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  ملخص: 

ليمين  في دولة االحتالل اإلسرائيلي نحو اه  اتالتعرف على أهم أسباب التوجإلى  هذه الدراسة    تهدف 

عام   حرب  عام    1967منذ  الدراسة2016وحتى  اعتمدت  عبر    .  والتحليلي  التاريخي  املنهج  على 

توصلت الدراسة إلى .  الوصف واالستقصاء والتحليل من خالل دراسة بعض النصوص والتقارير

أبرزها اعتبار حرب عام   الليكود    1973عدة نتائج من  وما رافقها من تحول سياس ي بفوز حزب 

باإل االتحول  الو   ، اليميني الليبرالية،  إلى  املركزية  من  وما  قتصادي  أوسلو  اتفاق  توقيع  إلى  ضافة 

من أهم العوامل    ، االنفصال من قطاع غزة أو تبعه من انتفاضة األقص ى، عالوة على االنسحاب

 التي ساهمت في التحول نحو اليمين وصعود سياسات الهوية.  

 . اليمين اإلسرائيلي،  السياسة اإلسرئيلية ،التوجهات الفكرية  :املفتاحية الكلمات 

Abstract : 
This study aims to identify the most important reasons  that led Israel towards 

the Right-Wing since the 1967 war until 2016. The study was conducted 

relying on the historical and analytical approach through description, survey 

and analysis through the study of some texts and reports. This study presents 

several questions, the most important of which are: what are the most 

important aspects of this change? and what is the impact of these changes on 

the Palestinian issue? The study reached several conclusions, most notably : 

the 1973 war and the political transformation of the right-wing Likud party; an 

economic shift from centrism to liberalism; the signing of the Oslo Accords 

and the subsequent Intifada  of Al-Aqsa, as well as the disengagement from 

the Gaza Strip. These were the factors that contributed to the shift to the right 

and the rise of identity politics. 

Keywords : Intellectual trends, Israeli Right-wing, Israeli politics. 
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 مقدمة  .1

صرررررررررررررراع على الهويررة بين العلمررانيين واملترردينين في لإسررررررررررررررائيررلل إلى مررا قبررل ن ررررررررررررروء ا حركررة    يرجع       

الصررررررررهيونيةز حي  برز مع ن رررررررروء حركة الهسرررررررركالة التي دعت لالنفتاع على املجتمع و جراء مراجعة  

ا بين الطرفينز فبعض  نقدية للنصرررررروص الديمية، ومع ن رررررروء ا حركة الصررررررهيونية نهر ا فالف جليع

ن رأى أن ا حركرة الصرررررررررررررهيونيرة بعراكش إرادة الرب برون رررررررررررررا هرا دولرة لل هود قبرل نزول املسررررررررررررري   املترديني

اسررررتمر الصررررراع بالتفاعل بعد إقامة لإسرررررائيللز حتى وصررررل األمر برئ ش املوسرررراد السرررراب     املنتظر.

ز أن التهديد ا حقيقي على لإسرررررائيلل يمبي من برنامج  2011أفرايم هليفي بالتصررررري  للةررررحافة عام 

 .(2011)معاريف،  معتقدات املتدينين لا حريديمل ول ش من برنامج إيران النوويو 

ا بين التيارات املفتلفة للصرررررررررهيونية مع ن ررررررررروء ا حركة التةرررررررررحيحية    سرررررررررياسررررررررريع
 
أخذ ا فالف شررررررررركال

الرلريركرود( الريرمريرنري وحرزب  لرلرتريرررررررار  الرفركرريرررررررة  ملر  ،)املررجرعريرررررررة  أهرمريرررررررة كربريررة  برعرطري  فري والرتري  األر   كرررررررانرررررررة 

بدأ ذلك برفض م ررررررررررروع إقامة الدولة في أوغندا واملناداة بعد ذلك بمر     ،م ررررررررررروعها االسررررررررررتعماري 

 لإسرائيل الكبرىل التي ب مل شرقّي نهر األردن.

( بسرررررررركين ا فالفات عبر التوصررررررررل إلى اتفاقية الوضررررررررع Dvid Ben-Gurionحاول دافيد بن غوريون )

ع عل ها ف  ،الراهن ِّ
ّ
بين الوكالة ال هودية بواسرررررررررررطة بن غوريون مع حزب أغودات    1947ي يونيو والتي ُوق

إسررررررررررررررائيرل الرذي يمنرل معظم املتردينين. نصرررررررررررررت االتفراقيرة على عردم معرارضرررررررررررررة ا حزب لقيرام الردولرة  

مقابل املحافظة على الطابع ال هودي من خالل اعتبار السرررروت يوم العطلة   ،وم رررراركته بمتسررررسرررراتها

واج تكون موافقة لل ررررررلعة ال هودية، وأخذ ا فطوات الالزمة للتمكد أن  الرسرررررمية، وسرررررن قوانين للز 

عالوة على إعفاء    ،مطابخ الدولة تقدم األكل ا حالل لكوشرررررررررريرل، وضررررررررررمان اسررررررررررتقالل التعليم الديني

 . (2013)ويكيتكست،  دارس ي التوراة من املتدينين من ا فدمة العسكرية

بواسررررطة املدارد الديمية )ا رررريفات    1967القومي املتطرف ترعرع بعد حرب عام   -الفكر الدينيإن  

الت ررديد على  ،التي ن رررت الفكر الصررهيوني املتدين املبني على  ال ة أسررش مهمة و ي  ،مركاز هارب(

ة  األر  في النالوث املقدد )التوراة/ ال عب/ األر (، ومن  كل قطعة أر  معنى مقدد، باإلضاف 

إلى الت رررررررررررررديرد على معنى النخراع كمتشرررررررررررررر تراريخي على نخراع الصرررررررررررررهيونيرة املتردينرة )النخراع في إقرامة  

(، عالوة على الت ررررررررررررررديرد على الردور ا فراص املنوي برالصرررررررررررررهيونيرة املتردينرة  1967الردولرة وحرب عرام  

،  1998)ريالوسرررركي،    للسرررريطرة على الدولة )العلمانية( وتوج هها بما يادم ال اية اليهائية )ا فالص(

 .(85صفحة 
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سررررريطر اليمين اإلسررررررائيلي عبر حزب الليكود على مخريات ا حياة السرررررياسرررررية واالجتماعية منذ فوزه 

حكم الليكود  ففيمرا اعتبره البعض حييهرا بمنرابرة لاالنقالبل السررررررررررررريراسررررررررررررر ي،    ،1977براالنتارابرات عرام 

ا    78، إال أن ال سرررار لاإلشررركنازيل1977لإسررررائيلل معظم السرررنوات التي تلت لانقالبل  بقي مسررريطر 

إلى شرررررررررررعور  على العديد من جوانب ا حياة اإلسررررررررررررائيلية لكاإلعالم والقاررررررررررراء وا جامعاتلز مما أدى  

 Benjaminعند أحزاب اليمين الفائزة باالنتاابات، أدرك ذلك بميامين نتمياهو )عمي  من االستياء  

Netanyahu ففي مقابلة مع صرررررررررررحيفة ه ربشز  1996( عندما فاز للمرة األولى برئاسرررررررررررة الوزراء عام

اشرررررررررررررتكن نتميراهو من نزع شررررررررررررررعيتره من قبرل النظرام القرديم واإلنتليخمسررررررررررررريرا املتمركزة في ا جرامعرات  

ا أن  امل ررررررررركلة تكمن في عدم توازن  اإلسررررررررررائيلية و  التي من وجهة نظره روجت لفكرة أوسرررررررررلو، ماررررررررريف 

البمية الفكرية للمختمع اإلسرررررررررائيلي. وبعهد بون رررررررراء متسررررررررسررررررررات بحنية جديدة إلعادة كتابة الرواية  

 . (Israel Ministrey of Foreign Affairs, 1996)الوطنية 

ت ال هودي وجررره العملرررة النررراني للنابرررة اليميميرررة ا حررراكمرررة، بعود جرررذور ا حزب إلى يمنرررل حزب الب ررر

والرذي ترمسرررررررررررررش في السرررررررررررررنوات األولى بعرد إقرامرة دولرة لإسررررررررررررررائيرللز  و قي حتى عرام    79حزب املفردال

ا يردافع عن مصرررررررررررررا   شرررررررررررررريحة    12-10كحزب لمعتردلل لره قوة انتارابيرة مسرررررررررررررتقرة من    1977 مقعرد 

لكن   نراء على ذلرك كران ا ررررررررررررررارك في كرل االئتالفرات ا حكوميرة منرذ قيرام الردولرة.املتردينين القوميين، ب

خسرر ما ال يقل عن نصرف ناخبيه ولم يتخاوز عدد  1996هذا األمر لم اسرتمر فبعد انتاابات عام 

مقاعده عن سررررررررررتة وليصررررررررررل في الدورتين االنتااب تين التاليتين إلى  ال ة مقاعد، التفسررررررررررير التقليدي  

هرذا االنهيرار في  االنتارايي اعود لصرررررررررررررعود أحزاب عرقيرة جرديردة منرل ترامي وشررررررررررررراد.  لهرذا االنافرا 

صرررررررررررررفوف املفررردال دفعررره للتطور وب يير خطرررابررره من خطررراب موجررره للمتررردينين القوميين إلى خطررراب 

الب رررررت ال هودي )وريررررر  Naftali Bennettيميني ديني وطني. اسرررررررررررررتطررررراع نفترررررالي بيمرررررت ) ( رئ ش حزب 

زب من خطراب لأر  إسررررررررررررررائيرل الكبرىل الرذي ميا خطراب املفردال وقرادة  املفردال( ب يير خطراب ا ح

 
ال هود في لإسرائيلل ينقسمون إلى طائفتين إ ن تين حااريتين، األولى  ي الطائفة اإلشكنازية لال هود ال ر يونل     78

والتي تتملف من ال هود املستوطنين الذين هاجروا من أورو ا وأميركا، والنانية  ي طائفة السفراديم لال هود ال رقيونل 

ذين اعود أصلهم آلسيا وأفريقيا، يحتكر اإلشكناز معظم املواقع ا حساسة في الدولة ويتحكمون بمفاصل صنع ال

 القرار لكونهم اآلباء املتسسين للدولة وا حركة الصهيونية. 
اختصار   79 هو  املفدال  أن  أي  لئوميت(  دات ت  )مفلجا  عبرية  كلمات  لنالث  األولى  األحرف  عن  عبارة  بالل ة  هو 

التام ريةالعب اإليمان  إلى  ا حزب  يدعو  القوميز  الديني  بمر   للحزب  واإليمان  فلسطين،  في  لل هود  التاريخي  با ح  

ة.  
ّ
 إسرائيل الكاملة، واالستيطان في األراض ي الفلسطيمية كاف
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إلى خطرراب علمرراني يتكررد على أهميررة الوجود ال هودي في مسرررررررررررررتوطنررات  الارررررررررررررفرة    ،80غوش إيمونيم

ال ر ية ب ر  حماية أمن لإسرائيلل، عالوة على التركيا على حقوق اإلنسان كمدخل للحفاظ على 

حقوق املسرررررررررررررتوطنين، هرذا الت يير في ا فطراب قراد إلى كسرررررررررررررب أصررررررررررررروات اليمين العلمراني عالوة على 

سرررررررراهم في رفع األرصرررررررردة االنتاابية  حزب الب ت ال هودي وتحويله لالعب أصرررررررروات املسررررررررتوطنين مما  

 . (2012)ساسون،  أساس ي في ا حياة ا حز ية اإلسرائيلية

اسرررررررريطر حزب الليكود اليميني واألحزاب الدائرة في فلكه منذ ما يزيد عن ع ررررررررر سررررررررنوات على حوالي 

ميع رؤسررراء قوائم اليمين والوسرررك أن يكونوا من خرييي الليكودز نصرررف مقاعد الكن سرررت، ويكاد ج

ا أفي رردور  فنفنتررالي بيمررت رئ ش حزب الب ررت ال هودي شررررررررررررر ررل في السررررررررررررررراب  رئ ش طرراقم نتميرراهو، أمررّ

( رئ ش حزب إسرررررررررائيل بيتنا فكان املدير العام ملكتب نتمياهو، ب نما  Avigdor Liebermanليبرمان )

( رئ ش حزب كوالنو منصرررب وزير في حكومة الليكود، وحتى  Moshe Kahlonشررر ل موشررريه كحلون )

ه اسررررار ياررررم ضررررمن أركانه ليكوديين سررررابقين كتسرررريفي ليفني)
ّ
 Tzipiاملعسرررركر الصررررهيوني املعّرف بمن

Livni ،30، صفحة 2015( )إيالني .) 

املررررردى املنظور أن يتراجع هرررررذا التيرررررار، فبحسرررررررررررررررررب   مرررررا زالرررررت قوة اليمين في تصررررررررررررررررراعرررررد وال يتوقع في 

 ،3/6/2015اسررررتطالعات الرأي املفتلفة ومن ضررررميها اسررررتطالع للرأي ن رررررته القناة العاشرررررة بتاريخ 

ا )القناة العاشرررررررررة،   11من    1فوّن  فقك من ال ررررررررب بة ال هود من طالب املدارد اعرف نفسرررررررره اسرررررررراريع

2015.) 

يحة بين األحزاب  هيمنة التوجه اليميني لدى الناخبين قاد إلى احتدام الصررراع على تمنيل هذه ال ررر 

اليميمية وعلى رأسررررها حز ا الليكود والب ت ال هودي. الوانرررر  من خالل متابعة ال ررررمن اإلسرررررائيلي أّن  

ا تقرير مدار   اليمين قد أحكم سرريطرته على حاضررر لإسرررائيلل ومسررتقبلهاز وهذا ما توصررل له متخر 

  (9، صفحة 2017يي ، )تقرير مدار االستراتي اإلستراتييي.

