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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِّ
الممتنيف لفضمو ،الميتديف بإذنو إلى طريؽ
الحمد هلل حمد الشاكريف عمى نعمو،
الحؽ ،فالحمد هلل رب العالميف ،حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيو ،حمداً كما ينبغي لجبلؿ

وجيو وعظيـ سمطانو وأشكره شكر معترؼ بما أنعـ عميو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده

ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ ،إماـ الذاكريف وقدوة

السالكيف وسيد الخمؽ أجمعيف ،وعمى آلو األطيار وصحبو األبرار والتابعيف ليـ

بإحساف إلى يوـ الديف .
وأستفتح بالذي ىو خير

{رَّبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلنَا وَإِلَيكَ أنَبنَا وَإِلَيكَ املَصِريُ}

()1
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إىــــــــداء
إلى أمي شفاىا اهلل وعافاىا  . .إلى روح والدي الذي عممني العزة والكرامة.
إلى عائمتي الكريمة :إخوتي وأخواتي وأعمامي وعماتي وذرياتيـ.
إلى زوجتي المخمصة تقدي اًر وتعبي اًر عف شكري وامتناني لما فعمتو ألجمي.

إلى أبنائي وبناتي ..إسماعيؿ وأحمد وحسف وبػ ػراء وابراىيـ وأمير وأنس وبياف ومحمد

وبيساف.
إلى كؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة في إتماـ ىذا العمؿ.
إلييـ جميعاً ،ولشعبنا الفمسطيني ،أُىدي ىذا الجيد المتواضع.


ت

شـكـر وتـقـديـر
الشكر هلل أوالً وأخي اًر ،عمى إعانتو لي في إكماؿ ىذا الجيد المتواضع ،ومصداقاً لقوؿ رسولنا الكريـ
محمد (صمى اهلل عميو وسمـ)" :ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" ،لذا فإنني أود أف أتقدـ بجزيؿ

الشكر والعرفاف إلى:

 أستاذي العالـ الدكتور /رياض محمود األسطل ،الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة،
فبفضؿ اهلل عز وجؿ ،ثـ بجيده المتواصؿ وتوجيياتو السديدة ،ورحابة صدره ،تـ إنجاز ىذه

الرسالة ،فمو مني كؿ الشكر والتقدير.

 كما أتقدـ بالشكر والتقدير لؤلستاذ العالـ الدكتور /أسامة محمد أبو نحل (مناقشاً داخمياً)،
واألستاذ العالـ الدكتور /سامي يوسف أحمد (مناقشاً خارجياً).

لتفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ولدورىما الكبير في إثرائيا وتحسينيا ،سائبلً المولى
عز وجؿ أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ جميعاً.

 وأتوجو بالشكر إلى األستاذ /حسان محمد تايو ،الذي تفضؿ بتدقيؽ الرسالة لغوياً.
 كما أتقدـ بالشكر إلى ابنتي /بـــراء التي قامت بطباعة الرسالة.
 وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر إلى األخ المترجـ /زىير عكاشة.

 كما أتقدـ بالشكر لؤلخ  /محمد مروان أبو جاسر ،الذي قاـ بتنسيؽ الرسالة.
والشكر موصوؿ لكؿ مف شجعني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.


ث

ممخص الدراسة
تناولت الدراسة موضوعاً ميماً تعاظـ الحديث عنو في األعواـ القميمة الماضية ،وخاصة منذ

مؤتمر أنابوليس عاـ  ،2007وىو مطمب االعتراؼ بػ "ييودية دولة إسرائيؿ" ،كشرط مسبؽ

الستئناؼ عممية التسوية في الشرؽ األوسط.

واستعرضت الدراسة الجذور التاريخية لفكرة "ييودية الدولة" ،حيث بينت جذور فكرة "ييودية

الدولة" لدى الحركة الصييونية ،وسمطت الضوء عمى طبيعة الدور البريطاني واألمريكي في
التأسيس إلقامة الدولة الييودية في فمسطيف.

وىدفت الدراسة إلى إبراز فكرة "ييودية الدولة" في برامج األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة وفي

تصريحات قادة إسرائيؿ التي تصر عمى مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" في مفاوضات عممية

التسوية.

كما ىدفت الدراسة إلى معرفة أىداؼ "إسرائيؿ" مف وراء اإلصرار عمى مطمب االعتراؼ

"بييودية الدولة" ،والتعرؼ عمى التداعيات الخطيرة ليذا االعتراؼ في تحويؿ الصراع إلى صراع
ديني في الشرؽ األوسط.

ووضحت الدراسة أثر "ييودية دولة إسرائيؿ" عمى كؿ مف قضية فمسطينيي عاـ  1948وعمى

قضية البلجئيف الفمسطينييف لعاـ  ،1948وعمى قضية القدس ،وغيرىا مف الثوابت الوطنية
الفمسطينية.

كما وضحت الدراسة الموقفيف :الفمسطيني والعربي الرافض لمطمب االعتراؼ "بييودية الدولة"،

والموقؼ الدولي المنحاز ليذا المطمب.

وسمطت الدراسة الضوء عمى أىمية وضع إستراتيجية فمسطينية وعربية لمواجية إصرار

إسرائيؿ عمى مطمب االعتراؼ بيا كدولة ييودية ،باعتبارىا تتعارض مع مبادئ القانوف الدولي.

وخمصت الدراسة إلى عدد من النتائج ،أىميا  -التداعيات واآلثار الخطيرة لمطمب االعتراؼ

بييودية "دولة إسرائيؿ" عمى الفمسطينييف بشكؿ خاص وعمى عممية التسوية في الشرؽ األوسط
بشكؿ عاـ ،وأف "ييودية الدولة" ليست مجرد شعار أو وصفة أو مفارقة ،بؿ ىي أيديولوجيا في

الفكر الصييوني تمنع فصؿ الديف عف الدولة ،وال يجوز رؤية المشاريع السياسية في إسرائيؿ بمعزؿ
عف الثقافة العنصرية السائدة فييا.

وأوصت الدراسة بضرورة أف تستمر القيادة الوطنية الفمسطينية في رفضيا المطمؽ لمطمب

االعتراؼ "بييودية الدولة" ،وكذلؾ أف ترفض مشاريع التبادؿ السكاني ونقؿ مناطؽ عربية في
إسرائيؿ إلى الدولة الفمسطينية العتيدة ،ألف ذلؾ مف أىـ أساليب مواجية "ييودية الدولة".

ج

Abstract
The Study tackles an increasingly important topic particularly in the
last few years and more specifically since Annapolis Conference in 2007.
The talk increased about recognizing Israel as a Jewish state since Israel
adheres to it as a precondition to jump-start the Settlement process in the
Middle East. The study reviews the historical roots of the state-Jewishness
since when the study clarified the idea of the Zionist Movement. Also it
made clear and declared the nature of the British and American role in
establishing the State of Israel in Palestine. The Israeli parties platforms as
well as in its leaders rhetoric in which they insist on the demand of
recognizing Israel as a Jewish state in any peace negotiations.
The Study endeavors to identify Israel determination on the demand
of recognition as well as specifying the serious consequences of such
recognition on transforming the conflict to a religious one in the Middle
East. Also it illustrated the impact of state–Jewishness on both the
Palestinian issue since 1948 and the Palestinian refugees of 1948 in
addition to the Jerusalem issue. It definitely clarified the Palestinian and the
Arab refusal to the demand of recognizing Israel as a Jewish state and
addressed the international position sided with this refusal The study
pinpointed the significance of creating Palestinian and Arab strategies to
confront Israel insistence to recognize it as a Jewish state since it is
incompatible with the norms of the international law.
Several main points have been concluded in the study، most importantly is
the implication and the serious consequences of such demand from the part
of Israel on the Palestinian in particular and the Middle East in general.
Also the study concluded that this- matter، the state Jewishness، is
not merely a slogan or a description، but on the contrary، it is a deeplyrooted and a dominant ideology barring any separation between religion
and state and preventing to view the political enterprise in Israel out of its
prevailing culture of racism.
Finally the study recommended the national Palestinian leadership to
stand firmly against any pressures to concede to Israelis' demand of
recognizing it as a Jewish state and refuse all land swap projects and
population transfer of Arab 48 to the future Palestinian state since this
poses the most important tactic needed to confront the demand of
recognizing Israel as a Jewish state.
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مـقـدمـة;
كانت فكرة "ييودية الدولة" دائماً إحدى ركائز الفكر الصييوني ،وبغض النظر عف درجة ىذه

الييودية وبعض مضامينيا التي كانت مثار جدؿ بيف تيارات معينة في الحركة الصييونية ،فإف ىذا
الزخـ الكبير ليذه المقولة المتجددة ينطوي عمى أبعاد ميمة ،فمصطمح "ييودية الدولة" لـ يكف وليد

المحظة ،أو مف إبتداع الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنياميف نتنياىو ،بؿ كانت عبارة عف

إستراتيجيات وأفكار عممت عمييا الحركة الصييونية بالتعاوف والتنسيؽ مع اإلمبريالية العالمية .وبدأ
ذلؾ منذ مؤتمر بازؿ عاـ 7981ـ ،وىو أوؿ مؤتمر تعقده الحركة الصييونية  .وكاف مف أىـ أىدافو

خمؽ وطف قومي لمشعب الييودي في فمسطيف يضمنو القانوف الدولي .وجاء المؤتمر بعد عاميف فقط
مف كتابة المؤسس األوؿ لمحركة الصييونية السياسية المعاصرة ثيودور ىرتزؿ كتاباً بعنواف "دولة

الييود" ،وبعد ذلؾ جاء تصريح بمفور 7871ـ وصؾ االنتداب ،حيث أكدا عمى حؽ الشعب الييودي
في إقامة وطف قومي في فمسطيف.

وعمى أثر الثورة الفمسطينية الكبرى التي إندلعت عاـ 7891ـ ،صدر تقرير لجنة بيؿ

7891ـ ،الذي نص عمى تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف إحداىما ييودية واألخرى عربية ،وىكذا وضع
ىذا التقرير مسألة "الدولة الييودية" ألوؿ مرة في بؤرة اإلىتماـ الدولي .وبعد  71سنوات صدر قرار

التقسيـ رقـ  797الصادر عف األمـ المتحدة في  98نوفمبر 7811ـ ،حيث أوصى بدولة ييودية
عمى نحو  %61مف أرض فمسطيف ،إلى جانب دولة عربية .وعممت الحركة الصييونية مف خبلؿ

منيجية تراكمية منظمة مف أجؿ تجسيد "ييودية الدولة" ،وجعميا أم اًر واقعاً مف خبلؿ تأىيؿ المجتمع

الدولي لتقبؿ ذلؾ ،وتسعى إسرائيؿ إلي تحقيؽ فكرة "ييودية الدولة" في ظؿ الضعؼ السياسي

الفمسطيني ،وفي ظؿ تفكؾ النظاـ اإلقميمي العربي ونظاـ دولي يساعدىا في تحقيؽ أىدافيا ،فبدأت

إسرائيؿ في تحقيؽ رؤية ثيودور ىرتزؿ التي طرحيا في كتابو "دولة الييود" المتمثمة في ضرورة قياـ

"الدولة الييودية" الخالصة ورفض الق اررات الدولية لمفاوضات التسوية ،واقرار الكنيست عاـ 9119ـ
عدة قوانيف لتطبيؽ فكرة "ييودية الدولة" ،وىو ما بدأ اليوـ يتحقؽ بوتيرة عالية ،حيث جاء قانوف الوالء

والمواطنة ،وسياسية التمييز العنصري ضد فمسطينيي عاـ 7819ـ ،ومف الواضح أف مطمب "ييودية
الدولة" بات اليوـ يمثؿ جوىر األىداؼ الكبرى إلسرائيؿ ومضمونيا ،وتحولت فكرة "الدولة الييودية"
بصورة غير مسبوقة إلى قاسـ مشترؾ بيف مختمؼ التيارات ،واألحزاب ،واإلتجاىات السياسية في

إسرائيؿ عمى حد سواء.

2

أىـميــة الدراسـة;

تنبع أىمية الدراسة في النقاط التالية;
 .1كونيا تناقش موضوعاً ميماً يتعمؽ "بييودية دولة إسرائيؿ" وأثرىا عمى عممية التسوية في الشرؽ

األوسط ،وتتناوؿ موضوعاً الزاؿ قائماً ويطرح نفسو بإستمرار كشرط مسبؽ الستئناؼ عممية

التسوية.

 .2تبرز الجذور التاريخية لفكرة "ييودية الدولة" لدى الحركة الصييونية  ،وجيود الحركة
الصييونية لخمؽ المجتمع الييودي خبلؿ فترة االنتداب البريطاني.

 .3تسيـ في معرفة الدور البريطاني واألمريكي في التأسيس إلقامة الدولة الييودية خبلؿ فترة
االنتداب البريطاني عمى فمسطيف.

 .4تسيـ في إبراز مواقؼ قادة إسرائيؿ المشددة عمى مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى طاولة
المفاوضات ،وعمى مطمب "ييودية الدولة" في برامج األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة.

 .5تبرز أىداؼ إسرائيؿ لمطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،وحدود الدعـ الدولي ليذا المطمب.
 .6توضح الموقؼ الفمسطيني مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،والمنطمقات الفمسطينية لرفض
ىذا المطمب ،والموقؼ العربي مف ذلؾ.

 .7تمقى الضوء عمى الخطر الذي يتيدد مستقبؿ فمسطينيي عاـ  ،1948ويتمثؿ ىذا الخطر في
إجراءات الطرد مف أراضييـ واالستيبلء عمييا وفرض القوانيف العنصرية ضدىـ.

 .8تسيـ في معرفة الخطر الذي يتيدد مستقبؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف والنتائج المترتبة عمى
ذلؾ مف إلغاء لحؽ العودة وتجاوز لمقرار الدولي رقـ  194لعاـ  1948القاضي بإعادة
البلجئيف إلى ديارىـ ،وكذلؾ معرفة المخاطر التي تتيدد مساعي تسوية قضية القدس.

 .9تظير الموقؼ اإلسرائيمي مف إقامة الدولة الفمسطينية ،ومسألة الحدود ،وعممية االستيطاف.
 .10توضح اإلستراتيجية المطموبة فمسطينياً وعربياً لمواجية ىذا المطمب.

 .11أف الدراسة بمثابة عبلمة عمى طريؽ صانع القرار الفمسطيني ،حتى يتبني سياسات صحيحة
في تعاطيو مع مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،خبلؿ المفاوضات مع إسرائيؿ.

أىداف الدراسة;
 .1التعرؼ عمى الجذور التاريخية لفكرة "ييودية الدولة" لدى الحركة الصييونية  ،وعمى جيود
الحركة الصييونية لخمؽ المجتمع الييودي خبلؿ فترة االنتداب البريطاني.

 .2التعرؼ عمى الدور البريطاني واألمريكي في التأسيس إلقامة "الدولة الييودية" في فمسطيف
خبلؿ فترة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف.
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 .3إبراز مواقؼ قادة إسرائيؿ المشددة عمى مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى طاولة
المفاوضات ،وتحميؿ مواقؼ األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة.

 .4التعرؼ عمى أىداؼ إسرائيؿ مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،وعمى حدود الدعـ الدولي
ليذا المطمب.

 .5توضيح الموقؼ الفمسطيني مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،والمنطمقات الفمسطينية
لرفض ىذا المطمب ،والموقؼ العربي مف ذلؾ.

 .6تبياف أثر مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى مستقبؿ قضية فمسطينيي عاـ .1948

 .7توضيح أثر مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى مستقبؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف عاـ
 ،1948وعمى مساعي تسوية قضية القدس.

 .8إبراز الموقؼ اإلسرائيمي مف إقامة الدولة الفمسطينية ،ومسألة الحدود ،وعممية االستيطاف.
 .9إبراز أىمية اإلستراتيجية الفمسطينية والعربية لمواجية مطمب "ييودية الدولة".
مشكمة الدراسة;
تكمف مشكمة الدراسة فػي سػؤاؿ رئػيس ىػو :مػا أثػر "ييوديػة دولػة إسػرائيؿ" عمػى عمميػة التسػوية

في الشرؽ األوسط 2011-2003ـ؟  .ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي التساؤالت اآلتية:

 .1م ػػا الج ػػذور التاريخيػػػة لفكػ ػرة "ييوديػػػة إسػ ػرائيؿ" لػػػدى الحرك ػػة الصػ ػػييونية  ،وجي ػػود الحركػػػة
الصييونية لخمؽ المجتمع الييودي خبلؿ فترة االنتداب البريطاني؟

 .2ما الدور البريطاني واألمريكي في التأسػيس إلقامػة "الدولػة الييوديػة" فػي فمسػطيف خػبلؿ فتػرة
االنتداب البريطاني عمى فمسطيف؟

 .3مػ ػػا موقػ ػػؼ قػ ػػادة إس ػ ػرائيؿ المشػ ػػددة عمػ ػػى مطمػ ػػب االعت ػ ػراؼ "بييوديػ ػػة الدولػ ػػة" عمػ ػػى طاولػ ػػة
المفاوضات ،ومواقؼ األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة مف ىذا المطمب؟

 .4ما أىداؼ إسرائيؿ مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،وحدود الدعـ الدولي ليذا المطمب؟

 .5ما الموقؼ الفمسطيني مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولػة" ،والمنطمقػات الفمسػطينية لػرفض
ىذا المطمب ،والموقؼ العربي مف ذلؾ؟

 .6ما تأثير مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى مستقبؿ فمسطينيي عاـ 1948؟
 .7م ػػا ت ػػأثير مطم ػػب االعتػ ػراؼ "بييودي ػػة الدول ػػة" عم ػػى مس ػػتقبؿ قض ػػية البلجئ ػػيف الفمس ػػطينييف
عاـ ،1948وعمى مساعي تسوية قضية القدس؟

 .8ما الموقؼ اإلسرائيمي مف إقامة الدولة الفمسطينية ،ومسألة الحدود ،وعممية االستيطاف؟
 .9ما اإلستراتيجية الفمسطينية والعربية لمواجية مطمب "ييودية دولة إسرائيؿ"؟
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فـرضيـات الدراسـة;

تتمثل فرضيات الدراسة في اآلتي;
 .1يوجد أثر ذو داللة سمبية بيف "ييودية دولة إسرائيؿ" وعممية التسوية في الشرؽ األوسط.
 .2تؤثر "ييودية دولة إسرائيؿ" تأثي اًر سمبياً ومباش اًر عمى مستقبؿ فمسطينيي عاـ .1948

 .3تؤثر "ييودية دولة إسرائيؿ" تأثي اًر سمبياً عمى مستقبؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف عاـ .1948
 .4تؤثر "ييودية دولة إسرائيؿ" تأثي اًر سمبياً عمى مستقبؿ مساعي تسوية مدينة القدس.

 .5تػػؤثر "ييوديػػة دولػػة إس ػرائيؿ" تػػأثي اًر سػػمبياً عمػػى الموقػػؼ اإلس ػرائيمي مػػف إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية،
ومسألة الحدود ،وعممية االستيطاف.

حدود الدراسة;

تتركػػز الد ارسػػة فػػي حػػدودىا المكانيػػة فػػي نطػػاؽ "دولػػة إس ػرائيؿ" (فمسػػطيف التاريخيػػة) ،أمػػا الحػػدود
الزمانية لمدراسة فيي تقع بيف عاـ (2011-2003ـ) ،لما شيدتو ىذه الفترة مف تغيرات عمى الصػعيد
المحمي واإلقميمي والدولي ،والتي دفعت إسرائيؿ إلى المطالبة باالعتراؼ "بييودية الدولة" ،عمػى الػرغـ

مف أف ىذه الفترة ال تعني إغفاؿ أو استبعاد المراحؿ والفترات السابقة؛ وذلؾ لتتبع التطورات والمواقؼ
ذات العبلقة "بييودية دولة إسرائيؿ" وأثرىا عمى عممية التسوية في الشرؽ األوسط 2011-2003ـ.

منيجية الدراسة;

بناء عمى طبيعة الدراسة ،فإف الباحث سوؼ يقوـ باستخداـ المنيج التاريخي ،لتوظيؼ

الوثائؽ وضبط تسمسؿ األحداث ،ومعرفة المواقؼ حسب التطور الزمني ،وفي التدقيؽ بمصادر

المعمومات ،كما ستعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في تحميؿ المعمومات والوقائع وبشكؿ
نظر ألىمية البعد التاريخي لمدراسة والبعد السياسي المعاصر ليا.
تكاممي بيف المنيجيف اً

مصطمحات الدراسة;

"-1إسرائيل";

اسـ يطمؽ عمى النبي يعقوب أبي األسباط في العيد القديـ ،ومعناه" :مف رأي اهلل" ،أو" :أمير

تحوؿ بعد ذلؾ إلى اسـ القبيمة أو العشيرة ،ثـ إلى اسـ الدولة القومية التي أسسيا داود،
اهلل" ثـ ّ
ثـ أطمؽ اسـ مممكة إسرائيؿ عمى الجزء الشمالي مف مممكة داود بعد انقساميا في عيد حفيده
الممؾ رحبعاـ ،ويطمؽ االسـ اليوـ عمى الدولة التي تحتؿ أرض فمسطيف (.)1

ويقاؿ :إف كممة إسرائيؿ تعني "عبد اهلل"؛ ألنيا تتكوف مف مقطعيف ىما (إسر) بمعنى( :عبد)

و(ئيؿ) بمعنى" :اهلل" ،ولقد وقع االختيار عمى يعقوب؛ ليكوف صاحب شأف تفضيبلً لو عف

( )1إكراـ لمعي ,االختراؽ الصييوني لممسيحية  ,دار الشروؽ ,القاىرة ,ط ,1993 ,2ص.15
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أخيو (عيسو) وتغير اسمو فأصبح إسرائيؿ) .(1حيث ترد في التوراة قصة مفادىا ،أنو خاض

عراكاً ضد رجؿ مطمع الفجر عند جدوؿ صغير في منطقة األردف يدعى "يبوؽ" ،ولما رأى
الرجؿ أنو ال يقدر عميو ،طمب منو أف يطمقو ،فقاؿ لو ال أطمقؾ حتى تباركني ،فباركو وقاؿ لو
"لف يدعى اسمؾ يعقوب مف بعد ،بؿ إسرائيؿ ،ألنؾ صارعت اهلل والناس ،وغمبت" (.)2

-2الوطن القومي الييودي;
(الوطف القومي) مصػطمح يتػواتر بالكتابػات الصػييونية والمعاديػة لمييػود ،ويعنػي :إف الييػود ال
ينتموف ألوطانيـ وانما إلى وطف قومي واحد ىو فمسطيف ،والذي يشار إلييا أيضا باسـ "ارتس

يسػرائيؿ" أو "إسػرائيؿ" أو "أرض الميعػاد" أو "األرض المقدسػػة" أو "األرض" وحسػب ،كمػا يعنػػي

المصػػطمح أف الػػببلد الت ػي يقػػيـ الييػػود فييػػا إنمػػا ىػػي منفػػي أو ميجػػر ،وقػػد ورد المصػػطمح فػػي
وعػػد بمفػػور رغػػـ احتجاجػػات قيػػادة الجماعػػة الييوديػػة فػػي إنجمتػرا ،واكتسػػب شػػرعية سياسػػية منػػذ

ذلؾ التاريخ ).(3
"-4الدولة الييودية";

"الدول ػػة الييودي ػػة" اص ػػطبلح مػ ػرادؼ لمص ػػطمح "الدول ػػة الص ػػييونية" ونح ػػف نفض ػػؿ المص ػػطمح
األخيػػر لدقتػػو ،إذ أف المصػػطمح األوؿ يفتػػرض وحػػدة الييػػود فػػي العػػالـ وأف ىػػذه الدولػػة دولػػتيـ
التي تعبر عف إرادتيـ وتطمعاتيـ ،وىذا أبعد ما يكوف عف الصحة إذ ال تزاؿ دولة إسرائيؿ ىي

دولة  %20مف ييود العالـ وحسب ،وعبلوة عمى كؿ ىذا يفترض المصطمح أيضاً ييودية ىذه
الدولػػة ،وىػػذا أمػػر محػػؿ نقػػاش حتػى فػػي إسػرائيؿ نفسػػيا ،فالدولػػة الصػػييونية ال تػرتبط بأيػػة قػػيـ
أخبلقي ػػة ييودي ػػة ب ػػؿ تس ػػمؾ حس ػػبما تمم ػػي عميي ػػا مص ػػمحتيا العممي ػػة ،ولع ػػؿ إيماني ػػا بمص ػػمحتيا

العممية ىو الذي جعميػا تح ّػوؿ نفسػيا إلػى ثكنػات عسػكرية يصػعب وصػفيا بالييوديػة ،ويبلحػظ
أف سكاف إسرائيؿ ال يشعروف باالنتماء الييودي بؿ إف بعضيـ يكف االحتقار لباقي ييود العالـ
 ،ومػػف الطريػػؼ حق ػاً أف ىػػذه الدولػػة التػػي تصػػؼ نفسػػيا بالييوديػػة لػػـ تصػػؿ بعػػد إلػػى تعريػػؼ
لمييػ ػػودي ،ولػ ػػذا يظػ ػػؿ مصػ ػػطمح الدولػ ػػة الصػ ػػييونية أكثػ ػػر دقػ ػػة وتحدي ػ ػداً فػ ػػي وصػ ػػؼ الكيػ ػػاف
الصػػييوني ،فيػػو يؤكػػد اسػػتيطانية الكيػػاف القػػائـ اآلف فػػي الشػػرؽ العربػػي ،وطموحاتػػو اإلحبلليػػة،
ويفصمو عف أية تصورات دينية أو عاطفية ).(4
( )1محمود شاكر ,موسوعة تاريخ الييود ,دار أسامة لمنشر والتوزيع ,عماف  , 2002,ص .10

( )2رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية الييودية في إسرائيؿ ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،1997 ،ص.95
() 3

عبد الوىاب المسيري ،في الخطاب والمصطمح الصييوني ,دراسة

ص.121-120

( )4عبد الوىاب المسيري ,المرجع السابؽ ,ص.122-121
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نظرية تطبيقية ،دار الشروؽ ،القاىرة,

,2003

-4الييودية ;
يػػرى بعػػض البػػاحثيف أف ىػػذه التسػػمية ترجػػع إلػػى التوبػػة :فػػالييود جمػػع ىائػػد وىػػو التائػػب ،وىػػاد

الرجؿ أي رجع وتػاب ،والييػود مػف اليػوادة وىػي التوبػة ،وقيػؿ إنيػـ سػموا ييػودا حػيف تػابوا عػف
عب ػػادة العج ػػؿ ث ػػـ ل ػػزميـ ى ػػذا االس ػػـ لق ػػوؿ موس ػػى عمي ػػو الس ػػبلـ (أن ػػا ى ػػدنا إلي ػػؾ)؛ أي رجعن ػػا

وتض ػػرعنا ،وىن ػػاؾ رأي ي ػػرى أف ى ػػذه التس ػػمية ترج ػػع ألني ػػـ يتي ػػودوف أي يتحرك ػػوف عن ػػد قػ ػراءة

التوراة ،وىناؾ رأي آخر يرجػع ىػذه التسػمية إلػى ييػوذا السػبط ال اربػع ليعقػوب عميػو السػبلـ :فقػد

كػاف ىػػذا المقػػب قاصػ اًر عمػػى أبنػػاء ىػػذا السػبط دوف أبنػػاء األحػػد عشػػر سػػبطاً اآلخػريف ،ومػػف ثػػـ
أصبح لقب الييود يطمؽ عمى كؿ المعتنقيف لمػديف الييػودي فػي فمسػطيف سػواء كػانوا مػف أصػؿ

أسباط إسرائيؿ أو ال ،وسواء كانوا يتحدثوف العبرية أو يتكمموف لغة غيرىا (.)1

وف ػػي حقيق ػػة األم ػػر ف ػػإف التس ػػمية كان ػػت بع ػػد عي ػػد موس ػػى عمي ػػو الس ػػبلـ كان ػػت تع ػػـ العب ارن ػػي

واإلسرائيمي وعمػى كػؿ عب ارنػي دخػؿ الػديف الييػودي ،وكػاف الييػود قػد اتخػذوا ىػذا االسػـ ،تمييػ اًز
ليػػـ عػػف الغربػػاء أو ممػػف لػػيس فػػي ديػػنيـ وىػػـ يترفعػػوف بأنفسػػيـ وجنسػػيـ عػػف جميػػع الشػػعوب

حتى ال يختمطوا بالغرباء أو ممف ليس في دينيـ (.)2
 -5الصييونية غير الييودية أو الصييونية المسيحية;

ىي مجموعة مف المعتقدات المنتشرة بيف غير الييود والتي تيدؼ إلى تأييػد قيػاـ دولػة

قوميػػة ييوديػػة فػػي فمسػػطيف بوصػػفيا حق ػاً لمييػػود ،فالصػػييونيوف غيػػر الييػػود ىػػـ أولئػػؾ الػػذيف
يؤيدوف أىداؼ الصييونية ويشجعونيا بشكؿ صريح أو مقنع (.)3

وتعاليـ الصػييونية غيػر الييوديػة قائمػة عمػى مجموعػة مػف األسػاطير الصػييونية التػي

تسػربت لمتػاريخ الغربػي وكػاف أكثرىػػا وضػوحاً مػا تػـ عبػػر حركػة اإلصػبلح الػديني البروتسػػتانتي

في القرف السادس عشػر ،واألسػاطير الصػييونية التػي بػدأ غرسػيا فػي ىػذه المرحمػة المبكػرة فػي
البيئػػة غيػػر الييوديػػة كانػػت متوافقػػة مػػع تمػػؾ التػػي أصػػبحت تشػػكؿ فػػي النيايػػة المنطػػؽ الروحػػي
الباطني لمصييونية الييودية السياسػية ،وىػي أسػاطير الشػعب المختػار والميثػاؽ وعػودة المسػيح

المنتظػػر ،وقػد جعمػػت أسػػطورة الشػػعب المختػػار الييػػود أمػػة مفضػػمة عمػػى األخػريف ،بينمػػا كانػػت
أسطورة الميثاؽ تركز عمى االرتباط السرمدي الدائـ بيف الشعب المختار واألرض المقدسػة كمػا
وعد اهلل ،وبذلؾ منحت فمسطيف لمييود كأرض ُكتبت ليـ ،أما أسطورة ترقػب عػودة المسػيح فقػد

( )1محمد الوكيؿ ،تاريخ الييود ،الجزء األوؿ ،مكتبة دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2008 ،ص.10-9
( )2محمود شاكر ،مرجع سابؽ ،ص.12-11

( )3ريجينا الشريؼ ،الصييونية غير الييودية ،جذورىا في التاريخ الغربي ،ترجمة أحمد عبداهلل عبدالعزيز ،المجمس الوطني
لمثقافة والفنوف واألداب ،الكويت ، 1985 ،ص.9
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كفمت لمشعب المختػار أف يضػع حػداً لتشػرده فػي الوقػت المناسػب ليعػود لفمسػطيف إلقامػة وطنػو

القومي ىناؾ إلى األبد (.)1

وىي حركة نشأت في الواليات المتحػدة األمريكيػة الغػرض منيػا تعضػيد دولػة إسػرائيؿ ،وقػد

أخػػذت ىػػذه الحركػػة طابع ػاً ديني ػاً ألنيػػا كانػػت تػ ّػدعي أف عػػودة الييػػود إلػػى فمسػػطيف ىػػو تحقيػػؽ
لمنبوءات واعػداد لمجػيء المسػيح ثانيػة إلػى العػالـ ،وانتشػرت فػي داخػؿ وسػائؿ اإلعػبلـ وبعػض
الكنائس وتبنتيا ىيئات متعددة ،منيا ىيئة سفراء المسيح ( .)2أما الدكتور عبد الوىاب المسيري
فقػػد عرفيػػا بالصػػييونية المشػػيحانية وىػػي الصػػييونية التػػي تػػؤمف بأنيػػا أيديولوجيػػة مرتبطػػة تمػػاـ

االرتبػػاط بعقيػػدة الماشػػيح ممػػؾ الييػػود الػػذي سػػيقودىـ فػػي آخػػر الزمػػاف ليؤسػػس مممكػػة صػػييوف
األزلية ،والتي تؤمف بالحديث عف "العودة" إلى فمسطيف و"الييكؿ الثالث" ).(3

-6عممية التسوية;
يشير مفيوـ التسوية السياسية إلى حؿ المنازعات الدولية بالطرؽ السممية ،دوف المجوء إلى

القوة أو الحرب ،ويقوـ مضموف التسوية السياسية عمى فصػؿ القػيـ السياسػية المطمقػة (الحقػوؽ

التاريخيػة أو القانونيػة) عػف حقػائؽ الواقػع النسػبية ،بمعنػى أف ىػذا المضػموف ينطػوي بالضػػرورة
عمى مفيوـ التوفيؽ والمساومة ،ويرتبط بدرجة أساسية بموازيف القوى ).(4
-7دولة الييود;
أقاميا الييود ،وألجميـ .ىذا ما تقٌره وثيقة إعبلف دولػة إسػرائيؿ ،الوثيقػة التػي لػـ يكػف ىنػاؾ
حاج ػػة إل ػػى تحويمي ػػا لتشػ ػريع ق ػػانوني رس ػػمي ،ولي ػػذا األم ػػر داللت ػػاف :األول ػػى أني ػػا ليس ػػت دول ػػة
أي ييػػودي فػػي
مواطنييػػاْ ،
أي :أنيػػا ليسػػت دولػػة لمفمسػػطينييف فػػي داخميػػا ،الثانيػػة :إذ يسػػتطيع ّ
العػػالـ أف ييػػاجر إلػػى إسػرائيؿ ،ويصػػبح مواطنػاً فييػػا بػػيف ليمػػة وضػػحاىا ( .)5فػػإذا كانػػت الدولػػة
الييودية تسػتند شػرعيتيا إلػى مػا جػاء فػي العيػد القػديـ ،وجػب عمييػا تنفيػذ التعػاليـ الييوديػة فػي

أم ػػا دول ػػة اليي ػػود في ػػذا يعن ػػي أني ػػا ال تكت ػػرث
ك ػػؿ مج ػػاالت الحي ػػاة؛ لتك ػػوف متس ػػقة م ػػع نفس ػػياّ ،
بالشػ ػريعة الييودي ػػة ،وال بالحي ػػاة الديني ػػة الييودي ػػة ،وانم ػػا تي ػػتـ بأعض ػػاء الجماع ػػات الييودي ػػة،
فتحاوؿ إنقاذ الييود أينما كانوا والحفاظ عمػى ُى ِػويِتِيـ الييوديػة وتػراثيـ الييػودي وعمػى األشػكاؿ
( )1ريجينا الشريؼ ،المرجع السابؽ ،ص.21 – 20
( )2إكراـ لمعي ،مرجع سابؽ ،ص.18

( )3عبد الوىاب المسيري ،مرجع سابؽ ،ص.263

( ) 4عماد الديف أبو رحمة :أثر عممية التسوية السياسية عمي اليوية الفمسطينية ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,جامعة األزىر,
غزة ،2011 ،ص.7

( )5رائؼ زريؽ ,دولة الييود أو دولة المواطنيف ،مجمة فمسطيف ،العدد ,7بيروت،2010/2/19 ،
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=448
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()1
الثقافية الييودية المختمفة  .والفارق بين الدولة الييودية ودولـة الييـود يعكػس فارقػاً أساسػياً

ف ػػي الدالل ػػة ،فالدولـــة الييوديـــة تعن ػػي م ػػف حي ػػث المب ػػدأ دولػ ػة تتس ػػـ بالثقاف ػػة الييودي ػػة والديان ػػة

الييوديػػة ،فػػي حػػيف أف دولــة الييــود ىػػي كسػػائر الػػدوؿ ال تتميػػز إالّ بكونيػػا تضػػـ أغمبيػػة مػػف

الييود ( .)2كانت فكػرة "دولػة الييػود" ،التػي عرفيػا الحاخػاـ مػائير كيانػا ،زعػيـ حركػة "كػاخ" فػي

ر وعبلقػات ييوديػة ،تعنـي ثقافـة ييوديـة
كتابو "أشواؾ في عيونكـ" ،بقولو" :دولػة الييػود تعنػي فكػ اً

وروحاً ييودية في جميور ييودي ،ولكف فػوؽ كػؿ ذلػؾ ،تعنػي سػيادة ييوديػة وسػيطرة ييوديػة عمػى

"أرضيا الموعودة" (.)3
"-8ييودية الدولة";

يمخص القاضي أىارون باراك رئيس المحكمة العميا اإلسرائيمية معنى "ييودية الدولة" بما يمي;

 .1دولػػة ييوديػػة ىػػي دولػػة الشػػعب الييػػودي ،دولػػة يحػػؽ لكػػؿ ييػػودي أف ييػػاجر إلييػػا ،جمع ػاً
لشتات الييودي ىو مف قيميا األساسية.

 .2دولػة ييوديػػة ىػػي دولػػة يتشػابؾ تاريخيػػا وينػػدمج فػػي تػاريخ الشػػعب الييػػودي ،لغتيػػا عبريػػة،
وأعيادىا تعكس انبعاثيا القومي.

 .3دول ػػة ييودي ػػة ى ػػي دول ػػة تعتب ػػر االس ػػتيطاف اليي ػػودي ف ػػي حقولي ػػا وم ػػدنيا عم ػػى رأس س ػػمـ
أولوياتيا.

 .4دولة ييودية ىػي دولػة تك ِّػرس ذكػرى الييػود الػذيف ذبحػوا فػي المحرقػة ،وتشػكؿ حػؿ لمشػكمة
الشعب الييودي الفاقد الوطف واالستقبلؿ ،وذلؾ بتجديد الدولة الييودية في أرض إسرائيؿ.

 .5دولة ييودية ىي دولة تن ِمي الثقافة الييودية ،والتربية الييودية ،وحب الشعب الييودي.
 .6دولة ييودية ىي تحقيؽ تطمع األجياؿ لخبلص إسرائيؿ.

 .7دولة ييودية ىي دولة تتبِنى قيـ الحرية ،والعدالة ،واالستقامة ،والسبلـ مف إرث إسرائيؿ.

 .8دولػػة ييوديػػة ىػػي دولػػة تنبػػع مػػف التقاليػػد الدينيػػة ،والتػػوراة ىػػي الكتػػاب الرئيسػػي بػػيف كتبيػػا،
وأنبياء إسرائيؿ ىـ أساس أخبلقياتيا.

 .9دولػػة ييوديػػة ىػػي دولػػة تمعػػب فييػػا الشػريعة الييوديػػة دو اًر ُم ِيمػاً ،وتقػػوـ فييػػا قػوانيف الػػزواج
والطبلؽ بموجب قانوف التوراة.

 .11دولػػة ييوديػػة ىػػي دولػػة تعتبػػر قػػيـ تػػوراة إسػرائيؿ ،والتػراث الييػػودي ،وقػػيـ الشػريعة الييوديػػة
مف بيف قيميا األساسية (.)4

( )1عبد الوىاب المسيري ،التجانس الييودي ،الشخصية الييودية ،دار اليبلؿ ،القاىرة ،1951،ص.74
( )2كمود كبليف ،دولة الييود ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،2بيروت ،1990 ،ص.162
( )3מאיר כהנה :לשכים בעיניכם פרק א עמוד.2

( )4عزمي بشارة ,مف ييودية الدولة حتى شاروف  ،دار الشروؽ ,القاىرة  ,2005 ،ص . 48-47
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الدراسات السابقة;

 -1صــالا الرقــب ،فمســطين بــين الوعــد اإلليــي الحــق والوعــد الييــودي المفتــر  ،مكتبــة أفــاق ،غــزة،
.1998

ركػز المؤلػؼ فػي كتابػو عمػى أف الييػود جعمػوا ال ِّػديف ركيػزة وقاعػدة تنطمػؽ منيػا السياسػة ،رفعػوا فػػي

معػػركتيـ مػػع المسػػمميف اريػػة التػػوراة وشػػعاراتيا ،جعم ػوا اسػػـ دولػػتيـ عمػػي اسػػـ أحػػد األنبيػػاء :إس ػرائيؿ،
يعق ػػوب ،واخت ػػاروا نجم ػػة داود ش ػػعا اًر لي ػػـ رس ػػموه عمػ ػى عم ػػـ دول ػػتيـ ،جعمػ ػوا غ ػػايتيـ الع ػػودة إلػ ػى أرض

الميعػػاد ،لػػـ يم ػ ّؿ قػػادتيـ السياسػػيوف وأحبػػارىـ وحاخامػػاتيـ مػػف تػػرداد عقيػػدتيـ :بػػأف أرض فمسػػطيف ومػػا
جاورىػػا مػػف النيػػؿ إلػى الف ػرات قػػد أعطيػػت ليػػـ ألنيػػـ أحفػػاد إسػرائيؿ – يعقػػوب -صػػاحب الوعػػد اإلليػػي
بتمميؾ األرض المقدسة ،واستندوا في ذلػؾ عمػى نصػوص التػوراة واألسػفار المقدسػة عنػدىـ التػي كتبوىػا
بأيدييـ ثـ قالوا" :ىي مف عند اهلل" ،والكتاب يكشؼ عف االعتقاد المشترؾ لمييود والنصارى ،ويستيدؼ
نقض مجموعة نصوص الوعػد الػديني المفتػري الػذي اسػتند عميػو الييػود فػي زعميػـ بػأف أرض فمسػطيف

أعطيت ليـ مف الرب عز وج ّؿ ،كما يستيدؼ أيضاً نقض االدعاءات التاريخية ،وبياف الكذب الييودي
ح ػػوؿ الح ػػؽ الت ػػاريخي ف ػػي ممكي ػػتيـ ألرض فمس ػػطيف ،ويب ػػيف بال ػػدليؿ والبرى ػػاف إس ػػبلمية أرض فمس ػػطيف

شه ََُّّ ِمه ََّّْ ِعبَه ِه ََِّّ َوال َْع قِبَه ََُّّ
المباركػػة ،وأف الفمسػػطينييف قػػد ورثوىػػا وفػػؽ سػػنف اهلل {إِنََّّاأل َْر ََّ
ضَّلِله ََِّّيُوِرثُه َهه َّ َمه ََّّْيَ َ
ِ
ْمت ِقي ََّ} األعراؼ.128 :
لل ُ

 -2عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصـييونية( ،ثمانيـة أجـزاء) ،دار الشـروق،
القاىرة.1999 ،

تناولت ىذه الموسوعة كؿ جوانب العبرانييف في العالـ القديـ ،وتواريخ الجماعػات الييوديػة بامتػداد

بم ػػداف الع ػػالـ ،وتع ػػداداتيا وتوزيعاتي ػػا ،وس ػػماتيا األساس ػػية ،وىياكمي ػػا التنظيمي ػػة ،وتغط ػػي ك ػػذلؾ أش ػػير

األعبلـ مف الييود ،وغير الييود ممف ارتبطت أسماؤىـ بتواريخ الجماعات الييودية ،فػي شػتى الم ارحػؿ
التاريخية ،والمواقع الجغرافية ،واالنتماءات الحضارية ،كما تناولت كؿ الجوانػب المتعمقػة بتػاريخ الييػود،
وفرقي ػػا ،وكتبي ػػا الديني ػػة ،وطقوس ػػيا ،وش ػػعائرىا ،وأزمتي ػػا ف ػػي العص ػػر الح ػػديث ،وعبلقتي ػػا بالص ػػييونية

وبمعػػاداة السػػامية (معػػاداة الييػػود) ،كمػػا تغطػػي الحركػػة الصػػييونية ،ونشػػاطاتيا ،ومدارسػػيا ،وأعبلميػػا،
وبعض الجوانب األساسية لمدولة الصييونية ،وتيدؼ الموسوعة إلى توفير الحقائؽ التاريخية والمعاصرة

وتمحيصيا عف الظػواىر الييوديػة والصػييونية واإلسػرائيمية ،والػى تقػديـ رؤيػة جديػدة لمموضػوعات التػي
تغطييا.
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 -3يوسف أيوب حداد ،ىل لمييود حق ديني أو تاريخي في فمسطين؟ ،ج ،2+1بيسان لمنشر
والتوزيع واإلعالم ،بيروت.2004 ،

ركز المؤلػؼ عمػى أف الصػييونية المسػيحية والعممانيػة الصػييونية التقتػا حػوؿ ىػدؼ مشػترؾ ىػو

قيػػاـ دولػػة إس ػرائيؿ ،الصػػييونية المسػػيحية انطمقػػت مػػف تأويػػؿ الىػػوتي تعسػػفي ،والعممانيػػة الصػػييونية
سػػخرت الػػديف مػػف أجػػؿ السياسػػة ،وشػػاركا مع ػاً فػػي تػػزور التػػاريخ إل ػى جانػػب الػػديف؛ لتبريػػر اغتصػػاب

ػاء لممصػػالح المشػػتركة السياسػػية واالقتصػػادية ،كمػػا يػػدحض المؤلػػؼ بشػػكؿ عممػػي
الييػػود لفمسػػطيف إخفػ ً
موضػػوعي م ػزاعـ الصػػييونية المسػػيحية والصػػييونية الييوديػػة ،مسػػتنديف إلػػى أدل ػة منطقيػػة مػػف الكت ػاب
المقػػدس بعيديػػو القػػديـ والجديػػد ،وعمػػى القػرآف الكػريـ ،وعمػى العديػػد مػػف المصػػادر التاريخيػػة والسياسػػية،
ويثب ػػت بالتأكي ػػد المطم ػػؽ م ػػف الن ػػاحيتيف الزمني ػػة والتاريخي ػػة نف ػػى أي ح ػػؽ دين ػػي أو ت ػػاريخي لميي ػػود ف ػػي

فمسطيف ،ويثبت انقطاع الصمة التامة بيف المسيحية والييودية.

 -4عزمي بشارة ،من ييودية الدولة حتي شارون ،دار الشروق ،القاىرة.2005 ،
ىذا الكتاب دراسة في تناقض الديمقراطية اإلسرائيمية ،ويشتمؿ عمى خمسة أبػواب ويعػد مسػاىمة

بحثيػػة فػػي تحميػػؿ إشػػكاليات وتناقضػػات نظػػاـ الحكػػـ فػػي نقػػاط تقػػاطع السياسػػة مػػع االقتصػػاد السياسػػي
واأليديولوجيػػة السػػائدة فػػي إس ػرائيؿ ،الكتػػاب يحمػػؿ بنيػػة الديمقراطيػػة الييوديػػة إلػػى عناصػػرىا المكونػػة،
وتتناوؿ عممية التفكؾ أوجياً متعددة النشاط ،الدولة كعممية بناء لؤلمة مف خبلؿ االقتصاد ،والعناصػر
واألفكػار المكونػة لؤليػديولوجيا السػائدة وغيرىػا ،والكتػاب مسػاىمة نقديػة واعيػة لموقعيػا الػذي توجػو مػف

النقػػد ،ولكػػف النقػػد لػػيس مجػػرد نشػػاط غيػػر موضػػوعي ،وىػػو مسػػاىمة عمميػػة بحثيػػة فػػي فيػػـ المجتمػػع
والدولة ،وىو بالتأكيد ال يقؿ حرصاً عمى الموضوعية العممية عف اإلنتاج البحثي اإلسرائيمي في الشأف

اإلسرائيمي ،ومف ىذا المنطػؽ تػأتي أىميػة ىػذا الكتػاب وخطورتػو حيػث يشػخص تناقضػات الديمقراطيػة
بشكؿ عاـ ،ويحدد البنيوية منيا ،وأىميتيا الطبيعية الكولونيالية وعبلقة الديف بالدولة ومػا يشػتؽ منيػا،

ويؤكد أف إسرائيؿ ليست دولػة ديكتاتوريػة ،وال دولػة يحكميػا العسػكر ،وال دولػة حػزب واحػد ،وانمػا دولػة
تتوافر فييا انتخابات برلمانية عامة ونسبية ،يشكؿ كؿ حزب في برلمانيا بعدد مف المقاعػد ،ويػذىب

الكتاب إلى أف ىناؾ مواجية متعمقة بمكانة القيـ الميبرالية في النظاـ الػديمقراطي ،وتتمثػؿ فػي الصػ ارع
حػػوؿ العبلقػػة بػػيف الػػديف والدولػػة ،والثػػاني ىػػو الص ػراع عمػػى تطبيػػؽ الحريػػات أو توسػػيعيا ،والص ػراع

الثالػػث ىػػو الصػػراع بػػيف مسػػاواة الم ػواطنيف وييوديػػة الدولػػة ،ويػػرى عزمػػي بشػػارة فػػي كتابػػو أف ييوديػػة
الدولػػة ىػػي ليسػػت مجػػرد صػػفة أو مفارقػػة أو وعػػاء لمتػػوتر أو االسػػترخاء األمنػػي ،بػػؿ إيديولوجيػػة سػػائدة
تمنػػع فصػػؿ الػػديف عػػف الدولػػة ،وتػػدفع لمتأكي ػػد عمػػى اليويػػة الدينيػػة ،وعمػػى االنتمػػاء ،ويختػػتـ الكت ػػاب
بالتأكيػػد أنػػو ال يجػػوز رؤيػػة المشػػاريع السياسػػية اإلسػرائيمية بمعػػزؿ عػػف الثقافػػة السػػائدة ليػػا ،وىػػي ثقافػػة

عنصػرية بنيويػػة ،وال يجػػب عمػػى العػػرب والفمسػطينييف مسػػايرة المطالػػب والشػػروط اإلسػرائيمية المصػػاغة

بيذا المنطؽ.
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 -5أيالن بابيو ،التطيير العرقي في فمسطين ،ترجمة أحمد خميفة  ،مؤسسة الدراسـات الفمسـطينية،
بيروت.2007 ،

ركػػز المؤلػػؼ عم ػى أف عمميػػة التطييػػر العرقػػي ،قػػد تػػـ التخطػػيط ليػػا بصػػورة مسػػبقة وتنظػػيـ محكػػـ

وأوامػػر صػريحة وواضػػحة تنطمػػؽ كميػػا مػػف فمسػػفة الحركػػة الصػػييونية ،وجػػاء كتػػاب أيػػبلف بابيػػو ليفضػػح
بالوثائؽ دور الحركة الصييونية وعنصريتيا ووظيفتيا وتحالفاتيا ،كما أنػو يػرفض اإلقػرار بوجػود قوميػة

ييوديػػة أو شػػعب ييػػودي ،مػػا يعنػػي بوضػػوح أف دولػػة إس ػرائيؿ نشػػأت وتأسسػػت وفػػؽ مشػػروع أرسػػمالي

توسعي ،وكذلؾ ركز عمى آلية التطييػر العرقػي الػذي حػدث فػي سػنة 1948ـ حيػث ييػدؼ إلػى تطييػر
ػر عرقي ػاً شػػامبلً ،باعتبارىػػا البمػػد الػػذي أرادت أف تقػػيـ دولتيػػا فيػػو حيػػث اعتبػػر أف
فمسػػطيف بأسػػرىا تطييػ اً
عمميػػة التطييػػر العرق ػي لفمسػػطيف مػػف سػػكانيا األصػػمييف جريمػػة بحػػؽ اإلنسػػانية أرادت إس ػرائيؿ إنكارىػػا
وجعؿ العالـ ينساىا.
 -6عزمـي بشـارة ،العـرب فــي إسـرائيل; رؤيـة مــن الـداخل ،مركـز دراســات الوحـدة العربيـة ،بيــروت،
ط.2008 ،3

ويعػ ػ ػػالج ىػ ػ ػػذا الكتػ ػ ػػاب أوضػ ػ ػػاع عػ ػ ػػرب فمسػ ػ ػػطينيي عػ ػ ػػاـ  ،1948ويكشػ ػ ػػؼ عػ ػ ػػف األخطػ ػ ػػاء

والعيػ ػ ػ ػػوب والثغػػ ػ ػ ػرات الت ػ ػ ػ ػػي تكتنػ ػ ػ ػػؼ حي ػ ػ ػ ػػاة المجتم ػ ػ ػ ػػع العربػ ػ ػ ػػي الفمس ػ ػ ػ ػػطيني كالطائفي ػ ػ ػ ػػة والعش ػ ػ ػ ػػائرية
والقطري ػ ػػة والفردي ػ ػػة ،ويحم ػ ػػؿ عبلق ػ ػػة التجمع ػ ػػات واألحػ ػ ػزاب والحرك ػ ػػات فيم ػ ػػا بيني ػ ػػا م ػ ػػع الدول ػ ػػة وم ػ ػػع

الجمػ ػػاىير ،ويتعػ ػػرض الكتػ ػػاب لمعبلقػ ػػة بػ ػػيف اليويػ ػػة القوميػ ػػة والمواطنػ ػػة ،باإلضػ ػػافة أنػ ػػو يحمػ ػػؿ وينتق ػ ػد
فع ػ ػػؿ سياس ػ ػػة التميي ػ ػػز اإلس ػ ػ ػرائيمي ،كم ػ ػػا ي ػ ػػدرس إش ػ ػػكالية (الدولػ ػ ػػة الييودي ػ ػػة) متح ػ ػػدثاً ع ػ ػػف (أس ػ ػ ػرلة)
موض ػ ػػوعية ناجم ػ ػػة ع ػ ػػف البني ػ ػػة االقتص ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة والسياس ػ ػػية ،واف ى ػ ػػذه العممي ػ ػػة تول ػ ػػد أسػ ػ ػرلة

ثقافي ػ ػػة ،كم ػ ػػا يتجمػ ػ ػى ف ػ ػػي تحوي ػ ػػؿ االن ػ ػػدماج إل ػ ػػى مطم ػ ػػب ،وذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى ى ػ ػػامش دول ػ ػػة تع ػ ػػرؼ نفس ػ ػػيا
كدولة ييودية ،وال تقبؿ بدولة مواطنة اندماجية.
 -8عبد الوىاب المسيري ،من ىم الييود؟ وما ىي الييودية؟ أسئمة الي ِويَّة وأزمـة الدولـة الييوديـة،

دار الشروق ،القاىرة .3009 ،

ىذا الكتاب ىو أحدث ما صدر مف مؤلفات المفكر الموسوعي الراحؿ الػدكتور المسػيري ،الػذي

كتػػب مقدمتػػو قبػػؿ أشػػير قميمػػة مػػف وفاتػػو ،وفيػػو يكشػػؼ عػػف أزمػػة تعريػػؼ :مػػف ىػػو الييػػودي؟ ومػػا ىػػي
الييودية؟ وبالتالي فقداف األساس "الديني" لدولة "إسرائيؿ" وانييار شعار "ييودية الدولة" ،الذي طرح في

اآلونة األخيػرة ،ويتكػوف الكتػاب مػف ثبلثػة أبػواب وأحػد عشػر فصػبلً ومقدمػة أشػار فييػا المؤلػؼ إلػى أف
قضية تعريؼ مف ىو الييودي ،ليست دينية أو سياسية وحسب ،بؿ قضية مصيرية تنصرؼ إلػى رؤيػة

العػػالـ والػػذات ،والػػى األسػػاس الػػذي يسػػتند إليػػو تضػػامف المجتمػػع الصػػييوني ،والػػى مصػػادر شػػرعيتو،
والفشػػؿ فػػي تعريػػؼ "الييػػودي" يضػػعؼ مػػف مقػػدرة إس ػرائيؿ التعبويػػة ،بػػؿ يضػػرب أسػػطورة الشػػرعية فػػي
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الصميـ ،والمثير كما يقػوؿ المؤلػؼ" :إف الصػياينة يػدركوف ىػذا تمػاـ اإلدراؾ ،ومػف ىنػا يػأتي إصػرارىـ

عمى ما يسمونو "تيويد كؿ شيء في فمسطيف :التاريخ واآلثار وأسػماء القػرى والمػدف والبمػدات ،بػؿ تزيػد
الشيية وتتسع الشيوة فيسموف أراضي الضفة الغربية وغزة "ييودا والسامرة"!.
 –8أسامة محمد أبو نحل ،ييودية دولة إسرائيل; جذور المصطما وتأثيره عمى القضية الفمسطينية،
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،العدد،21المجمداألول.2133 ،

تعػػػالج ىػ ػػذه الد ارسػػػة مصػ ػػطمح "ييوديػػػة الدولػ ػػة" حيػ ػػث ظيػ ػػر ىػ ػػذا المصػ ػػطمح مػ ػػع رواد الحركػ ػػة

الصػييونية فػي القػػرف التاسػع عشػػر ثػـ أكػػده الػزعيـ الصػييوني" ثيػػودور ىرتػزؿ" فػػي المػؤتمر الصػػييوني
األوؿ فػي بػازؿ السويسػرية عػاـ  ،1897مػع انػدالع الحػرب العالميػة األولػى منحػت الحكومػة البريطانيػة

تصػريحاً لمييػػود ،سػػمى باسػػـ" تصػريح بمفػػور" عػػاـ  ،1917وىػػو الػػذي يقضػػى بحقيػػـ فػػي أف يكػػوف ليػػـ
وطػػف قػػومي عمػػى أرض فمسػػطيف ،وخػػبلؿ فتػرة االنتػػداب البريطػػاني عمػػى فمسػػطيف أقػػرت بريطانيػػا تقريػػر

المجنػػة الممكيػػة (تقريػػر لجنػػة بيػػؿ) عػػاـ  ،1937والػػذي يػػنص عمػػى تقسػػيـ فمسػػطيف إلػػى دولتػػيف إحػػداىما
عربيػة واألخػػرى ييوديػة وىػػذا التقريػػر وضػع مسػػألة الدولػػة الييوديػة ألوؿ مػرة فػػي بػؤرة االىتمػػاـ الػػدولي،
وذلؾ بعد أف كاف صؾ االنتداب عمى فمسطيف ،يػنص عمػى ضػرورة تنفيػذ مػا صػدر فػي تصػريح بمفػور

مػػف إقامػػة وطػػف قػػومي لمييػػود ،أمػػا القػرار الػػدولي  181لعػػاـ  ،1947والػػذي صػػدر عػػف الجمعيػػة العامػػة

لؤلمػػـ المتح ػدة ،فقػػد كػػاف الق ػرار الرسػػمي لتطبيػػؽ تقسػػيـ فمسػػطيف فعمي ػاً إلػػى دولتػػيف :عربيػػة وييوديػػة،
واعتبر ىذا القرار ممزماً لمجميع وال يجوز رفضو أو نقضو.

 -9شمومو سـاند( ،اختـراع الشـعب الييـودي) ،ترجمـة سـعيد عيـاش ،تـدقيق أسـعد الـزعبين ،مراجعـة
وتقديم أنطوان شمحت ،األىمية لمنشر والتوزيع ،عمان.2011 ،

ويعتبر ىذا الكتاب واحداً مف أكثر الدراسات المثيرة في تاريخ الييود حيث يثبت أف الييود الذيف

يعيشػػوف اليػػوـ فػػي إس ػرائيؿ وفػػي أمػػاكف أخػػرى مػػف العػػالـ ليسػػوا عم ػى اإلطػػبلؽ أحفػػاد (الشػػعب العتيػػؽ)
الذي عاش في (مممكة ييوذا) فإف أصوليـ تعود إلى شعوب متعددة اعتنقت الييودية عمى مر التاريخ،
وقػػد سػػعى سػػاند إلػػى إثبػػات أف الشػػعب الييػػودي لػػـ يكػػف أبػػداً (شػػعباً عرقيػاً) ذا أصػػؿ مشػػترؾ ،إنمػػا ىػػو
خميط كبير ومتنوع لمجموعات بشرية ،وكاف كتاب (اختراع الشعب الييودي) قد أثػار منػذ صػدوره ألوؿ

ػر لكونػو
مرة بالمغة العربية في العاـ 2008ـ ،وال يزاؿ يثير مناقشات عاصفة في إسػرائيؿ وخارجيػا؛ نظ اً

(أحػػد الكتػػب إثػػارة وتحػػدياً ممػػا لػػـ تألفػػو األبحػػاث اإلس ػرائيمية منػػذ فت ػرة طويمػػة بشػػأف موضػػوع الشػػعب
الييودي) ،وأشار الكاتب المبناني إليػاس خػوري إلػى أف (مقػوالت سػاند تػذىب إلػى المحػرـ وتفككػو) ،أمػا

الدكتور :خالد الحروب رأى بيذا الكتاب (أنو ال وجػود لقوميػة ييوديػة نقيػة أو شػعب ييػودي واحػد يعػود
في أصولو األثنية والبيولوجية إلى جذر منفرد كما يزعـ الفكر الصييوني).
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التعقيب عمى الدراسات السابقة;

إف أىـ ما يميز الدراسات السابقة أنيا ركزت عمى عدة نقاط مف أبرزىا:
 .1تحميؿ إشكاليات وتناقضات الحكـ واأليدلوجيا في إسرائيؿ.

 .2تشخيص تناقضات الديمقراطية الييودية وعبلقة الديف بالدولة.
 .3المشاريع السياسية اإلسرائيمية مرتبطة بالثقافة العنصرية السائدة في إسرائيؿ.

 .4تحمؿ عبلقة التجمعات واألحزاب والحركات فيما بينيا مع الدولة ومع الجماىير.
 .5تناولت تواريخ الجماعات الييودية وسماتيا األساسية ،وأشير أعبلـ الييود وغير الييود،
وعبلقتيا بالصييونية ،وكتبيا الدينية وشعائرىا ،وىياكميا التنظيمية.

 .6ىدفت إلى توفير وتمحيص الحقائؽ التاريخية والمعاصرة عف الظواىر الييودية.
 .7تفنيد المزاعـ الدينية والتاريخية لمييود في أحقيتيـ بأرض فمسطيف.

 .8التركيز عمى الحركة الصييونية التي أقامت دولة إسرائيؿ وعمى مخاطرىا عمى العرب.
 .9عممية التطيير العرقي لفمسطيف تنطمؽ مف فمسفة الحركة الصييونية وبنيتيا.

.11

إف الييود الذيف يعيشوف اليوـ في إسرائيؿ وأماكف أخرى مف العالـ ليسوا عمى

اإلطبلؽ أحفاد "الشعب العتيؽ" واف أصوليـ تعود إلى شعوب متعددة اعتنقت الييودية عمى

مر التاريخ.
ومف ىنا يتضح أف الدراسات السابقة في أنيا لـ تتناوؿ موضوع "ييودية دولة إسرائيؿ" وتأثيرىا

عمى مستقبؿ عممية التسوية في الشرؽ األوسط ،وأنيا لـ تتناوؿ مطمب االعتراؼ "بييودية دولة

إسرائيؿ" كشرط مسبؽ لمتقدـ في عممية التسوية ،وأنيا لـ تتناوؿ دوافع وأىداؼ وتداعيات االعتراؼ
بإسرائيؿ كدولة ييودية ،وليذا فإف ىذه الدراسة ستقوـ بتسميط الضوء عمى ىذه الموضوعات األساسية،
وتتفرد بيا عما سواىا مف دراسات.
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الفصل األول
الجذور التاريخية لفكرة "ييودية الدولة"
المبحث األول :فكرة "ييودية الدولة" لدى الحركة الصييونية خبلؿ القرف التاسع عشر ومطمع القرف
العشريف.

