى المدینة، وفتح باب الهجرة الیهودیة، مما أدى إلى رفع عدد السكان الیهود في القدس من 

 ،1975الخطیب، (1967 ألفًا في حزیران  190)( إلى حوالي 1948ألف عام (100)  حوالي

  ). 10-11ص
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القوات اإلسرائیلیة العشرات من المستوطنات بالمدینة، الستیعاب  بسبب ذلك االزدیاد أنشأت

أعطت تسهیالت لنقل و  ،)41، ص 2001حسین،( المستوطنین، وتعزیز السیطرة على القدس

بدأت السلطات اإلسرائیلیة في عام و  للمستثمرین األجانب،السفارات األجنبیة للمدینة، ومنح االمتیازات 

  ).3ص ، 2016أبو جاللة، ( ي القدس بأموال المتبرع جیمس روتشیلدببناء مقر الكنیست ف 1961

  

 بمهاجمة الجزء الشرقي من المدینةبدأت القوات اإلسرائیلیة  1967في الخامس من حزیران عام 

، ودخل وزیر الدفاع اإلسرائیلي موشیه دایان 1967وأحكمت السیطرة علیه في السابع من حزیران عام 

لقد أعدنا توحید المدینة المقدسة، وعدنا إلى أكثر أماكننا " وأعلن أمام حائط البراقإلى القدس القدیمة، 

  ).52، ص 1981جریس،( "قدسیة، عدنا ولن نبارحها أبدا

  

 لتهوید مدینة القدس بكل األسالیبوعملت القوات اإلسرائیلیة على اعتماد كل اإلجراءات الالزمة 

یجب أن نستقدم الیهود إلى القدس الشرقیة بأي ثمن، " رع وقت، وهو ما عبر عنه بن غویونوبأس

وینبغي توطین عشرات اآلالف خالل وقت قصیر، ولو في أكواخ، ال یجوز االنتظار إلى حین بناء 

  .47-48)، ص 2001حسین،( "أحیاء منظمة، المهم أن یتواجد الیهود هنالك

  

، لتعزیز الوجود الیهودي في 1996بدأت السلطات اإلسرائیلیة بتنفیذ مخططها التهویدي بعد عام 

: المدینة المقدسة، وٕاعطائها طابع یهودي، ولتحقیق ذلك قامت بالعدید من األسالیب، تمثلت في

االعتداءات اإلسرائیلیة على المقدسات المسیحیة واإلسالمیة، وعملت على تهجیر السكان وتدمیر 

دینة تحت سیطرتها، واالعتداء على المنازل واألماكن المقدسة، وسن قوانین وتشریعات إلخضاع الم
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المرافق والخدمات العامة، وتهوید القضاء، وتهوید االقتصاد، وانتهاك الخدمات الصحیة للمواطن 

  .5-15)ص ،2016أبو جاللة، ( المقدسي، وقامت بإغالق دائرة الشؤون االجتماعیة

  القوانین والتشریعات والمخططات اإلسرائیلیة4.4	
  

م سیطرتها وتهویدها رائیلیة على إقرار مجموعة من القوانین والتشریعات إلحكاعملت السلطات اإلس

عاصمة إسرائیل  هالخدمة أهدافها وجعلو من أجل خلق وقائع جدیدة على األرض،  لمدینة القدس؛

ٕادخال و  للسیطرة علیها؛سلسلة من القوانین والتشریعات إلى سن  وسارعت الحكومة اإلسرائیلیة. األبدیة

ت إداریة ودیمغرافیة واقتصادیة لتعزیز الوجود الیهودي فیها، وتحویل الفلسطینیین إلى أقلیة تغییرا

  .50)، ص2001 حسین،( سكانیة

  :1994-1967القوانین والتشریعات والمخططات من عام  4.4.1
  

  قانون ضم القدس إداریًا وقضائیاً   - 1

، إلى عقد اجتماعات لضم القدس 1967شرعت السلطات اإلسرائیلیة بعد احتاللها لمدینة القدس عام 

الشرقیة بدون إثارة الموقف الدولي من عملیة الضم، ونتیجة هذه االجتماعات تقرر العودة إلى قانون 

للقانون ) ب11( ، وتعدیل هذا القانون بإضافة الفقرة1948أنظمة السلطة والقضاء المتخذ في عام 

القانون على أي مساحة ترى الحكومة ضمها إلى المذكور، الذي ینص على تخویل الحكومة بتطبیق 

 11)المعدل رقم( تحت اسم قانون القضاء واإلدارة 27/6/1967وتم اإلعالن عنه في . أرض إسرائیل

  ).50، ص2001 حسین،( 1967لعام 

على  )قانون الدولة وقضائها وٕادارتها( أصدرت الحكومة مرسومًا بشأن سریان 28/6/1967وفي 

ألف دونم، تضم القدس القدیمة بأكملها ومناطق واسعة محیطة بها، تمتد من ) 70( مساحة تبلغ نحو
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أمر القانون والنظام رقم واحد لسنة ( ار قلندیة في الشمال، وأطلق علیهصور باهر في الجنوب إلى مط

  ).15، ص 1980جریس،( )1967

  

  )تعدیل قانون البلدیات( تشریع  - 2

وتم . 1967صادق الكنیست على تشریع بشان المجلس البلدي في جلسة قانون القضاء واإلدارة عام 

، والذي فوض وزیر الداخلیة باإلعالن عن )أ18تعدیل لقانون البلدیات، بند (إقرار هذا التشریع وهو 

تمكین وزیر توسیع حدود بلدیة معینة، وأن یستطیع تعیین أعضاء من السكان المضمومین، من أجل 

وسمي هذا ، الداخلیة من ضم سكان عرب من القدس الشرقیة إلى مجلس بلدیة القدس اإلسرائیلي

  ).16ص ،1980جریس، () 1967قانون توسیع منطقة بلدیة القدس لعام ( القانون

  

 1967قانون التنظیمات القانونیة واإلداریة لعام   - 3

، بقانون جدید 1967والقضائي الذي أصدرته عام ألحقت السلطات اإلسرائیلیة قانون الضم اإلداري 

كان هدفه السیطرة القانونیة في مدینة القدس، وٕالحاق الفلسطیني بجمیع نشاطاته  1968في عام 

للقوانین اإلسرائیلیة، إلحكام السیطرة على أوجه الحیاة في مدینة القدس من ناحیة قانونیة، ومن أجل 

رك تقیید الحریة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للفلسطینیین في المدینة بهدف إجبارهم على ت

وكان فحوى القانون الحصول على رخصة  ).106، ص 1975الخطیب،( المدینة وٕافراغها من سكانه

، 1997أبو جابر، ( مزاولة عمل إسرائیلیة، حسب القوانین اإلسرائیلیة، لكل صاحب عمل أو مهنة

  .27)ص
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  قانون اإلشراف على التعلیم 4-

طمس الهویة العربیة والثقافة الوطنیة للفلسطینیین عمدت السلطات اإلسرائیلیة منذ احتاللها للقدس إلى 

حظرت حیث ، 29/8/1967بتاریخ  107)( في مدینة القدس من خالل إصدارها لألمر العسكري رقم

وبعد هذا القرار . كتابًا مدرسیًا في اللغة العربیة، واالجتماعیات، والتربیة اإلسالمیة) (55 فیه تدریس

زاء كبیرة منها وٕاخضاعها للرقابة، كما هذه الكتب مع حذف أجباستخدام ) 183( صدر قرار رقم

قانون ( وأصدرت بعدها اتب التربیة والتعلیم في المدینة،سیطرت على جمیع المدارس الحكومیة ومك

  ).106- 100، ص 1975الخطیب،( )م1969اإلشراف على المدارس لعام 

  

  قوانین مصادرة األراضي  - 5

من أجل إقامة المستعمرات علیها،  قوانین المصادرة للمصلحة العامةاستخدمت السلطات اإلسرائیلیة 

ومن خالل وزارة المالیة وتحت غطاء االستمالك للمصلحة  1943وبموجب قانون األراضي لسنة 

) 15( علیها أنشأت. من مساحة القدس الشرقیة 35%)( وما یعادل، )2كم(24العامة تمت مصادرة 

وقوانین أنظمة ). 13، ص2009تفكجي، ( ألف وحدة سكنیة 60)( مستعمرة إسرائیلیة وتم بناء

وهي القوانین التي سنتها بریطانیا، بحجة الحفاظ على النظام العام  1945الطوارئ واألمن العام لعام 

واستغلتها السلطات اإلسرائیلیة في مصادرة األراضي بحجة  ي المجتمع ومراعاة أمن المواطنین،ف

استخدامها ألغراض أمنیة أو تدریبات عسكریة، وبموجب ذلك تصبح األراضي والعقارات مصادرة 

  ).55، ص 2001حسین،( ویمنع استخدامها والدخول إلیها من قبل أصحابها
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  قوانین التنظیم والبناء  - 6

النمو  للّحد من النمو العمراني والسیطرة على هذارائیلیة قوانین التنظیم والبناء ساستخدمت السلطات اإل

فشرعت ومنذ احتاللها للمدینة بإغالق مناطق حول البلدة القدیمة  من خالل التنظیم والتخطیط،

من مساحة القدس الشرقیة مناطق %) 40( مما جعل ا مناطق خضراء یمنع البناء علیها،بإعالنه

 .13)ص،  2009تفكجي،( تبرت مناطق احتیاط استراتیجي لبناء مستوطنات علیهاخضراء واع

  

من مساحة األرض وهو  %)(75 ال یسمح له بالبناء في أكثر منفلفلسطیني تم تحدید مستوى البناء ل

تم وضع العراقیل الكبیرة و . من مساحتها) 300%( أما الیهودي یسمح له بنسبة تصل الحد األقصى،

والفترة الزمنیة  ألف دوالر للرخصة الواحدة، 30)( البناء والتكالیف الباهظة التي تصل إلىأمام رخص 

أو الهجرة إلى مناطق  ،لبناء بدون ترخیصیقومون با مما جعل السكانحتى یتم استصدارها، الطویلة 

  ).28، ص2008تفكجي، ( من القدس ریبةق

  

  قانون الغائبین  - 7

، واستخدمته من أجل 1950عمدت إسرائیل إلى مصادرة األراضي بموجب قانون أمالك الغائبین لعام 

وینص هذا القانون على أن كل شخص كان خارج دولة إسرائیل أثناء عملیة اإلحصاء  تهوید القدس،

 لتأجیرلحارس البیع والهذا ا فإن أمالكه تنقل لحارس أمالك الغائبین، ویحق1967 التي أجریت عام 

 وبموجب هذا القانون وضعت إسرائیل یدها على مساحة واسعة من األراضي في مدینة القدس

  .20-21)، ص2010الزعتري ومولوني، (
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  قانون التعویضات  - 8

ق علیه قانون أمالك قامت السلطات اإلسرائیلیة بإصدار قانون مكمل لقانون أمالك الغائبین، ویطل

تصفیة أمالك الغائبین التي  شرعنة وكان الهدف من هذا القانون .1973لعام  )تعویضات(الغائبین 

، خاصة بعد االنتقادات الدولیة لمصادرة أمالك السلطات اإلسرائیلیة بشكل قانونيسیطرت علیها 

بت بند الغائبین والتصرف بها، فتبنت إسرائیل هذا القانون إلضفاء الشرعیة على ممارساتها، حیث غیّ 

 بند تعوض العرب عن ممتلكاتهم، لكن سكان القدس رفضوا التعویض عن أمالكهمالعودة وأبقت على 

  .20-21)، ص 1980جریس،(

  

  قانون أراض الدولة المسجلة  - 9

، الذي یحدد بموجبه إدارة الممتلكات 1967لعام  59)( قامت السلطات اإلسرائیلیة بموجب األمر رقم

مسجلة باسم الحكومة األردنیة كأراضي دولة أو  الحكومیة، باالستیالء على جمیع األراضي التي كانت

التي كانت مسجلة باسم ملك األردن بشكل شخصي، أو باسم خزینة المملكة األردنیة، وعلى ضوء ذلك 

الحلبي، ( تم اعتبارها أراضي دولة تابعة لدولة إسرائیل، والتي عملت على تحویلها لصالح االستیطان

  ).27ص ،1986

  

  مسجلة على أنها أراضي دولةي غیر إعالن أراض -10

، والذي من خالله أصبحت األراضي 1967قانون ضم القدس الذي أصدرته السلطات اإلسرائیلیة عام 

تحت سیادة إسرائیل، وطبق على األراضي غیر المسجلة بأنها أراضي دولة، مع العلم أن ثلثي أراضي 

راضي قامت بها الحكومة األردنیة ولم الضفة الغربیة كانت أراضي غیر مسجلة؛ ألن عملیة تسجیل األ
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، ولذلك اعتبرت أراضي الموات الصخریة، وأراضي المیري 1967تكتمل بسبب اندالع حرب عام 

  ).59-58، ص2001حسین، (واألراضي المتروكة، بأنها أراضي دولة، وتم االستیالء علیها 

  

  قانون أساسي القدس  -11

، مع بعض الصهیونیین )حزب هتحیا( الیمیني المتطرفهو القانون الذي قدمه الحزب الصهیوني 

للكنیست من  )القدس عاصمة إسرائیل(غیئوال كوهین بتقدیم قانون أساس الیمینیین، من خالل النائبة

وینص القانون  30/7/1980ه الكنیست في جلسته المنعقدة بتاریخ وبالفعل أقرّ  أجل التصویت علیه،

 الكنیستو هي مقر رئیس الدولة، حدة هي عاصمة إسرائیل، و كاملة والمو القدس ال: على ما یلي

 كل تدنیس أو أي مساس بها بأي شكلاألماكن المقدسة تصان من وفیها  المحكمة العلیا،و والحكومة، 

تحرص الحكومة على تطویر . ومن أي شيء من شأنه أن یمنع وصول الدیانات إلى األماكن المقدسة

أولویات خاصة في أعمال و كانها، من خالل تخصیص موارد یة لسالقدس وازدهارها، وتوفیر الرفاه

  ).12-14، ص 1980جریس،( تقوم الحكومة بإنشاء هیئة أو هیئات لتنفیذ ذلكحیث الحكومة، 

  

  خطة القدس الكبرى -12

بدأ  1993ففي العام  ًا في رسم خطوط القدس الكبرى،أساسی زاً مرتك لت الزیادة السكانیة العربیةشكّ 

مدعوم  وزیر اإلسكان في ذلك الوقت، )عازربنیامین بن الی( التخطیط للقدس الكبرى والتي كان یتبناها

لتنفیذ المخطط الذي كان من أهم  ؛-رئیس الوزراء آنذاك - )اسحق رابین(لیمات بشكل مباشر من بتع

واالحتكاك مع العرب، والحفاظ على  ،وتقلیص التقارب ،خلق تواصل واضح للسكان الیهود: أهدافه

تعزیز مكانة القدس كعاصمة إلسرائیل وكمدینة عالمیة، وربط المستعمرات خارج حدود البلدیة مع 

فهذه الخطة تهدف إلى  .31)، ص 2008تفكجي،( داخلها بواسطة ممرات لتحقیق أغلبیة یهودیة
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رئیس بلدیة القدس في ذلك  )أیهود اولمرت( اإلسرائیلي، وتنفیذًا لرؤیةإحداث تغییر دیموغرافي للصالح 

 لبلدیة، وٕاخراج التجمعات العربیةوالتي تهدف إلى ضم الكتل االستیطانیة الواقعة خارج حدود ا الوقت،

من أجل إحكام  قسیم الضفة الغربیة إلى كانتونات؛وفصل المناطق الفلسطینیة عن بعضها البعض وت

السیطرة على أجزاء كبیرة من الضفة الغربیة ومنع السیادة الفلسطینیة على األرض، وتدمیر أي نمط 

أبو حلو، ( اقتصادي مستقل خاص بالضفة الغربیة ومنع قیام عاصمة فلسطینیة في مدینة القدس

  ).124، ص2010

  