تبدو دولة ذات توجه   2015/2016دولة علمانية اشرررتراكية لكيها في عام   1948بدت لإسررررائيلل عام  

ليبرالية قائمة على الرأسرررمالية املتوح رررة، هذا لالت يرل الظاهري لم يكن  -ديني تتبنى سرررياسرررات نيو

ز ذلك ب رركل وانرر  مع ب رركل حكومة  ليحدث لوال تبدل النابة ا حاكمة داخل لإسرررائيلل، وقد بر 

 
م، وبعني )كتلة اإليمان(، وتطل  على نفسها أياا  1974عام   جماعة أسسها ا حاخام املتطرف موش ي ليفنخر   80

وبسعى  لحركة التخديد الصهيونيل،  ي حركة جماهيرية ديمية متطرفة، بستمد بعاليمها من ا حاخام بسفي كوك،

املدارد  شب بة  من  أعاا ها  ومعظم  ذلك،  لتحقي   بالعنف  ا جماعة  وتتمن  غزة،  وقطاع  الافة  في  لالستيطان 

 الديمية التابعة  حزب لاملفدالل اليميني املتطرف.  
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( تحولرت بعرد Aluf Bennوالتي كمرا يرى الكراترب اإلسررررررررررررررائيلي ألوف بن )  ،2015نتميراهو الرابعرة عرام  

االنتارررابرررات من حكومرررة محرررافظرررة تتخنرررب املفررراطر إلى حكومرررة يمين متطرف ترى أن الرررديمقراطيررة  

حكام وال حماية لألقليات )هذا ال  مرادفة  حكم مطل  لألغلبية دون قيود، فال مراجعة قاررررررررررائية لأل 

اعني أن حكومررات حزب العمررل حمررت األقليررات(، فهررذه ا حكومررة ترى أّن لإسررررررررررررررائيررلل دولررة  هوديررة  

وديمقراطيتهرررا داخرررل هرررذا اإلطرررارز فقك ال هود هم من يتمتعون بكرررامرررل حقوقهم، في حين يمب ي أن  

ا من املتيدين ُاعامل غير ال هود بشررررر يء من الريبة وال رررررك، هذه الرؤية العنصررررر ا كبير  رية تخد لها عدد 

 ررررررر في شررررررهر  
ُ
داخل املجتمع اإلسرررررررائيليز فبحسررررررب اسررررررتطالع الرأي الذي قامت به متسررررررسررررررة بيو ون

% من اإلسررررررررررررائيليين ال هود يتيدون لمعاملة تفاررررررررررريليةل لل هود عن غيرهم  79فون    2016مارد آذار  

صرررررررررررررويررررة القوميررررة التي تارررردم أهرررردافررره  من املواطنين في لإسررررررررررررررائيررررلل، يت ررررذى نتميرررراهو على هررررذه الع

ا مع فلسفته )  (.Benn, 2016باستبدال النابة التقليدية في لإسرائيلل بواحدة أكثر انسجام 

ليمين  في دولة االحتالل اإلسرررررائيلي نحو اه  اتالتعرف على أهم أسررررباب التوجإلى هذه الدراسررررة    تهدف

 .لفترات زمنية سابقة عند ا حاجةمع العودة  2016وحتى عام  1967منذ حرب عام 

سرررررئلة من أهمها: ما  ي أسرررررباب املت يرات التي طرأت على بسرررررعى الدراسرررررة إلى اإلجابة عن عدد من األ 

هذا الت ييره وما هو تم ير هذه الت يرات على القاررررررررررية   التوجهات االسرررررررررررائيليةه وما  ي أهم مظاهر

 الفلسطيمية والفلسطيميينه

 

 لدراسةل يمياإلطار النظري واملفاه .2

كاملوجة    ، بعض ا حركات السياسية واالجتماعية في النصف الناني من القرن الع رين  برزت         

النانية من المسوية وا حركات اإل مية وحركات ما بعد االستعمار وغيرها، انطلقت هذه ا حركات من  

ومن هنا برز مفهوم سياسات الهوية وسيلة    ،االدعاء بمّنها تمنل شريحة اجتماعية تتعر  للتمييا

( للفلسفة  ستانفورد  موسوعة  فبحسب  املاطهدة.  االجتماعية  الفئات   Stanfordلتنظيم 

Encyclopedia of Philosophy  السياسية ا حجج  الهوية عبارة عن مخموعة من  ( فون سياسات 

التي تركز على املصلحة الذاتية ووجهات النظر ا فاصة باملجموعات املصلحية االجتماعية املحددة 

ا، والوسائل التي يمكن عن طريقها ب كيل سياسات ال عوب بواسطة مظاهر هويتهم الت  ي يتم  ذاتيع

تحديدها عن طري  العرق أو الطبقة أو الدين أو ا جمش أو اإل مية أو األيديولوجية أو الوالية أو 

أو  األديي  األسلوب  أو  التاريخ  أو  املعلومابي  التفايل  أو  العملة  أو  النقافة  أو  ا جمس ي  التوجه 

الهواية أو  املهنة  الطبية أو  أو الظروف  ى نحو غير مابوي  أو أي ش يء آخر مرتبك عل  ، املوسيقي 



ر أشرف بد  

 

 

87 

املنظمات االجتماعية. نطاق ا حركات السياسية    فونبناء  على ذلك    ولكن بسيك بالمسبة إلدراك 

رغم أّن األمنلة املستادمة في األدبيات الفلسفية  ي   ،التي يمكن وصفها بمنها سياسة للهوية واسع

حرك  ولكن  ال ر ية،  الرأسمالية  الديمقراطيات  داخل  صراعات  ال الب  ال عوب في  حقوق  ات 

ا مما لة.  األصلية في جميع أنحاء العالم، وامل ارلع القومية، أو مطالب تقرير املصير بستادم حجج 

الهويةل، بل ا ير    على لسياسة 
 
من املتوقع أال يوجد معيار مباشر يخعل الناال السياس ي مناال

ممنلون عن جماعة ذات املصطل  إلى مخموعة فافاضة من امل ارلع السياسية، يقوم بكل ميها  

موقع اجتماعي ماتلف. كما ينادي العديد من متيدي سياسة الهوية للعودة لألصالةز أي إلى الوقت  

اإلبادة  حتى  أو  اإلمبريالية  أو  االستعمار  بفعل  ا حياة  وطريقة  النقافة  تارر  أو  للقمع  الساب  

 (Stanford Encyclopedia of Philosphy , 2016) ا جماعية  

في ا حالة اإلسرائيلية تبرز سياسات الهوية ب كل وان  لدى اليمين السياس ي وعلى رأسه اليمين  

باست الل حالة   الصهيونية  ال هودية  إلى لاألصالةل والقيم  للعودة  الدعوات  امتاجت  املتدين، فقد 

يد   على  املتدينون  لها  بعر   التي  العوامل  التمييا  تداخلت  كما  الدولة،  متسس ي  من  العلمانيين 

التمسك   عل هم  ا لب  والذين  )السفراديم(  أصل شرقي  من  فال هود  النقافيةز  العوامل  مع  اإل مية 

بالقيم الديمية عانوا من التمييا ضدهم على أساد إ ني من قبل النابة ا حاكمة من ال هود ال ر يين  

 )اإلشكناز(. 

الرؤية   اليمين  اإل ميةتبنى  ا حصرية  وفقدان  النقافات  اختالي  من  تاش ى  التي  القومية  - القومية 

وذلك على ضوء التحوالت ا جارية في العالمز فهم يا ون من خطر الذو ان في ا حيا، عالوة على 

اعتبارهم العرب والفلسطيميين أعداء يخب محار تهم، وأن لإسرائيلل التوراتية ال يمكن أن تقوم أو 

 . (108، صفحة 2016)بن اليعازر،   من خالل القوةأن تتخسد إال 

ز فقد كان النواب املوالون للملكية يخلسون  1789ن م مصطل  اليمين عقب النورة الفرنسية عام  

د  على يمين البرملان، ب نما يخلش معارضو امللكية على ال سار، تطور مفهوم اليمين ليصب  فيما بع 

إلى التدخل في حياة املجتمع للحفاظ على تقاليد املجتمعز وذلك على  ا عن التيار الذي يدعو  معبر 

اليمين   يتمن  الواحد،  املجتمع  أفراد  بين  املساواة  إلى فر   يدعو  الذي  ال سار  تيار  من  النقيض 

 حر. بتوسع الدولة في مخال األمن وفت  األسواق أمام التنافش باعتماد صي ة االقتصاد ا 

الو ر،   بين  واالجتماعي  االقتصادي  بالتفاوت  اليمين  يتمن  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  على 

ا، تتيده األديان. و التالي فهم يرون أن املجتمع مكون من طبقة   ا طبيعيع ولعتبرون هذا التفاوت أمر 

متوسطة وطبقة  فقيرة  وطبقة  املتم  ،غنية  القدرات  ذوي  بمّن  التفاوت  هذا  يصبحون  ويبررون  ياة 
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ا للطبقة    ،أغنياء، ب نما ذوو القدرات املحدودة يصبحون فقراء ويدعون بمّن الفقر قد يكون حافز 

 الفقيرة للعمل وا جد كي يصبحوا أغنياء. 

يام اليمين اإلسرائيلي  الث مخموعات أساسية على رأسها اليمين األيديولوجي الليبرالي: الذي يتمن  

بالسوق ا حرة و الناعة األمنية عالوة على اقتناعه بمهمية املستوطنات للحفاظ على أمن لإسرائيلل،  

على ويحافظ  العليا  املحكمة  واستقاللية  القانون  بسلطة  يلتام  ذلك  مع  التعبير    بالتوازي  حرية 

من  (2016)عميران،   معظم  لكن  وكوالنو،  كالليكود  رئ سة  أحزاب  عدة  على  اليمين  هذا  )يتوزع   .

يمنلونه ل ش لهم تم ير يذكر كموشيه كحلون و يني بي ن، أو ابتعدوا عن ممارسة العمل السياس ي  

يااف إلى ذلك اليمين األيديولوجي القومي الديني:      ليفنات(.كخدعون ساعر ودان مريدور وليمور  

وهو يميل للتطرف القومي الدينيز وهو اعطي أولوية عليا ل هودية الدولة على حساب لديمقراطيتهال 

من خالل إخااع مبادئ الديمقراطية ملبادئ ال هودية القومية، )يتركز في حزب الب ت ال هودي لكنه  

ليفن(.  يتوزع على عدة أحزاب  أدل تين ويريف  يولي  الليكود منل  في  بييها أعااء  اليمين    من  ا  أخير 

مبادئ   بين  يتنقلون  األيديولوجيينز  غير  االنتهازيين  السياسيين  من  مخموعة  عن  عبارة  االنتهازي: 

املجموعتين السابقتين بهدف كسب أصوات الناخبين )على سويل املنال عاو الكن ست عن الليكود  

 .(2016)عميران، ( دافيد ب تون 

( إيالني  عوفري  عدة Aovra Ailaniيذهب  إلى  لإسرائيلل  في  ا حالي  الصهيوني  اليمين  تقسيم  إلى   )

أصناف من ضميها لالصهيونية الذاتيةل والتي تفتقر ألي أيديولوجية وتقوم على أّن ال هود يتعرضون  

بحاجة لدولة  هودية مسلحة تدافع عيهم، ينت ر هذا النوع من    للفطر على مدار التاريخ، ولذلك هم 

الصهيونية بين العلمانيين املوزعين على أحزاب كالليكود وكوالنو. الصهيونية الذاتية تخانست مع 

ألر   ال هوديل  لال عب  إخالص  أهمية  على  أيديولوجيتها  تقوم  والتي  القوميةل  لالصهيونية 

ه من املجدي ال
ّ
تضحية بحياة األفراد من أجل خلود ال عب، )يمنل هذا النوع من  لإسرائيلل وأن

الصهيونية حزب الب ت ال هودي(. كال الصنفين املذكورين ال يتناقاان مع لالصهيونية الكونيةل التي  

تفتر  بمّن الصهيونية تحمل لواء املبدأ الكونيز ا حرب الدائرة بين املتنورين والظالميين، معسكر  

ا إيران، ومعسكر املتنورين الذي يام لإسرائيلل ومن يقف معها، الظالميين هو ا إلسالم وخصوص 

وفي اللحظة التي ستتوقف الصهيونية عن محار ة الظالميين فسوف ا رق العالم في الظالم، )يمنل  

 . (37، صفحة  2015)إيالني، هذا النوع من الصهيونية حزب الليكود( 

عبد الوهاب املسيري أّن هنالك أريع مدارد أساسية في ا حركة الصهيونية تتفرع عيها عدة د.يرى  

( هرتزل  الصهيونية  يودور  متسش  تزعمها  التي  السياسية  الصهيونية  أولها   Theodorاتخاهاتز 
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Herzl  بهجرة  (، والتي عملت على تحويل لامل كلة ال هوديةل مل كلة سياسية دولية ال يمكن حلها إال

ال هود و قامة دولة لهم، تفرع عن الصهيونية السياسية الصهيونية التةحيحية )التنقيحية( بقيادة 

( جابوتمسكي  الدينيز Vladimir Jabotinskyفالديمير  ا جانب  على  القومي  ا جانب  ب لب  والتي   ،)

ة، ولعدُّ حزب وتتبنى العنف وسيلة للتعامل مع الفلسطيميينز و ي ذات توجهات ليبرالية رأسمالي

ا لهذه املدرسة.   الليكود اليميني امتداد 

األهداف   االشتراكية  فدمة  ونفت  والتي  لاالشتراكيةل  العمالية  الصهيونية  مدرسة  كذلك  برزت 

( أول رئ ش حكومة لدولة لإسرائيلل من  David Ben-Gurionالصهيونية، وُلعدُّ دافيد بن غوريون ) 

( الذي تحول فيما  1977وحتى عام    1948اي )قاد الدولة منذ عام  أبرز قادتها. كما اعتبر حزب املب

ا لهذه املدرسة. تابع  عالوة على ذلك نخد مدرسة الصهيونية الديمية التي ب لب    بعد  حزب العمل 

عدة  املدرسة  هذه  عن  تفرع  التوراة،  أحكام  لتطبي   وبسعى  القومي  ا جانب  على  الديني  ا جانب 

ا    كحزب شاد و هودات هتوراة )آخرها حزب الب ت ال هودي(.  أحزاب ديمية ذات صب ة إ مية  وأخير 

املدرسة الصهيونية النقافية )الروحية( التي ترى أن القيم ال هودية نتاج من ال عب ال هودي )ول ش 

املرجع  تكون  كي  فلسطين  في  ال هود  تخميع  يخب  ه 
ّ
وأن الديمية(  الصهيونية  بعتقد  كما  التوراة  من 

أبرز  لهم،  )  الروحي  جينابرغ  آشر  هو  املدرسة  هذه  هاعام Asher Ginsbergقادة  بمحاد  امل هور   )

)واحد من ال عب(ز ال يوجد أحزاب تمنل هذه املدرسة إال أن مواقفها متوناة من عموم اإلسرائيليين  

 (. 164-154، الصفحات 1982كاالهتمام بالل ة العبرية والنقافة ال هودية )املسيري، 

مدارد داخل ا حركة الصهيونية تاتلف فيما بييها على عدة أمور وعلى رأسها  وجد عدة اتخاهات و ي

أيديولوجي واحد قائم على إقامة دولة    ،املحتوى االجتماعي لكيها في نهاية املطاف تنطل  من نس  

على   لإسرائيلل  ممنلة  ل لل هود  الصهيونية  ا حركة  أّن  املسيري  الوهاب  د.عبد  ويرى  امليعادل.  أر  

بل إنها ونفت    ،رائيلل أبدت مرونة في استيعاب التيارات الصهيونية الفكرية املتناقاةبدولة لإس

هذا االختالف  فدمة امل روع الصهيوني، ونلت األفكار السياسية سواء أكانت ليبرالية أو اشتراكية  

عند   عيها  االست ناء  يمكن  الصهيونية  األيديولوجية  بمية  إلى  ماافة  فكرية  ماامين  ديمية  أو 

 حاجة، فعلى سويل املنال نخد أن لإسرائيلل تحت حكم تحالف املباي االشتراكي واملبام ال ساري ا

حافظت على تحالفها مع الواليات املتحدة وسمحت باالستنمارات األجنوية بل وتحالفت مع األحزاب  

التيارات بين  ما  توف   لإسرائيلل  في  ا حاكمة  الصهيونية  فوّن  وعليه  ا حكم،  في  واملدارد   الديمية 

،  وهذا ما يذهب إليه  (165، صفحة  1982)املسيري،    الفكرية املفتلفة  فدمة األجندة الصهيونية

د. أمل جمال في أّن الفكر الصهيوني ا حالي قد رسم معامله الفكر الصهيوني التقليديز وأّن هنالك  
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ا بين القيم   ا عميق  األساسية للمختمع والسياسة اإلسرائيليين واألفكار األساسية لدى ا حركة  تقار  

الصهيونية التي سادت امل هد اإلسرائيلي في املاض ي، وذلك على الرغم من ل ك الل ة والتنافسات 

وجابوتمسكي  غوريون  بن  وفعله  قاله  ما  بين  وان   وهذا  السياسيةز  الهيمنة  شمن  في  القائمة 

( وما يقوله ويفعله بميامين نتمياهو وأفي دور ليبرمان ونفتالي بيمت على الرغم  Kookوا حاخام كوك )

واإلقصاء  التوسعية  والناعة  التفوق  خطاب  أّن  ذلك  والفظانة،  واملكان  الزمان  اختالف  من 

، 2016)جمال،    واالستبداد واألكثروية يكاد يكون نفسه على الرغم من االختالف في طريقة إخفائه 

 . (80صفحة 

 

 منهجية الدراسة  .3

على املنهج التاريخي والتحليلي عبر الوصف واالستقصاء والتحليل من خالل    اعتمدت الدراسة        

بهدف اإلجابة على عدة أسئلة من أهمها: ما  ي أسباب املت يرات    ،دراسة بعض النصوص والتقارير

هذا الت ييره وما هو تم ير هذه الت يرات  التي طرأت على التوجهات االسرائيليةه وما  ي أهم مظاهر 

 على القاية الفلسطيمية والفلسطيميينه 

 

 نتائج الدراسة  .4

 أسباب التوجه نحو اليمين في "إسرائيل"   .4.1

ا املتدين منه(ز ميها ما هو  قافي وميها  ساهمت            عدة عوامل في االنحياز نحو اليمين )وخصوص 

بييهم   ما فالعالقة  بين هذه األسباب  الفصل  بمكان  الصعو ة  من  أمني،  أوسياس ي/  اقتصادي  هو 

 عالقة جدلية.