المبحث الثاني :جيود الحركة الصييونية لخمؽ المجتمع الييودي خبلؿ فترة االنتداب البريطاني.

المبحث الثالث :الدور السياسي البريطاني في التأسيس إلقامة "الدولة الييودية" عمى فمسطيف.

المبحث الرابع :الدور األمريكي في المساعدة عمى إقامة "الدولة الييودية" خبلؿ فترة االنتداب
البريطاني عمى فمسطيف.
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المبحث األول; فكرة "ييودية الدولة" لد الحركة الصييونية خالل القرن التاسع عشر ومطمع القرن

العشرين;

ظيرت الصييونية عمى مسرح أوروبا السياسي ألوؿ مرة كأيديولوجيا سياسية شاممة وحركة سياسية

منظمة في أواخر القرف التاسع عشر ،ولكنيا كفكرة سبقت الصييونية الييودية إذ يعود تاريخيا إلى ما
قبؿ ذلؾ ثبلثمائة عاـ قبؿ المؤتمر الصييوني األوؿ الذي عقد في بازؿ عاـ  ،1897والتعاليـ
الصييونية غير الييودية قائمة عمى مجموعة مف األساطير الصييونية التي تسربت لمتاريخ الغربي

وكاف أكثرىا وضوحاً ما تـ عبر حركة اإلصبلح الديني البروتستانتي في القرف السادس عشر ،وىي
أساطير الشعب المختار والميثاؽ وعودة المسيح المنتظر ،وقد جعمت أسطورة الشعب المختار الييود
أمة مفضمة عمى اآلخريف ،بينما كانت أسطورة الميثاؽ تركز عمى االرتباط السرمدي الدائـ بيف الشعب

المختار واألرض المقدسة ،وبذلؾ منحت فمسطيف لمييود كأرض كتبت ليـ ،أما أسطورة ترقب عودة

المسيح فقد كفمت لمشعب المختار أف يضع حداً لتشرده ،ليعود لفمسطيف إلقامة وطنو القومي ىناؾ إلى

األبد ( .)1ومف بيف النتائج الواضحة لئلصبلح الديني البروتستانتي ظيور االىتماـ بتحقيؽ النبوءات
التوراتية المتعمقة بنياية الزماف ،وكاف جوىر "العصر األلفي السعيد" ىو االعتقاد بعودة المسيح

المنتظر الذي سيقيـ مممكة اهلل في األرض والتي ستدوـ ألؼ عاـ ،واعتبر المؤمنوف بالعصر األلفي
السعيد أف عودة الييود إلى فمسطيف ىي بشرى األلؼ عاـ السعيدة ( .)2فيناؾ الكثير مف الشخصيات

غير الييودية ،مف ذوي النفوذ عبرت عف إيمانيا بالفكرة الصييونية ،إف أوؿ رجؿ دولة اقترح إقامة

دولة ييودية في فمسطيف كاف نابميون بونابرت ،فكاف أوؿ الصييونييف الحديثيف مف غير الييود ،حيث

خاطب الييود بقولو عنيـ "إنيـ الورثة الشرعيوف لفمسطيف" ،ودعاىـ إلى إحياء كيانيـ السياسي كشعب
بيف الشعوب ،وقد كانت فرنسا أوؿ مف تبنت فكرة توطيف الييود في فمسطيف ،واف األوروبييف
السياسييف والعسكرييف ،قد سبقوا النخب الييودية في طرح إقامة دولة ييودية في فمسطيف (.)3

بدايات االىتماـ البريطاني بمسألة إعادة الييود إلى فمسطيف تعود تاريخياً إلى القرف السابع عشر،

عندما قامت جماعة دينية تُسمى "البيورتان" ( )Puritanisnبالثورة ،ونجحوا مف خبلليا في التحكـ
في شؤوف إنكمترا ،حيث طالبوا بإعادة الييود إلى فمسطيف (.)4

وقد تعرض كثير مف الكتاب والساسة البريطانييف إلى موضوع توطيف الييود في فمسطيف وامكانية

إنشاء دولة ييودية فييا ،وكاف مف بيف ىؤالء موسي مونتفيوري (Moses )1885-1784

 Montefioreالذي نجح في الحصوؿ عمى فرماف مف السمطاف عبد المجيد يسمح بموجبو لمييود
( )1ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.20-19
( )2ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.28

( )3منشورات جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف والقضية الفمسطينية ،عماف ،ط ،2008 ،3ص.180
( )4أسامة محمد أبو نحؿ ،مرجع سابؽ ،ص.297
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بشراء بعض األراضي ،وتمكف مونتفيوري عاـ  1855نتيجة تدخؿ بريطانيا مف شراء أوؿ قطعة أرض
في القدس حيث أقيـ عمييا أوؿ حي سكني ييودي في فمسطيف ،وعرؼ فيما بعد باسـ "حي

مونتفيوري"( .)1كما أف الفايكونت "بالمرستون" ) )Palmerstonرئيس الوزراء البريطاني ،بعث برسالة
إلى السفير اإلنجمتري في اآلستانة ،بيف فييا المنافع السياسية المادية التي ستعود عمى السمطاف

العثماني ،مف خبلؿ تشجيع اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،وقد إفتتحت بريطانيا أوؿ قنصمية بريطانية

في القدس عاـ  ،1838وذلؾ لئلىتماـ بتشجيع الييود لميجرة إلى فمسطيف( .)2ففي عاـ  1845قدـ
متفورد ،مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطمب فييا "إعادة توطيف الييود في فمسطيف بأي ثمف ،واقامة
دولة خاصة بيـ تحت وصاية بريطانيا العظمى" ،ويعتبر تشارلز ىنري تشرتشل ( )1814-1877مف
أشد المتحمسيف إلقامة دولة ييودية في فمسطيف ،وأدرؾ مدى أىمية فمسطيف بالنسبة لممصالح
البريطانية ،وكاف يرى أف ىجرات الييود إلى فمسطيف يقوي المصالح البريطانية في منطقة الشرؽ،

وكاف يحث الزعماء الييود عمى ضرورة اليجرة إلى فمسطيف والعمؿ مف أجؿ إقامة دولة ييودية (.)3

والواقع إف الخطوات العممية الفعالة نحو تحقيؽ أمؿ الييود في إقامة دولة ليـ في فمسطيف لـ تبدأ قبؿ
النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر بسبب عدـ تنظيـ الييود مف الناحية السياسية ،فقد شيد نياية

ذلؾ القرف ميبلد الفكر الييودي الحديث وأسس العمؿ المنظـ لبناء الدولة الييودية (.)4

لـ تكف الحركة الصييونية ،قبؿ المؤتمر الصييوني األوؿ عاـ  1897وتولى ثيودور ىرتزل

قيادتيا ،قد تبمورت بعد كحركة سياسية لتمثيؿ إرادة الشعب الييودي ،وبقيت رغـ استباؽ بعض رواد

الفكر الصييوني ليرتزؿ نفسو في طرح فكرة الدولة الييودية ،مجرد حركة ييودية أوروبية المنشأ ،وكاف
ىدفيا الرئيسي اليجرة إلى فمسطيف بحجة "العودة إلييا بدوافع دينية أو دنيوية ،بيدؼ استيطانيا،

واعادة تأسيس الدولة الييودية فييا") .(5وعندما دعا ثيودور ىرتزؿ في كتابو عاـ  1896إلى إنشاء
"دولة الييود" في فمسطيف ،لـ ِ
تأت ىذه الدعوة مف فراغ ،فقد سبقت دعوتو حركات صييونية ،ساىـ
فييا عدد مف رواد الفكر الصييوني ،ميدت أفكارىـ ومشروعاتيـ الطريؽ لظيور الحركة الصييونية

السياسية ،وكاف أبرز ىؤالء الرواد الذيف دعوا إلى قياـ دولة ييودية في فمسطيف الحاخام ييودا القمعي
( )3898-3978الذي ولد في سراييفو(عاصمة البوسنة) ،فقد تصور في سنة  1843أف الحؿ العممي
السترجاع األرض المقدسة ىو في الدعوة لعقد جمعية عامة كبرى لمييود ،واقامة صندوؽ قومي لشراء
( )1أميف عبد اهلل محمود ،التوسع االستعماري الغربي وفكرة الدولة الييودية ( ،)1798-1917مجمة دراسات ،الجامعة األردنية،
العدد األوؿ ،1978 ،ص.22

( )2أسامة محمد أبو نحؿ ،مرجع سابؽ ،ص.298-297
( )3أميف عبد اهلل محمود ،المرجع السابؽ ،ص.56-25

( )4عمر رشدي ،الصييونية وربيبتيا إسرائيؿ ،دار القمـ ،الكويت،ط ،1976 ،3ص.69

( )5وليد الخالدي ،الصييونية في مئة عاـ ،مف البكاء عمى األطبلؿ إلى الييمنة عمى المشرؽ العربي ،دار النيار لمنشر،
بيروت ،ط ،2002 ،2ص.11
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األراضي واقامة صندوؽ آخر لجباية الضرائب مف الييود ،كما دعا إلى عودة الييود كميـ ،بشكؿ
تدريجي حتى يتـ إعداد األرض وتحضيرىا ،وىي اآلراء التي اعتمدتيا وطبقتيا الحركة الصييونية فيما

بعد( .)1وىو يمثؿ الصييونية الدينية ،فقد نشر كتاباً بعنواف "اسمعي يا إسرائيؿ" ،ودعا فيو إلى ضرورة

القياـ بمجيودات ذاتية لمخبلص ،ودعا إلى اليجرة الجماعية ،والى اتحاد الييود ،وىو ما تمخضت
عنو فيما بعد المنظمة الصييونية العالمية ،ولـ يكتؼ الحاخاـ القمعي بالدعوة النظرية إلى آرائو ،بؿ قاـ

بوضع كتب لتدريس المغة العبرية ،وزار العديد مف دوؿ أوروبا لمترويج ألفكاره بيف ييودىا ،وىاجر إلى

فمسطيف عاـ  1874حيث توفى فييا) .(2أما تسفي ىيرش كاليشر ( )3893-3971الذي يعتبر أحد

رواد الصييونية الكبار ،والذي نشر كتابو "البحث عف صييوف" في عاـ  1862وكاف أوؿ كتاب يظير
في شرؽ أوروبا ،فطالب مف خبلؿ كتابو باالستيطاف الزراعي في فمسطيف ،واقامة مستوطنات زراعية

فييا مؤكداً أ ف إيماف الييودي ال يكتمؿ إال إذا عاش في "أرض إسرائيؿ" ،وأكد عمى أىمية كسب

موافقة األمـ عمى جمع الييود في األرض المقدسة ،وقد حث عمى االستيطاف في فمسطيف واقامة

منظمة ترعى ذلؾ( .)3وأما موسى منشون فكاف يؤكد عمى (عالمية األفكار الييودية) وقد كاف فيمسوفاً،
وش ّك ؿ مع جماعة مف أصدقائو في برليف دعوة لتمييز األفكار الييودية وحضارتيا ،عف األفكار
والحضارة األوروبية الغربية ،وقد أدت دعوة موسى منشوف ورفاقو إلى تأسيس جمعيات متعددة في

أماكف مختمفة مف ألمانيا ،وكاف ىدؼ ىذه الجمعيات إحياء التراث الييودي واحياء المغة العبرية،
وكذلؾ تبنى مردخاي نوح فكرة إقامة جمعيات في أوروبا الغربية ،وركزت خبلؿ القرف التاسع عشر
عمى إقامة الوطف القومي الييودي عف طريؽ االعتماد عمى بريطانيا ،وقد دعا نوح رؤساء الجاليات

الييودية الموجودة في العالـ إلى عقد اجتماع عاـ حيث ناقش المؤتمروف ضرورة إنشاء وطف قومي
لمييود ،وفي عاـ  1844دعا العالـ المسيحي إلى دعـ فكرة إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف(.)4

وأما موشي ىس( )1875-1812وىو ييودي ألماني ،دعا الييود إلى إقامة المستعمرات في األرض
المقدسة ،وتأثره بالفكر القومي اإليطالي دفعو إلى نشر كتابو "روما القدس" عاـ  ،1862وكاف يرى أف
الحؿ الوحيد لممسألة الييودية ىو العودة إلى "أرض الميعاد" ،وكاف يرى أف ثمة عبلقة بيف بعث روما

في أوروبا وبعث القدس في الشرؽ( .)5وأما ليون بنسكر ( )1891-1821فيو مف المفكريف الييود
الروس ،ويعتبر بنسكر مؤسس وزعيـ حركة أحباء صييوف ،وقد أصدر كتابو "التحرر الذاتي" ،حيث

دعا إلى إيجاد قومية ييودية تتيح ليـ العيش عمى أرض واحدة ومحددة ،وذكر بنسكر أف العبلج

( )1محسف صالح ،فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مركز اإلعبلـ العربي ،القاىرة  ،2003 ،ص.176
( )2رجا عبد الحميد عرابي ،سفر التاريخ الييودي ،دار األوائؿ لمنشر والتوزيع ،دمشؽ ،ط ،2009 ،3ص.515

( )3بياف الحوت ،فمسطيف القضية .الشعب .الحضارة  ،دار اإلستقبلؿ لمدراسات والنشر ،بيروت ،1991 ،ص.314-313
( )4أحمد ظاىر ومحمود الزعبي ،بيف الفكريف :العربي والصييوني ،دار ابف رشد ،عماف ،1985 ،ص.100
( )5מושה הס :כתבים כללים ,הספריה הציונית ,ירושלים ,תשט''ז ،ע .41-34
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الناجح لحؿ المشكمة الييودية يكمف في إقامة دولة مستقمة لمييود وتتمتع بعضوية جمعية األمـ ،كذلؾ

رأى أف اليجرة الييودية وبناء المستوطنات في فمسطيف مف الخطوات الضرورية لحؿ المشكمة
الييودية(.)1

أدت المجازر التي وقعت لمييود إثر اغتياؿ القيصر الروسي إلكسندر الثاني عاـ ،1881

وقياـ جمعيات "حب صييوف" مف جية أخرى إلى قياـ بضع مئات مف الشباب الصييوني بحركة

"البيمو " التي عممت عمى تيجير الييود إلى فمسطيف بقصد االستيطاف ،وقد تمكنت حركة "البيمو" مف
وحوؿ ىؤالء عدة قرى عربية
إرساؿ عشريف مستعم اًر ييودياً شكموا طميعة اليجرة الصييونية األولىّ ،
صغيرة إلى مستعمرات صييونية مثؿ عيوف قارة التي سموىا "ريشوف لتسيوف" أي "األوؿ في صييوف"
وممبس التي سموىا "بيتح تكفا" أي "باب األمؿ" وزماريف ،واف ىذه المستعمرات األولى شكمت المراكز
الرئيسية لبلستعمار الزراعي الصييوني في المراحؿ البلحقة ،ولوال تدخؿ الثري الييودي الكبير الباروف

أدموند دي روتشيمد ( )1943-1845إلنقاذىـ لكاف مصير "الرواد" والمستعمرات األولى الفشؿ التاـ،

وبفضؿ أمواؿ روتشيمد تمكف الييود مف شراء بمدتي عاقر وقطرة ،ولكف جمعيات "حب صييوف" لـ
ِ
تكتؼ بمعونة روتشيمد فعقدت مؤتم اًر برئاسة بينسكر في عاـ  1884بمناسبة الذكرى المئوية لميبلد
الثري الييودي البريطاني مونتغيوري الذي زار فمسطيف م ار اًر وشجع فكرة االستيطاف الييودي فييا (.)2

جيود ثيودور ىرتزل في بمورة فكرة "الدولة الييودية";

يعتبر ثيودور ىرتزؿ المؤسس لمحركة الصييونية ،وقد ولد في المجر عاـ  ،1860وكانت

إقامة ىرتزؿ في فرنسا قد جعمتو ييتـ بالمسألة الييودية ،وخاصة بعد قضية الضابط الفرنسي الييودي
دريفوس الذي اتيـ بالعمؿ لصالح المخابرات األلمانية ،وحكـ عميو بالسجف مدى الحياة ،وكاف ىرتزؿ

قد حضر محاكمة دريفوس بصفتو الصحفية ،وتأثره بيذه القضية دفعو إلى تأليؼ كتاب بعنواف "دولة

الييود" عاـ  ،1896الذي اعتبر نقطة تحوؿ في تاريخ الحركة الصييونية ،وأىـ النقاط التي تطرؽ

إلييا كتابو ىي أف المسألة الييودية ليست مسألة اجتماعية أو دينية ولكنيا في الصميـ مسألة قومية،

وأنو ال بد مف تحويميا إلى قضية سياسية دولية لكسب التأييد الدولي إلقامة الدولة الييودية ،واف الذي
يجعؿ قياـ الدولة الييودية واقعاً حياً ىو إنشاء الجمعية الييودية والشركة الييودية ،حيث اعتبر

الجمعية األداة لكؿ األعماؿ السياسية المطموبة ،مف توعية الرأي العاـ الييودي والعالمي ،والى تنظيـ
اليجرة الجماعية ،واختيار البمد المياجر إليو ،والى إجراء المفاوضات مع الدوؿ الكبرى لمحصوؿ عمى

"البراءة" التي تعترؼ بالسيادة الييودية عمى البمد المختار ،عمماً بأف ىرتزؿ لـ يحدد ىذا البمد في

كتابو ،بؿ تساءؿ" :ىؿ يكوف البمد فمسطيف أـ األرجنتيف؟ سنأخذ ما يعرض عمينا وما يختاره الرأي

( )1ميـ كماؿ أوكة ،مف الصييونية إلى صراع الحضارات ،دار نشر العرفاف ،اسطنبوؿ ،1990 ،ص.34-33

( )2عبد الوىاب الكيالي ،تاريخ فمسطيف الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،1990 ،10ص.29-28
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العاـ الييودي" ،أما الشركة فقد اقترح ىرتزؿ أف تتخذ مف لندف مق اًر ليا ،تتولى جمع الماؿ وشراء

األراضي وتيجير الييود وتوطينيـ(.)1

فكرة "الدولة الييودية" في المؤتمر الصييوني األول;
كاف ىرتزؿ يعتقد أف خطة إقامة الدولة الييودية ال يمكف أف تتـ إال بجيود جماعية ،وقد دعا إلى عقد

المؤتمر الصييوني األوؿ في بازؿ بسويس ار في  29أغسطس 1897بحضور مائتيف وأربعة مف مفكري

الييود ،واستطاع المؤتمر أف يخرج بق اررات ىامة ،وكانت تيدؼ إلى إنشاء وطف قومي لمشعب
الييودي في فمسطيف يضمنو القانوف العاـ(.)2

أما المقترحات التي قدمت إلى المؤتمر فتتمخص بما يمي ;
 .1استعمار فمسطيف "تحديداً" استعما اًر منظماً بواسطة المنشآت الزراعية التي سيقيميا الزراعيوف
والحرفيوف والصناعيوف الييود.

 .2الحصوؿ عمى حؽ قانوني دولي معترؼ بو ويضمنو القانوف الدولي العاـ.

 .3تنظيـ المنظمة الييودية العالمية عف طريؽ منظمات محمية ودولية تتبلئـ مع قوانيف الدوؿ
التي تتواجد فييا الجماعات الييودية.

 .4تقوية الوعي القومي الييودي نحو إقامة وطف قومي لمييود.
 .5القياـ بالخطوات التمييدية الضرورية لمحصوؿ عمى موافقة الحكومات لتحقيؽ أىداؼ
الصييونية السياسية ).(3

واختتم المؤتمر أعمالو وخرج بعدة توصيات من أىميا ;
 .1تشجيع استيطاف العماؿ الزارعيف والصناعييف الييود في فمسطيف وفقاً ألسس مناسبة.

 .2تنظيـ الييود وتوثيؽ الصبلت بينيـ ،عبر مؤسسات مناسبة ،عمى الصعيديف المحمي
والعالمي ،كؿ منيا حسب قوانيف كؿ بمد ،وايقاظ الحس والوعي القومي الييودي وتقويتيما.

 .3الشروع في اتخاذ خطوات تمييدية لمحصوؿ عمى موافقة الدوؿ ،متى كاف ذلؾ ضرورياً،
لتحقيؽ ىدؼ الصييونية .

 .4إنشاء مصرؼ االستعمار الييودي وجمع األمواؿ وايداعيا بو عمى أف يكوف مقره لندف).(4

( )1وليد الخالدي ،مرجع سابؽ ،ص.15-14

( ) 2سحر الينيدي ،التأسيس البريطاني لموطف القومي الييودي فترة ىربرت صامويؿ ،1925-1920 ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،بيروت ،2003 ،ص.12

( )3يعقوب كامؿ الدجاني ولينا يعقوب الدجاني ،فمسطيف والييود جريمة الصييونية والعالـ ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،
عماف ،2001،ص.225-224

( )4عبد الفتاح محمد ماضي ،الديف والسياسة في "إسرائيؿ" ،مكتبة مدبولي ،القاىرة  ،1999 ،ص.109
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وعندما رجع ىرتزؿ مف بازؿ إلى النمسا كتب في صحيفتو" :لو طمب مني تمخيص أعماؿ مؤتمر

بازؿ ،فإني أقوؿ بؿ أنادي عمى مسمع مف الجميع :إني قد أسست الدولة الييودية ،وقد يشير ىذا
القوؿ عاصفة مف الضحؾ ىنا وىناؾ ،ولكف العالـ سيشيد بعد خمسة أعواـ أو بعد خمسيف عاماً قياـ
الدولة الييودية حسبما تمميو إرادة الييود بأف تنشأ ليـ دولة " ).(1

إف ما تـ بالفعؿ ليس مف غريب المصادفات ،فإف الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة اتخذت

قرارىا بتقسيـ فمسطيف بعد خمسيف عاماً بالضبط مف تاريخ ىذا التصريح ،وأف الدولة الييودية قامت

في ىذا :التاريخ ،واتخذ مؤتمر بازؿ الصييوني األوؿ عدة ق اررات مف أىميا الدعوة إلى قياـ دولة
لمييود في فمسطيف ).(2

أىم النتائج التي ترتبت عن المؤتمر ;
ترجع أىمية المؤتمر واعتباره نقطة تحوؿ ىامة في تاريخ فكرة إقامة دولة الييود لؤلسباب التالية :

 .1أف المؤتمر قد أضفى عمى "الفكرة الييودية" ثوباً جديداً حيف أكد أف "الصييونية ىي القومية
الجديدة لمشعب الييودي" ،وحدد ىدفاً قومياً واضحاً ىو "إقامة دولة خاصة بيذا الشعب".

 .2أنو وضع خطة عممية مدروسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ تشجيع برامج االستعمار
واالستيطاف بشراء األراضي وعف طريؽ تشجيع ىجرة الييود إلى فمسطيف.

 .3أنو نقؿ المسألة الييودية إلى الصعيد العالمي بعد أف كانت تعتبر مسألة داخمية تخص الدوؿ
التي يقيـ فييا الييود).(3

ويبلحظ أف المؤتمر الصييوني األوؿ في بازؿ قد تجنب ذكر كممة دولة وأحؿ محميا كممة وطف

يضمنو القانوف العاـ ،ىي عبارة غامضة عمى نحو مقصود ،اليدؼ منو مساعدة الحركة الصييونية
عمى كسب عطؼ وتأييد أكبر عدد ممكف مف الييود ،حيث كاف ىناؾ كثيروف قد استقروا في غرب

أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،وأصبحوا مف األثرياء وكانوا يخشوف أف يؤدي الحديث عف دولة

ييودية إلى شؾ حكومات الببلد التي يعيشوف فييا في أف والءىـ سيكوف موجياً إلى دولة أجنبية كما
كانت كممة (وطف) يقصد مف ورائيا إزالة شكوؾ الدولة العثمانية التي كانت وقتئذ صاحبة السيادة عمى

فمسطيف ) .(4وتحاشى المؤتمروف في بازؿ تكتيكياً استخداـ مصطمحات قد تثير الشكوؾ والمخاوؼ قبؿ
إجيار الرغبة بإنشاء دولة ييودية في فمسطيف( .)5وكاف لماكس نورداو* الفضؿ في استخداـ لفظ وطف

( )1جماؿ عبد الناصر ،ىذه ىي الصييونية ،و ازرة التربية والتعميـ ،مطابع مجمس الخدمات ،القاىرة ،1956 ،ص.48
( )2يعقوب كامؿ الدجاني ولينا يعقوب الدجاني ،مرجع سابؽ ،ص.227-226
( )3عمر رشدي ،مرجع سابؽ ،ص.74-73

( )4محمود شاكر ،مرجع سابؽ ،ص.288-287

()5מושה הלוי :דרכו של נורדאו ,הציונות מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראלת ,חלק ט''ז،
ע .66-46

*ماكس نورداو ( )1923-1849طبيب ييودي ألماني ،كاف ساعد ىرتزؿ األيمف وأحد المشاركيف في المؤتمر.
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بدالً مف دولة ،فجاءت في برنامج بازؿ وفقاً لمصيغة التالية خمؽ وطف لمشعب الييودي في فمسطيف،
ِ
يخؼ نورداو ما كاف يقصده مف استخداـ لفظ "وطف" بمعنى "بيت أو مبلذ أو مأوى" ،عندما كتب
ولـ
بعد مرور أكثر مف عشريف عاماً عمى صدور "برنامج بازؿ "إنو استخدـ ىذا المفظ تورية ،لكي يخفي

اليدؼ الحقيقي أال وىو "قياـ دولة ييودية" ،وأضاؼ قائبلً بأنو "ال حاجة بنا اآلف إخفاء ىدفنا الحقيقي

تحت المظاىر الكاذبة" ،كما لـ تقدـ قيادات الحركة الصييونية تحديداً جغرافياً واضحاً الصطبلح
"الوطف القومي" مما سمح ليا بتوسيعو بما يتفؽ مع أطماعيا الصييونية فمسطيف المعروفة" ( .)1لـ

تكف المبلمح األساسية لبرنامج مؤتمر بازؿ الصييوني جديداً ،فمفاىيـ الصييونية غير الييودية عبر
أربعة قروف عززت الروابط التاريخية بيف القومية الييودية المستقمة وأرض فمسطيف ،وكانت ترى أف

ذلؾ االرتباط ىو أساس إعادة تشكيؿ الوطف القومي الييودي في فمسطيف ،وكانت الصييونية الييودية
وغير الييودية ،ال تزاالف تسعياف إلى تحويؿ فمسطيف العربية إلى وطف أو دولة قومية لمييود ،لكف

الحقيقة األساسية في ادعائيـ أنو كاف ينظر إلى الييود عمى أنيـ شعب ال أرض لو ينبغي أف يعاد

إلرثو الشرعي في الوقت المناسب (.)2

دبموماسية ىرتزل الصييونية في إقامة "الدولة الييودية";
عممت الحركة الصييونية بقيادة ىرتزؿ عمى التثبت بأولوية الحصوؿ عمى البراءة الدولية ،قبؿ

فتح باب اليجرة الواسعة إلى فمسطيف ،وكاف ىرتزؿ مقتنعاً بأف المشروع الصييوني سيبقى حب اًر عمى
ورؽ ،إذا لـ يستطع تسويقو لدى أحد الدوؿ الكبرى ،لذا انطمؽ ىرتزؿ في حممتو الدبموماسية إلى عدد

مف العواصـ األوروبية واسطنبوؿ ،وأراد توظيؼ وساطة قادة تمؾ الدوؿ لدى السمطاف العثماني لرفع
الحظر عف ىجرة الييود إلى فمسطيف واالستيطاف فييا (.)3

فقد بدأ ىرتزؿ محاوالتو األولى عف طريؽ استمالة الحكاـ األقوياء في أوروبا ،لمساعدة الحركة

الصييونية في إقامة وطف قومي ليـ ،بدأ بتركيز جيوده لكسب تأييد قيصر ألمانيا غميوـ الثاني ،حيث

التقى معو وأكد عمى الفوائد التي ستجنييا ألمانيا حاؿ تبنييا لممشروع الصييوني وتأييده ،حيث بيف أنو
سيفتح ليا الطريؽ البحري آلسيا مف البحر المتوسط إلى الخميج العربي ومف ثـ إلى المنطقة العربية
كميا ،ولكف جيود ىرتزؿ لـ تنجح بسبب العبلقات الوثيقة التي تربط ألمانيا بالدولة العثمانية آنذاؾ (.)4

( )1كماؿ الخالدي ،األرض في الفكر االجتماعي الصييوني  ،1973-1948االتحاد العاـ لمكتاب والصحفييف الفمسطينييف،
دمشؽ ،1984 ،ص.20

( )2ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.102-101

( )3إلياس شوفاني ،الموجز في تاريخ فمسطيف السياسي(منذ فجر التاريخ حتى سنة  ،)1949مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيروت ،ط ،1998 ،2ص.335

( )4رياض عمي العيمة ،تطور القضية الفمسطينية ،جامعة األزىر ،غزة  ،2003،ص.59
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وبذؿ ىرتزؿ جيوداً كبيرة لبلتصاؿ بالسمطاف العثماني عبد الحميد الثاني ،ألف فمسطيف كانت

تحت حكمو في ذلؾ الوقت ،فنجح في مقابمتو ثبلث مرات وفشمت محاوالتو جميعيا ،فقد رفض
السمطاف منح حقوؽ غير محدودة باليجرة الييودية إلى فمسطيف ،مقابؿ قياـ المنظمة الييودية العالمية

بتسديد ديوف الدولة العثمانية ،وأرسؿ السمطاف إلى ىرتزؿ رسالة يقوؿ فييا" :انصحوا الدكتور ىرتزؿ

بأال يتخذ خطوات أخرى في ىذا الموضوع ،إني ال أستطيع أف أتخمى عف شبر واحد مف األرض،
ألنيا ليست ممؾ يميني ،بؿ ممؾ شعبي ،لقد ناضؿ شعبي في سبيؿ ىذه األرض ورواىا بدمو...
فميحتفظ الييود بمبليينيـ ألنو لو قدر إلمبراطوريتي أف تتمزؽ فقد يحصموف عمى فمسطيف دوف مقابؿ،

ولف يتـ ذلؾ إال إذا مزقت أوصالنا ،ولف أوافؽ عمى أف تمزؽ وأنا حي" (.)1

وعندما عممت المنظمة الصييونية العالمية بفشؿ مساعي ىرتزؿ لدى الدولة العثمانية ،قررت

االنتقاـ مف السمطاف العثماني عبد الحميد الثاني وازاحتو عف العرش ،فربما يأتي سمطاف أكثر مرونة
وتأييداً لمييود ،وقد أصدروا أوامرىـ لممحافؿ الماسونية التركية أف تنشط في ىذا المجاؿ( .)2وحيف
فشمت محاوالت ىرتزؿ مع الدولة العثمانية اتجو إلى الدوؿ األوروبية االستعمارية لمحصوؿ عمى التأييد

الدولي ،وفي عاـ  1902قابؿ وزير المستعمرات البريطاني جوزيؼ تشمبرليف واقترح عميو استيطاف

منطقة العريش في سيناء ،فوافؽ تشمبرليف ،إال أف المحادثات مع مصر أخفقت ،إال أنو في عاـ

 1903عرض عمى ىرتزؿ براءة الستيطاف إفريقيا الشرقية ،إال أف الحركة الصييونية رفضت ىذا
االقتراح واتيمت ىرتزؿ بالخيانة لمصييونية لتخميو عف فمسطيف ،وتوفي ىرتزؿ عاـ .)3(1904

انقسمت الحركة الصييونية إلى قسميف ،قسـ يرى قبوؿ أي عرض يقدـ إلقامة الوطف القومي

"الييودي" ،سواء كاف في فمسطيف أـ في غيرىا ،وكاف غالبية ىذا القسـ مف ييود أوروبا الغربية ،بينما
كاف القسـ اآلخر مف ييود أوروبا الشرقية يرغبوف في اإلقامة في فمسطيف دوف غيرىا ،وقد نجح ىذا

الفريؽ في المؤتمر الصييوني السابع عاـ  1905الذي قرر أف ىدؼ الحركة الصييونية ىو إقامة
الوطف القومي الييودي في فمسطيف دوف غيرىا ،لذا ازدادت اليجرة الييودية إلى فمسطيف ما بيف عاـ

 1905و عاـ  ،1914حتى بمغ عدد المستوطنيف الجدد( )12ألفاً موزعيف في ( )59مستوطنة(.)4
األسانيد التي ارتكزت عمييا الحركة الصييونية في المطالبة بوطن قومي لمييود في فمسطين;

 -3الييود شعب اهلل المختار :فأرواح بني إسرائيؿ تتميز عف باقي األرواح بأنيا جزء مف اهلل،
واألرواح األخرى أرواح شيطانية شبيية بأرواح الحيوانات ،واإلسرائيمي معتبر عند اهلل أكثر مف
( )1إسماعيؿ أحمد ياغي ،الجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية ،دار المريخ لمنشر ،الرياض  ،1983 ،ص.47
( )2يعقوب كامؿ الدجاني ولينا يعقوب الدجاني ،مرجع سابؽ ،ص.229-228
( )3وليد الخالدي ،مرجع سابؽ ،ص.19

( )4عمي كاشؼ الغطاء ،المحاوالت الصييونية إلنشاء الدولة الييودية في فمسطيف والمواقؼ الدولية منيا( ،)1947_1897دار
الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد ،2000 ،ص.20-19
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المبلئكة ،فالصييونية تصور الييود عمى أنيـ أمة واحدة وشعب واحد وجنس واحد ،وادعاء الصييونية
بفكرة النقاء الجنسي لمييود ،وأف ييود اليوـ ىـ النسؿ المباشر لييود التوراة ،إنما قصد بذلؾ تبرير

لمعودة إلى "أرض الميعاد" (.)1

 -2الوعد اإلليي إلبراىيم وأحفاده "بأرض الميعاد" ; وتقوـ الدعوة الصييونية في فمسطيف أساساً عمى
ما يسمى "بالوعد اإلليي" إلبراىيـ منذ أربعة آالؼ عاـ ،حيث جاء في التوراة "إلى نسمؾ أعطي ىذه

األرض مف نير مصر ( النيؿ ) إلى النير الكبير (نير الفرات)" واتخذت الصييونية مف ىذا الوعد
سنداً رسمياً ليا ،مدعية أف عبارة "نسؿ إبراىيـ" تعني أولئؾ الذيف يعتنقوف اليوـ الديانة الييودية دوف
سواىـ ،سواء أكانوا مف نسؿ إبراىيـ أـ ال ،وقد دحض العمماء والباحثيف ىذا الوعد المقطوع ألسباط

إبراىيـ بأرض الميعاد ،فأكدوا عمى خطأ تصور الييود ليذا االدعاء ،ألف عبارة نسؿ إبراىيـ تشمؿ
العرب ألنيـ مف ذرية إبراىيـ عف طريؽ ابنو إسماعيؿ مف زوجتو ىاجر ،إضافة عمى ذلؾ أف الوعد

قد قطعو اهلل لنسؿ إبراىيـ قبؿ مولد إسماعيؿ واسحاؽ(.)2

وانطبلقاً مف ىذا الوعد أصبحت فمسطيف اليدؼ األساسي لمييود و نقطة االرتكاز التي يبدأ منيا

سيطرتيـ ع مى العالـ ،ففييا (يجب أف تقوـ دولتيـ ألنيا عمى حد قوليـ "أرض الميعاد" ،ولذلؾ يقوؿ
الييود أف فمسطيف أرض مقدسة ال يحؽ ألي فئة احتبلليا ،وانما ىي حؽ لمييود وحدىـ) ،ولذا فإف
فمسطيف عمى حد زعميـ ىي حجر الزاوية في معتقداتيـ الدينية (.)3

 -1حق الييود التاريخي في فمسطين :إف االدعاءات التاريخية التي استندت إلييا الحركة الصييونية
في مطالبتيا في فمسطيف تتمثؿ في أف فمسطيف ىي الميد األوؿ لمعبرانييف والموطف األصمي لمييود،
وأف الصمة بيف "الشعب الييودي" وفمسطيف لـ تنقطع عمى اإلطبلؽ عبر مر العصور ،وأف الييود لـ

يغادروىا إال عنوة وقي اًر ،وتناست الصييونية أف مممكة داود وسميماف لـ تدـ إال ما يقرب مف ثبلثة

وسبعيف عاماً مف عاـ  1006ؽ.ـ إلى عاـ  933ؽ.ـ ،كما أف مممكتي (إسرائيؿ وييوذا) المتيف ورثتا
مممكة سميماف ،لـ تشمبل كؿ فمسطيف ،بؿ حوؿ (السامرة وأورشميـ) وما جاورىما مف قرى) .(4مممكة

إسرائيؿ في الشماؿ وانتيت عمى يد الممؾ اآلشوري سرجوف الثاني عاـ  722ؽ.ـ ،والثانية مممكة

ييوذا في الجنوب والتي دامت حتى عاـ  586ؽ.ـ ،حيف قضى عمييا الممؾ البابمي نبوخذ نصِر ،وال

يشكؿ تاريخيما إال فترة قصيرة مقارنةً بالتاريخ الكمي لفمسطيف ،الذي بدأ مع ىجرات الكنعانيييف في

األلؼ الثالث ؽ.ـ ،ثـ توالى بعد ذلؾ عمى فمسطيف دوؿ متعددة بدءاً مف اآلشورييف ثـ البابمييف،

فالفرس واليوناف ،وأخي اًر الروماف الذي داـ حكميـ بيف عامي 63ؽ.ـ614-ـ ،حيث قاـ القائد الروماني
( )1إسماعيؿ أحمد ياغي ،مرجع سابؽ  ،ص.24
( )2صالح الرقب ،مرجع سابؽ ،ص.33-32

( )3إسماعيؿ أحمد ياغي ،مرجع سابؽ ،ص.35

( )4عبد الفتاح محمد ماضي ،مرجع سابؽ ،ص.106
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تيطس عاـ 70ـ باالستيبلء عمى مدينة أورشميـ ودمرىا تدمي اًر كامبلً ،والى ىنا ينتيى تاريخ

اإلسرائيمييف تماماً ،فيـ بعد خراب أورشميـ تفرقوا في أماكف متفرقة مف المعمورة (.)1

 -3الدنيا بأسرىا ممك اإلسرائيمي :ومف حقو أف يتسمط عمييا بوصفو مساوياً لمعزة اإلليية ،فقد جاء

في بروتوكوالت حكماء صييوف بشأف السيطرة عمى العالـ ما نصو" :اعتدنا نحف حكماء صييوف أف
نجتمع مرة كؿ مائة عاـ بييئة مجمع ديني لنبحث ما وصمنا إليو مف تقدـ نحو السيطرة التي وعدنا بيا

ييوه (إلو إسرائيؿ) ،كاف الذىب وسيظؿ دائماً القوة التي ال تقاوـ ،فبالذىب نشتري الضمائر الصمبة
ونحدد األسعار واألوراؽ المالية وأسعار المنتجات ونعقد القروض لمدوؿ فنسيطر عمييا  ...فمنحاوؿ
استبداؿ العممة الورقية بالذىب لنمؤل صناديقنا منو فندفع قيمة الورؽ ونصبح أسياد العالـ".

 -1القومية الييودية :يزعـ ال ُكتاب الصييونييف أف الحركة الصييونية ىي إحدى ثمار الحركات

القومية الحديثة التي عرفتيا أوروبا في العصر الحديث ،ويردد ىؤالء ال ُكتاب أف الييود يمثموف جنساً
نقياً لـ يدخمو عنصر غريب منذ نزحوا عف فمسطيف إلى ببلد أخرى ،وفيما يتعمؽ برأي الدراسات

األنثروبولوجية في ييود اليوـ ،فقد أعمف اإلتحاد األمريكي لؤلنثروبولوجيا عاـ  1938أف لفظ "سامي"
إنما ىو تعبير لغوي ليس لو أي مدلوؿ "جنسي" وانو ليس ىناؾ جنس ييود ).(2

وال حاجة إلى القوؿ بأف الييودية ديف وليست قومية ،كما أف دعوى القومية الييودية ال تستند إلى أية

أساس ،فييود العالـ في القرف التاسع عشر كانوا يفتقدوف إلى كافة مقومات القومية المتعارؼ عمييا،
فبل يوجد بينيـ تاريخ مشترؾ أو تراث حضاري موحد ،وال تجمعيـ لغة واحدة مشتركة ،بؿ كانوا

يتحدثوف لغات الببلد التي عاشوا عمى أراضييا ،وتختمؼ عاداتيـ وتقاليدىـ وفقاً لممجتمعات التي نزحوا

إلييا ،ولـ يعيشوا كمجموعة فوؽ أرض واحدة فترات طويمة ،ولـ يكف يربطيـ في القرف التاسع عشر
سوى الشعور بالتضامف الذي خمقتو ذكريات االضطياد وأمؿ العودة إلى "أرض الميعاد" (.)3

وىكذا يمكن القول إن تأسيس ىرتزؿ لممنظمة الصييونية العالمية يعد إنجا اًز كبي اًر  ،كما أنو

استطاع أف يكرس المشروع الصييوني مف خبلؿ اتصاالتو الدبموماسية في جعؿ المشكمة الييودية
قضية عالمية ،كما استطاع حؿ بعض المشكبلت اإلجرائية العممية في عدد مف الدوؿ األوروبية التي
يقيـ فييا الييود ،وأف الصييونية السياسية التي رسميا ىرتزؿ في مؤتمر بازؿ ترتكز عمى ثبلث

مقومات ىي :شراء األرض مف العرب ،واليجرة الييودية إلى فمسطيف ،ثـ الدخوؿ في معترؾ السياسة

( ) 1أسامة محمد أبو نحؿ وناجي صادؽ شراب ،قراءة في أىـ مواد صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف :رؤية تاريخية –
سياسية جديدة ،مجمة كمية اآلداب ،عممية محكمة ،جامعة االسكندرية ،العدد  ،2011 ،66ص.60

( )2أحمد يوسؼ الريماوي ،المسار التاريخي لمنضاؿ الوطني الفمسطيني خبلؿ القرف العشريف ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية،
الرياض ،2005 ،ص. 75

( )3إسماعيؿ أحمد ياغي ،مرجع سابؽ ،ص.29
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الدولية لكسب عطؼ وتأييد الدوؿ الكبرى مف أجؿ خمؽ دولة ييودية في فمسطيف ،ونحو ىذه األىداؼ

سارت الصييونية لتحقيقيا.

المبحث الثاني; جيود الحركة الصييونية لخمق المجتمع الييودي خالل فترة االنتداب البريطاني;
رأت ا لحركة الصييونية منذ البداية أف الدولة الييودية ال تنيض إال بوطف ،فاشترت ما تيسر ليا

مف ذلؾ الوطف بالماؿ وبمساعدة حميفتيا بريطانيا ،وتبيف ليا أف ىذه الدولة ال بد ليا مف شعب،

فعممت عمى أف تخمؽ الشعب عف طريؽ ىجرة النساء والرجاؿ ،ولـ يستطع العرب منع اليجرة الييودية

إلى فمسطيف ألف الحدود والمطارات كميا واقعة تحت سمطة االنتداب مباشرة (.)1

الوكالة الييودية والمؤسسات الصييونية في فمسطين;

الوكالة الييودية كانت ىي الحكومة الفعمية المسيطرة والمييمنة في جياز المندوب السامي

البريطاني والذي جاء إلى فمسطيف ليعمؿ عمى خمؽ الدولة الييودية ،وأنشأت الوكالة الييودية في

فمسطيف عاـ  ،1922بناء عمى ما ورد في المادة الرابعة مف صؾ االنتداب ،والتي تنص عمى قياـ
وكالة ييودية ُيعترؼ بيا كييئة استشارية لئلدارة المدنية في ظؿ حكومة االنتداب ،والتعاوف معيا في
المسائؿ االجتماعية واالقتصادية ،مما قد يييئ السبيؿ أماـ إقامة الوطف القومي الييودي في فمسطيف
وحماية مصالح الييود فييا ( .)2وظمت المنظمة الصييونية العالمية تقوـ بكؿ المياـ التي أسندىا صؾ

االنتداب لموكالة الييودية في الفترة بيف  ،1929-1922وفي العاـ  1929انعقد المؤتمر الصييوني

السادس عشر وتشكمت ألوؿ مرة أجيزة خاصة بالوكالة الييودية ،وقد أسند ذلؾ المؤتمر لموكالة
الييودية عدة أمور ىي:

 .1نشر المغة العبرية والتراث الييودي في فمسطيف.
 .2العمؿ عمى شراء األراضي في فمسطيف ،والعمؿ عمى زيادة عدد المياجريف إلى فمسطيف.
 .3العمؿ عمى بناء المستوطنات الزراعية الييودية في أرض فمسطيف.

وتعتبر الوكالة الييودية حكومة المستوطنيف الييود ،ألنيا ظمت تقوـ بإدارة أمور الييود وأنشطتيـ
في شتى المجاالت ،وقدمت حكومة االنتداب لموكالة الييودية كؿ الحماية والتسييبلت التي تمكنيا مف

إنشاء الوطف القومي لمييود في أرض فمسطيف العربية ،وقد اتخذت الوكالة الييودية مدينة القدس مق اًر
ليا ،وأصبحت تشرؼ عمى حركة اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،واالستيطاف الييودي عمى أرض

فمسطيف ،واإلشراؼ التاـ عمى جميع الخدمات العامة لمييود ،إلى جانب إشرافيا عمى القوة المسمحة

الييودية (الياغاناه) ،والتي كاف ليا ممثمية في لندف ،ثـ أصبح ليا فرع في مدينة نيويورؾ لمعمؿ عمى

( )1حمدي الطاىري ،الييود ودولتيـ ،الجزء األوؿ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،2001 ،ص.243-242
( )2أسامة محمد أبو نحؿ ،وناجي محمد شراب ،مرجع سابؽ ،ص.59
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جمع المساعدات مف ييود أمريكا ومف األمريكييف ،لتقوـ بتسيير شؤوف الوكالة الييودية في الواليات

المتحدة ،التي أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية مركز الدعـ الحقيقي لمحركة الصييونية (.)1

وبناء عمى المياـ التي كانت تمارسيا الوكالة الييودية في ظؿ عيد االنتداب البريطاني عمى

فمسطيف ،وبدعـ المنظمة الصييونية العالمية ،شكمت الوكالة الييودية قوة فعالة ومسيطرة في فمسطيف

بخاصة في المسائؿ التي تخدـ الييود في بناء الوطف القومي الييودي وفي اإلعداد لقياـ الدولة
الييودية بعد انتياء فترة االنتداب البريطاني في فمسطيف والتي حددت بػخمسة وعشريف عاماً ،وقد
تأسست في فمسطيف بفضؿ تأييد حكومة االنتداب عدة مؤسسات صييونية مثؿ :االتحاد العاـ لمعماؿ

الييود (اليستدروت) ،والذي دعـ حؽ العامؿ الييودي وحده في العمؿ في المصانع والمستعمرات

الييودية ،كما تـ تشكيؿ النقابات العمالية التي تحمي مصالح العامؿ الييودي في ظؿ حكومة
االنتداب ،كما وأسست المنظمة الصييونية العالمية المجمس الييودي في فمسطيف عاـ  ،1920وظيفتو

اإلشراؼ عمى شؤوف الييود في فمسطيف ،وظمت سمطة ىذا المجمس تشكؿ األداة الرسمية لممحافظة
عمى تطوير أوضاع الييود في فمسطيف ،كما وأسست الصندوؽ التأسيسي لدعـ الييود في فمسطيف،
وظيفتو تمقي المساعدات المالية مف جميع الجيات الصييونية وغير الصييونية لتمويؿ اليجرة الييودية

إلى فمسطيف وبناء المستوطنات الييودية فييا (.)2

ولـ تتواف بريطانيا في خمؽ الظروؼ التي كاف يتطمبيا االستعمار الصييوني ،فقد عينت ييودياً

صييونياً في منصب المندوب السامي في فمسطيف "ىربرت صموئيل"*) ،)Herbert Samuelكما

أ نيا اعترفت بالمنظمة الصييونية العالمية باعتبارىا "وكالة ييودية" تمثؿ الييود ،وقد سمحت لممجتمع
الصييوني بإدارة مدارسو الخاصة واالستمرار في تنظيمو العسكري (.)3

وتبرز قضيتاف ميمتاف في سياسة التيويد التي اتبعتيا بريطانيا في فمسطيف في عيد االنتداب

وىما قضية اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،وقضية إعطاء األرض الفمسطينية وتسميميا بأساليب مختمفة

إلى الييود ،أما قضية اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،فإف الدوؿ االستعمارية األوروبية بزعامة بريطانيا
تدرؾ تماماً بأف الوطف القومي الييودي في فمسطيف يعتمد في المقاـ األوؿ عمى ما يمكف تيجيره مف
ييود العالـ إلى فمسطيف ،وعمى محاوالت تفريغ فمسطيف مف سكانيا العرب الشرعييف ،واىتمت الحركة

الصييونية العالمية بأمر ىجرة ييود العالـ إلى فمسطيف ،وأخذت تجند كؿ إمكانياتيا ليذا الغرض،
وابتدعت الكثير مف األساليب والوسائؿ لتحقيؽ ىذه الغاية.

( )1رفيؽ شاكر النتشة وآخروف ،تاريخ فمسطيف الحديث والمعاصر ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،1991 ،ص.30
( )2رفيؽ شاكر النتشة وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.31

* سياسي بريطاني ييودي ،وأوؿ مندوب سامي بريطاني في فمسطيف ،وتدرج صمويؿ في عدد مف الوظائؼ إلى أف أصبح وزي اًر
في الو ازرة البريطانية ،وكاف بذلؾ أوؿ بريطاني ييودي يشغؿ ىذا المنصب.

( )3فايز صايغ ،االستعمار الصييوني في فمسطيف ،مركز البحوث بمنظمة التحرير الفمسطينية ،بيروت ،1973 ،ص.21
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اليجرة الييودية في عيد االنتداب البريطاني;
تميزت فترة عيد االنتداب البريطاني بعدة حوادث تاريخية ميمة ساعدت المنظمة الصييونية

العالمية عمى تنظيـ اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،مما أدى إلى إزدياد عدد المياجريف الييود إلى
فمسطيف والرتفاع نسبتيـ ومما قوى أيضاً مف أطماع الييود في استيطاف فمسطيف والعمؿ عمى إنشاء

الوطف القومي الييودي فييا ،ونذكر مف أىـ ىذه الحوادث:

 .1قياـ الحرب العالمية األولى ،وتصريح بمفور وما تضمنو مف إنشاء الوطف القومي الييودي في
فمسطيف ،والتأييد الدولي االستعماري لو.

 .2انتصار دوؿ الوفاؽ عمى دوؿ الوسط في الحرب العالمية األولى ،وقد ساعد ىذا الظرؼ
الدولي عمى نجاح المخططات الصييونية االستعمارية.

 .3بعض الظروؼ العامة التي ألمت بالييود في أوروبا الشرقية ،بخاصة ما القوه مف اضطياد
في روسيا القيصرية ،بسبب تدخؿ الييود في شؤونيـ السياسية واالقتصادية .

 .4وقوع فمسطيف تحت االنتداب البريطاني ،والتي أصبحت تسيطر عمى جميع مرافؽ الحياة
فييا (.)1

وقد ساعدت بريطانيا اليجرة الييودية إلى فمسطيف بعد احتبلليا ليا في الحرب العالمية األولى،

وبعد انتدابيا عمييا ،وساعدت أمواؿ األغنياء الييود في تمويؿ اليجرات الييودية ،وعمى بناء

المستوطنات الييودية في فمسطيف ،وعمى إقامة المشروعات الزراعية والصناعية ،ولقد فتحت بريطانيا
أبواب فمسطيف لميجرة الييودية "الشرعية وغير الشرعية" مف أجؿ تنفيذ سياستيا الرامية إلى تيويد

فمسطيف ،ونتيجة ىذه اليجرات قد ازداد عدد الييود في فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني عمييا (.)2
ِ
تكتؼ الحركة الصييونية بأعداد المياجريف الييود الذيف أدخمتيـ إلى فمسطيف بالطرؽ التي
ولـ
أقرتيا حكومة االنتداب ،بؿ سعت جاىدة إلى االلتفاؼ واالحتياؿ عمى تمؾ الطرؽ ،لحشد أكبر عدد

ممكف مف الييود وادخاليـ إلى فمسطيف ،ولقد اعترؼ المندوب السامي البريطاني في فمسطيف عاـ
 ، 1934بأف الييود الذيف دخموا إلى فمسطيف بطرؽ التيريب "كانوا أكثر ممف دخموىا بجوازات" ،ومف
الوسائؿ التي اتخذتيا الحركة الصييونية لتيريب الييود إلى فمسطيف :االحتياؿ عمى قانوف اليجرة،

والزواج الصوري ،والسائحوف ،ودورات األلعاب الرياضية ،والمعارض الييودية التي أقيمت في

فمسطيف(.)3

( )1رفيؽ شاكر النتشة وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.35
( )2رفيؽ شاكر وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.36

( )3عبد الفتاح محمد العويسي ،دور بريطانيا في تأسيس الدولة الييودية( ،)1948-1840مجمة شؤوف اجتماعية ،العدد ،75
الشارقة ،2002 ،ص.159
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أما عن قضية تسميم األرض الفمسطينية إلى الييود ،فقد اتخذت بريطانيا عدة أساليب ألخذ األرض
مف الشعب الفمسطيني بالقوة واعطائيا لمييود وبدوف حؽ ،فإستولت عمى األراضي الحكومية وأعطتيا
لمييود ،وضغطت عمى السكاف العرب عف طريؽ فرض ضرائب عالية عمى األرض ،كي ال يستطيعوا
تسديدىا وبالتالي تضع يدىا عمى األرض وتقدميا منحة لمييود ،ومنيا أسموب مصادرة أراضي العرب

واعطائيا لمييود ،وقد ساعدت المنظمة الصييونية بالماؿ الييودي الذي يقدمو الصندوؽ التأسيسي

لمييود مف أجؿ دعـ عممية االستيبلء عمى األرض الفمسطينية وبناء المستوطنات الييودية عمييا وتقديـ
الدعـ ليا ،عمماً بأف حكومة االنتداب كانت قد سممت الييود حوالي  300ألؼ دونـ مف األراضي
الحكومية دوف مقابؿ ،كما مكنت بريطانيا الييود مف السيطرة عمى حوالي  200ألؼ دونـ مف

األراضي الحكومية مقابؿ أجرة رمزية (.)1

واستطاعت الحركة الصييونية أف تحقؽ أعظـ انجازاتيا والمتمثمة بإخبلء األرض مف الفمسطينييف

وتوطيف المياجريف الييود ،وىذا ما أكده موشي شاريت في رسالة بعث بيا "ناحوـ غولدماف" عاـ
 1948قائبلً" :إف إخبلء العرب ىو حدث رائع في تاريخ إسرائيؿ ،وىو يعد أروع مف إقامة دولة

إسرائيؿ نفسيا" ،واف العمؿ عمى ىجرة الييود إلى فمسطيف ،وطرد الفمسطينييف ،واالستيبلء عمى
أراضييـ ،ىذه العناصر الثبلثة تكوف التجسيد العممي لمصييونية ،إذ مف دوف األرض واستقداـ أكبر
عدد مف ييود العالـ وبناء المستوطنات ،ال يمكف لقادة الحركة الصييونية أف يحققوا مشروع الوطف

القومي الييودي ،وقد أكد ناحوـ غولدماف "الزعيـ الصييوني المعروؼ ورئيس المؤتمر الييودي
العالمي ،عمى البعد الكامف في حركة اليجرة إذ قاؿ" :إف مستقبؿ الصييونية العالمية يتوقؼ عمى

اليجرة الييودية إلى إسرائيؿ" (.)2

غير أف الحركة الصييونية لعبت دو اًر ميماً في تأسيس الوطف القومي الييودي ،فرفعوا عمميـ

عمى مستعمراتيـ ،وأنشدوا نشيدىـ القومي "ىاتكفا" بمعنى األمؿ ،ثـ فرضوا لغتيـ ،وفتحوا مدارسيـ،

وأسسوا الجامعة العبرية التي تـ افتتاحيا عاـ  ،1925وقد أمدت بريطانيا الييود بالسبلح ،وال شؾ أف
صموئيؿ المندوب السامي البريطاني قد حقؽ لمصييونية الشيء الكثير خبلؿ فترة حكمو (-1920
 ،)1925فقد شجع اليجرة وتضاعؼ عدد الييود مف خمسة وخمسيف ألؼ نسمة إلى مائة وثمانية

آالؼ نسمة ،وازدادت عدد المستعمرات الييودية مف أربع وأربعيف إلى مائة مستعمرة (.)3

وير الباحث أف الحركة الصييونية قد سعت بوسائؿ متعددة في عيد االنتداب البريطاني عمى

فمسطيف ،إلى توفير المقومات واألركاف الرئيسية وتييئتيا لمدولة الييودية المزمع إقامتيا في فمسطيف،
والمتمثمة في الشعب واألرض ،وذلؾ عف طريؽ زيادة اليجرة الييودية إلى فمسطيف بجعميـ أكثرية

( )1رفيؽ شاكر النتشة وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.38

( )2أسعد عبد الرحمف وآخروف ،دور الحركة الصييونية في إقامة إسرائيؿ ،بيت الحكمة ،بغداد ،2001 ،ص.115-113
( )3إسماعيؿ أحمد ياغي ،مرجع سابؽ ،ص.74-73

29

السكاف فييا ،باإلضافة إلى توسيع رقعة األرض التي يمتمكيا الييود في فمسطيف ،مما أدى إلى تيجير
معظـ أىالي الببلد األصمييف وتشريدىـ ليحؿ محميـ المياجروف الغرباء الجدد.

المبحث الثالث; الدور السياسي البريطاني في التأسيس إلقامة "الدولة الييودية" عمى فمسطين;
أظيرت الحرب العالمية األولى أىمية فمسطيف لبريطانيا ،وساعد الدور الذي قامت بو الحركة

الصييونية خبلليا في زيادة التأييد البريطاني ألىداؼ الصييونية في فمسطيف ،وعند اندالع الحرب

العالمية األولى بدأت مرحمة جديدة لتبلقي األطماع ،عندما بدأ تنافس حاد بيف الدوؿ المتحالفة حوؿ
تقاسـ السيطرة عمى أمبلؾ الدولة العثمانية ،واستفادت الحركة الصييونية مف ذلؾ التنافس ،وبدأت
تتقرب بقوة مف بريطانيا لمتحالؼ معيا طمعاً في إقامة دولة ييودية في فمسطيف(.)1

وكاف اىتماـ الحركة الصييونية ببريطانيا قد بدأ بو ىرتزؿ ،ثـ أخذ ينمو خبلؿ السنوات العشر

التي أعقبت وفاتو ،وازداد قوة قبيؿ نشوب الحرب العالمية األولى ،وقد تولى زعامة الحركة الصييونية
بعد وفاة ىرتزؿ الدكتور حاييـ وايزماف وىو كيميائي ييودي روسي ،وقد انتقؿ إلى بريطانيا وأخذ عمى
عاتقو بذؿ الجيد لدى الحكومة البريطانية باعتبارىا الدولة الوحيدة القادرة عمى تحقيؽ أماني
الصييونية ،حيث أدرؾ أنو مف أجؿ نجاحو في ميمتو ال بد مف إبراز أف أماني ومصالح الصييونية

تتفؽ ومصالح بريطانيا الحيوية (.)2

وظيرت شخصية حاييـ وايزماف مف خبلؿ إقامة عبلقات مع كبار رجاؿ الدولة في بريطانيا،

وسعى كثي اًر لمحصوؿ عمى تأييد بريطانيا لفكرة إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف ،وقد وجدت

بريطانيا مف مصمحتيا االستعانة بالييود باعتبارىـ جماعة أقمية يساعدوف عمى قياميا في منطقة

يحتمونيا وتحدث مشاكؿ مع سكاف تمؾ المنطقة العربية ،ومف ىذا المنطمؽ يتحقؽ لبريطانيا فرصة

التدخؿ كمما وقعت مشاكؿ بيف العرب والييود في فمسطيف في حالة نجاح إقامة تمؾ الدولة ،والييود
منتشروف في أرجاء أوروبا وفي مختمؼ ببلد العالـ ويمكف االستعانة بيـ في تحقيؽ أىدافيـ في

المنطقة وفي أي مكاف مف العالـ ).(3

وفي عاـ  ،1914كاف حاييـ وايزماف أكثر وضوحاً في ىذا الصدد ،ألف الواقع التاريخي الدولي

أصبح أكثر مبلئمة لممكاشفة ،فقاؿ في رسالة بعثيا إلى رئيس تحرير صحيفة "المانشستر غاردياف
) ":)The Manchester Guardianإننا نستطيع أف نقوؿ أنو إذا ما وقعت فمسطيف في منطقة
النفوذ البريطاني ،ثـ شجعت بريطانيا استيطاف الييود في فمسطيف ،واقامة مجتمع ييودي يعتمد عمى

( )1عبد الفتاح محمد العويسي ،مرجع سابؽ ،ص. 153
( )2محمود شاكر ،مرجع سابؽ  ،ص.340

( )3محمود السيد ،تاريخ الييود القديـ والحديث ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية  ،2007 ،ص.85
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بريطانيا ،وأمكف إدخاؿ مميوف ييودي ىناؾ في فترة تمتد مف عشريف إلى ثبلثيف عاماً ،فإف ىؤالء

الييود سيطوروف ىذا القطر ،ويكوف حرساً فعاالً يحمي قناة السويس" ).(1

وقد أكد حاييم وايزمان ىذه الفكرة في مذكراتو بقولو; "لـ يكف التسامح في بريطانيا ىو الذي

جذبني إلييا ،فما كانت بريطانيا بأكثر تسامحاً مع الييود ،مف بمداف أخرى ،وانما جذبني إلييا استعداد

حكومتيا ورجاؿ السياسة فييا إلغاثة ييود العالـ ،وتحقيؽ فكرة مممكة إسرائيؿ ،"...ثـ يمضي واصفاً

مقابمتو لمورد بمفور فيقوؿ" :افتتح بمفور الحديث معي بسؤالي لماذا يوجد ييود يعارضوف فكرة "أوغندا"؟
إف الحكومة البريطانية معنية بكؿ إخبلص وعطؼ بالييود وأمانييـ ،فمماذا ال تتعاونوف معنا؟ ...قمت

لو إف الصييونية حركة سياسية قومية ،ولكف ليا كذلؾ ناحيتيا الروحية وقمت لو "إنو لف يكتب النجاح
لمصييونية السياسية القومية إال إذا غنينا أوالً بناحيتيا الروحية ،وأثرنا بذلؾ الحاسة الدينية في الييود،
وىل ىناك ما يصما لتحقيق ىذا كمو إال فمسطين ؟" (.)2

وزاد اىتماـ الحكومة البريطانية في عيد لويد جورج بالحركة الصييونية بعد توقيع اتفاقية سايكس

بيكو ،لحمميـ عمى طمب الحماية البريطانية مف جية ،والتحرر مف االلتزامات التي فرضتيا بريطانيا

عمى نفسيا تجاه حمفائيا ،بموجب تمؾ االتفاقية بشأف فمسطيف ،واخضاع البمد مع انتياء الحرب

لسيطرة بريطانيا وحدىا( .)3وقدمت الحركة الصييونية في عاـ  ،1916مذكرة إلى الحكومة البريطانية

مطالبة بضرورة إعبلف فمسطيف وطناً لمييود ،والسماح لممياجريف الييود بإقامة حكـ ذاتي في

فمسطيف( .)4وقدـ المورد الييودي "ليونيل والتر روتشيمد* ( )Lionel Walter Rothschildعاـ

 ،1917مذكرة إلى بمفور ،طالباً منو ضرورة موافقة الحكومة البريطانية عمى جعؿ فمسطيف وطناً

(قومياً) لمييود ،واستخداـ كؿ إمكانياتيا لضماف تحقيؽ ىذا اليدؼ وبحث الوسائؿ البلزمة ،لتنفيذه
بالتنسيؽ مع المنظمة الصييونية(.)5

أوالً -تصريا بمفور;

اجتمعت الحكومة البريطانية في  31أكتوبر عاـ  ،1917وأقرت موقفيا النيائي مف طمب الحركة

الصييونية ،وفي  2نوفمبر عاـ  ،1917أصدر بمفور بصفتو وزي اًر لمخارجية "تصريح بمفور" الذي
( )1رجا عبد الحميد عرابي ،مرجع سابؽ ،ص.633
( )2عمي كاشؼ الغطاء ،مرجع سابؽ ،ص .24

( )3صبري جريس ,تاريخ الصييونية ،التسمؿ الصييوني إلى فمسطيف (1917_1862ـ) ،ج ،1منظمة التحرير الفمسطينية،
مركز األبحاث ،بيروت ،1987 ،ص .279

( )4خالد عايد ،التوسعية الصييونية واسرائيؿ الكبرى ،الموسوعة الفمسطينية ،ؽ ،2ج ، 6بيروت ،1990 ،ص.550

* ىو المسؤوؿ عف عائمة روتشيمد في بريطانيا ،و ىي أسرة مصرفية ييودية ،أصميا مف مدينة فرانكفورت األلمانية ،كما كاف أوؿ
عضػو ييػودي في البرلماف البريطاني ،و زعيـ الطائفة الييودية البريطانية .