  )البوابات( مشروع شارون  -13

سیاسة  1987تطویق مدینة القدس بالمستعمرات بدأت في عام  ضمن سیاسة التهوید المبرمج، وبعد

جدیدة وهي إقامة بؤر استیطانیة داخل األحیاء العربیة، وعمدت السلطات اإلسرائیلیة في بناء بؤر 

یرة بهدف استیطانیة داخل البلدة القدیمة، وخاصة داخل الحي اإلسالمي، من خالل قوانین وأسالیب كث

الجمعیات االستیطانیة المتعددة المدعومة من الحكومة اإلسرائیلیة بصورة  أتاالستیالء علیها، وأنش

وسعت  .17)، ص 2009تفكجي،(وقامت باالستیالء على البیوت العربیة ، مباشرة وغیر مباشرة

من بین باب العامود وحائط طریق مسیطر علیه وآ: الحكومة اإلسرائیلیة بذلك إلى تحقیق عدة أهداف

طرد السكان العرب من الحي  قدیمة في حال الوصول التفاق سلمي،صعوبة تقسیم البلدة ال البراق،

 اإلسالمي والمسیحي بهدف السیطرة السكانیة علیه ولیصبح العرب أقلیة یسهل مراقبتهم

  ).32، ص 2008تفكجي،(

  

  

  



 

82 

 

  )E1( المشروع االستیطاني -14

، 1994عام  E1 أطلقت علیه تسمیة مشروع هندسیاً  أعدت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائیلیة، مخططاً 

 الطور،( دونمًا من أراضي قرى (12443)وهي اختصار لمفهوم القدس الشرقیة، على مساحة تبلغ 

من قبل وزیر الدفاع  1997ویهدف المخطط الذي تم المصادقة علیه عام ) أبودیس العیزریة، عناتا،

 قامة مدینة تشابه مستوطنة معالیه أدومیم، وتتضمناإلسرائیلي في فترتها اسحق مردخاي، إلى إ

من أجل  ؛62)، ص 2001خطیب،( سكنیة استیطانیة وفنادق ومركز تجاري ضخموحدة  4000)(

خلق امتداد إقلیمي بین القدس ومعالیه أدومیم، وٕاغالق الطریق المؤدي إلى القدس من الشرق، ویغلق 

وخلق  لدات من حقوقها بالتوسع العمرانيالطریق إلى البلدات والقرى الفلسطینیة هناك، ویحرم القرى والب

دائرة ( ل الضفة الغربیة وجنوبهاحزام عمراني إسرائیلي وعائق أمام أي اتصال جغرافي طبیعي بین شما

  ).26، ص2010شؤون القدس، 

  :2017-1996القوانین والتشریعات والمخططات من عام  4.4.2
  

 متراً  450في عهد بنیامین نتنیاهو على فتح نفق بطول  1996أقدمت سلطات االحتالل في عام 

تم الكشف عن  1999ویمر أسفل المسجد األقصى والعقارات اإلسالمیة المحیطة به، وفي عام 

تهوید  مخططات إسرائیلیة لهدم القصور األمویة المحاذیة للمسجد األقصى وتوسیع حائط البراق بهدف

م اقتحم زعی 2000وفي عام  .E1وصادقت أیضًا على المخطط الهیكلي  وتخریب المعالم اإلسالمیة،

اللیكود أرییل شارون المسجد األقصى وأدى ذلك الندالع انتفاضة األقصى  وعلى أثرها فرضت 

لعزل  2003سلطات االحتالل قیود على دخول مدینة القدس وٕاقامة جدار الفصل العنصري عام 

  ).3، ص2016الجزیرة، ( القدس عن قراها وبلداتها
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  2020المخطط  -

وهي أول مخطط مكاني  ،2004وأعلنتها في آب  2020وضعت لجنة تخطیط وطنیة خطة القدس 

ــــشامل ومفص  1967 عامـــة ل القدس الشرقیـــــــة منذ احتالل إسرائیـــــــل یختص بالقدس الشرقیة والغربیـــ

ع من مجمو %) (35وضعت الخطة بعد وصول عدد السكان العرب إلى ). 2، ص2016عرفة ، (

 2020السكان العام، وبعد تنبأ دراسات صادرة عن مراكز األبحاث اإلسرائیلیة بوصول العرب عام 

لت الحكومة أعطت الضوء أمام المخططین اإلسرائیلیین وشكّ من مجموع السكان العام، %) (40إلى 

بلدیة ممثل عن ) (31 مخطط في مجاالت متعددة وضمت 40)( اإلسرائیلیة طاقم توجیهي مكون من

القدس من أجل وضع خارطة هیكلیة لمدینة القدس بهدف تطویر المدینة وتقویة مركزها باعتبارها 

تقویة عملت على و كما  ).21، ص2009تفكجي، ( عاصمة الدولة العبریة ومركزًا للشعب الیهودي

الفلسطیني تقلیص الوجود فالمخطط یهدف ل جتماعي والعنایة بالمباني العامة،مركزها االقتصادي واال

وتخصیص فائض الوحدات السكنیة ومساحات التطویر للجانب الیهودي بهدف جذب سكان  بالمدینة،

  ).22، ص2009تفكجي، ( جدد ومنع الهجرة

  

  خطة ماروم -

هي خطة حكومیة ستنفذها سلطة تطویر القدس التي تهدف إلى ترویج القدس كمدینة عالمیة رائدة  

  ).2، ص2016عرفة، (ة في التجارة ونوعیة الحیاة، وتطویر مدینة القدس كمدینة سیاحی

  

  2050خطة القدس  -

وهي  ألسترالي،وجي والمستثمر العقاري اهي مبادرة خاصة أطلقها كیفن بیر میستر المبتكر التكنول

لوكاالت بمثابة خطة تحول رئیسیة لمدینة القدس یمكن تنفیذها من خالل العمل مع البلدیات وا
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من خالل بناء الفنادق، وتشیید الحدائق، وبناء طرق عالیة الجودة  الحكومیة الوطنیة األخرى،

م، واستحداث طرق للمواصالت، ممثل بخط السكك الحدیدیة، وشبكة شاملة من الحافالت والنقل العا

فهي ترى القدس مدینة عالمیة، ومركزًا سیاحیًا وبیئیًا  .سریعة تقطع البالد من الشمال إلى الجنوب

  ).2، ص2016عرفة، ( مالیین مقیم 4ملیون سائح وما یزید على  12وروحیًا وثقافیًا بارزًا، یجذب 

  

إلظهارها بأنها خطة غیر سیاسیة تروج إلى السالم من خالل  2050یسعى واضعو خطة القدس 

 120فهي ترید من الخطة جني  أهداف دیموغرافیة تقول خالف ذلك، الرخاء االقتصادي، إال أنها لها

) 300,000(فرصة عمل بدوام كامل، و )85,000 - (75,000 دوالر إضافیة، واستحداثملیار 

سبة الفقر وجذب المزید من الیهود إلى القدس، وزیادة عدد ، مما یؤدي إلى تقلیل نوظیفة إضافیة

 الیهود القاطنین في القدس، مما یؤدي إلى ترجیح كفة المیزان الدیموغرافي الیهودي مقابل الفلسطیني

  ).3، ص2016عرفة، (

  

 2021إلى عام  2016الحكومة اإلسرائیلیة عن خطة خماسیة تمتد من عام أعلنت 2016 وفي عام 

لتطویر تهوید مدینة القدس تشتمل على مشاریع استیطانیة ومواصالت وقطار هوائي، واآلالف من 

  ).1، ص2018الجزیرة، ( الوحدات االستیطانیة في مدینة القدس

  

  الجمعیات والمؤسسات الصهیونیة العاملة على تهوید القدس4.5 

كان من مهمة الحكومات اإلسرائیلیة استنادًا إلى  1967االستیطان الیهودي في القدس بعد عام 

قرارات وقوانین ضم القدس، واعتبار أن القدس جزء من أرض إسرائیل وعاصمتها األبدیة، وأصبحت 

مهمة االستیطان وتهوید المدینة من مسؤولیات الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة، ورغم ذلك كان هناك 
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ؤسسات الصهیونیة غیر الحكومیة في االستیطان، وتهوید مدینة دور مهم للعدید من الجمعیات والم

  ).96، ص 2001حسین،(القدس، وانتهاك حرمة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة واالعتداء علیها، 

مجال االستیطان ة غیر الرسمیة فعملتفي الجمعیات والمنظمات الصهیونیهذه ظهرت العدید من ف

  .ى المقدسات اإلسالمیة والمسیحیةلوتهوید مدینة القدس واالعتداء ع

  :منظمات الصھیونیة غیر الرسمیةالجمعیات وال4.5.1	
  

  حركة حباد -

، لتكون تیارًا )م1813-1745( تأسست حركة حبادالحسیدیة على ید الحاخام شنیور زلمان مالدي

من الكهنة لیقوموا بخدمة الهیكل، وتربیة البقر األحمر  مستقًال في الحسیدیة، ومهمتها أن تنشئ أجیاالً 

ل الحركة بتنشئة األطفال في قریة إللغاء الدنس، وبذلك تمكن الیهود من دخول الهیكل، وتعم

وحباد هي حركة دینیة عالمیة، وقامت . قرب القدس على أساس متطلبات الدیانة الیهودیة )حاریدیة(

أبو جاللة، ( والتي على أثرها فاز على شمعون بیریس 1996م بتمویل حملة بنیامین نتنیاهو عا

  ).45، ص2016

  

  )منظمة الشباب التصحیحیین( بیتار -

، ولها فروع في العدید من الدول، إضافة لوجودها في 1923هي منظمة صهیونیة تأسست عام 

  ).45ص ،2016أبو جاللة، ( إسرائیل، ومهمتها إقامة الصلوات الیهودیة في المسجد األقصى
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  حركة أمناء جبل الهیكل -

تأسست الحركة الدینیة الیهودیة اإلسرائیلیة المتطرفة التي تدعو وتنادي ببناء الهیكل الثالث مكان 

، وهو محاضر )غیرشون سلمون( ، ومؤسس الحركة وزعیمها1967الحرم الشریف نتیجة حرب عام 

الكردیة، وهو ضابط كبیر في الجیش في الدراسات الشرق أوسطیة ومتخصص في تاریخ الحركة 

وتعهدت هذه . وترى هذه الحركة أن على الیهود إعادة بناء الهیكل للتحضیر لقدوم المسیح. اإلسرائیلي

،  2007نمر،(مكان قبة الصخرة والمسجد األقصى  الحركة بتحریر جبل الهیكل وبناء الهیكل الثالث

  .55)-54ص

  

  إرث الحائط الغربي صندوق -

، كجهة مستقلة إلدارة الحائط 1967أسست هذا الصندوق وزارة األدیان اإلسرائیلیة بعد حرب عام 

الغربي والساحات المطلة علیه واألنفاق المحفورة أسفل الحرم الشریف، یعمل الصندوق على إنشاء 

 ألقصىمؤسسات دینیة حول الحرم، ویدیر المشاریع التي تعمل على توسیع الحفریات أسفل المسجد ا

  ).26، ص2007الهندي، (

  

  )تاج الكهنة(كوهانیم  نظمة عطیرتم -

، وهي أحد األذرع )البحث عن هیكل سلیمان(تحت شعار  1978كوهانیم عام  تأسست عطیرت

، ویعتبر متتیاهو دان هكوكین المستوطن والمقیم في عقبة )غوش أمونیم( للحركة الیمینیة االستیطانیة

 عربیة من خالل نشاطاته المتعددة في البلدة القدیمة، ویسعى لتهوید أحیاء الخالدیة محركها الرئیسي

وبحثه الدائم عن منازل خالیة أو شبه مسكونة، أو أصحابها مقیمون في الخارج أو ال یوجد وضوح 
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للسكان العرب  حول ملكیتها، وتعد هذه الحركة من أكثر الحركات تطرفًا في إسرائیل، واألكثر إزعاجا

  ).88-87، ص2004مصاروة، (وتتلقى هذه الحركة دعم حكومي ضخم دة القدیمة،في البل

  

  )العلم المقدس( ركة توراة كوهانیمح -

ومن  كوهانیم، اتها شبیهة بأفكار عطیرت، أفكار الحركة ومعتقد1979تأسست هذه الحركة عام 

أهداف هذه الحركة دراسة التقالید الدینیة للهیكل وتاریخه، واالستیالء على الممتلكات والعقارات العربیة 

وأعضاء هذه الحركة من الطالب الیهود المتعصبین دینیًا والذین  حیاء العربیة في البلدة القدیمة،في األ

  .173)، ص1997ابر، أبو ج( ال یخدمون في الجیش اإلسرائیلي بناء على أسس دینیة

  

  حركة الشبیبة اإلسرائیلیة -

زعیم الحركة هو ناحمان كهانا شقیق الحاخام مائیر كهانا زعیم حركة كاخ السابق، تقوم نشاطات هذه 

 1983الحركة على دراسة األفكار المتوارثة عن الهیكل والنظام الالهوتي إلسرائیل الكبرى، ومنذ عام 

،  2010العناني،( تقوم الحركة على تنظیم مسیرات وتفتعل الصدام مع الفلسطینیین في البلدة القدیمة

  ).166ص

  

  )عودوا أیها األبناء( سة شوفوبنیممدر  -

عندما استولى عشرات من الشبان العائدین إلى الدین على عدد من المنازل الواقعة  1982أسست عام 

في عقبة الخالدیة في البلدة القدیمة بالقدس وأصبحت هذه المنازل مكان لمن یقضي نصف محكومیته 

ومن أهداف هذه المدرسة تخویف العرب لجعلهم  ین بعنفهم وسلوكهم الفظ،من المجرمین المعروف

  ).90، ص2004مصاروة، ( البلدة القدیمةیغادرون 
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  جمعیة عطارا لیوشنا -

، وحددت أهدافها باالستیالء 1979هي جمعیة إعادة تجدید االستیطان في البلدة القدیمة، وأسست عام 

 یریة وعائالت وأفراد یهود مكانها،على العقارات العربیة في القدس وٕاحالل مؤسسات توراتیة خ

كوهانیم، إال أنها ما زالت تحمل نفس أفكارها وأهدافها، وتعد من  وانقسمت عن حركة عطیرت

 الجمعیات االستیطانیة الناشطة في مدینة القدس، وتتلقى الدعم من المؤسسات الرسمیة اإلسرائیلیة

  ).168-167، ص2010العناني، (

  

  )مدینة الملك داوود( یة إلعادجمع -

وهو نائب القائد السابق لوحدة ) دیفید بئیري( دعلى ی 1986هي جمعیة استیطانیة خاصة أسست عام 

وتهدف هذه لیات االغتیال والعملیات الخاصة، الوحدة العسكریة الخاصة لعم )دفدوفان( القوات الخاصة

ة الروابط الجمعیة إلى استرجاع األراضي وٕاعادة لفت انتباه الیهود إلى مدینة الملك داوود وتقوی

الزعتري ( وتقوم بتشخیص المنازل والعقارات وتشتریها أو تستولي علیها الیهودیة بمدینة القدس،

  ).32، ص2010ومولوني، 

وتضم الجمعیة مجموعة من المتطرفین الذین یتركون حیاة الرفاهیة في المدن اإلسرائیلیة ویأتون للعیش 

وم الجمعیة وتق یها في بلدة سلوان وباب المغاربة،في ظروف خطرة في المنازل التي یستولون عل

ق توسیع عملیات الشراء وتزویر أوراو باالستیالء على المنازل من خالل تجنید السماسرة لذلك، 

  .)90-89، ص2004مصاروة، (الملكیة، وتحظى بدعم حكومي كبیر 
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  )المعهد المقدس( بحاث الهیكلمعهد أ -

هذا ارایئیل، وموشي نایمان، ومیخائیل بن جورین، ویعد  على ید الحاخام یسرائیل 1983تأسس عام 

أحد المؤسسات الكبرى، ویوجد مقره في حارة الشرف التي تم تحویلها إلى حي یهودي أمام المعهد 