والقومية  على الصعيد النقافي يمكن القول إن السوب اعود إلى العالقة بين الدين والدولة من جهة 

وهنالك   لألمة  الديني  الفهم  من  ينطل   النظام  اإلسرائيلية  ا حالة  ففي  أخرىز  جهة  من  والدين 

ديمقراطيةل  ل هودية  الدولة  بعريف  في  الصعو ة  وتكمن  والقومية،  الدين  بين  الفصل  في  صعو ة 

وكم2016)مت ،   الصهيونية،  األيديولوجيا  في  ا  مهمع ا  دور  لعبت  الديمية  فالعقيدة  روجيه  (،  يرى  ا 

( فوّن: لا حركة الصهيونية ال يمكن أن تتماسك إال بالعودة إلى املوزاييك  Roger Garaudyجارودي )

)فسيفساء( الديني، احذفوا مفاهيم ال عب املفتار وأر  امليعاد فستيهار أسش الصهيونية...، إن  

بع الصهيونية إلسرائيل فر  على قادتها  للبمية  الداخلي  الترابك  الدينل ضرورة  زيز سلطة رجال 
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(، و التالي فوّن هنالك صعو ة في فصل الدين عن القومية ألن الصهيونية ترى أّن  2007)عبد العالي،  

ا من األّمةز  الدين ال هودي عبارة عن دين وقومية، وهكذا فون ال هود املنت رين في العالم يمنلون جزء 

دولة   في  لاملواطنينل  ال هود  على  األمر  يقتصر  لر وال  القادم  ال هودي  ح   فمن  ومن  م  لإسرائيلل، 

لإسرائيلل ا حصول على ا جمسية ب ض النظر عن مكان والدته ون متهز وفي املقابل يحرم السكان  

ا عام   .1948األصالنيون من ا حصول على ا جمسية في حال عودتهم بعد أن ُهّجروا قسر 

بم  الدولة واالدعاء  الدين عن  أّن  من هنا تكمن صعو ة فصل  ّن لإسرائيلل دولة علمانية، صحي  

لإسرائيلل ف ها نمك حياة علماني لكيها في ا جوهر ل ست دولة علمانية، وهذا ما دفع بعض الباحنين  

واملفكرين )أمنال د. عزمي ب ارة( منذ عقود للتمبت بانتصار التوجه اليميني الديني وسيطرته على 

السياسية تخّلٍّ  (1996)ب ارة،    ا حياة  عن  عبارة  هو  الديني  اليمين  صعود  أّن  نخد  هنا  ومن   ،

 لسياسات الهوية التي تدعو للعودة إلى لاألصالةل. 

العام   نتائج حرب  من  أن  االقتصادي فنخد  الصعيد  عاملة    1967أّما على  أيدٍّ  توفر  االقتصادية 

ا تخاوزت مائة ألف عامل ا زهيدة مقارنة   فلسطيمية بمعداد كبيرة نسويع فلسطينيز يتقاضون أجور 

املهن الدنيا(،  أغلبهم اعملون في  ال هود  ال رقيين الذين كان  ر على شريحة 
ّ
أ  ال هود )مما  بالعمال 

وارتفاع نسبة البطالة في أوساي العمال    1973ونتيخة للركود االقتصادي الذي أعقب حرب العام  

اليمين اإلسرا في  الهوية( من أجل سن قوانين  ال هودز بعالت األصوات  انعكاد لسياسات  )في  ئيلي 

، لكن التحول األهم  (169، صفحة  2002)شافير،    وانتهاج سياسات هدفها إقصاء العمال العرب

عام   املركزي  االقتصاد  عن   
 
بديال ا حر  لالقتصاد  الدولة  تبني  بعد  بصعود   1985جاء  مما ساهم 

ا أصبحتا مهتمة با حصول على سياسا ت الهوية، ف ريحتا املتدينين وال رقيين بصفتهما األكثر فقر 

ا ميها نتيخة اللبرلة وت كل نظام لدولة الرفاهل الذي   ا بعدما فقدتا جزء  امتيازات خاصة بهاز وخصوص 

الهوية   و حسب سياسات  لاالشتراكيل،  العمل  عهد حزب  في   ا  سائد  يدور  كان  ا حدي   حول  فون 

اليميمية   الناخبين نحو األحزاب  الذاتية  للفئات االجتماعيةز وهذا يفسر توجه  السعي للمصلحة 

الديمية التي توفر ملنتسب ها خدمات اجتماعية وماصصات مالية، عالوة على اإلعفاء من التخنيد  

 للمتدينين بحجة التفرغ لدراسة التوراة. 

ة األزمة املالية في منتصف النمانيمياتز حي  توجهت  برز ذلك ب كل وان  مع ازدياد البطالة نتيخ

ا. في السياق نفسه برزت    ابت 
 
أعداد كبيرة من ال بان للدراسة في ال  يفوت الديمية ألّنها توفر دخال

على  ا حصول  أجل  من  املتدينونز  يديرها  التي  املدارد  في  أبنا هم  دراسة  اآلباء  تفايل  ناهرة 

 . (19، صفحة 2005)دروري،  ة ف ها وشبه مفقودة في املدارد النظاميةاالمتيازات املالية املتوفر 
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أدى التحول االقتصادي إلى التالي عن الروع ا جماهيرية )ا جمعانية( التي ميات حكم مباي )العمل(  

متسسات الدولة، بمرور ليحل محلها الروع الفردانية بالتراف  مع تفكيك سيطرة حزب مباي على  

الوقت ومع بعزز الروع الفردانية وسعي اإلسرائيليين لتحقي  ذواتهم حصل تطور  قافي وروحاني على 

ا عن املفاهيم   نطاق واسعز تمنل بتعزيز روابك كنير من ال هود العلمانيين مع التقاليد ال هودية بعيد 

ا التقسيم التقليدي  التي تطرحها املتسسة الديمية الرسمية ذات التوجه األ  ر وذكس ي، ولم اعد قائم 

للمختمع اإلسرائيلي إلى جماعات من التقليديين والصهيونيين املتدينين وا حريديمز فقد تم تخاوز  

 منه ن م نطاق واسع ومتنوع ا مل أنماي  
 
تقسيم املجتمع اإلسرائيلي إلى متدينين وعلمانيين، و دال

ا لألفراد تخاه العد يد من التقاليد واألعراف ال هودية، لقد ساهم انهيار الصهيونية  اهتمام والتاام 

االشتراكية )العلمانية( وصعود الروع الليبرالية في خل  فراغ قيمي مما قاد الكنير من العلمانيين إلى 

تبني األفكار الديمية من أجل ملء هذا الفراغ القيمي، بالتراف  مع ذلك تم التحول من تبني نموذج  

 . (2015)برسيكو،  ية الليبرالية إلى نموذج الديمقراطية اإل ميةالديمقراط

ليحدث لوال تاافر عدة عوامل اجتماعية  وسياسية    1977لم يكن لانقالبل  على الصعيد السياس ي  

ي  على رأسها لالتمردل االنتاايي لل هود من أصول شرقية لالسفراديملز ضد هيمنة حزب العمل ذ 

العمل   حزب  املستمر  حكومات  التهم ش  من  عانوا  فالسفارديم  لاإلشكنازيةل،  ال ر ية  األصول 

عام  حرب  مخريات  الليكود  است الل  في  املتمنل  السياس ي  العامل  ذلك  إلى  يااف  لاإلشكنازيل، 

حزب 1973 حكومة  على  التحريض  بهدف  لمحدالل  ا  استاباراتيع  
 
ف ال ا  إسرائيليع صنفت  والتي  ز 

 ل كونها غير قادرة على توفير األمن. العم

انهيار النقة بقيادة ا حركة الصهيونية التارياية ممنلة بحزب مباي لحزب   إلى  1973أدت حرب عام  

ز والتي  1967العملل )االشتراكي(، تراف  ذلك مع انهيار املفاهيم العسكرية التي سادت عقب حرب  

يتخرؤوا على خو  حرب أخرى، ساهمت حرب العام ادعى ف ها القادة اإلسرائيليون بمّن العرب لن  

ا شريحة املستوطنين( على مستقبلهم، وذلك    1973 في تصاعد مااوف بعض اإلسرائيليين )خصوص 

بعد ا حدي  عن مفاوضات لعقد اتفاقية سالم مع مصرز قد تتامن االنسحاب من األراض ي التي  

عام   ت 
ّ
ف ها.    1967احُتل املوجودة  املستوطنات  لغوش و خالء  حركة  نهرت  التاوف  لهذا  نتيخة 

(ز كان هدف ا حركة تطبي  أيديولوجية ا حاخام 1974ايمونيمل عقب ا حرب بعدة أشهر )فبراير  

ا للفالص  1967بسفي كوك وضرورة االستيطان في املناط  املحتلة عام   )موسوعة واي نت،   تمهيد 

2017)   . 
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إلقاء ياسر عرفات رئ ش منظمة التحرير الفلسطيمية لم.ت.فل خطابه في األمم    تزامن كل ذلك مع 

ا االعتراف الدولي بالكيانية الفلسطيمية، ساهم خطاب عرفات 1974املتحدة عام   ز والذي اعني ضمن 

في تصاعد مااوف بعض ال رائ  اإلسرائيلية على مستقبل دولة لإسرائيلل، وازدادت هذه املفاوف  

قيع اتفاق أوسلو ووادي عر ة اللذين بموجبهما تم االعتراف بالكيانية الفلسطيمية )ولو حدة عقب تو 

ب كل رمزي( ويسيادة األردن على شرقي اليهر. مما ساهم ب كل مباشر في صعود سياسات الهويةز 

وفي بعزيز مكانة اليمين وتقبل خطابه السياس ي لدى ا جمهور اإلسرائيلي، فقد رأى اليمين ومتيدوه 

 أّن لعملية السالمل تمنل تهديد لر لإسرائيلل ولأر  امليعادل وسيادتها وهويتها ا جماعية.  

في تمجيج م اعر ال اب   2000ساهمت عمليات املقاومة )التفخيرية( أ ناء انتفاضة األقص ى عام  

ي خرجت  والكراهية لدى شرائ  واسعة في املجتمع اإلسرائيلي، كما اعتبر أنصار اليمين املظاهرات الت 

ا على قمع االحتالل )هبة أكتو ر   (ز بمنابة دليل على أّن فلسطينيي  2000في البلدات العر ية احتخاج 

 ل سوا مواطنين و نما خطر على هوية الدولة.  48

شكلت االنتفاضة فرصة لليمين من أجل ترويج وجهة نظره بمهمية االن الق والتميا ال هوديز وأّن  

م يتاذه الفلسطيميون أداة لتدمير لإسرائيلل، وهكذا تحولت سياسة  عملية السالم عبارة عن وه

 الهويات من الداخل إلى ا فارج. 

لم يقتصر األمر على ذلك بل امتد ليصل إلى ادعاء قيادات املستوطنين وحاخاماتهمز بمّن انتفاضة  

الدولة ال هودية، هذا اال  دعاء يبرهن  األقص ى بعتبر بمنابة حرب ديمية ا يها العرب بهدف تصفية 

 .(241، صفحة 2016)بن اليعازر،  على تم ير سياسة الهويات في ا حروب التي ب يها لإسرائيلل

ل االنسحاب )االنفصال( من مستوطنات قطاع غزة ويعض مستوطنات الافة  
ّ
عالوة على ذلك شك

ك    2005عام  
ّ
تمل فقد  املستوطنينز  ملجتمع  بااصة  اإلسرائيلي  املجتمع  من  كبير  لقطاع  صدمة 

املستوطنين ا فوف وعدم اليقين حول مستقبلهم الشفص ي ومستقبل االستيطان ب كل عام، أّما  

باق التارياية  على صعيد  الديني الوطني حول أر  لإسرائيلل  انهارت دعاوى التيار  ي املجتمع فقد 

املمنلة بمخلش  انهيار  قة املستوطنين بزعامتهم  امليعاد(، كما ساهم االنفصال عن غزة في  )أر  

إلى  االنسحاب، وقد قاد ذلك  في وقف  ال ر ية وقطاع غزة لا عل كونه ف ل  الافة  مستوطنات 

من املستوطنين ال باب غير الراضين عن أداء لا عل الهادئ واملسالمز الذي تما ى نهور شريحة  

مع توجهات ا حكومة باإلخالء، نهر ذلك ب كل وان  أ ناء إخالء مستوطنة لعمونةل الواقعة في 

ز فقد لوحظ وجود أعداد كبيرة من املستوطنين ال باب فاقدي النقة  2006الافة ال ر ية عام  
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الكهول  صفوفهم    بقيادة  في  عدة  إصابات  أوقع  مما  عنيفة  بطريقة  اإلخالء  يقاومون  لا عل،  في 

 .(78، صفحة 2007)شلج،  وصفوف ا جنود امل رفين على اإلخالء

واملسيانية   االستعمارية  الكولونيالية  املنظومتين  ت كل  في  غزة  قطاع  من  االنسحاب  بسوب 

فساهم   التي   81ا فالصية  املفلصز  املسي   لظهور  مقدمة  فلسطين  أر   على  السيطرة  في  ترى 

االنسحاب من قطاع غزة بانهيار فكرة لإسرائيل الكبرىل التي قامت عل ها الصهيونية، ومن هنا سعت  

الصهيونية ا جديدة أو اليمين القومي إلى بعريف الصهيونية من جديدز عبر تمس ش عالقات قوة 

الدولة   بين  بهدف  جديدة  السياسية من جهة أخرى،  وا حركات  املدني  واملجتمع  واألفراد  من جهة 

الصهيونية  تتوناه  الذي  املفهوم  لإسرائيللز  أر   في  ال هوديل  لل عب  التاريخي   لا ح   ترسيخ 