( )5عبد الفتاح العويسي ،جذور القضية الفمسطينية ،1922-1719،دار الحسف لمطباعة والنشر ،الخميؿ ،ط،1992 ،2
ص.182
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تضمف تعاطؼ الحكومة البريطانية مع قياـ وطف قومي لمييود في فمسطيف ،وكاف التصريح عمى شكؿ

رسالة بعثيا المورد بمفور إلى أحد زعماء الييود البريطانييف ،وىو المورد روتشيمد).(1

ولـ يعرؼ في التاريخ الدبموماسي أف نصاً ما ،أو اتفاقية ما ،ناؿ مف العناية والجيد والشطب

والتغيير ما نالو ىذا النص ذو األسطر المعدودة ،لقد استيمكت المقاءات والمفاوضات والتحضيرات

ليذا "التصريح" عدة أعواـ ،وأما صناعة النص وحدىا ،فقد استغرقت عاميف ،عمؿ خبلليما عدة فرقاء
عمى إعداد نصوص متعددة ،وقد عبرت ىذه النصوص المحيط األطمسي لمتشاور واالتفاؽ مع الييود

في الواليات المتحدة ،وأخي اًر ،وبعد تنقيح ست مسودات في المرحمة األخيرة ،صدر "التصريح في
صيغتو النيائية" ( .)2ويتضح مف صياغة الوعد أف الحكومة البريطانية اعترفت بالييود كشعب لو
الحؽ في إقامة كياف سياسي ،وأف الحكومة البريطانية ممتزمة ببذؿ الجيود الكافية لتحقيؽ ىذا اليدؼ،

وبيذا تبنت الحكومة البريطانية المشروع الصييوني رسمياً( .)3واعتبرت إسرائيؿ تصريح بمفور ذا أىمية
خاصة ،وأنو أحد المستندات القانونية التي تستند عمييا ،وقد تضمنت "وثيقة االستقبلؿ" ،إشارة واضحة

إلى ىذا التصريح ،فقد نصت عمى أف حؽ الييود في "االنبعاث القومي في بمده  ...اعترؼ بو إعبلف
بمفور" ،وبذلؾ فقد أخذ التصريح ،مف وجية النظر الصييونية ،بعداً دولياًُ ،معتبره أنو جاء في إطار

"القانوف العاـ" الذي كاف ىرتزؿ يدعو لتأمينو وضماف حمايتو(.)4

وقد كاف تصريح بمفور نموذجاً صييونياً في نصو عمى إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف،

وعدـ ذكر المواطنيف العرب باسميـ ،بؿ نص عمى أنيـ "طوائؼ غير ييودية" ،أي كأنيـ أقمية ىامشية
ال ىوية ليا وال كياف إال مف خبلؿ تعريفيا بغير الييود ،باعتبار أف ىدؼ الصييونية إقامة دولة لمييود

في فمسطيف ،ومف ثـ فإف تحويؿ الببلد إلى وطف ييودي بمكوناتو وىويتو ،يعد العمود الفقري لممشروع
الصييوني ،حيث قاؿ حاييـ وايزماف ":إف ىدؼ الصييونية يتمخص بتحويؿ فمسطيف إلى دولة ييودية

تماماً بقدر ما ىي إنجمت ار إنجميزية ،واف الييود الذيف ىاجروا إلى فمسطيف ذىبوا إلييا لتكويف أمة
ييودية ال أف يصبحوا كاآلخريف" (.)5

الصييونية غير الييودية أنكرت في تصريح بمفور وجود الشعب الفمسطيني العربي في الوقت

الذي اعترفت فيو بالييود كأمة ،وقد أشار الوعد إلى  %90مف سكاف فمسطيف بأنيـ "الجاليات غير
الييودية الموجودة في فمسطيف" ،والتي تتجنب مجرد ذكر كممة "عرب" وكانت تيدؼ إلى إخفاء حقيقة

( )1خالد عايد ،مرجع سابؽ.522،

( )2بياف الحوت ،مرجع سابؽ ،ص .456

( )3יצחק גרינבוים :התנועה הציונית 6 ,חלקים ,ההסתדרות הציונית ,ירושלים ,ישראל ,מהדורה שניה ,תש''ד ،ע'
.694

( )4سعيد تيـ  ،النظاـ السياسي اإلسرائيمي ،دار الجيؿ ،بيروت ، 1989 ،ص.39-38

(Chaim Weizmann , Trial and Error , London: Hamish Hamilton, 1949, p . 224. )5
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أف فمسطيف بمد عربي ،وأنيا الوطف الييودي ،وعمى ذلؾ فإف الصييونية غير الييودية وصمت ذروتيا

في إصدار وعد بمفور ،الذي واكب المرحمة الحاسمة لمتعاوف الصييوني البريطاني ليحدد عبلقات
السياسة الغربية بفمسطيف (.)1

وترجع األسباب التي دفعت بريطانيا إلصدار تصريا بمفور ،إلى أف بريطانيا كانت تسعى لكسب

مساندة الييود ،والصياينة أثناء الحرب إلى جانبيا ،وخاصة ييود الواليات المتحدة األمريكية( .)2كما

أف بريطانيا سعت إلى كسب تأييد ييود روسيا وتركيا وألمانيا ،إضافة إلى رغبتيا في أف تجعؿ
فمسطيف درعاً واقياً لقناة السويس( .)3وكانت بريطانيا تأمؿ مف تصريح بمفور ،أف تتـ تقوية الوضع
المالي لمحمفاء ،نظ اًر لما يتمتع بو الييود مف مركز مالي في الواليات المتحدة األمريكية ،فقد قدـ

روتشيمد إلى بريطانيا قروضاً مالية كبيرة ،أثناء اندالع الحرب العالمية األولى( .)4وكاف اضطياد الييود
وىو ما عرؼ بػ ( البلسامية ) مف أىـ األسباب ،التي ساىمت في اضطياد الييود في كثير مف

الدوؿ  ،ولقد نتج عف ذلؾ ىجرات متعاقبة لمييود مف كؿ مف روسيا ورومانيا وبولندا وألمانيا ،وقد
حاولت بريطانيا إبعاد ىذه اليجرات عف ببلدىا بتوجيييا لفمسطيف ،خدمة ألىدافيا اإلستراتيجية .
وتاريخيا ،ألسباب منيا;
ً
ومن الجدير بالذكر أن تصريا بمفور يعتبر باطالً قانونياً

( .1الفمسطينييف الحالييف ،كما يقوؿ جارودي ،ينحدروف مف السكاف األصمييف الكنعانييف ،وىـ
يعيشوف فوؽ تمؾ األرض منذ خمسة آالؼ عاـ عمى األقؿ) ،كما يقوؿ في مكاف آخر (إف

العبرانييف عندما استقروا في فمسطيف ،إما بالتسمؿ إلييا أو بغزوىا ،وىـ عمى األكثر غزاة) ،وىكذا
ال يمكف القوؿ إف تصريح بمفور قد أعاد الحؽ ألصحابو كما ال يمكف القوؿ إنو أنشأ حقاً لثبوت

بطبلنو.

 .2الوجود البريطاني في فمسطيف قد بدأ عمى شكؿ احتبلؿ ،ومف المتفؽ عميو قانونياً ،أف االحتبلؿ ال
يفيد الممكية ،ولذا فإف بريطانيا ال تستطيع أف تتصرؼ بيذه الببلد ،دوف رغبة سكانيا ،وىـ

المالكوف الحقيقيوف ليا (.)5

 .3تصريح بمفور ىو الوثيقة الوحيدة التي مف خبلليا "أعطى شعب ما (يقصد بريطانيا) شعباً ثانياً
(يقصد الييود) وعداً بامتبلؾ بمد يخص شعباً ثالثاً (يقصد الشعب الفمسطيني) ،فيو "إنو وعد مف
ال يممؾ لمف ال يستحؽ" (.)6

( )1ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.118-117

( )2ىنري كتف ،قضية فمسطيف ،ترجمة رشدي األشيب ،مطبوعات و ازرة الثقافة ،فمسطيف ،1999 ،ص.23

( )3صبلح الديف حسف ,فمسطيف وحؽ تقرير المصير ,لجنة كنج كرايف ,مكتبة دار الفكر ,ليبيا ,1968 ,ص.124-123
( )4عبد الفتاح العويسي ،مرجع سابؽ  ,ص .200
( )5سعيد تيـ ،مرجع سابؽ ،ص.44-42
( )6بياف الحوت ،مرجع سابؽ ،ص.459
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 .4أخطر ما انطوى عميو التصريح كوف واضعيو عمموا عمى إخفاء حقيقة ىامة ىي أف العرب ىـ
سكاف الببلد األصمييف بؿ اعتبروا الييود وكانت نسبتيـ ،ال تزيد عف  %9مف مجموع السكاف ،ىـ

األصؿ ،وتجاىموا وجود شعب عربي يمثؿ  %91مف السكاف.

 .5وعد التصريح بإنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف مع المحافظة عمى حقوؽ أىؿ الببلد
والمحافظة عمى حقوؽ الييود في العالـ ،سنطوي عمى التزامات ثبلثة يناقض بعضيا بعضاً ،ألف
تأسيس وطف قومي لمييود في فمسطيف ،وفتح أبواب الببلد لميجرة الييودية وتسييؿ انتقاؿ ممكية

األرض إلى الييود  ،مف شأف ىذا كمو إلحاؽ الضرر بأىؿ الببلد األصمييف(.)1

 .6كما أف التصريح يتناقض مع اتفاقية سايكس بيكو ،التي تنص عمى تقسيـ السيطرة عمى ببلد

المشرؽ العربي بيف بريطانيا وفرنسا ،وكانت فمسطيف جزءاً مف المناطؽ الخاضعة لمسيطرة

البريطانية ،وبعد انتياء الحرب العالمية األولى حصؿ الييود مف بريطانيا عمى وعد بإقامة وطف
قومي لمييود في فمسطيف (.)2

كانت اتفاقية سايكس بيكو صييونية في أصميا ،إذ إف الشرط الخاص بفمسطيف كاف إلى حد

كبير ثمرة مذكرة ىربرت صموئيؿ ،وتأثير سايكس عمى بيكو ،كما أنيا حمت مستقبؿ فمسطيف (بطريقة
ال أخبلقية) مف نتائج الوعود البريطانية لشريؼ مكة بمنح العالـ العربي االستقبلؿ (.)3

وير الباحث أف تصريح بمفور يعد المحطة األولى مف أىداؼ المؤتمر الصييوني األوؿ عاـ

 ،1897والذي تحقؽ في طريؽ إقامة دولة لمييود ،كما أنو يعتبر أوؿ اعتراؼ دولي بالحركة
الصييونية ومشروعاتيا ،كما أنو أوؿ نجاح رسمي لمحركة الصييونية في سبيؿ إقامة دولتيـ الموعودة.
ثانياً -صك االنتداب ودوره في بمورة مشروع "الدولة الييودية";

عممت بريطانيا والحركة الصييونية عقب صدور تصريح بمفور إلعطاء ىذا التصريح الصفة

القانونية ،لتسييؿ إقامة الوطف القومي لمييود في فمسطيف ،فاتفؽ الطرفاف عمى جعؿ فمسطيف تحت

االنتداب ،وأف تكوف بريطانيا ىي الدولة المنتدبة ،ومف ثـ فإف صؾ االنتداب بصورتو التي صدر بيا
يمثؿ في أصمو وحقيقتو مشروعاً صييونياً تقدـ بو زعماء الصييونية عاـ  1919إلى الحكومة
البريطانية ،حيث اعترؼ حاييـ وايزماف في مذكراتو عاـ " 1949أف بنياميف كوىيف الييودي األمريكي
وميمتو صياغة العقود والصكوؾ كاف يتولى مع سكرتير وزير الخارجية البريطانية المورد "كيرزوف"

( )1محمود شاكر ،مرجع سابؽ ،ص.351

( )2عمر رشدي ،مرجع سابؽ ،ص .82-81
( )3ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.115
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صياغة صؾ االنتداب ووضع نصوصو ومواده ،ثـ رفع المشروع إلى و ازرة الحرب البريطانية فأقرتو

وقدمتو إلى عصبة األمـ التي أصدرتو كقرار منيا ،وكأنو كاف بنصوصو ومواده مف صنعيا" (.)1

حيث أقرت عصبة األمـ في  24يوليو عاـ  ،1922صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،وتـ

وضعو موضع التنفيذ في  29سبتمبر عاـ  .)2( 1923واألمر واضح في أف اختيار بريطانيا بالذات

ألف تكوف الدولة المنتدبة عمى فمسطيف ليس مف قبيؿ المصادفات ،وانما كاف ىذا األمر نتيجة رغبة
الصييونية ،تمؾ الرغبة التي تعمقت بيا بريطانيا وأيدىا فييا دوؿ الحمفاء ( .)3وقد شكؿ صؾ االنتداب
الغطاء لسياسة بريطانيا الصييونية في تيويد فمسطيف ،فأعطت المادة ( )2الدولة المنتدبة السمطة

التامة في التشريع واإلدارة واعتبرتيا مسئولة عف وضع الببلد في أحواؿ سياسية وادارية واقتصادية
تضمف إنشاء الوطف القومي الييودي ،ونصت المادة ( )4عمى إنشاء "وكالة ييودية" معترؼ بيا

إلسداء المشورة إلى إدارة فمسطيف ،وورد في المادة ( )6أف "عمى إدارة فمسطيف مع ضماف عدـ إلحاؽ
الضرر بحقوؽ ووضع الفئات األخرى مف السكاف أف تسيؿ ىجرة الييود إلييا وأف تشجع حشدىـ في

األراضي األميرية والموات ،ونصت المادة ( )7عمى ضرورة أف يضمف قانوف الجنسية "نصوصاً تسيؿ
اكتساب الييود لمجنسية الفمسطينية" ،وأعطت المادة ( )11الحؽ لئلدارة البريطانية في تكميؼ الوكالة

الييودية لتطوير مرافؽ الببلد الطبيعية ،ونصت المادة ( )22عمى "أف تكوف اإلنجميزية والعربية

والعبرية المغات الرسمية في فمسطيف"(.)4

ويتجمى التحيز في عدة مواد مف صؾ االنتداب ،فبينما يفتقد السكاف األصميوف نظاماً يمثميـ أماـ

الدولة صاحبة االنتداب تعترؼ المادة الرابعة بوكالة ييودية "إلسداء المشورة إلى إدارة فمسطيف
والتعاوف معيا في األمور التي تؤثر عمى إنشاء الوطف القومي الييودي ومصالح السكاف الييود في

فمسطيف" ،وتضع المادة السادسة أساس نظاـ اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،باإلضافة إلى ذلؾ اعترفت

المادة ( )22بالمغة العبرية كمغة رسمية بفمسطيف إلى جانب العربية واإلنجميزية ،كما أقرت المادة
( ،)23األعياد الييودية كأياـ عطمة رسمية(.)5

ويعتبر صؾ االنتداب وثيقة سياسية بالغة الخطورة ،والمستند الذي بررت بو بريطانيا سياستيا

الصييونية ،عمى أساس أنو تعيد دولي ممزـ ،فوضت فيو عصبة األمـ إلييا أمر تنفيذه ،وقد تضمف

ىذا الصؾ مخططاً مدروساً إلقامة الوطف القومي الييودي ،الذي نص عميو تصريح بمفور ،وخصصت
( )1عمر رشدي  ،مرجع سابؽ ،ص.85

( )2كامؿ خمة ،فمسطيف واالنتداب البريطاني ،1939-1922المنشأة العامة لمنشر والتوزيع واإلعبلف  ،ليبيا ،ط،1982،2
ص.163

( )3شفيؽ الرشيدات ،فمسطيف ،تاريخاً ،وعبرة ،ومصي اًر ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،1991 ،ص.74
( )4إلياس شوفاني ،مرجع سابؽ  ،ص.422-421

( )5صبلح العقاد ،المشرؽ العربي المعاصر ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة  ، 1998،ص.303-302
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مواده الرئيسية لضماف المصالح الصييونية والبريطانية عمى حد سواء( .)1وتحاشى صؾ االنتداب ذكر

العرب فمـ ترد كممة (العرب) إال مرة واحدة ،وصفاً إلحدى المغات الرسمية الثبلث ،العربية واالنجميزية
والعبرية في المادة ( ،)22في الوقت الذي ركزت معظـ بنوده ،عمى إقامة الوطف القومي الييودي،

وسمي العرب في صؾ االنتداب "بالجاليات األخرى مف السكاف" ،وذلؾ لمتقميؿ مف شأنيـ ومف
ّ
)(2
أىميتيـ ،كونيـ األكثرية الساحقة في فمسطيف  .واعتبر االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،بمثابة

مخطط عالمي لتنفيذ "تصريح بمفور" ،واستم ار اًر لدعـ بريطانيا المستمر لمدولة الييودية ،المتمثؿ في
إصدار القوانيف والموائح التي فتحت أبواب اليجرة الييودية إلى فمسطيف تحت تنظيـ الوكالة الييودية،

ونقؿ ممكية مساحات واسعة مف أراضي الفمسطينييف إلى تمؾ الوكالة(.)3

وكاف صؾ االنتداب الورقة الرسمية األولى ،التي جعمت مف تصريح بمفور وعداً دولياً ممزماً

لحكومة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،التي أنجحت مساعي الصياينة لحشد الدعـ والتأييد في
إ نشاء وطف قومي ليـ في فمسطيف ،وقد ذكر بعض الزعماء الصياينة أف فرض االنتداب البريطاني
عمى فمسطيف ،كاف فرصة نادرة لمييود منذ ألفي عاـ ،بؿ وأعتبر وايزماف أف المصادقة عمى صؾ

االنتداب كاف بمثابة خاتمة الفصؿ األوؿ مف الكفاح السياسي الصييوني ،ويمكف إعتبار نظاـ

االنتداب بمثابة وضع األسس إلقامة ما وصفتو لجنة بيؿ الممكية البريطانية عاـ  ،1937حكومة داخؿ

حكومة ،حيث إستوحت نصوص صؾ االنتداب مف تصريح بمفور (.)4

وير الباحث أف عممية بناء الدولة الييودية بدأت بشكؿ أساسي عمى يد عصبة األمـ التي منحت
الحركة الصييونية األسانيد القانونية الدولية لمشروعيا االستعماري في فمسطيف ،وأصبغت عمييا صفة
الشرعية ،وأمدتيا بجميع عوامؿ البناء المادية والمعنوية ،و ُكمفت بريطانيا الدولة المنتدبة عمى فمسطيف
بتنفيذ ذلؾ ،ومف ىنا يعتبر صؾ االنتداب البداية الحقيقية لميبلد "الدولة الييودية" التي رعتيا بريطانيا
لحيف امتبلؾ الييود عناصر القوة ومقومات الدولة ،فاعتبر إصدار عصبة األمـ لصؾ االنتداب عمى

فمسطيف النجاح الثاني الذي حققتو الحركة الصييونية نحو بموغ ىدفيا المنشود بعد نجاحيا األوؿ في
إصدار تصريح بمفور ،أي أف صؾ االنتداب ىو أوؿ قرار دولي بخصوص القضية الفمسطينية.

( )1سعيد تيـ ،مرجع سابؽ ,ص.48

( )2عزت طنوس ،الفمسطينيوف ماضي مجيد ومستقبؿ باىر ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بيروت،1982 ،
ص.95

( )3محمد عبد الرؤوؼ سميـ ،العرب وتقسيـ فمسطيف ،دار الزىراء لمنشر ،القاىرة  ،1994 ،ص.154
( )4أسامة محمد أبو نحؿ وناجي صادؽ شراب ،مرجع سابؽ ،ص.43
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ثالثاً -فكرة "الدولة الييودية" في مشروع لجنة بيل لتقسيم فمسطين لعام  ;3719عندما وقع إضراب

فمسطيف عاـ  1936ـ ،والذي صحبتو ثورة فمسطيف الكبرى ،وداـ ستة أشير كاممة ولـ ينتو إال بتدخؿ

مموؾ العرب وأمرائيـ ،حيث أوفدت بريطانيا لجنة التحقيؽ الممكية (لجنة المورد بيؿ) إلى فمسطيف(.)1

لمتحقيؽ في أسباب تمؾ الثورة التي نشبت في أواسط شير أبريؿ عاـ  ،1936كذلؾ التحقيؽ في كيفية

تنفيذ صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ،باإلضافة إلى تفسير نصوص االنتداب ،تفسي اًر واضحاً
مما إذا كاف لدى العرب أو الييود ،أي عبلقات مشروعة ناجمة عف الطريقة التي اتبعت في الماضي،
والقياـ لدى اقتناعيا باستناد أية مظممة مف تمؾ المظالـ إلى أساس صحيح ،وبرفع التوصيات إلزالة

تمؾ المظالـ ومنع تكرارىا (.)2

وقدمت المجنة تقريرىا إلى الحكومة البريطانية ،وكاف يتألؼ مف مقدمة وعدة فصوؿ ،تناولت

القضية الفمسطينية مف جميع وجوىيا ،وخاتمة اشتممت عمى التوصيات والتسوية النيائية المقترحة،
ولقد لخصت المجنة أسباب الثورة الفمسطينية الكبر بما يمي;

 .1رغبة العرب في نيؿ االستقبلؿ ،وكرىيـ إلنشاء الوطف القومي الييودي وتخوفيـ منو.
 .2ازدياد اليجرة الييودية إلى فمسطيف وسياسة مصادرة األراضي.

 .3عدـ ثقة العرب في إخبلص بريطانيا ،وعدـ وضوح مقاصد االنتداب في فمسطيف (.)3

وقد تض ِمف التقرير مشروعاً لتقسيـ فمسطيف إلى دولتيف إحداىما ييودية واألخرى عربية

ومنطقة لألماكن المقدسة توضع تحت الوصاية البريطانية وذلك وفق األسس اآلتية;

 .1دولة ييودية; تضـ القسـ الشمالي والغربي مف فمسطيف ،وتمتد عمى الساحؿ مف حدود لبناف
إلى جنوب يافا ،وتشمؿ عكا وحيفا وصفد وطبريا والناصرة وتؿ أبيب ،وترتبط بمعاىدة صداقة
وتحالؼ مع بريطانيا (.)4
 .2دولة عربية; وتشتمؿ عمى غرب نير األردف وغزة وبئر السبع وصحراء النقب والخميؿ ونابمس
والجزء الشرقي مف طولكرـ وجنيف وبيساف ويافا .
 .3منطقة األماكن المقدسة; وتضـ القدس وبيت لحـ والناصرة وشواطئ طبريا عمى أف تكوف
مرتبطة بساحؿ البحر المتوسط عف طريؽ ممر يربط بيف القدس ويافا ،ويشمؿ ىذا الممر كبلً

( )1أميف الحسيني ،أسباب كارثة فمسطيف أسرار مجيولة ووثائؽ خطيرة ،دار الفضيمة ،القاىرة  ،2002،ص.58
( )2نجيب األحمد ،فمسطيف تاريخاً ونضاالً ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف ،1985 ،ص.250

(Palestine: Royal Commission Report, Presented by The Secretary of state for the colonis to )3
parliament by command of his Myiesty, July-1937, Cmd-5479,P-24

( )4إلياس شوفاني ،مرجع سابؽ ،ص.470
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مف المد والرممة وتبقى ىذه المنطقة تحت االنتداب البريطاني وال يسري عمييا تصريح بمفور(.)1
واقترح التقرير في مقابؿ ما يخسره العرب مف الببلد التي يعتبرونيا ببلدىـ ،وألف مساحة
الدولة الييودية أوسع مف مساحة ما يمتمكو الييود اآلف مف أراضي ،أف تدفع الدولة الييودية
إعانة مالية إلى الدولة العربية عندما ينفذ التقسيـ(.)2
موقف العرب من لجنة بيل;
تمثؿ موقؼ العرب مف مشروع تقرير المجنة الممكية بيؿ بأف زادت الثورة اشتعاالً في فمسطيف،

وكانت الثورة قبؿ توصيات المجنة الممكية ضد االستبداد والظمـ واالضطياد البريطاني ،أما اآلف فقد

أصبحت ضد سرقة نصؼ الببلد ،باإلضافة إلى استعباد حوالي  450ألؼ عربي تحت الحكـ الييودي

أو طردىـ بقوة السبلح إلى مكاف آخر(.)3

ومف ىنا رفض العرب مشروع التقسيـ ىذا ،ألنو ىدر صريح لحقوقيـ الوطنية وعقدوا في بموداف

بسوريا مؤتم اًر في  8سبتمبر عاـ  ،1937وكانت ق ارراتو كاآلتي:

 .1أف فمسطيف جزء ال يتج أز عف الوطف العربي ،ورفض تقسيـ فمسطيف وانشاء دولة ييودية.
 .2اإلصرار عمى طمب إلغاء االنتداب ،ووعد بمفور.

 .3وقؼ اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،وحؿ مشكمة فمسطيف عمى أساس قياـ دولة مستقمة (.)4
موقف الييود من لجنة بيل;
وفي المقابؿ أظير الييود ارتياحيـ لمبدأ التقسيـ الذي يؤدي إلى قياـ الدولة الييودية ،ولكف اختمؼ
رأييـ :فمنيـ مف لـ يرض طمعاً في المزيد ،ومنيـ مف خاؼ عمى مصير الدولة الييودية في المشروع

المقترح ،وانتيى األمر إلى أف صرح المؤتمر الصييوني المنعقد في زيوريخ في أغسطس عاـ ،1937
بأف مشروع التقسيـ كما تقدمت بو المجنة الممكية غير مقبوؿ ،والمؤتمر يخوؿ المجنة التنفيذية

الصييونية مفاوضة الحكومة البريطانية لمتحقؽ مف الشروط التي تعرضيا إلنشاء الدولة الييودية

المقترحة ( .)5وكاف مف الطبيعي لذلؾ أف يرحب أغمب الصياينة بالفرصة المواتية لتحقيؽ ىدفيـ حتى
في جزء مف "أرض الميعاد" عمى حد التعبير الصييوني ،خصوصاً أف وايزماف كاف يرى أف إقامة
الدولة الييودية في جزء مف "أرض الميعاد" سيكوف خطوة أولى نحو تحويؿ فمسطيف كميا إلى دولة

( )1عمي كاشؼ الغطاء ،مرجع سابؽ ،ص.47

( )2أكرـ زعيتر ،القضية الفمسطينية ،دار المعارؼ ،القاىرة  ،1955 ،ص.113-112
( )3عزت طنوس  ،مرجع سابؽ ،ص.188

(Bethell-Nicholas, “The Palestine Triangle “ The Trinity Press Worcester and London –1949- )4
P-27.

( )5مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،فمسطيف تاريخيا وقضيتيا ،المكتبة الجامعية ،نابمس ،د .ت ،ص.98
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ييودية ،ومف ىنا ،حيف صرح دافيد بف غوريوف آنذاؾ بأف "أرض إسرائيؿ ال تتجزأ" ،رد عميو وايزماف
بأف النقب لف يفر(.)1

موقف بريطانيا من قرار التقسيم;
نتيجة لبلنتقادات التي وجيت إلى تقرير لجنة بيؿ ،وأماـ شدة المقاومة العربية واتساعيا ،أخذت

بريطانيا تتراجع عف مشروع التقسيـ ،فأرسمت لجنة فنية برئاسة وودىيد لدراسة إمكانية تنفيذ مقترحات

لجنة بيؿ ،فقد أثبتت تعذر قياـ دولتيف مستقمتيف في ىذه الرقعة الصغيرة ( .)2ولكف التحيز البريطاني
لمجانب الييودي شمؿ كؿ مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فبريطانيا ىي التي

دعمت الوجود الييودي في فمسطيف ومكنتيـ مف السيطرة عمى األراضي العربية (.)3

تفنيد تقرير لجنة بيل ;

 .1وضعت المجنة تقريرىا ،وصاغت توصياتيا بيدؼ أف تعطي الييود في عاـ ما لـ يتـ ليـ
شراؤه في أربعمائة عاـ ،ولكي تمكنيـ مما ال يمكنيـ الحصوؿ عميو ،وأوصت المجنة في خبث

وبراعة ،بمشروع التقسيـ ،الذي يجعؿ مف فمسطيف دولة عربية عمى التبلؿ والجباؿ ،ودولة

ييودية في السيوؿ التي ال يممؾ الييود إال القميؿ منيا ،وكأنيا تقوؿ لمعرب :أعطوا الييود

أفضؿ نصؼ ببلدكـ كي يبقى لكـ النصؼ اآلخر! (.)4

 .2إف عدد الييود في الدولة العربية لف يتجاوز في أي حاؿ  %1مف عدد سكانيا ،وىو ال يزيد

عف  7آالؼ نسمة ،يممكوف  91ألؼ دونـ مف أراضي الدولة العربية ،بينما يبمغ عدد العرب
في الدولة الييودية المقترحة أكثر مف  %51مف سكانيا ،ويزيدوف عمى  325ألؼ نسمة،

يممكوف ما يقرب مف  4مبلييف دونـ مف أراضي الدولة الييودية ،التي يسكنيا حوالي 611

ألؼ نسمة ،وال يممؾ الييود مف أراضييا سوى مميوف ومائة وأربعيف ألؼ دونـ ،أي أف العرب

يشكموف في الدولة الييودية المقترحة أغمبية تزيد عف النصؼ مف حيث عدد السكاف ،ويممكوف

نسبة تساوي  %81مف أراضييا الزراعية .

 .3مف المستحيؿ إجراء عممية تبادؿ السكاف واألراضي بيف الدوليتيف ،نظ اًر لمتفاوت الكبير بيف
الطرفيف ،فاألراضي التي يممكيا العرب في الدولة الييودية ىي أخصب أراضي فمسطيف بينما

()1

إسبلـ مقدادي ،العبلقات الصييونية البريطانية في فمسطيف ،1948-1936رسالة ماجستير (غير منشورة) ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،2009 ،ص.42

( )2صبلح العقاد ،مرجع سابؽ ،ص.325
()3

Palestine, Covernment, Palestine:Report on Immiqration Land, settlement and Development

,Cmd p.39.

( )4عزت طنوس ،مرجع سابؽ ،ص.185
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معظـ األراضي المقترحة في الدولة العربية ىي أراضي جبمية وصحراوية ،ىذا إضافة إلى
أرضي ييودية تعطى لمعرب مقابؿ أراضييـ التي سيأخذونيا (.)1
عدـ وجود ا

ومن ىنا تأتي خطورة تقرير لجنة بيل في عدة نقاط منيا; أنو يشكؿ منعطفاً خطي اًر آخر

عمى القضية الفمسطينية فيذه ىي المرة األولى منذ "تصريح بمفور" التي تدعو فييا بريطانيا

بشكؿ رسمي إلى إقامة دولة ييودية ،مترجماً الوعد إلى دولة ،كما تدعو المجنة إلى اليجرة

القسرية لمسكاف العرب مف الدولة الييودية ،والى ضـ المناطؽ العربية إلى شرؽ األردف ،وقد

أكد بف غوريوف في رسالة لو ،في يوليو عاـ  ،1937إلى زعيـ صييوني بولندي" :الدولة ىي
خطوة أولى نحو الحؿ الشامؿ لمشعب الييودي وأداة جبارة لتحرير جميع أرض إسرائيؿ" ،وفي

خطاب لو لحزب "ماباي" في أكتوبر لعاـ  ،1937يقوؿ" :إف تحقيؽ الدولة الييودية يمر

بمرحمتيف :األولى ،مرحمة البناء وارساء القواعد ،وتستمر مف عشر إلى خمسة عشر عاماً،
وىي مقدمة إلى المرحمة الثانية التي ىي مرحمة التوسع ،وغاية المرحمتيف تجميع المنفييف

الييود مف الشتات في أرض فمسطيف ).(2
وقد القت توصيات لجنة بيل أىمية خاصة لد الحركة الصييونية ألنيا أضفت شرعية عمى عدة

قضايا أساسية منيا;

أ -المطالبة بإنشاء دولة ييودية في فمسطيف ،األمر الذي لـ تتج أر عميو الحركة الصييونية عمى
المطالبة بو رسمياً ،واف كانت تدعو إلى إنشاء "وطف قومي لمييود" في فمسطيف.

ب-المطالبة بعممية "تبادؿ سكاف" بيف الدولة الييودية والدولة العربية.

وبذلؾ أسست ىذه التوصيات أساساً لسرقة فمسطيف ،بنصيا عمى ترحيؿ الفمسطينييف عف

أرضيـ مما جعؿ بف غوريوف يولييا أىمية استثنائية ،وبخاصة التوصية بطرد الفمسطينييف (.)3

وير الباحث أف مشروع تقرير لجنة بيؿ ،يعتبر أوؿ تقرير رسمي تدعو فيو بريطانيا إلى
تقسيـ فمسطيف واقامة دولة ييودية ،األمر الذي لـ تستطع الحركة الصييونية اإلفصاح عنو ،وبذلؾ
يظير االنحياز البريطاني لصالح الحركة الصييونية وألىدافيا في إقامة الدولة الييودية في فمسطيف.

( )1شفيؽ الرشيدات ،مرجع سابؽ ،ص.99

( )2وليد الخالدي ،مرجع سابؽ ،ص.64-63

( )3أحمد زكريا فرج وآخروف ،حرب 1948ونكبتيا ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة ،2010 ،ص.547-546
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المبحث الرابع; الدور األمريكي في المساعدة عمى إقامة "الدولة الييودية" خالل فترة االنتداب
البريطاني عمى فمسطين;

لمواليات المتحدة األمريكية مواقؼ سياسية ليا بعدىا الديني تجاه فكرة إقامة الدولة الييودية ،وتقوية
الييود ضد العرب ،وقد حرصت الواليات المتحدة عمى المستوى الرسمي والشعبي عمى توفير المناخ
لتقوية النفوذ الييودي وترسيخ شعور الرأي العاـ األمريكي وتحريضو ضد العرب والمسمميف ،األمر
الذي أدى بشكؿ مباشر أو غير مباشر إلى االنحياز األمريكي إلى جانب الدولة الييودية ( .)1يقوؿ بف

غوريوف" :لـ أعد أشؾ في أف مركز ثقؿ عممنا السياسي في حمبة الصراع الدولي ،يجب أف يتحوؿ مف
بريطانيا إلى الواليات المتحدة األمريكية التي أمسكت بالزعامة الدولية بقوة ،وبيا أقوى حشد لمييود

خارج أرض فمسطيف وأكثر الييود نفوذاً ،كما أف الحرب ستضعؼ مف قوة أوروبا وبالتالي سيتوقؼ
وجودىا لسنوات كثيرة ،وبذلؾ يتحوؿ أي قرار لممشكمة السياسية إلى الجانب األمريكي اإليجابي النشط

في القتاؿ وفي التسوية لمسمـ) .(2وبينما كانت بريطانيا تعتبر المقر الرئيسي لمحركة الصييونية في
الحرب العالمية األولى ،نجد أف نشاط الحركة الصييونية تركز في الواليات المتحدة االمريكية إباف

الحرب العالمية الثانية (.)3

ومن أىم مظاىر الدعم الذي لعبتو الواليات المتحدة األمريكية في إقامة "الدولة الييودية" ;

 -3الدعم األمريكي لتصريا بمفور;

امتد دعـ الواليات المتحدة األمريكية وتأييدىا لمييود في إقامة دولة ييودية ليـ في فمسطيف ،إلى

ما قبؿ صدور تصريح بمفور ،ففي  16أكتوبر عاـ  1917أرسؿ الكولونيؿ "ىاوس" باسـ الرئيس

األمريكي "ولسوف" إلى الحكومة البريطانية برقية تضمنت تأييد الواليات المتحدة لمضموف التصريح
الذي تعتزـ بريطانيا إصداره بخصوص حؽ الييود في فمسطيف ،وكاف ىذا التأييد مف جانب الواليات

المتحدة لمييود كافياً وحاف اًز لبريطانيا لئلسراع في إعبلف تصريح "بمفور" ( .)4وقاؿ الرئيس األمريكي
ولسوف في خطاب لمشعب األمريكي" :أنا مقتنع أف دوؿ الحمفاء باالتفاؽ مع حكومتنا سترسي في

فمسطيف أسس ( كومونولث) ييودي" ( .)5وبيذا الخصوص يقوؿ الباحث األمريكي بالبوني" :لو لـ يكف
ىناؾ لوبي صييوني في تمؾ الفترة لما ساندت الواليات المتحدة تصريح بمفور(.)6

( )1ماىر أحمد أغا ،الييود فتنة التاريخ ،دار الفكر ،دمشؽ ، 2002 ،ص.216-215
( )2حمدي الطاىري ،مرجع سابؽ ،ص.295
( )3صبلح العقاد ،مرجع سابؽ ،ص.332
( )4عمر رشدي ،مرجع سابؽ ،ص.118

( )5حسني أدىـ جرار ،نكبة فمسطيف عاـ  (،1948-1947مؤامرات وتضحيات) ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف،1995 ،
ص.19

( )6أسعد عبد الرحمف وآخروف ،مستقبؿ الحركة الصييونية والمشروع الحضاري العربي ،بيت الحكمة ،بغداد ،1999 ،ص.123
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 -2الدعم األمريكي لالنتداب البريطاني;
أصدر الكونغرس األمريكي ،في 30يونيو عاـ  ،1922ق ار اًر رسمياً بالموافقة عمى وضع

فمسطيف تحت االنتداب البريطاني ،ووقع الرئيس "ىاردنج" الذي خمؼ الرئيس ولسوف ذلؾ القرار في
 20سبتمبر عاـ  ،1922وبذلؾ أصبحت سياسة إنشاء الوطف القومي الييودي في فمسطيف خطة
التزمت بيا الواليات المتحدة األمريكية التي أصبحت فيما بعد مف أىـ المراكز لنشاط الحركة

الصييونية الييودية ،وأعظـ مصدر لتمويؿ المؤسسات الييودية ،العاممة عمى شراء أراضي فمسطيف
واستثمارىا ،حتى أف  3أرباع األمواؿ دخمت صناديؽ تمؾ المؤسسات كانت مف تبرعات األمريكييف

ييوداً وغير ييود (.)1

 -1الدعم األمريكي لق اررات مؤتمر بمتيمور;
انعقد في مدينة نيويورؾ أىـ مؤتمر في تاريخ الصييونية ،بعد مؤتمر باؿ بسويس ار ،وقد عرؼ

باسـ الفندؽ الذي انعقد فيو وىو فندؽ بمتيمور ،وكاف ذلؾ في شير مايو عاـ  ،1942وحضر المؤتمر

نحو  600مندوب عف المنظمات الصييونية األمريكية ،باإلضافة إلى  67مندوباً عف المجاف التنفيذية
في فمسطيف ،كما اشترؾ في المؤتمر  11عضواً مف أعضاء مجمس الشيوخ األمريكي ،ومف بينيـ
ىاري تروماف الذي سيتولى الرئاسة األمريكية في عاـ  .)2( 1945وأصدر المؤتمر ق ارراتو التي أطمق

عمييا اسم "برنامج بمتيمور" ومن أىم ىذه الق اررات;

 .1المطالبة بفتح أبواب فمسطيف ،والعمؿ عمى إنشاء جيش ييودي معترؼ بو.
 .2رفض الكتاب األبيض لعاـ .1939

 .3ضرورة قياـ دولة ييودية في فمسطيف كجزء ال يتج أز مف العالـ الحر (.)3

ويعتبر القرار األخير أوؿ تصريح رسمي وعمني ،يحدد اليدؼ الصييوني بشأف إقامة "دولة

ييودية في فمسطيف" ،بعد أف كانت العبارات المستعممة في جميع المؤتمرات السابقة تنحصر في

المطالبة "بالوطف القومي" (.)4

وقدـ ىذه الق اررات بعض النواب والشيوخ األمريكييف بمذكرة رسمية إلى الرئيس روزفمت في 2

نوفمبر عاـ  ،1942مطالبينو بالعمؿ الجدي لدعـ الييود وتحقيؽ مطالبيـ العادلة ( .)5فأعمف الرئيس
"روزفمت" وغيره مف رجاؿ السياسة األمريكييف تأييدىـ لقرار تحويؿ فمسطيف إلى دولة ييودية وطرد

( )1أميف الحسيني ،مرجع سابؽ ،ص .111-110
( )2صبلح العقاد ،مرجع سابؽ ،ص.333

( ) 3يوئيؿ رفيؿ ،الصييونية ،النظرية والتطبيؽ ،ترجمة نور البواطمة  ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف،
 ،2000ص.97

( )4حمدي الطاىري ،مرجع سابؽ ،ص.295
( )5عمر رشدي ،مرجع سابؽ ،ص.119
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سكانيا العرب إذا كانوا يعارضوف ذلؾ ( .)1وىكذا كاف مؤتمر بمتيمور أىـ إنجاز صييوني خبلؿ
سنوات الحرب العالمية الثانية إذ دفع األكثرية الصييونية التمسؾ بالمطالبة بفكرة الدولة الييودية ).(2

وكان من ثمار مؤتمر بمتيمور أن عممت الواليات المتحدة عمى إلغاء "الكتاب األبيض" الذي

أصدرتو بريطانيا عاـ  ،1939وذلؾ المتصاص غضب ونقمة العرب عمى أثر الثورة الفمسطينية
الكبرى عاـ  ،1939-1936ويوضح ىذا الكتاب سياسة بريطانيا نحو مشكمة فمسطيف بخصوص

اليجرة الييودية وبيع األراضي ( .)3وقد ظير الموقؼ األمريكي مف الكتاب األبيض جمياً في التصريح
الذي أدلى بو الرئيس روزفمت في  16مارس عاـ  ،1944والذي جاء فيو" :إف أمريكا لـ توافؽ قط

عمى الكتاب األبيض لعاـ  ،1939واني سعيد ألف أبواب فمسطيف مفتوحة اليوـ أماـ الييود ،وعندما

توضع الق اررات في المستقبؿ فسوؼ ينصؼ أولئؾ الذيف ينشدوف وطناً قومياً لمييود" ( .)4وأخي اًر أرسؿ

الرئيس تروماف بتاريخ  31أغسطس عاـ  1945كتاباً إلى المستر "كميمنت أتمي" رئيس الو ازرة في
بريطانيا يطمب فيو إدخاؿ مائة ألؼ ييودي دفعة واحدة إلى فمسطيف ،وأف تفتح أبواب فمسطيف فيما

بعد دوف قيد أو شرط لميجرة الييودية (.)5

 -3المجنة األ نجمو أمريكية ودورىا في تحقيق فكرة "الدولة الييودية";
اضطرت بريطانيا إلى طرح فكرة تشكيؿ المجنة األنجمو أمريكية لتقصي الحقائؽ في فمسطيف،
وتقديـ التوصيات لحؿ اإلشكاالت المتعمقة بيجرة ييود أوروبا إلى فمسطيف ،وعممت بريطانيا عمى

إشراؾ الواليات المتحدة في تحمؿ مسؤولية الق اررات واإلجراءات المتخذة بيذا الشأف ( .)6وبعد مشاورات

مشاورات بيف الحكومتيف البريطانية واألمريكية أعمف في العاشر مف ديسمبر عاـ  ،1945عف تشكيؿ
المجنة األنجمو األمريكية ،وقد تألفت المجنة مف ستة أعضاء أمريكييف ،وستة آخريف مف البريطانييف،

وكاف بينيـ عدد مف المتعاطفيف مع فكرة إقامة الدولة الييودية في فمسطيف ).(7

وغادرت المجنة في  20أبريؿ عاـ  ،1946بعد المشاورات التي أجرتيا مع جميع األطراؼ إلى لوزاف

في سويس ار كي تعد تقريرىا ( .)8والذي جاء فيو;

( )1أميف الحسيني ،مرجع سابؽ ،ص.112

( )2محمد عبد الرؤوؼ سميـ ،نشاط الوكالة الييودية لفمسطيف منذ إنشائيا وحتى قياـ دولة إسرائيؿ  ،1948 – 1922المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،بيروت  ،1982 ،ص.595

( )3محمد سبلمة النحاؿ ،فمسطيف أرض وتاريخ ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف ،1984،ص.168

( )4عبد اهلل عبد الدائـ ،نكبة فمسطيف عاـ  ,1948دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،1998 ،ص.47
( )5أميف الحسيني ،مرجع سابؽ ،ص.113

( )6إلياس شوفاني ،مرجع سابؽ ،ص.499-498

( )7محمد عبد الرؤوؼ سميـ  ،نشاط الوكالة الييودية لفمسطيف ،مرجع سابؽ ،ص.598
( )8شفيؽ الرشيدات ،مرجع سابؽ ،ص.132
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المطالبة الفورية بيجرة مائة ألؼ ييودي مف أوروبا إلى فمسطيف ،ورفع القيود عمى انتقاؿ ممكية

األراضي وىذا النص يستيدؼ إفساح المجاؿ لمييود لشراء المزيد مف أراضي فمسطيف ).(1

ومف ىنا رحب الرئيس األمريكي تروماف وسارع إلى إعبلف ابتياجو بقرارىا ،وامتنانو

لتوصياتيا بقبوؿ طمبو بيجرة مائة ألؼ ييودي فو اًر ،فألؼ لجنة و ازرية أمريكية لمقياـ بما يمزـ مف أجؿ

()2
تنفيذ ما جاء بالتقرير  .وكاف واضحاً مف التقرير أف ىدفو األساسي ىو إلغاء الكتاب األبيض رسمياً

رسمياً ونيائياً ،ومف ثـ فتح أبواب فمسطيف عمى مصرعييا لميجرة الييودية وتأميف أكثرية ييودية فييا،
كخطوة أولى نحو الخطوات المرسومة المؤدية في النياية إلى إقامة الدولة الييودية ).(3

وقد رحبوا الييود بإلغاء الكتاب األبيض ،وطالبوا بسرعة تنفيذ فتح أبواب فمسطيف لميجرة الييودية،
وبإطبلؽ حرية انتقاؿ األراضي ،أما عرب فمسطيف فقد وجدوا أنفسيـ أماـ غدر بريطانيا وخيانتيا

لواجباتيا كدولة منتدبة ،وىكذا حققت المجنة األنجمو أمريكية أىدافيا المرحمية المرسومة ،فألغت الكتاب

األبيض وآثاره ،وألغت الوعود والتقارير البريطانية السابقة ،وفتحت أبواب فمسطيف ليجرة الييود

واستقباؿ جميع أنواع األسمحة ليـ ،وبذلؾ بريطانيا جعمت مف التآمر والنفاؽ والتضميؿ أسموباً لعمميا

مع العرب ،ومف انتدابيا وامكانياتيا عوناً عمى تيويد فمسطيف ).(4

 -1فكرة "الدولة الييودية" في توصيات لجنة التحقيق الدولية (إنسكوب);
قررت بريطانيا أف ترفع قضية فمسطيف إلى األمـ المتحدة بحجة أنيا تريد إنياء انتدابيا عمى

فمسطيف ،فدعت في الثاني مف أبريؿ عاـ  1947األمـ المتحدة لعقد دورة استثنائية لمناقشة قضية
فمسطيف ،فانعقدت تمؾ الدورة لؤلمـ المتحدة ،وبعد النقاش والمداولة قررت الجمعية العامة في  15مايو
عاـ  ،1947اختيار لجنة تحقيؽ دولية ،ومنحيا سمطات واسعة لمتثبت مف الحقائؽ ،عرفت ىذه المجنة
باسـ (إنسكوب) (.)5

وتتألف المجنة من أحد عشر عضواً يمثمون الدول التالية;

السويد ،كندا ،تشيكوسموفاكيا ،غواتيماال ،أورغواي ،ىولندا ،البيرو ،اليند ،إيراف ،يوغسبلفيا ،استراليا،

ثـ وضعت تقريرىا في  31أغسطس عاـ  1947ورفعتو إلى ىيئة األمـ المتحدة (.)6

وتتمخص توصيات ىذه المجنة في تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف :إحداىما عربية واألخرى ييودية،

( )1صبلح العقاد ،مرجع سابؽ ،ص.552

( )2شفيؽ الرشيدات ،مرجع سابؽ ،ص.134

( )3عبد اهلل عبد الدائـ ،مرجع سابؽ ،ص.48

( )4شفيؽ الرشيدات ،مرجع سابؽ ،ص.135-134

( )5محسف صالح ،فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،ص.437
( )6حسني أدىـ جرار ،مرجع سابؽ ،ص.2
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وضماف حرية الوصوؿ إلى األماكف المقدسة ،وقدمت المجنة مشروعيف لمدولتيف المقترحتيف في

وعرؼ الثاني بمشروع األقمية ).(1
فمسطيفُ ،عرؼ األوؿ بمشروع األغمبيةُ ،
 -3مشروع األغمبية; وييدؼ إلى تقسيـ فمسطيف إلى دولة ييودية وأخرى عربية:

أ -الدول الييودية; وتتألؼ مف الجميؿ الشرقي ومرج بف عامر والقسـ األكبر مف السيؿ الساحمي
ومنطقة بئر السبع والنقب.

ب-الدولة العربية; وتتألؼ مف الجميؿ الغربي ومنطقة نابمس الجبمية والسيؿ الساحمي الممتد مف
أسدود في الجنوب إلى الحدود المصرية.

ت-منطقة القدس وضواحييا; وتوضع تحت نظاـ الوصاية الدولية (.)2

 -2مشروع األقمية; ويقترح قياـ حكومتيف أحداىما عربية واألخرى ييودية مستقمتيف استقبلالً ذاتياً،
وتتألؼ منيما دولة اتحادية باسـ دولة فمسطيف ،ويتولى إدارة الشؤوف السياسية والعسكرية واالقتصادية

بيا مجمس اتحادي يتولى انتخاب رئيس الدولة االتحادية ،ويضع الدستور الواحد ،ويعالج شؤوف اليجرة

إلى المنطقة الييودية فقط ).(3

ويبلحظ أف المشروعيف اتفقا عمى تقسيـ فمسطيف وعمى إنشاء دولة ييودية ،واختمفا فقط في

تحديد العبلقة بيف الدولتيف ،فاألغمبية أرادت أف يكوف التقسيـ عمى غرار مشروع المجنة الممكية بيؿ

لعاـ  ،1937أما األقمية فأرادت أف يكوف التقسيـ ضمف دولة فمسطينية اتحادية ،وقد أوصى الفريقاف
ببقاء بريطانيا تتولى تحت إشراؼ األمـ المتحدة إدخاؿ المياجريف الييود ،ولقد عبر الييود عف

ارتياحيـ لقرار األغمبية ،مع أنيـ تظاىروا بالمعارضة الشكمية لعدـ شموؿ دولتيـ كامؿ فمسطيف ،أما

العرب فعبروا عف سخطيـ ومخاوفيـ ،وأما بريطانيا فقد تظاىرت بالصمت والحياد ،وأما الواليات
المتحدة فأخذت تعمؿ إلنجاح المشروع الصييوني في األمـ المتحدة (.)4
 -6الدور األمريكي في التصويت لصدور قرار التقسيم رقم 383عام ;3739

كاف طرح قضية فمسطيف عمى األمـ المتحدة ،فرصة سانحة لمواليات المتحدة لدعـ المشروع
الصييوني ،واقامة الدولة الييودية بقرار مف الييئة الدولية ،فتحقؽ الصييونية أىدافيا تحت غطاء
الشرعية الدولية ،وعمؿ الرئيس تروماف عمى تمرير الق اررات البلزمة لتجسيد المشروع الصييوني،
واالعتراؼ الدولي بو ،لما كانت تتمتع بو الواليات المتحدة مف تأثير ونفوذ في العالـ ).(5

( )1سعيد تيـ ،مرجع سابؽ ،ص.50

( )2عمر رشدي ،مرجع سابؽ ،ص .98

( )3صبلح العقاد ،مرجع سابؽ ،ص.358

( )4شفيؽ الرشيدات ،مرجع سابؽ ،ص.150

( )5إلياس شوفاني ،مرجع سابؽ ،ص.506-505
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وعندما تبيف لقادة الييود أف مساحة الدولة الييودية ،أقؿ بكثير مما يريدونو ،توجو حاييـ

وايزماف إلى واشنطف في  19نوفمبر عاـ  ،1947واجتمع مع الرئيس تروماف ،وتحدث معو عف منطقة
النقب والعقبة وأنيما يجب أف يكونا مف نصيب الدولة الييودية ،وفرح وايزماف عندما رأى الرئيس
تروماف يرجع إلى الخريطة ويدرسيا بدقة واىتماـ ،وأصدر الرئيس تروماف تعميماتو إلى الوفد األمريكي

لجعؿ النقب والعقبة مف نصيب الييود ،وفتح ىذا القرار الطريؽ لمتصويت في األمـ المتحدة ) .(1واشتد
النقاش في أروقة األمـ المتحدة ،كما دخمت التحركات السياسية في نشاط مكثؼ ،كانت الواليات

المتحدة المحرؾ الرئيسي لو ،وتولت تخطيط المناورات وتجنيد األصوات لدعـ قرار التقسيـ ،بشتى

الوسائؿ مف اإلغراء والرشاوى إلى التيديد ،وأعمف المندوب األمريكي تأييد ببلده لقرار التقسيـ ).(2

لـ يكتؼ تروماف بإعطاء التعميمات لموفد األمريكي لؤلمـ المتحدة ،بالتصويت إلى جانب

التقسيـ في  20نوفمبر  ،1947بؿ طمب منيـ أف يمارسوا نفوذىـ مف أجؿ إقناع الحكومات األخرى
بالتصويت عمى التقسيـ ،وأف يحشدوا كؿ طاقاتيـ مف أجؿ ممارسة كؿ أنواع الضغط المباشر وغير

مباشر عمى الحكومات ،خارج العالـ اإلسبلمي والتي كانت متشككة في التقسيـ أو معارضة لو (.)3

ومارست الواليات المتحدة الضغط عمى عدد مف الدوؿ لحمميا عمى التصويت إلى جانب

تقسيـ فمسطيف ،وخصوصاً مندوبي ىاييتي وليبيريا وسياـ (تايبلند) ،ولوال تحوؿ ىذه الدوؿ مف الرفض
إلى الموافقة لفشؿ اقتراح تقسيـ فمسطيف ) .(4وقد أكد جيمس فورستوؿ ،وزير الدفاع األمريكي في

مذكراتو ،ذلؾ بالقوؿ" :إف الطريقة التي استخدمت في الضغط والقسوة عمى األمـ األخرى في الجمعية
العمومية كانت شبو فضيحة" ،ويقوؿ ميمر بروز في كتابو "فمسطيف شغمنا"" :إف التصويت عمى التقسيـ
الذي جرى في األمـ المتحدة ،فرضتو حكومتنا األمريكية بدوف خجؿ بالوسائؿ السياسية القديمة البالية،
كانت تظاىرة مخجمة لواقعة محزنة وىي أف طرؽ الضغط المنبوذة والتخويؼ الدبموماسي الساقط

أخبلقياً ،استطاعت أف تسيطر عمى مؤسسة أنشئت حديثاً ليدؼ ساـ ىو تحقيؽ العدالة العالمية" (.)5
ويشيد رئيس مجمس الوزراء البريطاني (أتمي) في مذكراتو عمى "أف سياسة الواليات المتحدة في

فمسطيف كانت توجييا أصوات الناخبيف الييود والمعونات المالية التي تقدميا عدة شركات ييودية
كبيرة" ،كما أف الرئيس األمريكي تروماف يعترؼ أماـ فريؽ مف الدبموماسييف عاـ  ،1946بوقائع

( )1جبر اليموؿ ،المواثيؽ والعيود في ممارسة الييود ،قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي الييودي المعاصر ،مجد المؤسسة
الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت  ،2004 ،ص.331-330

( )2إلياس شوفاني ،مرجع سابؽ ،ص.507

( )3ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.140

( )4ناصر بف محمد الزمؿ ،لماذا يكرىوننا ،مكتبة العبيكات ،الرياض ،2004,ص.133
( )5عزت طنوس ،مرجع سابؽ ،ص.345
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الضغط الموجو مف الموبي الصييوني فيقوؿ" :أنا آسؼ يا سادة ولكف عم ّي أف ألبي رغبات مئات أالؼ
األشخاص الذيف ينتظروف نجاح الصييونية ،وىذه األلوؼ مف الناخبيف األمريكييف ليسوا عرباً" ).(1

وطرح مشروع التقسيـ لمتصويت في يوـ  29نوفمبر عاـ  ،1947فقبؿ بأغمبية  33صوتاً،

ومعارضة  13صوتاً ،وامتناع  10دوؿ عف التصويت (.)2
ويتمخص قرار التقسيم في النقاط التالية;

أ -إقامة الدولة الييودية; وتشمؿ الجميؿ الشرقي(صفد وطبريا وبيساف) وحيفا وقراىا  ،وتؿ
أبيب ،وقطاع يافا باستثناء مدينة يافا ،والجزء المحاذي مف البحر الميت مف قطاع الخميؿ
ومنطقة النقب حتى العقبة.

ب-اقتراح إقامة الدولة العربية أو ضميا لدولة عربية; وتشمؿ حسب خطة التقسيـ عمى كؿ مف
الجميؿ الغربي (عكا والناصرة) نابمس وجنيف وطولكرـ وقطاع القدس (عدا مدينة القدس) وبيت
لحـ والخميؿ ويافا والمد والرممة ،والسيؿ الساحمي الجنوبي أي غزة ،والمجدؿ وخاف يونس وبئر

السبع ،والعوجا – الحفير.

ت-تدويل منطقة القدس; وتشمؿ مف الشرؽ أبوديس ومف الغرب عيف كارـ ومف الشماؿ شعفاط
ومف الجنوب بيت لحـ ( .)3وقد أوصي قرار التقسيـ عمى أف تبمغ مساحة الدولة الييودية
 %56مف مساحة فمسطيف ،ولـ يكف الييود يممكوف خمس ىذه المنطقة ،ما تبقى مف
فمسطيف( )%43تقوـ فيو دولة عربية ،أما القدس وما حوليا فػ(.)4( )%1

 -9االعتراف األمريكي بقيام "الدولة الييودية";
بعد أف أعمف الييود قياـ دولتيـ ،بػ  11دقيقة ،اعترفت الواليات المتحدة رسمياً بيا ،وكاف

الرئيس تروماف قد أبمغ ممثؿ الوكالة الييودية في واشنطف بأف حكومتو قررت االعتراؼ بدولتو فور
إعبلنيا ( .)5وقد صرح حاييـ وايزماف بقولو ":لقد تمكنت مف توطيد عبلقتنا بأصدقائنا في واشنطف،
وتأكدت بأنو سيتـ االعتراؼ بالدولة الييودية في المحظة التي يعمف فييا عف قياميا" ،باإلضافة إلى

( )1روجيو جارودي ،فمسطيف أرض الرساالت السماوية ،ترجمة قصي أتاميف-مشيؿ واكيـ ،دار طبلس لمدراسات والترجمة
()2

والنشر ،دمشؽ ،1991،ص.263

Charles D. Smith: Palestine and The Arab Israeli Conflict Second Edition Martin press New

1992 P 144. York

( )3تيسير جبارة ،تاريخ فمسطيف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،1998 ،ص.283
( )4إسماعيؿ أحمد ياغي ،مرجع سابؽ ،ص.124
( )5أميف الحسيني ،مرجع سابؽ ،ص.116
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الدور الذي لعبتو الواليات المتحدة في االعتراؼ بدولة إسرائيؿ ،كاف ليا دور ميـ في قبوؿ إسرائيؿ في
ىيئة األمـ المتحدة ،فقد تـ ىذا القبوؿ بتاريخ  12مايو عاـ .(1) 1949

لـ يكف اعتراؼ تروماف بإسرائيؿ عاـ  ،1948حتى قبؿ أف تطمب منو حكومة إسرائيؿ المؤقتة ذلؾ

بشكؿ رسمي ،مجرد سعي وراء األصوات الييودية ،كما أنو لـ يكف نتيجة الضغط الصييوني ،بؿ كاف

متمشياً كمياً مع مشاعره الشخصية التي كانت صييونية ،لقد كانت ىذه ىي لحظة انتصار الصييونية
غير الييودية في الواليات المتحدة عمى الرغـ مف أف قرار االعتراؼ بالدولة الييودية لـ يكف حاسماً في

حد ذاتو ،نظ اًر لتعيد تروماف السابؽ بتقسيـ فمسطيف باعتباره الحؿ الوحيد ،فخمفية تروماف المعمدانية

وتربيتو كانتا تركزاف عمى عودة الييود إلى فمسطيف ،وكاف مف أشد الناس حماساً لمصييونية ،وكاف

يؤيد المطالب الدينية والتاريخية لمييود في أرض فمسطيف (.)2

وقد فضؿ الصياينة استخداـ اسـ "دولة إسرائيؿ" ،لدولتيـ ،بدالً مف االسـ الذي كاف قد اختاره ىرتزؿ
وىو "دولة الييود" ألسباب نذكر منيا:

 .1ايجاد تناسؽ بيف اسـ الدولة ،واالسـ العبري لفمسطيف ،وىو "أرض إسرائيؿ".

