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  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