ا جديدة للعالقات ماتلف عن املفهوم الليبرالي الذي يزيد من قوة املجتمع على حساب الدولة أو 

أّن  املفهوم االشترا ا جديدة  الصهيونية  للدولة، حي  ترى  املدني  املجتمع  ينادي بااوع  الذي  كي 

الهوية القومية أعلى من املجتمع والدولة وأّن كل هما يخب أن يااعا للهوية القومية، وا حدي  هنا  

ال يدور عن فاشية تريد التفرد بودارة الدولة ولكن عن فكر يرى أّن متسسات الدولة االجتماعية  

 .(305، صفحة 2011)روزنبرغ،  سياسية يخب أن تتحرك تحت مظلة الهوية القوميةوال

دولة   بين  ما  شرخ  حصول  في  بسوب  غزة  قطاع  مستوطنات  من  االنسحاب  أن  ذلك  إلى  يااف 

الوطني   الديني  التيار  ادعاء  بذلك  ساهم  الديميةز  والصهيونية  يقودها  لإسرائيلل  متامرة  بوجود 

الصهاينة لالليبراليونل العلمانيون هدفها تقويض الصهيونية الديمية، نظرية املتامرة دفعت التيار  

تمس ش  بداية  في  بزمت 
ُ
أ التي  ا بطبيعة االتفاقات  الوطني ملراجعة حساباته والتفكير مخدد  الديني 

 ،  (80، صفحة 2007)شلج،  الدولة كاتفاقية الوضع الراهن 

ممارسات  مخمل  على  القومية  الهوية  فكرة  إلى  الكبرىل  لإسرائيل  فكرة  من  التحول  انعكش 

اإلسرائيليةز   ا حكومة  عقب  وسياسات  قاسية  لار ة  بعر   الكبرىل  لإسرائيل  حلم  أن  صحي  

الفلسطي  بالكيانية  االعتراف  تم  بموجبهما  التي  عر ة  ووادي  أوسلو  بلم.ت.فل اتفاق  ممنلة  مية 

ويسيادة األردن على شرقي اليهرز لكن االنسحاب من قطاع غزة شكل الار ة املميتة لهذا ا حلم ألنه  

تم على يد شارون أحد اآلباء املتسسين لالستيطان وأحد رموز اليمين، فموسلو تم توقيعه على يد  

 
البروبستانتية التي تتكد على العنصر لال هوديل في اإليمان  اإلنخيلية  ي حركة بعود جذورها إلى ال هودية املسيانية   81

 املسيحي ويتكون أتباعها من ال هود املتمنين باملسي  املنتظر الذي يارج في آخر الزمان.
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ح يد  على  تم  االنفصال  ب نما  العمل  حزب  يقودها  لاساريةل  الليكود حكومة  حزب  يقودها  كومة 

 اليميني. 

 

 أهم مظاهر التغير  .4.2

ز فتوجه اليمين إلى فكرة املحافظة على بعد االنسحاب من غزة  بعرضت فكرة األر  للتدمير            

وا ج ش  )التعليم  الدولة  داخل  القوة  أدوات  على  السيطرة  عبر  الصهيونية، وذلك  والقيم  الهوية 

للجانب  والقااء   االقتصادي  ا جانب  من  اإلسرائيلي  ا جمهور  لدى  االهتمام  وتحويل  واإلعالم(ز 

 ... سنحاول في السطور الالحقة توضي  هذه النقاي: األمني

 االهتمام بترسيخ القيم والهوية اليهودية .4.2.1

كن بعاهم  عار  املتدينون الصهيونية في بداية ن متها لكونها تتعار  مع املفاهيم التوراتيةز ل        

وجد ف ها وسيلة لتحقي  لبداية ا فالص ونزول املسي  املنتظرل، من ناحيتهم حاول قادة ا حركة  

الراهن   الوضع  اتفاقية  على  التوقيع  عبر  لاألمةل  أجل وحدة  من  بسويات  إلى  التوصل  الصهيونية 

ة. فاتفاقية  (، رغم ذلك لم يتوقف الصراع بين الطرفين على طابع الدولة ونمك ا حيا2016)مت ،  

  
 
حلوال توفر  ال  أصبحت  ا حاضر  الوقت  في  لكيها  الرتمس شز  فترة  في  مفيدة  كانت  الراهن  الوضع 

ا عل ها، فمع مرور الوقت تتنامن وتتاايد لدى الطرفين م اعر املرارة، ور ما اعود  اجتماعية متوافق 

و مرور الزمن سوف يقل  ذلك إلى أن كال الطرفين عندما وقع االتفاقية كان يظن أن الطرف اآلخر  

ا ويند ر وستمتفي ا حاجة ملنل هذا االتفاق لاملرحليل، فالعلمانيون على غرار املتدينين كانوا   عدديع

يند ر  لم  الطرفين  من  ا  أيع أن  واتض   التوقع ف ل  هذا  اآلخر،  للطرف  ال  لهم  املستقبل  أن  يرون 

ا على فبدأت كنير من اإلشكاليات بالظهور منل قاية السفر يوم ا لسوتز فاملتدينون وافقوا سابق 

السماع للسيارات ا فاصة بالسفر يوم السوتز على اعتبار أن أصحاب السيارات ا فاصة عددهم  

ا وأن أغلبية السكان بستادم في تنقالتها املواصالت العامة التي تحترم حرمة السوت، ومع   قليل جدع

از و التالي أصبحت اتفاقية الوضع الراهن بهذا  مرور الوقت زاد عدد مالكي السيارات ب كل كبير جدع 

 (.  9، صفحة 1997ا فصوص بدون معنى ) ر يتسكي، 

يصر املتدينون على سن قوانين تتواف  مع ال رلعة ال هودية وهذا ينير حن  العلمانيين، ورغم توقيع 

قوانين التي تتعل   اتفاقية الوضع الراهن بين الطرفين إال أن الصراع لم يمتهز وكان يبرز في كل ال

بهوية الدولة، فعلى سويل املنال عندما عدل قانون العودة باالف بعاليم ال رلعة ال هودية  ولتلبية  

القوانين   ومن  جديد،  من  ال هودي  هو  من  مسملة  برزت  ا جدد  املهاجرين  من  لإسرائيلل  حاجة 



 ه ثيراتأأسبابة، ومظاهرة، وت   ، التوجهات الفكرية والسياسية اإلسرائيلية نحو اليمينتغيّر 

         115 -82 ص ص

 

 

96 

لهم بالسماع  باستمرار  يطالبون  فالعلمانيون  الزواجز  قوانين  إلى   ا فالفية  إضافة  املدني  بالزواج 

رفاهم االلتاام بقدسية السوت ولعترضون على تدخل ا حاخامات بالسياسة و عفاء املتدينين من  

 (.  2016طالب املعاهد الديمية من التخنيد و عطا هم امتيازات مالية )يداعوت، 

الدول ل هودية  القومية  قانون  لسن  اليميمية  األحزاب  سعي  بمّن  االستمتاج  من  يمكن  ينطل   ةل 

بين   السفراديم، وكخزء من صراع ممتد  الهويةز ويندرج ضمن سياق استرضاء شريحة  سياسات 

العلمانيين واملتدينين على هوية الدولة، حي  اعتبر موضوع  هودية الدولة بمنابة القاسم امل ترك  

أ من جهة  السفراديم  مع  اإلشكناز  من جهة وصراع  واملتدينين  العلمانيين  خرىز حي   بين صراع 

 يالحظ تقاطع الصراع على الهوية مع الصراع اإل ني داخل لإسرائيلل.

( وحكومات Ehud Olmertز إبان حكومة إ هود أوملرت )2006أجرت ا حكومات اإلسرائيلية منذ العام  

اإلسرائيلية نتمياهو النالث األخيرة سلسلة من األبحاث واتاذت قرارات تهدف إلى أن تمخذ ا حكومة  

ا في ن اي ا حركة الصهيونيةز في محاولة لصد ناهرة االبتعاد عن ال هودية والصهيونية، توجت   دور 

في عام   مليون دوالر )عدا عما تصرفه   150حوالي    2015هذ األبحاث برصد ا حكومة اإلسرائيلية 

بناء الديانة ال هودية في ا حركة الصهيونية بمئات املاليين(ز لصا   م روع  هدف إلى بعزيز انتماء أ

ا في  ا حادع أوطانهم لديانتهم وللصهيونية، بعد أن أنهرت سلسلة من األبحاث واالستطالعات تراجع 

إلى  للهجرة  ا  أساسيع ا  مصدر  االنتماء  باعتبار  العاملية،  الصهيونية  قل   من  زاد  ما  االنتماء،  هذا 

ر معاهد األبحاث الصهيونية في الس كثِّ
ُ
نوات األخيرة ا حدي  عن تراجع االنتماء لدى  لإسرائيلل، وت

والتربوية   الديمية  املتسسات  عن  ابتعادهم  من  يزيد  ما  لديانتهم،  العالم  في  ال هودية  الديانة  أبناء 

الكيان   تخاه  ال عور  وعن  الصهيونية،  املتسسات  عن  االبتعاد  و التالي  ال هودية،  والتعليمية 

 اإلسرائيلي. 

ا أبناء ال هود الذين هاجروا  وما يزيد قل  لإسرائيلل و  الصهيونية، أن تراجع االنتماء بات يطال أيا 

ا بين  2015من لإسرائيلل منذ سنوات ويقيمون في ا فارج )جرااس ي،  
 
(. من الوان  أّن هنالك اختالف

ال هود املوجودين في لإسرائيلل وخارجها من ناحية الهوية الديمية والقومية واإل مية ا فصوصية،  

عى القادة اإلسرائيليون لتعزيز االنتماء الهويابي ل هود ا فارج عبر تاصيص مياانيات لترويج  لذلك س

 أفكار اليمين املنطلقة من سياسات الهوية. 

يبدو أن قادة لإسرائيلل ونتيخة للتحول نحو اليمين وصعود سياسات الهوية على مستوى العالمز 

باتوا ا عرون بمنهم ل سوا بحاجة إلخفاء عنصريتهم واملجاهرة بها، بعدما كانوا يتسترون بدعاوي 

ا آخر، ور م  ا وتبني النهج االشتراكي حين  ا اعود ذلك  لالديمقراطية الوحيدة في ال رق األوسكل حين 
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ر  فدمة لإسرائيلل بفال ا حليف األميركي القوي الذي ال يبدي أي  
ّ
للمناخ الدولي السائد واملسف

تمس سهاز حتى   بداية  في  العنصرية، فهي كانت بحاجة إلخفاء عنصريتها  معارضة تذكر ملمارساتها 

املاطهدين العالم  ل هود  مموى  بمنها مخرد  العالم  على  ماهيتها  تمرير  قبل    بستطيع  من  واملالحقين 

الهزلية.  التمنيلية  بهذه  لالستمرار  داعي  فال  أقدامها  ترسيخ  استطاعت  وقد  أما  السامية،  أعداء 

يمكننا االستمتاج بمن اهتمام لإسرائيلل الزائد بوحياء الصهيونية وبعزيز قيمها لدى الناشئة اعتبر  

ا لتراجع امل روع الصهيوني وتفتتهز وفقدان ا ج ا وانح  يل الناش ئ ا حماسة لتطبي  مبادئه  متشر 

 وأهدافه بل وعدم استعداده للتضحية من أجله.

 

 هيمنة اليمين على مؤسسات الدولة  .4.2.2

الدولة            متسسات  في  للت ل ل  اليمين  بسعي  لإسرائيلل  داخل  في  الهويابي  الصراع  تمظهر 

ة(ز بهدف صبغ الدولة بالقيم  للسيطرة على أدوات القوة )ا ج ش، اإلعالم، القااء، التعليم، النقاف

 التي يرون أنها تامن سيطرتهم على الفااء السياس ي وب ل لهم في متسسات الدولة التالية: 

 

 التغلغل في الجيش  .1

قبل االنسحاب )االنفصال( عن غزة حصل هبوي في نسبة املتطوعين للفدمة في ا ج ش من  

سنوات السابقةز وذلك ماافة أن يخبروا  % في ال40% مقابل  20أتباع التيار الديني القومي ليصب   

على تنفيذ إخالء املستوطنات، ويعد سنة من االنفصال سجل نوع من أنواع التمرد على ا فدمة  

لدراسة   التفرغ  بذرلعة  التخنيد  من  إعفاءهم  يطلبون  الذين  املتدينين  نسبة  فارتفعت  العسكرية 

لديني والقومي قد استالص العبر مما حدث (، لكن يبدو أّن التيار ا2005% )ه ربش،  5التوراة إلى  

عام   في س ناء  املستوطنات  مع مصر( ووضع خطة 1982عقب إخالء  السالم  اتفاقية  توقيع  )بعد 

منذ   بذلك  املفدال  بدأ  فقد  اإلخالء،  أوامر  تنفيذه  عدم  يامن  حتى  ا ج ش  على  للسيطرة 

متسسات الدولة ضمن سياسة  السبعيميات وزاد ن اطه بعد االنسحاب من قطاع غزة بالت ل ل في  

)ساسون،   القلوبل  لاستيطان  الاباي  2012ُسميت  نسبة  ازدياد  من  ذلك  استمتاج  يمكن   ،)

از فنخد أّن    12املتدينين )معتمري القلمسوات( في الع رين سنة األخيرة والتي زادت   % من  40ضعف 

 (.2010الاباي رؤساء اللجان في ا ج ش هم متدينون )ه ربش، 

نسبة  ا ج ش    ازدياد  إّن  للقول  اإلسرائيليين  بعض  دفع  اإلسرائيلي  ا ج ش  في  املتدينين  الاباي 

اإلسرائيلي ال يمر بعملية تدين فحسب، و نما تخري  قرطته )من النيوقراطيا أي السلطة الديمية( 
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عبر ب ل ل يزحف ب كل تدرييي للسلطات الديمية املدنية للج ش، في محاولة ميها للهيمنة عليه في 

، من خالل ب يير نظام املحفزات العسكرية الذي كان  (12، صفحة  2015)ليفي،    ر من مستوى أكث 

ا حتى يامن ا ج ش  ا ديميع ا للطبقة الوسطن العلمانيةز ومحاولة  قرطته وبعريف مهامه بعريف  منحاز 

، ويمكن مالحظة ذلك في التم ئة  (20، صفحة  2015)ليفي،    انامام املتدينين للوحدات القتالية

الديمية للجنود عالوة على موافقة قيادة ا ج ش على ب يير صي ة أداء القسم للمتدينين لتصب  لأنا 

بدينه  أعلنل بدل لأنا أقسمل التي يرددها ا جنود العلمانيونز وذلك مراعاة اللتاام ا جندي املتدين  

 . (28، صفحة 2015)ليفي،  ور ه الذي ال يقسم إال له وحده بالوالء ول ش لقوانين الدولة الوضعية

 

 التغلغل في اإلعالم  .2

رونين   فقد ون   بهز  و ن اء صحافة خاصة  اإلعالم  وسائل  على  الهيمنة  اليمين  يحاول 

( في بح  مطول ن ر عام 2008لام ترستول اليميمية عام ()متسش حركة Ronen Shovalشوفال )

اليمين  2010 فلسفة  الصهيونية(  لتخديد  بيان  إسرائيلز  من  نخمة  ترستو/  )إم  عنوان:  تحت  ز 