 .2إيثار الصفة العنصرية الكامنة في اسـ إسرائيؿ عمى الصفة الدينية في لفظة الييود.
 .3عدـ الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمممكة ييوذا البائدة ،التي لـ تكف تشمؿ إال القسـ

الجنوبي مف فمسطيف مف دوف ساحؿ البحر ،مما يمثؿ قيداً تاريخياً لممطامع التوسعية
لمصياينة الذيف يريدوف أف يضعوا تحت سيطرتيـ أوسع رقعة ممكنة مف الوطف العربي.

ويجب عدـ الخمط في تحديد مفاىيـ االصطبلحات مثؿ "دولة إسرائيؿ" و "أرض إسرائيؿ" ،إف

"دولة إسرائيؿ" ىي اصطبلح سياسي محدد ،بينما "أرض إسرائيؿ" ىي اصطبلح جغرافي ،فدولة

إسرائيؿ يمكف أف تمتد عمى كؿ "أرض إسرائيؿ" أو عمى جزٍء منيا ،أو حتى عمى أجزاء ليست تابعة
"ألرض إسرائيؿ" (مثؿ شرـ الشيخ والجوالف عمى سبيؿ المثاؿ) ،ودولة إسرائيؿ ىي اإلطار الحاسـ

بالنسبة لممبدأ الصييوني (.)3

ويرجػػع تسػػمية الدولػػة الييوديػػة المقترحػػة "بإس ػرائيؿ" ،ألف القػػائميف عمػػى زعامػػة الحركػػة الصػػييونية

العممػاني ،وآثػروا
وقتذاؾ مثؿ :دفيد بف غوريوف وغيره ،لـ يكونوا مف المتدينيف أصػبلً بػؿ اتسػموا بػالفكر َ
تسمية تمؾ الدولة باسـ "دولة إسرائيؿ" لتكوف مقبولة دولياً واقميمياً ،فمثبلً اإلتحاد السوفييتي ال يريد قيػاـ

دولػػة قوميػػة لمييػػود ،ألنػػو أص ػبلً ال يعتػػرؼ بالقوميػػات ،خاص ػةً وأنػػو كدولػػة مبنيػػة عمػػى قوميػػات متعػػددة
اإلثنيات ،وكاف ىدفو صير تمؾ القوميات في بوتقة الفيدرالية الروسية ،لذا فإنػو أراد لمدولػة الييوديػة أف

( )1عبد اهلل عبد الدائـ ،مرجع سابؽ ،ص.50
( )2ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.143

( ) 3رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية اليوية في إسرائيؿ ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،1997 ،ص-114
.115
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تكوف دولة إثنية ال قومية ،ومع ذلؾ احتفظوا ألنفسيـ في الحؽ بتغيير ىذا االسـ الحقاً إذا مػا اقتضػت
الظروؼ ذلؾ ،ناىيؾ عف الدولػة المقترحػة لمييػود لػـ تكػف خاليػة مػف الجػنس العربػي بعػد لبلدعػاء بنقػاء

دولتيـ الييودية ،فيـ يروف إنو يجب إخبلء العرب مف دولتيـ ومف ثـ إعبلف ييودية الدولة رسمياً (.)1
ير الباحث أف الدبموماسية األمريكية قد لعبت دو اًر خطي اًر في دفع األمـ المتحدة إلتخاذ قرار

التقسيـ ،حيث يمثؿ ىذا القرار إنتصا اًر كبي اًر لمحركة الصييونية ومشروعيا السياسي إلقامة الدولة

الييودية عمى أرض فمسطيف ،ويرجع سبب ىذا التأييد األمريكي إلقامة الدولة الييودية ،نتيجة
األساطير الصييونية التي تسربت في المجتمعات الغربية ،وحركة اإلصبلح الديني البروتستانتي ،التي

تدعي أف عودة الييود إلى
تؤمف بأساطير الشعب المختار والميثاؽ وعودة المسيح المنتظر ،وكانت ّ
فمسطيف ىو تحقيؽ لمنبوءات التوراتية واعداد لمجيء المسيح ثانيةً إلى العالـ.

( )1أسامة محمد أبو نحؿ ،ييودية دولة إسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.315-314
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الفصل الثاني
تطور فكرة "ييودية الدولة" في ظل مساعي عممية التسوية السياسة ( 3022-3004م)
المبحث األول :بروز مطمب "ييودية الدولة" في ظؿ عممية التسوية.

المبحث الثاني :مطمب "ييودية الدولة" في برامج األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة في انتخابات عاـ
2009ـ.

المبحث الثالث :أىداؼ إسرائيؿ مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".

المبحث الرابع :حدود الدعـ الدولي لمطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".
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بدأت إسرائيؿ في اآلونة األخيرة تطرح مطمباً جديداً ،تعتبره شرطاً ممزماً في أية تسوية سياسية،

وىو االعتراؼ الفمسطيني بإسرائيؿ كدولة ييودية ،وجرى طرحو مؤخ اًر ،كأساس لمتسوية السياسية ،عمى

أف تكوف الدولة الفمسطينية ىي حؿ كامؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية ،واسرائيؿ ىي حؿ لممسألة

القومية الييودية.

المبحث األول; بروز مطمب ييودية الدولة في ظل عممية التسوية;
أصبح قادة إسرائيؿ في اآلونة األخيرة يجاىروف بأف تكوف إسرائيؿ دولة ييودية بدالً مف صييونية،

بعد أف أخذ يبرز تأثير دور المتدينيف الييود في المجتمع اإلسرائيمي ،والذيف يعارض جزء كبير منيـ

مبدأ "الدولة اإلسرائيمية" ألنيا تخالؼ تعاليـ دينيـ ،ويبلحظ أف ىناؾ ثبلثة تطورات جعمت الحكومة
اإلسرائيمية تركز عمى غاية "تكريس الدولة الييودية" وىي;

 .1إصرار القيادة الفمسطينية في عممية التسوية السياسية عمى التمسؾ بالثوابت الوطنية ،وبخاصة

اإلصرار عمى حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف ،وعمى باقي القضايا الجوىرية لمصراع (القدس

الحدود ،المستوطنات) وذلؾ في أثر اتساع التأييد الدولي لمطمب إقامة الدولة الفمسطينية
المستقمة.

 .2تحدي الفمسطينييف في الداخؿ لمطابع الييودي إلسرائيؿ والذي أخذ أبعاداً ،تمثمت برفضيـ
مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".

 .3وجود ظروؼ دولية مواتية لفرض ىذه الغاية عمى األجندة الدولية ).(1
تمثمت ىذه الظروؼ الدولية في أف الصييونية غير الييودية وتاريخيا يبيف عمؽ التأييد الغربي

الم َسمـ بيا وىي أف الفضؿ في التأييد الغربي إلسرائيؿ
لمدولة الييودية في فمسطيف ،ويبطؿ األسطورة ُ
يعود في معظمو إلى األقمية الييودية المؤثرة في األنظمة السياسية الغربية وبخاصة في الواليات
المتحدة ،وليست سياسة الضغط الصييوني وال الموبي الصييوني أو األصوات الييودية ىي سبب

التأييد غير الييودي الكبير الذي استطاعت الصييونية أف تحشده في الغرب ،الصييونية في نظر
غالبية غير الييود في الغرب ىي قوة معنوية ،وعقيدة دينية ذات جذور عميقة في تاريخ الحضارة

الغربية ،ولقد قاـ غير الييود بنقؿ ونشر أفكارىا الرئيسة ومبادئيا تحت أقنعة دينية أو اجتماعية أو

اقتصادية أو إستراتيجية متنوعة ،والصييونية غير الييودية لدى تطبيقيا عمى الصراع الفمسطيني ،ال
تزاؿ عنص اًر رئيساً في عممية صنع قرار السياسة الخارجية لؤلمـ الغربية ،وبخاصة الواليات المتحدة
وأوروبا الغربية ،ووفقاً لمتفسير البروتستانتي لمتوراة أصبح ينظر إلى فمسطيف عمى أنيا وطف األجداد

( )1أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي :الدولة الييودية ،التسوية السياسية ،ومستقبؿ المواطنيف الفمسطينييف في إسرائيؿ ،مجمة
قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد ،32-31راـ اهلل  ،2008 ،ص.48-47
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لكؿ الييود ،وأصبحت ىذه األسطورة جزءاً أساسياً مف الثقافة الغربية قبؿ أف يقرىا ثيودور ىرتزؿ بزمف
بعيد ،والتي ال تزاؿ واضحة حتى اليوـ في تأييد الغرب الواضح إلسرائيؿ (.)1

حيث مثمت الكنيسة البروتستانتية في الواليات المتحدة الداعـ األكبر لمشروع الوطف القومي لمييود

في فمسطيف والقت أفكار المذىب البروتستانتي رواجاً في الواليات المتحدة بفضؿ جيود الىوتييف
بروتستانت حيث روج "ويمياـ ببلكستوف" في كتابو "يسوع قادـ" عاـ  ،1878لفكرة عودة المسيح والحياة

األلفية السعيدة ،وذلؾ يستدعي قياـ دولة الييود المميدة لذلؾ ،ومنذ ثمانينيات القرف الماضي سيطر
اليميف المسيحي المحافظ عمى الحزب الجميوري منذ "جيمي كارتر" و"رونالد ريغاف" و"جورج بوش

األب" وصوالً إلى "جورج بوش االبف" وتشكؿ التحالؼ الجميوري الجديد مع "الصييونية المسيحية"،

ووظفت الواليات المتحدة البعد الديني لخدمة البعد السياسي وظير ذلؾ واضحاً في تصريحات

السياسييف والمفكريف ورجاؿ الديف وتحدث "جيري فالويؿ" بأف " :اهلل بارؾ أمريكا ألف أمريكا باركت

الييود فإذا أرادت ىذه األمة أف ترى حقوليا محافظة عمى بيائيا وانجازاتيا العممية ومحافظة عمى

ريادتيا وحريتيا محمية ،فعمى أمريكا أف تبقى واقفة إلى جانب إسرائيؿ وبذلؾ نرى أف ما حدث وال زاؿ
يحدث مرتبط بالبعد العقدي لمغرب الذي يؤمف بأف عودة المسيح ال يمكف أف تتحقؽ إال بعودة الييود

إلى فمسطيف" (.)2

بعد تولي الرئيس األمريكي جورج بوش االبف مقاليد الحكـ في الواليات المتحدة ،رأى قادة

إسرائيؿ أف الفرصة الذىبية لتنفيذ مخططاتيـ دفعة واحدة باتت وشيكة ،فالرئيس األمريكي وأركاف

إدارتو ينتموف إلى التيار المسيحي الصييوني ،الذي يؤمف بخدمة "دولة إسرئيؿ" والييود إيماناً مطمقاً،

فرأى قادتيـ أف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" أصبح مواتياً بسبب الظروؼ الدولية القائمة والمتمثمة

في أحداث  11سبتمبر ،2001وغزو أفغانستاف في أواخر العاـ نفسو ،واحتبلؿ العراؽ في عاـ
 ،2003ووفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات أواخر العاـ .)3( 2004

وقد طالب أرئيل شارون رئيس الحكومة اإلسرائيمية األسبق ،في خطابو في لقاء العقبة

 2003باالعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ،وتحولت ىذه الفكرة بفعؿ التكرار مف تعريؼ ذاتي صييوني
إلى مفيوـ معروض عمى المحافؿ الدولية ( .)4ثـ ألقى أرئيؿ شاروف خطاباً أماـ الجمعية العامة لؤلمـ

المتحدة يوـ  15سبتمبر ،2005مرك اًز عمى "ييودية الدولة" ،وفي ىذا الخطاب تكررت عبارات
( )1ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ ،ص.178-177

( )2سميـ الزعنوف ومعمر الخولي ،وعد بمفور...قراءة في الصييونية المسيحية ،موقع عرب ،2011/11/1 ،48
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=86422

( )3أسامة محمد أبو نحؿ ،ييودية دولة إسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.318

( ) 4عزمي بشارة ،دوافع إسرائيؿ االعتراؼ بيا دولة ييودية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،73مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيروت ،2008 ،ص.6-5
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(الشعب الييودي ،أرض إسرائيؿ ،الدولة الييودية) عدة مرات ،وبدأ شاروف خطابو بعبارة ":لقد جئت

مف أورشميـ القدس ،عاصمة الشعب الييودي منذ أكثر مف ثبلثة آالؼ سنة ،وىي العاصمة الموحدة

"لدولة إسرائيؿ" إلى أبد اآلبديف ،ثـ أضاؼ قائبلً" :إف ذاكرة الشعب الييودي طويمة المدى ،وقد وحدت

الشتات الييودي طيمة آالؼ السنيف ،وىـ في طريقيـ إلى األرض الموعودة ،إف أرض إسرائيؿ ىي
أغمى ما أممكو ونممكو نحف الييود ،ألف كؿ حفنة تراب ،وكؿ جبؿ وغور ،وكؿ و ٍاد وصخرة في ىذه
األرض مشبعة بالتاريخ الييودي ،إف أرض إسرائيؿ ىي الكتاب المقدس المفتوح أماـ الجميع ،والحؽ
لمشعب الييودي ،وقمبيـ النابض أورشميـ الموحدة ،مدينة الييكؿ المقدس ،ومركز حياة الشعب

الييودي ،ىذه المدينة التي نذرنا ليا الوفاء وأقسمنا بيميف الخمد النابض لؤلبد في فؤاد كؿ ييودي :إف

نسيتؾ يا أورشميـ تنسى يميني").(1

وطرح القادة اإلسرائيميوف منذ ذلؾ الحيف مطمباً فحواه أف عمى الفمسطينييف االعتراؼ بإسرائيؿ

"دولة لمشعب الييودي" ،وذلؾ شرط لمدخوؿ في المفاوضات ،ثـ كشرط مسبؽ لتوقيع أي معاىدة سبلـ،

فقد قاؿ أفيقدور ليبرمان ،مؤسـس حزب "إسرائيل بيتنا" فى تصريح لصحيفة تؿ أبيب في  28مايو
" :2004إف  %90مف فمسطينيي  48سيضطروف إليجاد مكاف ليـ في الكياف الفمسطيني العتيد في
الضفة وغزة وأضاؼ "مف أجؿ ذلؾ أنا مستعد لمتنازؿ عف بيتي في مستوطنة نوكديـ ،ويرى ليبرماف أف

خطتو لترحيؿ فمسطينيي  48إلى أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية يمكف أف تكوف بمثابة "عممية

جراحية لمرة واحدة تحقؽ لنا الشفاء الدائـ بدالً مف تيدئة أوجاعنا بأقراص ضد األلـ" ،وأضاؼ أف

العرب داخؿ إسرائيؿ يشكموف خط اًر عمى مستقبميا كدولة ييودية ،وىذا "ما ال يفيمو اليسار اإلسرائيمي
الذي ال يرى أف العرب ال يؤمنوف بحدود عاـ  ،"1967وتابع يقوؿ :إف العرب الذيف سيبقوف داخؿ

إسرائيؿ بعد ترحيؿ عرب المثمث ،أكثر مف  300ألؼ ،سيضطروف مف أجؿ الحصوؿ عمى حقوقيـ
إلى أداء قسـ الوالء إلسرائيؿ بكونيا "دولة ييودية" ،وفي حديث آخر لصحيفة صاندي تمغراؼ المندنية

في  4نوفمبر  ،2004قاؿ :إنو يريد إسرائيؿ دولة ييودية قوية ،مبيناً إلى أف عممية تبادؿ األرض
والسكاف يساعد في جعميا دولة متجانسة ديمغرافياً ،وأشار إلى أف "تبادؿ األرض وما عمييا ال ينطوي
عمى مخاطر ،واذا أردنا الحفاظ عمى طابع الدولة فبل حؿ سوى الفصؿ ،وقد سبؽ أف تنازلنا عف ثبلثة
أضعاؼ مساحة إسرائيؿ ضمف اتفاقية السبلـ مع مصر") .(2وقاؿ ليبرماف" :إف العرب في إسرائيؿ

يشكموف "مشكمة" وبالتالي "يجب فصميـ عف دولة إسرائيؿ" ،وأضاؼ ليبرماف" :أقمنا إسرائيؿ كدولة
ييودية وأرغب أف تبقى إسرائيؿ دولة ييودية" ،وبرأيو فإنو "أفضؿ طريقة لمتوصؿ إلى سبلـ في الشرؽ

( )1محسف صالح ،وائؿ سعد ،مختارات مف الوثائؽ الفمسطينية لسنة  ،2005مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،
 ،2006ص.132-128

( )2محسف صالح ،الترانسفير(طرد الفمسطينييف) في الفكر والممارسات اإلسرائيمية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،
بيروت ،2009 ،ص.38
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األوسط ىو الفصؿ بيف العرب والييود" ،وفي خطاب لو في الكنيست في شير مايو  ،2006قاـ

ليبرماف بيجوـ غير مسبوؽ عمى أعضاء الكنيست العرب ،داعياً إلى محاكمتيـ وانزاؿ عقوبة اإلعداـ

فييـ ،وقاؿ إنو "يجب أف نجد حكماً لمنواب العرب في الكنيست الذيف يتعاونوف مع العدو" ) .(1وضمف
سياسة التحريض عمى الفمسطينييف في إسرائيؿ ،وقؼ ليبرماف الذي قاد حممتو االنتخابية تحت شعار
"ال مواطنة بدوف والء" ،واشترط ذلؾ بالتوقيع عمى وثيقة والء لمدولة ،لمعمـ ،لمنشيد القومي ،إلعبلف
االستقبلؿ ولدولة إسرائيؿ كدولة ييودية صييونية ،وفي مقاؿ لو نشر عمى موقع الحزب ،يشرح

ليبرماف ما يعنيو بشعار "ال مواطنة بدوف والء" ،حيث يقوؿ :إف حزبو سيعمؿ عمى تشريع قانوف
المواطنة ،الذي سيعيد لنا الكرامة القومية ويعيد لمفيوـ الوالء مضمونو ،حيث َسُيمزـ القانوف كؿ مواطف
بالتوقيع عمى تصريح الوالء لمدولة الييودية ،مبادئيا وقوانينيا ،ومف يرفض التوقيع سيخسر حقو في
االنتخاب والترشيح ).(2

وكاف رئيس الحكومة اإلسرائيمية السابق ،إييود أولمرت ،قد طرح ىذا الشعار في مؤتمر

أنابوليس في سبتمبر ،2007حيف أعمف أف إسرائيؿ "ىي الوطف القومي لمشعب الييودي" وقاؿ أولمرت

في مناسبة أخرى إف نقطة البداية في أي مفاوضات مع الفمسطينييف ىي "االعتراؼ بإسرائيؿ دولة

الشعب الييودي" وأضاؼ قائبلً" :لف ندخؿ في نقاش مع أي كاف في العالـ بشأف حقيقة أف إسرائيؿ
ىي دولة الشعب الييودي" ).(3

وكرر إييود أولمرت مطالبتو بأىمية اعتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ دولة ييودية مرة أخرى لكي

يحافظ عمى بقاء تشكيمة حكومتو االئتبلفية ،وأولمرت أضعؼ مف أف يتخذ خطوات حقيقية في سبيؿ
حؿ الصراع مع الفمسطينييف ،بينما شركائو في االئتبلؼ الحكومي "شاس" و"إسرائيؿ بيتنا" ييدداف

باالنسحاب مف الحكومة إذا ما تناولت المفاوضات مع الفمسطينييف القضايا الجوىرية لمصراع ).(4

أما خميفة أولمرت في رئاسة حزب كديما ،تسيبي ليفني ،فإف موقفيا يتمخص في اعتبار

تكريس إسرائيؿ "دولة ييودية وديمقراطية" اليدؼ األعمى لسياستيا الخارجية والداخمية في الوقت
الحاضر ،ويتعيف أف تنبثؽ مبادئ تمؾ السياسة مف ىذا اليدؼ ،وترى أف التنازؿ عف جزء مف "أرض

إسرائيؿ الكاممة" ،في إطار دولتيف قوميتيف يعني أم اًر بسيطاً جداً :إسرائيؿ وطف قومي لمشعب

الييودي ،والدولة الفمسطينية العتيدة وطف قومي لمشعب الفمسطيني ،والبد مف اإلشارة إلى أف موقؼ
( )1جوني منصور وآخروف ،تقرير "مدار" ،اإلستراتيجي  ،2007المشيد اإلسرائيمي لعاـ  ،2006المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل  ،2007،ص.182

( )2ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2009المشيد اإلسرائيمي لعاـ  ،2008المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل ،2009 ،ص.184

( )3أنيس فوزي قاسـ ،لماذا اإلصرار عمى االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،86بيروت،
 ،2011ص.62

( )4توفيؽ المديني ،القضية الفمسطينية أماـ خطر التصفية ،دار الفكر ،دمشؽ  ،2008،ص.512
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أولمرت ،خبلؿ مؤتمر أنابوليس بشأف الحصوؿ عمى االعتراؼ بأف إسرائيؿ ىي "دولة الشعب
الييودي" كاف متطابقاً مع موقؼ "وزير الدفاع" إييود باراؾ (.)1

وقالت تسيبي ليفني خبلؿ مؤتمر صحفي مع نظيرىا الفرنسي في القدس الغربية ،يوـ 18

نوفمبر  ،2007أف الدولة الفمسطينية ستكوف في حالة قياميا حبلً "لمعرب في إسرائيؿ أيضاً" ،وقالت

ليفني إف "الدولة الفمسطينية لف تكوف فقط حبلً لمفمسطينييف الذيف يسكنوف في الضفة الغربية وقطاع

غزة ،إذ يفترض بيا أف توفر حبلً وطنياً شامبلً ألولئؾ الموجوديف في الضفة والقطاع وفي مخيمات

البلجئيف ،وأيضاً ألولئؾ الذيف ىـ مواطنوف متساووف في الحقوؽ في "دولة إسرائيؿ" ،التي ىي الدولة
الييودية مف بيف الدولتيف" ،وأضافت ليفني أف "إسرائيؿ ىي دولة ييودية وديمقراطية وكؿ إنساف يتـ

ا نتخابو لمكنيست يتوجب عميو الموافقة عمى المبادئ األساسية لوجود دولة إسرائيؿ ،والمطالبة بتعبير
قومي في دولة مستقمة ىي مطمب ممكف لكنو ينتيي في المحظة التي تقاـ فييا دولة فمسطينية مف

شأنيا توفير حؿ قومي لمفمسطينييف أينما كانوا" ).(2

وقالت ليفني بأف ىدؼ العممية السياسية مع الفمسطينييف ىو "الحفاظ عمى وجود دولة إسرائيؿ

كدولة ييودية" ،إف إسرائيؿ في حديثيا عف الوصوؿ إلى الحؿ الدائـ ،تريد "إحداث اختبلؿ في
التوازنات الديمغرافية بيف العرب والييود" ،وىذا يقتضي التقميؿ مف نسبة العرب في إسرائيؿ ،بإحداث

تغييرات حدودية تتمثؿ في ضـ مناطؽ ذات كثافة سكانية عربية عالية إلى مناطؽ السمطة الوطنية

الفمسطينية مقابؿ تنازؿ الفمسطينييف في الحؿ الدائـ عف أراضي لصالح "إسرائيؿ" ).(3

كما أف ليفني قد لمحت في سياؽ الكممة التي ألقتيا أماـ "المؤتمر السنوي حوؿ وضع األمة" الذي

عقد في "معيد دراسات األمف القومي" في جامعة تؿ أبيب في  23يونيو  ،2008إلى أنو بالتزامف مع

صدور "شروط الرباعية الدولية" ،التي طمبت مف كؿ حكومة فمسطينية بنبذ "اإلرىاب" واالعتراؼ

باالتفاقيات السابقة واالعتراؼ بوجود "دولة إسرائيؿ" ،لـ يكف في اإلمكاف مطالبة المجتمع الدولي
بإضافة كممتيف عمى الشرط األخير ،أي االعتراؼ بوجود دولة إسرائيؿ كدولة ييودية" ،ألننا في أحسف
األحواؿ كنا سنجد أنفسنا في حالة مف الجدؿ ،وفى أسوأ األحواؿ فإف ىذا لـ يكف ليتحقؽ" ،غير أف
واقع وجود جدؿ دولي في الوقت الحالي نتيجة مطالبة الفمسطينييف بدولة خاصة بيـ" ،جعمت المطمب

( )1أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي ،مرجع سابؽ ،ص.50-49

( )2أنطواف شمحت وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2008المشيد اإلسرائيمي لعاـ ،2007المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل،2008،ص.202-201

( ) 3يوسؼ كامؿ إبراىيـ ،أماـ استحقاقات مؤتمر أنابوليس يطرحوف "تبادؿ األراضي" إلسقاط "حؽ العودة" ،مجمة العودة ،العدد
الثالث ،لندف ،2007،ص.26
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اإلسرائيمي االعتراؼ بإسرائيؿ كوطف قومي لمشعب الييودي ينظر إليو كمطمب شرعي لوجود شعبيف

يطالباف بدولتيف عمى نفس قطعة األرض الممتدة بيف نير األردف والبحر" ،عمى حد تعبيرىا).(1

وحددت تسيبي ليفنى في مقابمة مع صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية ،تفاصيؿ سياستيا في إطار

المنافسة عمى رئاسة حزب كديما ،والحقاً عمى رئاسة وزراء إسرائيؿ باحتياجات األمف ،وطالبت باإلبقاء
عمى أقصى ما يمكف مف اإلسرائيمييف في الكتؿ االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية ،واحتفاظ

إسرائيؿ بالسيطرة عمى األماكف المقدسة ،كما أنيا رفضت مبدأ حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف ،وال
حتى لعدد رمزي منيـ ،وكشفت ليفنى في  11ديسمبر  ،2008لممرة األولى عف رغبتيا في طرد

فمسطينيي عاـ  1948مف أراضييـ ،في إطار مشروع ترانسفير شامؿ ،مشيرة إلى أف عمييـ الرحيؿ

عف إسرائيؿ لبناء "دولة ييودية" ،وقالت ليفني ،خبلؿ لقائيا طبلب ثانوية "حاداش" في تؿ أبيب :إف
"عمى العرب في إسرائيؿ أف ينتقموا إلى مناطؽ الدولة الفمسطينية بعد قياميا" ،موضحة إنو "كي نبني

دولة ييودية وديمقراطية ،عمينا أف نبني دولتيف قوميتيف مع تنازالت معينة وخطوط حمراء واضحة،

وعندما ننجز ذلؾ أستطيع أف أتوجو لمفمسطينييف مواطني إسرائيؿ ،وأقوؿ ليـ إف الحؿ القومي لقضيتيـ
موجود في مكاف آخر" (.)2

وطرح بنيامين نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،موضوع االعتراؼ بييودية إسرائيؿ بشكؿ مكثؼ

في عيده الجديد أساساً لمتوصؿ إلى حؿ مع الفمسطينييف ،لـ يجمب نتنياىو جديداً في زعمو بأف عدـ

االعتراؼ يشكؿ "عائقاً" أماـ تحقيؽ السبلـ ،واستطاع نتنياىو أف ينقؿ ىذا النقاش إلى الساحة السياسية

وبقوة ،أراد نتنياىو وضع أسس جديدة لبدء المفاوضات ال تنطمؽ مف ترسيـ الحدود وانما البدء

بال تفاوض عمى الترتيبات األمنية واالعتراؼ بإسرائيؿ كدولة الشعب الييودي أي االعتراؼ بييودية

الدولة ،ويشكؿ ىذا المطمب ترتيباً جديداً ألوليات التفاوض اإلسرائيمية ،وقد أكد نتنياىو عمى مطمب
االعتراؼ بييودية الدولة في خطابو في جامعة بارايبلف في يونيو  ،2009وفي خطابو أماـ مجمس

العبلقات الخارجية في نيويورؾ في يوليو  ،2010وفي خطاب التينئة السنوي لمشعب الييودي في

رأس السنة الييودية ) .(3خاطب نتنياىو الشعب الييودي قائبلً "إننا نصر عمى أف التسوية بيننا وبيف
الفمسطينييف يجب أف تستند عمى مبدأيف ،األمف واالعتراؼ ...األمف ألف أي سبلـ لف يصمد بدوف
ترتيبات أمنية عمى األرض واألمر الثاني ىو االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة قومية لمشعب الييودي ،ويعتبر

ىذا التجديد عند نتنياىو تجديداً عميقاً فيو يربط بيف قضية االعتراؼ وبيف نجاح المفاوضات ،ويعتقد
أف حؿ كؿ القضايا الجوىرية لمصراع يتعمؽ باعتراؼ الفمسطينييف بالدولة الييودية ،وفي لقاء صحفي

( )1أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي ،مرجع سابؽ،ص.54

( )2محسف صالح ،الترانسفير (طرد الفمسطينييف) ،مرجع سابؽ ،ص.50-49

( )3ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2011المشيد اإلسرائيمي لعاـ  ،2010المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل ،2011،ص.35
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أجراه في ديسمبر عاـ  ،2010قاؿ" :لو نجحنا في الوصوؿ إلى السبلـ ،فإف التعرض لشرعيتنا سوؼ

يستمر ،ألف جذوره ليس أحداث  ،1967بؿ جذوره (أي نزع الشرعية) يعود إلى أحداث ،1948

اليجوـ ضد وجود الدولة الييودية ...ىناؾ محاولة لمنع الييود أف تكوف ليـ دولة .(1) "...

كذلؾ اعتبر الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز الحديث عف حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف

انتحا اًر ديمغرافياً ،وقاؿ" :إف عودة البلجئيف ستعني أال تكوف إسرائيؿ دولة ييودية" ،واف قضية التزايد
السكاني العربي في إسرائيؿ تشكؿ قمقاً عند السياسييف اإلسرائيمييف ،حيث سيطرت فكرة تحوؿ إسرائيؿ
إلى دولة ثنائية القومية عمى المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف خبلؿ محادثات التسوية في

عاـ  .(2) 2008وفى رد شمعوف بيريز بشأف مستقبؿ إسرائيؿ قاؿ" :إذا لـ يكوف لدينا تقسيـ في الواقع،
وسُنقتؿ بواسطة الكثافة السكانية (العربية) ،واذا ما أصبحنا دولة ثنائية
فسنصبح دولة ثنائية القوميةَ ،
القومية فإنو لف يمكننا منع الفمسطينييف مف أف يصبحوا مواطنيف ،وحتى نبقى دولة ييودية ،فنحف
نحتاج إلى دولة جارة غير ييودية" (.)3

وىكذا يمكن القول إف جميع القادة اإلسرائيمييف بدأوا يركزوف في اآلونة األخيرة عمى فكرة "ييودية

الدولة" التي أصبحت اليدؼ المشترؾ لجميع قادة إسرائيؿ عمى اختبلؼ توجياتيـ ،واف التصريحات
السياسية لقادة إسرائيؿ في وسائؿ اإلعبلـ تشير بشكؿ واضح إلى أىمية األىداؼ التي ستحققيا

إسرائيؿ مف وراء االعتراؼ بيا كدولة ييودية.
المبحث الثاني; مطمب "ييودية الدولة" في برامج األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة في انتخابات عام
300:م;

تكونت نواة جميع األحزاب السياسية في إسرائيؿ أحزاب في شرؽ أوروبا وبيذا تنفرد إسرائيؿ في

تاريخ الحزبية في العالـ بأف أحزابيا تكونت بعيداً عف األرض التي أصبحت الكياف الرسمي لمدولة

الصييونية ،ويرجع تعدد األحزاب اإلسرائيمية وكثرتيا لعدة عوامل منيا;

 .1عدـ انتماء شعب إسرائيؿ إلى تراث تاريخي واحد ،فأفراد ىذا الشعب ىـ مجاميع مف
المياجريف إلى إسرائيؿ ينتموف إلى شعوب مختمفة ذات قيـ متباينة ،وأدى ذلؾ إلى تعدد

االتجاىات وتبايف مواقؼ الفئات المختمفة داخؿ إسرائيؿ.

( )1ىنيدة غانـ وآخروف ،المرجع السابؽ،ص.36
()2

محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2008مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،

 ،2009ص.296

( ) 3شمعوف بيريز ،مستقبؿ إسرائيؿ ،حوارات أجراىا معو  :روبرت ليتؿ ،ترجمة محمد نجار ،تقديـ ناجح المعموري ،األىمية
لمنشر والتوزيع ،عماف ، 2000 ،ص. 126
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 .2وجود اختبلفات عقائدية بيف الصييونييف وتفاوت ىذه االختبلفات مف التعصب الديني
األرثوذكسي في أقصى اليميف إلى التحرر واالشتراكية والماركسية في أقصى اليسار وقد أدى

ذلؾ إلى وجود سياسات واتجاىات متعارضة ومختمفة .

 .3طبيعة نظاـ االنتخابات في إسرائيؿ وىو النظاـ الذي يعتمد عمى التمثيؿ النسبي ويساعد عمى
استمرار األحزاب الصغيرة (.)1

إف الدراسة الموضوعية والعممية لؤلحزاب السياسية اإلسرائيمية تسيـ في بناء تصورات

ضرورية لفيـ حقيقة "دولة إسرائيؿ" القائمة عمى أرض فمسطيف ،فيذه األحزاب إلى جانب الدعـ الغربي
وعوامؿ الضعؼ العربي ىي التي جعمت المشروع الصييوني حقيقة عمى األرض وبالرغـ مف وجود

العديد مف اإلشكاالت واالنشقاقات بيف ىذه األحزاب ،فقد نجحت حتى اآلف في الحفاظ عمى الخطوط

العامة لئلجماع الصييوني ) .(2ومف الجدير بالذكر أف القيـ الدينية سيطرت عمى الحياة السياسية في
المجتمع اإلسرائيمي ،وجعمت معظـ األحزاب حتى التي تدعي االشتراكية ،تنطمؽ مف وحي ىذه القيـ،

وكاف بف غوريوف يقوؿ بأنو يرجع دائماً إلى التوراة في شرحو لممشاكؿ التي يصادفيا والتوصؿ إلى

حموؿ بشأنيا ،واتخذ الديف مف قبؿ قادة الحركة الصييونية أداة مف األدوات االستغبلؿ السياسي).(3

تعاظم قوة األحزاب الدينية في إسرائيل;

يعيش المجتمع اإلسرائيمي في ظؿ حالة مخيفة مف االستقطاب األيديولوجي المتجو إلى الحدة

عمى الرغـ مف الظبلؿ التي يرسميا قادة األطراؼ المتصارعة ليظيروا لممجتمع والعالـ ،بأف التبايف

األيديولوجي يدور حوؿ خبلفات تتعمؽ بقضايا أساسية تخص "أرض إسرائيؿ" ،والحقيقة مخالفة تماماً

ليذا االدعاء ألف الصراع في جوىره يتمحور حوؿ ىوية إسرائيؿ ،ىؿ ىي كما أرادىا المؤسسوف
لمصييونية "ىوية مزيج منصير لعدد مف الثقافات والمغات" أـ ىي ىوية دينية يفرضيا المتشددوف

الدينيوف عمى تشكيمة الطوائؼ األخرى؟ فخطر الحرب األىمية الحقيقية مف أجؿ فرض ىوية طائفة
معينة عمى باقي الطوائؼ واألقميات ،واف انتصار اليوية المتطرفة سينذر بكثير مف اآلالـ والدماء (.)4

وفي دراسة لمدكتور ناجي شراب ،يوضح فييا أف الخطاب السياسي اإلسرائيمي يكشؼ عف طبيعة
األزمة التي تعيشيا إسرائيؿ ،فيي ما زالت تعاني مف أزمات متعددة تقؼ وراء سموكيا السياسي ،فما

زالت أزمة ىوية الدولة دوف حؿ ،ىؿ ىي ىوية ييودية ،أو ىوية إسرائيمية ،أو ىوية صييونية ،أو
( )1سيد فرج راشد ،دراسات في الصييونية وجذورىا ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،1992 ،ص.132-131

( ) 2جواد الحمد ،األحزاب السياسية الييودية في إسرائيؿ ،مجمة دراسات شرؽ أوسطية فصمية محكمة ،العدد ،17مركز دراسات
الشرؽ األوسط ،عماف ،2001 ,ص.149

( )3نظاـ محمود بركات ،النخبة الحاكمة في إسرائيؿ ،منشورات فمسطيف المحتمة ،بيروت ،1982 ,ص .22-20

( ) 4مصباح محجوب ،الصراع عمى اليوية وحتمية الحرب األىمية في الييكؿ "اإلس ار ييودي" ،منشورات دار ومكتبة اليبلؿ،
بيروت ،1999،ص.51-50
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ىوية عبرانية ،ومع ذلؾ فإف المطالبة باليوية الييودية تثير العديد مف المشكبلت حوؿ مف ىو

الييودي؟ (.)1

ترتكز اليوية الدينية الييودية عمى البعد الييودي ،في أنيا تجعؿ الديف الييودي وحده ىو األساس

والمصدر الذي يمكف عمى ضوئو صياغة اليوية في المجتمع اإلسرائيمي ،وتسعى لتحويؿ إسرائيؿ إلى

دولة ييودية دينية تحكميا مبادئ التوراة وقوانيف "الياالخاة" أي الشريعة الييودية وفؽ المذىب
األرثوذكسي ،وليست وفقاً لتشريعات الكنيست العمماني.

وتقوم األسس العقائدية األرثوذكسية عمى المبادئ التالية;
 .1إ ف الديف الييودي ليس عقيدة كالمسيحية أو اإلسبلـ ،بؿ ىو ديف عممي ونظاـ حياة ،وغير
قابمة لمتغيير أو التبديؿ ،واتباعيا ال يعني استحالة التعايش بيف الييود وغيرىـ.

 .2إف لمييود  613فريضة واجبة ،عمييـ أف يعمموا بيا ،وأف الشريعة المكتوبة أو الشفيية
"التممود" مصدرىا اهلل.

 .3إف الطقوس الدينية ال يقوـ بيا إال المؤىموف لذلؾ مف خريجي المدارس الدينية ،وىـ فقط
المخولوف لمقياـ بجميع الطقوس كالزواج والطبلؽ والتيود والذبح الحبلؿ وغيرىا.

 .4إف الخبلص ال يتـ إال بعودة المسيح المنتظر ،واف الشعب الييودي ىو "شعب اهلل المختار"،
ويجب أف يعيش منعزالً عف غير الييودي حتى يمكف تحقيؽ رسالتو.

 .5استخداـ العبرية في الصموات فقط وعدـ جواز اختبلط الجنسيف أثناء الصبلة ،أو زيارة النساء
"لحائط المبكى" ).(2
وقد تعاظمت قوة األحزاب الدينية في إسرائيل ألسباب منيا;
 .1أسموب االنتخابات الجديد ،الذي أتاح لمناخبيف الدينييف تقسيـ تصويتيـ في االنتخابات
لمصمحة حزب ديني ولمصمحة زعيـ حزب الميكود.

 .2ردود فعؿ المحاولة التي قاـ بيا اليسار اإلسرائيمي لمقضاء عمى المظاىر الجماعية لمجميور

الديني في أعقاب اغتياؿ إسحاؽ رابيف ،حيث أدت ىذه المحاولة إلى بعض الشعور باالنتماء
الديني لدى كثير مف الجميور العمماني ،ساندوا األحزاب الدينية لمجرد إحساسيـ بأف الييودية

التي ينتموف إلييا ،ولو شكبلً ،تتعرض لممطاردة واالضطياد.

 .3قوة تأثير األحزاب الدينية في تشكيؿ االئتبلؼ الحكومي وممارسة الضغط البتزاز الحكومات
اإلسرائيمية في تخصيص موازنات لؤلحزاب الدينية (.)3

( )1أسامة محمد أبو نحؿ ،ييودية دولةإسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.319

( )2رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية اليوية في إسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.255-253
( )3رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية اليوية في إسرائيؿ ،المرجع السابؽ ،ص .268
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ويمكن تصنيف األحزاب السياسية في إسرائيل إلى ثالث مجموعات ،ىي; أحزاب يمينية وأحزاب
يسارية وأحزاب دينية ،حيث إف األحزاب اليمينية ىي أحزاب متطرفة ومتشددة ،واألحزاب اليسارية
تدعو إلى السبلـ إال أف ىذا التقسيـ منافي لمحقيقة ،فكبلىما أحزاب صييونية يمينية متطرفة ال تسعى

لمسبلـ ،باإلضافة إلى أف األحزاب الدينية ىي أشد األحزاب تطرفاً مف ناحية رفض فكرة السبلـ مع
الفمسطينييف ،ألنيـ يستندوف لطروحات التوراة والتممود ،ويرفضوف فكر األحزاب العممانية ).(1

وميما يكف مف أمر ،وانطبلقاً مف الحاجة لموقوؼ عمى واقع مطمب "ييودية الدولة" في المجتمع

السياسي اإلسرائيمي في الوقت الراىف ،فإن الباحث سيمقي الضوء عمى مطمب "ييودية الدولة" في
البرامج السياسية لألحزاب اإلسرائيمية ،التي حصمت عمى أعمى نسبة من األصوات في انتخابات

الكنيست األخيرة لعام ;300:

أوالً -حـزب كـديما;

يعتبر حزب كديما حزباً حديث التكويف ،فقد تأسس عاـ  2005عمى يد أرئيؿ شاروف ،عقب

انشقاقو عف حزب الميكود مع مجموعة مف أعضاء الحكومة اإلسرائيمية عندما كاف شاروف رئيساً

ل موزراء في ذلؾ العاـ ،باإلضافة إلى عدد مف أعضاء الكنيست ،وتعني كممة "كديما" بالعبرية إلى
األماـ ،وخبلؿ فترة قصيرة أصبح حزب كديما أحد أىـ األحزاب الرئيسة في إس ارئيؿ وأكثرىا شعبية،
بعد أف نجح في استقطاب شخصيات مف اليميف (حزب الميكود وأحزاب أخرى) ومف اليسار (حزب

العمؿ) ليصبح أحد أركاف الوسط اإلسرائيمي ،وبعد أف أعمف عف تأسيس الحزب ،سارع أعضاء مف

حزبي الميكود والعمؿ إلى االنضماـ إليو ،ومف أبرزىـ شمعوف بيريز الذي يشغؿ منصب رئيس دولة

إسرائيؿ حالياً ،و إييود أولمرت  ،ويتزعـ ىذا الحزب تسيبي ليفني (.)2
مطمب "ييودية الدولة" في البرنامج السياسي لحزب كديما;

 .1لشعب إسرائيؿ حؽ قومي وتاريخي في "أرض إسرائيؿ" كميا ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ المتمثؿ
بالسيادة الييودية في دولة ديمقراطية تشكؿ وطناً قومياً آمناً لمشعب الييودي في "أرض

إسرائيؿ" ،ىناؾ حاجة وضرورة إلى وجود أغمبية ييودية في" دولة إسرائيؿ".

 .2بقاء "دولة إسرائيؿ" بيتاً قومياً ييودياً ،ىو لضماف وجود دولة ييودية في أرض إسرائيؿ.

 .3خطة كديما لـ تحدد آلية التوفيؽ بيف "ييودية الدولة" و "ديمقراطيتيا" ،لترؾ الباب مفتوحاً
التخاذ إجراءات وربما لسف قوانيف تعزز ييودية الدولة وتنتقص مف مكانة الفمسطينييف

وحقوقيـ .

( )1طارؽ محمد أبو حجاج ،الييكؿ المؤسسي لدولة فمسطيف المرتقبة ،دراسة مقارنة لؤلطروحات اإلسرائيمية ولقواعد القانوف
الدولي العاـ ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،2011 ،ص.95

( )2طارؽ محمد أبو حجاج ،المرجع السابؽ ،ص.102
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" .4دولتاف قوميتاف" :إف موافقة إسرائيؿ عمى إقامة دولة فمسطينية تتوقؼ بصورة مطمقة عمى أف
تكوف تمؾ الدولة ىي الحؿ القومي النيائي والكامؿ لمفمسطينييف أينما كانوا ،بمف فييـ

البلجئوف ،لذا لف يسمح في إطار أي تسوية بدخوؿ الجئيف فمسطينييف إلى إسرائيؿ.

 .5سيتـ تعييف حدود "إسرائيؿ" في نطاؽ التسوية الدائمة وعمى أساس المبادئ اآلتية :ضـ مناطؽ
يتطمبيا أمف إسرائيؿ ،وضـ أماكف مقدسة لمديانة الييودية وميمة ،بوصفيا رم اًز قومياً في
مقدمتيا القدس الموحدة عاصمة إسرائيؿ ،وضـ أقصى عدد مف المستوطنيف الييود ،مع

التركيز عمى الكتؿ االستيطانية ،والتركيز عمى الخطورة البالغة لمتطورات الديمغرافية
المستقبمية ،إذا أصبح الفمسطينيوف أغمبية فيما يسمى "أرض إسرائيؿ" ،وبذلؾ تفقد إسرائيؿ

طابعيا الييودي ،وىذا ىو الموجو األوؿ لسياسة حزب كديما ،وما الحديث عف تسوية عمى

أساس رؤية "الدولتيف القوميتيف" إال تعبير عف المبدأ الصييوني الذي أسسو شاروف وشعاره
"أرض أكثر وعرب أقؿ" ).(1

وفي ىذا السياؽ قالت ليفني في برنامج كديما أنيـ "مف أجؿ الحفاظ عمى اليدؼ األىـ المتمثؿ
بالحفاظ عمى وجود إسرائيؿ السياسي كوطف قومي "بأرض إسرائيؿ"  ،يتوجب الحسـ بوضوح بيف فكرة

"أرض إسرائيؿ" الكاممة ،وبيف ضماف وجود غالبية ييودية فييا" ،وأضافت أف "مف يوافؽ عمى ذلؾ فإنو
ممزـ بالموافقة أيضاً عمى مبدأ قياـ دولة قومية أخرى في منطقة "أرض إسرائيؿ" ).(2

ثانياً -حـزب الميكـود ;

تـ تشكيؿ حزب الميكود عاـ  1973توطئة النتخابات الكنيست الثامنة مف عدة أحزاب ،مثؿ:

حزب جاحؿ والحركة الوطنية الميبرالية ،وحركة حيروت ،وحركة مف أجؿ" أرض إسرائيؿ" الكاممة،
وكاف أرئيؿ شاروف ىو صاحب مبادرة تشكيؿ الحزب ،وترأس عضو الكنيست مناحـ بيغف حزب

الميكود ،الذي كاف حتى تشكيؿ الحزب يقود حركة حيروت المعروفة بتطرفيا اليميني في الخارطة

السيا سية اإلسرائيمية ،وقد اختار قيادة الحزب الجديد بصورة يمينية معتدلة ،وفي انتخابات 1977
تمكف الميكود مف الفوز بالسمطة ألوؿ مرة فيما سمي (باالنقبلب) ،وفي عاـ  1983حؿ إسحاؽ شامير

خميفة لبيغف في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة لمدة عقد تقريباً ،وفي عاـ  1993تـ انتخاب بنياميف
نتنياىو لرئاسة الحزب ورئاسة الحكومة خبلؿ الفترة الواقعة بيف عاـ  1996ولغاية  ،1999وفي عاـ

( )1إبراىيـ عبد الكريـ ،حزب كديما وحكومتو االئتبلفية ،دراسة حالة في الخريطة السياسية االسرائيمية وانعكاساتيا ،مركز
اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبوظبي ،2007،ص.29-23

( )2محسف صالح ،حزب كديما ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،تقرير معمومات ( ،)9بيروت ،2009 ،ص.18
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 2005ترأس أرئيؿ شاروف الحزب ورئاسة الحكومة حتى انسحب منو وشكؿ حزب كديما ،وفي أعقاب
ذلؾ عاد بنياميف نتنياىو ليترأس الميكود (.)1

مطمب "ييودية الدولة" في البرنامج السياسي لحزب الميكود ;
 .1إف الفمسطينييف غير مستعديف في الوقوؼ الحالي لتسوية أيديولوجية ذات أبعاد تاريخية مف
شأنيا أف تضع نياية لمصراع .ومف ىنا يقترح نتنياىو أف "عمى إسرائيؿ تركيز جيودىا عمى
تحسيف مستوى حياة الشعب الفمسطيني ومساعدتيـ عمى تطوير اقتصادىـ" ).(2

 .2المسؤولية عف البلجئيف الفمسطينييف في يد الدوؿ العربية ،وبالتالي إف حكومة برئاسة الميكود

لف تسمح لآلالؼ مف البلجئيف الفمسطينييف بدخوؿ إسرائيؿ ،واف إسرائيؿ لف تتحمؿ أية

مسؤولية أخبلقية عنيـ ،لضماف نقاء الدولة الييودية والمحافظة عمى الطابع الييودي

إلسرائيؿ.

 .3المحافظة عمى القدس مدينة موحدة كعاصمة إلسرائيؿ تحت الحكـ اإلسرائيمي ،ألنيا جوىرة
الثقافة الييودية وستستمر في المحافظة عمى ىويتيا (.)3

 .4التشديد عمى التمسؾ بالدولة الييودية ،مف خبلؿ سف قوانيف تعكس مبدأ كوف دولة إسرائيؿ
ىي دولة ييودية صرفة ،مف خبلؿ زيادة موجات اليجرة الييودية إلى فمسطيف ،وبناء

المستوطنات وتطويرىا ،وتعميؽ العبلقة بيف الشعب اإلسرائيمي والشتات ).(4

ثالثاً -حـزب "إسرائيل بيتنا";

تأسس ىذا الحزب عاـ  ،1999بقيادة أفيقدور ليبرماف ،ىو حزب المياجريف الروس ،يمقى الحزب

رواجاً كبي اًر في المجتمع اإلسرائيمي خاصة لدى القادميف مف روسيا ،حيث فاز في االنتخابات التي
جرت في عاـ  1999بأربعة مقاعد وتقمد مناصب و ازرية ،وفي عاـ  2003اندمج مع حزب يميني ىو

"االتحاد الوطني" ،لكنو ما لبث أف خاض االنتخابات البرلمانية في عاـ  2006بقائمة مستقمة ،مثمت

في الكنيست بػ 11نائباً ،وفي انتخابات الكنيست عاـ  ،2009حصؿ حزب "إسرائيؿ بيتنا" عمى 15
مقعداً ،وشارؾ في حكومة بنياميف نتنياىو ،وىو يشغؿ اآلف منصب وزير الخارجية ).(5

( )1غازي السعدي ،النظاـ االنتخابي اإلسرائيمي انتخابات الكنيست  :2009األحزاب اإلسرائيمية .تشكيؿ الحكومة .برامجيا
السياسية ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف ،2009 ،ص.25

( )2أنطواف شمحت ،عف االنتخابات اإلسرائيمية العامة  ،2009مجمة سياسات ،العدد ،7معيد السياسات العامة  ،راـ اهلل،
 ،2009ص.89

( )3كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ  ،2011مؤسسة الدراسات الفمسطينية  ،راـ اهلل ،2011 ,ص.203-202

( )4جوني منصور ،األحزاب اإلسرائيمية عشية انتخابات الكنيست  :17مراوحة بيف األيديولوجية والصراعات اآلنية  ،مجمة
قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد  ،22راـ اهلل ،2006،ص.50-49

( )5محسف صالح ،الترانسفير (طرد الفمسطينييف) ،مرجع سابؽ ،ص.37
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مطمب "ييودية الدولة" في البرنامج السياسي لحزب "إسرائيل بيتنا" ;
 .1إف االدعاء بأف الصراع الفمسطيني– اإلسرائيمي ،ىو لب الصراع في الشرؽ األوسط ادعاء

باطؿ مف األساس ،واف المطالبة بإقامة دولة فمسطينية وبحؽ العودة ،إنما ييدؼ إلى إزالة

دولة إسرائيؿ كدولة ييودية.

 .2إف السبلـ ىو أمنيتنا ،لكنو ال يشكؿ قيمة أسمى مف بقاء دولة إسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي،
ومف األمف الدائـ لمواطنييا كافة.

 .3ينادي الحزب بأنو يتوجب التحرر مف ىاجس مبدأ "األرض في مقابؿ السبلـ" ،وأي اتفاؽ
سبلـ يصار إلى توقيعو في المستقبؿ سيقوـ عمى مبدأ التبادؿ "السبلـ في مقابؿ السبلـ"،

وعمى أساس الفصؿ بيف السكاف (الييود والعرب)  ،وعمى حؿ إقميمي بمشاركة مصر واألردف.

 .4تبادؿ األراضي والسكاف ،إف التسوية المقترحة اليوـ تتضمف مطالبة إسرائيؿ بإخبلء
المستوطنات كميا مف "ييودا والسامرة" الضفة الغربية ،عمى غرار ما حدث لمستوطنات غوش
قطيؼ في قطاع غزة ،بمعنى أف إقامة دولة فمسطينية متجانسة ال يقيـ بيا وال ييودي واحد،
في حيف ستتحوؿ دولة إسرائيؿ إلى دولة ثنائية القومية تضـ في داخميا ما يزيد عمى %20

مف أبناء األقميات ،إف ىذا النموذج غير قابؿ لمبقاء لذلؾ يجب أف تكوف التسوية بأف تضمف

استق ار اًر عمى المدى البعيد ،خبلفاً لمتسوية التي لف تؤدي إال إلى تخميد الصراع الذي يشكؿ

االحتكاؾ بيف الشعبيف أحد أسبابو ،وليذا السبب فإف أي حؿ يجب أف يشتمؿ عمى أقصى
درجة مف الفصؿ بيف الشعبيف.

 .5القدس ىي العاصمة األبدية لدولة إسرائيؿ ولمشعب الييودي ،وليما فقط ،لف تجرى أي
مفاوضات بشأف القدس ،وسيصار إلى تعزيز مكانة المدينة عف طريؽ تسريع البناء مف أجؿ

ربطيا فو اًر بمعاليو ادوميـ شرقاً وغوش عتسيوف جنوباً ،وإلقامة اتصاؿ جغرافي بيف
المستوطنات المحيطة بالقدس.

 .6يعتبر الحزب قانوف المواطنة ركناً ميماً ألمف إسرائيؿ كدولة ييودية وصييونية وديمقراطية،
وىو يشترط الحصوؿ عمى المواطنة بإعبلف الوالء لمدولة كدولة ييودية  ،ولرموزىا وسيادتيا،

ولوثيقة االستقبلؿ ،وبالقبوؿ بواجب خدمة الدولة عف طريؽ أداء الخدمة العسكرية ،أو أي

خدمة أخرى بديمة وفقط مف يوقع عمى ىذا اإلعبلف سيكوف مواطناً يحظى بالحقوؽ والواجبات

كميا ،أما مف يرفض ذلؾ ،فمف يحظى إال بالحقوؽ التي يتمتع بيا مف يحمؿ إقامة دائمة ،مف
ِ
نتخب لمكنيست (.)1
وي َ
دوف الحؽ في أف َينتخب ُ

( ) 1مجمة الدراسات الفمسطينية ،انتخابات الكنيست الثامف عشر  :البرامج السياسية لؤلحزاب اإلسرائيمية ،العدد  ،77بيروت،
 ،2009ص.155-153
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رابعاً -حـزب العـمل;

تأسس الحزب في عاـ  1929تحت اسـ حزب "ماباي" ،وكممة ماباي بالعبرية ىي اختصار لعبارة

"حزب العماؿ الزراعييف إلسرائيؿ" ،يعتبر حزب العمؿ أحد أىـ األحزاب اإلسرائيمية وأبرزىا ،وأكثرىا
وصوالً لمسمطة منذ إنشاء "دولة إسرائيؿ" ،وكاف جزءاً مف ائتبلؼ حكومي مع حزب الميكود بيف عامي

1984و ،1990وشارؾ إييود باراؾ في حكومة إييود أولمرت بيف عامي  2006و ،2009وىو
شريؾ في حكومة بقيادة بنياميف نتنياىو "كوزير لمدفاع" بعد انتخابات عاـ .(1) 2009

تراوحت قوة حزب العمؿ البرلمانية في الفترة الممتدة مف انتخابات عاـ  1981إلى انتخابات عاـ

 1992بيف  39مقعداً و 47مقعداً في الكنيست ،ثـ انحدرت إلى  34مقعداً في انتخابات عاـ ،1996

والى  26مقعداً في انتخابات عاـ  ،1999والى  19مقعد في انتخابات عاـ  2003و ،2006
وتدىورت في انتخابات عاـ  2009إلى  13مقعداً (.)2

مطمب "ييودية الدولة" في البرنامج السياسي لحزب العمل;
 .1دولة إسرائيؿ ىي دولة ييودية وىي الوطف القومي لكؿ الييود أينما كانوا ،واف ىذه الدولة
تحقيؽ فعمي لمصييونية ،وانو يجب المحافظة عمى اليوية الييودية.

 .2حؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف باتفاؽ عادؿ ،وبمشاركة دوؿ المنطقة والمجتمع الدولي،
ولكف مف دوف منح حؽ العودة ليـ ،واف إسرائيؿ ترى بأف عودة البلجئيف تعني تيديد التفوؽ

الديمغرافي لمييود في إسرائيؿ وتؤثر عمى نقاء الدولة وطابعيا الييودي (.)3

 .3دولتاف قوميتاف لمشعبيف تعيشاف جنباً إلى جنب بسبلـ ،وستقرر الحدود بيف الدولتيف في

المفاوضات بيف الطرفيف ،إف الكتؿ االستيطانية التي يوجد فييا كثافة سكانية ييودية عالية،
ستبقى تحت السيادة اإلسرائيمية ،بينما ستخمى مستوطنات "ييودا والسامرة" الضفة الغربية التي

ال تقع ضمف الكتؿ االستيطانية التي سيتـ ضميا إلى إسرائيؿ .

 .4إف القدس بأحيائيا الييودية كميا ،ىي العاصمة األبدية لدولة إسرائيؿ ،وسيطبؽ في البمدة
القديمة والحوض المقدس نظاـ خاص يعبر عف خصوصية المكاف بالنسبة إلى األدياف

الثبلثة).(4

( )1طارؽ محمد أبو حجاج ،مرجع سابؽ ،ص.109-108
( )2كميؿ منصو ،مرجع سابؽ ،ص.236

( )3مجمة الدراسات الفمسطينية ،انتخابات الكنيست السابع عشر :البرامج االنتخابية  ،العدد ،66بيروت،2006 ،ص-163
.164

( )4مجمة الدراسات الفمسطينية ،انتخابات الكنيست الثامف عشر ،مرجع سابؽ ،ص.155
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خامساً -حـزب شـاس ;

تأسس ىذا الحزب عاـ  ،1984وىو في جوىرة ،حزب ديني حريدي متزمت ،تأسس بتشجيع مف

الحاخاـ اليعازر شاخ والحاخاـ عوفاديا يوسؼ ،األب الروحي لمحزب ،احتجاجاً عمى السيطرة
األشكنازية في حزب أغودات إسرائيؿ ،وعدـ التمثيؿ البلئؽ لمييود الشرقييف فيو ،ليذا الحزب ميزة

الحزب الفئوي ،مف الشرقييف قيادة وناخبيف ،ىناؾ الكثير مف الشرقييف مف غير المتدينيف الذيف
يصوتوف مع شاس كتصويت احتجاجي ضد الييمنة االشكنازية (.)1

ويعتبر حزب شاس أحد أىـ األحزاب اإلسرائيمية التي ال تكشؼ عف مواقفيا مف عممية السبلـ جي اًر
وبشكؿ واضح ،ترى شاس أف الجانب االجتماعي ،والذي يشمؿ موضوعي الديف واألثنية ،ىو

الموضوع األساس ،وأما السبلـ فيو ثانوي ،اتخذت شاس لنفسيا إستراتيجية التمويو والتي يتـ التعبير

عنيا في الضبابية في مواقفيا السياسية (.)2

مطمب "ييودية الدولة" في البرنامج السياسي لحركة شاس;
 .1دولة إسرائيؿ ىي دولة الشعب الييودي تقوـ عمى مبادئ ديمقراطية بما يتفؽ مع التوراة.
 .2تجميع الجاليات الييودية مف كؿ بقاع األرض بغية بناء البيت الييودي في دولة ييودية كبيرة
وقوية في جميع أرجاء أرض إسرائيؿ.

 .3االستمرار في تطوير االستيطاف في "ييودا والسامرة" الضفة الغربية بما يتفؽ مع ق اررات
الكنيست والحكومة ،وتطوير الجميؿ والنقب بغية تدعيـ سكاف األطراؼ.

 .4حزب شاس يشدد عمى أنو ال يعترؼ بالشعب الفمسطيني وال بوجوده في الضفة والقطاع ،كما
ال يعترؼ بوجود أقمية فمسطينية في داخؿ الدولة ،وانما يرى فييا أقميات دينية يتوجب التسامح

معيا

).(3

وىكذا ير الباحث أف التشديد عمى موضوع ييودية الدولة أصبح اليوـ في صمب البرامج

االنتخابية لؤلحزاب اإلسرائيمية كافة ،فكؿ األحزاب متفقة عمى ضرورة أف تكوف ييودية "دولة إسرائيؿ"
الرواد األوائؿ لمحركة
ىي الشعار األبرز لممرحمة التاريخية المقبمة ،بعدما كاف إنشاؤىا عمى يد ّ
الصييونية تحت شعار "الوطف القومي" لمييود ،فاألحزاب الرئيسة تتفؽ عمى قضية الحفاظ عمى الطابع
الييودي لمدولة ،مف حيث ضماف أغمبية ييودية في" دولة إسرائيؿ" ،وتوافؽ مبدئياً عمى ربط المواطنة

( )1أسعد غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2005المشيد اإلسرائيمي في العاـ  ،2004المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار"  ،راـ اهلل ،2005 ،ص.82

( )2نبيو بشير ،جدلية الديني السياسي في إسرائيؿ ،حركة شاس كحالة دراسية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار"،
راـ اهلل ،2006 ،ص.73

( )3أنطواف شمحت ،مرجع سابؽ ،ص.88
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بقسـ الوالء لمدولة ،والتخمي عف المناطؽ الفمسطينية المحتمة ذات الكثافة السكانية العالية ،والتشديد

عمى الطابع األثني الييودي "لدولة إسرائيؿ".