ویهتم المعهد . حائط البراق في البلدة القدیمة من القدس، ویحصل المعهد على تمویل من الدولة

ء البحوث األكادیمیة حول إقامة الهیكل، وأعضائه یسعون إلقامة بصناعة وعرض أواني الهیكل، وٕاجرا

  .53)-52، ص 2016أبو جاللة،( الهیكل مكان الحرم الشریف

  

  جمعیة حرس الهیكل -

، وهي جمعیة مسجلة، تهدف إلى نشر المعلومات عن قدسیة جبل 1998أسست حرس الهیكل عام 

وتضع الجمعیة حرس شرف دائم في مداخل الحرم ، )غیر الیهود(الهیكل، ومنع دخول األنجاس إلیه

القدسي الشریف كذكرى لحراس الهیكل األول والثاني، وأسست مدرسة دینیة لدراسة شؤون الهیكل 

  ).31، ص 2007الهندي،( )تسفي روغین( بزعامة الحاخام

  

  :الجمعیات والمؤسسات الرسمیة4.5.2	

هي المؤسسات والجمعیات التي تعمل بصورة رسمیة وتأخذ میزانیتها من الدولة وتشرف علیها 

وزارة البناء : الحكومة، وهذه الجمعیات تقع تحت تأثیر الجمعیات الیمینیة ومن هذه المؤسسات

واإلسكان التي تخصص میزانیة خاصة لتمویل هذه الجمعیات، ودائرة أراضي إسرائیل المسؤولة عن 

وهي شركة حكومیة تقوم بشراء وترمیم المنازل في  )عمیدار(اء وصیانة األراضي التابعة للدولة، شر 

القدس، حارس أمالك الغائبین ودوره الكبیر في تسهیل نشاطات هذه الجمعیات، الصندوق القومي 
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ذي یقوم به إلسرائیل وهو الذراع التنفیذي للجمعیات، والبلدیة التي تتغاضى عن البناء غیر المرخص ال

  ).91، ص2004مصاروة، (المستوطنون وبالمقابل تهدم منازل المواطنین العرب دون ترخیص 

  

  حزاب الیمینیة تجاه مدینة القدسأھداف األ 4.6
  

منذ بدایة تشكل أحزاب الیمین  1967بدأت تتبلور أهداف األحزاب الیمینیة في األراضي المحتلة عام 

) اللیكود( إنشائه بعد تأسیس دولة إسرائیل، وصوًال إلى أهداف تكتلالذي تم ) غاحل( بدءًا من تكتل

برئاسة  2005الذي تم تأسیسه عام ) كدیما( إلى جانب األحزاب الیمینیة األخرى وصوًال إلى حزب

الذي دعا للسالم مع الفلسطینیین لكن دون االنسحاب من ) أرئیل شارون( رئیس الحكومة السابق

،  2013األغا،( قدس عاصمة إسرائیل األبدیة، وال عودة لالجئین الفلسطینیینالضفة الغربیة، وأن ال

  ).140ص

  :بشكل عامأھداف أحزاب الیمین 4.6.1	
  

 .سیادة إسرائیلیة مطلقة على المنطقة من البحر للنهر بما فیها القدس - 

وال یقبل االعتراض أو النقض ورفض أي  ،أرض إسرائیل هي حق أبدي للشعب الیهودي نّ إ - 

والقدس هي عاصمة إسرائیل األبدیة وتحت  ،مشروع أو قرار یعمل على تقسیم أرض إسرائیل

 ).51، ص2007بارود، ( السیادة اإلسرائیلیة الكاملة
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  :بشكل خاص لمدینة القدس الیمین اإلسرائیليأهداف  4.6.2

  :مدینة القدس باآلتي یمكن تلخیص أهداف الیمین اإلسرائیلي في

العمل على أغلبیة یهودیة في مدینة القدس بحیث تكون لصالح إسرائیل في أي اتفاق مستقبلي  .1

 .حول المدینة

 .إیجاد حقائق تمنع تقسیم المدینة .2

العمل على حصار القسم العربي في المدینة وتوطین الیهود من كل الجوانب إللغاء أي احتمالیة  .3

 .أو تسلیم القدس الشرقیة ألي سلطة أخرىإلعادة تقسیم المدینة 

فة الغربیة بتجمعات یهودیة السعي لعزل القدس العربیة من ناحیة جغرافیة عن باقي مناطق الض .4

 .52)، ص2007بارود، (كبیرة 

  

ومن أجل تحقیق هذه األهداف وحتى تخدم األطماع االستیطانیة في المدینة فقد أدرك الیهود أهمیة 

على االستفادة من طبوغرافیة المنطقة من خالل إنشاء مناطق استیطانیة فوق الجبال  الجغرافیا، وعملوا

بارود، (ر لرصد العرب وتحركاتهم، وحتى تشكل منطقة حمایة ودفاع للمستوطنات من جانب آخ

  .52)، ص2007

  

ن أحزاب الیمین القومي والدیني تتفق في موقفها حول القدس، فالقدس عند حزب اللیكود یجب أإن 

تكون موحدة وعاصمة إسرائیل األبدیة وتحت الحكم اإلسرائیلي، وهي جوهر الثقافة الیهودیة، ویرفضوا 

أما حزب إسرائیل بیتنا یؤكد على أن القدس عاصمة إسرائیل األبدیة وهي . بشكل قاطع تقسیم القدس

ل تسریع البناء ملك للشعب الیهودي، وال مفاوضات حول القدس، ویجب تعزیز مكانة المدینة من خال
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- 198ص ،2011خلیفة، ( من أجل ربط المدینة بمدینة معالي أدومیم شرقًا وغوش عتسیون جنوباً 

214.(  

  

حزب االتحاد الوطني یؤكد أن القدس عاصمة إسرائیل األبدیة، ویطالب بالبناء الحر في المدینة 

األجنبیة للقدس، وحق لضمان وحدتها، وضرورة نقل كل المؤسسات والمنظمات العامة والسفارات 

وحزب البیت الیهودي والمفدال یؤكدان أن القدس عاصمة إسرائیل . الیهود في الصالة في جبل الهیكل

أیضًا  یؤكدونوأغودات إسرائیل وشاس  هتوراه األبدیة وال مفاوضات وال تقسیم للقدس، وأحزاب یهودت

ي، وال تفاوض على مدینة القدس وال على أن القدس عاصمة إسرائیل األبدیة وهي ملك للشعب الیهود

  ).228- 215، ص2011خلیفة، ( تقسیم للقدس في أي مفاوضات قادمة

  

  وسائل الیمین اإلسرائیلي لتنفیذ أھدافھ التھویدیة تجاه القدس 4.7
  

 افها التهویدیة تجاه مدینة القدستمتلك األحزاب اإلسرائیلیة الیمینیة العدید من الوسائل لتحقیق أهد

لتنفیذ خططها وسیاساتها، وتسعى من خاللها للتأثیر على المستوى الحكومي وغیر الحكومي والرأي 

، 2013األغا، ( العام، وهناك نوعان من هذه الوسائل تتمثل في المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة

  . )142ص 
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  :المؤسسات الحكومیة 4.7.1
  

  الكنیست اإلسرائیلي -

من خالل قوتها البرلمانیة في الكنیست ولجانه الدائمة بشكل مؤثر على إعداد  تعمل األحزاب الیمینیة

مشاریع وقرارات والتصویت علیها، بما یتالءم مع أهدافها وخططها، وتعمل أیضًا على إفشال القرارات 

وهناك  ).11، ص2012الطائي، ( التي ال تتالءم معها والتي تعارض مواقفها تجاه مدینة القدس

تم  2001، وفي عام 1980)قانون القدس عام ( ن القرارات التي سنها الكنیست حول القدسالعدید م

وٕانه  1967إضافة بند للقانون األساس یقول أن حدود مدینة القدس هي األمر الحكومي من عام 

ممنوع نقل صالحیات السلطات اإلسرائیلیة ألي أجنبي، وأن القدس هي مقر المؤسسات الرسمیة 

  ).24، ص2001الخطیب، ( األجنبیة والقنصلیات

  

  القدس بلدیة -

تعّد بلدیة القدس من الوسائل المهمة التي یستخدمها الیمین في تنفیذ خططه، فهي العامل األساسي 

المسیطر على األرض والذي یقرر كیفیة توزیعها، وهناك آلیات تساعد البلدیة في عملها وتشكل 

، وقانون االستحواذ على األرض ألغراض 1968قانون التخطیط والبناء لعام ( :مصدر قوتها وهي

، وكل هذه اآللیات واألدوات تساعد البلدیة في تنفیذ )عامة، وقانون أمالك الغائبین، والخطة الهیكلیة

، وأیضًا وزارة اإلسكان، التي تعمل على )52، ص 2011مارجلیت،( مهامها وخططها بغطاء قانوني

بالبنى التحتیة للمستوطنات وتسهیل البناء وٕاقرار الخطط االستیطانیة، وقیادة أركان الجیش  االهتمام

  ).5، ص2013مؤسسة القدس الدولیة، ( التي تصادق على كل الخطوات المرتبطة باالستیطان
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 وزارة المعارف  - 

من أجل تحقیق و الصهیونیة، الحركة تعمل الوزارة على إنشاء أجیال إسرائیلیة تؤمن بأفكار ومعتقدات 

من خالل النوادي ب المدارس والجامعات، بزرع األفكار الصهیونیة، تعمل على التأثیر على طال، ذلك

  .11)، ص2012الطائي، ( الریاضیة والثقافیة والتي تمتلكها وتدیرها مختلف األحزاب الصهیونیة

  

 وزارة الشؤون الدینیة - 

الوزارة بكونها  تبر هذه، وتعهانفوذ كبیر فی على إدارة شؤونها، ولها ئیلیةتقوم األحزاب الدینیة اإلسرا 

ویبرز  ،للطوائف الدینیة حافظ على جمیع التعلیماتالوصل بین الحكومة والجماعات الدینیة، وتحلقة 

ل عمل دار الحاخامیة والمحاكم الدینیة التابعة ل واضح في مدینة القدس، حیث تسهنشاطها بشك

  ).144- 143، ص2013األغا، ( الیهودیة في إسرائیللجمیع الطوائف 

  

 االتحاد الوطني لطلبة إسرائیل -

وخاصة فیما  ،وترسیخها ،یبرز االتحاد الوطني بكونه أحد وسائل الیمین اإلسرائیلي في نشر أفكاره

تنفیذ العدید من األنشطة معهم، كما أن یتعلق بمدینة القدس، من خالل انتشار أعضائها بین الطلبة، و 

هناك اتصال كبیر بین التنظیمات العاملة داخل الجامعات وبین األحزاب اإلسرائیلیة، فاألحزاب 

  ).144، ص2013األغا، (مارس نشاطات واسعة داخل الجامعات اإلسرائیلیة ت
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 )دور العبادة( الكنیس - 

ویعمل الكنیس على  السیاسیة وشرح األفكار الصهیونیة، المحاضراتوٕالقاء تبر الكنس مكان للعبادة تع

 ض حركات الشبیبة، والمدارس الدینیة، ویعمل على إصدار النشرات والمطبوعاتاإلشراف على بع

  ).144، ص2013األغا، (

  

 دار الحاخامیة - 

عدیدة واح هي مؤسسة شبه حكومیة معترف بها من قبل الحكومة اإلسرائیلیة، وتستمد سلطتها إلى ن

 أشخاص نصفهم من الیهود الشرقیین ویتكون مجلس الحاخامین من عشرة من حیاة السكان الیهود،

والنصف اآلخر من الیهود الغربیین، ولكل مجموعة رئیس یسمى الحاخام األكبر ویتم انتخابهم كل 

. حاكم الدینیةات الصادرة عن المخمس سنوات، وتمثل دار الحاخامیة المحكمة العلیا لالستئناف للقرار 

یؤثر حاخامات دار الحاخامیة بشكل كبیر على الرأي العام اإلسرائیلي العتبارهم رجال دین وكلمتهم 

العدید من  یمكن القول أن هناكو  ).255، ص 2006الشرعة وبركات،( لها صداها في الرأي العام

  .الجیش والشرطة والقضاءالمؤسسات الحكومیة التي تساعد الیمین على تحقیق أهدافه التهویدیة مثل 

  

  :المؤسسات غیر الحكومیة4.7.2	

 ت والحركات الیمینیة االستیطانیةالمنظما - 

یعد الیمین اإلسرائیلي من الدعاة إلى االستیطان وتوسیعه في كافة األراضي المحتلة، وهناك العدید من 

الحكومة والجیش ومن س بدعم من الجمعیات والمنظمات التهویدیة التي تعمل على تهوید مدینة القد

  .)كوهانیم، جمعیة إلعاد حركة غوش أمونیم، حركة أمناء جبل الهیكل، منظمة عطیرت( الحركات هذه
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 جمعیات الصداقة - 

تعمل األحزاب اإلسرائیلیة على لعب ادوار خارج إسرائیل، وتحاول ربط یهود العالم بها، ومحاولتها 

الموجهة، واإلذاعات الصحف،  أرض اآلباء من خالل وسائل عدیدة مثل إقناعهم بالعودة إلى

عالقات التعمل على نسج والمراكز الریاضیة وهي الكنائس، و المدارس الیهودیة في عدد من الدول، و 

  ).11، ص2012الطائي، ( بین الیهود في العالم من خالل تلك الجمعیات

  

 الصحافة - 

لصحف، تسعى من خاللها للتأثیر على الرأي العام وٕاحداث األثر تمثل غالبیة أحزاب الیمین عدد من ا

الذي یتالءم مع أهدافها وطموحاتها، وخاصة بما یتعلق بمدینة القدس، ومن بین صحف الیمین 

حیروت یومیة بالعبریة، والحریة شهریة بالعربیة، وهیازدن شهریة باإلنجلیزیة، ولبرتاتي ( اإلسرائیلي

  ).146، ص2013األغا، ( )الرومانیةتصدر كل شهرین باللغة 

  

  الممارسات واإلجراءات التھویدیة لمدینة القدس  4.8
  

مهمة  2017لعام  1996ترى الباحثة أن فترة الممارسات واإلجراءات التهویدیة لمدینة القدس من عام 

توقیع جدًا، ألنها سنوات بالغة الخطورة على المدینة من حیث تعرضها للتهوید، ألن إسرائیل انتهزت 

الدول، مما أعطاها ضوءًا أخضرًا لالستفراد  تبعها من اعتراف وتطبیع مع بعض اتفاقیة أوسلو وما

  .بالمدینة المقدسة وٕاتمام تهویدها وطمس هویتها العربیة واإلسالمیة
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أولها : فقد تركز التهوید للمدینة المقدسة منذ الیوم األول الحتاللها من خالل ثالثة مسارات متوازیة

وثانیها تفریغ األحیاء  ة بمقدساتها اإلسالمیة والمسیحیة،إیجاد مدینة مقدسة موازیة للبلدة القدیم

ها بالعائالت الیهودیة المتدینة والحد من قدرة واستبدال لمحیطة بالمسجد األقصى من سكانهاالفلسطینیة ا

 القدس كمدینة یهودیةیج لمدینة وثالثها الترو  ل للمسجد األقصى والبلدة القدیمة،الوصو  الفلسطینیین من

  .169)، ص2017أبو عرفة، (

  :1996-2017الممارسات واإلجراءات التھویدیة لمدینة القدس من عام  4.8.1
  

  تغییر حدود القدس ومعالمها - 1

وعزلها عن  لضم القدس والمناطق المحیطة بها قامت إسرائیل بإصدار مجموعة من القرارات والقوانین

على  بقیة األراضي الفلسطینیة، والحد من الوجود العربي الفلسطیني فیها، وصادق الكنیست اإلسرائیلي

ر الكنیست اإلسرائیلي قرار أن م أقّ 1980ففي عام  .مشاریع تتعلق بضم القدس، وتوسیع حدود بلدیتها

ــــد المدینع حدو ــالقدس الموحدة هي عاصمة إسرائیل األبدیة، وأدى ذلك لتوسی ـــ ــــ ــــ إلى  2)كم(6,5ة من ـــ