على  الصهيونية  بع   إلى  ا  وداعي  نوعها،  كان  مهما  األر   على  التركيا  إستراتيخية  برفض  ا جديد 

  ال يتم التركيا على موضوع السيطرة على األر  بقدر  قاعدة إعادة بعريف الوعي اإلسرائيليز حي

ما يتم التركيا على النقافة، الفن، التعليم، األدبز ودعا إلى تمس ش إعالم صهيوني )تلفزيون ومواقع 

 (. 2010إنترنت( حي  تبنى الب ئة املالئمة  فل  وعي صهيوني )شوفال، 

عب وان   ب كل  اإلعالم  على  للهيمنة  اليمين  توجه  كابش برز  اعقوب  الكن ست  عاو  تصري   ر 

(Yaakov Katz  الب  عام اختيار مخلش سلطة  أ ناء جلسة  أن ا كل معتمرو 2012(  : لال اعقل 

%ز إذا كنا نعرف كيف 5% من ضباي ا ج ش ب نما يبلغ تمنيلهم في سلطة الب  إلى  50القلمسوات  

 (. 2012نطل  النار فنحن نعرف كيف نو ل)ساسون، 

الب  الرسمية التابعة للدولة بل عمل على إن اء لم يكتف اليمين   بمحاولة السيطرة على سلطة 

بداية  في  التي  رل ون  ومكور  هابسوفيم  السابعة وصحيفة  القناة  منل  به  خاصة  إعالمية  وسائل 

(، عالوة على صحيفة إسرائيل هايوم 99، صفحة  2007ألف نسفة )شلج،    150ن رها كانت توزع  

صح و ي  اليوم(  ))إسرائيل  اديلسون  شيلدون  لألمريكي  مملوكة  مخانية  يومية   Sheldonيفة 

Adelson  أصبحت إسرائيل    2010(، ومنذ انطالقها قدمت الةحيفة الدعم الكامل لنتمياهو، وفي

ا، وتحتوي صفحتها األولى   275,000هايوم أكثر الةحف اليومية قراءة حي  يطبع ميها   نسفة يوميع
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ب يد بونخازاته، وبشجب منافسيه، وتمخد إنخازات لإسرائيلل وتقلل  على رسالة نتمياهو باستمرار:  

 (Benn, 2016من األخبار الس ئة )

 

 السيطرة على املنظومة القضائية  .3

(ز التي تمتمي إلى حزب Ayelet Shakedعّبرت عن ذلك وزيرة القااء اإلسرائيلّية أيليت شاكيد )           

ة له يلوعل، والتي  لالب ت ال هوديل، في مقالتها  
ّ
 رت في مخل

ُ
)الطري  إلى الديمقراطية والعوملة( التي ن

دعت ف ها لتعمي  الطابع ال هودي لدولة لإسرائيلل والتقليل من التوتر بين ال هودية والديمقراطيةز 

ا   عبر الفصل بين السلطات وتقليل الت رلعات القانونية وتقييد صالحيات املحكمة العليا وخصوص 

مخا  الكن ست في  اسيها  قوانين  إل اء  على (2016)يداعوت،    ل  اليمين  تحقي  سيطرة  وفي سويل   ،

املحكمة العليا بسعى شاكيد إلى سن قانون يتم بموجبه إدخال ب ييرات جوهرية في نظام عمل  جنة  

ا بسعة أعااء بعيين القااةز التي ب رف على بعيين القااة في جميع املحاكم )تام ا للجنة حاليع

نقابة  عن  ْينِّ 
َ
وممنل العليا  من  قااة  إلى  ال ة  باإلضافة  اليمينز  من  كن ست  وعاوا  وزيران  ميهم 

املحامين(، فالقانون ا حالي يتي  ألعاا ها من قااة املحكمة العليا استادام ح  النقض )الفيتو( 

يد سُيمتاب القااة بمغلبية عددية  ضد أي مرش  ال يروق لهم، بموجب التعديل املقترع من شاك

(ز  و التالي ُاسحب سالع الفيتو من يد قااة املحكمة  9من    5من بين أعااء  جنة بعيين القااة )

العليا   املحكمة  ب كيل  إلى  يقود  وهذا  اآلخرين،  األعااء  وأصوات  أصواتهم  بين  ولساوى  العليا 

 .  (7، صفحة 2016)امل هد االسرائيلي،  وا جهاز القاائي على شاكلة ا حكومة ووزرا ها

 

 التعليم والثقافة:  .4

يدخل ضمن هذا السياق محاوالت وزارة النقافة اإلسرائيلية بعزيز اإلنتاج الفني الصهيوني             

من خالل تقديم جوائز متعددة منل لأحسن إبداع فني صهيونيل ولأفال فيلم صهيونيل، يااف  

الى ذلك دفع ا حكومة اإلسرائيلية باملزيد من م ارلع القوانين التي تهدف لترسيخ الصهيونيةز منل  

في القوانين  سن  ل تون  الوزارية  اللجنة  التعليم    9/2/2014مصادقة  قانون  م روع  بعديل  على 

تدرلش الرسمي، الذي تم بموجبه بعزيز قيمة دولة لإسرائيلل كدولة القومية ال هودية في مناهج ال

(، كما قام نفتالي بيمت وزير التعليم بوعادة كتابة مناهج املدارد 73، صفحة  2014الرسمية )مدار،  

ا على التربية املدنية في املدارد  ا حكومية للتمكيد على الطابع ال هودي للبالد، فمدخلت الوزارة متخر 

لرلإسرائيلل من خالل العسكري  عدسة الصهيونية الديمية    النانوية ا جديدة كتاب يصور التاريخ 
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ل من قوائم القراءة في املدارد Borderlifeوالتقليل من دور األقلية العر ية، كما قام بحظر رواية ل

، عالوة على ذلك قام (Benn, 2016)  النانوية والتي تصف قصة حب بين شابة  هودية وفلسطيني

ال هودية في املراحل األساسية للمداردز بحي   بيمت بوضع خطة لتعزيز   التوراة والنقافة  تدرلش 

ا لدراسة    5ساعات مقابل    8تصب  عدد الساعات األسبوعية املقررة لدراسة التوراة   ساعات أسبوعيع

 .(2015)دتل،  الرياضيات

 

 اعي تغليب االهتمام باألمن على الجانب االقتصادي االجتم .4.2.3

تقوم إستراتيخية اليمين على ن ر ا فوف بين اإلسرائيليين والتركيا على املفاطر األمنية املحدقة         

ا با جانب االقتصادي االجتماعيز  ا كبير  بر لإسرائيلل، ورغم أّن الناخبين اإلسرائيليين يولون اهتمام 

نح اهتمام اإلسرائيليين  في تحويل  اليميني نج   التيار  أّن  ا جانب األمني.إال  أنهر استطالع    و  وقد 

% من الناخبين اإلسرائيليين اعطون  52أّن    2013للرأي أجراه املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية عام  

ب نما   االقتصادي االجتماعي،  للجانب  انتاابهم،  42األولوية  أ ناء  األولوية  األمن  % يولون موضوع 

 47ويرى  
 
 ا بين حزب العمل والليكود في جانب األمن والسالم % من املستطلعة آراؤهم أّن هنالك فرق

ا ير إلى أّن    2015، ب نما نخد أن االستطالع الذي ن رت نتائخه القناة العاشرة عام  (2013)هلر،  

االقتصادي  % يولون أهمية للجانب  53% يولون موضوع األمن األولوية عند انتاابهم في مقابل  24

 . (2015)القناة العاشرة،  االجتماعي

( في بح  أجراه استند فيه إلى استطالعين للرأي أجري أحدهما قبل  Akiva Eldarيرى عكيفا ألدار )

إحدى عمليات املقاومة والناني بعدهاز أّن الناخب اإلسرائيلي يتوجه إلى انتااب أحزاب اليمين كلما  

مهدد.شع أمنه  أّن  للتوجهات   ر  مقارنته  عند  نفسها  النتيخة  إلى  عكيفا  يالص  نفسه  البح   في 

التصويتية في املناط  التي تتعر  للقصف من صواريخ املقاومةز فقد وجد أّن هذه املناط  بعد  

 .(Eldar, 2014 ) قصفها زادت ف ها نسبة التصويت لليمين 

ور عام لدى الناخب اإلسرائيلي بمّن اليمين أقدر على حفظ أمنه وهذا نابع من كون اليمين  اسود شع

ا بتحسين صورته أمام الرأي العام العاملي بعكش أحزاب   للا وي الدولية وال  هتم كنير 
 
ال يلقن باال

ء من العزل  ال سار، كما هو حاصل في حالة محار ة املقاومة في غزة التي بعني بالارورة سقوي شهدا

لر لإسرائيلل على مستوى   ا  انتقاد  اعني  أي أعمال قتالية، مما  في  البعيدين عن االناراي  واألبرياء 

 الرأي العام الدولي.  
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% يخدون أّن نتمياهو هو األقدر على حفظ األمن )املركز  39ا ير استطالع القناة العاشرة إلى أّن  

.  نتمياهو برع في بسوي  نفسه ليكون لدى  (2015)القناة العاشرة،  األول( من بين رؤساء األحزاب  

ا جمهور رجل األمن بتركياه على األخطار األمنية املحيطة بر لإسرائيللز فتارة يروج لنفسه على أنه  

ا على إنهاء تهد ا قادر  يد  القادر على مواجهة ا فطر النووي اإليراني، وتارة أخرى اعر  نفسه شفص 

حل   نتمياهو  فيه  أعلن  الذي  ا فطاب  ففي  حماد،  رأسها  وعلى  الفلسطيمية  املقاومة  حركات 

االئتالف ا حاكم والدعوة لالنتاابات املبكرة أشار إلى أّن الهدف األساس ي الذي كان اسعى لتحقيقه  

 .(2014)القناة النانية،  هو املحافظة على األمن باإلضافة إلى املحافظة على اقتصاد قوي 

أمن   حفظ  على  القدرة  بعدم  خصومه  ا  متهم  املحور  هذا  حول  االنتاابية  نتمياهو  حملة  تتركز 

لإسرائيلل حتى وصل األمر بحملته الدعائية إلى ن ر مقطع فيديو على موقع حزب الليكود ا ير إلى 

، حزب الليكود واليمين  (2015)يداعوت أحرونوت،    أن انتااب ال سار سوف يخلب داعش للقدد

ب كل عام اعلم أنه لن استطيع أن يقدم نفسه في صورة ا حريص على تحقي  العدالة االجتماعية  

ألن برنامخه االقتصادي قائم على فكرة السوق ا حر وا فةفصة، لذلك يركز في دعايته االنتاابية  

 على تحقي  األمن. 

انتاابات  نج    في  نتمياهو  بقيادة  االهتمام   2015اليمين  من  االنتااييز  ا جمهور  اهتمام  بتحويل 

بال من االقتصادي/ االجتماعي إلى ال من األمني، بمعنى تحويل سلوك الناخبين من سلوك عقالني 

 
 
العنصرية مست ال  إلى سلوك عاطفي مبني على االنتماء للهوية، فقام بتصعيد لهجته التحرياية 

ا للناعات العنصرية.
 
 عواطف ا جماهير وم اعرها، ومحرك

بلغ األمر ذروته في التخمع االنتاايي الذي عقدته أحزاب اليمين في ساحة رابين قبل االنتاابات بيوم، 

حي   جم نتمياهو في خطابه إلى إ ارة العواطف عبر استادام نظرية املتامرة باإلشارة إلى أّن هنالك  

 هائلة تصرف على مخموعات ترفع شعار لفقك حملة عاملية تدير 
 
ها بعض الدول األورو ية وأمواال

باملعسكر    
 
ممنال ا حكم  ال سار الستالم  وتنص ب  اليمين  بحكم  اإلطاحة  أجل  من  نتمياهولز  ل ش 

ا   ا بوجود بعض ا حركات املدعومة خارجيع ا بالقائمة امل تركة لالعر يةل، مست هد  الصهيوني مدعوم 

أّن دافع هذه لاملتامرةل اعود إلى معرفة هذه  ، وأون V15لتحقي  هذا الهدف  كحركة  التي بعمل  

أو االنسحاب أو تقسيم   بالتنازل  األطراف املعادية للمعسكر الوطني أن حكومة بقيادته لن تقبل 

: للن يقرر املال، بل ال عب و يمانه سيقرر،...، هم عندهم  
 
 لونحن عندنا ال عب  V15القدد، قائال

ه ال يوجد فرق جوهري بين األحزاب اليميمية وأّن ا حكمة توجب تحويل  (2015)ماكو،  
ّ
ا إلى أن ، منوه 
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األصوات من األحزاب اليميمية كالب ت ال هودي لليكود من أجل تقليص الفارق ب نه و ين املعسكر  

 بيعة ا حال ستام األحزاب اليميمية. الصهيوني حتى استطيع نتمياهو ب كيل ا حكومة التي بط

قام اليمين بالارب على وتر حساد لدى ا جمهور اإلسرائيلي وهو جانب االنتماء وال عور الوطني،  

 الصورة الذهنية املتكونة لدى  
 
وذلك عبر رفض التدخل األجنبي في تقرير مصير لإسرائيلل، مست ال

املوجودة الذهنية  فالصورة  ال سار،  ا جمهور    ا جمهور  حكم  من  به  استهان  ال  جزء  ذاكرة  في 

اإلسرائيلي  حكم ال سار مرتبطة با فاوع لإلمالءات ا فارجية وتوقيع اتفاق أوسلو الذي بسوب  

بحدوث عمليات تفخيرية في وسك املدن مما هدد نمك ا حياة اإلسرائيلية، كما أ ار النعرة العنصرية 

هم من سيحددون مصير دولة لإسرائيلل عبر تحالفهم  لدى جمهور الناخبين بوشارته إلى أّن العرب  

 مع املعسكر الصهيوني. 