المبحث الثالث; أىداف إسرائيل من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";
تيدؼ إسرائيؿ مف وراء مطالبة الفمسطينييف والعرب ودوؿ العالـ باالعتراؼ بيا كدولة ييودية

إلى جممة مف األىداؼ العممية والمعنوية التي تسعى إلى تحقيقيا ومن ىذه األىداف ما يمي;
-2الحفاظ عمى نقاء "إسرائيل كدولة ييودية" ;

إف رغبة الييود في إسرائيؿ وعبر العالـ ،ىو أف تحافظ إسرائيؿ عمى خاصيتيف ،وضعيا كدولة
ييودية وكدولة ديمقراطية ،إف الييود يريدوف دولة ييودية ألسباب عديدة ،مف بينيا أنيـ قمقوف لما قد

يحدث لمييود عندما ال يكوف ليـ وطف ،وحسب مقولة حاييـ وايزماف الشييرة التي أعمنيا بعد وصوؿ

ىتمر إلى السمطة "ىناؾ نوعاف مف الدوؿ في العالـ ،دوؿ تريد طرد الييود ودوؿ ال تريد إدخاليـ"،

وبقي أماـ إسرائيؿ وسيمة واحدة لمحفاظ عمى خاصيتيا كدولة ييودية وديمقراطية وىذا يكوف بانسحابيا

مف أجزاء مف الضفة الغربية وغزة ،لقد أصبحت ىاتاف المنطقتاف تشكبلف خطر ديموغرافي إلسرائيؿ,

ِ
ولكف قميبلً مف اإلسرائيمييف
فإما أف تقتؿ ييودية الدولة أو تحوؿ إسرائيؿ إلى مجتمع عنصري،
مستعدوف لدفع أي مف الثمنيف ( .)1كما ادعت إسرائيؿ في خطة االنفصاؿ عف غزة عاـ  ،2005وانيا
مستعدة التخاذ خطوات مؤلمة مف أجؿ التوصؿ إلى مصالحة تاريخية ستجمب السبلـ الدائـ ،واف فكرة

الدولة الفمسطينية ،قد ارتبط بفكرة "الحفاظ عمى الدولة الييودية" ،مف جية وبفكرة االنفصاؿ عف

الفمسطينييف لخدمة ىدؼ تحصيف أسوار الدولة الييودية ،مف جية أخرى ،واف خطة االنفصاؿ جاءت

لتسد الطريؽ عمى أي تسوية نيائية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي وفقاً لق اررات الشرعية الدولية ،واف

التيار الصييوني الديني الذي أيد االنفصاؿ جاء مف منطمؽ "الحفاظ عمى ييودية إسرائيؿ" ).(2

ويعترؼ الباحث اإلسرائيمي ،ييودا مائير بأف صيغة "دولتيف لشعبيف" تمغي تمقائياً حؽ عودة

البلجئيف ،لكونيا تحدد ىوية السكاف وانتمائيـ الديني العنصري ،ومثؿ ىذا التعريؼ ال يمغى حؽ

العودة ألكثر مف خمسة مبلييف فمسطيني فقط ،وانما يعطي "إسرائيؿ" حؽ النقاء العنصري ،بؿ حؽ
طرد مميوف ونصؼ المميوف فمسطيني يعيشوف داخؿ "إسرائيؿ" ،وليذا اليدؼ أمر شاروف ببناء جدار

الفصؿ خطوة أولى إلخراج العنصر العربي وتحويؿ "دولة إسرائيؿ" إلى غيتو كبير ).(3

( )1ببؿ كمينتوف ،السبلـ ممكف حوارات مع قادة عرب واسرائيمييف ،ترجمة دانياؿ أبراىاـ ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
"مدار" ،راـ اهلل ،2007 ،ص.146-145

( )2أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي ،مرجع سابؽ ،ص. 56-54
( )3توفيؽ المديني ،مرجع سابؽ ،ص.514-513
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تسعى إسرائيؿ مف خبلؿ بناء جدار الفصؿ العنصري إلى تحقيؽ عدة أىداؼ سياسية واقتصادية

وأمنية واجتماعية ،مقدمتيا نسؼ القاعدة المادية لقياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة ،وتمزيؽ نسيج
الشعب الفمسطيني وسجنو في معازؿ منفصمة عف بعضيا بعضاً ،ومصادرة األراضي بمساحاتيا

الشاسعة ونيب الجانب األعظـ مف مصادر المياه لتدمير البنية االقتصادية ،ومنع التواصؿ بيف
مقومات الحياة الفمسطينية المختمفة ،وأف إسرائيؿ أصبحت تؤيد قياـ دولة فمسطينية إلى جانب الدولة
الييودية ،ألف فكرة الدولة الفمسطينية العتيدة قد ارتبط بفكرة الحفاظ عمى نقاء الدولة الييودية ،وأف تمبي
الطموحات الوطنية ألبناء الشعب الفمسطيني أجمع ،سواء الذيف يقيموف في أرض فمسطيف التاريخية أو

الذيف يقيموف خارجيا ).(1
-3االعتراف بمشروعية الرواية الدينية الييودية ;
االعتراؼ "بييودية الدولة" ييدؼ إلى االعتراؼ بمرجعية الديف الييودي في الصراع اإلسرائيمي

الفمسطيني ،مع ما يتبع ذلؾ مف مفيوـ "أرض الميعاد" ويضع الصراع في المدى البعيد عمى أرضية ال
حؿ ليا ،كما سيجري االعتراؼ دولياً بأف لكؿ ييودي ميما كانت قوميتو" ،شيء مف إسرائيؿ" ،ليس

فقط كمركز لمحج والصبلة بؿ كدولة ،ولكف الخبث اآلخر في ىذا المبدأ ،إنو سيطمؽ مف ناحية أخرى
ٍ
تحد كبير أماـ العرب ،الذيف أحبوا عمى الدواـ اإلبقاء عمى ىويتيـ بيف العروبة واإلسبلـ ،وخاصة أف
قضية فمسطيف والصراع العربي اإلسرائيمي كانت خبلؿ عقود مضت أحد الركائز لتغميب اليوية

العربية ،وكانت الصفة التي كانت توصؼ بيا إسرائيؿ عربياً ىي بالذات "بالدولة العبرية" ،أي إنو حتى
اضطر األمر اعترافاً بوجود الدولة كأمر واقع ،فمتنزع عنيا الصفة الدينية وتقبؿ عمى أساس المغة
"العبرية" ،فماذا سيكوف الخيار المقابؿ لمدوؿ العربية سوى التركيز عمى اليوية الدينية ).(2

إف إسرائيؿ تستيدؼ مف وراء مطمب االعتراؼ بييودية الدولة استكماؿ مسوغات المشروعية

والشرعية ،ففي مرحمة أولى حصمت عمى االعتراؼ القانوني بقبوؿ القرار  181الخاص بتقسيـ

فمسطيف ،وتريد اآلف الحصوؿ عمى المشروعية الدينية باعتبارىا دولة ييودية ،مف ناحية أخرى فإف
إسرائيؿ تريد مف وراء ىذا المطمب تأكيد أحد األساطير المؤسسة لوجودىا ،وىي أنيا دولة ييودية،

ألنيا بذلؾ ترفع استكماؿ ىجرة بعض الجاليات الييودية بعد نفاذ مصادر اليجرة التقميدية وعزوؼ

الجاليات الييودية عف اليجرة إلى إسرائيؿ ،ووفؽ ذلؾ إسرائيؿ تريد الحصوؿ مف الضحية (الشعب

الفمسطيني) عمى صؾ االعتراؼ بيويتيا ،وىي ورقة ميمة تعزز مف شرعيتيا عمى الصعيد اإلقميمي

( )1محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2006مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،
 ،2007ص.248-247

( )2سمير العيطة ،أنابولس ،ييودية الدولة  ...ولبناف وسوريا ،مجمة النشرة العربية ،العدد ،24باريس ، 2007،ص.2
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والدولي ،واالحتفاظ بأكثرية ييودية وتجديد العبلقة مع ييود الميجر ،وصياغة تسوية بيف الشريعة
الييودية والقانوف المدني وتأميف إسرائيؿ ضد مخاطر التحوؿ لدولة ثنائية القومية (.)1

-4االعتراف بمشروعية الرواية التاريخية الييودية ;

ىذا يعني أف عمى الفمسطيني الذي سمبت أرضو وشرد ونكب أف يعترؼ بأف نكبتو ىي نتاج

استرداد حؽ تاريخي لحؽ امتمكو عمى غير وجو حؽ ،وبذلؾ يكوف وجود الفمسطيني في فمسطيف حدثاً
عارضاً تـ تصحيحو في عمؿ عادؿ ىو نكبتو ،وىو بالضبط ما يعنيو نتنياىو ،واف عمى الفمسطيني أف

يعيد النظر في كؿ المواقؼ التاريخية التي اتخذىا ضد احتبلؿ ببلده واإلقرار برواية اآلخر لمصراع ،ما

يعني أف معارضتو منذ وعد بمفور كانت خاطئة ،ولذا فإنو لف يوافؽ أو يدعـ أو يفكر مستقببلً بأي
عمؿ مف شأنو أف ييدد البنية الييودية ،حتى لو صار ىو األكثرية ،إسرائيؿ ال تكتفي في حسـ

الحاضر بؿ تريد أف تعيد حسـ يطاؿ الماضي والمستقبؿ في ضربة واحدة ،حيث يتـ حسـ الماضي
مف خبلؿ مطالبة ضحيتيا بشرعية عممية استعمار بمدىا ونكبتيا ،وحسـ المستقبؿ مف خبلؿ إغبلؽ

أية إمكانية لتحوؿ إسرائيؿ إلى دولة لكؿ مواطنييا ،كوف العرب يشكموف خط اًر ديمغرافياً حيناً وأمنياً
حيناً آخر ) .(2إف االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ييدؼ وباختصار إلى تغيير رواية التاريخ لتفسير
ما حدث خبلؿ نكبة عاـ  ،1948واإلقرار أف ما حدث ليس نكبة أو احتبلؿ ،بؿ عودة أصحاب
األرض إلى أرضيـ بعد غياب داـ أكثر مف ثبلثة آالؼ عاـ ،واالعتراؼ بقدسية ىذه األرض لمييود،

وبالتالي االعتراؼ بالرواية اإلسرائيمية واألساطير التي يروجونيا حوؿ األرض المقدسة ،إف المجتمع
اإلسرائيمي ينظر إلى الييودية باعتبارىا قومية لمييود وليس مجرد ديانة ،وىنا الخطورة الحقيقية وىي

محاولة متقدمة الحتبلؿ التاريخ بعد أف نجحوا في احتبلؿ الجغرافيا ).(3

- 5تشجيع ىجرة الييود إلى "إسرائيل" ;

وتيدؼ فكرة "ييودية إسرائيؿ" ،إلى جذب مزيد مف ييود العالـ إلييا ،فالحركة الصييونية تعتبر

كؿ الييود ىـ "المادة البشرية" لتحقيؽ أىداؼ إسرائيؿ التوسعية مف جية ،وركيزة الستمرار المشروع

الصييوني برمتو في المنطقة العربية مف جية أخرى ،عمى الرغـ مف مرور أكثر مف ستة عقود عمى
إنشائيا ،فإف إسرائيؿ لـ تستطع جذب سوى  %40مف ييود العالـ إلى فمسطيف المحتمة ،وليذا يؤكد

قادتيا عمى أىمية جذب مزيد مف ييود العالـ إلى فمسطيف المحتمة ،واف خطاب المطالبة باعتراؼ
( )1عبد العميـ محمد ،ييودية دولة إسرائيؿ..لماذا اآلف؟ جريدة األىراـ ،العدد ،44770القاىرة،2009/7/4،
http://acpss.ahram.org.eg/htm

( ) 2ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف ،في معنى الدولة الييودية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل،
 ،2011ص. 30-29

( )3عماد الفالوجي ،الجديد الخطير في المفاوضات المباشرة الحالية ،موقع وكالة سما اإلخبارية،2010/9/5 ،
http://www.samanews.com/index.php?act
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الفمسطينييف بإسرائيؿ "دولة ييودية" ييدؼ إلى تحوؿ المطمب اإلسرائيمي لمعرب مف مجرد االعتراؼ

بحؽ "إسرائيؿ" في الوجود ،حيث منيـ مف اعترؼ بذلؾ ،وحاف وقت االشتراط بأف اعترافيـ "بإسرائيؿ"
ىو اعتراؼ ناقص ،ولف يكوف مكتمبلً دوف االعتراؼ باليوية الدينية ليا ).(1

إف الصياينة يحاولوف صير ييود العالـ مف مختمؼ القوميات واألجناس في "قومية" ييودية واحدة

قائمة عمى الديف والمغة ،إف الييود ال يتعدوف كونيـ طائفة دينية اجتماعية اقتصادية تضـ شتى
األجناس والمغات والدماء يسكنوف في مواطف متباعدة وتدؿ اإلحصاءات عمى أف الييود الذيف في

إسرائيؿ اليوـ قد جاءوا مف مختمؼ دوؿ العالـ ،معظميـ ال يحسوف برابطة تربط بعضيـ ببعض ولكف
إسرائيؿ تحاوؿ صير الجميع فتجعؿ ليـ لغة واحدة وىي المغة العبرية ،وقد قاؿ أحد المياجريف ":كنت

قبؿ أف أصؿ إلى إسرائيؿ أعتقد أف الييود يكونوف شعباً واحداً ،ولكف ىذا االعتقاد قد تبخر مف ذىني

بعد وصولي إلييا ،حيث وجدت فييا خميطاً مف عدة أمـ تنتسب إلى أجناس مختمفة ).(2
-6إرضاء األحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل ;

إف القوى الدينية السياسية الحزبية بتنوعاتيا ،ستواصؿ استغبلؿ النظاـ الديمقراطي في إسرائيؿ ،وأف
قوتيا ومجاؿ فاعميتيا ونفوذىا سيزداد في المجتمع اإلسرائيمي ،بمعنى أنيا ستستطيع أف تحصؿ

تدريجياً عمى المزيد مف المكاسب في مجاؿ فرض الشريعة الييودية عمى المجتمع اإلسرائيمي ،وفي

ممارسة المزيد مف "اإلكراه الديني" عمى المجتمع العمماني ،وسيطرتيا عمى المزيد مف مواقع القوة
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،وستكوف النتيجة الطبيعية لذلؾ ،ىو تحوؿ إسرائيؿ إلى دولة دينية

الطابع ،ىويتيا ىي اليوية الدينية (.)3

أبرز التوترات والصراعات التي لعبت دو اًر في خمؽ إشكالية اليوية في إسرائيؿ نجدىا تتمحور

حوؿ التنوع الثقافي والعرقي ،في حيف كانت الصييونية تطمح إلى خمؽ وطف يجمع شتات المنفييف،
فوجدت نفسيا أماـ ىوة كبيرة تفصؿ بيف ييود شرؽ أوروبا الذيف لـ يتأثروا بمؤثرات عصر التنوير،

وييود غرب أوروبا المشبعيف بتأثيراتو ،ومما زاد اليوة اضطرار إسرائيؿ الستقباؿ مئات اآلالؼ مف
الييود الشرقييف ،مما ألبس الصراع ثوب االستقطاب الطائفي خاصة بعد حرب عاـ  ،1967وكذلؾ

قياـ أحزاب سياسية عمى أساس طائفي ألوؿ مرة في تاريخ إسرائيؿ ،ومع وصوؿ ثمانمائة ألؼ ييودي

مف االتحاد السوفيتي سابقاً إلى إسرائيؿ ،ومع اختبلؼ عاداتيـ وثقافاتيـ التي تختمؼ تماماً عما تبمور
عميو في إسرائيؿ منذ قياميا ،مما أدى إلى ازدياد حدة الصراع (.)4

( ) 1عدناف أبو عامر" ،ييودية الدولة" ..سيشطب حؽ العودة ويطرد مف بقي في فمسطيف ،مجمة العودة ،العدد ،24لندف،2009،
ص.24

( )2أحمد سوسة ,أبحاث في الييودية والصييونية ,دار األمؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ,2003,ص.180
( )3رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية الييودية في إسرائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.256-255
( )4مصباح محجوب ،مرجع سابؽ ،ص.22
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يتصاعد التمزؽ الذي يعيشو المجتمع اإلسرائيمي نتيجة عوامؿ عقائدية وديمغرافية وسياسية ،حيث

أف غالبية كبيرة مف اإلسرائيمييف تعتبر أف الخطر الرئيسي عمى مستقبؿ "إسرائيؿ" يتأتى مف حرب

أىمية بيف الييود وليس مف صراع مع العرب ،فالنزاع بيف الييود العممانييف والييود المتدينيف ،يشكؿ

الخطر الرئيسي الذي ييدد مستقبؿ إسرائيؿ ،وأف الصراع عمى اليوية سيفجر إسرائيؿ ،فالمجتمع

اإلسرائيمي يشعر اليوـ بالخطر مف جراء التوترات الداخمية التي يعاني منيا ،مما يجعؿ إسرائيؿ أماـ

سؤاؿ حاسـ حوؿ ىويتيا ومستقبميا ،واف الصراع بيف الفريقيف أي بيف المتدينيف والعممانييف ،سيشكؿ

خط اًر نامياً ببطء ،ولكنو خطر حقيقي وكبير(.)1

-7التخمص من الكثافة السكانية لفمسطينيي الداخل لعام ;2:59
ترى إسرائيؿ في التواجد الفمسطيني عمى أرض فمسطيف التاريخية تيديداً عمى وجودىا ،حيث

تشير الدراسات السكانية في إسرائيؿ إلى خطورة الواقع الديمغرافي فييا ،والخارطة السكانية ستشيد

مزيداً مف االختبلؿ في التوازف الديمغرافي لغير صالح الييود خبلؿ األعواـ العشرة القادمة ،وبالتالي
بدأت اإلجراءات اإلسرائيمية عمى األرض لمحفاظ عمى الطابع الييودي لمدولة ،فاالعتراؼ "بييودية

الدولة" ييدؼ إلى وضع تشريع يجد حؿ ألزمة إسرائيؿ المستقبمية ولموجود الفمسطيني داخؿ إسرائيؿ،
وبموافقة الفمسطينييف ليتحمموا عبء الحؿ أو شرعنة اإلجراءات واألساليب التي ستتبعيا إسرائيؿ في

حؿ تمؾ المشكمة ).(2

وتيدؼ إسرائيؿ مف طرح ىذا األمر عمى طاولة التفاوض إلى انتزاع تنازالت فمسطينية في

القضايا المركزية ،إضافة لذلؾ ،ىناؾ أىداؼ سياسية أخرى أىميا :

 .1إلحاؽ فمسطينيي عاـ  1948بالدولة الفمسطينية العتيدة ،مع إبقائيـ في أماكف سكانيـ في
مقابؿ بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.

 .2النيؿ مف فمسطينيي عاـ  1948بعد فشؿ مشروع "األسرلة" ،خصوصاً بعد صمودىـ ورفعيـ
لشعار الدولة لكؿ مواطنييا ،وبعد إشارة اإلحصاءات الديمغرافية إلى تساوي عددىـ والييود في

فمسطيف التاريخية خبلؿ بضع سنوات.

 .3إطبلؽ يد "إسرائيؿ" لمتنكيؿ بفمسطينيي عاـ  1948ومواصمة التمييز بحقيـ عمى كؿ

المستويات وصوالً إلى دفعيـ إلى ما يسمى "اليجرة الطوعية" أو القبوؿ "األسرلة" واالنصياع
لمطابع الييودي لمدولة ،والقبوؿ بالمواطنة مف الدرجة الثالثة.

( )1مصباح محجوب ،المرجع السابؽ ،ص.148-147

( )2طبلؿ أبو ركبة ،ييودية الدولة واستيداؼ الوجود الفمسطيني ،مجمة تسامح ،العدد  ،31راـ اهلل ،2010 ،ص.104-103
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 .4التنازؿ عف الحقوؽ الفمسطينية في القدس ،واعطاء إسرائيؿ الحؽ التاـ في المدينة ،طالما تـ
االعتراؼ بيا كدولة ييودية ،مما ينقض أي حؽ لمفمسطينييف ،مسمميف ومسيحييف (.)1

ويرى المستشار السياسي لنتنياىو عوزي أراد ،الذي عينو رئيساً لمجمس األمف القومي ،أف اعتراؼ

الفمسطينييف بييودية إسرائيؿ يعني في الواقع قبوليـ باإلجراءات التي تطبقيا إسرائيؿ لضماف طابعيا

الييودي والتفوؽ الديمغرافي لمييود في أرض فمسطيف ).(2

وقد دعا جمعاد شاروف ،نجؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أرئيؿ شاروف ،إلى أف يظؿ اليدؼ

األسمى إلسرائيؿ ىو تكريس غالبية ييودية بيف مواطنييا إلى األبد ،ويتوجب عمى األقميات أف تكوف
موالية بصورة مطمقة لمدولة الييودية ،بحيث تؤدي جميع الواجبات وتينأ بجميع الحقوؽ (.)3
-8نزع صبغة االستعمار عن إسرائيل ;
إف ما يطالب بو المفكروف الميبراليوف ىو نزع صبغة االستعمار عف إسرائيؿ ووضعيا عف
مصاؼ الدوؿ األوروبية الطبيعية ،يكتب في ىذا السياؽ شمومو أفينيرى ":ترى إسرائيؿ نفسيا دولة

الشعب الييودي تماماً مثمما ترى بولندا نفسيا دولة الشعب البولندي واليوناف دولة الشعب اليوناني كما
سترى الدولة الفمسطينية العتيدة نفسيا كدولة الشعب الفمسطيني بينما ترغب إسرائيؿ أف تكوف دولة لكؿ

ييود العالـ حتى إف لـ يرغبوا في ذلؾ وليس دولة لكؿ مواطنييا (عرباً وييوداً) ،كما قاؿ إدوارد سعيد:
ِ
"المستعمر" مف المستَعمر االعتراؼ بحقو في تعريؼ ذاتو ،بؿ في حقو
"ليس مف المستيجف أف يطالب

أف يفعؿ ذلؾ عبر إلغاء رواية األخر الذي خسر  %80مف وطنو ،ويطالب اآلف باالعتراؼ أف ىذه

الخسارة ىي أسمى تعبير لحؽ اآلخر في إقامة وطنو عمى خرائبو" ).(4

ويشكؿ الخطاب السياسي لنتنياىو المتمثؿ في مطالبة الطرؼ الفمسطيني باالعتراؼ بإسرائيؿ

كدولة الشعب الييودي ،اليدؼ األوؿ في اإلستراتيجية اإلسرائيمية ،وىدؼ ىذه اإلستراتيجية االدعاء
بأف المشكمة ليست في قضية االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة ،بؿ إف حقيقة المشكمة
أف الفمسطينييف ال يعترفوف بإسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي ،بمعني أف جذور الصراع ال تكمف في

شرعية احتبلؿ إسرائيؿ عاـ  1967ورغبة الفمسطينييف في التخمص منو بؿ تعود إلى عاـ ،1948
وعدـ إقرار الفمسطينييف بعدـ شرعية دولة إسرائيؿ ،إف سياسات االعتراؼ ىذه تيدؼ إلى نفي صفة

االحتبلؿ واالستعمار عف الصراع بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وتصفية قضية حؽ العودة ،وجعؿ

القضية تتمحور حوؿ االعتراؼ بالشعب الييودي ،إف العودة إلى عاـ  1948تيدؼ إلى إبقاء صفة
( )1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,ييودية "إسرائيؿ" :االستحقاقات والتداعيات ,التقدير اإلستراتيجي ( ,)14بيروت،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4325.html , 2009

( )2محسف صالح ,الترنسفير (طرد الفمسطينييف) ,مرجع سابؽ ,ص .51

( )3أنطواف شمحت وآخروف ,تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ,2008مرجع سابؽ  ,ص .204

( )4ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف  ،في معنى الدولة الييودية  ،مرجع سابؽ ،ص.28-27
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الضحية حك اًر عمى الشعب الييودي واف ييودية الدولة ىي المستيدفة ،فيما يؤدي التركيز عمى العاـ
 1967إلى حصر المشكمة في قضية االحتبلؿ ،وىذا ما ال يريد نتنياىو أف يواجيو ،وىذا يعني أف
عمى نتنياىو أف يقرر إذا ما كاف مع اإلرادة الدولية المطالبة بإنيائو أو يقؼ ضدىا ،الحؿ النموذجي

بالنسبة لنتنياىو واستراتيجيتو تتمثؿ في تشتيت الصورة وتوسيع دائرة المطالب ).(1
-9إدارة الصراع وليس حمو ;

وتيدؼ اإلستراتيجية اإلسرائيمية عمى خمط األوراؽ وتشتيت الحدود الفاصمة بيف الحؿ المرحمي
والحؿ النيائي بيدؼ التيرب مف االستحقاقات المستوجبة عف كؿ مرحمة ،ليذا برع نتنياىو بابتداع

جممة مف السياسات كأدوات جديدة إلدارة الصراع بدؿ حمو ،فيو ينظر إلى المفاوضات كيدؼ بحد

ذاتيا ليس بالضرورة أف تقود إلى غاية أخرى ،مثؿ :اشتراطو بتجميد االستيطاف باالعتراؼ "بييودية
الدولة" ،تجميد مؤقت مقابؿ اعتراؼ تاريخي دائـ ،ليذا يحاوؿ نتنياىو أف يدير الصراع ليس أماـ

الفمسطينييف فقط بؿ أماـ مؤيديو أيضاً ،لذا فإف الحؿ األمثؿ يكمف في إدارة ناجحة لمصراع دوف

مواجية القضايا الحاسمة التي تتطمب "تنازالً" ،فالمطالبة باالعتراؼ بييودية الدولة والخمط اعتمد
لقضايا الحؿ المرحمي والنيائي ليست إال جزءاً مف إدارة الصراع ،إف التيرب مف حؿ الصراع ونقصد
إدارتو دوف نتيجة حتمية تتطمب البحث عف سياسات تفاوضية متوازية تجعؿ البحث في شكؿ

المفاوضات وشروطيا أىـ مف التفكير في نتائجيا ضمف سياسة وضع العربة أماـ الحصاف ،وأحد أىـ

نتائج مساعي إعادة المفاوضات خبلؿ عامي  2009و ،2010ىو اإلجماع الدولي بأف إسرائيؿ ىي
مف يعطؿ عممية التسوية ،وىذا اإلجماع ىو تراكـ ألكثر مف سبعة عشر عاماً مف المفاوضات

المتعثرة ،ولكف بات أكثر وضوحاً في ظؿ حكومة نتنياىو الذي كاف أبرز تكتيكاتيا إعطاء انطباع بأف

نتنياىو ميتـ جداً بالسبلـ ،وأنو مستعد لمشروع في محادثات جدية مع الفمسطينييف في حاؿ رغبوا دوف

شروط مسبقة (.)2

-:تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ;
إف ما يشيده العالـ العربي مف ثورات ليس "ربيعاً عربياً" وانما "سايكس بيكو" جديد لتقسيـ العالـ

العربي وتقاسـ موارده ومواقعو ضمف مشروع غربي "أوربي -أمريكي" ،وأف الثورات ال تصنع ويستحيؿ
أف تنجح بيذا األسموب باعتبارىا فعؿ يتـ مف قوى خارجية تطمب السيطرة وال تريد إال مصالحيا فقط

وال يصح أف يتصور أحد أنيا بعد المصالح تريد تحرير شعب ،وأف ما نراه اآلف ليس مجرد ربيع عربي

تيب نسماتو عمى المنطقة ،وانما ىو تغيير إقميمي ودولي وسياسي يتحرؾ بسرعة كاسحة عمى جبية
آثار عميقة ومحفوفة بالمخاطر أيضاً واف ما نراه ىو مشروع قومي عربي يتياوى،
عريضة ويحدث اً
( )1ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير"مدار" اإلستراتيجي  ،2011مرجع سابؽ ،ص.28

( )2ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي ،2011المرجع السابؽ ،ص.30-29
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ومشروعات أخرى تتسابؽ إلى الفراغ ،وكؿ ذلؾ تمييد لفصؿ لشرؽ أوسط يعاد اآلف تخطيطو وترتيبو

وتأمينو ،واف اتفاقية سايكس بيكو األولى كانت تقسيماً جغرافياً وتوزيع أوطاف ،ولكف التقسيـ ىذه المرة
تقسيـ موارد ومواقع ،وبوضوح فإف ما يجري تقسيمو اآلف ىو أوالً نفط وفوائض العراؽ وليبيا ،ولـ يتعمـ

العرب في الماضي وال في الحاضر ،وانو ليست ىناؾ عيود لمدوؿ إال ما تقتضيو أسباب القوة ،فكميـ
سوؼ يتنكروف ألي عيد عند أوؿ منحنى عمى الطريؽ إذا دعتو مصالحو (.)1

يبرر الباحث اإلسرائيمي يعقوب شمشوني ،تأييد إسرائيؿ لؤلقميات في الوطف العربي ،ألف ذلؾ

يخدـ المصالح اإلسرائيمية ويقوؿ" :إف مف حؽ إسرائيؿ بوصفيا دولة إقميمية ييودية العمؿ لمدفاع عف
أي أقمية قومية أثنية ودينية في المنطقة لكونيا جزء ال يتج أز منيا ،واف مف مصمحتيا المشروعة أف

تشارؾ في الحفاظ عمى النسيج

التعددي لمشرؽ األوسط لكونو أساس وجودىا وأمنيا" ،وتيدؼ

اإلستراتيجية اإلسرائيمية في تعامميا مع األقميات برأي ييودا الوبير ،إلى مواجية الضغوط التي
تتعرض ليا مف الدوؿ العربية ،وفتح معارؾ جانبية داخؿ كؿ دولة عربية إلضعافيا وتوزيع قوتيا

العسكرية والسياسية ،بدالً مف حشدىا ضد إسرائيؿ ،وانيماؾ الدوؿ العربية بحروب داخمية تمنعيا مف
مياجمة إسرائيؿ (.)2

وقاؿ المؤرخ الصييوني :برنارد لويس إف األمور الجوىرية عمى الصعيد السياسي الداخمي

واإلقميمي إلسرائيؿ ،فيو الطابع الييودي لمدولة ،ودورىا الوظائفي في المنطقة والعالـ في خدمة
المصالح اإلستراتيجية لممركز الرأسمالي ،إف الطابع الييودي إلسرائيؿ ىو مبرر وظيفتيا في المنطقة،

وىذه الوظيفة ىي ضرورة ال يمكف التخمي عنيا ألنيا ىي مبرر وجود الدولة الييودية ،وكؿ الدعـ

المفرط ،في جميع المجاالت العسكرية واالقتصادية والثقافية ،والذي تحصؿ عميو مف المركز الرأسمالي

العالمي ،ىو مكافأة عمى األدوار والوظائؼ التي قامت بيا وستقوـ بيا في المستقبؿ ،وعميو فإف إقرار

الطابع الييودي إلسرائيؿ ،والموافقة عميو مف قبؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ وخارجيا ،ال يعني تيديداً
وجودياً لمفمسطينييف في إسرائيؿ ،واق ار اًر وتكريساً لمعنصرية اإلسرائيمية ،بؿ وتأكيداً بدور إسرائيؿ

الوظائفي في المنطقة ،كأداة إلعاقة أي تنمية أو نيضة عربية شاممة لبضعة أجياؿ قادمة (.)3
-20إجبار الفمسطينيين لمتنازل عن الثوابت والحقوق ;

إف إسرائيؿ تدرؾ أنيا وعمى الرغـ مف قياميا كدولة ونجاحيا في فرض وجودىا بالقوة التي تتفوؽ
بيا عمى غيرىا ،ىي في حاجة اعتراؼ مف لو حؽ عمى ىذه األرض وتدرؾ أف الصراع وبقائيا رىف
( )1محمد حسنيف ىيكؿ :ما يحدث اآلف ليس "ربيعاً" وانما "سايكس بيكو" جديد لتقسيـ العرب ،صحيفة أمجاد العرب،

http://www.amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=32&id=00011410 ،2011/10/22

( )2أحمد سعيد نوفؿ ,دور إسرائيؿ في تفتيت الوطف العربي ,مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,بيروت ,2007 ,ص .53

( )3خميؿ نخمة وآخروف ،مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل، 2008 ،
ص.139
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االعتراؼ الفمسطيني ،وىو ما يفسر ىذا المطمب واإللحاح عميو ،ولو كاف األمر غير ذلؾ الختصرت

إسرائيؿ الطريؽ وأطمقت عمى نفسيا الوصؼ والتسمية التي تريدىا ،ولكف ال معنى وال قيمة لذلؾ،
االعتراؼ التي تريده ليس اعترافاً ،فاالعتراؼ قائـ ،ومنحتو منظمة التحرير الفمسطينية إلى إسرائيؿ
كدولة ،ولكف االعتراؼ ىذه المرة لو عبلقة بالحقوؽ والتنازؿ عنيا ،ولو عبلقة بالصراع وانيائو ،وىذا

ىو المضموف الحقيقي ليذا االعتراؼ الذي تريده إسرائيؿ( .)1وأنو بعد االعتراؼ المطموب بييودية
الدولة ،سنكوف أماـ مطمب االعتراؼ بييودية األرض والتاريخ ).(2
وير الباحث أنو ال تنبع المطالبة واإللحاح عمى ييودية الدولة عف مناورة تكتيكية لوضع عصا
في عجمة المفاوضات المتعطمة أصبلً فقط ،وانما تشكؿ مطمباً إستراتيجياً ىو ثمرة تحوالت بنيوية تخمط

األوراؽ وتستوجب تحميبلً مختمفاً ،وأف عمى الفمسطينييف والعرب إدراؾ مدى خطورة تداعيات االعتراؼ

بييودية "دولة إسرائيؿ" ،فعمينا أف ندرؾ مخاطر تداعياتيا ،بحشد الجيود الفمسطينية والعربية ضمف
خطط وبرامج لمواجية التحديات ،وبما يعزز صمود الشعب الفمسطيني في أرضو وقدرتو عمى التحدي.

المبحث الرابع; حدود الدعم الدولي لمطمب االعتراف "بييودية الدولة";
-2الموقف األمريكي;

أ-موقف الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن ;

إف مف استخدـ تعبير "الدولة الييودية" ،عمى مستوى السياسة الخارجية ىو وزير خارجية جورج

بوش ،كولف باوؿ في خطاب لو في عاـ  ،2001وال يذكر ىو كيؼ تسربت العبارة إلى خطابو ولماذا

دخمت الخطاب ،ولكف دفيد عبري السفير اإلسرائيمي في واشنطف آنذاؾ يذكر إنو كاف لو دور في ذلؾ،
وكاف ببؿ كمينتوف قد تحدث قبميما في كامب ديفيد عاـ  ،2000عف دولة فمسطينية تشكؿ بيتاً قومياً

لمفمسطينييف إلى جانب إسرائيؿ كدولة تشكؿ بيتاً قومياً لمييود ).(3

إف االستخداـ األمريكي الرسمي عمى أعمى مستوى لتعبير "الدولة الييودية" عند اإلشارة إلى

"إسرائيؿ" في ظؿ إدارة أمريكية تتبنى رسمياً الدعوة إلى التعايش بيف دولتيف مستقمتيف إحداىما

إسرائيمية واألخرى فمسطينية ،مما يؤدي إلى غرابة في وصؼ دولة بالنقاء الديني كأف نجعؿ مف

( )1ناجى شراب ،وراء ييودية الدولة ،موقع وكالة سما اإلخبارية ،2010/11/11 ،
http://www.samanews.com/index.php?act

( )2نضاؿ عبد العاؿ ،ييودية السماء السابعة ،موقع سحماتا،2010/10/23 ،
http://www.suhmata.com/articles169.php

( )3عزمي بشارة ،أخي اًر وليس آخ اًر  :االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ،موقع مجمة فمسطيف ،العدد ،2010/2/19 ،27
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=464
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"إسرائيؿ" دولة ييودية بينما ىي تحتوي في سكانيا مسمميف ومسيحييف أيضاً ،ولكف إسرائيؿ ومعيا
أمريكا تريد أف تعيد عمى أسس دينية في استخداـ الديف ألىداؼ سياسية (.)1

وفي  4يونيو  ،2003وبعد يوـ واحد مف لقائو القادة العرب في شرـ الشيخ ،أعمف الرئيس

األمريكي السابؽ جورج بوش في العقبة أماـ الحاضريف" :يسعدني أف أكوف ىنا مع رئيس الوزراء

شاروف ،وقد بدأت الصداقة بيف بمدينا لدى إنشاء إسرائيؿ ،الواليات المتحدة اليوـ ممتزمة بقوة ،وأنا
ممتزـ ب قوة ضماف أمف إسرائيؿ كدولة ييودية تنبض بالحياة" ،كبلـ الرئيس بوش ىو أوؿ إشارة إلى أف

"إسرائيؿ كدولة ييودية" بعد أف كانت توصؼ في اإلعبلـ وفي الدعاية السياسية إنيا الدولة الديمقراطية
الوحيدة في الشرؽ األوسط ).(2

وكتب المستشار السابؽ لشاروف دوؼ فايسغبلس مقالة في صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية

ذكر فييا أف الرئيس األمريكي جورج بوش كتب رسالة إلى شاروف في شير أبريؿ  ،2004يقوؿ فييا:
"واضح أف حبلً مناسباً لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف سيتوافر مف خبلؿ إقامة دولة فمسطينية وتوطيف
البلجئيف في داخميا وليس في "دولة إسرائيؿ" ،ويزعـ ىذا المستشار أف القبوؿ بقرار حؽ العودة ،معناه

إحداث خمؿ في الميزاف الديمغرافي ،بحيث يصبح الييود أقمية في دولة تضيع طبيعتيا الييودية،
وعندما وافؽ الرئيس بوش عمى حؽ المحافظة عمى الطبيعة الييودية إلسرائيؿ ،كاف يرفض قرار حؽ

العودة لبلجئيف الفمسطينييف ( .)3وأعمف سفير "إسرائيؿ" السابؽ في الواليات المتحدة داني أيالوف
بمنتيى الوضوح" :إف رسالة جورج بوش إلى شاروف ،والتي اعترؼ فييا بالكتؿ االستيطانية الكبيرة في

الضفة الغربية ،وعدـ عودة البلجئيف الفمسطينييف إلى إسرائيؿ ،تعتبر وثيقة أىـ مف تصريح بمفور ،ألف

ىذه الرسالة ستكوف األساس لمتوصؿ إلى أي اتفاؽ في المستقبؿ ،واعتبر الرسالة أحد أىـ اإلنجازات

أثناء فترة شاروف (.)4

ب-موقف الرئيس باراك أوباما;
أعمف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حيث قاؿ في  23سبتمبر
 ،2010إف "إسرائيؿ دولة ذات سيادة ،وانيا الوطف التاريخي لمشعب الييودي" ،ثـ لحقو الناطؽ
الرسمي باسـ و ازرة الخارجية األمريكية الذي أعمف في مؤتمر صحافي في  13أكتوبر  ،2010إف

( )1مصطفى الفقي ،الدولة الييودية ،المركز الفمسطيني لئلعبلـ ،2003/8/5،

http://www.palestine-info.com/arabic/shoonalkaian/researches/dawlah.htm

( )2إلياس فرحات ،كيؼ بدأت الدعوة إلى "ييودية" إسرائيؿ ،موقع األنباء،2011/10/11 ،

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/weeklyinternational.aspx?articleid
=233617&zoneid=263&m=0

( )3توفيؽ المديني ،مرجع سابؽ ،ص .513-512

( )4نواؼ الزرو 93،عام ًا عمى "وعد بمفور" ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،2010/11/2 ،
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=129702
75

إسرائيؿ "ىي دولة الشعب الييودي" ( .)1وفي موقؼ آخر قاؿ باراؾ أوباما" :أمف وسبلمة إسرائيؿ

عم ى رأس اىتمامات اإلدارة األمريكية ،ألف ىذا األمر الصحيح الذي يجب القياـ بو كوف إسرائيؿ
الدولة األكثر قرباً لنا ،وىي دولة صديقة ويوجد بيننا قضايا عديدة مشتركة وتعاوف مستمر" ،وأضاؼ
أوباما قائبلً" :رؤيتنا البعيدة أف تكوف إسرائيؿ ييودية آمنة وتتمتع بعبلقات جيدة مع جيرانيا العرب وأف
يعيش الييود في ىذه الدولة بسبلـ ودوف خوؼ ،ويستطيع األطفاؿ التنقؿ بحرية والصعود إلى
الحافبلت والنوـ في غرفيـ دوف خوؼ أو قمؽ ،وأف يعيشوا حياة طبيعية مف خبلؿ عبلقات طبيعية"،

وأضاؼ أوباما قائبلً ":إننا نسعى لمحفاظ عمى أمف وسبلمة إسرائيؿ مف خبلؿ بقائيا قوية في منطقة
الشرؽ األوسط ،حيث قدمت حكومتي مساعدات إلسرائيؿ أكثر مف كافة الحكومات األمريكية خبلؿ

 25عاماً الماضية" ( .)2وعندما يقؼ الرئيس األمريكي أوباما عمى منصة األمـ المتحدة أو في
الكممات التي يوجييا لمشعب األمريكي أو لمكونغرس أو لمفمسطينييف ولمعرب ويطالب صراحة أو

ضمناً باالعتراؼ "بييودية إسرائيؿ" ،فإنو بذلؾ يكوف مخالفاً لمدستور األمريكي الذي يحرـ االستناد إلى
الديف ،حيث أف إسرائيؿ تمارس العنصرية ضد مواطنييا مف غير الييود ).(3

ت-موقف نائب الرئيس األمريكي جون بايدن ;

في خطاب لنائب الرئيس األمريكي جوف بايدف ،في جامعة تؿ أبيب يوـ  11مارس ،2010قاؿ:

" إف بناء السبلـ واألمف بيف إسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطية وبيف دولة فمسطينية مستقمة قابمة لمحياة
يصب عميقاً في مصمحة إسرائيؿ ،ويصب بصورة أساسية في مصمحة األمف القومي لمواليات المتحدة

األمريكية" ،وأضاؼ قائبلً":ليس س اًر أف الحقائؽ الديمغرافية تجعؿ مف الصعب بصورة متزايدة إلسرائيؿ
أف تبقي وطناً ييودياً ودولة ديمقراطية في غياب دولة فمسطينية ،مف المطموب أيضاً إتخاذ خطوات
حقيقية تجاه حؿ الدولتيف ،بالنسبة إلسرائيؿ ،يتعمؽ األمر بالمحافظة عمى ىويتكـ وتحقيؽ األمف الذي

تستحقونو ،األمف المستداـ ،وختـ خطابو قائبلً ":شك اًر وليحميكـ اهلل ،وليحمي اهلل إسرائيؿ" (.)4
ث-موقف وزارة الخارجية األمريكية;

إف موقؼ و ازرة الخارجية األمريكية يعتبر أوضح مف موقؼ الرئاسة األمريكية ،حيث قامت وزيرة
الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتوف باستخداـ مصطمح "التزاـ أمريكا إلسرائيؿ كدولة ييودية"
( )1أنيس فوزي قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.65

( ) 2أوباما :نعمؿ ألف تكوف إسرائيؿ دولة ييودية وآمنة يعيش أطفاليا بسبلـ دوف خوؼ ،موقع العرب،2011/6/ 21،
http://www.alarab.net/Article/379174

( )3أنيس مصطفى قاسـ ،تروماف وييودية إسرائيؿ ،موقع القدس العربي،2011/10/17 ،

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C17qpt477.htm

( ) 4مجمة الدراسات الفمسطينية  ،خطاب لنائب الرئيس األمريكي ،جوف بايدف ،في جامعة تؿ أبيب  ،2010/3/11 ،العدد ،82
بيروت  ، 2010،ص. 187
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وأصبحت أوراؽ العمؿ التي تصدر عف المؤسسات البحثية في واشنطف تتعامؿ مع ىذا الموضوع

وتطرحو أماـ متخذ القرار السياسي األمريكي ( .)1المتحدث باسـ و ازرة الخارجية األمريكية فميب كرولي
في رده عمى أسئمة حوؿ طمب بنياميف نتنياىو االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" قاؿ" :لقد اعترفنا
بالطبيعة الخاصة لدولة إسرائيؿ بأنيا دولة لمشعب الييودي وأنيا دولة لمواطنيف آخريف مف ديانات

أخرى" ).(2

وأوضح عيراف ليرماف  -نائب رئيس "مجمس األمف القومي" اإلسرائيمي والذي أشغؿ في السابؽ

منصب مدير مكتب إسرائيؿ والشرؽ األوسط في "المجمس الييودي األمريكي" ،أف اإلدارة األمريكية
"ممتزمة تماماً بيوية إسرائيؿ كدولة ييودية" ،وأف موقفيا إزاء اإلطار السياسي لممفاوضات بشأف

التس وية النيائية يستند عمى ىذا االلتزاـ في كؿ ما يتعمؽ بتفسير مصطمح "دولتيف لشعبيف" ،ومنو
يشتؽ أيضاً موقفيا إزاء حؽ العودة ،أما جورج ميتشؿ المبعوث األمريكي السابؽ لعممية التسوية في

الشرؽ األوسط  ،وفي تصريح لو بعد لقاء بوزير الخارجية اإلسرائيمي أفيقدور ليبرماف في  15أبريؿ
شدد فيو عمى أف الواليات المتحدة تؤيد حبلً "تُقاـ في إطاره دولة فمسطينية تعيش بسبلـ
 ،2010فقد ّ
إلى جانب دولة إسرائيؿ الييودية" ) .(3الواليات المتحدة تعد أوضح مثؿ لتقاليد الصييونية غير

الييودية ،فقد تغمغمت األفكار العريضة لمصييونية في التفكير األمريكي والسياسة األمريكية تجاه

الشرؽ األوسط و فمسطيف منذ قياميا ،واليزاؿ ىذا االتجاه سائداً حتى يومنا ىذا ،وتشير السياسات
العامة حوؿ المشكمة الفمسطينية إلى اعتراؼ الواليات المتحدة "بحقوؽ" الييود في فمسطيف ،ومف

المستبعد جداً أف يكوف أي حؿ يقدمو الغرب لممشكمة الفمسطينية عادالً لمفمسطينييف أو لمقضية العربية،
ما لـ يتص ِد الغرب ببسالة لمطبيعة الحقيقية لمصييونية ،ويتحرر مف األفكار الصييونية الراسخة

الجذور ،واف المطموب ىو إعادة توجو سياسي لمتأثير عمى الموقؼ األمريكي المساند إلسرائيؿ(.)4
 – 3موقف االتحاد األوروبي;

إ ف أوروبا بمعظـ دوليا ىي رىينة لمواليات المتحدة األمريكية في كؿ سياساتيا الخارجية ،ذلؾ

بغض النظر عف بعض المواقؼ األوروبية المتقدمة قميبلً في بعض األحياف عف المواقؼ األمريكية

مف الصراع العربي اإلسرائيمي.

( )1جعفر فرح ،الرئاسة الميبية والدولة الييودية ،موقع سحماتا ،2010/5/8،
http:// www.suhmata.com/articles139.php

( ) 2طبلؿ بيكر ،الدعوة لبلعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية ،ترجمة عمر عاشور ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد -30
 ،31غزة ،2011 ،ص.103

( )3ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت ،في معنى الدولة الييودية ،مرجع سابؽ ،ص .157-156
( )4ريجينا الشريؼ ،مرجع سابؽ  ،ص.15
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كشفت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية عف مضموف وثيقة سرية أعدىا سفراء دوؿ االتحاد األوروبي

لدى إسرائيؿ ،توصي بجعؿ موضوع "مواطني إسرائيؿ العرب" مسألة جوىرية في الحوار بيف االتحاد
األوروبي وحكومة إسرائيؿ ،ودعت الوثيقة عمى ضرورة أف تعمؿ إسرائيؿ عمى جسر اليوة بيف الغالبية

الييودية واألقمية العربية ،كما تطرقت إلى طمب نتنياىو االعتراؼ بإسرائيؿ "كدولة ييودية" ،وجاء فييا

"ال نعتقد بأف االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية يجب أف يشكؿ بديبلً عف حمـ المساواة لجميع مواطنييا،

ومف مصمحة جميع اإلسرائيمييف عدـ رؤية إسرائيؿ ييودية ديمقراطية فقط وانما دولة متسامحة

أيضاً") .(1ودعا االتحاد األوروبي قيادات االتحاد إلى التصدي عمناً لئلجراءات اإلس ارئيمية الرامية لضـ
القدس المحتمة ،وتكريس اليوية الييودية ليا عمى حساب سكانيا الفمسطينييف ،واعتبر االتحاد

األوروبي أف ىذه اإلجراءات تغمؽ نافذة الفرص المتوفرة لتحقيؽ حؿ الدولتيف ،مشي اًر أف مف ضمف ىذه
اإلجراءات تشجيع المقدسييف وخاصة المسيحييف منيـ عمى اليجرة إلى الخارج ،ورفض تسجيؿ اآلالؼ
مف القاصريف الفمسطينييف كوف أحد أولياء أمورىـ ىو مف سكاف الضفة الغربية أو قطاع غزة ومراقبة

مضاميف الكتب المدرسية العربية في القدس المحتمة ).(2

وناقش وفد مف البرلماف األوروبي في إسرائيؿ في يوليو  ،2010مسألة ييودية "دولة إسرائيؿ" مع

نظرائيـ اإلسرائيمييف ،ومع ذلؾ لـ يتخذ االتحاد األوروبي أي موقؼ بشأف ىذه المسألة ،وكاف أقصى

موقؼ اتخذه في عاـ  ،2003عندما اعترفت المفوضية األوروبية ضمناً بالتناقض بيف الطابع الييودي
والديمقراطي لمدولة ،وقد تجنب االتحاد األوروبي اتخاذ موقؼ واضح مف ىذه المسألة ،بسبب ضرورة

عدـ معاداة إسرائيؿ ،أو ببساطة بسبب عدـ وجود اتفاؽ داخؿ االتحاد األوروبي بشأف ما ينبغي أف
يكوف عميو مثؿ ىذا الموقؼ ( .)3ويعتبر كبلً مف رئيس الوزراء اإليطالي سيمفو برلسكوني ،ورئيس

وزراء إسبانيا السابؽ خوسيو ماريا أزنار ،والرئيس البروني السابؽ الجنادرو توليدو ،مف بيف مف قدموا

تأييداً عاماً حديثاً لوضع "إسرائيؿ كدولة ييودية" ،وضمف االتحاد األوروبي اعتمد مفيوـ "دولتيف
قوميتيف" باإلجماع في مؤتمر األيروميد (األوروبي المتوسطي) عاـ 2007في لشبونة ،ففي مركز

الوكالة األوروبية لمحقوؽ األساسية ،قد عرفت إنكار حؽ الشعب الييودي في تقرير المصير بأنو

يعتبر شكؿ مف أشكاؿ معاداة السامية ،كما أف السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة السابؽ كوفي عناف حيف

مشاركتو في جمسة مجمس األمف حوؿ الشرؽ األوسط حيث دعا لحؿ "يحترـ حقوؽ البلجئيف

()1

موقع صحيفة الرياض ،وثيقة أوروبية سرية توصي بإشراؾ ممؼ "عرب  "48كمسألة جوىرية في الحوار األوروبي

اإلسرائيمي ،العدد http://www.alriyadh.com/2011/12/17/article692405.html ،2011/12/17 ،15881

( )2موقع بترا ،االتحاد األوروبي يدعو لمتصدي إلجراءات تيويد القدس المحتمة،2012/1/18 ،

http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=56186&Type=P

( )3ناتالي توسي ,االتحاد األوروبي واألقمية الفمسطينية العربية في إسرائيؿ ,ترجمة رينا جباريف ومحمد زيداف ،الشبكة األورو
متوسطية لحقوؽ اإلنساف ,بروكسؿ  , 2010 ,ص.40
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الفمسطينييف ويتساوؽ مع حؿ الدولتيف وطابع الدوؿ في المنطقة ،مثؿ ىذه التعابير تشير إلى االلتزاـ

المستمر ،مف قبؿ البعض في المجتمع الدولي عمى األقؿ ،باألساس المقبوؿ إلى وطنيف قومييف (.)1

وتمثمت أبرز المواقف األوروبية في الموقف الفرنسي حيث أعمف الرئيس الفرنسي السابؽ نيكوال

ساركوزي في  7نوفمبر  2007بواشنطف أماـ مدعوي "المجنة الييودية األمريكية" التي منحتو وساـ
"النور لغير الييود" ،بأف "أمف إسرائيؿ قريب لقمبي ..ودائماً أظف بأنيا معجزة  ..وأف عمى العالـ أف
يضمف أمف إسرائيؿ ،وستكوف فرنسا التي ىي في حمؼ مع الواليات المتحدة ،وستحارب ألجؿ أمف

إسرائيؿ في أوؿ الصفوؼ ،وأف حؿ مشكمة البلجئيف يجب أف تنحصر في حدود الدولة الفمسطينية"

) .(2واعتبر الرئيس ساركوزي إصرار إسرائيؿ عمى االعتراؼ بيا كدولة ييودية إنو "ال معنى لدولة
ييودية ألف دولة ما ليست ييودية أو كاثولوكية" ،وقاؿ ساركوزي "دولة ييودية  ..ال أعرؼ ماذا يعني

ذلؾ ،مضيفاً أف الحديث عف دولة لمشعب الييودي أمر أكثر أىمية" ،وأضاؼ "أدافع عف فكرة
الدولتيف ،أما دولة ييودية فبل معنى لذلؾ عندي" ،وبتاريخ  18يوليو  2011انتقد وزير الخارجية

الفرنسي السابؽ ،آالف جوبيو ،مفيوـ "الدولة الييودية" خبلؿ اجتماع وزاري لبلتحاد األوروبي في
بروكسؿ حوؿ احتماؿ استئناؼ عممية التسوية في الشرؽ األوسط ،وقاؿ جوبيو" :مف بيف أىـ المشاكؿ

الستئناؼ المفاوضات فكرة الدولة الييودية" مضيفاً" :بحسب عممي في إسرائيؿ اليوـ ييود ولكف ىناؾ

أيضاً عرب" ) .(3وتمثل الموقف األلماني بالمقاؿ الذي نشره "آكرت فوف–كالداف" وىو المسؤوؿ عف
السياسة الخارجية في كتمة األحزاب المحافظة ،في البوند يستاغ األلماني في  2أغسطس  ،2006في

جريدة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية تحت عنواف "االلتزاـ بجانب إسرائيؿ" ،كتب فيو ما يوضح الموقؼ

األلماني مف مسألة "ييودية الدولة" " :االلتزاـ تجاه حؽ إسرائيؿ في الوجود ىو أحد المبادئ الغير

مكتوبة لمدستور األلماني ،وإلسرائيؿ الحؽ في الحفاظ عمى ىويتيا كدولة ييودية ولمواطنييا الحؽ في
العيش ضمف حدود آمنة" ( .)4وخصصت المستشارة األلمانية أنجيبل ميركؿ جزءاً مف خطابيا في
الكونغرس األمريكي مباشرة بعد انتخابيا لمحديث عف الدولة الييودية ،ويشمؿ اتفاؽ االئتبلؼ الحكومي

األلماني الجديد عمى فقرة كاممة تؤكد التزاـ الحكومة الجديدة بمشروع الدولة الييودية ( .)5كما أكدت

أنجيبل ميركؿ ،عمى أنو يجب أف تصؿ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف إلى حؿ الدولتيف،
( )1طبلؿ بيكر ،مرجع سابؽ ،ص .104-103

"مرضية الدولة" ،الحوار المتمدف ،العدد
( )2خالد كساب محاميد ،ما ال يمكف حمو " ييودية الدولة" و "ىولوكوستية الدولة" و
ّ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119364،2007/12/23 ،2138
( )3ساركوزي :ال معنى لػ "دولة ييودية"  ..وأدافع عف فكرة الدولتيف ،موقع سندباد عصري،2011/10/19 ،
http://egysinbad1.blogspot.com/2011/10/blog-post_2647.html

( )4خالد كساب محاميد ،مرجع سابؽ .
( )5جعفر فرح ،مرجع سابؽ .
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وأكدت بقوليا" :دولة إسرائيؿ الييودية ودولة فمسطيف" ) .(1أما موقف إسبانيا الذي كاف يتمثؿ في أنيا
مف الدوؿ المؤيدة لحقوؽ الشعب الفمسطيني ،ومف الدوؿ التي تؤيد ق اررات داخؿ االتحاد األوروبي لدعـ

الفمسطينييف ،ولكف وزيرة خارجية إسبانيا ترينيداد خيمينيز كاف ليا موقؼ آخر في خطابيا أماـ األمـ
المتحدة ،وذلؾ العتبارىا بأف "إسرائيؿ ىي دولة الشعب الييودي" ،والذي يعتبر الموقؼ األوؿ إلسبانيا
باالعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،فإف ىذا الموقؼ يعتبر الفتاً مف إسبانيا ،الدولة التي تعتبرىا

إسرائيؿ مف أشد المؤيديف لمفمسطينييف ،والذي يقود مزيداً مف الدوؿ األوروبية ليذا االعتراؼ ،واعتبرت

خيمينيز حؽ العودة معقداً جداً ،وأف ببلدىا تدعـ عودة البلجئيف إلى الدولة الفمسطينية ،ولكف دوف
التأثير عمى الطابع الييودي "لدولة إسرائيؿ" ،ودوف تعريض "أمف إسرائيؿ" لمخطر بناء عمى حؿ

موضوع البلجئيف ،وأضافت أنو عمى ضوء توقيع االتفاؽ بيف الجانب الفمسطيني اإلسرائيمي ،فإف

الصراع في المنطقة ينتيي ،ويعيش الشعب الفمسطيني في دولتو المستقمة إلى جانب "دولة إسرائيؿ"
والتي تعتبرىا "دولة الشعب الييودي" ،وىذا ما يشكؿ الضمانة "األمنية" إلسرائيؿ بعد إنياء الصراع،

)(2
لتعيش ضمف شعوب المنطقة بعبلقات جيدة مع الجميع  .بينما كان الموقف الروسي معارضاً

لمطمب ييودية الدولة ،حيث كاف دورىا حاسماً في منع المجنة الرباعية الدولية مف تبني موقؼ يدعو

الفمسطينييف إلى االعتراؼ "بييودية دولة اسرائيؿ" ،في مقابؿ إقرار حدود الرابع مف يونيو ،1967

كأساس لممفاوضات مف جية ،واالمتناع عف طرح عضوية الدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة مف

جية أخرى ،واف خطورة الموقؼ يكمف في أف البياف الذي أصرت عميو واشنطف كاف سيشكؿ سابقة
باالعتراؼ "بييودية دولة إسرائيؿ" وقاؿ نبيؿ شعث رئيس مفوضية العبلقات الخارجية في حركة "فتح":
"نود أف نشيد بموقؼ روسيا ،وأف نشكر وزير خارجيتيا سيرغي الفروؼ ،والذي شكؿ موقفو حماية

ودعماً لقضيتنا الفمسطينية ).(3

وير الباحث إف إسرائيؿ الصييونية والدوؿ الغربية يرتبطاف بمجموعة مف األيديولوجيات والروابط

نتيجة تغمغؿ األساطير الصييونية في الثقافة الغربية ،مما جعؿ الصييونية مف أقوى روابط إسرائيؿ

بالغرب ،وأف الصييونية غير الييودية ال تزاؿ تشكؿ عنص اًر رئيساً في عممية صنع قرار السياسة
الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية ودوؿ أوروبا الغربية ،مما يجعمنا ندرؾ السبب وراء التأييد

األمريكي لمطمب االعتراؼ "بييودية دولة إسرائيؿ" ،وأما الموقؼ األوروبي لـ يتع ِد تغيير وجو السياسة
( )1ميركؿ :إسرائيؿ الييودية ودولة فمسطيف ،موقع رؤية،2012/1/22 ،

http://visionnews.com/arabic/news/special/64549-2012-01-22-15-22-00

( )2موقع المختصر ،إسبانيا تعترؼ بإسرائيؿ كدولة الشعب الييودي،2011/9/25 ،
http://almokhtsar.com/node/14785

( )3موقع أنباء موسكو ،موسكو عرقمت صدور بياف يعترؼ بػ "ييودية إسرائيؿ"،2011/7/13 ،
http://ar.rian.ru/aworld_politics/20110713/369390012-print.html
80

مع احتفاظيا بذات المضموف تقريباً ،وأف السياسة األوروبية تجاه القضية الفمسطينية في تراجع واضح،
منذ أصبح اليميف المحافظ يييمف عمى غالبية الحكومات في أوروبا ،وبالتالي أصبحت غالبية المواقؼ

األوروبية تصب في صالح فكرة "ييودية الدولة".
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الفصل الثالث
الموقف الفمسطيني والعربي من مطمب االعتراف "بييودية الدولة"
المبحث األول; الموقؼ الفمسطيني مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".

المبحث الثاني; المنطمقات الفمسطينية لرفض مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".

المبحث الثالث; الموقؼ العربي مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".
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مف المعموـ أنو في العاـ  ،1993جرى تبادؿ رسائؿ االعتراؼ بيف رئيس منظمة التحرير

الفمسطينية ياسر عرفات ،ورئيس الحكومة اإلسرائيمية إسحاؽ رابيف ،وقد كتب األوؿ إلى الثاني أف
المنظمة تؤكد التزاميا بػ "حؽ دولة إسرائيؿ في الوجود بسبلـ وأمف ،فضبلً عف أنو لـ يضؼ إلى ذلؾ

أوصافاً لػ "دولة إسرائيؿ كاعتبارىا دولة الشعب الييودي" ،وال حتى اعتبارىا "دولة ييودية" ،كما أف
إسرائيؿ لـ تطمب آنذاؾ إضافة ىذه األوصاؼ إلى الدولة ،ومنذ ذلؾ الحيف ،ظؿ الموقؼ الرسمي
لمنظمة التحرير الفمسطينية في عيد الرئيس ياسر عرفات مف دوف تغيير ،ذلؾ بأف إسرائيؿ ،ولحيف

وفاة الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر  ،2004لـ تشترط مطمب االعتراؼ بيا كدولة "الشعب الييودي".