  .12)، ص2010دائرة شؤون القدس، ( 2)كم112(

  

ر المخطط قّ أُ  2005وفي عام  ،2)كم130( فأصبحت تم توسیع حدود المدینة 1993وفي عام 

 الذي یعمل على توسیع الحدود الغربیة للمدینة بحوالي 2020)-2000( الهیكلي لمدینة القدس

 ة، وصنف حواليقي من المدینة على أنه مناطق مبنیأكثر من نصف الجزء الشر وصنف  %40)(

ن تصنیفات إ. البناء فیها على الفلسطینیین كمناطق خضراء وساحات عامة یمنع%) 24,4(

جزاء ضم أد روعي عند توسیع حدود البلدیة وق ضي تتغیر وفق الحاجة اإلسرائیلیة،استخدامات األرا

أن تكون خالیة من السكان قدر اإلمكان، األمر الذي ساهم في توفیر نفوذهاو من المناطق ضمن 
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اسحق ( احتیاطي من األراضي لصالح البرامج االستیطانیة الیهودیة داخل حدود بلدیة القدس

  .22)-21، ص 2012وخلیلیة،

  

 االستیطاني الذي تم الحدیث عنهما E1المصادقة على مشروع بناء القدس الكبرى، ومشروع إّن 

بتغییر معالم المدینة العربیة واإلسالمیة وتهویدها  یل في الجزء السابق من الدراسة، قد قامابالتفص

أصدرت الحكومة اإلسرائیلیة قرارًا  2008وفي عام  .170-173)، ص 1998غازي،( تدریجیاً 

 2009وفي عام  ،یهود الذین استولوا علیهاسماء البأ )حي الشرف(بتسجیل العقارات الفلسطینیة في 

رت لجنة القدس للتخطیط والبناء اإلسرائیلیة خطة لزیادة الوجود الیهودي في المدینة، وهذه الخطة أقّ 

، وهي تتضمن تدمیر السوق )خاتم سلیمان( جزء من خطة هیكلیة كبرى للبلدة القدیمة تحت مسمى

، وٕاقامة مجمع یتكون من فندق ومركز )سوق الحسبة(یني المركزي للخضار المعروف باسم الفلسط

  ).17- 15، ص 2010دائرة شؤون القدس،( تجاري

  

لى تطبیق مخطط صهیوني خطیر یعرف  إ ضمن إطار أوسع سعت قوات االحتالل اإلسرائیلي

یمتد المشروع  من حائط البراق إلى باب . بهدف ضم البلدة القدیمة وما یحیطها) الحوض المقدسب(

حي (ة في البلدة القدیمة، ویتضمن االستیالء على الكثیر من األراضي الوقفیة اإلسالمیة مثل الزاهر 

مكانه، ) مدینة داوود( في سلوان، والتي تسعى بلدیة القدس اإلسرائیلیة لتنفیذ مشروع ما یسمى )البستان

أعلنت بلدیة القدس اإلسرائیلیة عن خططها لبناء حدیقة وطنیة على أنقاض البیوت  2004فمنذ عام 

منزل  (88) عائلة مقدسیة تسكن في (134) ، استلمت2009المقدسیة في المنطقة، وفي أوائل

  .22-23)، ص 2012اسحق وخلیلیة،( إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخیص
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وحدة سكنیة وكنیس في منطقة  21)( مشروع مخطط بلدي لبناء ، 2005أقرت بلدیة االحتالل في عام

وتم هدم ما یزید عن عشرة مباني بما في  ،دونم 3,8)( بالقرب من باب الساهرة بمساحة )برج اللقلق(

عمدت سلطات االحتالل إلى  2008وفي عام . ذلك وحدات سكنیة ومركز لذوي االحتیاجات الخاصة

كما . في البلدة القدیمة الواقع بین باب القطانین وباب السلسلة) یتسحاق أوهیل( إعادة افتتاح كنیس

قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي بتغییر أسماء المناطق الفلسطینیة وتحویلها إلى أسماء كنعانیة، 

ومدینة سلوان إلى  ي وادي حلوة إلى معالیه ار دافیدسم حافقد تم تغییر  ،واالدعاء بأنها أسماء عبریة

والمسجد األقصى إلى هار  )مرتفع السالم( مدینة داوود، وحي عین اللوزة إلى معالي هشالوم ر دافیدعی

دائرة ( ، وحي الشیخ جراح إلى شمعون هتسدیك، وحارة الشرف إلى الحي الیهودي)جبل الهیكل( هبیت

  .17-19)،  ص 2010شؤون القدس،

  

لسطینیین بدءًا من البلدة القدیمة ووصوًال إلى أحیاء إحالل السكان الیهود مكان السكان العرب الفلقد تم 

وٕانشاء مدینة أثریة مطابقة للوصف  ،ورأس العامود ،وسلوان ،والطور ،والشیخ جراح ،واد الجوز

وفي ضاحیة سلوان وأجزاء من الحي  ،جنوب المسجد األقصى المبارك) ألورشلیم المقدسة( التوراتي

واستكمال مخطط التواصل الجغرافي بین البؤر االستیطانیة في البلدة  ،اإلسالمي في البلدة القدیمة

) التلة الفرنسیة( القدیمة ومحیطها، وبین المستوطنات الموجودة على أطراف مدینة القدس كمستوطنة

في الجنوب، من خالل ) تل بیوت( االستیطانیة في الشرق، ومستوطنة E1)( في الشمال، وكتلة

فافیة المصممة، ومن خالل خط سكة الحدید الذي تواصل حكومة االحتالل شبكات من الطرق االلت

  .19)، ص 2010دائرة شؤون القدس،( بنائه وقد شارف على االكتمال
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من خالل كل ما سبق أن مخطط الحوض المقدس هو جزء من المخطط اإلسرائیلي  یمكن استنتاج

ها، وتغییر مالمحها التاریخیة والحضاریة الشامل والمبرمج لالستیالء على القدس وٕاخالئها من سكان

  .والثقافیة والدینیة، وٕاعادة كتابة تاریخها، وتزویر الحفریات واآلثار لتصبح مدینة یهودیة المعالم

  

  عزل القدس عن محیطها الفلسطیني - 2

بشكل ممنهج ومدروس، سیاسة محاصرة المدینة  1967نفذت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة منذ عام 

المقدسة والمراكز السكنیة الفلسطینیة فیها بأطواق استیطانیة یهودیة، حیث استولت حكومة االحتالل 

من األراضي %) (10من أراضي القدس العربیة، ومنعت الفلسطینیین من استخدام ) (86% على

ة مستوطن(17)  حاطتها بطوق آخر منأحیًا یهودیًا في القدس المحتلة،  11)( المتبقیة، وأنشأت

، 2010دائرة شؤون القدس، ( ألف مستوطن (200) یهودیة، إلى أن بلغ عدد الیهود تقریبًا حوالي

  ).21ص

  

ها ؤ یمكن تقسیم المستوطنات اإلسرائیلیة في مدینة القدس ومحیطها إلى ثالثة أطواق رئیسیة تم بنا

  :وهي كما یلي ،وحتى اآلن 1967طوقًا وراء طوق منذ عام 

  

هدفت إسرائیل من خالل هذا الطوق إلى محاصرة البلدة القدیمة في  :األولالطوق االستیطاني  - 

القدس الشرقیة واألحیاء العربیة المجاورة لها، للعمل على تفتیتها وٕاخالئها من السكان الفلسطینیین 

یمتد هذا الطوق من الحي الیهودي داخل البلدة القدیمة جنوبًا، والحدیقة الوطنیة . على مراحل

مدینة ( وسیتم الربط بین القدس الشرقیة والغربیة بمشروع بسور البلدة من الشرق والجنوبطة المحی

  .44)-42، ص 2001الخطیب،) (الحوض المقدس( ، ویشمل ما یسمى)الملك داوود
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یمتد هذا الطوق على طول األراضي الواقعة ضمن حدود أمانة  :الطوق االستیطاني الثاني -

القدس، ویشمل العدید من األحیاء السكنیة، ویشكل قوسًا یحیط بمدینة القدس العربیة من الجهات 

الجنوبیة والشرقیة والشمالیة، وقد أقامت السلطات اإلسرائیلیة العدید من المستوطنات في إطار هذا 

اشكول، سانهدریا، النبي یعقوب، معلوت  رامات: وهي 1985 عام  حتى 1970الطوق منذ عام 

عمران، (همفتار، عطاروت  راموت، غیلو، غفعات بیوت تل ،دفنا، التلة الفرنسیة، الجامعة العبریة

  ).74، ص2009

  

مشروع القدس (شرعت إسرائیل بالطوق الثالث تحقیقًا لمشروعها  :الطوق االستیطاني الثالث - 

، ویهدف هذا المشروع إلى ضم مساحات جدیدة من األراضي تتراوح مساحتها بین )الكبرى

ألف عربي، من المدن والقرى التي تدخل في نطاق هذا  (250)، ویقطنها نحو )2كم500- (400

، وبیت جاال، وبیت ساحور وحتى أطراف مدینة مدینتي رام اهللا والبیرة، وبیت لحم: المشروع

قریة عربیة، وباالنتهاء من هذا المشروع تكون إسرائیل قد شطرت ) (60الخلیل، باإلضافة إلى 

في إطار هذا الطوق أقیمت العدید من 188). ، ص 2001المحامید،( الضفة الغربیة إلى شطرین

روش تسوریم، ألیعازر، أفرات، تكواع، ألكانا، كندا بارك، كفار عتسیون، : المستوطنات وهي

 حداشا، جفعون، ألموغ، أدومیم، أدومیم أ، أدومیم ب، أدومیم ج، بیت حورون، هار جیلو، جفعات

، 2009حماد، ) (رأس العامود(، خطة إقامة حي معالیه دافید )جبل أبو غنیم(همتوس، هارحوما 

 ).97ص
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 السیطرة على الحیز المكاني  - 3

شهدت القدس إجراءات استعماریة استیطانیة مكثفة بغرض فرض الهیمنة وتغییر معالم المكان جغرافیا 

. 2017وحتى عام 2000 ودیموغرافیا، منذ دخول أرئیل شارون إلى ساحات الحرم القدسي عام 

ت على إحاطة المدینة من جمیع الجها 2000تركزت اإلجراءات التهویدیة منذ انتفاضة األقصى عام 

بمستعمرات إسرائیلیة قابلة للنمو والتكامل معا، من أجل تشكیل حاجز یعمل على عزل المدینة عن 

بقیة أجزاء الضفة الغربیة، وعلیه صادقت حكومة االحتالل على بناء جدار الفصل العنصري عام 

و حلو، أب( لیمنع اتصال القدس بباقي أجزاء الضفة الغربیة، والذي تم االنتهاء من تنفیذه 2002

  ).119، ص2010

  

وحتى الیوم وشملت تلك  2000قامت قوات االحتالل بتصعید إجراءاتها االستعماریة منذ عام 

اإلجراءات المكان بكل عناصره، فقد دمرت البیئة الزراعیة، وصادرت األراضي، وهدمت المنازل، 

وقطعت أوصال المناطق ببناء الطرق، وشّددت من حصارها حول القدس وفرضت قیود على حریة 

ة البناء من خالل قیود التنقل من خالل الحواجز الثابتة والمتحركة حول المدینة، وحّددت من عملی

أبو حلو، (وقوانین، وغیرها الكثیر من اإلجراءات لتهوید المدینة وطمس المعالم العربیة الفلسطینیة فیها 

  ).119، ص2010

  

  جدار الفصل العنصري  - 4

أعلنت الحكومة اإلسرائیلیة قرارها الرسمي بإقامة جدار الضم على طول الخط األخضر، حیث مّر 

 ، وذلك في حزیران عامDوالرابعة سموها  A.B.Cالجدار بأربع مراحل، ثالث منها أطلق علیها 
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من مساحة %) 58(جدار فاصل یقطع أراضي الضفة الغربیة قطعًا، ویعمل على التهام وهو  2002

  ).103، ص2010زناتي، (الضفة الغربیة 

  

وال یمكن فصل النشاط االستیطاني عن جدار الفصل العنصري بما یتعلق بالقدس؛ ألنه یهدف إلى 

إلحاق المزید من السیطرة على القدس العربیة، وتسریع حركة المستوطنین، وتشجیعهم على السكن في 

ما في الجدار هو المنطقة العازلة وغالف القدس التي المستوطنات ضمن منطقة القدس، وأخطر 

من مساحة الضفة الغربیة إلى إسرائیل، واعتبار أكثر من ربع ملیون من %) (20ستؤدي إلى ضم 

السكان الفلسطینیین غرباء، ویمنعون من التنقل بین قراهم ومدنهم إال بعد الحصول على تصاریح 

ین من شمال القدس وجنوبها، ویمتد المقطع الشمالي یشمل الجدار في القدس مقطع. دخول مسبق

كیلو مترات من جنوب بلدة بیتونیا غربًا وحتى مخیم قلندیا شرقًا، المقطع الجنوبي یمتد  10)(بطول 

،  2009حماد،( من مدخل بیت لحم غربًا وحتى بلدة بیت ساحور شرقي جبل أبو غنیم شرقاً 

  . 102)ص

  

، بحیث یعمل )القدس الكبرى(ل استیطانیة، تشكل ما یسمى حدود ویضم الجدار حول القدس ثالث كت

قریة یسكنها نحو ) (27الجدار على تقطیع أوصال التجمعات العربیة حول القدس، والتي تشكل 

ألف فلسطیني، ویحولها إلى خمس غیتوهات محاطة بالجدران والطرق االلتفافیة والمستوطنات ) 100(

الشمالیة للقدس وتضم، قرى الجیب وبیرنباال وقلندیا وبیت حنینا، والثالث  یقع اثنان في الجهة. الیهودیة

في الجهة الشمالیة الغربیة، ویضم، قرى الطیرة وبیت دقو وبیت اكسا وبدو وبیت سوریك والقبیبة 

أما الغیتو الشرقي فیضم، عناتا . وقطنة وأم اللحم وبیت عنان وبیت لقیا وبیت سیرا وخربة المصباح
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أما الغیتو الخامس یقع جنوبي شرقي القدس ویضم، العیزریة . عفاط وضاحیة السالم والزعیمومخیم ش

  ). 29، ص 2010دائرة شؤون القدس،(وأبودیس والسواحرة الشرقیة والشیخ سعد 

  

  :تتلخص أهم آثار الجدار بما  یلي

شمال القدس وجنوبها ویشكل غالفًا للقدس ویعزل ) 2كم 225(یبلغ طول الجدار حول القدس  - 

  .القدس الشرقیة عن الضفة

  .ألف فلسطیني مقدسي عن الضفة  (250)یعزل الجدار - 

  .إلى إسرائیل 2)كم (325 یضم الجدار - 

  .ألف فلسطیني یحملون الهویة المقدسیة عن القدس (50)یعزل الجدار  - 

  .طنات الواقعة الیوم خارج بلدیة القدس إلیهاضم معالي أدومیم وجفعات زئیف وجمیع المستو  - 

  .كفر عقب، منطقة مطار القدس: إخراج قرى عربیة من حدود البلدیة مثل - 

  ).130، ص 2010أبو حلو،( فقط 22%)-%(35خفض تعداد الفلسطینیین في المدینة من  - 

ن خارج یتیح الجدار لحارس أمالك الغائبین أن یستولي على أمالك الفلسطینیین الذین یسكنو  - 

 الجدار، ونتیجة ذلك ُسِلبت أراضي الفلسطینیین وممتلكاتهم، التي انتقلت لحارس أمالك الغائبین

  ).22، ص 2009تفكجي،(

  

  تغییر الوضع الدیموغرافي في المدینة  - 5

، حیث فرض اإلسرائیلیون احتاللهم العسكري بالقوة 1967بدأ الصراع الدیموغرافي في القدس بعد عام 

الشرقي من المدینة، ومارست قوات االحتالل مخططات عدیدة، فقامت بسیاسة الترحیل على القطاع 