ا على  ا موضوع الهوية واالنتماء الديني بقوله نحن سمبقن نقبل التمائم الديمية ردع أ ار نتمياهو أيا 

الديمية،  التمائم  يقبلون  تولية قيادة لإسرائيلل ملن  الذي دعا لعدم  ال سار(  )أحد منظري  غر وز 

ا  وهكذ ا استطاع نتمياهو توجيه ا جمهور عبر إ ارة مااوفه واإليحاء له بمن لالب ت يحترقل محرض 

على األقلية العر ية، فصرع يوم االنتاابات بمّن العرب يتدفقون إلى صنادي  االقتراع كالطوفان،  

، فمن ناحية رفع 30مقعد إلى    22فارب عصفورين بحجر واحد من أجل رفع رصيد الليكود من  

و ي المسبة األعلى   2015% في  72.36إلى    2013% كما حدث في انتاابات  67.8سبة التصويت من  ن

ا جديدة  حزب الليكود لم تكن ضمن الفئات املستطلعة آراؤهم   1999منذ  و التالي استخلب أصوات 

قّدر على األقل بمقعدين، ومن ناحية أخرى استطاع أّن يحدث ان
ُ
ا  ت ن  في أصوات ناخبي اليميزياح 

)بدر،    مقاعد من الب ت ال هودي وحوالي مقعدين من شاد و هودات هتوراه  4فاستحوذ على حوالي  

 . (2015نتمياهو وسيكلوجية ا جماهير،  

 

 تأثير تغير التوجهات اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية والفلسطينيين  .4.3

 ب ير توجهات النابة ا حاكمة في لإسرائيلل سيت ر على الفلسطيميين في عدة نواحي من أهمها:       

 تحويل الصراع من سياس ي لديني .4.3.1

لتكنيف  الدعوة  إلى  باإلضافة  اإلسالموفو يا  ناهرة  تونيف  أهمها  من  أمور  عدة  في  ذلك  يظهر 

 االستيطان و ناء لالهيكلل:  
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 استثمار ظاهرة اإلسالموفوبيا . أ

هذه          ترسيخ  على  فعملت  لاإلسالموفو يال،  اإلسالم  من  ال رب  مااوف  الصهيونية  است لت 

ا لل   Shlomoصرَّع شلومو غازيت  )  1992رب ضّد اإلسالم، ففي عام  املفاوف كي تطرع نفسها حليف 

Gazit)  
ّ
)رئ ش جهاز االستابارات العسكرية لأمانل( بمن: لاملهمة الرئ سية إلسرائيل لم تت ير قك

)منذ انهيار االتحاد السوفيابي( وتظل ذات أهمية حاسمة، إن املوقع ا جيوستراتييي إلسرائيل في 

ال األوسك  ال رق  املفلص  مركز  ا حامي  تكون  أن  إلسرائيل  املسب   القدر  يخعل  املسلم  عريي/ 

لالستقرار في جميع الدول املحيطة بها، هو حماية األنظمة القائمةز بمنع أو إيقاف عمليات الناوع 

 (.45، صفحة 2012للتطرف وقطع الطري  أمام توسع ا حماد األصولي الدينيل )شاحاك، 

( No Silence After Today( في كتابه لال سكوت بعد اليومل )Paul Findlayوهذا ما أكده بول فندلي )

سوتمبر كي تمرر نظرية مفادها    11(، قامت الصهيونية باست الل أحداث  11، صفحة  2010)فندلي،  

بمن لإسرائيلل تحمل القيم األمريكية نفسها )الديمقراطية(، وتحارب ا فصم نفسه وهو لاإلرهاب 

(، 120، صفحة  2009اإلسالميل. فخرى ب ويه الرئ ش الفلسطيني ياسر عرفات بابن الدن )حامد،  

ونزع  االحتالل،  ضّد  الفلسطيني  ال عب  بناال  لاإلرهابل  صفة  إللصاق  مك وفة  خطوة  في 

بست ل   ال رب  على  املت ددة  اإلسالمية  التنظيمات  ب يها  كل هجمة  ومع  مقاومته.  ال رعية عن 

 حدث لتتكد على الفكرة نفسها. الصهيونية ا 

تقوم إستراتيخية اليمين في لإسرائيلل على است الل هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية لداعشل ضد   

أهداف غر يةز من أجل الر ك بين اإلسالم واإلرهاب من جهة ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي من جهة  

يو  وال رب  لإسرائيلل  بمّن  يّدعي  نتمياهو  هو  فها  األمر  أخرى،  به  وصل  حتى  ا، 
 
م ترك ا  عدوع اجهان 

أو   االضطهاد  نتيخة  ول ش  العدائية  اإلسالم  طبيعة  عن  ناتخة  التفخيرية  العمليات  بمن   لالدعاء 

االحتالل، وال يتورع نتمياهو عن تاليل الرأي العام ال ريي من خالل ب ويه محاولة لداعشل إقامة  

من االحتالل و قامة دولة فلسطيميةز وقد عبر عن  دولة ا فالفة بمحاولة الفلسطيميين التالص  

بقوله: لوسب  أن قلت    23/3/2016ذلك ب كل مباشر في تصري  له عقب هجمات بروكسل و تاريخ  

ا إن اإلرهاب ال ينون  من االحتالل أو اليمد بل من األمل، أي من أمل ماّريي داعش في  ا وتكرار  مرار 

على كامل األراض ي األورو يةز ومن أمل املفر ين الفلسطيميين  أن يتمكنوا من إن اء خالفة إسالمية 

ا  في أن يتمكنوا من إن اء دولة فلسطيمية على كامل األراض ي اإلسرائيلية. يخب علينا العمل سويع

 (.2016 حرمانهم من هذا األملل )ديوان رئاسة الوزراء، 
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 تكثيف االستيطان تحت دعاوى دينية  . ب

طنات في الافة ال ر ية والقدد ال رقية أكثر من ع ر مرات عقب فوز  تااعف عدد املستو         

با حكم عام   نهاية عام    1977الليكود  ز وهذا يمكن استمتاجه من ا جدول اإلحصائي 2013وحتى 

 2013الذي ن رته منظمة لبتسيلمل، حي  يظهر ا جدول أّن عدد املستوطنات الكلي حتى نهاية عام  

لم يتخاوز    1977وحتى عام  1967ا نخد أّن عدد املستوطنات منذ عام  مستوطنة، ب نم 249قد بلغ 

(، كما أّن اإلحصائيات ب ير إلى ارتفاع عدد املستوطنين في الافة  2015مستوطنة )بتسيلم،    24

 (.297، صفحة 2016)صا  ،  2015ألف في عام  750إلى  1990ألف عام  240ال ر ية من 

ب( التي بعتبر أهم مرجعية ديمية بالمسبة للمستوطنين األوائل في ركزت املدرسة الديمية )مركاز هارا

)التوراة،   املقدد  النالوث  في  األر   الت ديد على  أهمية األر ، حي  جرى  ال ر ية على  الافة 

ا )ريالوسكي،   (، نخد ذلك  85، صفحة  1998ال عب، األر ( ومن  كل قطعة أر  معنى مقدس 

ا  في فتوى حاخام دولة لإسرا ( التي نصت على حرمة  Yitzhak Nissimئيلل يتسحاق ن سيم )وانح 

)سي ف،   لإسرائيلل  عل ها  بسيطر  واحدة  أر   ذرة  إعادة  أو  صفحة  2005االنسحاب   ،576 ،)

عام   باالنتاابات  الليكود  فوز  عقب  عملية  سياسة  إلى  باألر   االهتمام  هذا  َم  رجِّ
ُ
عبر    ،1977وت

وقطاع غزة، لكن ومن جهة أخرى بسوب توقيع اتفاق    تكنيف االستيطان في أراض ي الافة ال ر ية 

هزة   و حداث  فكرية  صدمة  حدوث  في  اإلسرائيلية  للقوات  االنت ار  إعادة  تبعه  والذي  أوسلو 

الديميةز التي كانت ترى في احتالل ما تبقن من فلسطين عام   ا    1967ملعتقدات الصهيونية  تحقيق 

مما دفع لاتحاد ا حاخامات من أجل شعب إسرائيل  للنبوءات باقتراب يوم ا فالص ونزول املسي ، 

بتكنيف   ف ها  وتطالب  إسرائيلل  لأر   من  أجزاء  إخالء  بعار   فتاوى  إلصدار  إسرائيلل  وأر  

(، ونخد أّن هذا األمر تكرر عقب االنسحاب )االنفصال(  26، صفحة  2007االستيطان )عنباري،  

 . 2005عن قطاع غزة عام 

 

 الدعوة لبناء "الهيكل"  .ج

الصهيوني          الديني  التيار  موقف  مع  )األر وذكسية(  الرسمية  الديمية  املتسسة  موقف  تناغم 

، فقد عار  ا حاخام بسفي  هودا  1967باصوص الصالة في املسجد األقص ى عقب احتالله عام  

( )األب الروحي للصهيونية املتدينة( دخول املسجد األقص ى أو إجراء أي  Zvi Yehuda Kookكوك )

الهيكل غير معروف وأّن املسي   حفري أّن مكان جبل  أو حتى ترسيم حدودهز بدعوى  ات من تحته 
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(، وقد تواف  بذلك مع الفتوى الرسمية التي  20، صفحة  2007املنتظر هو املوكل بونائه )عنباري،  

أصدرها مخلش ا حاخامات املركزي  بعدم السماع بزيارة املسجد األقص ى واالكتفاء بالصالة عند  

جاءت هذه الفتوى بناء  على توجهات ا حكومة اإلسرائيلية وخ ية من    ،ك البراق )حائك املبكن(حائ

 (. 62، صفحة 1995إشعال حرب ديمية )شرغاي، 

عام   أوسلو  اتفاق  توقيع  عقب  املستوطنين  قيادات  خطاب  ا ج ش   1993تحول  انت ار  و عادة 

السيطرة على املسجد األقص ى، بدعوى اّن  اإلسرائيلي في الافة وغزةز باتخاه التمكيد على أهمية  

االنسحاب من غزة وأريحا جاء بسوب عدم السيطرة على املسجد األقص ى )جبل الهيكل/هار ب ت( 

)في   1996(، وفي شباي  27، صفحة  2007)عنباري،   املستوطنات  جاءت فتوى مخلش حاخامات 

بسم    التي  وغزة(  وتوص ي-الافة  ومنذ    -بل  األقص ى،  املسجد  عدد بدخول  ازداد  ا حين  ذلك 

جذوة  انطفاء  عقب  عملي  ب كل  األمر  ّبَ  
ُ
وط األقص ى،  للمسجد  الدخول  في  ال هود  من  الراغبين 

اقتحم    2004وأكتو ر    2003ز ففي الفترة ما بين نوفمبر  2000انتفاضة األقص ى التي انطلقت عام  

ا من طلبة املدارد الديمية )عنباري،    70املسجد األقص ى حوالي   (، هذا التحول  1، صفحة  2007ألف 

في الصهيونية الديمية نحو جعل قاية إقامة الهيكل في ا حرم القدس ي قاية مركزيةز حصل بعد  

اتفاق أوسلو وما تبعه من إعادة انت ار في الافة وغزة ووصل ذروته بعد االنسحاب )االنفصال(  

ملنادون بهذا املوضوع منبوذين  من قطاع غزة، وقد انعكش على تفكير املنتسبين لهذا التيار فلم اعد ا

عام   أجري  استطالع  ففي  التيار،  هذا  داخل  أغلبية  ا كلون  أصبحوا  تيار    2015بل  أبناء  داخل 

 (.   2015% ميهم عن رغبته في دخول املسجد األقص ى )الداد، 70الصهيونية املتدينة أعرب 

عداه ل  مل ال ارع ال هودي  بل ب  ،لم يقتصر هذا التحول على املنتسبين للتيار الصهيوني املتدين

من ال هود فوق سن    523)شملت العينة    2013ب كل عام، فقد أنهر استطالع للرأي أجري عام  

%  30% من املتدينينز وأّن  68% من العلمانيين يرغبون في دخول املسجد األقص ى مقابل  60( أّن  18

بر   مقارنة  ال ريف  القدس ي  ا حرم  في  الهيكل  بناء  أيدوا 22يتيدون  عام    %  أنهر  2012ذلك  كما  ز 

% يتيدون فكرة التقسيم الزماني واملكاني للحرم القدس ي أسوة باملسجد اإلبراهيمي  59االستطالع أّن  

ا اسم  بالصالة في املسجد  70في ا فليل باإلضافة إلى تمييد   % من املتدينين أن تفر  الدولة قانون 

 (. 2013هم  )حسون، % من مخموع ا جمهور املستطلعة آراؤ 48األقص ى مقابل 
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 تالش ي فكرة حل الدولتين  .4.3.2

كان الهدف املعلن لالنسحاب من قطاع غزة: تحسين الوضع األمني، السياس ي، االقتصادي،          

سنوات من االنسحاب )االنفصال( إلى   10اإلسرائيليون بعد  توصل .  (2004)الكن ست،    الديم رافي

ا من األهداف التي وضعت لالنسحاب لم يتحق ز فيما عدا التالص من العبء نتيخة   مفادها أّن أيع

غزة سيحسن   من  االنسحاب  إّن  بقوله  االنفصال  شارون  فطة  روج  فقد  الفلسطيني،  السكاني 

الوضع االقتصاديز بحي  تحّول املياانيات املفصصة  حماية املستوطنات لصا   الدولة، كما أنه 

ي تحسين صورة لإسرائيلل أمام العالم ويدفع بعملية السالم وسيتدي لتحسين الوضع س ساهم ف

العبء السكاني، لكن   األمنيز كونه سيقلل من االحتكاك مع الفلسطيميين باإلضافة للتالص من 

الواقع أسفر عن عكش ذلكز فقوة الردع األمنية ت كلت نتيخة بعانم القوة العسكرية للمقاومة  

والوضع االقتصادي لم يتحسن فاملياانيات املفصصة للمستوطنات تحولت لزيادة الفلسطيمية،  

األمن )القبة ا حديدية( ولم يحصل أي تقدم في السالمز هذه  ي قناعة غالبية ال ارع اإلسرائيلي  

 . (73، صفحة 2015)آفن،  التي عبر عيها الكاتب اإلسرائيلي شموئيل آفن

مع مرور الوقت تمييد ا جمهور اإلسرائيلي لفكرة االنسحاب من أي أرا  محتلةز فقد أنهر  تناقص  

% فقك مع االنسحاب أحادي ا جانب )ه ربش، 9أّن    2006استطالع للرأي أجري عقب حرب لبنان  

يينز (، هذا األمر لم يقتصر على ا جمهور اإلسرائيلي بل وجد أ ره عند السياسيين اإلسرائيل2006

ا ألعدنا تطبيقه  28/10/2008شمعون بيراش بقوله في  عبر عن ذلك   : للو كان االنفصال اعد نخاح 

، ترسخ هذا التوجه بتصري  نتمياهو أكثر من مرة )آخرها كان من  (2008)واال،    في الافة ال ر يةل

)ديوان    لتْين لل عبْين غير قابل للتطبي ل( بمّن لحل الدو 10/2/2016على منصة الكن ست بتاريخ  

املنعقد بتاريخ    ،(2016رئاسة الوزراء،   العمل في متتمره   فطة    7/2/2016والذي تبعه تبني حزب 

االنفصال األحادي ا جانب عن بعض املناط  الفلسطيميةز مما اعني تاليه ب كل فعلي عن صي ة  

 . (2016)قدد برد،  حل الدولتين

 

 تنامي الحركات املتطرفة داخل "إسرائيل"  .4.3.3

ه أخطم 
ّ
وصل التيار الديني الوطني عقب االنسحاب من مستوطنات قطاع غزة إلى نتيخة مفادهاز بمن

عندما نن بمّن تفرغه لم ر التقاليد الديمية دون االهتمام بالتم ير با حياة العامة سيتّمن وجوده في 

ل الت ل ل في الدولة، ولذلك تنامت الدعوات بداخله حول ضرورة العمل على ب يير الواقع من خال
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مفاصل صنع القرار، بل إّن بعض املدارد املنونقة عن هذا التيار أخذت تنادي باستادام القوة 

لتحقي  أهدافها وفر  أجندتها، وقد ساهم االنفصال عن غزة في نهور أريع مدارد داخل هذا  

 (:81، صفحة 2007التيارز و ي كالتالي )شلج، 

من ممارسات الدولة مكون من ال باب ال اضبين ممنل    تيار ميل  ياوي يتمن بالقوة ويائش .1

 بخماعة لفتية التاللل )وحركة تدفيع النمن(.

ا حاخامات املتمردون ذوو التوجه العسكري )أمنال: أبراهام شابيرا، دوف ليئور، زملان ملمد،   .2

كذلكز   ل ست  وقراراتها  ا حكومة  لكن  مقدسة  الدولة  إّن  يقولون  الذين  لفنون(ز  إلياكيم 

سياسة  ل التباع  يدعون  فهم  و التالي  ا حكومة،  وقرارات  الدولة  بين  التفري   يخب  ذلك 

الرفضز بمعنى رفض أفراد ا ج ش تنفيذ أي أوامر تاالف ال رلعة ال هودية من قبيل إخالء  

 املستوطنات. 