المبحث األول; الموقف الفمسطيني من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

أوالً; موقف القيادة السياسية الفمسطينية من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

إف المناسبة التي طالب فييا قادة إسرائيؿ بيذا المطمب بشكؿ رسمي ،ىي في مؤتمر أنابوليس

الذي عقد في أواخر نوفمبر  ،2007وفي مؤتمر دولي لبحث عممية التسوية ،ففي كممة رئيس

الحكومة اإلسرائيمية آنذاؾ ،إييود أولمرت ،في المؤتمر ،أشار إلى أف "دولة إسرائيؿ" ييودية
وديمقراطية  ...وىي "الوطف القومي لمشعب الييودي" ،وتبعتو في ذلؾ وزيرة خارجيتو ،تسيبي ليفني،

إذ خاطبت المؤتمر بقوليا "إف دولة إسرائيؿ التي أقيمت كدولة ييودية ىي الوطف القومي لمشعب
الييودي" ،ومنذ ذلؾ الحيف ،تمسؾ القادة اإلسرائيميوف بطرح ىذا المطمب عمى المفاوض الفمسطيني،

وظؿ موقؼ الرئيس محمود عباس متماسكاً ورافضاً لمطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،ومص اًر عمى
االكتفاء برسالة االعتراؼ التي بعثيا سمفو الرئيس ياسر عرفات إلى إسحاؽ رابيف في عاـ  ،1993ولـ

َير ضرورة لمتخمي عف ذلؾ الموقؼ ،األمر الذي جعمو يحظى بتأييد واسع في صفوؼ الشعب
الفمسطيني عمى كافة المستويات ،فقد سبؽ أف رفض الدكتور صائب عريقات في مؤتمر أنابوليس عاـ

 ،2007طمب الجانب اإلسرائيمي االعتراؼ بإسرائيؿ دولة "الشعب الييودي" ،وأكد ذلؾ المستشار

السياسي لمرئيس محمود عباس حيف قاؿ ،وعمى نحو قاطع ،إف الفمسطينييف "ال يمكف أف يقبموا بشكؿ

مطمؽ االعتراؼ بييودية إسرائيؿ" ( .)1وتوجو بنياميف نتنياىو بتاريخ  28يونيو  ،2011في كممة لو

أماـ أعضاء مف الوكالة الييودية في القدس ،إلى الرئيس الفمسطيني محمود عباس مطالباً إياه بأف

يردد عمى لسانو جممة ال تتعدى كممات أربع "أنا أقبؿ دولة ييودية" ،وما لبث أف جاء الرد عمى لساف
ّ
الرئيس الفمسطيني ،في الجمسة االفتتاحية لممجمس المركزي الفمسطيني الذي عقد في راـ اهلل بتاريخ
 27يوليو ،2011تضمنت جممة قصيرة لـ تتجاوز ىي األخرى كممات أربع ،تعبر عف الرفض المطمؽ

لبلعتراؼ بالدولة الييودية ،حيث قاؿ" :لف نقبؿ بيا مطمقاً" (.)2
( )1أنيس فوزي قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.68

( )2عبد الحفيظ محارب ،ييودية الدولة ،الفكرة ،الدولة ،واشيارىا ،موقع عرب ،2011/11/29 ،48
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=87135
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يدرؾ الرئيس محمود عباس ماذا يعني االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،وما يحممو االعتراؼ مف

تداعيات سياسية عمى حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف ،ومكانة أىمنا الصامديف في أراضي عاـ
 ،1948ليذا رفض بكؿ إصرار في جميع جوالت المفاوضات االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،رغـ
كؿ اإلغراءات والمساومات التي عرضت عميو ،لذلؾ أكد أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وأماـ

المجتمع الدولي  ،ومف فوؽ أعمى منبر دولي رفضو لمدولة الييودية ،قائبلً" :بتنا نواجو بشروط جديدة

لـ يسبؽ أف طرحت عمينا سابقاً ،شروط كفيمة بتحويؿ الصراع المحتدـ في منطقتنا الممتيبة إلى صراع

ديني والى تيديد مستقبؿ مميوف ونصؼ المميوف فمسطيني مف مواطني إسرائيؿ ،وىو أمر نرفضو
بالقطع ويستحيؿ أف نقبؿ االنسياؽ إليو" ،وبذلؾ يؤكد الرئيس محمود عباس لشعبو ولؤلمة العربية

صدؽ توجياتو ،ورد عمى كؿ المزاوديف عميو ،الذيف قالوا بأنو اعترؼ "بييودية إسرائيؿ" ،إذ أف ما قالو

الرئيس حرفياً "إذا أرادت إسرائيؿ أف تعمف عف نفسيا دولة ييودية ليا ذلؾ ،أما نحف فمف نعترؼ

بذلؾ") .(1رفضت القيادة الفمسطينية "جممةً وتفصيبلً" عرض بنياميف نتنياىو القاضي بتجميد جديد
لبلستيطاف مقابؿ اعتراؼ الفمسطينييف "بييودية الدولة" ،وقاؿ الدكتور صائب عريقات لوكالة فرانس

برس" :ىذا األمر ليس لو عبلقة بعممية السبلـ وال بالتزامات إسرائيؿ التي لـ تنفذىا ،وىذا مف الجانب

الفمسطيني مرفوض جممةً وتفصيبلً" ،وأضاؼ عريقات "نرفض بشكؿ قاطع محاولة نتنياىو الربط بيف
التزاماتو التي أقرىا القانوف الدولي بعدـ القياـ بإجراءات أحادية الجانب ،وىذا المطمب الذي نرفضو

فمسطينياً" ،وأكد أف "نتنياىو عندما ُخ ِير بيف السبلـ واالستيطاف ،اختار االستيطاف ،وكؿ ىذه المناورات
مكشوفة والعالـ يحممو المسؤولية بسبب استمرار االستيطاف" ،كما قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية

نبيؿ أبو ردينة لوكالة فرانس برس في اتصاؿ ىاتفي مف عماف أف" :الموقؼ الفمسطيني العربي والدولي

واضح ،لقد تـ االعتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة إسرائيؿ سابقاً وورقة

االعتراؼ موجودة وتمت" (.)2

ثانياً; موقف فصائل منظمة التحرير الفمسطينية من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

 -2موقف حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فــتــا);

أعتبرت حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فػتػح) ،وىي العمود الفقري لمنظمة التحرير

كرس وثبت
الفمسطينية ،أف شرط االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ىو "انتياؾ لمقانوف الدولي الذي ّ
حقوؽ البلجئيف الفمسطينييف في ق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة ،وتحديداً القرار ،194ومضت

( ) 1ناىض زقوت ،قراءة سياسية في خطاب الرئيس في األمـ المتحدة ،موقع صحيفة وكالة قدس نت لؤلنباء،2011/9/30 ،
http://www.qudsnet.com/arabic/new/index.php?page=view_news&Id=200757

( )2موقع مونت كارلو الدولية ،السمطة ترفض عرض نتنياىو حوؿ ييودية "دولة إسرائيؿ" جممةً وتفصيبلً،2010/10/11 ،
http://www.france24.com/ar/ node/622149

84

حركة فتح تقوؿ في بيانيا القوي والصحيح إف "االعتراؼ بييودية إسرائيؿ ليس مخالفاً لمقانوف الدولي
فحسب ،بؿ إجازة لحرماف وتيجير مبلييف الفمسطينييف مف أراضييـ وبيوتيـ في وطنيـ التاريخي وىذا

لف يكوف أبداً" (.)1

وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي بتاريخ  12أكتوبر  ،2010إف إسرائيؿ ومف خبلؿ

اتخاذىا لق اررات عنصرية وفاشية منافية لمقوانيف الدولية ،باعتبار نفسيا دولة لمييود فقط دوف اعتبار
واحتراـ لغيرىـ مف أصحاب األدياف األخرى وتفتح الباب عمى مصراعيو أماـ التطرؼ والصراعات

الدينية والعرقية في أنحاء مختمفة مف العالـ ،والتي ستدخؿ في أتوف الحروب األىمية واالضطياد
والتطرؼ والعنصرية ،واعتبر القواسمي ،أف مثؿ ىذه الق اررات والدعوات اإلسرائيمية  ،والتي تعتبر سابقة
خطيرة في التاريخ ،تنسؼ فكرة التعايش المشترؾ بيف الشعوب  ،وتدحض بشكؿ قاطع ادعاء إسرائيؿ

بأنيا دولة تسعى إلى التعايش مع الشعوب المختمفة في المنطقة ،واستيجف القواسمي ،صمت المجتمع
الدولي ومؤسسات حقوؽ اإلنساف في العالـ ،أماـ ىذه الق اررات الخطيرة والعنصرية بحؽ الشعب

الفمسطيني ،التي تيدد األمف والسمـ العالمييف ،مطالباً بإدانة ىذه الق اررات والضغط عمى إسرائيؿ
لمتراجع عف الخطوات المدمرة (.)2

وأعمف المجمس الثوري لحركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح) في دورتو العادية الخامسة ،في راـ

اهلل ،رفضو لييودية "دولة إسرائيؿ" ،وتأييده لمواقؼ الرئيس محمود عباس إزاء عممية التسوية مع
إسرائيؿ ،وكاف الرئيس محمود عباس قد شدد في كممتو أماـ المجمس الثوري عمى أف الوقؼ الشامؿ

لبلستيطاف في كافة األراضي المحتمة عاـ  1967بما فييا القدس ،شرط ممزـ النطبلؽ المفاوضات
المباشرة ،مع التركيز عمى موضوعي الحدود واألمف ،ومعالجة قضايا الوضع النيائي األخرى ،المتمثمة
في القدس والبلجئيف واالستيطاف والمياه وقضية األسرى ،وأكد المجمس الثوري رفضو ،ما يسمي

بػ"الدولة الييودية" وأي صيغة يمكف أف تعتبر مستقببلً إسياماً بتحقيؽ ىذه الغاية ،ويجدد بذلؾ رفضو

لقياـ أي دولة عنصرية قائمة عمى الديانة ،عمبلً بالقانوف الدولي ومواثيؽ حقوؽ اإلنساف ،كما أعمف
المجمس الثوري عف تضامنو مع شعبنا الصامد المرابط في الداخؿ الفمسطيني ،باعتبارىـ أصحاب

الحؽ ،ويدعوىـ إلى مزيد مف التجذر والثبات عمى أراضييـ ،ويعمف رفضاً قاطعاً ومطمقاً ألي
محاوالت تستيدؼ تييئة أو لتشريع التبادؿ السكاني ،فبل يمكف ألحد المقامرة بذلؾ ،وال يمكف أف

تستوي معادلة أصحاب الحؽ واألرض مع عصابات المستوطنيف غير الشرعييف ) .(3وقاؿ عضو
( )1أنيس فوزي قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.68

( )2موقع وفا ،فتح :ييودية الدولة تفتح الباب أماـ التطرؼ والصراعات الدينية,2010/10/12 ،
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=87794

( )3موقع القدس ،المجمس الثوري لحركة فتح يرفض ييودية إسرائيؿ ويدعـ مواقؼ الرئيس عباس،2011/11/27 ،
http://www.alquds.com/news/article/view/id/221002
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المجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني :إف حركة فتح مع الدولة الييودية عمى أساس قرار األمـ

المتحدة رقـ  181الصادر في عاـ  ،1947وليس وفؽ تقسيمات عاـ  ،1967وأضاؼ :ال يمكف
القبوؿ بالدولة الييودية ،ألنو ليس مف حؽ إسرائيؿ المطالبة بدولة ييودية قامت عمى أنقاض فمسطيف،

منيـ مف استوطنوا في فمسطيف وال يحؽ ليـ تحت أي ظرؼ مف الظروؼ المطالبة بدولة ييودية ،بؿ

عمييـ أف يدعوا إلى دولة ديمقراطية يعيش فييا العرب والييود معاً وبديمقراطية (.)1
 -3موقف الجبية الشعبية لتحرير فمسطين;

وصؼ األميف لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف النائب أحمد سعدات ،في رسالة لو مف داخؿ سجف

عسقبلف ،وجييا إلى المجنة التحضيرية لميوـ الوطني الفمسطيني في السويد أف أطروحة "دولتيف
لشعبيف" التي يجرى ترديدىا "كأصناـ" لمعبادة بأنيا فتحت الباب أماـ المطالبة باالعتراؼ "بإسرائيؿ

كدولة ييودية" ،األمر الذي ال ييدد فقط حقنا بالعودة ،بؿ أيضاً بوجود جماىير شعبنا في الجزء

المحتؿ مف فمسطيف عاـ  1948عمى األرض التي ولدوا وتمسكوا فييا ،وأكد سعدات أف إنياء الصراع

التاريخي والموضوعي مع االحتبلؿ ،ال يمكف أف يكوف إال بإنياء الكياف الصييوني واقامة فمسطيف

الديمقراطية وانجاز حؽ العودة ( .)2وقاؿ الناطؽ االعبلمي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،يوـ
االثنيف الموافؽ  11اكتوبر  :2010إف قرار الحكومة اإلسرائيمية بالمصادقة عمى قانوف قسـ الوالء
إلسرائيؿ باعتبارىا دولة الييود ،إنما ىو دليؿ جديد عمى العنصرية ،وأف مف شأف ىذا القرار أف ُيعري

ادعاءات إسرائيؿ المستمرة وتغنييا بالديمقراطية ،ويفضح مناصرييا وداعمييا الدولييف ويضعيـ عمى
محؾ ادعاءاتيـ حوؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف (.)3
 -4موقف الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين;
في مقاؿ لمسيد نايؼ حواتمة األميف العاـ لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف بعنواف "وجود

إسرائيؿ حؽ تاريخي أـ أمر واقع" ،قاؿ فيو :اإلسرائيميوف واألمريكيوف يروف بأف السبلـ لف يتحقؽ مف

خبلؿ "االعتراؼ الواقعي بوجود "دولة إسرائيؿ" مف قبؿ الدوؿ العربية والفمسطينييف ،ألف ىذا االعتراؼ
غير ٍ
كاؼ وال يغمؽ ممؼ النزاع بشكؿ مبدئي ونيائي كونو يقوـ عمى أساس األخذ بموازيف القوى

القائمة حالياً ،والتي بتغيرىا سيفتح ممؼ الصراع مف جديد ،لذلؾ حسب رأييـ فإف أي مدخؿ لحؿ
مبدئي قابؿ لمحياة ىو اعتراؼ العرب والفمسطينييف بييودية "دولة إسرائيؿ" ،وذلؾ ال يكوف إال عبر

( )1المدني نحف مع الدولة الييودية عمى أساس قرار التقسيـ ،موقع مدونات أميف،2011/5/20 ،
http://blog.amin.org/najeebfarraj/2011/05/20

( ) 2سعدات :أطروحة الدولتيف فتحت الباب لممطالبة بييودية الدولة ،وىددت حقنا بالعودة ،موقع أجراس العودة،2009/5/30 ،
http://www.ajras.org/?page=show_details&table=table_149&Id=301

( )3موقع القدس ،الشعبية :قسـ الوالء إلسرائيؿ دولة ييودية دليؿ عمى العنصرية،2010/10/11 ،
http://www.alquds.com/news/article/view/id/209939
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االعتراؼ باألسطورة التوراتية ،وبذلؾ تصبح الحركة الصييونية حركة تحرر قادت الشعب الييودي

لبلستقبلؿ ،وىذا يتطمب باإلضافة إلى إسقاط صفة التحرر عف الحركة الوطنية الفمسطينية ووقؼ
التحريض ،وتغيير المناىج الدراسية العربية والفمسطينية ،وخصوصاً مناىج التربية الدينية والتاريخ التي
تحض عمى المقاومة ،بمعنى آخر المطموب عممية تزييؼ لمتاريخ عبر عممية غسؿ دماغ شاممة،

وشطب لمذاكرة ،واسقاط حؽ العودة مف معادلة الصراع (.)1

ثالثاً; موقف الفصائل اإلسالمية الفمسطينية من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

 -2موقف حركة المقاومة اإلسالمية (حماس);

أكد الدكتور صبلح البردويؿ ،الناطؽ باسـ كتمة "اإلصبلح والتغيير" في المجمس

التشريعي

الفمسطيني في رده عمى حديث الرئيس اإلسرائيمي عف مبدأ الدولة الييودية ،وقاؿ" :الحديث عف دولة
صييونية أمر خطير لمغاية بالنسبة إلينا كشعب فمسطيني ،ألنيا تعني عممياً أنو يحؽ ليذه الدولة طرد

مميوف ونصؼ المميوف مف الفمسطينييف الموجوديف في األراضي المحتمة لعاـ  ،1948ويعني أيضاً أنو
ال يحؽ لواحد مف المبلييف الستة مف الفمسطينييف البلجئيف الموزعيف عمى الشتات أف يعود إلى

أرضو ،وىو يعني أيضاً أف القدس لف يدخميا أحد مف الفمسطينييف ) .(2وأكد خالد مشعؿ رئيس المكتب
السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية حماس لو في دمشؽ بتاريخ  27يونيو ،2009رفضو لفكرة "ييودية

إسرائيؿ" وقاؿ :إنيا تعني التخمي بحؽ ستة مبلييف الجئ فمسطيني في العودة إلى وطنيـ فيما أصبح
اآلف إسرائيؿ ،وأضاؼ مشعؿ :نؤكد عمى رفضنا لما يسمى "بييودية إسرائيؿ" ،ونحذر مف أي تساىؿ
فمسطيني أو عربي إزاءىا ،إف دعوة قادة إسرائيؿ إلى "ييودية الدولة" ىي دعوة عنصرية ،ال تختمؼ

عف الدعوات الفاشية اإليطالية والنازية اليتمرية التي رفضيا العالـ وتجاوزىا الزماف ).(3

ورفضت حركة المقاومة اإلسبلمية (حماس) حديث بنياميف نتنياىو أماـ الجمعية العامة لؤلمـ

المتحدة عف ضرورة اعتراؼ الفمسطينييف "بإسرائيؿ دولة ييودية" ،قاؿ المتحدث باسـ حركة حماس،

سامي أبو زىري" :نحف لسنا غزاة مف الخارج ،أجدادنا سكنوا ىذه األرض ،واف فمسطيف ىي وطف

األجداد واآلباء وستبقى أرضنا فمسطينية وعربية واسبلمية ،ولف تكوف أرضاً ييودية ميما كانت

التضحيات" (.)4

( ) 1نايؼ حواتمة" ،وجود إسرائيؿ حؽ تاريخي ...أـ أمر واقع"؟ ،موقع جريدة الشرؽ األوسط ،جريدة العرب الدولية ،العدد
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=179652&issueno=8983 ،2003/7/8983،3

()2

موقع الفف أونبليف ،حماس التفاوض عمى أساس دولة ييودية مقابؿ فمسطينية مؤامرة،2007/11/14 ،

http://alfanonline.moheet.com/show_news.aspx?nid=54483&pg=16

( )3خالد مشعؿ :خطاب نتنياىو مرفوض جممةً وتفصيبلً ،موقع أربياف بزنس العربي ،2009/6/27 ،

http://arabic.arabianbusiness.com/society/politics-economics/2009/jun/27/23548

( )4موقع صحيفة العرب القطرية ،حماس ترد عمى نتنياىو برفض ييودية الدولة،2009/9/26 ،

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=98709&issueNo=645&secId=15
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 -3موقف حركة الجياد اإلسالمي;
في رد أبو عماد الرفاعي ممثؿ حركة الجياد اإلسبلمي في لبناف عمى سؤاؿ "كيؼ تنظروف إلى

خطورة حكومة نتنياىو عمى الشعب الفمسطيني وتحديداً عمى فمسطينيي عاـ  ،1948وخصوصاً أنو
طالب الرئيس الفمسطيني محمود عباس باالعتراؼ بييودية الدولة؟" فأجاب :إف خطورة ىذا االعتراؼ

ىو إسقاط لحؽ العودة وفي منحو لمكياف الصييوني الحؽ في كيفية التخمص مف الفمسطينييف المقيميف

داخؿ وطنيـ األصمي ،وفي محاولة إلنتاج نكبة تيجير جديدة ،وقد يكوف مناسباً ىنا أف ندؽ ناقوس
الخطر الحقيقي الذي بات ييدد فمسطينيي عاـ  1948فالقادـ خطير ،وعمى السمطة الوطنية

الفمسطينية أف تعي مغبة االنجرار إلى ىذا الفخ ) .(1وعف رؤيتو لما يجري في القدس مف تيويد لممدينة
المقدسة ،ومف استيداؼ بيدـ الحجر وترحيؿ البشر قاؿ الدكتور رمضاف شمح :ىو بكؿ معنى الكممة
تطيير عرقي ،ولكف األىـ مف التوصيؼ ىو مغزى ما يجري في القدس ،أنا أعتقد أف ما تتعرض لو

القدس مف حمى استيطاف وتيويد اآلف ،يعكس موقؼ نتنياىو مف عممية التسوية وصيغة حؿ الدولتيف،
نتنياىو يريد أف يغمؽ ممؼ القدس ،ويريد أف يضيؼ شرطاً جديداً إضافة إلى شروطو المعيودة ،وعمى

رأسيا "ييودية الدولة" ،إنو ال تنازؿ إسرائيمي عف القدس في أية تسوية ،بما في ذلؾ المسجد األقصى
ألنو في عقيدتيـ يسمى جبؿ الييكؿ ،ويعتقدوف أنو ال بد أف يأتي الوقت الذي ييدـ فيو المسجد

األقصى ويبنى الييكؿ ( .)2واعتبر االتحاد اإلسبلمي اإلطار النقابي لحركة الجياد اإلسبلمي في

فمسطيف ،خبلؿ بياف لو بمناسبة الذكرى المشئومة لوعد بمفور أف االعتراؼ بػ "ييودية الدولة" أخطر

مف تصريح بمفور ومحاكمة لتاريخنا ونضاالت شعبنا ).(3

رابعاً; موقف الفمسطينيين داخل الخط األخضر من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

 -2موقف لجنة المتابعة العميا لفمسطينيي عام;2:59

أقرت لجنة المتابعة العميا لفمسطينيي عاـ  ،1948إصدار موقؼ جماعي وحدوي ،يشكؿ وثيقة
مشتركة ،لمجماىير العربية الفمسطينية وقيادتيا في الداخؿ ،يرفض "ييودية الدولة" وقاؿ رئيس المجنة

شوقي خطيب ،إف وثيقة التصور المستقبمي التي أصدرتيا المجنة تضمنت موقفاً رافضاً "لييودية

الدولة"  ،أما النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي محمد بركة ،فقاؿ إف ىذا المطمب يستوجب منا
موقفاً موحداً ،ألننا نحف أوؿ المتضرريف مف ىذا التعريؼ ،ويطعف بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوؽ،
( )1الحاج أبو عماد الرفاعي ممثؿ حركة الجياد اإلسبلمي في لبناف وحديث خاص لصحيفة "مع الحديث" ،موقع أصوات نساء
فمسطينياتhttp://aswatgroup.net/forum/lindex.php?tople=319805 ،2009/7/13 ،

( )2شمح :مساع سعودية وقطرية لممصالحة الفمسطينية ،موقع شبكة الميندس المسمـ،2010/8/4 ،
http://www.muslimenglineer.info/vb/showthreadphp?t=30680

()3

موقع

دنيا

الوطف،

االتحاد

اإلسبلمي

وعد

يعتبر

بمفور

المشئوـ

خطأ

تاريخي

http;//www.alwatanvoice.com/Arabic/news/2011/11/02/201473.html ،2011/11/2
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وجريمة

كبرى،

ويفتح الباب عمى مصراعيو لشرعنة دولية لمتبادؿ السكاني والتيجير ،وقاؿ رئيس مجمس الجبية
الديمقراطية لمسبلـ والمساواة محمد نفاع ،إف إسرائيؿ قامت في أعقاب تيجير الشعب الفمسطيني مف

وطنو عاـ  ،1948ولذلؾ فإف "ييوديتيا" تستند إلى ىذا الجرـ التاريخي ،كما تعمف إسرائيؿ أنيا قامت
وفؽ قرار األمـ المتحدة القاضي بإقامة دولتيف ،وطالما لـ تقـ الدولة الفمسطينية ،فإف الحديث عف

تعريؼ الوضع النيائي ىو أمر مرفوض ،أما االدعاء اإلسرائيمي بأنيـ يستندوف إلى قرار التقسيـ في
اعتماد مصطمح "ييودية الدولة" ،فإف ىذا االدعاء يجب أف يستدعي بالتالي األخذ بقرار التقسيـ في

كؿ تفصيبلتو ،وقاؿ النائب جماؿ زحالقة ،مف التجمع الوطني الديمقراطي ،نرفض مبدئياً ىذا التعريؼ
وبطبيعة الحاؿ نرفض إدراجو في المفاوضات ،وقاؿ النائب طمب الصانع ،مف الحزب الديمقراطي

العربي "إف ما تطمبو الحكومة اإلسرائيمية مف اعتراؼ "بييودية الدولة" ،لو انعكاس سمبي عمينا نحف

المواطنيف العرب في الداخؿ ،وليذا مف الضروري أف يكوف لفمسطينيي عاـ  1948موقفاً موحداً في

ىذا الشأف لمواجيتو" ،وقاؿ سكرتير عاـ حركة "أبناء البمد" رجا شحادة أف إسرائيؿ تريد انتزاع اعتراؼ

فمسطيني وعربي بييودية دولتيا ،وذلؾ فإف المطموب مف الجانب الفمسطيني رفض ىذا المطمب رفضاً

قاطعاً ،وعدـ الموافقة عمى مجرد مناقشتو ،وأكد شحادة أف فمسطينيي عاـ  1948عمموا عمى صياغة
وثيقة مناىضة لممسعى الصييوني ،وسترسؿ إلى الحكومة الصييونية والسمطة الوطنية الفمسطينية

وجامعة الدوؿ العربية وىيئة األمـ المتحدة" ،لنقوؿ ليـ وبشكؿ واضح ال لبس فيو ،إف فمسطينيي عاـ

 1948يرفضوف مبدئياً وسياسياً االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،ألف  %20مف سكانيا ىـ مف
العرب" ،وأضاؼ أف "إسرائيؿ قد تمجأ لبلنتقاـ مف فمسطينيي عاـ 1948عمى خمفية موقفيـ المناىض

لبلعتراؼ بييوديتيا ،وانيـ ال يستغربوف ،ألف إسرائيؿ دولة عنصرية بكؿ معنى الكممة" ،مشي اًر إلى
إنيـ يأخذوف بعيف االعتبار كؿ االحتماالت العممية لردة الفعؿ الصييونية عمى موقفيـ الرافض

لبلعتراؼ "بييودية الدولة" (.)1

كما أكد نديـ روحانا مدير مركز مدى الكرمؿ في حيفا ،إف قبوؿ "إسرائيؿ" كدولة ييودية ،سيؤدي

إلى طرد جماعي لفمسطينيي الداخؿ وسيعرضيـ لعنؼ شبيو بما حصؿ لمفمسطينييف عاـ ،1948
وأضاؼ روحانا ":إف مطالبة الفمسطينييف بالمساواة داخؿ الدولة الييودية والحقوؽ الجماعية سيمقي

جواباً إسرائيمياً مفاده أف ىناؾ دولة فمسطينية لمفمسطينييف ومف ال يعجبو فميرحؿ فو اًر إلى ىذه الدولة،
وقد يتطور ىذا الموقؼ إلى مواقؼ خطيرة قد تؤدى في ظروؼ معينة إلى طرد الفمسطينييف مف

منازليـ ومدنيـ" ،وأضاؼ إف االعتراؼ "بإسرائيؿ كدولة ييودية" ىو ليس شأف إسرائيمي داخمي ،إنما
ىو شأف فمسطيني ،ألف االعتراؼ "بإسرائيؿ كدولة ييودية" سواء مف قبميا أو مف اآلخريف ،سيكوف لو
إسقاطات بعيدة المدى عمى القضية الفمسطينية ،بتاريخيا وروايتيا ومستقبميا ،إضافة إلى فمسطينيي
( )1موقع شامؿ نت ،فمسطينيو اؿ  ،48االعتراؼ بييودية الكياف مقدمة لتيجيرنا بإسقاط حؽ العودة،2007/11/29 ،
http://www.shamela.net/vb/t305335
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الداخؿ والشتات ألف المسألة تتعمؽ باليوية الوطنية الفمسطينية ،واعتبر أنو لو قبؿ الفمسطينيوف بمطمب

"ييودية الدولة" ،فمف يكوف ذلؾ نياية المطالب اإلسرائيمية ،مبيناً أف ىذا المطمب بات حجر األساس
في المفاوضات مع الفمسطينييف ،أما حنيف الزغبي العضو العربي في الكنيست اإلسرائيمي قالت" :إف

مفيوـ الدولة الييودية ،يعطي شرعية لمشروع صييوني يسمب األرض والوطف والعبلقة بينيما ،ويقوؿ

لفمسطيني ي الداخؿ إف ىذا الوطف ليس وطنكـ" ،وأضافت "إف ىذا االعتراؼ يعني التنازؿ عف النضاؿ
الفمسطيني ،ويعتبر انيزاـ تاريخي وسياسي" ،وكما أكدت أف الفمسطينييف أينما كانوا ،يطالبوف بحقوؽ

قومية ومدنية وال يستطيعوف التنازؿ عف وطنيـ مقابؿ مشروع صييوني يقوؿ إف ىذا الوطف حصري
لمييود( .)1وأكد الدكتور أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي عف الحركة العربية
لمتغيير ،أف نتنياىو ىو شخص مخادع يحاوؿ تنظيـ االحتبلؿ وال يسعى إلى تحقيؽ السبلـ ،وأكد

أيضاً عمى أف "ييودية الدولة" تيدؼ إلى سمخ فمسطينيي الداخؿ عف ىويتيـ وتيجيرىـ عف أرضيـ،

وشرعنة الرواية اإلسرائيمية حوؿ النكبة ،وشطب الرواية التاريخية لمشعب الفمسطيني ،وقاؿ ":إنو ال

يمكف أف نقبؿ "ييودية الدولة" وأف نقبؿ مف مياجر فاشي اسمو ليبرماف أف يطردنا مف ببلدنا"،
وأضاؼ قائبلً" :أننا لـ نسرؽ أرض أحد ولـ ِ
نأت مياجريف إلى ىنا" ،واذا كاف ال بد أف يرحؿ أحد،

فميرحؿ مف أتى مياج اًر وليترؾ األرض لسكانيا األصمييف" ).(2

وتحدث محمد زيداف رئيس لجنة المتابعة العربية في إسرائيؿ ،عف محاولة إسرائيؿ مسح التاريخ

الفمسطيني لعرب الداخؿ مف خبلؿ سف قوانيف مختمفة تشرعف "ييودية الدولة" ،وتنتزع مف العرب

حقوقيـ في األرض ،وقاؿ" :لكف ىذه أرضنا ونحف أصحاب األرض الحقيقيوف ولف نخرج منيا بؿ

سنموت فييا" ،وأكد زيداف أف نظرة إسرائيؿ لف تتغير منذ عاـ  1948وحتى اليوـ ،ولكف مف تغير ىو
نحف ،قد بدأت إسرائيؿ تشعر بأننا خطر عمى "ييودية الدولة" مف ناحية ديمغرافية ،فعممنا عمى

صياغة مواقؼ جديدة واضحة ،مثؿ :اليوية الوطنية والقومية مف خبلؿ لجاف فاعمة ،تقاوـ الفكر
الصييوني الذ ي ييدؼ إلى تحويؿ ىذه الدولة إلى ييودية ،فعممت إسرائيؿ عمى سف قانوف منع إحياء
ذكرى النكبة ،وقوانيف عنصرية أخرى ( .)3كما قررت لجنة المتابعة العربية في إسرائيؿ اتخاذ العديد مف

الخطوات لمواجية قرار الحكومة اإلسرائيمية بتعديؿ قانوف الجنسية واشتراط الحصوؿ عمييا باإلقرار بأف
"إسرائيؿ دولة ييودية ديمقراطية" ،ومف أىـ ىذه الخطوات كاف أبرزىا اعتماد عريضة وقيادة حممة

( )1روحانا :االعتراؼ بييودية إسرائيؿ يعني طرد فمسطيني الداخؿ ،موقع قدس نت لؤلنباء،2011/11/18 ،
http://qudsnet.com/arabic/new/index.php?page=view_news&Id=205355

()2النائب الطيبي يؤكد أف نتنياىو مخادع ويحاوؿ إعادة تنظيـ االحتبلؿ ،موقع بوابة جنيف،2010/11/7 ،
http://www.jeningate.com/ar/showart.php?id=1311

( )3مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات" ،الداخؿ الفمسطيني في مواجية ييودية الدولة" ،بيروت،2010/2/18 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4568.html
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توقيعات ترفض "ييودية الدولة" والتوجو بمذكرة لممحافؿ الدولية حوؿ موقؼ الجماىير العربية الرافض

"لييودية الدولة" ،وأقرت كذلؾ ضرورة العمؿ عمى حشد الجماىير العربية لمواجية التوجيات اإلسرائيمية
الجديدة ،وشددت عمى رفضيا "ييودية الدولة والوالء" ومحاولة إسرائيؿ اشتراط وربط "االعتراؼ"

بالمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،لما لو مف تداعيات إستراتيجية خطيرة عمى القضية الفمسطينية

وعمى وجود ومكانة وحقوؽ العرب في إسرائيؿ (.)1

 -3موقف الحركة اإلسالمية لفمسطينيي عام ;2:59
أوضح الشيخ رائد صبلح رئيس الحركة اإلسبلمية لفمسطينيي عاـ  ،1948خبلؿ خطبة يوـ

الجمعة في مدينة أـ الفحـ بتاريخ  24يوليو 2009قائبلً" :يا أيتيا المؤسسة اإلسرائيمية حاولتـ
وتحاولوف تحت اسـ القانوف بأف تفرضوا االعتراؼ "بييودية الدولة" ،ونحف صريحوف معكـ فمف نعترؼ

"بييودية الدولة" فافعموا ما شئتـ واىدموا ما شئتـ ،فمف ننسمخ عف جمودنا ولف نساوـ عمى وجودنا
الحضاري اإلسبلمي ،وأضاؼ الشيخ رائد قائبلً" :أنتـ تحاولوف عبثاً يا أيتيا المؤسسة اإلسرائيمية ،فيذه

األرض كانت وستبقى تتكمـ العربية ،وأضاؼ قائبلً" :ميما تحاولوف مف تيويد وعبرنة لؤلسماء فمف
تنفعكـ محاوالتكـ ،وستبقى جميع المسميات راسخة شامخة صامدة تتكمـ العربية ،فكؿ محاوالتكـ

خسراف وفشؿ" ،وكما تحدث حوؿ شطب اسـ النكبة مف الكتب الدراسية قائبلً" :أيتيا المؤسسة
اإلسرائيمية إنكـ تعيشوف أجواء مسعورة أخطر مف أنفمون از الخنازير ،قد تشطبوف اسـ النكبة مف كتاب

أو صحيفة  ،فيؿ تظنوف إننا سنتنازؿ عف النكبة؟ !! ،وأضاؼ قائبلً" :عمر حقنا أطوؿ مف عمركـ
وسينتصر عمى ظممكـ وعمى ىدمكـ ،فنحف ىنا باقوف ما بقي الزعتر والزيتوف" ).(2

وىكذا ير الباحث أف جميع الفمسطينييف عمى اختبلؼ أماكف تواجدىـ وعمى اختبلؼ انتماءاتيـ
السياسية متمسكوف برفض االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،ورفض استئناؼ المفاوضات ما لـ تمتزـ
إسرائيؿ بالوقؼ التاـ لمنشاطات االستيطانية كافة ،واحتراـ ق اررات الشرعية الدولية كمرجعية ممزمة

لعممية التسوية ،فاالعتراؼ الذي تريد إسرائيؿ انتزاعو مف الفمسطينييف والعرب والعالـ باعتبار "إسرائيؿ
دولة الشعب الييودي" ،ليس مسألة شكمية ،وانما مسألة لو تداعياتيا الخطيرة عمى مستقبؿ عممية

التسوية في الشرؽ األوسط.

()1

موقع الحزب التقدمي االشتراكي ،لجنة المتابعة العربية في إسرائيؿ تقر خطوات لمواجية قانوف "ييودية الدولة"،

،2010/10/15

http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabid=199&articleType=ArticleView&articleId=50009

( )2الشيخ رائد صبلح" :إىدموا ما شئتـ فمف نعترؼ بييودية الدولة" ،موقع أـ الفحـ نت،2009/7/24 ،
http://www.um-elfahem.net/content/2009/07/24/1002
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المبحث الثاني; المنطمقات الفمسطينية لرفض مطمب االعتراف "بييودية الدولة ";
يرى الفمسطينيوف أف إصرار إسرائيؿ والحاحيا عمى مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" ،لو تداعياتو

الخطيرة عمى مجمؿ قضايا عممية التسوية السياسية في الشرؽ األوسط ،وىو ما يجعؿ الفمسطينييف

يرفضوف االعتراؼ "بييودية الدولة" .وميما يكن من أمر فإنو يمكن حصر أسباب رفض الفمسطينيين

لالعتراف "بييودية دولة " في النقاط التالية ;
-2إلغاء حق عودة الالجئين الفمسطينيين ;

تيدؼ إسرائيؿ إلعطائيا الحؽ في البحث عف أمف دولتيا وفؽ منطؽ "دولة آمنة لمييود" ،مما

يعني تبرير رفض العودة لحدود عاـ  ،1967باعتبارىا حدوداً غير آمنة ،واقامة دولة فمسطينية
بالشروط التي يضعيا نتنياىو ،كما يعني االعتراؼ بالدولة الييودية تحريـ عودة البلجئيف الفمسطينييف
إلى أرضيـ التي طردوا منيا بالقوة عاـ  ،1948وبالتالي إلغاء القرار رقـ  181الذي أصدرتو األمـ

المتحدة عاـ  1947والقاضي بتقسيـ فمسطيف كميا بيف الفمسطينييف والييود ،كما يعني إلغاء القرار رقـ
 194الصادر عاـ  1948والقاضي بحؽ البلجئيف الفمسطينييف في العودة إلى وطنيـ ،وبالتالي تسييؿ

ميمة قادة إسرائيؿ في جمب أكبر عدد ممكف مف ييود العالـ لتحقيؽ سيناريو دولة "إسرائيؿ النقية"،

كما ييدؼ االعتراؼ إلى التنازؿ عف الحقوؽ الفمسطينية في القدس ،واعطاء إسرائيؿ الحؽ التاـ في
المدينة ،وىذا االعتراؼ يعطى إلسرائيؿ الحؽ في البحث عف تحقيؽ األمف المطمؽ ،وىو ما يستمزـ
معو تكثيؼ االستيطاف في الضفة الغربية وتيويد القدس وتعديؿ مسار الجدار العازؿ ليقضـ أكبر قدر

ممكف مف األراضي الفمسطينية (.)1

إف اليدؼ العممي لفكرة "ييودية الدولة" وتحوليا مف تعريؼ ذاتي إلى مفيوـ في العبلقات

الدولية ،وفي عممية التسوية ىو إقصاء حؽ البلجئيف الفمسطينييف في العودة كمياً ،واخضاع شرعيتو

الدولية بوضع مبدأ آخر متفؽ عميو بيف األطراؼ ىو مبدأ "دولتيف لشعبيف" فوؽ مبدأ حؽ العودة،

وطبعاً يترتب عمى مثؿ ىذا االعتراؼ تفيـ لمخاوؼ إسرائيؿ الديمغرافية حتى مف المواطنيف العرب
فييا  ،ووضعيا في تناقض مع فكرة المساواة والديمقراطية ،ولكف األمر األعمؽ ىو طموح إسرائيؿ إلى

أف يتحوؿ االعتراؼ بيا إلى اعتراؼ بالصييونية ،وبالتالي يتحوؿ االعتراؼ العربي مف اعتراؼ واقعي

إلى اعتراؼ مبدئي بشرعيتيا التاريخية ،وبالتالي ىذا يعني أنيا كانت تاريخياً عمى حؽ ،والعرب عمى

خطأ ،وفيما عدا نفيو حؽ العودة فإف مثؿ ىذا االعتراؼ ،إذا حدث ،ىو إنجاز سياسي معنوي ثقافي
يعادؿ إقامة "دولة إسرائيؿ" ال في الواقع الممموس فحسب ،بؿ في الثقافة والفكر السياسي أيضاً(.)2

( ) 1إبراىيـ غالى ،دراسة " :ييودية" إسرائيؿ ..بيف الصييونية الدينية واألمنية ،موقع أفاؽ اإلخبارية ، 2011/12/18 ،
http://www.afaqnews.com/_story.php?language_id

( )2عزمي بشارة ،دوافع إسرائيؿ إلى االعتراؼ بيا دولة ييودية ،مرجع سابؽ ،ص.6-5
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إف فكرة الدولة القومية الييودية يشكؿ وجودىا شرطاً في منتيى األىمية لضماف أمف الييود الذيف

يعيشوف فييا ،والستمرار وجود وازدىار الثقافة الييودية عمى اختبلؼ أطيافيا ،وأحد الشروط األساسية
لوجود الدولة الييودية ىو أف تتواجد فييا أغمبية ييودية مستقرة وثابتة ،وىذا اليدؼ يستوجب تعييف
حدود الدولة عمى نحو ال تسيطر فيو عمى تجمع كبير مف الفمسطينييف ،إضافة إلى قدرة الدولة

الييودية عمى التحكـ بحركة اليجرية إلييا ،فإف مطالبة إسرائيؿ باالعتراؼ بحؽ عودة البلجئيف
الفمسطينييف إلى داخؿ حدودىا ،يجردىا مف السيادة ،ويضر بالقدرة عمى مواصمة الحفاظ عمى وجود

الدولة الييودية ).(1

-3إضفاء الشرعية القانونية عمى عنصرية "إسرائيل" تجاه فمسطينيي عام ; 2:59
إف اعبلف الوالء إلسرائيؿ كدولة ييودية سيترتب عميو تداعيات عدة ومنيا :

 إف التصريح بالوالء "لدولة ييودية" ،كشرط مسبؽ لنيؿ المواطنة ،ال يتيح المساواة في الحقوؽ
االجتماعية والسياسية الكاممة لكؿ مواطني إسرائيؿ بدوف فرؽ في الديف ،وال يمنح مواطنة

كاممة ومتساوية لسكاف إسرائيؿ غير الييود .

 تكريس التمييز ضد فمسطينيي عاـ  ،1948وقوننة ىذا التمييز في قوانيف الدولة .
 رفع منسوب التوتر والنزاع بيف األغمبية الييودية وفمسطينيي عاـ  1948في إسرائيؿ .

 إقصاء وتحييد أبناء فمسطينيي عاـ  1948مف المشاركة التامة والفعالة في مجمؿ النشاط
الحياتي واالجتماعي والسياسي والعاـ في إسرائيؿ.

 إلحاؽ ضرر بالغ وواسع في أسس النظاـ الديمقراطي في إسرائيؿ ،فمف جية أولى يطمب تقديـ
قسـ الوالء لمديف ،بيدؼ الفوز بحقوؽ مواطف أساسية وىذا ال يتساوى مع أسس النظاـ

الديمقراطي المبني والمؤسس عمى التعددية وحرية العبادة والفكر ،ومف جية ثانية فإف ىذه
الخطوة التي تُنتقص مف الديمقراطية التي "تأسست عمييا إسرائيؿ" (وفؽ ادعاء آباء الصييونية
ومؤسسي الدولة) ،وال تضمف وجودىا كدولة ييودية .

 إسرائيؿ تعرؼ أف فمسطينيي عاـ  1948فييا لف يكونوا عمى استعداد لمتوقيع عمى تصريح
الوالء ،ألف اإلعبلف عف دولة ييودية سيؤدي إلى سياسيات اإلىماؿ والتمييز ضدىـ.

 طرح مسألة والء فمسطينيي عاـ  1948في إسرائيؿ ووضع عبلمات استفياـ حوؿ والئيـ
لمدولة ،ىي مسألة سياسية بحتة ،ستؤدي إلى غمياف في الشارع العربي في إسرائيؿ .

 ستدفع عممية إقرار القانوف إلى فرض عقوبات عمى فمسطينيي عاـ  1948في إسرائيؿ ومنيا
ستتمسؾ الحكومة برفض منح المواطنة ليـ ،مما سيؤدى إلى طرح مشاريع ترحيؿ ضدىـ .

( )1روت غابيزوف ,ىؿ يمكف تبرير وجود الدولة الييودية ,مجمة قضايا إسرائيمية "مدار"" ,العدد  ,9راـ اهلل ,2003،ص.63-53
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 يرى الكثيروف في األوساط األكاديمية والحقوقية والسياسية في إسرائيؿ أف ىذه القوانيف لف
تُظير إسرائيؿ بمظير محترـ في العالـ ،وستزيد مف انغبلقيا وتقمؿ مف مؤيدي إسرائيؿ .
 إف فمسطينيي عاـ  1948في إسرائيؿ لـ يقبموا بإسرائيؿ كدولة ييودية ،ألنيـ يميموف إلى

التمسؾ بالمبدأ الديمقراطي ،عمى اعتبار أف الدولة لكؿ المواطنيف فييا وليست حك اًر عمى أحد،
وىذا ما ال تقبؿ بو إسرائيؿ مف منطمؽ خوفيا عمى فقداف األغمبية الديمغرافية .

 إف فمسطينيي عاـ  1948في إسرائيؿ يرفضوف قبوؿ قانوف قسـ الوالء كشرط الحصوؿ عمى
المواطنة ،مف منطمؽ تعريفيـ ألنفسيـ بأنيـ في فمسطيف قبؿ إقامة إسرائيؿ ،وأف إسرائيؿ
جاءت عمييـ ،وىـ لـ يأتوا إلييا ،ليذا يعتبروف ىذا الوالء سالباً لحقوقيـ الطبيعية كمواطنيف).(1
-4إلغاء الرواية التاريخية الفمسطينية ;
حيف يتـ اإلقرار بإسرائيؿ كالوطف القومي لمشعب الييودي ،فإف األراضي التي تحتميا اليوـ

تصبح ممكاً ليذا الشعب بصفتيا حقو ،وحيف تكوف تمؾ األراضي ىي الوطف الييودي حقاً ،فإف وجود

العرب فييا يصبح شاذاً أو طارئاً ،ويصبح الفمسطينيوف دخبلء ومتطفميف تاريخياً ،ومجرد وجود عابر

عمى التراب الوطني لشعب آخر ،وىذا األمر يمس لُب الصراع ونشؤه ،ويقع في صمب االدعاء

الصييوني أف فمسطيف حؽ لمييود ،وحقيـ في األرض يسبؽ حؽ العرب ،وثمة ُبعد آخر لمطمب مف
الفمسطينييف االعتراؼ بإسرائيؿ وطناً قومياً لمشعب الييودي ،وىو أنو يضع مسؤولية الصراع األخبلقي
عمى كاىؿ الفمسطينييف ،ويبرئ إسرائيؿ مف األوضاع األخبلقية المريبة التي أحاطت بوالدتيا ،بؿ

يجعؿ الفمسطينييف ىـ الدخبلء والمعتدوف تاريخياً ،فإننا إذ نرفض قبوؿ ادعاء الحؽ الييودي في
األرض ،فإننا ُنبلـ عمى ما ح ِؿ بنا ،ويقاؿ لنا إننا لو قبمنا في سنوات االنتداب ما ّادعاه الييود مف
برمتو ،ولكاف عمينا ببساطة أف "نعيد" األرض إلى أصحابيا "األصمييف"
حؽ ،لكاف حيؿ دوف الصراع ّ
عندما بدأوا يفصحوف عف اىتماميـ بيا في مطمع القرف العشريف ،وبذلؾ يكوف سبب الصراع ىو
الرفض العربي وليس العدواف الصييوني عمى أرض العرب وحقوقيـ ،وبذلؾ يبرئ إسرائيؿ مف

"خطيئتيا األصمية" ويبطؿ شرعية الرواية الفمسطينية عف تاريخيـ ،كما أف االعتراؼ يعطي إسرائيؿ

الحؽ في أف تطالب "معاقبة محقة" لمفمسطينييف ،إذ يكوف ىؤالء سبب الصراع ،فإنيـ ال بد أف يدفعوا
ثمف "خطاياىـ" ،ويجب إذف ،عدـ تعويض البلجئيف الفمسطينييف عف أمبلكيـ التي سمبت منيـ ،كما

يقوض عممياً دعوى العرب في إسرائيؿ االنتماء إلى ىذا الوطف ،ألنو بيذا ال تعود أرض
أف االعتراؼ ّ

( )1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،إعبلف الوالء إلسرائيؿ ييودية :الدالالت والتداعيات ،التقدير اإلستراتيجي (، )27
بيروتhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4338.html ،2010/12/3 ،
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إسرائيؿ وطنيـ ،وال يعود لحقّيـ في العيش ىناؾ أي شرعية تاريخية ،وال أساس يبرر بقاء العرب في
إسرائيؿ في وطف اآلخريف ،وأي حجج تبقى كي يطالبوا بحقوؽ سياسية ومدنية متساوية ىناؾ ؟ (.)1
إف إسرائيؿ تطالب الشعب الفمسطيني باعتراؼ تاريخي ،أي باعتراؼ بما حدث منذ عاـ ،1948

أي أف االعتراؼ ال يستيدؼ المستقبؿ فقط ،ولكف بإقرار الفمسطينييف بفقداف وطنيـ ،والتنازؿ عف

فمسطيف ،المطموب اليوـ مف الفمسطينييف ال أف يقروا تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف ،وانما أف يعترفوا بأف
فمسطيف لـ تكف في أي يوـ وطناً ليـ وىذه ىي القنبمة الموقوتة الموجودة في المفاوضات ،أف مفتاح
الشرعية الحقيقية ،ىو في يد قضية البلجئيف ،ولـ يتـ خبلؿ المفاوضات أي تنازؿ فمسطيني عف قضية

البلجئيف ).(2
-5تقويض اليوية الوطنية الفمسطينية ;
إ ف الموقؼ مف مطمب إسرائيؿ االعتراؼ بيا كدولة ييودية يصيب جوىر اليوية الوطنية
ويقوضيا ،إف قبوؿ ىذا االعتراؼ يغمؽ باب المطالبة بتحقيؽ حؽ العودة ،وتصبح فمسطيف
الفمسطينية ّ
دولة الييود ،إال أنو أكثر مف ذلؾ كمو ،يعتبر اعترافاً بالصييونية وبحقيا في إقامة دولة ييودية في

فمسطيف ،إف مطمب االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية ،كشؼ عف استحالة قبوؿ إسرائيؿ بقياـ دولة
فمسطينية قابمة لمعيش ،وىذا يعكس خوفاً إسرائيمياً ،ال يمكف التعامؿ معو إال بالسيطرة واليقظة

والمواجية والعنؼ ،وىذا الخوؼ ينبع مف إدراؾ إسرائيمي بأف الفمسطيني يعمـ أف وطنو مسموب،
وبحسب ىذا اإلدراؾ فإف التسوية المعتمدة عمى حؿ دولتيف ،مف دوف إضفاء الشرعية عمى الدولة

الييودية وحقيا في الوجود كدولة الشعب الييودي ،ربما تؤدي في أوضاع إقميمية ودولية متعددة ،وفي
أوضاع تختمؼ فييا موازيف القوى ،إلى تغيير الموقؼ الفمسطيني ومحاولة استرداد الوطف المسموب،
إف معضمة اإلسرائيمي ىي أنو لف يستطيع الحصوؿ عمى شرعية السمب وازالة المخاوؼ ،وأنو إذا لـ

يحصؿ عمى ىذه الطمأنينة فإنو لف يقبؿ بدولة فمسطينية مستقمة (.)3

-6تحويل الصراع إلى صراع ديني ;

وجود دويبلت دينية طائفية في منطقة الشرؽ األوسط ،ىو الذي يحؿ اآلف معضمة إسرائيؿ

الداخمية والخارجية ،وشعار "ييودية الدولة" ،واسرائيؿ دولة لمييود سيكوف مقبوالً ليس دولياً فقط ،وانما

عربياً أيضاً ،حينما تكوف ىناؾ دويبلت طائفية ودينية وعرقية وقومية ،فنشوء دويبلت دينية جديدة،

سيدفع ىذه الدويبلت إلى الصراع مع بعضيا البعض ،والى طمب النجدة مف الخارج لنصرة دويمة عمى

( )1أحمد سامح الخالدي ,لماذا ال يستطيع الفمسطينيوف االعتراؼ بالدولة الييودية ؟ ,مجمة الدراسات الفمسطينية ,العدد  ,89راـ
اهلل ,2012 ,ص . 124 – 123

( )2نوري الجراح ،مرجع سابؽ ،ص.143

( )3نديـ روحانا ،اليوية الوطنية الفمسطينية والحموؿ السياسية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،89راـ اهلل  ،2012،ص-14
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أخرى ،وىنا يأتي دور إسرائيؿ لتنفيذ فرصتيا الذىبية لطرد الفمسطينييف لزيادة سكاف طائفة ضد أخرى،
مما يسيؿ مشروع توطيف الفمسطينييف في لبناف وسوريا والعراؽ ،وبعض دوؿ الخميج ،وفي ذلؾ حؿ

لمقضية الفمسطينية التي تراىف إسرائيؿ عمى تصفيتيا ).(1

و"ييودية الدولة" ال تيدد حقوؽ الفمسطينييف فقط ،وانما تقذؼ بمنطقة الشرؽ األوسط كميا

بحمـ مف نار ،فإسرائيؿ ال يعنييا لكي تكوف دولة ييودية أف يشتعؿ العالـ العربي في طائفية وحرائؽ
مذىبية ،ألف ما مف دعوة جرت في مكاف مف العالـ إلقامة دولة نقية إال وتمتيا فتف وحروب ،ىذا ما

جرى مثبلً في اعقاب تفكؾ يوغسبلفيا ،حيث أدى إصرار الصرب عمى أف تكوف ليـ دولة إلى كوارث

فادحة امتدت إلى كؿ البمقاف وأثرت عمى األمف واالستقرار في أوروبا ،فاالعتراؼ بييودية إسرائيؿ ىو

اعتراؼ فمسطيني وعربي بالنصوص الدينية الواردة في كتاب التناخ الييودي الذي يقوؿ :لنسمؾ

أعطيت ىذه األرض مف نير مصر إلى نير الكبير ،فأمريكا تريد مف العرب أف يعترفوا بإسرائيؿ

كدولة ييودية ،بينما تطمب منيـ أف تكوف دوليـ مدنية تحترـ األقميات وتستوعبيا وتضمف كافة
حقوقيـ ،وىؿ يمكف أف تقبؿ أمريكا أو إسرائيؿ بإسبلمية نقية في دوؿ مثؿ مصر ولبناف وسوريا؟،
والناس مف حقيا أف تستغرب في عصر ال توجد فيو دوؿ نقية ىذا اإلصرار عمى أف تقاـ واحدة منيا

وفقط لمييود ،فمماذا ىـ وليس غيرىـ؟ ) .(2يعني االعتراؼ "بإسرائيؿ" دولة ييودية ضمناً االعتراؼ
بمركزية البعد الديني ،وىو ما يعنى إف اإلسرائيمي يطالب الفمسطيني االعتراؼ بمركزية قصصو

التوراتية والعبلقة الدينية والروحانية مع "أرض إسرائيؿ" ،في ذات الوقت الذي يطالب الفمسطيني بإنكار

قصصو الدينية فيما يتعمؽ باعتبار أرض فمسطيف أرض وقؼ إسبلمية ،إف ىذا التحويؿ يعنى نقؿ
الصراع مف الساحة القومية إلى الساحة الدينية (.)3

إف المطمب اإلسرائيمي سيخمؽ فوضى في العبلقات الدولية ألنو عند االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة

ييودية ،ستأتي دولة مثؿ إيراف وتطالب االعتراؼ بيا كدولة إسبلمية ،وىناؾ دوؿ مثؿ اليند تجد أف

اليميف اليندي يطالب باالعتراؼ باليند كدولة ىندوسية وليس عممانية كما ىي اليوـ ،وستكوف ىناؾ
حالة تطالب فييا دوؿ كثيرة في العالـ باالعتراؼ بأيديولوجية النظاـ وىذا سيدخؿ العبلقات الدولية في

حالة مف الفوضى ).(4
( ) 1أحمد برغؿ ،تفتيت المنطقة عمى أسس عرقية ودينية لتبرير"ييودية إسرائيؿ" !! ،موقع صحيفة الثورة،2011/12/25 ،
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=78299598120111224210856

( )2إبراىيـ عرفات ،ييودية الدولة واسبلمية المنطقة ومقدمات لمستقبؿ مفزع ،موقع جريدة الوطف القطرية،2010/10/12 ،
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=9902FD95-8DD4-4A90-8449CAC39995C55B&d=20120214&writer=0

( )3ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف ،في معنى الدولة الييودية ،مرجع سابؽ ،ص . 28
()4

زحالقة:

االعتراؼ

بييودية

إسرائيؿ

يدد
ُي ّ

القضية

الفمسطينية،

http://www.elaph.com/Web/news/2010/9/597528.html
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موقع

إيبلؼ،

،2010/9/19

-7تعطيل عممية التسوية وافشاليا;
نتنياىو يريد تعطيؿ المفاوضات حوؿ موضوع يقع في صمب اإلجماع الصييوني ،وىو موضوع

الدولة الييودية ورفض عودة البلجئيف ،والعثرة أماـ التقدـ في أي حؿ تكمف في عناد الطرؼ
الفمسطيني الذي يصر عمى حؽ العودة ،وبالتالي فإنو ال خبلؼ بيف اليسار واليميف اإلسرائيمي حوؿ

موضوع الدولة الييودية ،فإف إسرائيؿ تصر عمى أف يعترؼ الفمسطينيوف ليس فقط بوجودىا كدولة،

وانما أيضاً بحقيا في الوجود كدولة ييودية ،فالمفاوض اإلسرائيمي يريد حبلً جذرياً بدوف العودة

لمجذور ،وحبلً تاريخياً دوف العودة إلى التاريخ ،وحبلً يعتمد لغة الحقوؽ دوف االعتراؼ بالحقوؽ

الفمسطينية ،وحبلً ينيي صراع  1948دوف االعتراؼ بنكبة  ،1948ويطالب الفمسطينييف بالتنازؿ عف
الحقوؽ قبؿ أف تعترؼ إسرائيؿ بوجود ىذه الحقوؽ! ،لقد تنكرت إسرائيؿ لموضوع البلجئيف ،ونكبة

العاـ  ،1948وحيدت عامؿ العدالة التاريخية ،وىي تفاجئ اآلف مف أف عممية التسوية (في حالة
التوصؿ إلى حؿ) ال تحؿ ليا مشاكميا الوجودية بشكؿ مبدئي وال تؤسس لحقيا ،في الوجود ،وال تحؿ

عقدة تأسيسيا وال تعطي معنى لوجودىا ،وال تمنحيا أي شعور باألماف الوجودي ،وال تعزز ثقتيا

بالمستقبؿ ،فاالعتراؼ بالدولة الييودية كشرط مسبؽ لممفاوضات ،فإنو مف دوف شؾ سيكوف لؤلمر
إسقاطات خطيرة ،وعميو ،مف الضروري بداية أف يطالب الفمسطيني إسرائيؿ بأف تقدـ تصورىا الواضح

لما تعنيو بمطمبيا ىذا؟ ،وأف تقدـ تصورىا لتأثيره عمى حؽ البلجئيف ،وعمى الوضع القانوني

لفمسطينيي عاـ  ،1948وعمى حقوقيا في القدس الشرقية وأف تقوؿ لنا أي إسرائيؿ ىي تمؾ التي
تتحدث عنيا وما ىي حدودىا؟ ).(1
-8تحويل الصييونية من حركة استعمارية إلى حركة تحرير وطني لمشعب الييودي ;
يصبح المستوطنوف أصحاب الحؽ الشرعي في فمسطيف ،بينما يصبح الفمسطينيوف ىـ

المغتصبوف ،وأف الخطاب الصييوني سيكوف عمى النحو التالي :اعترفتـ اآلف بحقنا التاريخي في
فمسطيف ،وىذا يعني أنكـ ،أييا الفمسطينيوف ،كنتـ طواؿ ىذه اآلالؼ مف السنيف تستخدموف أرضنا
وتستغموف مياىنا وتزرعوف حقولنا ،واآلف عميكـ أف تسددوا قيمة ىذا االستغبلؿ ألرضنا ومواردنا ،وىنا
تقع المساومة بيف حقوؽ "الشعب الييودي" وحقوؽ "البلجئيف الفمسطينييف" ،وفي النياية ستقع المقاصة

بيف ىؤالء وأولئؾ ،ويخرج الفمسطينيوف ببل وطف ،وعمى الفمسطينييف أف يعترفوا بأف ما قاموا بو مف
حمبلت تشيير بالصييونية ،وعمييـ أف يعتذروا إلى "الشعب الييودي" ،مع ما يقتضي ذلؾ مف دفع

تعويضات الرتكاب جريمة التشيير ،وربما االعتراؼ بالصييونية كحركة التحرير الوطني "لمشعب

( )1ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف  ،في معنى الدولة الييودية  ،مرجع السابؽ  ،ص .78-71
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الييودي" ،وسقوط جميع األسباب والمبررات الستمرار عممية التسوية ،فمـ يبؽ لمفمسطينييف حقوؽ في
أرض "الشعب الييودي" (.)1

وير الباحث أنو ال تنبع المطالبة واإللحاح عمى ييودية الدولة عف مناورة تكتيكية لوضع عصا في
عجمة المفاوضات المتعطمة أصبلً فقط ،وانما تشكؿ مطمباً إستراتيجياً ىو ثمرة تحوالت بنيوية تخمط

األوراؽ وتستوجب تحميبلً مختمفاً ،وأف عمى الفمسطينييف والعرب إدراؾ مدى خطورة تداعيات االعتراؼ
بييودية دولة إسرائيؿ ،فعمينا أف ندرؾ مخاطر تداعياتيا ،بحشد الجيود الفمسطينية والعربية ضمف

خطط وبرامج لمواجية التحديات ،وبما يعزز صمود الشعب الفمسطيني في أرضو وقدرتو عمى التحدي.
المبحث الثالث; الموقف العربي من مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

لـ تطرح إسرائيؿ شرط االعتراؼ العربي المكتوب بييودية "دولة إسرائيؿ" إال اآلف ! ،حيث كاف

المطمب ىو مجرد االعتراؼ بحؽ "إسرائيؿ" في الوجود ،وبعد أف حصمت عمى ذلؾ واشترطت عمى

العرب بأف اعترافيـ بإسرائيؿ ىو اعتراؼ ناقص ،ولف يكوف مكتمبلً مف دوف االعتراؼ باليوية الدينية
ليذه الدولة التي اعترفوا بمشروعية حقيا في الوجود أوالً ،ولكف النظاـ العربي رفض ىذا االشتراط

الجديد لما لو مف عواقب خطيرة عمى القضية الفمسطينية ،فإلى جانب الخطر الشديد الذي تحممو أي
استجابة فمسطينية لطمب نتنياىو ،فإف العرب سيواجيوف خط اًر مباش اًر إذا اعترؼ أي منيـ بإسرائيؿ

دولة ييودية ،وفي زمف بروز الحساسيات المذىبية والطائفية واألثنية في كثير مف الدوؿ العربية ،يبدو
أف أي استجابة لطمب االعتراؼ بييودية إسرائيؿ مشاركة في تحقيؽ أىداؼ إسرائيؿ ،فالعرب مطالبوف
بالنظر إلى أخطار تتشكؿ أماميـ ،وما يجري في الع ارؽ والسوداف ولبناف واليمف عمى سبيؿ المثاؿ،

يمتقي مع مطمب نتنياىو ،فكيؼ النجاة قبؿ وقوع ما ال يحمد عقباه ؟ (.)2

فاالعتراؼ العربي أو الفمسطيني تحديداً باليوية الييودية إلسرائيؿ ،يعني أنو يحؽ إلسرائيؿ أف

تقوؿ لنا بعد ذلؾ :ىذه دولة ييودية وبالتالي ال يجوز ألحد أف يستوطنيا ما لـ ينتـ إلى الديانة

الييودية ،كما سوؼ يوفر إلسرائيؿ مشروعية قانونية في أف تتبنى سياسة قصر المواطنة فييا عمى مف

يحمؿ اليوية الدينية الييودية دوف غيره ( .)3وىو ما سيؤدي إلى إشكاليات :

أ-مع مصر واألردف المتيف اعترفتا بدولة غير محدودة الحدود وطابعيا غير ييودي .