التدمیر الكامل لحارة المغاربة  التي كانت أولى خطواتها) الترانسفیر(الجماعي للسكان الفلسطینیین 
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ى األراضي التي كانت تقوم علیها واالستیالء عل 1967وترحیل سكانها بعد هدم منازلهم في عام 

مواطن من حارة   (5500)ستبدالها بمباني للیهود، وتوسیع الحائط الغربي للبراق الشریف، وطردوا

أبو (وٕاقامة البؤر االستیطانیة األولى دونمات داخل أسوار المدینة،  110)(الیهود، والسیطرة على نحو 

  ).104، ص2010حلو، 

  

الذي یهدف إلیجاد أغلبیة یهودیة فیها، إال  وعلى الرغم من هذا التوجه اإلسرائیلي داخل البلدة القدیمة،

أن هذا التوجه قد فشل، ألن نسبة المواطنین العرب في البلدة القدیمة هي الغالبة، ولم تتعدى نسبة 

والجدیر ذكره أن عدد المقدسیین . ، كما یقدرها خبراء الدیموغرافیا الفلسطینیین%)9(الوجود الیهودي 

لیصل إلى ما  1967ألف قبل احتالل القدس عام  50000)( في القدس القدیمة قد انخفض من

رافي إال أن الفشل اإلسرائیلي في إیجاد خلل دیموغ. ألف تقریبًا بعد احتالل المدینة) 33000(مجموعه 

  ).73، ص 2004مصاروة،(لصالح الیهود هناك كان واضح 

  

القدیمة، من خالل تهجیر السكان عملت إسرائیل على إیقاف النمو السكاني الفلسطیني في البلدة 

ومصادرة األراضي وعملیات الهدم والمنع من اإلقامة، وقامت بتقدیم إغراءات ومعونات مادیة 

لإلسرائیلیین من أجل تشجیعهم على االستیطان بالمدینة، ودفع السكان الفلسطینیون وٕاجبارهم على 

بتنفیذ سلسلة من اإلجراءات لجعل إقامة  وقامت الحكومة اإلسرائیلیة. الهجرة خارج البلدة القدیمة

الفلسطینیین بالبلدة متردیة، من خالل غیاب الخدمات البلدیة العامة، ومنع المقدسیین من ترمیم 

  .107)، ص 2009حماد،(منازلهم أو بناء منازل جدیدة، وخلق أزمة سكنیة 
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نظیم والبناء في المدینة المقدسة، وتبنت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة سیاسة خاصة فیما یتعلق بالت

أخضعت العتبارات سیاسیة، تحددها التوجهات السیاسیة اإلسرائیلیة العلیا، القائمة على نهب أراضي 

المقدسیین، وتقیید النمو الدیموغرافي الفلسطیني، ومكافحة البناء المقدسي في المدینة، وفق سیاسة 

، لمراقبة التوازن السكاني في المدینة، بحیث ال یزید 1973وقانون التوازن الدیموغرافي الذي طبق عام 

%) 86(، وعلى هذا األساس طبقت سیاسة منع البناء على %)(24عدد سكانها من الفلسطینیین عن 

  ).48، ص2010دائرة شؤون القدس، (من أراضي القدس المحتلة 

ود بلدیة القدس خالل فترة أقل استطاعت إسرائیل تحقیق توازن دیموغرافي في المنطقة التي ضمتها لحد

من ثالثین عامًا حیث قدر عدد الفلسطینیین في حدود بلدیة القدس وفي الشطر الشرقي فقط نحو 

ألف یهودي، وانخفضت نسبة األراضي التي یملكونها  165)(ألف فلسطیني مقابل نحو  170)(

  .105)، ص2010أبو حلو، (2006 عام (10%) إلى أقل من  1967عام %) 100(من

ووفقًا للسیاسة اإلسرائیلیة من المتوقع أن یصل عدد السكان الفلسطینیین داخل حدود بلدیة القدس 

ألف فلسطیني، بینما سیرتفع  376)(إلى حوالي  2020اإلسرائیلیة المصطنعة للقدس المحتلة عام 

ألف  (200)ألفا، بما في ذلك نحو ) (650 عدد اإلسرائیلیین في القدس الغربیة والشرقیة إلى

مستوطن، یقیمون في مستوطنات یهودیة، أقیمت على أراضي فلسطینیة مصادرة في القدس الشرقیة، 

أما المقدسیون خارج البلدة القدیمة، والعالقون داخل الجدار العنصري، . وضمت لحدود بلدیة القدس

  ).48، ص 2010دائرة شؤون القدس،) (ألفاً  260ألفًا إلى  (240فتتراوح أعدادهم ما بین 

  

  تهجیر المقدسیین وسحب حق اإلقامة في القدس  - 6

لعدد جرت الحكومة اإلسرائیلیة إحصاًء عقب الضم اإلسرائیلي للجزء الشرقي من مدینة القدس، أ

، ونتیجة لذلك اإلحصاء حرمت آالف المواطنین من أهالي المدینة الحصول على 1967السكان عام 
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الفلسطینیین الذین یقطنون الحي الیهودي الذي بلغ عددهم  الهویة بسبب تواجدهم خارجها، وطردت

وأقدمت سلطات االحتالل اإلسرائیلي على سحب بطاقات الهویة لعدد كبیر من . نسمة) (6500حوالي 

المواطنین المقدسیین، وهذا أدى إلى حرمانهم من دخول مدینتهم وفقدان حقهم الشرعي باإلقامة في 

من یقیم خارج البالد لمدة تتجاوز سبع "أن  1974لعام ) أ/11( ئیليالقدس، ونّص القانون اإلسرا

  ). 33-32، ص 2010زناتي،" (سنوات بشكل متواصل، فإنه یفقد حقه في اإلقامة الدائمة في القدس

  

ألف فلسطیني ) 50(على األقل، هناك  1993وعام  1967الدراسات إلى أنه ما بین عام تشیر 

وهي من درة بطاقة الهویة من أبناء القدس وقد قامت إسرائیل بمصا. القدسهاجروا أو ُهّجروا من 

بطاقة هویة وحرمان ) (689، تم سحب 1996وفي عام . أنواع التطهیر العرقي التي تنفرد بها إسرائیل

وقد رفضت بلدیة . 1997بطاقة في العام   (358)أصحابها من كامل حقوقهم وتم سحب حوالي

، 2012اسحق وخلیلیة، (مولود ضمن بطاقات الهویة التابعة لذویهم  10000)(القدس تسجیل حوالي 

) 14,263(بطاقات اإلقامة من 2012 و  1967وقد سحبت إسرائیل ما بین عامي ). 54ص

 2012وسحبت بین عامي ). 11، ص2014درزي، (2012 شخصًا في عام ) (116مقدسیًا، منهم 

  . 10)، ص2015رزي وٕابراهیم، د(مقدسي  241)(بطاقات اإلقامة من  2013و 

، 2016مؤسسة القدس الدولیة، ( مقدسیین) (107بطاقة اإلقامة من سحبت  2014في عام و  

أسرى مقدسیین لتنفیذهم عملیات ضد االحتالل ) 4(بطاقة اإلقامة من  2016، وسحبت عام )18ص

مؤسسة ( 2017بطاقة هویة عام ) 17(، وسحبت أكثر من )86، ص2016، مؤسسة القدس الدولیة(

  ).11، ص2018، القدس الدولیة

  



 

108 

 

إّن التهجیر البطيء للسكان المقدسیین من خالل تجریدهم من حق المواطنة، قد أصبح أكثر فاعلیة 

، عندما تبنت وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة قانونًا لم تعلن عنه 2000/2003وحتى عام  1995منذ العام 

للسكان ینص على سحب حق المواطنة من أي مقدسي انتقل للسكن خارج حدود بلدیة القدس، وأي 

مواطن مقدسي ال یستطیع إثبات مكان إقامته في القدس سیفقد حق إقامته في القدس وكل من غادر 

وتشیر بیانات وزارة اإلعالم الفلسطینیة أن عدد . ازدواج الجنسیةالمدینة للدراسة أو العمل أو 

أبو (فردا ) 8269(بلغ نحو  2004وحتى عام  1976المقدسیین الذین فقدوا حق المواطنة من عام 

  ). 117، ص2010حلو، 

  

قانون (، أطلقت علیه اسم 2003أصدرت سلطات االحتالل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل عام 

والذي  2006، وصادقت علیه محكمة العدل العلیا اإلسرائیلیة عام )المواطنة والدخول إلى إسرائیل

ممن تزوجوا من أبناء الضفة الغربیة لم الشمل وٕاجبارهم على العیش منفردین  48یمنع فلسطیني عام 

أمرًا لتضییق الخناق  2006سرائیلي عام وأصدر وزیر الداخلیة اإل. كل في مكان إقامته قبل الزواج

على المقدسیین یقضي بسحب حق المواطنة من أعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني المقدسیین إذا 

  ). 118، ص2010أبو حلو، (لم یقدموا استقالتهم من المجلس خالل شهر 

  

حد الوسائل المعتمدة مما سبق تعتبر سیاسة تهجیر الفلسطینیین وسحب حق اإلقامة من مدینة القدس أ

لدى سلطات االحتالل اإلسرائیلي؛ من أجل خلق واقع جدید یكون فیه الیهود النسبة الغالبة في مدینة 

القدس، وقد وضعت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة لدولة االحتالل مخططات من أجل ذلك، واتبعت 

  ).108، ص2009حماد، ( العدید من الممارسات من اجل تهوید مدینة القدس
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  االعتداء على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في مدینة القدس  - 7

قامت إسرائیل بالعدید من اإلجراءات غیر األخالقیة ضد األماكن المقدسة اإلسالمیة والمسیحیة بهدف 

تدمیرها، وتشویه الطابع الحضاري لمدینة القدس، وٕازالة األماكن المقدسة والقضاء على ما تمثله هذه 

  ).12، ص1997أبو جابر، ( األماكن من ارتباطات إسالمیة ومسیحیة بالمدینة المقدسة

  

  االعتداءات على المقدسات اإلسالمیة -

كانت المقدسات اإلسالمیة وما زالت هدًفا رئیسًا لتهوید مدینة القدس، فسعت السلطات اإلسرائیلیة 

لمسجد األقصى، واألماكن المحیطة به، لما لطمس معالمها، والسیطرة علیها، وركزت اعتداءاتها على ا

یمثله من أهمیة دینیة وتاریخیة وحضاریة للمسلمین، وألنه أكبر المعالم التي تعطي طابع إسالمي 

  ).18، ص2016أبو جاللة، (للمدینة 

  

قام أرئیل شارون رئیس الوزراء في تلك الفترة، باقتحام المسجد األقصى مدعومًا  2000وفي عام 

یرة من الشرطة وحرس الحدود والجیش، األمر الذي أدى إلى اندالع اشتباكات في باحات بقوات كب

، 2010دائرة شؤون القدس، ) (انتفاضة األقصى(المسجد األقصى، واندالع االنتفاضة الثانیة 

  ).36ص

فاالنتهاكات اإلسرائیلیة بحق المسجد األقصى تزداد یومًا بعد یوم، فالشرطة اإلسرائیلیة والجنود وأجهزة 

المخابرات ال یخلو یوم وال لیلة من انتهاكهم لحرمة المسجد وجلوسهم وتصرفاتهم البذیئة على أبواب 

رهم من باب المغاربة المسجد وساحاته، وٕاقدام المؤسسات الصهیونیة على إدخال المستوطنین وغی

وقامت السلطات . وحمایتهم من قبل أجهزة الشرطة والجیش في جوالتهم الیومیة داخل المسجد األقصى

اإلسرائیلیة بعزل المسجد األقصى عن المباني المجاورة من خالل وضع أسالك شائكة مكهربة وضع 



 

110 

 

ًال أو ضربًا أو اعتقاًال أو المنع من علیها كامیرات مراقبة، وانتهاك حقوق المصلین واالعتداء علیهم قت

الدخول والتفتیش على األبواب والتوقیف وحجز الهویات والمعاملة السیئة، واالعتداء على األطفال 

  ). 72، ص2008بكیرات، (والنساء، ومنع المرابطات من دخول المسجد األقصى 

  

حریة الوصول إلى (ة فسنت قانون قامت إسرائیل بإصدار العدید من القوانین لتهوید األماكن المقدس

ونتیجة للقوانین . كي تسمح بدخول الیهود إلى ساحات المسجد األقصى والصالة فیه) األماكن المقدسة

التي سنتها بدأت إسرائیل بأعمال الحفریات أسفل المقدسات اإلسالمیة وباألخص أسفل المسجد 

تسعى إسرائیل إلى افتتاح كنیس . ن المقدسةاألقصى، وخالفت بذلك قوانینها التي تمنع المس باألماك

وتنتشر الحفریات في العدید من المواقع في المنطقة التي تطلق علیها ، یهودي أسفل المسجد األقصى

  ).46، ص 2009الهندي، ( )الحوض المقدس(

  

، وهذه الحفریات تشكل خطرًا 1967الحفریات تحت المسجد األقصى وفتح األنفاق منذ العام بدأت 

یقیًا یحیط بالمسجد األقصى وأروقته وجدرانه، ویهدد خطرها منازل المواطنین الموجودة في مناطق حق

الحفریات، وتقوم سلطات االحتالل بحفر األنفاق وتمنع أعمال الترمیم للمسجد األقصى والمباني 

ها للسقوط المجاورة له في البلدة القدیمة، وهذا یؤدي إلى تصدع أساسات المباني وجدرانها، ویعرض

  .16)، ص2013حسین، (والدمار 

  

) التنكزیة(قامت إسرائیل باالعتداء على المدارس التاریخیة والدینیة مثل انتهاك حرمة المدرسة 

وتحویل العمریة ) العمریة والبكریة(وتحویلها إلى مقر لجیش الدفاع اإلسرائیلي، وانتهاك حرمة المدرسة 

إلى ) القلعة(یل مسجد إلى مدرسة ابتدائیة تابعة لبلدیة القدس والبكریة إلى مدرسة للمعاقین، وتحو 



 

111 

 

إلى كنیس یهودي، واالعتداء على المقابر اإلسالمیة فقد ) النبي داوود العثماني(متحف وتحویل مسجد 

إلى منتزه وقامت ببناء فنادق على معظمها وتدمیر العشرات من قبور ) مأمن اهللا(تم تحویل مقبرة 

 ومنع الدفن في هذا الجزء ) الرحمةباب (الصالحین والمجاهدین فیها، وجرف الجزء الجنوبي من مقبرة 

قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي في عام . ومنع الدفن فیها) المالحة وعین كارم(وتدمیر مقبرة 

وصادرت إسرائیل . 1930على هدم فندق األوقاف الذي بني على ید أمین الحسیني عام  2008

دونم ) 100000(، والتي بلغت أكثر من معظم األراضي الوقفیة على المسجد األقصى وقبة الصخرة

  .75)-73، ص2008بكیرات، ( وأقامت علیها مستوطنات

  

  االعتداءات على المقدسات المسیحیة -

ممنهج، یركز على االستفادة قدر  يتتعرض المقدسات المسیحیة في مدینة القدس إلى اعتداء إسرائیل

قام المستوطنون بمحاولة إضرام  1995اإلمكان من أمالك الكنائس المسیحیة في القدس، ففي عام 

دخل جندي إسرائیلي وأطلق النار على المصلین  1998النار داخل كنیسة الجثمانیة لآلتین، وفي عام 

بحجة البناء دون  2000نیسة المصعد عام في الكنیسة الجثمانیة، وقامت بلدیة االحتالل بهدم ك

  )4، ص2012وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، ( ترخیص

  

نتیجة تواطؤ رجال الدین في الكنیسة األرثوذكسیة والتي تعتبر بمثابة كنز للسلطات اإلسرائیلیة تم 

بعقد صفقات ) أرینیوس األول(تسریب أراضي وعقارات إستراتیجیة، وقد اتهم البطریرك الیوناني 