مخلش ا ع )مخلش مستوطنات الافة ال ر ية وقطاع غزة( ويمنلهم عدة حاخامات من   .3

دو  )حاييم  الرفض  أهمهم  سياسة  اعارضون  الذين  مدان(ز  اعكوف  افنر،  شلومو  ركمان، 

 ويقولون بمّن الناال ضد صالحيات الدولة مسموع لكن في اليهاية يخب االلتاام بصالحياتها. 

من   .4 وغيرها  وا فليل  رامون  متسويه  في  لها  أفرع  عدة  )توجد  هامور  هار  الديمية  املدرسة 

الدولة   توجه  بعار   ال  و ي  كان  املناط (ز  مهما  ا حكومة  بموامر  لاللتاام  وتدعوا  الرسمي 

 النمن. 

النمنل  لتدفيع  كحركة  املتطرفة  ا حركات  إلجرام  غطاء  توفير  على  الصهيونية  املتسسة  عملت 

ضد   اإلرهابية  العمليات  منفذي  معظم  أن  تبين  فقد  املتطرفين،  ا حاخامات  بعض  بفتاوى 

(ز الذي اشتهر بفتاويه التي  Isaac Gaznbergيرغ )الفلسطيميين هم من أتباع ا حاخام إسحاق غيانب

قتل   على  املحرضة  الفتاوى  و صدار  بهم،  والفتك  الفلسطيميين  قتل  على  مباشر  ب كل  تحر  

ا ا حاخام دوف ليئور )  Dovالفلسطيميين ال يتوقف على ا حاخام إسحاق غيانبيرغز فقد أيد أيا 

Liorالب ت ال هودي( جريمة إحراق عائلة دواب ة، وفي    ( )الذي ُاعّد أبرز املرجعيات الديمية  حزب

أصدر غيانبيرغ ما يمكن عّده لاملسوغ الفقهيل الذي عملت على أساسه مخموعات   2013مطلع عام  

والبلدات  والقرى  املدن  في  االعتداءات  ع رات  نفذت  التي  ال هودية،  اإلرهابية  النمنل  لتدفيع 

ا من املس ا كبير  اجد و الث كنائش في الافة ال ر ية وداخل املدن التي  الفلسطيمية، وأحرقت عدد 

أنها   على  النمنل  لتدفيع  جرائم  تفهم  يتوجب  فونه  غيانبيرغز  وحسب  الداخل،  فلسطيميو  يقطيها 



 ه ثيراتأأسبابة، ومظاهرة، وت   ، التوجهات الفكرية والسياسية اإلسرائيلية نحو اليمينتغيّر 

         115 -82 ص ص

 

 

108 

لمقدمة طبيعية للفالص ال هوديل، فقد عّد هذه ا جرائم بمنابة لاملفا  الذي تمر به األمة قبل  

 تحقي  ا فالصل.

ا  إن  أنهم عرب، أخطر لاملصنفات  ا، وبسوغ قتل العرب ملجرد 
 
التي صدرت حدين لفقهيةل ال هودية 

(، ملتلفه ا حاخام The law of the Kingوعدم التفري  بين طفل و الغ، هو كتاب لشرلعة امللكل )

، وهناك في لإسرائيلل من يرى أن أعااء 2009(، الذي صدر عام  Yitzhak Shapiraإسحاق شابيرا )

ابية ال هودية الذين يتعمدون املش باألطفال الفلسطيميين تم روا بمصنف لشرلعة التنظيمات اإلره

يكبرون   عندما  أنهم  بحجة  العرب  الرضع  قتل  توجب  فقهيةل  لمسوغات  تامن  ألنه  امللكل، 

ا، املفارقة أنه على الرغم مما اعكسه هذا الكتاب  سيحار ون لإسرائيلل، لذا فاألجدر أن ُيقتلوا مبكر 

ل أخالقي وقيمي وديني، فون الع رات من ا حاخامات أيدوا ما جاء فيه، في حين عّده من شطك وخل

ا    - التي بعد أكبر هيئة ديمية رسمية في لإسرائيلل- عدد من أعااء مخلش ا حاخامية الكبرى   لإبداع 

ال  . (2016)النعامي،  فقهيع

 

 تقنين العنصرية  .4.3.4

ال ح  املواطن في دولة لإسرائيلل واملصنف بموجب القانون أنه غير  هودي مع         يتساوى لرسميع

  سواء في امل اركة في العملية السياسية أوالتقاض ي أمام املحاكم.  ،ح  املواطن املصنف بمنه  هودي 

ا فدمات   لكن من ناحية أخرى ال يتساوى لالصنفانل في حقوقهما املتعلقة بالتملك واالستفادة من

)ديف ش،   القوانين  137، صفحة  2004االجتماعية والرفاه  (، فقد سمت لإسرائيلل مخموعة من 

ترسخ التمييا العنصري بين سكانها على أساد الدين تارة والقومية أو اإل مية تارة أخرى، فبحسب  

ا في لإسرائيلل ُسّن في الفترة ما بين  27مركز عدالة يوجد أكثر من  يمنهج التمييا   2015-2005قانون 

أراض ي   في  القاطنين  الفلسطيميين  العرب  السياسية    1948ضد  وامل اركة  بالتعبير  ويقيد حريتهم 

 (. 2016باإلضافة للتمييا ضدهم بتوزلع املوارد واألراض ي )عدالة، 

برز باألرقام التمييا ضد األقلية العر ية في توزلع الوحدات   ،2015في تقرير ن ره مركز عدالة عام  

ا كلون  ا أّنهم  فرغم  الصناعية،  واملناط   ال  20لسكنية  أّنهم  إال  لإسرائيلل  دولة  بعداد  من   %

% من الوحدات السكنية التي بعرضها لدائرة أراض ي إسرائيلل للبيع )في عام 4.6يحصلون إال على  

ية  مناقصة إلقامة املناط  الصناع   328خصصت الدائرة    2014إلى    2009(، وفي الفترة ما بين  2014

 (. 2015مناقصة في القرى واملدن العر ية )عدالة،  13في البلدات ال هودية ب نما لم تاصص إال 
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تحاول لإسرائيلل في كنير من األحيان الظهور بمظهر الدولة التي ال تميا بين مواطن هاز لكن قوانين  

من العطل الرسمية  تملك األراض ي والهجرة واملواطنة باإلضافة إلى رموز الدولة وتقويمها الذي يتا 

واألعياد كلها ب ير الى تمييا صارخ بين مواطني دولة لإسرائيلل، ول ير إلى إستراتيخية ممنهجة قامت  

 عل ها دولة لإسرائيلل.

 

 ترسيخ اإلثنوقراطية  .4.3.5

( ) هودي شرقي( الديمقراطية اإلسرائيلية  Sami Smohaاعتبر الكاتب اإلسرائيلي سامي سموحه )      

ه لنظام   ديمقراطية من
ّ
الدرجة النانية وأّن النظام السائد في لإسرائيلل نظام إ نوقراطيز بمعنى أن

يخمع بين توسيع ا حقوق املدنية والسياسية لت مل األفراد، إضافة إلى بعض ا حقوق ا جماعية  

لألقليات مع ممسسة سيطرة األغلبية على الدولة و فعل ض ك القومية اإل مية، يتم بعريف الدولة 

بممارسة  عل لألقليات  اسم   ذاته  اآلن  في  مواطن ها،  دولة  ول ست  النواة  اإل مية  األمة  دولة  أنها  ى 

، صفحة  2012الناال الديمقراطي والسلمي الذي يتدي إلى تحسين تدرييي ألوضاعهمل )يفتاحئيل،  

يا  (، ويرى سموحة أن اإل نوقراطية تناوي على هيمنة مخموعة إ مية على كل ما يتعل  با ح112

انحياز   وعلى  واالقتصادية  السياسية  واملوارد  والنقافة  القومي  والم يد  والعلم  والرموز  )األر ( 

  ، )منصور  املساواة  األقليات  تمن   نفسه  الوقت  في  لكيها  املسيطرة،  املجموعة  إلى  ، 2011الدولة 

 (.61صفحة 

 

 الخالصة واالستنتاجات  .5

يمكن االستمتاج مما سب  أّن الت يرات داخل لإسرائيلل ل ست بميوية بقدر ما  ي تبدل للنابة            

يبالغ البعض في تقدير مدى تم ير ا فالفات الفكرية داخل امل روع الصهيوني على ا حاكمةز حي   

املتمنية  حاضر ومستقبل دولة لإسرائيللز ومع عدم التقليل من تم ير هذه ا فالفات إال أّن الدراسة  

ا على التكتيك   لطبيعة امل روع الصهيوني تفيد بمّن ا فالف بين التيارات الفكرية الصهيونية كان دوم 

املتبع ول ش على اإلستراتيخية واألهداف الكلية، فاالختالف بين املدارد الصهيونّية األريع الرئ سة  

ا مرحل
 
ا حول األولويات ول ش األهدافز )العمالية والتةحيحية واملتدينة والنقافية( كان اختالف يع

وطبيعة   االستيطان  إلى  باإلضافة  الدولية  والتحالفات  االقتصاد  شكل  حول  عادة  ويتمحور 

الصهيوني االستعماري  امل روع  األيام حول طبيعة  من  يوم  في  يكن  لم  لكنه  ال هودية،  الشفصية 

 السكان األصليين. املبني على الهيمنة والسيطرة على مزيد من األراض ي والتالص من 
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)اللبرلة وفوز    1973اعتبر ف ل لإسرائيلل في حرب عام   وما رافقها من تحول سياس ي واقتصادي 

الليكود(، وتوقيع اتفاق أوسلو وما تبعه من انتفاضة االقص ى باإلضافة لالنسحاب من قطاع غزةز 

ف ساهمت  املذكورة  فاألحداث  اإلسرائيلي،  ا جمعي  الوعي  في  التحول  نقاي  سياسات من  ي صعود 

الهويةز عالوة على تحطيم صورة القيادة التارياية وزعزعة مقوالتها الراسفة، مما مهد للتحول من  

إلى  املتدين، أضف  اليميني  التيار  اليمين ا حكم وتمهيد األرضية لنمو  ا جمعانية  للفردانية وتولي 

التي أحد تها خطوة االنسحاب من قطاع غزة ملعتقدات ال الهزة  تيار الديني وتحوله من طرع  ذلك 

 فكرة لإسرائيل الكبرىل نحو فكرة الهوية القومية. 

توجد عدة مظاهر للت يرات ا حاصلة في لإسرائيلل من أهمها توجه اليمين نحو املحافظة على الهوية  

على  والهيمنة  الدولةز  في  السياس ي  التحكم  آليات  على  السيطرة  بواسطة  الصهيونية  والقيم 

يم وا ج ش والقااء واإلعالم، وقد سب  ذلك تحويل اهتمام ا جمهور اإلسرائيلي متسسات التعل

 من ا جانب االقتصادي املع ش ي للجانب األمني عبر ن ر  قافة ا فوف من اآلخر. 

يوجد عدة تم يرات لت ير التوجهات اإلسرائيلية على القاية الفلسطيميةز من أهمها تحويل الصراع  

ذلك باستنمار ناهرة اإلسالموفو يا، والدعوة لبناء لالهيكللز باإلضافة  من سياس ي لديني ويتمظهر 

بالتاامن مع  الدولتين  تراف  ذلك مع تالش ي فكرة حل  إلى تكنيف االستيطان تحت دعاوى ديمية، 

العنصرية عبر سن القوانين   النمنلز عالوة على ممسسة  ا حركات املتطرفة كحركة لتدفيع  تنامي 

 لترسيخ النظام اإل نوقراطي في لإسرائيلل . وهذا سيقود بالارورة

 

   املرجع  .6

( ر يتسكي.  حرب (.  1997أبيعزر  إسرائيل:  في  والعلمانيون  )املتدينون  تر وت  ملحمات  ب سرائيل:  فحولنيم  دتيم 

 القدد: املركز اإلسرائيلي للديمقراطية.   قافية(.

 دم  : دار كنعان.   تاريخ ال هود وديانتهم.(. 2012اسرائيل شاحاك. )

، من 2016ب رين الناني,    5. تاريخ االسترداد  العوامل املت رة في قرار الناخب اإلسرائيلي(.  2015آذار,    11أشرف بدر. )

 http://bit.ly/2eITCt4مركز الزيتونة للدراسات واالست ارات: 

بدر. )حزيران,   ا جماهير (.  2015أشرف  تاريخ االسترداد  نتمياهو وسيكلوجية  الناني,    14.  ، من مخلة 2016ب رين 

عدد   الكرمل،  مدى  مركز  اإللكترونية،  -http://mada-research.org/wp:  23جدل 

content/uploads/2015/06/JDL23-7-Bader.pdf 

راش هامم اله: افزور أت هاكن ست بحيروت بهاكدماه )رئ ش الوزراء: سمحل (.  2014ول,  كانون األ   2القناة النانية. )

 http://bit.ly/1C3FAI7، من ماكو:  2016ب رين الناني,    12. تاريخ االسترداد  الكن ست، انتاابات مبكرة(
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ب رين   12. تاريخ االسترداد  املركزي(ساكر هامتة هامركزي )استطالع املقر  (.  2015كانون الناني,    25القناة العاشرة. )

 http://bit.ly/2fJQSQd: 10، من نانا 2016الناني, 

( العاشرة.  لليمين( (.  2015حزيران,    3القناة  يتخه  )ال باب  يميناه  نع  االسترداد  هانوعر  تاريخ  الناني,   12.  ب رين 

 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1129968: 10، من نانا 2016

( لرئ ش (.  2004أيار,    28الكن ست.  االنفصال  )خطة  شارون  أرئيل  هامم اله  روش  شل  هاهتمتكوت  توخن ت 

شارون( آرئيل  االسترداد  ا حكومة  تاريخ  الناني,    8.  اإلسرائيلي:  2016ب رين  الكن ست  من   ،

https://www.knesset.gov.il/process/docs/DisengageSharon_revised.htm 

(. تصاعد محاوالت اليمين إلخااع املحكمة العليا اإلسرائيلية وقااتها للحكومة ووزرا ها.  2016امل هد االسرائيلي. )

 . 8-1، 2016/ 22/11امل هد االسرائيلي بتاريخ 

 بيروت: متسسة الدراسات الفلسطيمية.  الفكر الصهيوني في متاهات التخديد والتحدي .(. 2016أمل جمال. )

 رام هللا: مركز مدار.  اإل نوقراطية: سياسات األر  والهوية في إسرائيل/ فلسطين.(. 2012يل. )أورن يفتاحئ

 رام هللا: مدار. حروب إسرائيل ا جديدة.(. 2016اوري بن اليعازر. )

 بيروت: دار الرشيد. إسرائيل: دولة الفصل العنصري.(. 2004أوري ديف ش. )

.  لوجيا أو ميهيجه ب تحون أو حبراه )األيديولوجيا أم القائده األمن أم املجتمعه(أيد(. 2013كانون الناني,  8أيله هلر. )

 http://bit.ly/1zrRmZv، من املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية: 2016ب رين الناني,  12تاريخ االسترداد 

، من بتسيلم 2016ي,  ب رين النان  8. تاريخ االسترداد  معطيات عن املستوطنات وسكانها(.  2015أيار,    11بتسيلم. )

املحتلة(:   األراض ي  في  اإلنسان  اإلسرائيلي  حقوق  املعلومات  )مركز 

http://www.btselem.org/arabic/settlements/statistics 

. تاريخ االسترداد  مليون دوالر لتعزيز انتماء  هود العالم لديانتهم  150إسرائيل ترصد  (.  2015آب,    11برهوم جرااس ي. )

 http://bit.ly/1EH0OMr، من صحيفة ال د: 2016اني, ب رين الن 23

 ( في أميركا.(.  2010بول فندلي.  اليوم/ مواجهة الصور املزيفة عن اإلسالم  بيروت: شركة املطبوعات   ال سكوت بعد 

 للتوزلع والم ر.