ب-إف ييودية الدولة تناقض قرار قبوؿ إسرائيؿ عضواً في األمـ المتحدة.
( )1أنيس فوزي قاسـ ،مرجع السابؽ ،ص .70-69

( )2حساـ عيتاني ،دولة الييود وييودية الدولة ،موقع الفف أونبليف،2010/9/17 ،
http://alfanonline.moheet.com/show_files.aspx?fid=414164

( )3خالد الدخيؿ ،إشتراط ييودية الدولة اآلف ...ماذا يعني ؟ ،موقع طريؽ اإلسبلـ ،2007/11/24،
http://ar.islamway.com/article/2603
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ت-أنيا تصبح دولة عنصرية ال تتمتع بشروط بقائيا في كؿ المنظمات الدولية (.)1

-2موقف الجامعة الدول العربية;

اعتبر األميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية عمرو موسى أف الحكومة اإلسرائيمية" ،ال
تسعى إلى السبلـ"" ،وال تريد إقامة دولة فمسطينية" ،مف خبلؿ مطالبتيا باالعتراؼ "بإسرائيؿ كدولة

ييودية" ،وىو ما وصفو بأنو "أمر مستحيؿ" ،أضاؼ موسى إف "االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية،
يعني إنكار حقوؽ المواطنيف العرب في إسرائيؿ ،ويعني ذلؾ أنو سيكوف ىناؾ مواطنوف درجات ،كما

أنو يؤسس لدولة تقوـ عمى التفرقة العنصرية والدينية" ،وأضاؼ موسى قائبلً إف "ما تقوـ بو الحكومات
اإلسرائيمية المتعاقبة تجاه مفاوضات السبلـ ما ىو إال خداع ومجرد كبلـ لمبيع في األسواؽ ،حيث أنو
لـ يتحقؽ أي شيء في المضموف" ،وأشار إلى أف "عممية السبلـ بالطرح الحالي ،أصبحت غير

معقولة ،ألنيا وسيمة لممماطمة ،وتمكيف إسرائيؿ مف االستيطاف ،واعطاء انطباع مغشوش لمعالـ بأف

إسرائيؿ تجتمع مف أجؿ السبلـ" ،وقاؿ" :عمى إسرائيؿ أف تعمـ بأننا غير مستعديف لعممية سبلـ مف
ىذه النوعية" ،كما اعترؼ موسى بأف "الجانب العربي أخطأ بقبولو عممية سبلـ مفتوحة النياية"،

وأضاؼ قائبلً" :يجب أال نكرر الخطأ ثانية" ،مؤكداً أف "مف يطالب بالتفاوض مع إسرائيؿ دوف وقؼ
االستيطاف ،سيكوف في موقع مف يؤدي خدمة إلسرائيؿ" (.)2

اعتبرت الجامعة العربية إقرار الكنيست اإلسرائيمي لما يسمى مشروع قانوف "ييودية الدولة" يمثؿ

العنصرية اإلسرائيمية في أبشع صورىا ،ويجسد سياسة التمييز العنصري الذي تنتيجيا الحكومات
اإلسرائيمية المتعاقبة ،واف ىذا المشروع العنصري ،تستطيع إسرائيؿ بموجبو مبلحقة أي عربي في

الداخؿ بتيمة عدـ االعتراؼ "بييودية إسرائيؿ" ،باعتباره ينص عمى تجريـ كؿ مف يتنكر لوجود

"إسرائيؿ كدولة ييودية ومعاقبتو" ،واعتبرت الجامعة العربية ،أف ذلؾ القانوف يمثؿ تحدياً ساف اًر لق اررات
الشرعية الدولية والقانوف الدولي ،ومحاولة لحرماف البلجئيف الفمسطينييف مف حؽ العودة وييدد

بالتيجير والطرد لفمسطينيي عاـ  ،1948واف ىذا القانوف الذي أقره الكنيست اإلسرائيمي ،يثبت بما ال

يدع مجاالً لمشؾ انعداـ أي إرادة سياسية أو رغبة حقيقية لدى إسرائيؿ في تحقيؽ سبلـ عادؿ وشامؿ
يستند إلى ق اررات الشرعية الدولية ،واعتبرت الجامعة العربية ،أف إسرائيؿ ىي الدولة الوحيدة في العالـ
التي ليس لدييا حدود أو دستور ،وتفرض عمى اآلخريف بالقوة المسمحة سياسات قيرية ال تعتمد أسس

الديمقراطية ).(3

( )1عدناف أبو عامر ،مشروع "ييودية الدولة" ..سيشطب حؽ العودة ويطرد مف بقي في فمسطيف ،مرجع السابؽ ،ص.25
( )2موسى مياجماً إسرائيؿ :االعتراؼ بدولة ييودية "مستحيؿ" ،موقع بالعربية

 CNNالشرؽ األوسط ،2009/5/16 ،

http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/4/19/moussa.israel/index.html

( ) 3موقع أبرار أونبليف ،الجامعة العربية :إقرار إسرائيؿ مشروع "ييودية الدولة" يعكس عنصريتيا البشعة،2009/5/28 ،
http://abraronline.net/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=756:2009 -05-28-18-3617&catid=83:2009-03-27-15-15-17&Itemid=197
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وكما أكد عمرو موسى ،أف إسرائيؿ إذا أرادت أف تكوف دولة ييودية ،فإف عمييا أف تمتزـ بقرار

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  ،181والقاضي بتقسيـ فمسطيف بيف الييود والعرب الفمسطينييف
بنسبة  %56وليست  .. %78كالوضع القائـ حالياً ،فإذا أرادوا دولة ييودية يجب عمييـ أف يمتزموا
بيذه النسبة التي تحدث عنيا ىذا القرار ،وأضاؼ قائبلً" :قرار قبوؿ عضوية إسرائيؿ باألمـ المتحدة

ألنيا دولة إسرائيؿ وليست دولة ييودية ،كما أف اعترافات الدوؿ التي تمت ىذا القرار كاف اعترافاً بدولة
إسرائيؿ وليست بالدولة الييودية  ..إسرائيؿ وقعت معاىدات السبلـ مع مصر واألردف ،ألنيا دولة

إسرائيؿ وليست دولة ييودية" ) .(1وعبر السفير محمد صبيح أميف عاـ مساعد الجامعة العربية لشؤوف
فمسطيف ،عف استغرابو مف اشتراط بنياميف نتنياىو شروطاً مسبقة ،تطالب الجانب الفمسطيني

باالعتراؼ "بييودية إسرائيؿ" ،وتساءؿ صبيح قائبلً" :كيؼ يطالب نتنياىو الفمسطينييف باالعتراؼ

"بييودية إسرائيؿ" ويضع ذلؾ شرطاً إلنجاح المفاوضات ،رغـ أف اإلسرائيمييف أنفسيـ ال يتفقوف حوؿ
ماىية الييودي؟" ،ورأى أف "الحديث عف ييودية الدولة ىو حديث عف دولة عرقية ولمقفز عمى قضية

البلجئيف" ،وىو أمر يخص كؿ الدوؿ العربية ،وأضاؼ إلى أف نتنياىو يريد بحديثو عف "ييودية الدولة"

االلتفاؼ عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف ،وىذه محاولة فاشمة وخديعة مكشوفة مف نتنياىو (.)2

وأكد مجمس الجامعة العربية عمى مستوى وزراء الخارجية ،عمى أف السبلـ الشامؿ والعادؿ ىو

اختيار إستراتيجي وأف عممية السبلـ كاممة ال يمكف تجزيئيا ،وأف ىذا السبلـ ال يتحقؽ إال مف خبلؿ
االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي الفمسطينية والعربية المحتمة لعاـ  ،1967والتوصؿ إلى حؿ

لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف استناداً إلى المبادرة العربية وقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 194

لعاـ  ،1948ورفض كؿ أشكاؿ التوطيف ،واقامة دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة وعاصمتيا القدس

الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السبلـ العربية وق اررات الشرعية الدولية ،وأكد المجمس عمى ضرورة
استمرار دعـ منظمة التحرير الفمسطينية في مطالبتيا إسرائيؿ بالوقؼ الكامؿ لبلستيطاف ،وأعرب

المجمس رفض المواقؼ اإلسرائيمية الخاصة بمطالبة الفمسطينييف باالعتراؼ "بييودية الدولة" ورفض

كؿ اإلجراءات اإلسرائيمية أحادية الجانب التي تيدؼ إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لؤلراضي
الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية ،وفرض وقائع جديدة عمى األرض واستباؽ نتائج مفاوضات

الوضع النيائي (.)3

( )1موسى :إذا أرادت إسرائيؿ أف تكوف دولة ييودية فعمييا العودة لمقرار رقـ  ،181موقع العربية،2009/6/24 ،
http://www.al-arabeya.net/index.asp?f=3455047182

( )2موقع صحيفة الشعب اليومية أونبليف ،الجامعة العربية تطالب بػ"مفاوضات جدية" بيف الفمسطينييف واسرائيؿ خبلؿ جولة شرـ
الشيخhttp://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7139116.html ،2010/9/14 ،

() 3

موقع العربية لمصحافة ،المجمس الوزاري العربي :يرفض "ييودية الدولة" ويدعـ مطالبة السمطة بوقؼ االستيطاف،

http://www.al-arabeya.net/index.asp?f=3493798092 ،2010/9/16
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-3موقف البرلمان العربي;
اختتـ البرلماف العربي اجتماع دورتو العادية الثانية لعاـ  2010في دمشؽ ،وأكد البرلماف أف

قضية القدس تشكؿ جوىر عممية التسوية وأف استمرار إسرائيؿ في بناء المستوطنات فييا وتيويدىا
يشكؿ تيديداً لعممية التسوية برمتيا :مشدداً عمى رفضو المطمؽ لييودية "دولة إسرائيؿ" والتأكيد عمى
االلتزاـ بإقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس ).(1

 -4موقف مصر;

أعمف وزير الخارجية المصري السابؽ أحمد أبو الغيط أنو ال يمكف التحدث عف ما يسمى "الدولة
الييودية" ألنو مرفوض ،إذ أنو يعني طرد الفمسطينييف ،ولسنا ممتزميف بكؿ ما تطرحو الواليات المتحدة
األمريكية إذا كاف سيضر بالقضية الفمسطينية ( .)2ووصؼ الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ

مطالبة نتنياىو االعتراؼ "بإسرائيؿ دولة ييودية" بأنيا تعقد األمر وتجيض فرص السبلـ ،وأف الدعوة
لتعديؿ مبادرة السبلـ العربية بإسقاط حؽ البلجئيف في العودة ،لف تؤدي إلى انخراط مصر أو غيرىا

في العممية السممية (.)3
 -5موقف األردن;

إسرائيؿ ترى في األردف وطناً لمفمسطينييف يجب أف تقوـ عميو الدولة الفمسطينية ،رؤية تنبع مف

إيمانيا بفكرة ييودية الدولة والتطيير العرقي وتطبيؽ سياسة التيجير لمواطني الضفة الغربية وتوطيف
البلجئيف الفمسطينييف خارج الوطف التاريخي ليـ ،عمى أراضي الضفة الشرقية لنير األردف ،أي في

وعبر العاىؿ األردني الممؾ (عبد اهلل الثاني بف الحسيف) عف رفضو لفكرة
المممكة األردنية الياشميةّ ،
الوطف البديؿ وقاؿ; "إن األردن ىو األردن ،وفمسطين ىي فمسطين" ،مؤكداً أف الفمسطينييف "لف يقبموا
وطناً بديبلً لوطنيـ فمسطيف" ،داعياً إسرائيؿ إلى أف تعي ىذه الحقيقة وتسمـ بالوجود الفمسطيني

وبحتمية التعايش معيـ(.)4

( )1موقع عرب نت  ،5البرلماف العربي يدعو إلى إتماـ المصالحة الفمسطينية ويرفض ييودية دولة إسرائيؿ،2010/9/30 ،
http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=68499

()2أبو الغيط :الحديث عف دولة ييودية مرفوض ألنو يعني طرد الفمسطينييف ،موقع مصراوي،2009/5/29 ،
http://redir.masrawy.com/sorry.html?errorpath=/News/Egypt/Politics/2009/may/29/jewish_state

.aspx

( )3موقع قناة بي بي سي الجديدة ،الفمسطينيوف يرفضوف دعوة نتنياىو لدولة "منزوعة السبلح"،2009/6/15 ،
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_8101000/8101075.stm

( )4إبراىيـ العمي ،البلجئوف الفمسطينيوف بيف الترانسفير وييودية الدولة ،موقع تجمع العودة الفمسطيني واجب،

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7706&Itemid=97
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 -6موقف سوريا;
حوؿ توقعات سورية مف المفاوضػات اإلسػرائيمية الفمسػطينية المباشػرة قػاؿ الػرئيس بشػار األسػد :ال

نتوقػػع أي شػػيء ،أوالً ألف الحكومػػة اإلسػرائيمية الحاليػػة ،كالحكومػػات التػػي سػػبقتيا خػػبلؿ العشػػر سػػنوات

الماضية عمى األقػؿ ،تعبػر عػف تطػرؼ مت ازيػد ومتصػاعد فػي الشػارع اإلسػرائيمي وعنػدما يكػوف التطػرؼ
حالػػة عامػػة فػػي إس ػرائيؿ ال أعتقػػد بػػأف ىنػػاؾ مػػف ىػػو قػػادر عمػػى تقػػديـ شػػيء حقيقػػي لمجانػػب العربػػي

الفمسػػطيني أو السػػوري أو المبنػػاني ،النقطػػة الثانيػػة الحػػديث اليػػوـ فػػي إس ػرائيؿ يػػتـ حػػوؿ ييوديػػة الدولػػة
اإلسرائيمية ،وىذا موضوع خطير ،ماذا عف عرب  1948ال يوجد جواب حوؿ ىذه النقطة (.)1
 -7موقف لبنان;

قاؿ الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف :إف إقرار قانوف "ييودية الدولة" مف ِقبؿ الػ"كنيست"

الصييوني يؤكد عنصرية ىذه "الدولة" مف جية واعبلنيا صراحة نيتيا شطب حؽ الشعب الفمسطيني
في البقاء عمى أرضو أو العودة إلييا ،وأضاؼ أف "ما ورد في متف ىذا القانوف عف اعتبار معارضة

يؤدي إلى كراىية؛ يمثؿ في حد ذاتو الكراىية والحقد المذيف تحمميما
قياـ الدولة الييودية مف شأنو أف
َ
"إسرائيؿ" حياؿ الفمسطينييف ،ويعكس رغبة واضحة في نسؼ أية محاولة لمتوصؿ إلى سبلـ عادؿ

وشامؿ" ،وقاؿ الرئيس سميماف" :نطالب المجتمع الدولي واألمـ المتحدة بالتصدي ليذا التوجو،

خصوصاً أف األمـ المتحدة رعت مؤتمر حوار الثقافات واألدياف ،والذي أشار في حينو إلى أف
"إسرائيؿ" ال يمكف أف تكوف عنص اًر مف عناصر الحوار بيف الشعوب واألدياف والثقافات
والحضارات"(.)2

وير الباحث أف معظـ مواقؼ الدوؿ العربية قد رفضت مطمب االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ"
كشرط مسبؽ إلحراز تقدـ في عممية التسوية السياسية ،لما ليذا المطمب مف عواقب خطيرة عمى الدوؿ
العربية نفسيا وعمى القضية الفمسطينية خاصة وعمى منطقة الشرؽ األوسط عامة ،ألف ذلؾ يقوض

سيادة الدوؿ العربية ويفضي إلى مزيد مف الصراعات التي ال نياية ليا ونشوب خبلفات داخمية تؤدي
إلى اضعافيا وتفكؾ النسيج االجتماعي لمدوؿ العربية عف طريؽ النزاعات الطائفية والدينية واستغبلليا

مف قبؿ إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا.

()1

موقع وكالة أخبار الشرؽ الجديد ،نص حديث الرئيس بشار األسد مع قناة تي أر تي التركية الناطقة بالعربية،

،2010/10/8

http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=12901

( )2موقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ ،الرئيس المبناني :إقرار الػ"كنيست" "ييودية إسرائيؿ" يؤكد عنصرية الكياف ويشطب حؽ
عودة الفمسطينييف http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=1351 ،2009/5/30،
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الفصل الرابع
"ييودية دولة إسرائيل" وخطرىا عمى وجود الشعب الفمسطيني
المبحث األول; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى مستقبؿ فمسطينيي عاـ .1948

المبحث الثاني; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف عاـ .1948
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مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" لو ارتباط وثيؽ بمسألة الديمغرافيا بشكؿ عاـ ،وبقضية

فمسطينيي عاـ  1948وقضية البلجئيف الفمسطينييف بشكؿ خاص ،واف القمؽ الشديد مف التفوؽ
الديمغرافي لفمسطينيي عاـ  ،1948والتحدي الذي يشكمو وجودىـ في أرضيـ ،وأف مطمب ىذا
االعتراؼ ىو الشعار األنجع النياء حؽ البلجئيف الفمسطينييف في العودة إلى وطنيـ وتصفية األساس

القانوني ليذا الحؽ ،كي ال تؤثر عودتيـ عمى الديمغرافيا اإلسرائيمية وطابع الدولة الييودي ،واف

إسرائيؿ ترفض وجود الشعب الفمسطيني ،وليذا فيي ال تعترؼ بحقو في إقامة دولة فمسطينية ،ومما

يزيد مف قمؽ إسرائيؿ ىو مخاطر النمو السكاني الفمسطيني في فمسطيف التاريخية ،ولكي ال يؤثر ذلؾ

عمى فقداف إسرائيؿ األغمبية الييودية في فمسطيف ،وليذا فيي تريد المحافظة عمى اليوية الييودية

لمدولة ،وىذه السياسة ىي التي فرضتيا إسرائيؿ في المفاوضات مع الفمسطينييف.

المبحث األول; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى مستقبل فمسطينيي عام ;2:59

يمعب الديف الييودي دو اًر أساسياً في تشكيؿ مبلمح الشخصية اإلسرائيمية باعتباره مرتبط

بالحياة الدنيوية وينظـ معظـ أنماط السموؾ في الحياة ،ومنذ قياـ دولة إسرائيؿ ،بدأت تظير سيطرة

القيـ الدينية مف خبلؿ مؤسسات الدولة والمجتمع بطريقة يصعب فييا فصؿ الديف عف الدولة عمى

الصعيد األيديولوجي باعتبار أف الدولة قامت في األساس عمى فكرة دينية (.)1

والذي يجب أف ال نغفؿ عنو ىو أف إسرائيؿ دولة دينية ،اإلسرائيميوف في كؿ سموكيـ السياسي

والحزبي يرجعوف إلى التوراة ،كما أف الدافع األساسي وراء قياـ دولة لمييود في فمسطيف ىو دافع ديني
في المقاـ األوؿ ،نرى ثيودور ىرتزؿ يعمف في المؤتمر الصييوني األوؿ عاـ  1897أف الصييونية
عودة إلى الييودية قبؿ أف تكوف عودة لموطف الييودي ،وكؿ زعيـ إسرائيمي أكد عمى ييودية الدولة

ابتداء مف بف غوريوف إلى أولمرت ونتنياىو ،إضافة إلى ذلؾ أف المادة ( )77مف مشروع الدستور
ً
اإلسرائيمي تنص عمى أف القوانيف يجب أف تكوف متطابقة لمتعاليـ األساسية لمشريعة الييودية ،واذا ما
تعارضت أي فكرة في أي ميداف مف مياديف الحياة مع الشريعة الييودية ،تغمبت أحكاـ الشريعة عمييا،
كما أف أكثر مف ثمثي المؤسسات التعميمية في إسرائيؿ مؤسسات تعميمية دينية ،والمؤسسات األخرى

تدرس التوراة والتممود والتاريخ الييودي ،إضافة إلى ذلؾ ما يمتزـ بو المياجروف إلى إسرائيؿ مف تغيير

أسمائيـ إلى أسماء عبرية

()2

.

كاف المشروع الصييوني ييدؼ إلى بناء دولة تكوف ييودية ،وقد شرح دفيد بف غوريوف ىذا

المفيوـ قائبلً" :حيف نقوؿ "استقبلالً ييودياً" أو "دولة ييودية" ،فنحف نعني قط اًر ييودياً ،وتربة ييودية،
وبح اًر ييودياً ،نحف نعني سبلمة ييودية ،أمناً ييودياً ،واستقبلالً كامبلً كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى أي

( )1نظاـ بركات ,النخبة الحاكمة في إسرائيؿ ,مرجع سابؽ ,ص .20

( )2أشرؼ شعباف ،الدولة العنصرية والحقائؽ التي ال نجيميا!! ،مجمة المستقبؿ اإلسبلمي ،العدد  ،190الرياض ،2007 ،ص.4
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شعب آخر" ،المشروع الصييوني في فمسطيف لـ يكف يريد االكتفاء بتجريد أىالييا األصمييف مف
أراضييـ ،بؿ يريد كذلؾ طردىـ إلى خارج الببلد لفرض بناء دولة تكوف ييودية ،مع ىذا لـ تتمكف

إسرائيؿ مف أف تتخمص مف جميع أىالي فمسطيف األصمييف ،لذلؾ بادرت إسرائيؿ إلى فرض نظاـ

االستعمار الداخمي عمى مف بقي مف الفمسطينييف في الببلد ،وعمى ممتمكاتيـ (.)1
العوامل التي تعزز عدائية الشعب الييودي تجاه فمسطينيي عام ;2:59

 .1يعيش المجتمع الييودي في بيئة معادية مما يعزز الحقد تجاه المواطنيف العرب .
 .2ال تزاؿ إسرائيؿ مجتمع أيديولوجيا صييونياً مف دوف مجاؿ لحؿ وسط .

 .3إسرائيؿ "ديمقراطية مف الدرجة الثانية" مف دوف حقوؽ مدنية مثبتة في القانوف ،وىي دولة
يتمتع الييود فييا بمركز متميز ).(2

المبادئ التي تتمسك بيا كافة الحكومات اإلسرائيمية ;
 .1الحفاظ عمى وحدة وسبلمة "أرض إسرائيؿ".
 .2إقامة دولة ييودية نقية عمى كافة "أرض إسرائيؿ" ،وأف تكوف ىذه الدولة ديمقراطية .

ويرى المحمموف السياسيوف اإلسرائيميوف أف ثمة تناقضاً ظاى اًر بينيا ،إذ أف إقامة "دولة ييودية" في

فمسطيف ،يستوجب بالتبعية أال تكوف ىذه الدولة ديمقراطية ،بسبب التعارض مع ما تتطمبو ىذه
الديمقراطية مف مساواة في الحقوؽ ،بيف العرب والييود في إسرائيؿ ،ألف مشاركة الفمسطينييف في

الحكـ سيؤدي إلى أف تصبح ىذه الدولة "مزدوجة القومية" ،كما أف تحقيؽ فكرة وحدة وسبلمة األرض،
وفكرة الديمقراطية تتعارضاف مع الطابع الييودي لمدولة ،ومف ثـ فإف أصحاب فكرة الحفاظ عمى الطابع

الييودي لمدولة اإلسرائيمية ،يؤكدوف أف إقامة دولة ييودية لو األولوية عمى ما سواه ،حتى ولو جاء
عمى حساب الديمقراطية ،لذلؾ فيـ يطرحوف فكرة "الترحيؿ الجماعي لمفمسطينييف" خارج أرضيـ لمحد
مف خطورة العامؿ الديمغرافي العربي عمى ييودية الدولة اإلسرائيمية (.)3

الطابع الييودي لمدولة ألزميا بخدمة المصالح الخاصة لمييود حتى ولو كانت عمى حساب الفمسطينييف

فييا والمساس بيـ ويتجمى الطابع الييودي لمدولة في عدة أصعدة منيا ;

 .1الصعيد األيديولوجي والرمزي; أقيمت دولة إسرائيؿ لتكوف دولة الشعب الييودي ،وىي ذات
طابع ييودي ،أىدافيا وشعاراتيا وسياستيا مبنية استناداً لكونيا دولة الشعب الييودي وسط

التنكر لوجود أقمية قومية فمسطينية داخميا.

( )1سميح فرسوف ،فمسطيف والفمسطينيوف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2003 ،ص.267-266

( )2نور الديف مصالحة ,إسرائيؿ الكبرى والفمسطينيوف سياسة التوسع  ,2000-1967ترجمة خميؿ نصار ,مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ,بيروت  ,2001,ص.279

( )3صبلح عبد الرحيـ محمد ,مستقبؿ إسرائيؿ كدولة ييودية ,مجمة األزىر  ,العدد  , 1409القاىرة  ,2004,ص-1483
.1484
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 .2عمى الصعيد البنيوي; يجد الفمسطينيوف في إسرائيؿ أنفسيـ مستبعديف رغماً عف إرادتيـ مف

المؤسسات اإلسرائيمية ،فيذه المؤسسات تعتبر حك اًر لمييود ،ومف المفروض أف تخدـ أىدافاً
ييودية ،ال أف تخدـ مجمؿ مواطني إسرائيؿ ،ومف ضمنيـ الفمسطينيوف .

 .3عمى الصعيد التنفيذي (السياسات); ومف مظاىرىا عدـ إقامة أي وزف أو اعتبار لممواطنيف
الفمسطينييف في إسرائيؿ مف نواح كثيرة كمواطنيف متساويف ،كالتمييز في توزيع الميزانيات

واألراضي ،حيث يوجد تمييز قانوني أساسي لصالح الييود وفي غير صالح الفمسطينييف،

فتشديد الدولة عمى تأكيد المستوى القانوني بغية تأكيد الطابع األثني الييودي ،يعد ثمناً باىظاً

وممموساً عمى المستوى القانوني ،فيما يتعمؽ بمكانة الفمسطينييف في إسرائيؿ

()1

.

بدأ التشديد المتواصؿ عمى الطابع الييودي لمدولة مف خبلؿ تشريعات قانونية وصمت ذروتيا في
اقتراح دستور إسرائيؿ مف قبؿ المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية ،ييدؼ إلى تكريس الطابع الييودي لمدولة
برموزىا وروايتيا ،وأصبحت فكرة ييودية الدولة جوىر الصراع والنقاش بيف الفمسطينييف و الييود ،فقد

ربط الفمسطينيوف بيف الطابع الييودي لمدولة ومكانتيـ فييا كأقمية ،بينما ربط الييود بيف ىذا الطابع

وشرعية حؽ تقرير المصير لمييود في الببلد ،وأكدت النخب الييودية عمى ضرورة تكريس الطابع

الييودي لمدولة ،ووصمت ذروة ىذه الجيود في ما سمي ب ػ "وثيقة طبريا" التي عكست إجماعاً وطنياً

ييودياً عمى ييودية الدولة ،وتكريس لحالة الدونية لمعرب في إسرائيؿ

()2

.

تأسست دولة إسرائيؿ بصفة أنيا "دولة الشعب الييودي" ،أو كما ورد في "وثيقة االستقبلؿ" ،دولة

ييودية في أرض إسرائيؿ" ،وقد جسدت القوانيف اإلسرائيمية ىذا التعريؼ ورسختو ،وعكست المضموف
الييودي اإلثني لمدولة ،كما أف اسـ الدولة وعمميا وشعارىا ونشيدىا والمغة الرسمية األولى فييا ترسخ
ىذه الصبغة ،ليذا؛ فإف إسرائيؿ لـ تطور ىوية مدنية شاممة يمكف أف تضع جميع مواطنييا مف دوف
تمييز عمى أساس االنتماء القومي أو الديني ،إف االنتماء المدني لغير الييود ال يمكف أف يكوف كامبلً،
وأف ىويتيـ اإلسرائيمية تبقى منقوصة بسبب اقتصار اليوية المدنية الكاممة عمى الذيف يدينوف

بالييودية ،وأما شمؿ األقمية العربية باإلطار المدني اإلسرائيمي ،يبقى متنافياً تماماً مع أسس

األيديولوجية الصييونية والقيـ التي قامت الدولة عمييا بصفتيا تجسيداً لحؽ الشعب الييودي في "أرض

إسرائيؿ" ،والتي تعني أف األثنية الييودية شرط ضروري لبلنتماء إلى المجتمع السياسي ،غير أف
األساس القانوني لـ يضمف المواطنة الكاممة لمعرب وذلك لسببين;

( )1أسعد غانـ ,وميند مصطفى ,الفمسطينيوف في إسرائيؿ .سياسات األقمية األصمية في الدولة األثنية ,المركز الفمسطيني
لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل  ،2009 ،ص .113-111

( )2خميؿ نخمة وآخروف ,مرجع سابؽ ,ص .48
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 .1إف صبغة الدولة تحددت كدولة ييودية أو "دولة الشعب الييودي" ،وىي تجسيد األىداؼ

الصييونية األساسية ،وال يزاؿ ىذا المبدأ يشكؿ أساساً إلسرائيؿ وتبري اًر لوجودىا ،وىو يطغى
عمى كؿ مبدأ شمولي آخر ،مثؿ :المساواة والديمقراطية ،وتتناقض مع مصالح األقمية العربية.

 .2ال تعتبر "وثيقة االستقبلؿ" وثيقة ممزمة مف الناحية القانونية ،إذ أنيا لـ تحظ بشرعية قانونية

بواسطة قرار مف الكنيست ،لذلؾ فإف الحقوؽ التي ُوعد العرب بيا في "وثيقة االستقبلؿ" غير
مضمونة قانونياً ،ويمكف إلغاؤىا عف طريؽ سف قوانيف جديدة تضمف امتيازات لمييود(.)1

إف تضميف مبدأ "دولة ييودية وديمقراطية" في القوانيف األساسية التي تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف يؤدي
إلى انتياؾ حقوؽ األقميات غير الييودية ،ويؤكد التوجو القائـ في تفضيؿ ييودية الدولة عمى

ديمقراطيتيا ،ويمكف الجزـ بأف التقييد التشريعي والقضائي بشأف القيمة الييودية ىو خاص بدولة

إسرائيؿ ،وأنو سبب في انتياؾ حقوؽ اإلنساف ،وقد عبرت المجنة الدولية لمحقوؽ االقتصادية
واالجتماعية والتربوية ،في تعميقيا عمى التقرير الذي قُدـ إلييا عف دولة إسرائيؿ ،عف قمقيا مف ييودية
الدولة بقوليا" :تعبر المجنة عف قمقيا مف أف يؤدي التركيز المفرط عمى كوف الدولة "دولة ييودية" إلى
التمييز ،والى إعطاء مكانة الدرجة الثانية لمواطنييا غير الييود"

()2

.

اإلستراتيجية اإلسرائيمية تجاه فمسطينيي عام ;2:59
ىناؾ ثبلثة عوامؿ وجيت السياسات اإلسرائيمية تجاه فمسطينيي عاـ 1948ىي :العامؿ األمني،
حيث اعتبرت المؤسسة اإلسرائيمية أف العرب فييا يشكموف خط اًر أمنياً ،أما العامؿ الثاني :ىو العامؿ

األثني الييودي ،حيث عرفت الدولة نفسيا عمى أنيا دولة ييودية مما انعكس سمباً عمى مجمؿ
السياسات بخصوص فمسطينيي عاـ  ،1948والعامؿ الثالث :وىو العامؿ الديمقراطي ،حيث منحت

الدولة الييودية الديمقراطية حي اًز مف العمؿ السياسي لمعرب فييا ،مثؿ :حؽ االنتخاب والترشيح
لمؤسسات الدولة ،وحرية التعبير ،ومف ناحية عممية ،فإف إسرائيؿ تبقى عمى دونية العرب مقابؿ تفوؽ

الييود مف خبلؿ التمييز ضدىـ في مجاالت متنوعة ،وذلؾ بيدؼ تكريس ىذا الوضع وحرمانيـ مف

تحقيؽ المساواة ). (3

( )1عزيز حيدر ,الفمسطينيوف في إسرائيؿ في ظؿ إتفاقية أوسمو ,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,بيروت ,1997 ,ص.40-39
( )2كميؿ منصور ,إسرائيؿ :دليؿ عاـ  ,2004مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,بيروت ,2004 ,ص.81

( ) 3أسعد غانـ وميند مصطفي ،الفمسطينيوف في إسرائيؿ .سياسات األقمية األصمية في الدولة اإلثنية ،مرجع سابؽ ،ص-107
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تمثمت مظاىر اإلستراتيجية اإلسرائيمية تجاه فمسطينيي عام  2:59بما يمي;

أوالً; القوانين المعبرة عن التمييز القانوني تجاه فمسطينيي عام 2:59ىي;

 .1قانوف ضماف إسقاط حؽ العودة لعاـ  ،2001ينص القانوف عمى عدـ إعادة البلجئيف
الفمسطينييف إلى مناطؽ "دولة إسرائيؿ" إال بمصادقة مسبقة ألغمبية مطمقة مف أعضاء

الكنيست.

 .2قانوف أساسي( :تعديؿ رقـ  )35لعاـ  ،2002جاء ىذا التعديؿ ليضيؼ إلى المادة ( )7مف

القانوف ما يمنع ترشيح قائمة أو شخص النتخابات الكنيست "إذا ما تضمنت أىداؼ أو أعماؿ

القائمة أو أعماؿ الشخص بشكؿ صريح أو ضمني أحد األمور التالية:

أ" -نفي وجود دولة إسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطية" ،أو "تحريض عمى العنصرية".

ب-تأييد الكفاح المسمح لدولة معادية أو "منظمة إرىابية" ضد "دولة إسرائيؿ".

 .3قانوف األحزاب (تعديؿ رقـ  )13لعاـ  :2002أضيفت إلى القانوف األصمي مادة جديدة تنص
عمى أف "تأييد الكفاح المسمح ،لدولة عدوة أو لمنظمة إرىابية ،ضد دولة إسرائيؿ" يشكؿ ذريعة

لمنع تسجيؿ المجموعة كحزب بحسب القانوف.

 .4قانوف االنتخابات لمكنيست ولرئاسة الحكومة (تعديؿ رقـ  )46لعاـ  :2002إذ يفرض عمى
المرشح النتخابات الكنيست أف يصرح بما يمي" :أتعيد باإلخبلص "لدولة إسرائيؿ" واالمتناع
عف العمؿ بما يخالؼ المبادئ المذكورة في المادة(7أ) لقانوف أساس :الكنيست".

 .5قانوف حصانة أعضاء الكنيست ،حقوقيـ وواجباتيـ (تعديؿ رقـ  )29لعاـ  :2002نص ىذا
التعديؿ عمى أف عضو الكنيست ال يتمتع بالحصانة البرلمانية ،وبالتالي يكوف مسئوالً جنائياً أو

مدنياً ،إذا قاـ بعمؿ ،بما في ذلؾ لفظياً ،يتضمف "نفي وجود دولة إسرائيؿ كدولة لمشعب

الييودي" ،أو "نفى الطابع الديمقراطي لمدولة" ،أو التحريض بسبب لوف أو انتماء عرقي أو

أصؿ قومي _أثني" ،أو "تأييد الكفاح المسمح لدولة معادية أو عمؿ إرىابي ضد دولة إسرائيؿ
أو ضد ييود أو عرب بسبب ييوديتيـ أو عروبتيـ في الببلد أو في خارجيا".

 .7قانوف برنامج الطوارئ االقتصادي "تعديبلت تشريعية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الميزانية والسياسة
االقتصادية لمعاميف المالييف (2002و :)2003يتطرؽ القانوف إلى تقميص مخصصات األوالد
التي تدفعيا مؤسسة التأميف الوطني لمعائبلت التي ال "خدمة استحقاؽ" ليا ،يعرؼ القانوف

خدمة االستحقاؽ بأنيا الخدمة في قوات األمف ،األمر الذي يميز عممياً بيف األطفاؿ الييود
واألطفاؿ العرب(.)1

( )1كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ  ،2011مرجع سابؽ ،ص.327-326
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ثانياً; القوانين البارزة التي سنت لطمس اليوية الفمسطينية والذاكرة الجمعية لفمسطينيي عام
 ،2:59ولشرعنة سياسيات الفصل العنصري ،ومحاربة مؤسسات أىمية ومنيا;

 -1تعديل اقتراح قانون أساسي لمميزانية (تخفيض ميزانية أو دعـ بسبب نشاطات ضد مبادئ الدولة)
 ،2010فقد أقرر الكنيست في  22مارس  2011التعديؿ رقـ ( )40لقانوف أساسي :الميزانية،

الذي يعرؼ باسـ "قانون النكبة" ،والذي يمنح وزير المالية صبلحية سحب ميزانيات مف ىيئات
تموليا الحكومة ،مثؿ :جمعيات ومنظمات وسمطات محمية ،في حالة إحيائيا ذكرى النكبة
الفمسطينية في يوـ استقبلؿ "دولة إسرائيؿ" ،ألف ذلؾ يمس "احتراـ عمـ الدولة أو رموزىا" ،ويمس

"القيـ األساس إلسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطية" .

 -2قانون لجان القبول لمسكن في بمدات ييودية; ففي  22مارس  ،2011أقر الكنيست تعديؿ قانوف
أوامر الجمعيات التعاونية رقـ ( ،2011)8الذي يشترط عمى أي شخص يسعى لبلنتقاؿ إلى بمدة
صغيرة في منطقتي النقب والجميؿ ،والتي تحوي أقؿ مف  400أسرة ،الحصوؿ عمى موافقة مف
لجاف قبوؿ تتألؼ مف سكاف المدينة ،عضو في الوكالة الييودية أو المنظمة الصييونية العالمية،
ويخوؿ القانوف ىذه المجاف أف ترفض المرشحيف الذيف تراىـ ،وبيف أمور أخرى" ،غير مبلئميف

لطريقة الحياة في المجتمع" أو إنيـ "يضروف بنسيج المجتمع" ،واليدؼ األساسي ليذا القانوف ،ىو
منع انتقاؿ مواطنيف عرب إلى السكف في بمدات ييودية صغيرة ،وينص التعديؿ أف عمى المتقدـ
لمسكف في تمؾ البمدات القبوؿ بالطابع الييودي لمبمدة ،وقالت مؤسسة عدالة (المركز القانوني

لحقوؽ األقمية العربية في إسرائيؿ) أف ىذا القانوف يشرع ،وألوؿ مرة ،الفصؿ العنصري في السكف،
ويبرر بشكؿ غير مباشر العنصرية عمى خمفية ثقافية أو اجتماعية ).(1

وفي إطار السياسة اإلسرائيمية اليادفة إلى تحقيؽ ىدؼ "ييودية الدولة" مف خبلؿ اتخاذ إجراءات

رسمية واجتماعية ،تؤدي إلى إشعار العرب أنيـ غير مرغوب فييـ في "دولة إسرائيؿ" ،سواء مف خبلؿ
قوانيف تسف ليذا اليدؼ ،أو مف خبلؿ مشاعر الحقد والكراىية لدى معظـ أفراد وجماعات ومؤسسات

دولة إسرائيؿ وحسب نتائج استطبلع لمرأي العاـ أجراه "المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية" ،نشرت نتائجو

في ديسمبر  ،2010تبيف أف  %83مف الييود في إسرائيؿ يروف أف "ييودية إسرائيؿ" أىـ بالنسبة ليـ
مف كونيا ديمقراطية ،في حيف يرى  %86أف الق اررات المصيرية لمدولة يجب أف تحصف بواسطة

أغمبية ييودية فقط ،ويرى  %62أنو يتوجب عمى الدولة عدـ األخذ بعيف االعتبار مواقؼ فمسطينيي

عاـ 1948ما داـ الصراع مع العرب قائماً ).(2

( ) 1إمطانس شحادة  ،إحياء النكبة ومحاوالت منعيا ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،87مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،
بيروت ، 2011 ،ص .152-151

( )2ىاني حبيب ،إسرائيؿ :نماذج عنصرية لترسيخ ييودية الدولة! ،مجمة تسامح ،العدد  ،32راـ اهلل ،2011 ،ص .84-83
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ثالثاً; الوسائل التي اتبعتيا إسرائيل لمتضييق عمى فمسطينيي عام  2:59ومنيا;

 -2عمى المستو السياسي;

مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ األثنوقراطي قامت الدولة بإتباع سياسات مركزية لتعامميا مع المواطنيف

الفمسطينييف في إسرائيؿ ومنيا:

أ -قطع صمة اليوية بيف الفمسطينييف في إسرائيؿ وباقي أجزاء الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية
واإلسبلمية.

ب -منع الفمسطينييف في إسرائيؿ مف التواصؿ المادي والمعنوي مع إخوانيـ في الضفة الغربية
و قطاع غزة والقدس.

ت-منع تنظيـ الفمسطينييف في إسرائيؿ خارج ما تريده األكثرية والدولة مف حيث التنظيـ البرلماني،
ومنع أية إمكانية ليـ بالعمؿ السياسي خارج البرلماف .

ث-ضرب أي قيادة جدية تحاوؿ تنظيـ الفمسطينييف في إسرائيؿ ،وتزويدىـ برؤية مناىضة
لتكريس وضعيـ في الدولة الييودية ،لترضى بالسيطرة الييودية عمى الدولة ومقدراتيا
ومواردىا.

ج-إجبار الفمسطينييف في إسرائيؿ عمى القبوؿ بتوزيع موارد الدولة حسب المفتاح األثني وليس
حسب المواطنة ،حتى يتسنى لمدولة الحفاظ عمى التفوؽ الييودي ودونية الفمسطينييف (.)1

 -3عمى مستو األرض وتيويد المكان;

تيدؼ إسرائيؿ لمسيطرة عمى األرض وتيويد المكاف تجاه فمسطينيي عاـ  1948عف طريؽ:

أ -تقميص االنتشار الجغرافي لمعرب وقصر وجودىـ في معازؿ محصورة ومكتظة يسيؿ السيطرة
عمييـ والتحكـ في مصيرىـ.

ب -مصادرة األراضي العربية ،أو فرض القيود الشديدة التي تمنع أو تحد مف استعماليا والتصرؼ
فييا لمصمحة أصحابيا.

ت-بناء الحواجز والمعوقات أماـ توسع البمدات العربية ،سواء أكاف بالذ ارئع الطبيعية (لممحميات
واإلحراج) ،أـ االصطناعية (الشوارع االلتفافية والمستعمرات والمعسكرات وغيرىا).

ث-اإلبقاء عمى أوضاع التخمؼ االقتصادي والبطالة والفقر في البمدات العربية.

ج-تجاىؿ دوائر التخطيط اإلسرائيمية حاجات العرب لدى تخطيط المناطؽ المجاورة لمبمدات
العربية.

( ) 1أسعد غانـ وميند مصطفي ،الفمسطينيوف في إسرائيؿ .سياسات األقمية األصمية في الدولة اإلثنية ،مرجع سابؽ ،ص-110
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ح -عدـ إتماـ الخرائط الييكمية الخاصة بالبمدات العربية ،مما يجعؿ الحصوؿ عمى ترخيص بناء
بحسب القانوف غير وارد.

خ-ا تباع سياسة الفصؿ العنصري بواسطة منع العرب مف السكف في البمدات الييودية ،وفي ىذا

اإلطار ما زالت إسرائيؿ ماضية ببل ىوادة في تنفيذ سياسة ىدـ البيوت العربية عامة ،وبيوت

السكاف البدو في النقب خاصة ،بذريعة البناء غير المرخص ،وتأتي سياسة ىدـ البيوت ضمف
المحاوالت اإلسرائيمية لتيويد المكاف واألرض ،واقتبلع السكاف األصمييف منيا ،فاألرض كانت

وال تزاؿ ،محور الصراع العربي اإلسرائيؿ  ،وتحاوؿ إسرائيؿ السيطرة عمى أكبر قدر ممكف مف

األراضي العربية (.)1

رابعاً; اشتراط منا المواطنة باالعتراف بإسرائيل دولة ييودية ديمقراطية;

قدـ حزب "إسرائيؿ بيتنا" اقتراح قانوف لتعديؿ قانوف المواطنة عاـ  ،2009إلضافة شرط لممواطنة

بحيث ُيصرح طالب الحصوؿ عمى المواطنة "بالتعيد بالوالء لدولة إسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطية،
والوالء لرموزىا وقيميا" ،لقد سمي ىذا االقتراح "قانوف الوالء" ،ويشترط المواطنة بقسـ الوالء "لدولة

إسرائيؿ كموطف لمشعب الييودي" ،وفي أكتوبر عاـ  2010قرر نتنياىو تأييد اقتراح القانوف ،وعرض

القرار عمى الحكومة ،بعد أف أوصت لجنة خاصة برئاسة وزير العدؿ يعكوؼ نئماف بتعديؿ قسـ

الوالء ،وبناء عمى التوصية ،يتوجب عمى كؿ متقدـ بطمب الحصوؿ عمى المواطنة القسـ بالوالء لمدولة

"كدولة ييودية ديمقراطية" ( .)2وأقر الكنيست ،في  29مارس  2011بالقراءة الثالثة ،تعديؿ قانوف

وبالتجسس والمساس بسيادة الدولة (.)3
المواطنة ،ليتيح سحب المواطنة ّممف أديف بػ "مخالفات إرىابية"
ّ
تزعـ األدبيات الصييونية أف "إسرائيؿ" دولة ديمقراطية ليبرالية ،ولكف حقيقة النظاـ السياسي

الصييوني يبيف أنيا دولة أيديولوجيا مييمنة ،وىي الصييونية ،تحدد حدود الدولة عمى نحو ال يرتبط
بالرقعة الجغرافية التي تحتميا ىذه الدولة ،وتعتبرىا دولة الييود أينما ىـ ،ال دولة المواطنيف المقيميف

يقر "بأف إسرائيؿ ليست ديمقراطية ليبرالية"،
فييا ،وىذا ما دعا األكاديمي اإلسرائيمي سامي سموحا أف ّ
ويفضؿ أف يستعمؿ عبارة ديمقراطية عرقية لوصؼ إسرائيؿ ،ويكتسب كؿ مف قانوف العودة وقانوف
المواطنة أىمية خاصة ،ألنيما يشكبلف األرضية القانونية "الستيراد" العنصر البشري الييودي ،وتشريع

ضد
وجوده ،وضماف أغمبية ييودية ،كما أنيما يكمبلف بعضيما بعضاً ،ومف تضمينيما تميي اًز واضحاً ّ

( )1كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ ،2011،مرجع سابؽ ،ص.325-324

( )2ىنيدة غانـ وآخروف ,تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2011مرجع سابؽ ،ص.272

( )3ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2012المشيد اإلسرائيمي لمعاـ  ،2011المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية مدار ،راـ اهلل  ،2012 ،ص.30
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فمسطينيي عاـ  ،1948الحتوائيما مواداً قانونية تسمح بزيادة النسبة العددية لمييود مقابؿ تناقصيا عند

العرب (.)1

خامساً; تيويد التربية والتعميم;

رسمت إسرائيؿ أىدافاً تعميمية ومناىج ومضاميف مدروسة وخططاً وقوانيف ،ىدفيا بث روح العدمية

الدينية والوطنية والقومية في نفوس األجياؿ الشابة لفمسطينيي  ،1948إسرائيؿ قمقة مف منسوب

الصحوة في الداخؿ الفمسطيني سواء عمى المستوي الديني أو الوطني أو القومي ،وارتفاع أصوات مف
يعمف االنتماء والوالء لمشعب الفمسطيني ،القمؽ اإلسرائيمي ىذا تُرجـ عمى شكؿ تفريغ مناىج التعميـ مف
أية إشارة إلى أية رمز يمكنو ربط العربي في الببلد بتاريخو ،لذلؾ حاولت إسرائيؿ صيينة جياز التعميـ
والسعي لطمس اليوية الوطنية الفمسطينية ،وحرماف الطبلب مف تعمـ األدب الفمسطيني ،إف سياسة

و ازرة التربية والتعميـ في حكومة نتنياىو تيدؼ إلى شطب الرواية الفمسطينية تماماً ،وفرض االنتماء
والوالء إلسرائيؿ بقوة القانوف ،وسمخ العرب عف دوائر انتماءاتيـ الدينية والوطنية والقومية ،وايجاد

أجياؿ معادية ألبناء شعبيا الفمسطيني وموالية إلسرائيؿ ،واف كانت أسماؤىـ عربية ولسانيـ عربياً،

المطموب مف المدارس العربية تعميـ الحقد ضد العرب الفمسطينييف ،وزرع تبعية األرض لمييود في

نفوس الطبلب العرب ،وعمييـ أف تصدح حناجرىـ بػ "النشيد الوطني اإلسرائيمي" ،وتعريؼ أنفسيـ

بأنيـ إسرائيميوف وليسوا فمسطينييف! (.)2

ومف مظاىر التمييز في نطاؽ التعميـ ىو في القرار "األكاديمي" الصادر عف كمية الطب في جامعة

تؿ أبيب ،حيث اشترط بذرائع تربوية أف يكوف سف الطبلب الذيف يتسجموف في كمية الطب فوؽ

العشريف عاماً ،غير أف الواضح في ىذا القرار استيداؼ لمطبلب العرب الذيف ال يخدموف في "الجيش
اإلسرائيمي" بعد الثانوية العامة ،فيذىبوف إلى الجامعة في سف الثامنة عشرة ،وسيؤدي ىذا القرار إلى

تقميؿ عدد الطبلب العرب في كمية الطب (.)3

سادساً; التيويد عمى المستو االقتصادي واالجتماعي;

تشير إحصائيات مؤسسة التأميف الوطني اإلسرائيمي إلى أف  %94.4مف العائبلت العربية كانت

تعيش دوف خط الفقر في عاـ  ،2008في مقابؿ  %15.3مف العائبلت الييودية ،كما أف %62.1
مف األطفاؿ العرب كانوا يعيشوف دوف خط الفقر ،في مقابؿ  %23.6مف األطفاؿ الييود ،كما أف

نسبة الفقر بيف العرب تتخطى كثي اًر النسبة لدى الييود ،ومع أف العائبلت العربية لـ تشكؿ في عاـ
( )1عباس إسماعيؿ ،عنصرية إسرائيؿ .فمسطينيو عاـ 48نموذجاً ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،2008 ،
ص.50

( )2ابراىيـ ابو جابر ،وآخروف ,الداخؿ الفمسطيني وييودية الدولة ,مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,بيروت ,ط,2011 ,2
ص.117-111

( )3عباس إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.62-61
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 2008إال  %13.6مف العائبلت في إسرائيؿ ،غير أف العائبلت العربية الفقيرة تشكؿ  %33.8مف
العائبلت جميعيا في إسرائيؿ ،بينما يشكؿ األطفاؿ العرب نحو  %50مف مجموع األطفاؿ دوف خط

الفقر في إسرائيؿ (.)1

وأظير المسح االقتصادي واالجتماعي لمعاـ  ،2010والذي نفذه مركز الجميؿ لؤلبحاث أف

المجتمع الفمسطيني يعاني مف نقص حاد في األراضي المخصصة لمبناء ،وىو ما يدفع بضائقة السكف
لتصبح إحدى القضايا األكثر إلحاحاً لمعرب في إسرائيؿ ،وفقاً لمتقرير ،فقد أظيرت البيانات أف %55
مف األسر الفمسطينية في إسرائيؿ تحتاج إلى وحدة سكنية واحدة إضافية عمى األقؿ في السنوات
العشرة القادمة ،إف المجتمع الفمسطيني في إسرائيؿ سيواجو أزمة سكف حقيقية وخطيرة في المرحمة

القادمة ،وتفيد معطيات ودراسات المركز العربي لمتخطيط البديؿ بأف طريقة تعامؿ دولة إسرائيؿ مع

ضائقة السكف تزيد األمور تعقيداً ،وذلؾ ألنيا تتجاىؿ إلى حد بعيد ،مشاكؿ البمدات العربية ،فقد

أظيرت دراسة أعدىا المركز مؤخ اًر ،أف دائرة أراضي إسرائيؿ لـ توفر خبلؿ الفترة الواقعة بيف العاميف

 ،2010-2005سوى  % 21مف األراضي المطموبة لسد احتياجات العرب مف الوحدات السكنية ،في
حيف بمغت ىذه النسبة  %59لدى المواطنيف الييود

()2

.

ويتضا لنا أف أزمة السكف لدى العرب في إسرائيؿ ناتجة عف سياسات الحكومة ،وحميا يتطمب

تغيي اًر في السياسات وفي تعامؿ الحكومة اإلسرائيمية مع المواطنيف العرب في إسرائيؿ.

سابعاً; التيويد عمى المستو الشعبي ;

إف مظاىر العنصرية ضد العرب مف مواطني "إسرائيؿ" تتجمى عمى المستوى الشعبي ،بمعنى أف

ظاىرة العنصرية تتبدى لدى اإلسرائيمييف كأفراد وجماعات عمى حد سواء ،وىو ما يمكف مبلحظتو مف

خبلؿ االعتداءات التي يتعرض ليا العديد مف المواطنيف العرب عمى خمفية انتمائيـ القومي ،والشتائـ
التي يتعرض ليا المسمموف ورموزىـ ،والتي تظير عادةً خبلؿ المباريات الرياضية في كرة القدـ ،غير
أف أصدؽ تعبير عف عنصرية الييود ضد العرب ينعكس في استطبلعات الرأي التي تبيف موقؼ
األكثرية الييودية في "إسرائيؿ" تجاه األقمية الفمسطينية (.)3

بعض النماذج التي تؤكد النزعة العنصرية التي يمارسيا المجتمع والحكومة واألحزاب اإلسرائيمية،
ضد فمسطينيي عام  2:59ومنيا ;

 .1ممنوع بيع الشقق لمعرب; في السابع مف ديسمبر عاـ  ،2010قاـ أكثر مف خمسيف حاخاماً
ييودياً بالتوقيع عمى فتوى أصدرىا الحاخاـ شموئيؿ الياىو توصي بمنع بيع البيوت وتأجيرىا

( )1كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ ،2011 ،مرجع سابؽ ،ص.317-316

( ) 2إمطانس شحادة ،إسرائيؿ واألقمية الفمسطينية ،تقرير "مدى الكرمؿ" الدوري لمراصد السياسي ،تقرير رقـ  ،14المركز العربي
لمدراسات االجتماعية التطبيقية "مدى" ،حيفا ،2011 ،ص.16-15

( )3عباس إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.42
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لمعرب في إسرائيؿ ،ألف التوراة تحرـ بيع الغريب ،ومف يبيع أو يؤجر شقة لغير الييودي في

حي يسكنو ييود ،يمحؽ ضر اًر كبي اًر بجيرانو.

 .2تربية تعميمية عنصرية; فصوؿ الدراسة في إسرائيؿ أصبحت تعبر عف مدى الحقد والكراىية
لدى الطبلب ضد زمبلئيـ الفمسطينييف ،وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أف أحد طبلب
الصؼ الثاني عشر في إحدى مدارس شماؿ إسرائيؿ ،كتب في اختبار التربية المدنية "الموت

لمعرب" ،بينما وقؼ طالباً آخر في إحدى مدارس تؿ أبيب ليعمف أماـ صفو ومدرسو أنو يحمـ
بالتطوع في حرس الحدود حتى يتمكف مف قتؿ العرب ...وقد صفؽ لو الطبلب مطوالً ).(1

إ ف إسرائيؿ ال يمكنيا أف تكوف دولة ديمقراطية لكؿ مواطنييا ،فيما تواصؿ التمسؾ بكونيا دولة لكؿ
الييود ،ال دولة لكؿ مواطنييا ،وقد أثبتت إسرائيؿ أنيا ال تستطيع منح الفمسطينييف سوى وجود مبيـ

قائـ عمى التبعية واإلكراه ،أما العرب فإنيـ بعد انتفاضة األقصى عاـ  2000أكثر واقعية فيما يتعمؽ

بالتكامؿ والتماثؿ في الدولة الييودية ،التي لـ تقدـ ليـ سوى التيميش والتبعية ،إنيـ أكثر حرصاً عمى

تحقيؽ المساواة بدوف اندماج ،إلى أف تنضج الظروؼ لكي تصبح الدولة لكؿ مواطنييا ،لقد أصبحت

األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ عامبلً مركزياً في المعادلة اإلسرائيمية العربية ).(2
الواقع الديمغرافي و"ييودية الدولة";

يصعب الفصؿ بيف "ييودية الدولة" والواقع الديمغرافي القائـ في فمسطيف التاريخية بيف الييود

والعرب ،ألف تجسيد الطابع الييودي لمدولة الييودية يتطمب توافر معادلة ديمغرافية تكوف الكفة فييا

راجحة لمصمحة العنصر البشري الييودي ،وىو ما ال يمكف أف يتحقؽ إال عمى حساب العرب في

داخؿ إسرائيؿ ،ورغـ إصرار الييود واجماعيـ عمى قضية "ييودية الدولة" ،إال أف المسار الزمني لمواقع
الديمغرافي في األراضي الفمسطينية ال يسير وفؽ الرغبات اإلسرائيمية وبما يعزز المعادلة المطموبة

لتكريس الطابع الييودي لمدولة ،وما يزيد مف خطورة الواقع الديمغرافي في إسرائيؿ ،حقيقة نفاذ "منابع

اليجرة الييودية" في الخارج ،األمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد مف االختبلؿ في التوازف الديمغرافي

لغير مصمحة الييود ،مما دفع إسرائيؿ إلى البحث عف وسائؿ بديمة مف شأنيا تعويض التراجع في
الميزاف الديمغرافي بما يتيح استمرار الطابع الييودي لمدولة ،وذلؾ عف طريؽ العديد مف القوانيف

واإلجراءات التيجيرية ،التي تيدؼ إلى "الحفاظ عمى أكبر نسبة مف الييود داخؿ إسرائيؿ مقابؿ بقاء

أقؿ عدد ممكف مف العرب فييا" (.)3

( )1ىاني حبيب ،مرجع سابؽ ،ص.87

( )2مرواف بشارة ،فمسطيف  /إسرائيؿ  :سبلـ أـ فصؿ عنصري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ، 2003 ،ص. 77

( )3عباس إسماعيؿ ،فمسطينيو:48خطر ديمغرافي عمى "ييودية الدولة" ،مجمة العودة ،العدد ،25لندف ،2009 ،ص.30
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التقديرات الديمغرافية لمفمسطينيين والييود;
يقدر عدد الفمسطينييف في العالـ بمغ في نياية عاـ  2011حوالي  11.224مميوف  ،نصفيـ ،أي

 5.626مميوف ( ،)%50.1يعيشوف في الشتات ،والنصؼ الباقي ،أي  5.598مميوف ()%49.9
يقيموف في فمسطيف التاريخية ،ويتوزعوف إلى حوالي  1.367مميوف في األراضي المحتمة لعاـ ،1948

وحوالي  4.231مميوف في أراضي عاـ  ،1967يتوزعوف إلى  2.615مميوف في الضفة الغربية

( ،)%61.8و  1.616مميوف في قطاع غزة ( ،)%38.2ويقدر إنو في حاؿ بقيت معدالت النمو
السائدة حالياً ،والبالغة  %2.9لمفمسطينييف في الضفة والقطاع ،و  %2.5لفمسطينيي عاـ  ،1948و

 %1.7لمييود ،فإف عدد السكاف الفمسطينييف والييود في فمسطيف التاريخية سيتساوى تقريباً خبلؿ عاـ
 ،2016حيث سيبمغ كبلً مف الفمسطينييف والييود حوالي  6.4مميوف تقريباً ،وستصبح نسبة السكاف

الييود حوالي  %48.9فقط مف السكاف وذلؾ في عاـ  ،2020حيث سيصؿ عددىـ إلى  6.9مميوف
ييودي مقابؿ  7.2مميوف فمسطيني ( .)1وتشير المعطيات اإلحصائية عشية الذكرى الرابعة والستيف

لنكبة فمسطيف ،أف عدد الفمسطينيوف عاـ  1948قد بمغ  1.37مميوف نسمة ،في حيف قُدر عدد
الفمسطينيوف في العالـ نياية عاـ  2011حوالي  11.2مميوف نسمة ،وىذا يعني أف عدد الفمسطينيوف

في العالـ تضاعؼ أكثر مف  8مرات منذ أحداث نكبة .)2(1948

أما صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية ،نشرت معطيات إحصائية إسرائيمية وفمسطينية ،أشارت إلى

أف األغمبية الديمغرافية التي يتمتع بيا الييود حتى اآلف في فمسطيف التاريخية ،بيف البحر والنير
ستختفي خبلؿ ثبلث سنوات ،وأشارت الصحيفة إلى معطيات نشرتيا دائرة اإلحصاء المركزية

الفمسطينية كشفت أف عدد الفمسطينييف في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية يبمغ  4.2مميوف

فمسطيني 2.6 ،مميوف في الضفة الغربية و  1.6مميوف في قطاع غزة ،واذا ما أضيؼ إلييـ 1.4
مميوف فمسطيني داخؿ الخط األخضر ،سيكوف عدد الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية  5.6مميوف

فمسطيني ،أما دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية قد نشرت أف عدد سكاف إسرائيؿ بمغ نياية عاـ
 7.8 ،2011مميوف إنساف ،بينيـ  5.9مميوف ييودي و  1.6مميوف فمسطيني و  325ألؼ مف

جنسيات مختمفة ،ما يعني أف عدد الييود بيف البحر والنير يزيد عف عدد الفمسطينييف بػ  300ألؼ
إنساف فقط إذا ما استندنا إلى المعطيات الفمسطينية ،و 100ألؼ إنساف فقط إذا ما استندنا إلى

المعطيات اإلسرائيمية ،واستناداً إلى المعطيات اإلسرائيمية حوؿ نسبة التكاثر الطبيعي ،فإف عدد الييود

( )1محسف صالح وآخروف ،الممخص التنفيذي لمتقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  2011والمسارات المتوقعة لسنة ،2012
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،2012 ،ص.28-24

( )2موقع وكالة معاً اإلخبارية 11,2 ،مميوف -عدد الفمسطينييف تضاعؼ  8مرات منذ النكبة،2012/5/10 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=484309
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والفمسطينييف يتساوى ويبمغ عدد كؿ مجموعة منيـ  6.3مميوف إنساف عاـ  ،2015في حيف يصؿ

العدد عاـ  2020في فمسطيف التاريخية  7.2مميوف فمسطيني مقابؿ  6.8مميوف ييودي (.)1

ونشر مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي عشية يوـ "االستقبلؿ" تعداداً لعدد سكاف إسرائيؿ

بعد  64عاماً عمى إقامتيا ،حيث يبمغ عدد السكاف  7,881,000مميوف نسمة ،وبحسب ما نشر موقع

اإلذاعة العبرية "ريشت بيت" أف معطيات مركز االحصاء أظيرت أف عدد السكاف الييود وصؿ إلى
 5,931,000مميوف نسمة بما نسبتو  ، %3.75في حيف وصؿ عدد السكاف العرب داخؿ إسرائيؿ

إلى  1,623,000مميوف بما نسبتو  ، %6.20وأضاؼ الموقع أنو منذ يوـ "االستقبلؿ" عاـ 2011
وحتى يوـ "االستقبلؿ"  ،2012ولد في إسرائيؿ  161ألؼ مولود جديد ،كذلؾ قدـ إلى إسرائيؿ خبلؿ
ىذا العاـ  19ألؼ "قادـ جديد" ،في حيف ىاجر مف إسرائيؿ  8آالؼ إسرائيمي ،وقد بمغت نسبة الزيادة

السكانية في إسرائيؿ خبلؿ ىذا العاـ  %2عف العاـ الذي سبقو ( .)2ويؤشر السجاؿ الديمغرافي
بوضوح إلى أنو بعد أكثر مف ستيف عاماً ،لـ تستطع إسرائيؿ أف تتخمص مف المشكمة الديمغرافية رغـ

كؿ التطورات التي حصمت داخمياً وعالمياً ،كذلؾ أصبح واضحاً أف تصعيد حدة المشكمة الديمغرافية
يؤثر عمى المواقؼ السياسية المطروحة ،ويبلحظ أف إسرائيؿ تبِنت أسموب بناء الجدراف التي تفصميا
عف الفمسطينييف ،و بدأ التشديد عمى "ييودية الدولة" يشغؿ حي اًز في الخطاب األكاديمي واإلعبلمي،
وفي النقاش حوؿ دستور الدولة وقوانينيا (.)3

يركز الكثيروف عمى تزايد عدد سكاف فمسطينيي عاـ  1948داخؿ إسرائيؿ ،والدور الذي سيمعبو

بعد أف يتفوؽ عددياً ،واضعيف جانباً اإلدراؾ العميؽ والدقيؽ لطبيعة الصراع ،فكيؼ يستطيع أحد أف
يتصور قادة إسرائيؿ ،سيتركوف الوضع ليحسـ مف خبلؿ صناديؽ االقتراع ،فينقمب الصوت العربي
(الديمغرافية العربية تيزـ الديمغرافية الييودية)؟ كيؼ ال يخطر بباليـ أف تفتعؿ معركة ،أو ينفجر

صراع فتعاد قصة التيجير والتطيير العرقي (.)4

قاؿ عامي أيالوف ،الرئيس السابؽ لجياز األمف اإلسرائيمي "الشباؾ"" :يجب أف تعيش غالبية

ييودية في "دولة إسرائيؿ" ،وىذه ىي الصييونية ،فأنا ال أقبؿ وجود دولة فمسطينية تكوف لكؿ مواطنييا

()1

موقع عرب  ,48ىآرتس :الييود سيفقدوف األغمبية الديمغرافية بيف البحر والنير عاـ ,2012/1/3 ,2015

()2

وكالة معاً االخبارية ،عدد سكاف إسرائيؿ يشارؼ عمى  8مميوف بعد  64عاماً عمى إقامتيا،2012/4/25 ،

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=88134

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=479529

( )3عزيز حيدر ،إسرائيؿ بعد  60عاماً :أزمة اتخاذ القرار في مواجية ضغوط األمف والديمغرافية  ،مجمة قضايا إسرائيمية
"مدار" ،العدد ،30راـ اهلل ،2008 ،ص.15-14

( )4السيد ولد أباه  ،منير شفيؽ ،مستقبؿ إسرائيؿ ،دار الفكر ،دمشؽ ،2001،ص.186
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وال دولة ييودية تكوف لكؿ مواطنييا ،فأنا مع مبدأ التقسيـ لمشعبيف" (.)1

إف المخطط الصييوني لتحويؿ "دولة إسرائيؿ" إلى "دولة ييودية" نقية تواجيو عدد مف التحديات،

واف مستقبؿ "إسرائيؿ كدولة ييودية" تحيط بو مخاطر عديدة ،نذكر منيا:

 .1إف "إسرائيؿ" باعتبارىا "دولة الشعب الييودي" لـ تستوعب إال جزءاً مف ييود العالـ فقط.