وفي عام . سةمشبوهة بین الكنیسة ورجال أعمال یهود، حیث باعهم أراضي وعقارات تتبع لملكیة الكنی

تم الكشف عن قیام سلطات االحتالل بحفریات تمتد من جبل الزیتون حتى كنیسة الجثمانیة  2010

  ).40، ص2016أبو جاللة، (
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أغلب الكنائس والبطركیات في القدس بحاجة إلى ترمیم وصیانة وتجدید لجدرانها وأسقفها، لكن  

یص لبناء كنائس داخل البلدة القدیمة سلطات االحتالل ترفض ذلك، ورفضت بلدیة القدس أي ترخ

وشعفاط وبیت حنینا ومار إلیاس، ووضعت إشارة منطقة خضراء على أراضي الوقف في جبل 

وفي كل عام . صهیون، وحّولت بنایات الوقف في شارع األنبیاء إلى متحف ومركز لألدوات الصحیة

ة ألداء شعائرهم الدینیة، وتقوم یتم حرمان عدد كبیر من المسیحیین من الوصول إلى كنیسة القیام

الشرطة اإلسرائیلیة في أسبوع اآلالم بوضع المتاریس على مداخل المدینة، وعلى الطرق المؤدیة 

  .42)-41، ص2016أبو جاللة، (لكنیسة القیامة ومداخلها 

  

  سیاسة هدم المنازل  - 8

سرائیلیة بالتعاون مع بلدیة إن سیاسة هدم المنازل في مدینة القدس والتي تمارسها وزارة الداخلیة اإل

زناتي، (القدس ضد المقدسیین، تهدف إلى منع أي توسع عمراني ودیموغرافي للفلسطینیین في القدس 

نتیجة القوانین الصارمة التي تطبقها بلدیة القدس فیما یختص بنظام األبنیة  ).94ص ،2010

البناء فیها، ُأْجِبر السكان الفلسطینیون بناء والمساكن، والتي تعتبر معظم األماكن العربیة مناطق یمنع 

من عملیات الهدم التي قامت بها من عام %) 70(مساكنهم دون إصدار تراخیص من البلدیة، و 

في القدس الشرقیة كانت بحجة البناء في المناطق المفتوحة، رغم عدم  2005وحتى العام  1994

  ).43، ص2012اسحق وخلیلیة، ( وجود منع للبناء فیها حسب القوانین اإلسرائیلیة

) 204(تستخدم سلطات االحتالل أوامر قضائیة لهدم المنازل الفلسطینیة في القدس، وفق البند 

على فرض عقوبة السجن، أو ) (204من قانون التنظیم والبناء اإلسرائیلي، حیث نص البند ) 205(و

 (205)أما البند . اء مقام دون رخصةغرامة مالیة على من یقوم بالبناء بدون ترخیص، أو یستعمل بن

یخول المحكمة باستصدار أمر یلزم المتهم بهدم منزله بنفسه، أو اتخاذ أي أمر تراه المحكمة مناسب، 
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وٕاذا لم یلتزم المتهم بأوامر المحكمة تفرض علیه عقوبات إضافیة مثل السجن والغرامة، بموجب البند 

 1967منزل بین العام  (2000)مت إسرائیل نحو فقد هد. من قانون التنظیم والبناء) 210(

، ارتفاع ملحوظ بهدم منازل الفلسطینیین في القدس، حیث هدم 2009، وشهد العام  2009والعام

دائرة (فلسطیني  (569)وحدات سكنیة مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تشرید حوالي  (103)حوالي 

  ). 52- 51، ص2010شؤون القدس، 

  

، مما أدى لتشرید حوالي 2013والعام  2010منزل بین العام ) 146(نحو  وقد هدمت إسرائیل

منزًال ) 87(حوالي  2014وبلغ عدد المنازل المهدمة عام  ).9، ص2014درزي، (فلسطیني ) 703(

هدم  2016وفي عام ). 10، ص2015درزي وٕابراهیم، ( مقدسیاً ) 196(مما أدى لتشرید حوالي 

أمر ) (227وأصدر نحو . مقدسیاً ) 1243(مما أدرى لتشرید حوالي منزل ) 190( االحتالل حوالي

 2017منزل عام ) 77(وهدمت قوات االحتالل نحو ). 61، ص2016، مؤسسة القدس الدولیة( هدم

  ).9، ص2018مؤسسة القدس الدولیة، ( مقدسیاً ) 241(وشردت 

  

  تهوید االقتصاد  - 9

نتیجة احتالل مدینة القدس وضمها السیاسي واإلداري إلى إسرائیل أدى ذلك لوقوع اقتصادها في أزمة 

خانقة، فنتیجة المصادرة المستمرة التي قامت بها سلطات االحتالل وتهویدها لعدد من المصانع 

ق الذي استمر والمؤسسات الفلسطینیة أدى ذلك إلى زیادة عدد العاطلین عن العمل، وأدى إغالق الفناد

لفترة طویلة إلى هبوط حاد في عدد نزالء الفنادق العربیة، ونتیجة سیاسة إغالق البنوك العربیة أدى 

ذلك إلى دفع المواطنین العرب التعامل مع البنوك اإلسرائیلیة، واتبعت العدید من اإلجراءات من أجل 
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لین في القطاعات االقتصادیة ذلك، وقامت بتحویل رواتب الموظفین وأجور العمال العرب العام

  . -198)197، ص2010المحامید، ( اإلسرائیلیة للبنوك اإلسرائیلیة

  

شددت سلطات االحتالل اإلسرائیلي من سیطرتها على االقتصاد العربي بواسطة قانون التنظیمات 

، الذي جاء لیسد الثغرات السابقة ویضفي الصبغة القانونیة على كل ما 1968اإلداریة والقانونیة لعام 

تقوم به إسرائیل لتهوید مدینة القدس دیموغرافیًا واقتصادیًا، حیث فرض القانون على عرب القدس بما 

على كل عربي صاحب عمل أو مهنة إصدار رخصة إسرائیلیة، على كل شركة عربیة قائمة في : "یلي

جیل نفسها في المحاكم اإلسرائیلیة، على كل طبیب أو مهندس أو مدقق عربي یمارس القدس إعادة تس

خطیب، " (مهنته في القدس الحصول على رخصة من السلطات اإلسرائیلیة للسماح لمزاولة مهنته

  ).94- 93، ص2001

  

طات بعد السیطرة على االقتصاد العربي واستیعابه وصهره داخل االقتصاد اإلسرائیلي، أخذت السل

اإلسرائیلیة بالعمل على تصفیة االقتصاد العربي بشكل تدریجي عن طریق فرض الضرائب الباهظة 

والقیود المشددة على االستیراد والتصدیر، والضغط االقتصادي والمالي على سكان القدس من أجل 

عدید من تشجیعهم على ترك المدینة وٕاخالئها للمشاریع اإلسرائیلیة االستیطانیة، وقامت بفرض ال

ضریبة الدخل، ضریبة الدفاع، ضریبة الترفیه، ضریبة المساحة، : الضرائب على المواطنین العرب مثل

، 2010المحامید، ( ضریبة السكن، ضریبة المطار، ضریبة المشتریات، والعدید من الضرائب األخرى

  .207-208)ص

بعة الیوم من قبل بلدیة القدس متمن أخطر السیاسات ال) األرنونا(تعتبر سیاسة فرض ضریبة السكن 

. حیث یعاني فلسطینیو القدس من تردي في مستوى دخل الفرد، مقابل ارتفاع كبیر في مستوى المعیشة
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من إجمالي %) (33من سكان مدینة القدس، فإنهم یدفعون %) 53(ورغم أن الفلسطینیین یشكلون 

وقد تجاوزت . من میزانیتها السنویة) %(5ضرائب بلدیة القدس، إال أن البلدیة تنفق علیهم أقل من 

) 50%(، في حین أن نسبة الفقر تجاوزت %)40( 2007نسبة البطالة بین فلسطیني القدس عام 

ألسباب عدة أهمها تضییق الخناق على المدینة المقدسة وعزلها نتیجة لإلجراءات اإلسرائیلیة وبالتالي 

دائرة ( لتي كانت الداعم األساسي القتصاد المدینةتضییق الخناق على النشاطات التجاریة والسیاحیة ا

  ).56- 54، ص2010شؤون القدس، 

  

  تهوید التعلیم  -10

لقد تمثل تهوید التعلیم في القدس بإلغاء مناهج التعلیم العربیة في المدارس الحكومیة، وتطبیق منهاج 

التعلیم اإلسرائیلي، واالستیالء على متحف اآلثار الفلسطیني، وحظر تداول اآلالف من الكتب الثقافیة 

وتستبعد برامج التعلیم . والعلمیة العربیة اإلسالمیة، ومراقبة دور النشر والصحافة مراقبة صارمة

اإلسرائیلي كل ما ینتمي إلى الروح القومیة العربیة، واالبتعاد عن الثقافة العربیة من أجل صهرهم في 

فمنذ احتالل القدس، عملت قوات االحتالل على إجراءات ومخططات تهوید بحق . الثقافة اإلسرائیلیة

زناتي، (ومناهجها لإلشراف اإلداري اإلسرائیلي المؤسسات التعلیمیة العربیة، وأخضعت تلك المؤسسات 

  ).98، ص2010

  

ومارست اإلرهاب على رجال التعلیم، وسجنت موظفي التربیة والتعلیم، وأبعدت العدید من المعلمین، 

ووضعت قیود مشددة على المؤسسات، وقامت سلطات االحتالل بإغالق مكتب التربیة والتعلیم 

جمیع المدارس الحكومیة التابعة لوزارة التربیة األردنیة بجهاز المعارف لمحافظة القدس، وقامت بإلحاق 
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، 2010زناتي، (1968 اإلسرائیلیة، وسنت قانون یسمح لها باإلشراف على هذه المدارس عام 

  ).99ص

  

وقامت بإهمال البنیة التحتیة لقطاع التعلیم، لتظل غیر قادرة على مواجهة زیادة أعداد الطلبة ومواءمة 

بات تطویر عملیة التعلیم، ومنع وحرمان مئات الطلبة والمعلمین من حریة الحركة والوصول إلى متطل

فالحواجز اإلسرائیلیة الثابتة والمتحركة حول مدینة القدس، قد أثرت بشكل سلبي على . مدارسهم

ة المجریات الیومیة لعملیة التعلیم بسبب تأخیر وصول المعلمین إلى مدارسهم، وتشویش العملی

التعلیمیة، وتوقیف المعلمین والطالب على الحواجز، وتعرضهم للتفتیش واالنتظار واالهانة والضرب 

  .57-58)، ص2010دائرة شؤون القدس، ( ومنعهم في كثیر من األحیان لدخول مدینة القدس

  

  الوضع الصحي في مدینة القدس -11

تركت الممارسات اإلسرائیلیة أثرًا على الوضع الصحي في مدینة القدس، فهو یتأثر نتیجة الستمرار 

سیاسة اإلغالق وعزل المدینة المقدسة من جانب واستمرار الحاجة للطوارئ ومتطلباتها من جانب آخر 

ئیلي الذي بدأ وقد جاء القانون الصحي اإلسرا. وتأثیرها على تنمیة القطاع الصحي في مدینة القدس

، لیلغي جمیع القیود التي كانت تضعها صنادیق المرضى كشروط لتوفیر التأمین 1995العمل به عام 

الصحي، وعلیه أصبح التأمین إجباریًا ومرتبطًا بالتأمین الوطني، بحیث شمل جمیع طبقات المجتمع، 

سرائیلیة، فشمل هویة القدس أو وقد طبق هذا القانون في شرقي القدس كونها تتبع قانونیًا للسیادة اإل

الحاملین لهویة إسرائیلیة من سكانها، وأصبحت كل مؤسسة أو شركة تقتطع من رواتبها لتغطیة التأمین 

  ).41، ص2013مؤسسة القدس الدولیة، (الصحي 
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تؤدي القیود المفروضة على حریة التنقل إلى منع الطواقم الطبیة من الوصول إلى العمل مما یشكل 

موظف یعمل في المستشفیات  (1,168)دًا للمرضى والمستشفیات، حیث یوجد ما مجموعه تهدی

مؤسسة القدس (منهم من سكان الضفة الغربیة %) 70(الفلسطینیة في القدس الشرقیة وما یقارب 

  ).43، ص2013الدولیة، 

  

الشرقیة، فقد سعت السیاسات اإلسرائیلیة إلى تعقید إمكانیات الوصول إلى المستشفیات في القدس 

حددت سلطات االحتالل نقاط تفتیش معینة لدخول العاملین في القطاع الصحي في القدس وهذا 

یعرضهم لتفتیش أمني دقیق، ویتسبب في تأخیرهم بشكل یومي عن العمل، وقامت سلطات االحتالل 

ء على بنایة االستیال: بالعدید من السیاسات التي أثرت على المؤسسات الصحیة الفلسطینیة، ومنها

المستشفى الحكومي في حي الشیخ جراح في القدس والتي تم تحویلها إلى مقر وزارة الشرطة 

اإلسرائیلیة، وٕاغالق بنك الدم في القدس، وٕاغالق المختبر وسط القدس ومركز مكافحة السل، كما 

یات بذریعة وأغلقت مستشفى دار العجزة الحكومي في البلدة القدیمة، وتكرر الهجوم على المستشف

  ).60، ص2010دائرة شؤون القدس، ( أسباب أمنیة، دون مبررات ألفعالها

  

وأعاقت التنمیة والتوسع في البنیة التحتیة لمستشفیات القدس العربیة، وفرضت ضرائب باهظة ومبالغ 

كبیرة على مستشفیات القدس العربیة، وفرضت الحصول على رخصة عمل صادرة عن وزارة الصحة 

  .لیة على الممرضات واألطباء من اجل العمل في مستشفیات القدس العربیةاإلسرائی

فالحكومة اإلسرائیلیة قد جعلت السیاسات والخطط في القدس لصالحها من أجل تضییق الخناق على 

الفلسطینیین اجتماعیًا واقتصادیًا وصحیًا وتعلیمیًا حتى تجبرهم على مغادرة المدینة؛ لخدمة أهدافها 

  ).61، ص 2010دائرة شؤون القدس،(االستعماریة الصهیونیة  ومشاریعها
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وبناًء على المعطیات السابقة أن إسرائیل قد قامت بالعدید من الممارسات واإلجراءات  یمكن استنتاج

التهویدیة لتهوید مدینة القدس، ووضعت كافة اإلمكانیات المادیة للعمل على تغییر معالم المدینة 

نفیذ مخططاتها جغرافیًا وتاریخیًا ودیموغرافیًا وثقافیًا مستخدمة كافة األسالیب والسیاسات واإلجراءات لت

هذه، كما عملت على مصادرة األراضي وبناء المستوطنات وعرقلة منح المواطنین رخص بناء، وهدم 

منازلهم أو االستیالء علیها، وتطویق المدینة بجدار الفصل العنصري والحواجز العسكریة، وسحب 

المسجد األقصى في  هویات المواطنین، وتشتیت العائالت، وحفر األنفاق أسفل المدینة، وفي محیط

البلدة القدیمة وسلوان، واالعتداء على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة، واستهداف قطاع التعلیم 

والقطاع الصحي وفرض الضرائب، وتغییر أسماء الطرق والشوارع واألحیاء العربیة وتهویدها، والعدید 

سرائیلیة لتهوید القدس على ثالث لقد قامت اإلستراتیجیة اإل. من االنتهاكات بحق األرض والسكان

  . ركائز، هي طرد المقدسیین، وٕاحالل المستوطنین، وتغییر هویة المكان

  

بأن الممارسات واإلجراءات التهویدیة لمدینة القدس قد زادت بشكل كبیر وملحوظ  ویمكن استنتاج كما

اإلسرائیلي، وسیطرت  بسبب تعاظم قوة الیمین المتشدد في المجتمع  2017والعام  1996بین العام 

الصهیونیة القومیة المتطرفة على أغلب أحزاب الیمین القومي والدیني ووصول تلك األحزاب للحكم 