 م هللا: مدار. را (.2016لامل هد اإلسرائيلي  2017تقرير مدار اإلستراتييي (. 2017تقرير مدار االستراتييي . )

 تل أب ب: كيتر.  واألر  غيرت وجهها(. 1967فهاربش شيمته أت بميه ) 1967(. 2005توم سي ف. )

ب رين   6. تاريخ االسترداد  هافرتاه هادت فكيدوش هممة )تاصيص الدين وتقداش األمة((.  2015تومر برسيكو. )

 http://bit.ly/2fei9qJ، من أكدموت: 2016الناني, 

، 2016ب رين الناني,    10. تاريخ االسترداد  على هانيو بسيون ت )عن الصهيونية ا جديدة((.  2011دان ئال روزنبرغ. )

عدد   لير،  فان  معهد  ونقد،  نظرية  مخلة  -http://theory-and:  39-38من 

criticism.vanleer.org.il/pdf/38,39-14.pdf 

 ش الوزراء بميامين نتمياهو في مقر الكن ست خالل جلسة خاصة  كلمة رئ(.  2016شباي,    10ديوان رئاسة الوزراء. )

ا  40أجريت بناء  على جمع تواقيع  ، من ديوان رئاسة الوزراء  2016ب رين الناني,    28. تاريخ االسترداد  نائب 

 http://bit.ly/2a3yWthاإلسرائيلي: 
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( الوزراء.  رئاسة  بها  (.  2016آذار,    23ديوان  أدلى  التي  التصريحات  املساءنص  هذا  نتمياهو  الوزراء  تاريخ رئ ش   .

 http://bit.ly/2fFWZ5C، من موقع ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي: 2016ب رين الناني,  12االسترداد 

إم تربسوز كوخاف من اسرائيل ل بيان لتخديد الصهيونيةل )إذا أردتم: نخمة من إسرائيل (.  2010رونين شوفال. )

الصهيوني لتخديد  االسترداد  ةل(لبيان  تاريخ  الناني,    10.  تربسو:  2016ب رين  إم  حركة  من   ،

https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/06/israelstar.pdf 

. تاريخ االسترداد  هايمين ب سرائيل م وساع )اليمين في لإسرائيلل منقسم((. 2016ب رين الناني,  7رويتال عميران. )

 http://m.maariv.co.il/journalists/Article-562504صحيفة معاريف: ، من 2016ب رين الناني,  9

.  توخن ت هاهيتنكتوت: هاحزون ف بروا )خطة االنفصال: النظرية وانكسارها((.  2010زكي شالوم. )ب رين األول,  

: 3 ، عدد13، من معهد األمن القومي، التقرير االستراتييي، مخلد  2016ب رين الناني,    8تاريخ االسترداد  

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1288273712.pdf 

. تم االسترداد من معهد فلورسهيمر/ ا جامعة  بين امونه لتسابه )بين اإليمان وا ج ش((. 2005زئيف دروري. )أيلول, 

العبرية:  

http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/drori_between_faith_and_militar

y_service.pdf 

 تل أب ب: يداعوت أحرونوت. هاحامور شل هامسي  )حمار املسي (.(. 1998سافي ريالوسكي. )

 .39-31، الصفحات اآلداب(. صدام العرب ال هود بالصهيونية. 2008/ 9-7شرون قومش. )

، من ه ربش: 2016ب رين الناني,    3سترداد  . تاريخ اال أسور ل فوت )ممنوع املقارنة((.  2016آب,    11شلومو زاند. )

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3036263 

. تاريخ االسترداد  هاحلتاه ش  يمته أت فني هاه ستوريا )القرار الذي غير وجه التاريخ((. 2015شموئيل آفن. )تموز, 

الناني,    8 استرات2016ب رين  تقرير  القومي،  األمن  معهد  من  مخلد  ،  عدد  18ييي،   ،2 :

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Even.pdf 

ب رين الناني,  28. تاريخ االسترداد ا حاخامات وفقه التوحش املسكوت عنه(. 2016كانون الناني,  1صا   النعامي. )

 http://bit.ly/2gARG7Y، من ا جزيرة نت: 2016

ب ني ع ورين )عدد الاباي املتدينين    12مسبار كتسيتي هادت يم جدال في  (.  2010أيلول,    15عامود هرائيل. )

سنة(  12تااعف   ع رين  في  االسترداد  مرة  تاريخ  الناني,    10.  ه ربش: 2016ب رين  صحيفة  من   ،

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1221220 

 الكويت: املجلش الوطني للنقافة والفنون واآلداب. األيديولوجية الصهيونية.(. 1982عبد الوهاب املسيري. )

، من املركز  2016ب رين األول,    3. تاريخ االسترداد  يوم األر : عدالة يك ف التمييا باألرقام(.  2015آذار,    30عدالة. )

)عدالة(:   إسرائيل  في  العر ية  األقلية  القانوني  حقوق 

https://www.adalah.org/ar/content/view/8508 
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، من املركز  2016كانون األول,  3. تاريخ االسترداد قاعدة معلومات القوانين التميياية(. 2016كانون األول,  3عدالة. )

 http://bit.ly/2feUtTAلقانوني  حقوق األقلية العر ية في إسرائيل )عدالة(: ا

 عمان: مركز الدراسات االستراتيخية.  دوامة الدين والدولة في إسرائيل.(. 1996عزمي ب ارة. )

، 57عدد    قاايا إسرائيلية،(. دولة الليكود: عن صورة النقافة السياسية في إسرائيل املعاصرة.  2015عوفري إيالني. )

 . 37-30الصفحات 

(. األر ، العمل والسكان في االستيطان الصهيوني )جوانب عامة وخصوصية(. تمليف انطون 2002غرشون شافير. )

 (. رام هللا: مدار. 173-143)الصفحات  ذاكرة، دولة وهويةشلحت، 

 28. تاريخ االسترداد  صاللخبراء: هربسوغ يهجر لحل الدولتينل لصا   لخطة االنف(.  2016شباي,    12قدد برد. )

 http://bit.ly/2avzqNW، من وكالة قدد برد انترناشيونال: 2016ب رين الناني, 

( حامد.  فلسطين. (.  2009قص ي  في  الديمقراطي  والتحول  املتحدة  لألبحاث   الواليات  الزيتونة  مركز  بيروت: 

 واالست ارات.

شنح اف شميم لسوجيات نفيتساه  حلك بلتي نفراد مسي  كيتساد هفاخ هار هاب ت  (.  2015تموز,    28كرني الداد. )

.  هابس بوري )كيف تحول جبل الهيكل الذي اعتبر لسنين قاية متفخرة جزء ال يتخزأ من النقاش العام(

االسترداد   الناني,    13تاريخ  معاريف:  2016ب رين  صحيفة  من   ،

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-490843 

 رام هللا: متسسة الرداسات الفلسطيمية. .2011دليل إسرائيل العام (. 2011ر . )كميل منصو 

( دتل.  التعليم: درود (.  2015تموز,    26ليئور  وزارة  )خطة  يوم  بكل  هاحينوخ: شيعور  هودوت  بمسرد  هاتوخن ت 

يوم( كل  في  االسترداد   هودية  تاريخ  الناني,    29.  ماركر:  2016ب رين  ذه  من   ،

http://www.themarker.com/news/education/1.2692418 

 لبنان: مركز اإلنماء القومي. األخالق البروبستانتية وروع الرأسمالية.(. 1990ماكش فيبر. )

ت هاعام )نتياهو في تخمع لليمين: يوجد  النو اش أ   v15نتمياهو بعتسرت هايمين: لهم اش  (.  2015آذار,    15ماكو. )

ال عب(v15عندهم   عندنا  يوجد  ب نما  االسترداد  ز  تاريخ  الناني,    28.  ماكو: 2016ب رين  من   ،

http://www.mako.co.il/news-military/politics-q1_2015/Article-

74726027c3e1c41004.htm 

( الناني,    23مت .  ب (.  2016ب رين  في إسرائيل(يحس ي ديتيم فحولنيم  بين املتدينين والعلمانيين  )العالقة  .  سرائيل 

االسترداد   الناني,    23تاريخ  التعليم:  2016ب رين  تكنولوجيا  مركز  من   ،

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17807 

( صا  .  الفلسطيني  (.  2016محسن  اإلستراتييي  للدراسا  .2015- 2014التقرير  الزيتونة  مركز  ت بيروت: 

 واالست ارات.

رام    .2005إسرائيل: القاية الفلسطيمية والعالقات ا فارجية/ تقرير مدار االستراتييي  (.  2006محمود محارب. )

 هللا: مدار. 

 رام هللا: مدار.  )امل هد السياس ي ا حزيي الداخلي(. 2014تقرير مدار االستراتييي (. 2014مدار. )
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( الناني,    4معاريف.  الديني أشد خطورة من (.  2011ب رين  )التطرف  هاكتساناه هاحرديت مسكونت يوتير مويران 

االسترداد  إيران( تاريخ  الناني,    23.  معاريف:  2011ب رين  صحيفة  من   ،

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/302/428.html 

 القدد: ا جامعة العبرية.  اب ت )األصولية ال هودية وجبل الهيكل(.فانديليمتيام  هودي فهار ه(. 2007موبي عنباري. )

( نت.  واي  ايمونيم(.  2017آذار,    24موسوعة  نت: غوش  واي  من  االسترداد  تم   .

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10637-PreYaan,00.html 

 القدد: كيتر.  هار هامريفاه )جبل الصراع(.(. 1995نداف شرغاي. )

حسو  )نير  )استطالع:  ل  (.  2013تموز,    12ن.  هامكداش  ب ت  هاكامت  بعد  ها هودي  مهابس بور  شل ش  ساكر: 

الهيكل( جبل  إقامة  يتيد  اإلسرائيلي  االسترداد  ا جمهور  تاريخ  الناني,    14.  من صحيفة 2016ب رين   ،

 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2069796ه ربش: 

، من 2016ب رين الناني,    10. تاريخ االسترداد  هاشفعات هاهتمتكوت )تم ير االنفصال(.  (2005تموز,    19ه ربش. )

 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1028406صحيفة ه ربش: 

( الناني,    2ه ربش.  تاريخ االسترداد  ساكر ه ربش )استطالع ه ربش((.  2006ب رين  الناني,    11.  ، من 2016ب رين 

 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1150890صحيفة ه ربش: 

بايريم بتسابا: هاهتمتكوت جرمه لتسعيريم  حموك مخيود )مستولون في ا ج ش: (.  2007كانون الناني,    8ه ربش. )

، من صحيفة  2016ب رين الناني,    10. تاريخ االسترداد  االنفصال بسوب في تهرب ال باب من التخنيد(

 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1377306ه ربش: 

( األول,    15ه ربش.  في  (.  2010كانون  جدال  هادت يم  كتسيني  املتدينين    12مسبار  الاباي  )عدد  ع ورين  ب ني 

سنة(  12تااعف   ع رين  االسترداد  في  تاريخ  الناني,    10.  ه ربش:    ،2016ب رين  صحيفة  من 

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1221220 

( اليمين ا جديد ب سرائيل )انتااب (.  2012كانون األول,    23هلل ساسون.  تكتل  بيمت ووالدة  نفتالي  بحيروتوا شل 

، من مركز 2016ب رين الناني,    9. تاريخ االسترداد  نفتالي بيمت ووالدة تكتل اليمين ا جديد في إسرائيل(

 http://www.molad.org/articles/articlePrint.php?id=24تخديد الديمقراطية )موالد(: 

( األول,    28واال.  ((.  2008ب رين 
 

فاشال كان  االنفصال  يلم :  )بيرد  تاريخ بيرد رومز: هاهيمتكوت هيته ك  لون   .

 http://news.walla.co.il/item/1367621، من موقع واال اإلخباري: 2016ب رين الناني,  8االسترداد 

( الناني,    11ويكيتكست.  الراهن((.  2013كانون  الوضع  )اتفاقية  كو  تاريخ االسترداد  مكتاف هستاتكش  ب رين   7. 

 http://bit.ly/2eEgxIH، من ويكيتكست: 2016الناني, 

 تل أب ب: عام عوفيد والكلية األكاديمية سابير.  هامفكيد هاأليون )القائد الر اني(.(. 2015يفي. )ياغيل ل

( واالجتماعي (.  2007يائير شلج.  السياس ي  )امل زى  ب  ع  ا وفيم  ب نوي  فهاحفرت ت شل  هابوليت ت  هام معوت 

 القدد: املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.  إلخالء املستوطنات في الافة وغزة(.
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.  العلمانيين(  -حيلونيم )املجتمع اإلسرائيلي: عالقات املتدينين -هاحبراه هااسرائيليت: يحس ي دتيم(.  2016يداعوت. )

االسترداد   الناني,    23تاريخ  أحرونوت:  2016ب رين  يداعوت  من   ،

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-251330-

MjUxMzMwXzgzNzUzMTA2XzE0ODY4NzIwMAeqeq-FreeYaan,00.html 

( األول,    5يداعوت.  شاكيد((.  2016ب رين  إليليت  ال هودية  )الرؤية  شاكيد  ايليت  شل  ها هودي  تاريخ هاحزون   .

الناني,    27االسترداد   نت(: 2016ب رين  )واي  أحرونوت  يداعوت  من   ،

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4862908,00.html 

بلوف )يدلين األسطورة بمن نتمياهو -يدلين: هاميتود شنتنياهو مار ب تحون (.  2015شباي,    15يداعوت أحرونوت. )

أمن سيد  االسترداد  خدعة(  -هو  تاريخ  الناني,    12.  نت: 2016ب رين  واي  من   ،

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4626697,00.html 

 

 اإلنخليايةاملراجع 

Eldar, A. (2014, November 26). Insecurity strengthens Israeli right. Retrieved November 12, 2016, 

from ALMONITOR: http://bit.ly/2fFNrY3 

Benn, A. (2016, Auguset). The End of the Old Israel. Retrieved November 3, 2016, from Foreign Affairs: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2016-06-08/end-old-israel 

Israel Ministrey of Foreign Affairs. (1996, November 22). 38 Interview with Prime Minister Netanyahu 

in Ha’aretz- 22 November 1996. Retrieved November 3, 2016, from Israel Ministrey of 

Foreign Affairs: http://bit.ly/2fGGUPR 

Rabinovitch , S. (2007). Alternative to Zion: The Jewish autonomist movement in late imperial and 

revolutionary Russia. Brandeis University: ProQuest. 

Stanford Encyclopedia of Philosphy . (2016, march 23). Identity Politics. Retrieved from Stanford 

Encyclopedia of Philosphy: https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/ 

Wolfe, P. (2006, December 21). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of 

Genocide Research, pp. 387-409. 

 