  .وللكنیست وذلك یظهر بشكل كبیر في االنتهاكات والممارسات للمدینة المقدسة

  

وان مشروع فاالحتالل یعمل على إنشاء مدینة یهودیة أسفل البلدة القدیمة وفي محیطها، تحت عن

ویقوم االحتالل بربط الحفریات المختلفة، ). الملك داوود(، ومحاولة إنشاء مدینة )الحوض المقدس(

والتي تتضمن قاعات وأنفاق؛ لتصبح أماكن تستقطب الزوار، وتستخدم ألغراض دینیة وسیاحیة 

  .واجتماعیة للترویج لتاریخ یهودي لیس له أساس من الصحة
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حفریة، وعمل االحتالل ) 63(حوالي  2017أسفل المسجد األقصى حتى عام  لقد بلغ عدد الحفریات 

على تزویر الحقائق والتاریخ عبر إعطاء الشوارع والمعالم المقدسیة أسماء عبریة ال تمت لمدینة القدس 

  ).5-6،  ص2017إبراهیم، (بصلة 

  

أن یكون المشرف على  یقیم االحتالل عشرات الُكنس على أسوار المسجد األقصى، ویسعى االحتالل

المسجد األقصى ویثبت وجوده فیه من خالل االقتحامات شبه الیومیة له، وتخصیصه أوقات محددة 

حوالي  2016لعام  2009للیهود القتحامه، وقد بلغ عدد المستوطنین الذین اقتحموا األقصى من عام 

صى منذ احتالل القدس أعلى عدد لمقتحمي المسجد األق 2017وقد شهد عام . مقتحماً ) 69153(

 مقتحماً ) 25630(، حیث بلغ عدد المستوطنین الذین اقتحموا المسجد األقصى حوالي 1967عام 

  .6)،  ص 2018مؤسسة القدس الدولیة،(

  

االحتالل على الفلسطینیین في القدس، عبر منعهم من البناء في أحیائهم، وعدم إعطائهم  یضّیقكما 

وقد ارتفع هدم . من الرخص المقدمة في كامل القدس%) (2الرخص الالزمة، فال یوافق إال على 

، وفي تقدیرات لبلدیة االحتالل 2017وعام  2000االحتالل لمباني الفلسطینیین في السنواتمن عام 

مبنى، بحجة عدم الترخیص، ویسمح ) 20000(القدس فإن عدد المباني المهددة بالهدم حوالي  في

االحتالل للجمعیات االستیطانیة باالستیالء على منازل المقدسیین في القدس وتقدم لهم الحمایة والدعم 

المسجد الكامل، وتستهدف هذه الجمعیات المناطق القریبة من األقصى خصوصًا منطقة سلوان جنوب 

وقد ارتفعت نسبة سحب بطاقات الهویة واإلقامة الدائمة الخاصة بالفلسطینیین في مدینة . األقصى

مؤسسة القدس الدولیة، (بشكل كبیر وملحوظ  2017حتى عام  1996القدس بالسنوات من عام 

  ).6، ص2017
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روج للروایة التاریخیة دخل المناهج اإلسرائیلیة المحرفة التي تواستهدف االحتالل قطاع التعلیم، وأ

حیث عانت المدارس الفلسطینیة في القدس من نقص في عدد الغرف  السیاسیة من منظور إسرائیلي،

الصفیة، ویعاني قطاع التعلیم من التسرب المدرسي بسبب الظروف االقتصادیة، وتصل نسبة التسرب 

لصحة في شح التمویل وتراكم كما یعاني قطاع ا. بین الطالب المقدسیین%) 13(المدرسي إلى حوالي 

الدیون، ویضّیق االحتالل على المؤسسات الصحیة القائمة، ویفرض على المقدسیین التسجیل بالتأمین 

ویحاصر االحتالل المقدسیین ومصادر . الصحي اإلسرائیلي، مما یسمح له بفرض قیود جدیدة علیهم

محالتهم ومؤسساتهم إلفراغ المدینة رزقهم، ویفرض علیهم الضرائب الباهظة إلجبارهم على إغالق 

. في القدس%) 76(المقدسة، وقد بلغت نسبة العائالت المقدسیة التي تعیش تحت مستوى خط الفقر 

ویشكل االستیطان بند ثابت في سیاسات الحكومات اإلسرائیلیة ، لرفع عدد المستوطنین في القدس 

عدد المستوطنین الیهود في األحیاء  مقابل خفض عدد الفلسطینیین، فقد استطاع االحتالل رفع

، وارتفع عدد المستوطنین في الفترة نفسها 2017وعام  2009خالل عام %) 40(الفلسطینیة، بنسبة 

  ).8- 7، ص2017مؤسسة القدس الدولیة، %) (70(إلى حوالي 
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  الخالصة 4.9

جهودًا جبارة في محاولتها یتضح مما سبق أن سلطات االحتالل اإلسرائیلي بذلت وما زالت تبذل 

لتغییر الواقع في المدینة المقدسة، ومحاولة إیجاد واقع جدید یتالءم مع التطلعات اإلسرائیلیة 

وقد نجحت سلطات االحتالل بالفعل في خلق واقع . االستیطانیة في المدینة المقدسة ومحیطها العربي

یة اإلسرائیلیة كانت على حساب الدیموغرافیة سیاسي دیموغرافي جدید في المدینة المقدسة، فالدیموغراف

الفلسطینیة من خالل مصادرة األراضي وبناء المستعمرات، وسیاسة هدم البیوت، ورفض منح رخص 

وقد أدت هذه االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق األرض والشعب الفلسطیني في المدینة إلى خلق خلل  .البناء

ي مفاوضات مع الطرف الفلسطیني النجاز اتفاقات تخدم دیموغرافي الستخدامه كوسیلة للضغط في أ

  .المصالح االستیطانیة اإلسرائیلیة

  

لقد هدف الیمین اإلسرائیلي من عملیة التهوید المبرمجة في القدس؛ إلى تشكیل أغلبیة سكانیة في 

القدس؛ إلعطاء الطابع الیهودي للمدینة لمنع أي تباحث في مصیر ومستقبل المدینة في أي 

مفاوضات قادمة، وخلق واقع یصعب معه تجاهل الوجود اإلسرائیلي فیها، وعزل القدس الشرقیة عن 

المراكز العمرانیة في الضفة الغربیة من خالل تطویق المدینة باألطواق االستیطانیة، وٕاقامة 

فلسطینیة المستعمرات حول المدینة، إلجبار السكان العرب على ترك المدینة، وطمس الثقافة الوطنیة ال

  .وتهوید التعلیم واالقتصاد

  

ومن الجدیر ذكره مما سبق بأن أهداف الیمین اإلسرائیلي ووسائله المستخدمة لتحقیق أهدافه وخططه 

التهویدیة تجاه مدینة القدس لها أهمیة خاصة وكبیرة، فالقدس تحظى بمكانة كبیرة في الفكر الصهیوني 

عند اإلسرائیلیین؛ ألن القدس قضیة متفق علیها عند كل  الذي یعمل خالله على ترسیخ مكانة القدس
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األحزاب اإلسرائیلیة سواء كانت أحزاب یمینیة أو أحزاب دینیة أو أحزاب یساریة، فاألحزاب الدینیة 

توظف الجانب الدیني في المزاعم التوراتیة كهیكل سلیمان وحائط المبكى، وهذه المزاعم ساعدت في 

ألغلبیة الیهودیة فیها، أما القدس في الخطاب الیساري فهي تشكل الطابع تهوید المدینة، وزیادة ا

  .التاریخي الوطني، كتراث یهودي وعرقي

من هنا یمكننا القول أن المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ساعدت الیمین اإلسرائیلي في عملیات 

عیات والمنظمات االستیطانیة التهوید واالستیطان داخل المدینة، وشّكلت األساس لذلك بمساعدة الجم

التي تسعى لتهویدها بشكل واضح وملموس ، ومن الجدیر ذكره أن هذه المؤسسات تزداد قوتها ونفوذها 

  .في ظل انزیاح إسرائیل نحو الیمین مما یؤثر على عملیات التهوید بشتى الوسائل في المدینة

ة المقدسة من خالل الممارسات واإلجراءات لذلك نجد سیاسة الیمین اإلسرائیلي التهویدیة داخل المدین

  .قضیة القدس في أي تسویة سیاسیة ما هي إال محاوالت لفرض واقع جدید یصعب معه حل
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  الفصل الخامس

________________________________________________  

  واستنتاجات الدراســــة تلخیص

  

  الدراسة تلخیص 5.1

  
  

في  للمدینة السیطرة والتهوید الیمیني المتدین وسیاسات الدراسة القدس في الفكر الصهیونيهذه تناولت 

نزیاحًا إسرائیلیًا واضحًا نحو الیمین والیمین ، وهي الفترة التي شهدت إ) 2017-1996( الفترة ما بین

ن نتنیاهو برئاسة الحكومة في بنیامی، العام الذي فاز فیه 1996فمنذ عام . المتشدد دینیًا وسیاسیاً 

رئیس الوزراء اإلسرائیلي األسبق وزیارة ، 2000 كامب دیفید الثانیة عام وفشل مفاوضاتاالنتخابات، 

تعثر وبالتالي اندالع انتفاضة األقصى في والتي سببت  ،آرئیل شارون للمسجد األقصى في العام نفسه

ولیومنا هذا ما  2017الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي، وصوًال لعام  بین عملیة التسویة والمفاوضات

  .زال الیمین الصهیوني المتدین بزعامة بنیامین نتنیاهو مسیطرًا على الحكم في إسرائیل
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الدراسة موضوعًا غایة في األهمیة والخطورة؛  لما له من تداعیات على قضیة القدس، مكانتها  عالجت

في هذه للمدینة  الممارسات واإلجراءات التهویدیة لفلسطینیین فیها، حیث تسعىستقبل اومستقبلها وم

ًا وسیاسیًا، ودیموغرافی ودینیاً  لعربیة الفلسطینیة، واإلسالمیة، إجتماعیًا وثقافیاً ا الفترة لطمس معالمها

  . الى فرض واقع سیاسي جدید فیها ال مكان فیه للفلسطینیینوكذلك  قتصادیًا،وإ 

  

 1996منذ العام و  هأن معي عند قیامي بمراجعة األدبیات، حیث تبین لدي مشكلة الدراسة لقد ظهرت

ومات على الحك الیمینیة الصهیونیة حزابة لألشهدت الساحة اإلسرائیلیة سیطر  2017العام  ولغایة

 أدى إلى توسع وازدیاد مماكما شهدت تحوًال شعبیًا تدریجیًا نحو الیمین والیمین المتطرف اإلسرائیلیة، 

تجاه القضیة الفلسطینیة بشكل عام وتجاه مدینة القدس بشكل خاص،  اإلجراءات والممارسات التهویدیة

وعلیه سعى هذا البحث  .خطرًا على إیجاد حل للتسویة السیاسیة مع الفلسطینیین شّكلیوالذي بدوره 

اإلجراءات والممارسات التهویدیة التي هذه المتدین على  الیمیني أثر ودور الفكر الصهیونيإلى بیان 

  .2017عام  وحتى 1996تقوم بها الحكومات اإلسرائیلیة المتتالیة تجاه مدینة القدس منذ العام 

  

 رسمیةالمتدین على السیاسات ال الیمیني نيالصهیو  اسة في بیان وفهم أثر ودور الفكرأهمیة الدر برزت 

الطابع والوجود  وما یشكله ذلك من تهدید على ،للحكومات اإلسرائیلیة الیمینیة تجاه مدینة القدس

  .الحلول المستقبلیة مشاریع في المدینةمستقبل  الفلسطیني في مدینة القدس وكذلك على

 األخیرةهذه الدراسة بقراءة واستعراض الممارسات التهویدیة لمدینة القدس في العقود  تكتف ملحیث 

ن تقدم قراءة لجذور هذا الیمین الصهیوني المتدین، حاولت أات الیمینیة المتطرفة، بل برعایة الحكوم

جذوره الفكریة السیاسیة والدینیة، بما في ذلك مكانة القدس في هذا الفكر وكیفیة تقاطع الفكر الدیني 
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الرسمیة الحكومیة ، یدیة في المدینةستیطانیة والتهو العقائدي بالسیاسات والممارسات االستعماریة اال

  .منها وغیر الرسمیة التي ترعاها وتقودها مؤسسات صهیونیة ومجموعات من المستوطنین المتطرفین

  

وفهم سیاسات الیمین الجدید من خالل معرفة األسس  تحلیلالدراسة إلى  وعلیه، فقد سعت هذه

وٕابراز أهمیة ، األیدیولوجیة والفكریة للصهیونیة الدینیة وأحزاب الیمین الصهیوني والدیني في إسرائیل

ة رؤیة ومواقف الیمین الجدید تجاه القضیة ودراس، المتدین الیمیني مدینة القدس في الفكر الصهیوني

إظهار الممارسات كما وهدفت الدراسة إلى . بشكل خاص تجاه مدینة القدسو بشكل عام  الفلسطینیة

وحتى عام  1996واإلجراءات التهویدیة التي اتبعتها الحكومات اإلسرائیلیة تجاه مدینة القدس منذ العام 

2017.  

  

المتدین على الصهیوني الیمیني دور وأثر الفكر هو ما : يطرح الدراسة السؤال المركزي اآلتت

جراءات والممارسات التهویدیة التي تقوم بها الحكومات اإلسرائیلیة المتتالیة  تجاه مدینة القدس منذ اإل

األسس  هي ما: على النحو اآلتي كانتأما األسئلة الفرعیة ف ؟2017وحتى عام  1996العام 

مدینة القدس في أي أهمیة دینیة وسیاسیة تحمل  للصهیونیة الدینیة؟ ، سیاسیًا وتوراتیًا،األیدیولوجیة

ئیلیة الیمینیة تجاه مدینة اإلجراءات والسیاسات اإلسرا كیف نفهم المتدین؟ الیمیني الفكر الصهیوني

  وتقاطعها مع طبیعة المشروع الصهیوني في فلسطین كمشروع استعماري استیطاني؟ القدس،

  

االستیطانیة التهویدیة  ءاتواإلجراهذه الدراسة من الفرضیة المركزیة التي تزعم بأن السیاسات نطلقت إ

هي جزء  2017لى عامإ  1996مین الصهیوني المتدین من العامفي مدینة القدس في ظل حكم الی

مشروع الحركة الصهیونیة جوهر و  ، وتعبر عن ماهیةالدینیة والسیاسیة یدة هذا الیمین المتطرفمن عق
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بشكلها الواضح في  اإلحاللیةكمشروع استعماري استیطاني في فلسطین، تظهر تجلیاته التهویدیة 

والفكر  عموماً  دینیة وسیاسیة في الفكر الصهیوني أهمیةمدینة القدس لما تحمله هذه المدینة من 

  .خصوصاً  المتدین الیمیني الصهیوني

عن  لإلجابةسعیها في و  األساسیةسة فرضیتها الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي في درا تعتمدا

والثانویة المتوفرة  األولیةالبحث وجمع المعلومات على المصادر  أسلوباعتمد و . التي تطرحها األسئلة

. حول موضوع الدراسة من كتب ومقاالت علمیة ودراسات منشورة ووثائق باللغتین العربیة واالنجلیزیة

قراءتها  متستعماریة تإإستیطانیة  یر النظري للصهیونیة كحركةمن خالل التأط أیضاً تم ذلك كله 

  .نظریات االستیطان االستعماري إلىنظریًا بالعودة 

خیة هي مشروع الصهیونیة ومشروعها القومي في فلسطین التاری أن إلى هذا التأطیر النظريیقودنا 

شعب مكان شعب  إلىإحاللاستعمار فلسطین واحتاللها بل  إلىسعى لیس فقط استیطاني استعماري ی

واالستیطان وتهوید  األصلیینوطرد السكان  اأصحابهوسلبها من  األرضمن خالل السیطرة على  آخر

  . المكان والسیطرة على المصادر الطبیعیة وعلى كل مناحي الحیاة في فلسطین

ولم ینفصل یوما عنها وكانت األساس لظهوره  فاالستعمار االستیطاني في فلسطین ارتبط بالصهیونیة

للیهود في  اً قومی اً فالصهیونیة تعد أعلى مراحل االستعمار، وهي من أوجدت وطن. ووجوده في فلسطین

  .بنیت على نصوص من التوراة والتلمودفلسطین لتحقیق أطماعها من خالل مزاعم وخرافات 

األراضي العربیة بمساعدة االنتداب البریطاني في قامت الحركة الصهیونیة باالستیالء على لقد 

وقامت بالعدید من  ،واستولت على مساحات كبیرة من األراضي ،وأسست المستعمرات ،فلسطین

وسلبت أراضیهم وأبدلت  بالدهم،المذابح والمجازر بحق الفلسطینیین بهدف تشتیتهم وتشریدهم خارج 

  . من القوانینلخدمة أهدافها العنصریة والصهیونیةوسنت العدید  ،بالمستوطنین السكان االصلیین
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االستعمار االستیطاني الصهیوني في فلسطین تمیز عن بقیة نظم االستعمار االستیطاني في العالم إّن 

على أساس عنصري استعماري، وهو إحالل یهود العالم مكان  اً قائم اً وٕاجالئی اً حاللیًا امشروع كونه

جمیع المستعمرات الصهیونیة التي أقیمت منذ االنتداب حتى إّن . ینیینالسكان األصلیین وهم الفلسط

الیوم ما هي إال أماكن وجدت لتبقى وبداخلها جماعات یهودیة هدفها إبادة الشعب الفلسطیني ومصادرة 

ممارسات مستمرة منذ عقود طویلة الى وهذه . خه وماضیه وٕاجالئه خارج فلسطینأراضیه وتدمیر تاری

ومصادرة  ،باقیة الفلسطیني والمجازر بحق الشعب ًا،التمییز العنصري ما زال قائمیث ان یومنا هذا ح

  .سیاسات التهجیر والتضییق تجاه سكان المدینةكذلك و  ،األراضي واالستیطان في تزاید مستمر

 اله لقد استغلت الصهیونیة الدینیة مقولتین أساسیتین یؤمن بهما أغلب الیهود وجعلتهما دعامة فكریة

كحركة  یة انبثقت عن الصهیونیة السیاسیةفالصهیونیة الدین. الشعب المختار، وأرض المیعاد: وهما

إلى  الیهود یة الدینیة الشرعیة لمطالب الحركة الصهیونیة المتمثلة في جلبت الصهیونووفر مستقلة، 

قّل أن تتمتع  وثوب تلمودي، كما أضفت علیها طابعًا دینیًا ذي صبغٍة توراتیٍة إلنشاء دولة لهم فلسطین

فكر الیمیني الصهیوني مهما تغیرت الظروف ستبقى إّن المسألة الدینیة في ال. به أیة حركة سیاسیة

وهي ان في االجماع الصهیوني واالسرائیلي ثابتة ال تتغیر وال خالف علیها  ها االساسیة عناصر 

راة تمثل التو عب اهللا المختار، و ش سرائیل همبنو إ، و أرض المیعادصهیون أي أرض إسرائیل هي 

التالزم والتالحم بین  ُتوفر قدرًا من الدیانة الیهودیة، وبأن للسلوك الیهودي القاعدة الفكریة االساسیة 

هذه العناصر األربعة وال معنى ألي من هذه العناصر مستقال عن اآلخر، فهي تفرض عالقة بین 

  .شعب والتعالیم الواردة في التوراةالوطن الیهودي والشعب الیهودي، وبین هذا ال

  

كان للبیئة التي نشأت فیها الحركة الصهیونیة في أوروبا دور مهم وممیز في من جهة ثانیة، وتاریخیًا، 

التأثیر على أفكار رواد الفكر الیمیني الصهیوني أمثال ماكس نورداو وفالیدیمیر جابوتنسكي الذین 
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 سیاسة الحركة ًا في أوروبا، حیث عارض هؤالءالذي كان سائدتبنوا الفكر الیمیني القومي المتطرف 

هذه الخالفات كانت تكتیكیة إال أن . المركزي في الحركة آنذاك التیار العماليو  الصهیونیة الرسمیة

األسالیب المستخدمة إلنشاء وطن قومي للیهود في  وهریة ولم تؤثر على اإلجماع الدائم حولولیست ج

سلمت بأفكار جابوتنسكي وٕاستراتیجیته رغم  قد أن األحزاب السیاسیة اإلسرائیلیةوهذا یبین فلسطین، 

  . الخالفات اإلیدیولوجیة والسیاسیة القدیمة والحالیة

  

هناك ما یعرف حدیثًا بمفهوم الیمین إلى یمین قومي ویمین دیني، و  الیمین في إسرائیل الیوم ینقسم

الذي من سماته األساسیة أنه ذو صلة وثیقة باالستیطان الجدید في أدبیات الدراسات اإلسرائیلیة، 

والمستوطنین والمستوطنات والتجمعات الیهودیة في األراضي المحتلة، وبعض منه أصبح جزءًا من 

آخرین في  ، اندماج أفراد )الكنیست(المؤسسة السیاسیة، بانتخاب أعضاء منه في البرلمان اإلسرائیلي 

  .وغیرهاوجهازي الشرطة والقضاء عالم الرسمیة المؤسسة العسكریة ووسائل اإل

تناقش الدراسة أیضًا التغیرات البنیویة التي طرأت على المجتمع اإلسرائیلي خالل العقدین األخیرین 

   .المتمثلة في انزیاح المجتمع اإلسرائیلي نحو الیمین حوالتوتحدد العوامل التي أدت إلى هذه الت

تشمل عوامل داخلیة وخارجیة، حیث جموعتین من العوامل مقسمة إلى مفي هذا السیاق الدراسة  تطرح

المتغیرات المتعلقة بالساحة الداخلیة اإلسرائیلیة والتي ساهمت في دفع المجتمع العوامل الداخلیة 

ویأتي في أهمها العامل األمني، العامل االقتصادي،  اإلسرائیلي نحو الیمین والیمین المتطرف

أّما . رافي، والعامل الدیني الذي ساهم في زیادة قوة ومكانة الیمین اإلسرائیليالدیموغاالجتماعي، 

العوامل الخارجیة التي تعد من أهم األسباب التي ساهمت بشكل كبیر في دفع المجتمع اإلسرائیلي نحو 

عملیة التسویة، ورواج نظریة انعدام الشریك، ها اندالع انتفاضة األقصى، وتعثر الیمین والتشدد، فنجد بین

والحروب التي شنتها إسرائیل ضد الفلسطینیین في قطاع غزة وضد لبنان، والموقف األمریكي الداعم 
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التلویح المستمر للحكومات اإلسرائیلیة ورئیسها الحالي بنیامین نتنیاهو بالتهدید النووي أخیرًا إلسرائیل، و 

  .اإلیراني

  

قدس وال تزال محط األنظار ومحور االهتمام، فهي الجزء الذي ال یتجزأ من القضیة كانت قضیة ال

الفلسطینیة، وقد حظیت مدینة القدس دون مدن فلسطین باهتمام بالغ من قبل الحركة الصهیونیة، وقد 

فوت إسرائیل أي مثلت محل االهتمام األساسي واألخطر في خارطة االستیطان اإلسرائیلیة، حیث ال تُ 

  .رصة إال وتعلن القدس عاصمتها األبدیة الموحدةف

قد شهدت مدینة القدس تغییرات جغرافیة ودیمغرافیة متسارعة قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائیلي ل

، حیث قامت بتنفیذ خططها وٕاجراءاتها التهویدیة، المبنیة على  2017وحتى عام 1967منذ عام 

والمدروسة، لفرض سیاسة التهوید من خالل طمس معالم الوجود استراتیجیاتها وسیاساتها الممنهجة 

موغرافیة للوصول إلى سیاسة التفوق العرقي  العربي الفلسطیني للمدینة، والعمل على تغییر التركیبة الدی

، وحتى 1996فقد شهدت مدینة القدس منذ العام . على أراضي فلسطین عامة والقدس خاصةالیهودي 

  .وممارسات تهویدیة لم تشهدها المدینة خالل فترة االحتالل السابقة للمدینةإجراءات  2017العام 

  

أن سلطات االحتالل اإلسرائیلي بذلت وما زالت تبذل جهودًا جبارة في محاولتها لتغییر الواقع في 

 المدینة المقدسة، ومحاولة إیجاد واقع جدید یتالءم مع التطلعات اإلسرائیلیة االستیطانیة في المدینة

وقد نجحت سلطات االحتالل بالفعل في خلق واقع سیاسي دیموغرافي جدید . المقدسة ومحیطها العربي

في المدینة المقدسة، فالدیموغرافیة اإلسرائیلیة كانت على حساب الدیموغرافیة الفلسطینیة من خالل 

لسطینیین للف مصادرة األراضي وبناء المستعمرات، وسیاسة هدم البیوت، ورفض منح رخص البناء

وقد أدت هذه االنتهاكات اإلسرائیلیة بحق األرض والشعب الفلسطیني في المدینة إلى خلق خلل .فیها
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دیموغرافي الستخدامه كوسیلة للضغط في أي مفاوضات مع الطرف الفلسطیني النجاز اتفاقات تخدم 

  .المصالح االستیطانیة اإلسرائیلیة

  

لى تشكیل أغلبیة سكانیة في إ یة التهوید المبرمجة في القدسخالل عملالیمین اإلسرائیلي من  لقد سعى

إلعطاء الطابع الیهودي للمدینة لمنع أي تباحث في مصیر ومستقبل المدینة في أي  المدینة،

عزل تجاهل الوجود اإلسرائیلي فیها، كما تم العمل على  مفاوضات قادمة، وخلق واقع یصعب معه

یة في الضفة الغربیة من خالل تطویق المدینة باألطواق القدس الشرقیة عن المراكز العمران

وطمس الثقافة الوطنیة  ار السكان العرب على ترك المدینةإلجب ة، وٕاقامة المستعمرات حولهااالستیطانی

  .الفلسطینیة وتهوید التعلیم واالقتصاد

أهدافه وخططه الیمین اإلسرائیلي ووسائله المستخدمة لتحقیق  ومن الجدیر ذكره بأن أیدیولوجیة

ي الفكر بمكانة كبیرة ف المدینة تحظى دس لها أهمیة خاصة وكبیرة، حیثالتهویدیة تجاه مدینة الق

قضیة متفق علیها عند قدس عند اإلسرائیلیین، وضمان بقائها ترسیخ مكانة ال الصهیوني الذي یواصل

اب الدینیة فاألحز  .أو أحزاب دینیة أو أحزاب یساریة كل األحزاب اإلسرائیلیة سواء كانت أحزاب یمینیة

وحائط المبكى، ویساهم هذا التوراتیة كهیكل سلیمان  توظف الجانب الدیني المستوحاة من النصوص

وزیادة األغلبیة الیهودیة فیها، أما القدس في الخطاب الیساري فهي تشكل  التوظیف في تهوید المدینة

  .راث یهودي وعرقيالطابع التاریخي الوطني، كت

الیمین  الصهیونیة ساهمت من خاللمن هنا یمكننا القول أن المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة 

في عملیات التهوید واالستیطان داخل المدینة، وشّكلت األساس لذلك بمساعدة  ومعه اإلسرائیلي

مؤسسات تزداد قوة  هویدها بشكل واضح وملموس،الجمعیات والمنظمات االستیطانیة التي تسعى لت

  .ا في ظل انزیاح إسرائیل نحو الیمین مما یؤثر على عملیات التهوید بشتى الوسائل في المدینةونفوذ
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  نتائج الدراسة 5.2
  

  : یمكن تلخیص أهم ما خلصت له بالدراسة بالنقاط التالیة -

لمعروفة في یختلف تصنیف األحزاب اإلسرائیلیة إلى یمین ویسار عن التصنیفات التقلیدیة ا. 1

بلدان العالم، وفي الغالب یستخدم تعبیري الیمین والیسار في إسرائیل لوصف المواقف المتعلقة 

بعملیة التسویة مع الفلسطینیین، فیستند تعریف الیمین في إسرائیل إلى الموقف من قضیة األرض 

  .والشعب الفلسطیني

ذراع صلبة عنیفة  ،بذراعین الذي یعملظهور الیمین الجدید في إسرائیل بقیادة بنیامین نتنیاهو . 2

 .هي االستیطان مزودة بالسالح ، وذراع محترمة ناعمة تقوم بالعمل في الكنیست

مؤسسات دولة وشعبویته في السنوات األخیرة له تأثیر على  ازدیاد قوة الیمین اإلسرائیلي. 3

  .وز الدیمقراطیة الشكلیةوبر  القانون

وانعكاساتها األمنیة واالقتصادیة على الساحة  2000أدى اندالع انتفاضة األقصى عام . 4

البنى اإلجتماعیة والثقافیة والسیاسیة  اإلسرائیلیة والعدید من العوامل الداخلیة والخارجیة إلى انزیاح

 .إسرائیل نحو الیمین والیمین المتشدد في

لدراسة تعثر عملیة التسویة وازدیاد عملیات االستیطان نتیجة انزیاح إسرائیل نحو شهدت فترة ا. 5

 .الیمین وصعود األحزاب الیمینیة والدینیة إلى الساحة السیاسیة

االهتمام األساسي  وتمثلحظیت مدینة القدس باهتمام بالغ من قبل الحركة الصهیونیة، . 6

 .واألخطر في خارطة االستیطان اإلسرائیلیة

عقیدة راسخة في الفكر الصهیوني، وقد بدأ التهوید للمدینة منذ  بر مسألة تهوید مدینة القدستعت. 7

نتیجة صعود  1996منذ عام  اً ازداد في السنوات األخیرة وتحدیدحتى الیوم، ولكنه  1948عام 

 .الیمین في إسرائیل



 

132 

 

شهدت مدینة القدس تغییرات جغرافیة ودیمغرافیة كبیرة ومتسارعة منذ احتالل إسرائیل للقدس . 8

بسبب انزیاح إسرائیل نحو  1996الیوم، إال أن هذه التغییرات زادت بعد عام وحتى  1967عام 

 .الیمین وسیطرت الیمین على مؤسسات الدولة المختلفة

ة التي سنتها إسرائیل على إحكام سیطرتها وتهویدها ساهمت القوانین والتشریعات اإلسرائیلی. 9

 .لمدینة القدس

كان للجمعیات والمؤسسات الصهیونیة دور كبیر ومهم في عملیة االستیطان والتهوید داخل . 10

 .مدینة القدس واالعتداء على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في المدینة

التهویدیة تجاه مدینة القدس من خالل وسائل عدیدة عمل الیمین اإلسرائیلي على تنفیذ أهدافه . 11

 .تتمثل بالمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة التي نجح من خاللها بتهوید المدینة

هدف الیمین اإلسرائیلي من عملیة التهوید المبرمجة في القدس، إلى تشكیل أغلبیة سكانیة . 12

حث في مصیر ومستقبل المدینة في أي لمنع أي تبا ،إلعطاء الطابع الیهودي للمدینة یهودیة

مفاوضات قادمة، وخلق واقع یصعب معه تجاهل الوجود اإلسرائیلي في المدینة، وعزل القدس 

الشرقیة عن المراكز العمرانیة في الضفة الغربیة من خالل تطویق المدینة باألطواق االستیطانیة، 

لى ترك المدینة، وطمس الثقافة الوطنیة وٕاقامة المستعمرات حول المدینة، إلجبار السكان العرب ع

 .الفلسطینیة وتهوید التعلیم واالقتصاد

سیاسة الیمین اإلسرائیلي التهویدیة لمدینة القدس ما هي إال محاوالت إن یمكن القول أخیرًا . 13

لفرض واقع جدید یصعب معه حل قضیة القدس في أي تسویة سیاسیة، من خالل الممارسات 

 .یدیة داخل المدینة المقدسةواإلجراءات التهو 
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