 .2تنبؤ عدد مف عمماء الديمغرافيا باحتماؿ فقداف الييود حوالي  2مميوف نسمة مف إجمالي عدد
ييود العالـ ،وىذا ما أكده شمعوف بيريز في كممة لو في  26أكتوبر عاـ  1987قاؿ فييا:

"لقد أصبحت المشكمة الديمغرافية مشكمة مصيرية بكؿ معنى الكممة ،فبل ييودية بدوف ييود،

ونحف نشيد اآلف ظاىرة مزدوجة مف انخفاض الروح الييودية لدى الييود ،وتناقص عدد الييود

في العالـ ،فنحف لـ نعد أقؿ الشعوب عدداً ،بؿ أكثرىـ نقصاً ".

 .3فشؿ "إسرائيؿ" في أف تكوف مأوى آمناً لييود العالـ الستمرار الصراع العربي اإلسرائيمي،
وتداعيات ذلؾ ،ومخاطره عمى حياة الييود وأمنيـ.

 .4إحساس قادة إسرائيؿ بأف ىناؾ خط اًر ييدد مستقبؿ "دولة إسرائيؿ" حتى وىي في حدود
 ،1948بسبب انزالقيا بحكـ الواقع إلى "دولة ثنائية القومية" ،وقد توصؿ عالـ الديمغرافيا في

إسرائيؿ أرنوف سوفير ،إلى نتيجة مفادىا "إف استمرار الوضع الراىف في إسرائيؿ ،سيؤدي

خبلؿ عقد واحد أو عقديف عمى األكثر إلى وجود أغمبية عددية عربية ستحكـ إسرائيؿ (.)2

بدأ الواقع الديمغرافي يظير في مشاريع التبادؿ السكاني بشكؿ كبير في أعقاب انتفاضة األقصى

في العاـ  ،2000حيث استغؿ سياسيوف وأكاديميوف واسرائيميوف الجو العدائي ضد المجتمع العربي في
الشارع اإلسرائيمي لكي ينشروا تخوفاتيـ الديمغرافية مف العرب ،ويعتبر أرنوف سوفير ،مف رواد ىذا

التيار الذي يعتبر أف العرب يشكموف خط اًر ديمغرافياً عمى الدولة الييودية ،وقد اقترح سوفير االنفصاؿ
عف األراضي الفمسطينية بما فييا األحياء العربية في القدس ،وكذلؾ االنفصاؿ عف منطقة المثمث التي

يشكؿ سكانيا حوالي  %25مف المجتمع العربي في داخؿ إسرائيؿ ،إف االىتماـ بالديمغرافيا كاف في
رأس سمـ أولويات الفصؿ في مشروع أرنوف سوفير لدرجة أف ريتشارد ىاريس ،مدير قسـ التخطيط في

و ازرة الخارجية األمريكية ،سأؿ سوفير :أي نسبة مف مشروعو لمفصؿ ترتكز إلى األمف ،وما ىي

النسبة التي ترتكز إلى الديمغرافيا؟ ،فأجابو سوفير %100" :ديمغرافيا" (.)3

( ) 1فراس خطيب ،عامي أيالوف :ال أقبؿ بدولة فمسطينية لكؿ مواطنييا وال دولة ييودية لكؿ مواطنييا ،مجمة قضايا إسرائيمية
"مدار" ،العدد ،19راـ اهلل ،2005،ص.44

( )2صبلح عبد الرحيـ محمد ،مرجع سابؽ ،ص.1487-1486

( )3ميند مصطفى ،إقتراحات التبايف السكاني لمفمسطينييف في الداخؿ  ..بيف مفاىيـ الترانسفير والضـ والسياسات المطموبة ،مجمة
سياسات ،العدد ،15راـ اهلل ،2011،ص.33-31
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تعاظمت سياسة التمييز تجاه فمسطينيي عاـ  ،1948وما نتج عنيا مف مبادرات تيدؼ إلى إقصاء

العرب مف الحياة اإلسرائيمية العامة ،عف طريؽ عممية "التبادؿ السكاني" بيف المستوطنات (في الضفة
الغربية) ومنطقة المثمث (داخؿ الخط األخضر) ،وكذلؾ الخطط المطروحة لمنطقة النقب والتي تدعو

إلى إخبلء قسري لقرى البدو ،القائمة في معظميا عمى أراضي آبائيـ وأجدادىـ ،ارتباطاً بيذا كمو
تتفاقـ حممة اليميف اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف في إسرائيؿ ،ويقود لواء ىذه الحممة أفيقدور لبرماف (.)1

وفي سياؽ متصؿ تعد خطة النقب  ،2015التي تبنتيا إسرائيؿ في  20نوفمبر  ، 2005مف أبرز

الخطط التي تيدؼ إلى ترحيؿ سكاف عرب مف إسرائيؿ ،وىي التي قدمت عمى أنيا "الخطة القومية
اإل ستراتيجية لتطوير النقب" ،وىدفيا المركزي زيادة عدد السكاف الييود في النقب إلى  900ألؼ خبلؿ
عشرة أعواـ ،ما بيف عامي  2006و ،2015وتخصيص  3.9مميار دوالر لتنفيذ ذلؾ ،وترى ىذه

الخطة في وجود القرى العربية غير المعترؼ بيا مشكمة تعوؽ التنفيذ ،وىو ما يعني ىدـ القرى العربية

غير المعترؼ بيا وىذا ما يجري تنفيذه حالياً في النقب (.)2

إف مناقشة "التيديد الديمغرافي" ىو أنو ال يمكف دمج نسبة كبيرة مف العرب في الدولة اإلسرائيمية،

بؿ إف بعض قادة إسرائيؿ رأى أف التزايد الطبيعي لؤلقمية العربية في إسرائيؿ يمثؿ عائقاً أماـ اليجرة

الييودية وتوطيف الشعب الييودي ،وبالتالي يمثؿ تيديداً لمصفة الييودية لمدولة ،وغالباً ما تقارف نسبة
الوالدات الييودية المنخفضة بالنمو الطبيعي العالي بيف مواطني إسرائيؿ العرب ،ومع ذلؾ فإف

مناقشات الصييونية العالمية "لمتيديد الديمغرافي" عززت مقولة أف دولة ييودية متكاممة بوجود عربي
قميؿ كانت وستبقى ىدؼ الصييونية األساسي( .)3ويظير التناقض بيف الديمقراطية وبيف "ييودية
الدولة" عندما يفقد الييود أغمبيتيـ العددية ،عندىا فقط ال يمكف المحافظة عمى "ييودية الدولة" إال

يعوؿ مؤسسو الدولة عمى الديمقراطية وأصروا عمى تعريؼ
بطرؽ غير ديمقراطية ،ليذا السبب لـ ّ
الدولة كدولة ييودية ،وليذا السبب نجدىـ يحذروف مما يسمى بالخطر الديمغرافي ألف تزايد العرب
ييدد ىذا االنسجاـ القائـ بيف الديمقراطية والييودية (.)4

التشديد عمى مطمب االعتراف "بييودية الدولة" في ظل عممية التسوية وأثرىا عمى فمسطينيي عام

;2:59

خبلؿ التحضيرات لمؤتمر أنابوليس ،فإف رئيس وزراء إسرائيؿ السابؽ إييود أولمرت ووزيرة خارجيتو
قد تحدثا معمقاً عف الدولة الييودية ،وىذا الحديث ارتبط كثي اًر بالطرح المتعمؽ بمصير الفمسطينييف في
( )1خميؿ نخمة وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.128-126

( )2محسف صالح ،الترانسفير (طرد الفمسطينييف) ،مرجع سابؽ ،ص.49
( )3نور الديف مصالحو ،مرجع سايؽ ،ص.259

( )4مرواف دويري ،الديمقراطية وييودية الدولة  :أيف التناقض؟ ،مجمة قضايا إسرائيمية "،مدار" ،العدد ،10راـ اهلل،2003 ،
ص.82
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إسرائيؿ ،فيـ يشكموف حوالي  %20مف التعداد السكاني في إسرائيؿ ،وىـ بذلؾ يشكموف خط اًر
ديمغرافياً عمى مستقبؿ إسرائيؿ ،فطرحت مسألة إمكانية انتقاليـ إلى مناطؽ السمطة الوطنية
الفمسطينية ،إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية تعتبراف الفمسطينييف في إسرائيؿ قضية تخص إسرائيؿ

فقط ،وغير خاضعة لممفاوضات ،وىذا يعني أف القضية الخاصة بالفمسطينييف في إسرائيؿ لف يتـ
التوصؿ إلى حؿ بشأنيا ،وكاف واضحاً خبلؿ اتفاؽ أوسمو أف فمسطينيي إسرائيؿ غير مشموليف في

الحؿ ،وىذا سيعقد القضية مستقببلً مف النواحي السياسية واألمنية ،بمعني آخر ،فإف أطرافاً أخرى
تشترؾ في المعبة السياسية بيف إسرائيؿ والدولة الفمسطينية العتيدة ،وىؤالء ىـ فمسطينيو عاـ ،1948

فيؿ ستوافؽ إسرائيؿ عمى منح السمطة الوطنية الفمسطينية موقعاً لتقوؿ كممة بخصوصيـ؟ ،المشكمة

المستقبمية أ ّف فمسطينيي الداخؿ يطالبوف باستقبللية ثقافية ،وىذا يشكؿ خط اًر عمى إسرائيؿ ،إسرائيؿ
تريد مواطنيف خاضعيف ليا يعترفوف بييودية الدولة ،وفمسطينيو الداخؿ يرفضوف ىذا التوجو ،فإسرائيؿ
تفكر كثي اًر بالفمسطينييف داخميا ،وتخطط لعزليـ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ،وتتعامؿ معيـ
كأعداء يحمموف مواطنة إسرائيمية ،إف الرؤية اإلسرائيمية تسعى إلى ربط القضية الفمسطينية بعدة

محاور ،منيا محور فمسطينيي عاـ  ،1948وليست صدفة أف ُيطرح مشاريع تبادؿ سكاني أو ضـ
أراضي ذات أغمبية عربية في منطقة المثمث إلى مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية كجزء مف عممية

تخفيؼ المشكمة الديمغرافية التي تعاني منيا إسرائيؿ جراء الزيادة السكانية لمفمسطينييف في داخميا،
وليس صدفة أف تدعو وزيرة خارجية إسرائيؿ تسيبي ليفني عشية مؤتمر أنابوليس بالذات إلى إمكانية

انتقاؿ فمسطينييف مف الداخؿ إلى مناطؽ فمسطينية وعدـ البقاء في إسرائيؿ بالرغـ مف كونيـ يحمموف

الجنسية اإلسرائيمية ( .)1ونبلحظ أف ىذه مؤشرات تؤكد أنو خبلؿ السنوات القادمة ستطرح مشاريع
ترحيؿ بكثافة أكثر مما ىو عميو اآلف ،وستطمؽ سياسات التضييؽ عمى الفمسطينييف في إسرائيؿ وسط

تغطية وحماية قانونية ،والصراع بينيـ وبيف اإلسرائيمييف سيكوف حوؿ شكؿ ومضموف دولة إسرائيؿ،
إف الخداع الذي تمارسو إسرائيؿ في تسويقيا ألفكار السبلـ مقابؿ حصوليا عمى اعتراؼ بييودية

الدولة مف خبلؿ وسيمة سيتـ تطبيقيا مف خبلؿ فكرة التبادلية التي تقوـ عمى تبادؿ السكاف واألرض،
إف الرؤية اإلسرائيمية تقوـ عمى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية عمى األرض بما يضمف أغمبية ييودية
في حدود جغرافية عمى مساحات كبيرة مف فمسطيف التاريخية مقابؿ وجود كنتونات فمسطينية مقطعة

تنتشر فيما بينيا كتؿ استيطانية كبيرة ،وذلؾ تطبيقاً لشعار "أرض أكثر ،عرب أقؿ" ،وصرحت تسيبي

ليفني بأف ىدؼ العممية السياسية مع الفمسطينييف ىو "الحفاظ عمى وجود دولة إسرائيؿ كدولة ييودية،
إف إسرائيؿ في حديثيا عف الوصوؿ إلى الحؿ الدائـ تريد "إحداث اختبلؿ في التوازنات الديمغرافية بيف

العرب والييود" ،إف ذلؾ يقتضي التقميؿ مف نسبة العرب في إسرائيؿ بواسطة إحداث تغيرات حدودية
( )1جوني منصور ,إسرائيؿ األخرى رؤية مف الداخؿ ,مركز الجزيرة لمدراسات ,الدوحة ,2009 ،ص .86-84
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تتمثؿ في ضـ مناطؽ ذات كثافة سكانية عربية عالية إلى مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية مقابؿ

تنازؿ الفمسطينييف في الحؿ الدائـ عف أراضي إلسرائيؿ

()1

.

وقد أثارت فكرة ضـ المثمث إلى مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية إعجاب الكثيريف مف الييود

والداعوف إلى تنفيذىا في إطار الحؿ النيائي ،وذلؾ لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا ;

 .1تقميؿ عدد السكاف العرب ،وبالتالي التقميؿ مف إمكانية تأثيرىـ السياسي في المستقبؿ.

 .2حؿ مشكمة الكتؿ االستيطانية في الضفة الغربية مف خبلؿ مبادلتيا بمناطؽ عربية داخؿ الخط
األخضر ،األمر الذي سيسيؿ الطريؽ لموصوؿ إلى حؿ نيائي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

وكاف الوزير السابؽ أف اريـ سنيو ،ومف حزب العمؿ ،قد طرح فكرة التبادؿ السكاني ،وأقترح تجميع
المستوطنيف في كتؿ استيطانية مساحتيا (  ) %5-%4مف مساحة الضفة (غوش عتسيوف ،معاليو
أدوميـ و أريئيؿ ) ،وضميا إلى إسرائيؿ ،مقابؿ ضـ منطقة المثمث إلى الدولة الفمسطينية (.)2

ونالحظ أف إسرائيؿ تسعى لتعديؿ الحدود وتبادؿ السكاف حيث يتـ تجميع الفمسطينييف عمى أقؿ ما

يمكف مف مساحات مف األرض ،وىذه نظرية تبادؿ األراضي التي باتت أعمى سقؼ في التوقعات مف
أجؿ الحؿ مف الطرؼ اإلسرائيمي.

يرى غيو ار أيالند* أف مطمب بنياميف نتنياىو بخصوص االعتراؼ بإسرائيؿ "دولة قومية لمشعب

الييودي" ،بات شرطاً ضرورياً إلحراز تسوية نيائية مع الفمسطينييف ،سببو مرتبط بمكانة الفمسطينييف
في إسرائيؿ ،ذلؾ بأف ىؤالء يعتقدوف أف إسرائيؿ يجب أف تكوف "دولة جميع مواطنييا" ،ولذا فبل حاجة

ألف تبقى إسرائيؿ متمسكة بطابعيا الييودي القومي ،فإف احتماؿ تسميـ الفمسطينييف في إسرائيؿ بذلؾ

تصر إسرائيؿ عمى ذلؾ اآلف يمكف ،بعد جيؿ واحد أو جيميف ،أف تجد
سيبقى ضئيبلً لمغاية ،واذا لـ
ّ
نفسيا في خضـ وضع يطالب فيو الفمسطينيوف في إسرائيؿ (ربما بواسطة المجوء إلى العنؼ)
بالحصوؿ عمى حقوؽ قومية متساوية ،والشؾ في أف الدولة الفمسطينية ستؤيد مثؿ ىذا المطمب ،وعميو

فإف الطريؽ لكبح ىذا الخطر ،أو عمى األقؿ إليجاد وضع تحظى فيو إسرائيؿ بتأييد دوؿ العالـ

(إلحباط مطالبة الفمسطينييف فييا بحقوؽ مدنية متساوية) كامنة في أف يكوف واضحاً مف خبلؿ اتفاؽ
الجميع عمى أنيا الدولة القومية لمشعب الييودي ،ويعتقد المعمؽ الصحافي في صحيفة "ىارتس" آري

( ) 1يوسؼ كامؿ إبراىيـ ،أماـ إستحقاؽ مؤتمر أنابوليس يطرحوف "تبادؿ األراضي" إلسقاط حؽ العودة ،مرجع سابؽ ،ص-26
.27

( )2ميند مصطفى ،المرجع السابؽ ،ص.34

* أحد أبرز "منظري" األمف القومي اإلسرائيمي في الوقت الراىف ،وجن ارالً في االحتياط ورئيساً سابقاً لكؿ مف شعبة االستخبارات
العسكرية (أماف) و"مجمس األمف القومي اإلسرائيمي".
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شافيط أف عدـ إدراج مطمب االعتراؼ بإسرائيؿ دولة قومية لمشعب الييودي يشكؿ أكبر تقصير

التفاقية أوسمو بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية في العاـ .)1( 1993

وير الباحث :أف "ييودية الدولة" التي تكرسيا القوانيف األساسية في إسرائيؿ ،تتطمب مزيداً مف

االعتماد عمى النص التوراتي في فمسفة القيادة السياسية ،التي تجعؿ التخطيط السياسي العاـ لمدولة،

إف التشديد
ييدؼ إلى نقائيا القومي عمى المدى المنظور ،وضماف ذوباف العرب إف لـ يكف تيجيرىـّ ،
عمى "ييودية الدولة" برز بعد انتفاضة األقصى عاـ  ،2000إال أف الخطاب األكثر أىمية ،كاف
خطاب الخطر الديمغرافي لفمسطينيي عاـ  1948داخؿ إسرائيؿ ،حيث ترى فييـ خط اًر ديمغرافياً موجياً
بالدرجة األولى إلى "ييودية الدولة" قبؿ أمنيا واقتصادىا ،وىو خطاب وىمي يتـ تضخيمو بيدؼ ابتزاز

الفمسطينييف سياسياً.

المبحث الثاني; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى قضية الالجئين الفمسطينيين عام ;2:59
يتمثؿ الحمـ الصييوني منذ البداية في فكرة دولة لمييود فقط ،والخطاب الصييوني منذ مطمع القرف

العشريف كاف يتضمف ىذه الفكرة التي مثمت قاعدة أساسية لمموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف بعد
ِ
يخؼ ىرتزؿ رأيو ،حيث رأى أف الدولة الييودية لف تقوـ
قياـ دولة إسرائيؿ ،ففي القرف التاسع عشر لـ
إال باالستيبلء عمى األراضي العربية وشف حرب إبادة ضد السكاف األصمييف ،ودعا فبلديمير

جابوتنسكي لترحيؿ العرب مف فمسطيف ،مؤكداً أف الدولة الييودية لف تقوـ إال بالقوة وعبر الترحيؿ
اإلجباري لمفمسطينييف ،وكانت النتيجة التي توصؿ إلييا إنو "يمكف أف تكوف غالبية ييودية ،وبعدىا
دولة ييودية ،فقط برعاية القوة ،ومف وراء جدار حديدي ال يقوى السكاف المحميوف عمى تحطيمو" ،أما

دفيد بف غوريوف ،فقد اعتبر أف "نقطة االنطبلؽ والمخرج لحؿ مسألة العرب في الدولة الييودية تكمف
في التوقيع عمى اتفاقية مع الدوؿ العربية تميد الطريؽ إلخراج العرب مف "الدولة الييودية" إلى الدوؿ

العربية ( .)2إف امتناع إسرائيؿ لمسماح لبلجئيف الفمسطينييف بالعودة إلى ديارىـ ال يمكف تفسيره إال في

ضوء االعتبارات العنصرية ،التي ترجع إلى الفكرة الصييونية التي تدعو إلى إنشاء دولة إسرائيؿ التي

ال تتسع إال لمييود فقط ،واف ىذه الدولة تضيؽ إذا كاف البلجئوف أصحاب األرض وسكاف الببلد

األصمييف يودوف العودة ،فالعقيدة الدينية العنصرية لمدولة الييودية التي ال تمتزج مع غير الييود،
تفسر أسباب طرد الفمسطينييف مف ببلدىـ وتعمؿ األسباب الحقيقية لرفض إسرائيؿ عودتيـ إلى ببلدىـ

فمسطيف ( .)3وترى إسرائيؿ بأف االعتراؼ بحؽ العودة وتنفيذه يؤدي إلى إنياء دولة إسرائيؿ ويقضي
( )1ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف ،في معنى الدولة الييودية ،مرجع سابؽ ،ص.148-147

( ) 2جماؿ البابا ،الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد الثالث والرابع ،غزة،2001 ،
ص.56

( )3نرميف يوسؼ غوانمة ،حزب الميكود ودوره في السياسة اإلسرائيمية ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف،2002 ،
ص.270
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عمى ييوديتيا التي تسعى الحركة الصييونية لنيؿ االعتراؼ بو ،وتدعي إسرائيؿ بأف إصرار
الفمسطينييف لمعودة إلى بيوتيـ في يافا وحيفا ما ىو إال برىاف ساطع عمى نيتيـ إزالة دولة إسرائيؿ

كدولة ييودية ،فحؿ قضية البلجئيف في نظرىـ يجب أف تكوف داخؿ الدولة الفمسطينية والدوؿ العربية

األخرى ،وىنا يرى العديد مف اإلسرائيمييف أف الحاجة إلى حؿ قضية البلجئيف ىي إحدى األسباب

الجوىرية لوجوب تأسيس دولة فمسطينية ،وتُجمع األحزاب اإلسرائيمية عمى الرفض القاطع لحؽ العودة
لمفمسطينييف ،فأحزاب اليسار ترفض حؽ العودة مف منطمقات عنصرية لمحفاظ عمى نقاء الدولة
اإلسرائيمية وىويتيا الييودية ،أما أحزاب اليميف فإنيا ترفض مف منطمؽ ضرورة االستيبلء عمى ما

يسمى "بأرض إسرائيؿ الكاممة" (.)1

اإلدعاء اإلسرائيمي بأف عودة البلجئيف تعني تدمير إسرائيؿ ،بمعنى تغيير الطابع الييودي
إلسرائيؿ ،ىو إدعاء ال قيمة قانونية أو أخبلقية لو ،واسترداد الحؽ المسموب حؽ مشروع ،بؿ واجب،
في القانوف الدولي ،ومع ذلؾ فإف ادعاء إزالة الطابع الييودي إلسرائيؿ فيو مغالطات وتضميؿ ،فإذا

كاف المقصود بالطابع الييودي استمرار التفوؽ العددي لمييود في إسرائيؿ ،فيذا وىـ كبير ،ألنو ميما

استمرت اليجرة فستنضب يوماً ،ويستمر التكاثر الفمسطيني ،ويتفوؽ عددياً عمى الييود في إسرائيؿ (.)2

وادعاء إسرائيؿ بأف عودة البلجئيف ستعكر النقاوة الييودية إلسرائيؿ ،فيو كبلـ عنصري لـ يعد لو

مكاف في العالـ الحديث ،الذي يتآلؼ ويتقارب ويتبادؿ األفكار والتجارة ،ويحترـ حقوؽ اإلنساف ،ىذا

اإلصرار عمى نقاء العنصر الييودي ومصيره مصير شبييو في حاؿ ألمانيا النازية واذ لـ تقبؿ إسرائيؿ
أف يعود البلجئوف إلى ديارىـ ،فإنيا إذف تستعد لترحيؿ فمسطينيي عاـ .(3) 1948

جذور الموقف اإلسرائيمي من حق عودة الالجئين;
تعتبر إسرائيؿ أف مشكمة البلجئيف ىي مسؤولية الدوؿ العربية ،عمى أساس أنو ال محؿ إلعادة

توطينيـ ألنيـ يمثموف مشكمة أمنية ولذلؾ دعت إسرائيؿ لتوطينيـ في الدوؿ العربية ،أف إسرائيؿ
ترفض حؽ عودة البلجئيف ألسباب أيديولوجية ،وىي إقامة دولة ييودية خالصة ،وىي ترى وجود أعداد

كبيرة مف الفمسطينييف فييا يؤثر عمى طابعيا ،وقد كاف التخمص مف عرب فمسطيف ىدفاً ثابتاً مف

( ) 1عمر عاشور ،قراءات إستراتيجية .حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي تعارض المفاىيـ .الحموؿ البديمة ،مجمة مركز التخطيط
الفمسطيني ،العدد السادس ،غزة ،2010 ،ص.85-84

( )2سمماف أبو ستة ،حؽ العودة مقدس وقانوني وممكف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،2001 ،ص.190

( )3سمماف أبو ستة ,الحؽ الفمسطيني في العودة  ...مقدس وقانوني وممكف  ,المجمة البحثية لقضايا البلجئيف ,العدد الرابع,
مركز دراسات وأبحاث البلجئيف ,عماف , 2007 ,ص.26
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أىداؼ الصييونية ،وقاؿ إسحاؽ شامير عاـ " :1992إف حؽ العودة لف يحدث في أي وقت وبأي

شكؿ وال بأي طريقة" (.)1

أىـ قرار اتخذتو ىيئة األمـ المتحدة كاف في عاـ  1948في دورتيا الثالثة برقـ  ،194الذي يعتبر

األساس لكؿ الق اررات الصادرة عف ىيئة األمـ المتحدة التي تعالج مشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،لذا

يعتبر ىذا القرار " 194مرجعاً قانونياً دولياً ،ثابتاً ،يتضمف تعريفاً واضحاً بحقوؽ البلجئيف الفمسطينييف
بصورة جماعية ،ويطالب بحقيـ في العودة كمجموعة قومية ،أو في التعويض لمذيف ال يرغبوف في

العودة" ).(2

وترفض إسرائيؿ التفاوض بقضية البلجئيف لكونيا مرتبطة بحؽ العودة ،وىذا بالنسبة إلسرائيؿ خط

أحمر ،بينما توافؽ إسرائيؿ عمى عودة البلجئيف إلى أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية دوف العودة
إلى إسرائيؿ ،وبالطبع فإف العودة بموجب قرار العودة رقـ  194ينص عمى عودة البلجئيف إلى ديارىـ

التي تركوىا وليس إلى ديار أخرى (.)3

كذلؾ تسعى إسرائيؿ إلى عدـ تحمؿ مسؤولية التعويض عف ممتمكات الفمسطينييف وتحمؿ ىذه

المسؤولية لسمطة دولية تؤسس صندوقاً تدعمو الدوؿ العربية واسرائيؿ والدوؿ الصناعية الكبرى ،كذلؾ
تسعى إلى تفكيؾ المخيمات والغاء المكانة القانونية والسياسية والمعنوية لبلجئ ،بما في ذلؾ إلغاء
وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف (األونروا) ).(4

وعدت إسرائيؿ الدوؿ العربية المضيفة لبلجئيف ببذؿ مساعييا مف أجؿ تعويضيا عف عبء تحمميا

لبلجئيف الفمسطينييف طواؿ الفترة السابقة وعف عبء توطينيـ حيث ىـ ،فإف إسرائيؿ تريد مف ىذه

الدوؿ العربية واألسرة الدولية ،الموافقة عمى إلغاء القرار رقـ  ،194ثـ قبوؿ ىذه الدوؿ ومشاركتيا

الفاعمة في توطيف البلجئيف واذابتيـ كمياً في النسيج المجتمعي لتمؾ الدوؿ!! (.)5

وكانت "ييودية الدولة" ىي األداة التي جعمت إسرائيؿ أف تسف القوانيف اليادفة إلى مصادرة أراضي

العرب ،باعتبار أف االستيطاف الييودي واستيعاب اليجرة ىي قيـ أساسية ،ولو تناقضت مع حقوؽ

المواط نيف غير الييود ،ومف ضمنيا حقوؽ الممكية ،كما أف "ييودية الدولة" كيدؼ وأساس قياـ "دولة
إسرائيؿ" ،مما جعميا ترفض تطبيؽ حؽ عودة البلجئيف مع أنيا رسمياً وافقت عمى قرار التقسيـ ،واقامة
دولة ييودية مف المفترض أف يقارب نصؼ سكانيا مف العرب ،قبؿ أف تعمؿ عمى تيجيرىـ ،واحتبلؿ

( )1محمود كريـ ،أوضاع البلجئيف والنازحيف الفمسطينييف وحؽ العودة ووكالة الغوث والمعاممة الدولية لممشكمة ،مكتبة جزيرة
الورد ،القاىرة ،2010 ،ص.372-369

( )2جبر اليموؿ ،مرجع سابؽ ،ص .356-355

( )3جوني منصور ،إسرائيؿ األخرى  .رؤية مف الداخؿ ،مرجع سابؽ ،ص.83

( )4عيسى قراقع ،قضية البلجئيف الفمسطينييف ...التصورات والحموؿ المطروحة ،مجمة العودة ،العدد  ،139لندف،2003 ،
ص.20

( )5أسعد عبد الرحمف ،قضية البلجئيف الفمسطينييف ،دائرة المطبوعات والنشر ،عماف.100 ،2002 ،
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أرض الدولة العربية أيضاً ) .(1وفي يونيو  ،1948أصدرت إسرائيؿ الئحة خاصة بالمناطؽ الميجورة،

وعرفتيا بأنيا "المناطؽ التي تـ فتحيا عمى يد القوات الييودية أو التي سمّمت إلييا ،والتي ىجرىا

سكانيا جزئياً أو كمياً" ،واعتبرت البلئحة أف الممتمكات العائدة لمعرب ىي ممتمكات متروكة ،وأعطت

الحكومة نفسيا الحؽ بإعبلف أي منطقة بأنيا ميجورة ،وعيدت لوزير المالية تنفيذ أحكاـ االستيبلء

عمييا (.)2

كاف مف بيف األىداؼ الرئيسية لمحركة الصييونية ،ىو االستيبلء عمى أراضي فمسطيف ،وذلؾ مف

خبلؿ إصدار عدد مف القوانين التي اتخذتيا إسرائيل وتحول دون عودة الالجئين ومن أىميا ;

 .1قانوف ثروات أمبلؾ الغائبيف عاـ  ،1950والذيف كانوا يعدوف غائبيف ،ليس فقط الذيف طردتيـ
إسرائيؿ أو الذيف ىربوا مف المذابح وانما أيضاً األشخاص الذيف انتقموا مف منطقة إلى أخرى
أثناء االعتداءات .

 .2القانوف الثاني يسمح البند  125مف القانوف إلسرائيؿ أف تعمف عف منطقة أنيا مغمقة ،وبذلؾ
طردوا العرب مف قراىـ المعمنة مناطؽ ممنوعة.

 .3القانوف الثالث صادر عاـ  ،1949سمي نظاماً طارئاً لمدفاع عف منطقة آمنة يسمح إلسرائيؿ
بطرد سكاف قرية ما ومنعيـ مف الدخوؿ إلييا إال إذا كانوا ييود.

 .4القانوف الرابع صادر عاـ  ،1949يسمح إلسرائيؿ بنزع ممكية أراضي الفبلحيف العرب بحجة
أنيـ أساؤوا استثمارىا ،وذلؾ حتى يعطوىا لمكيبوتسات.

اع أمنية أو
 .5القانوف الخامس صادر عاـ  ،1949يسمح إلسرائيؿ بحجز أراضي العرب لدو ٍ
ألسباب أخرى واعطائيا لمييود.

 .6القانوف السادس صادر عاـ  ،1953فيو ينقؿ ممكية األراضي المصادرة بالقوانيف السابقة إلى
سمطة التطوير اإلسرائيمية (.)3

كما أقر الكنيست قانوناً يكرس نيب األراضي واألمبلؾ الفمسطينية باسـ "قانوف خصخصة

األراضي" ،إلى جانب "قانوف موفاز" الذي ينص عمى خصخصة األراضي الفمسطينية المصادرة
وأمبلؾ البلجئيف الفمسطينييف الذيف أجبروا عمى مغادرة وطنيـ منذ نكبة عاـ .)4( 1948

( )1عزمي بشارة ،دولة ييودية وديمقراطية ،مجمة وجيات نظر ،العدد  ،55القاىرة  ،2003،ص.27
()2

Laws of the state of Israel, Published by the government printer vol. 1 (1948 ,...( 5708),

P.25).

( )3سامي عوض الذيب أبو ساحمية  ,التمييز ضد غير الييود في إسرائيؿ ,مسيحييف كانوا أـ مسمميف ,األوائؿ لمنشر والتوزيع
والخدمات الطباعية ,دمشؽ ،2003 ،ص.29 -27

( )4محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2009مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،2010 ،
ص.374
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الرواية اإلسرائيمية ألسباب مشكمة الالجئين الفمسطينيين ;
زعمت إسرائيؿ بأف العرب قد خمقوا مشكمة البلجئيف عندما بدأوا الحرب ،وأف إسرائيؿ غير مسؤولة

عف ذلؾ بأي شكؿ ،وكاف التفسير الصييوني لعممية التيجير يقوؿ إف زعماء الدوؿ العربية وقادة
الشعب الفمسطيني ،ىـ الذيف أوعزوا لمسكاف العرب أو حتى أمروىـ بترؾ قراىـ ومدنيـ ،ووصؿ

االدعاء إلى درجة الزعـ بأف ىذه األوامر أذيعت عمى اليواء مف محطات اإلذاعة في الدوؿ العربية،
تناشد السكاف العرب بترؾ قراىـ والنزوح إلى أماكف آمنة في فمسطيف أو الدوؿ العربية ،لـ تستطع ىذه

األضاليؿ طمس الحقائؽ ،وقد بينت دراسات لباحثيف كبار ،الكذب المتعمد في الرواية الصييونية
وتفنيد ادعاءاتيا وبياف األسباب التي أدت إلى ىجرة الفمسطينييف ،ومف أبرز الدراسات التي نشرىا

المؤرخوف الجدد حوؿ مشكمة البلجئيف ،دراسة لممؤرخ اإلسرائيمي بني مورس عاـ  ،1986أظيرت أف
أىـ أسباب رحيؿ العرب ىو العمميات العسكرية لمياغناه عمى القرى والمدف العربية ) .(1وممثؿ إسرائيؿ

في األمـ المتحدة يقوؿ" :أف أساس مشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،كاف لرفض العرب قرار التقسيـ الذي

شنوىا عمى دولة إسرائيؿ في اليوـ التالي إلعبلف والدتيا ،إذف،
وضعتو األمـ المتحدة ،والحرب التي ّ
فإف المسئولية تقع عمييـ ،فمو قبؿ العرب بالقرار ،لما كاف ىناؾ مشكمة الجئيف" ).(2
إف اقتبلع شعب بأكممو وسمبو أرضو وممتمكاتو ،ىي كارثة غير مسبوقة ،وال يوجد في التاريخ

المعاصر أية سابقة بقياـ أقمية أجنبية بتدمير نسيج األغمبية األصمية واحتبلؿ أرضيا وطردىا مف

منازليا ،وبكؿ المقاييس ال يوجد مثيؿ ليذه الجريمة ،وشعر المجتمع الدولي ،الذي أوصى بتقسيـ
فمسطيف ،بإحساس عميؽ مف المسئولية تجاه ىذه المأساة  ،وقد صرح الكونت فولؾ برنادوت ،وسيط
األمـ المتحدة ،حينيا "ستكوف جريمة ضد مبادئ العدؿ األساسية إذا ما تـ إنكار حؽ الضحايا األبرياء

ليذا النزاع بالعودة إلى ديارىـ  ،في حيف يتدفؽ الييود إلى فمسطيف الستبداليـ بالبلجئيف العرب الذيف

اقتمعوا مف أراضي سكنوىا عدة قروف " ).(3
قضية الالجئين...و"ييودية الدولة";

إف مناقشة فكرة "ييودية الدولة" يعني ارتباطيا الوثيؽ بقضية البلجئيف والمسألة الديمغرافية بشكؿ

عاـ ،إف جميع المشاريع اإلسرائيمية لحؿ قضية البلجئيف ،يقترف دائماً برفض االعتراؼ بحؽ العودة
لضماف نقاء "الدولة الييودية" ،يؤكد "الجنراؿ غيو ار أيبلند" بقولو " :ال يمكف ألي حكومة إسرائيمية أف

( )1إبراىيـ عبد الكريـ ،البلجئوف الفمسطينيوف في الفكر الصييوني ،المجمة البحثية لقضايا البلجئيف ،العدد الرابع  ،مركز دراسات
وأبحاث البلجئيف ،عماف  ،2007،ص.15-14

( ) 2رمضاف بابا دجي وآخروف ,حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ تطبيقو ,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,بيروت ,ط,2
 ,1997ص .134

( )3سمماف أبو ستة ,العودة المرحمية لبلجئيف الفمسطينييف ،مجمة شؤوف تنموية ,العدديف األوؿ والثاني ,الممتقى الفكري العربي،
القدس , 2000 ,ص.72-71
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تقمؿ مف حجـ الدولة بانسحابيا مف األراضي ،ومف ثـ تفاقـ المشاكؿ الديمغرافية المحمية بموافقتيا

أيضاً عمى استيعاب البلجئيف ،مثؿ ىذه الحركة سوؼ تيدد وجود إسرائيؿ كدولة ييودية ،فإضافة
الجئيف فمسطينييف إلى سكاف إسرائيؿ العرب الذيف يتـ نموىـ اآلف بسرعة ،ىذا األمر الذي عمى

حكومة إسرائيؿ السعي لمنعو ميما كاف الثمف ولو بالقوة ) .(1إف القيادة اإلسرائيمية ظمت تفضؿ أف
تستولي عمى فمسطيف بنسبة صفر %مف العرب في الدولة الييودية المنشودة ،ولكف في حاؿ تعذر

ذلؾ ،فإف سقؼ النسبة المئوية ،الممكف ليا أف تقبمو عمى مضض ،ىو  % 15فقط مف مجموع سكاف

الدولة الييودية العتيدة ،فإف الدولة الناشئة ىي دولة ييودية نقية ،واف فمسطيف كما قالت الدعاية
الصييونية ،كانت أرضاً ببل شعب ،عاد إلييا شعب ببل أرض ،فعودة البلجئيف تعني اإلطاحة بحمـ
الدولة الييودية النقية وتعني التخمي عف حمـ دولة بدوف عرب (.)2

وفي مقاؿ نشرتو القدس العربي عف صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية بعنواف مشكمة "إسرائيؿ" ليست

االحتبلؿ ولكف البلجئيف ،لمردخاي كيدار يقوؿ فيو" :االستنتاج ىو أف التوصؿ لمسبلـ مع جيراف

إسرائيؿ العرب ال يرتبط بسيطرتنا عمى المنطقة ،وانما بالموافقة عمى عودة الجئي  1948مع أحفادىـ
إلى بيوتيـ في داخؿ إسرائيؿ ،ودفع إسرائيؿ بذلؾ لمقضاء عمى نفسيا ككياف ييودي ،وأف جوىر

المشكمة بيف إسرائيؿ وجيرانيا ىي عودة البلجئيف ،التي ستبقى بؤرة لمصراع المقبؿ" ).(3

إف مبدأ حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف ونسميـ ينظر إليو كتيديد لمحفاظ عمى إسرائيؿ كوطف

لمييود ،وكاف نتنياىو قد صرح في خطابو في جامعة بار إيبلف ،حيث بيف أف المطمب اإللزامي

الجوىري إلنياء الصراع ،ىو االعتراؼ الفمسطيني الممزـ والصريح بإسرائيؿ كدولة األمة لمشعب
الييودي ،إذ يجب أف يكوف ىناؾ فيـ واضح ،بأف قضية البلجئيف الفمسطينييف سوؼ تحؿ خارج حدود
إسرائيؿ ،ومف الواضح بأف أي مطمب إلعادة توطيف البلجئيف الفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ يقوض وجود

إسرائيؿ المتواصؿ كدولة الشعب الييودي ،ومف المنظور الفمسطيني ،يعتبر االعتراؼ بإسرائيؿ كوطف
لمشعب الييودي يشكؿ إسقاطاً صريحاً لحؽ العودة ،وىذا المنظور يفسر لماذا ال يرغب المفاوضوف
الفمسطينيوف بتقديـ مثؿ ىذا االعتراؼ ( .)4أما البروفيسور "آفي شبليـ" ييودي مف أصؿ عراقي ،فيقوؿ
في كتابو "السور الحديدي"" ،بأف إسرائيؿ وقضية البلجئيف متبلزمتاف ال تحؿ إحداىما إال عمى حساب

األخرى" ).(5

( ) 1أحمد أبو شاويش  ،قضية البلجئيف بيف حؽ العودة ...ونفي اآلخر ،منتدى غزة الثالث لمدراسات السياسية واإلستراتيجية،
مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة  ،2010 ،ص .76

( )2عبد المجيد حمداف ،إطبللة ( )2عمى القضية الفمسطينية ،المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ والديمقراطية  ،راـ اهلل ،2009 ،
ص.422

( )3محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2006مرجع سابؽ ،ص.289
( )4طبلؿ بيكر ،مرجع سابؽ ،ص .122

( )5عبد الكريـ الحسني ،الصييونية .الغرب والمقدس والسياسة ،شمس لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،2010،ص .588
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التأثيرات العممية لفكرة "ييودية الدولة" عمى قضية الالجئين ;
إف فكرة "ييودية الدولة" فكرة عنصرية تقوـ عمى نفي اآلخر الفمسطيني مف األرض الفمسطينية،

والتأثيرات العممية ليذه الفكرة يمكف رصدىا في العناصر اآلتية:

 .1رفض حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف ،و شطب القرار رقـ  194الذي يدعو إلى عودة
البلجئيف إلى أرضيـ و ممتمكاتيـ و تعويضيـ عف معاناتيـ التاريخية ،و ىذا القرار األممي
يتصادـ مع فكرة نقاء الدولة و ييدد الوجود الييودي في فمسطيف ،إف ييودية الدولة ىي عبلج

صييوني لما يعرؼ بالخطر الديمغرافي.

" .2ييودية الدولة" تعني نقؿ مشكمة البلجئيف مف إطارىا الطبيعي المحدد بالصراع مع إسرائيؿ،
إلى مشكمة مع البمداف العربية التي تستضيؼ البلجئيف الفمسطينييف ،و ىذا يعني أف مشكمة
البلجئيف ىي مشكمة إنسانية وتوطيف ،ال مشكمة عودة وتقرير مصير ،مع أف "ييودية الدولة"

ىي واحدة مف أكبر عمميات التطيير العرقي عمى أساس عنصري.

 .3إف فكرة التوطيف ىي الوجو اآلخر لييودية "دولة إسرائيؿ" ،واف فمسفة التوطيف وفكرة "ييودية

الدولة" وجياف لمرؤية الصييونية ،وفكرة التوطيف ليست إال سعياً صييونياً لبللتفاؼ عمى حؽ

العودة ،وانياء قضية البلجئيف خارج حدود فمسطيف.

" .4ييودية الدولة" تعني أف إسرائيؿ ترفض االلتزاـ بالمرجعيات الدولية ذات العبلقة بالصراع
العربي اإلسرائيمي ،وانيا تسعى إلى إيجاد بديؿ ٍ
ثاف عف ىذه المرجعيات مف خبلؿ ابتزاز
المفاوض الفمسطيني لقبوؿ مطمب االعتراؼ بفكرة "ييودية الدولة".

 .5فكرة "ييودية الدولة" تطمؽ يد إسرائيؿ إلى اتخاذ الق اررات واإلجراءات البلزمة لتجسيدىا عمى
األرض ،وتيدؼ إلى مصادرة حؽ العودة وطرد الفمسطيني مف أرضو والحاقو بمف خرجوا مف
فمسطيف في عاـ  1948وعرفوا الحقاً باسـ البلجئيف والنازحيف .

 .6إف إسرائيؿ تسعى جاىدة مف خبلؿ مشروع فكرة "ييودية الدولة" والحصوؿ عمى الموافقة
الفمسطينية ،أف تخرج مف دائرة الحقوؽ القانونية التي يوجبيا القانوف الدولي وق اررات األمـ

المتحدة لبلجئيف بصفتيـ الفردية والجماعية ،عمماً بأف الحقوؽ القانونية ال تسقط بالتقادـ،
ولكنيا تسقط بتنازؿ صاحب الحؽ عف حقو ).(1

الموقف اإلسرائيمي من حق العودة في ظل عممية التسوية;
يعود الرفض اإلسرائيمي لحؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف ،ألسباب رئيسة ىي:

( )1يوسؼ رزقة  ،تحوالت حؽ العودة  ...وييودية الدولة  ،المؤتمر الرابع لكمية اآلداب ،فمسطيف  ...واحد وستوف عاماً عمى
النكبة ،أبحاث عممية محكمة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ، 2009 ،ص .206-199
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 .1تأثير ىذه األعداد الكبيرة مف البلجئيف عمى التركيبة السكانية والمجتمع اإلسرائيمي ،والذي أقاـ
مدنو عمى بقايا مدف وقرى فمسطينية ،مما يعرض الطابع الييودي لمدولة لمخطر.

 .2تشكيؿ بعضيـ خط اًر عمى األمف اإلسرائيمي ،بتعاونيـ مع مف تصفيـ بػ "المتطرفيف"
الفمسطينييف مف عرب  ،1948في ضرب المصالح اإلسرائيمية مف الداخؿ.

 .3الخشية مما ُيسمى "االختبلؿ السكاني" ،خاصة إذا أصر الفمسطينيوف عمى حؽ العودة
لبلجئيف ،ألف عدد الفمسطينييف الذيف يسكنوف في المناطؽ الواقعة بيف النير والبحر،
سيكونوف أكثر مف الييود بحموؿ عاـ  ،2015وىذه المعطيات تحمؿ في ضمنيا معنى واحداً،
ىو أف تفقد الدولة اإلسرائيمية شخصيتيا الييودية ،أو أف تتوقؼ عف اإلدعاء بأنيا دولة

ديمقراطية.

 .4عدـ قدرة أراضي فمسطيف المحتمة عاـ  1948عمى استيعاب المزيد مف أعداد الفمسطينييف(.)1

مرتكزات الموقف التفاوضي اإلسرائيمي بشأن حق عودة الالجئين;

 .1عدـ االعتراؼ بالمسؤولية عف قضية البلجئيف ،وما حؿ بيـ عاـ .1948

 .2الدوؿ العربية لـ تبذؿ جيداً لمعالجة القضية كما فعمت إسرائيؿ مع الييود القادميف مف تمؾ
الدوؿ.

 .3عدـ انطباؽ كممة البلجئيف في قرار  242عمى الفمسطينييف فقط ،بؿ عمى الييود أيضاً.

 .4يمكف حؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف والييود عف طريؽ الييئات الدولية ،وعبر مبدأ التبادؿ
السكاني.

 .5عند مناقشة التعويضات ،يجب أف ُيؤخذ في االعتبار األمبلؾ التي تركيا الييود في الببلد
العربية.

 .6ينبغي أف تحؿ قضية البلجئيف في أماكف تواجدىـ ،وحؿ مشكمة المخيمات بمساعدة سخية مف
العالـ ،بما في ذلؾ الدوؿ العربية النفطية (.)2

وصؼ شمعوف بيريز حؽ العودة بالمشكمة "غير القابمة لمحؿ" حيث قاؿ" :إف لدولة إسرائيؿ طابعاً

ييودياً بفعؿ القرار رقـ  181ذاتو ،واف ممارسة حؽ العودة قد تسمح لعدد كبير مف الفمسطينييف
بالعيش في إسرائيؿ ،وقد ييدد ذلؾ إذف بتعديؿ التركيبة الديمغرافية ليذا البمد ويمس بالتالي بطابعو

الييودي" ،ثـ يضيؼ بيريز قائبلً" :ما مف حكومة إس ارئيمية قد تقبؿ بأف يمارس ىذا الحؽ ،الذي
يتعارض وحؽ إسرائيؿ في تقرير مصيرىا" ).(3

( )1عدناف أبو عامر ،تطور الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف الفمسطينييف ،ورقة قدمت في ندوة "البلجئوف الفمسطينيوف في
الوطف العربي :الواقع واآلفاؽ" ،مركز الجزيرة لمدارسات ،الدوحة 15-14 ،أبريؿ ،2012/ص.4

( )2عدناف أبو عامر ،المرجع السابؽ ،ص.7

( )3رمضاف بابا دجي وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.141
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وقاؿ نتنياىو" :إف عودة الفمسطينييف تيدد أمف اإلسرائيمييف وطابع الدولة الييودية  ...وليس ثمة

متسع لمبلييف الفمسطينييف ،وأصبحت ق اررات األمـ المتحدة المتعمقة بالبلجئيف ممغاة ...وعمى الدوؿ

العربية توطينيـ في الدوؿ التي يعيشوف فييا" ) .(1وأضاؼ نتنياىو الذي أشار في كتابو "مكاف تحت
الشمس" إلى رفضو إلغراؽ إسرائيؿ بفيضاف بشري مف البلجئيف الفمسطينييف ،والموقؼ اإلسرائيمي إزاء

مشكمة البلجئيف ما زاؿ متصمباً في ظؿ عممية التسوية ،وقد ظير ذلؾ واضحاً مف خبلؿ الورقة التي
تقدـ بيا الوفد اإلسرائيمي لمجنة البلجئيف في المفاوضات المتعددة األطراؼ وأثار فييا مسألة المياجريف
الييود مف الدوؿ العربية وقدرتيـ الورقة بنحو  800ألؼ شخص ،وقد أصبحوا مواطنيف في إسرائيؿ

بينما لـ تبذؿ الدوؿ العربية جيداً لحؿ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،وترى في ذلؾ نوع مف التبادؿ
السكاني ،وأشارت إنو عندما يطرح م بدأ التعويضات يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار ألمبلؾ الييود الذيف
خمفوىا بعد أف تركوا الببلد العربية ،وفي المحصمة يجب أف تحؿ قضية البلجئيف في أماكف سكناىـ،

وأف أقصى ما طرحتو إسرائيؿ أماـ لجنة المفاوضات المتعددة األطراؼ الخاصة بالبلجئيف ،يتمثؿ في

إ بداء موافقتيا عمى جمع الشمؿ لبعض العائبلت ألسباب إنسانية ،وبذلؾ قد تكوف نفضت يدىا مف
مسؤوليتيا عف مشكمتيـ والتي تعتبرىا قد تمت ضمف تبادؿ سكاني ،وبناء عمى ذلؾ يتـ حميا عمى

أساس التوطيف في أماكف تواجدىـ ،وتطالب بالربط بيف قضية تعويض البلجئيف الفمسطينييف وتعويض

الييود الذيف تركوا الببلد العربية التي كانوا يعيشوف فييا بمحض إرادتيـ (.)2

وامعاف إسرائيؿ في رفض حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف ،رفضت ورقة العمؿ التي قدميا الجانب

الفمسطيني خبلؿ الجمسة الرسمية لمفاوضات الوضع النيائي التي عقدت في مدينة راـ اهلل بتاريخ 10
يناير  ،2000والتي عرض فييا الموقؼ الفمسطيني مف الناحية التاريخية والقانونية استناداً إلى قرار
األمـ المتحدة رقـ  ،194وتنص ىذه الورقة عمى اعتراؼ إسرائيؿ بالمسؤولية األخبلقية والقانونية عف

طرد البلجئيف الفمسطينييف مف ديارىـ ،واالعتراؼ بحقيـ بالعودة إلييا ،واعادة العقارات والممتمكات
التي كاف يممكيا الفمسطينيوف أي ألصحابيا الشرعييف ،وتعويض البلجئيف عف األضرار النفسية

والمادية التي لحقت بيـ وبممتمكاتيـ (.)3

وفي الكممة التي ألقاىا أماـ مجموعة العمؿ الخاصة بالبلجئيف ،ضمف المفاوضات المتعددة

األطراؼ ،كرر رئيس الوفد اإلسرائيمي الموقؼ الرسمي بقولو" :إف القوؿ بأف مسألة البلجئيف

الفمسطينييف كانت نتيجة طرد جماعي ىو محض افتراء ،واف المسألة ولدت حيث جزأت األرض بالقوة
إلى ييودية وعربية ال بمقتضى مخطط ،وكاف ذلؾ نتيجة حتمية لممخاوؼ العربية والييودية والنزاع

( )1أحمد قطامش ،التسوية الجارية إدارة أزمة أـ حؿ أزمة ،مركز منيؼ البرغوثي الثقافي ،راـ اهلل ،2001 ،ص.182
( )2إبراىيـ الجندي ،البلجئوف الفمسطينيوف بيف العودة والتوطيف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،2001 ،ص.61

( )3محمد عبد الحميد سيؼ ،حؽ البلجئيف الفمسطينييف في العودة والتعويض في ضوء أحكاـ القانوف الدولي العاـ ،الدار العربية
لمعموـ ،بيروت ،2002 ،ص .123
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البلحؽ ،ولـ يتـ طرح الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف بشكؿ جدي إال في مفاوضات كامب

ديفيد عاـ  2000في واشنطف ،حيث كاف موقؼ إييود باراؾ مف ىذه القضية ،إنو ال يمانع في عودة
البلجئيف إلى مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية مع التزاـ إسرائيمي باستيعاب آالؼ الفمسطينييف في

إس ارئيؿ ،ولكف ليس بالضرورة في األماكف التي أبعدوا منيا عاـ  ،1948وفي مفاوضات طابا التي
دارت بيف الوفديف الفمسطيني واإلسرائيمي في  20يناير  ،2001ورغـ دراسة قضية البلجئيف بصورة

معمقة لـ يتوصؿ الطرفاف إلى تقدـ في ىذه القضية ).(1

إف إسرائيؿ تطالب الشعب الفمسطيني باعتراؼ تاريخي ،أي باعتراؼ ما حدث منذ عاـ  ،1948أي

أف االعتراؼ ال يستيدؼ المستقبؿ فقط ،ولكف بإقرار الفمسطينييف بفقداف وطنيـ ،والتنازؿ عف

فمسطيف ،المطموب اليوـ مف الفمسطينييف ال أف يقروا تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف ،وانما أف يعترفوا بأف

فمسطيف لـ تكف في أي يوـ وطناً ليـ وىذه ىي المعضمة األساسية الموجودة في المفاوضات ،أف

مفتاح الشرعية الحقيقية ،ىو في يد قضية البلجئيف ،التي تمسؾ الفمسطينيوف بيا خبلؿ المفاوضات

) .(2وقالت تسيبي ليفني في خطابيا الموجو لمجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة في عاـ ": 2006بالنسبة

لمشعب الييودي ،أقيمت إسرائيؿ لتكوف أرضنا ووطننا القومي ،وكانت حبلً لبلجئيف الييود ،وتطبيقاً
لمحقوؽ الييودية ،وىذه الدعوة الحقيقية لدولة فمسطيف في المستقبؿ :أرض ووطف قومي لمشعب

الفمسطيني ،وقد حاف الوقت إلنياء استغبلؿ قضية البلجئيف والبدء في حميا عمى أساس رؤية حؿ

دولتيف وأرضيف لوطنيف (.)3

كذلؾ اشترط بنياميف نتنياىو االعتراؼ الفمسطيني "بييودية الدولة" قبؿ الخوض في أي مفاوضات

حوؿ حؿ الدولتيف ،وأوضح مكتب نتنياىو إلى أف اشتراطو ىذا إنما ييدؼ إلى شطب حؽ العودة
لبلجئيف الفمسطينييف ،وقاؿ نتنياىو خبلؿ كممة لو في الكنيست ،بمناسبة ذكرى ميبلد ىرتزؿ مؤسس

الحركة الصييونية" :إف مف ال يحترـ الصمة الوثيقة بيف شعب إسرائيؿ وأرضو ،ال يعترؼ بالحقوؽ

حد تعبيره وأضاؼ قائبلً ":إف االعتراؼ بالطابع الييودي "لدولة
الشرعية لمشعب الييودي" ،عمى ّ
إسرائيؿ" ىو خطوة ضرورية إلرساء السبلـ مع جيراننا الفمسطينييف" ،ويرى المستشار السياسي لنتنياىو
عوزي أراد ،أف اعتراؼ الفمسطينييف بييودية إسرائيؿ يعني في الواقع قبوليـ باإلجراءات التي تقدـ

عمييا إسرائيؿ لضماف طابعيا الييودي ،وضمف ذلؾ التفوؽ الديمغرافي لمييود في فمسطيف ،والمتمثمة
في رفض حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف بشكؿ مطمؽ ،عمى اعتبار أف عودتيـ تعني تيديد التفوؽ

( )1جماؿ البابا ،مرجع سابؽ  ،ص .66-65

( )2نوري الجراح ،بيت بيف النير والبحر ،محاورات حوؿ الفمسطينييف والعودة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،2001،
ص .143

( )3طبلؿ بيكر ،مرجع سابؽ ،ص.112-111
130

الديمغرافي لمييود في "أرض إسرائيؿ" ( .)1وبقى الموقؼ اإلسرائيمي معارضاً لعودة البلجئيف ،إف أىـ

وصفة إسرائيمية لتصفية قضية البلجئيف ،ىو اشتراط إسرائيؿ عمى الجانب الفمسطيني االعتراؼ مسبقاً

"بييودية الدولة" ،حيث إف االعتراؼ بذلؾ يعني عممياً ليس فقط الموافقة عمى الطابع الييودي لمدولة،
بؿ التسميـ بكؿ إجراء تقدـ عميو إسرائيؿ مف أجؿ ضماف تكريس ىذا الطابع ،مف خبلؿ رفض حؽ

عودة البلجئيف ،عمى اعتبار أنو يمس بالطابع الييودي لمدولة (.)2

إف اإلسرائيمييف عمى اختبلؼ طيفيـ السياسي ،يعتبروف عودة البلجئيف إلى ديارىـ خط اًر كبي اًر

وتيديداً سكانياً حقيقياً ،وانيـ جميعاً ،وتحدياً لكؿ المعايير القانونية واألخبلقية ،يصروف عمى أف تبقى
إسرائيؿ دولة ييودية بامتياز ،منسجمة مع المنطمؽ الصييوني لمفيوـ الدولة ).(3

وتبين لنا أنو لـ يط أر عمي الموقؼ االسرائيمي مف قضية البلجئيف خبلؿ عممية التسوية السياسية

أي تطور يذكر ،منذ بدايتيا وحتى وقتنا الحاضر ،ألف إسرائيؿ تعتقد جازماً ،أف وجود الفمسطينييف

عمى أرضيـ ال يتوافؽ مع أساس المشروع الصييوني القائـ عمى أسطورة إفراغ فمسطيف مف شعبيا،
بيدؼ تحقيؽ ييودية "دولة اسرائيؿ" ،ويتضح مف خبلؿ متابعة المشيد التفاوضي اإلسرائيمي ،أف
مجمؿ قادة إسرائيؿ ،يعتبروف أف حؽ عودة البلجئيف ،يجب أف ينتيي مع الحؿ القاضي بوجود دولتيف
وينيي الصراع العربي اإلسرائيمي ،وعميو فإف عودة البلجئيف ستكوف إلى أراضي الدولة الفمسطينية

العتيدة ،مع إمكانية جمع شمؿ بعض عائبلتيـ إلى إسرائيؿ.

الموقف األمريكي من حق العودة في ظل مطمب االعتراف "بييودية الدولة";
وعمى صعيد الموقؼ األمريكي فإف ىناؾ اتفاقاً يكاد يتطابؽ في وجيات النظر مع الموقؼ

اإلسرائيمي خاصةً حوؿ رفض فكرة عودة البلجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ ،إضافةً إلى تبني أمريكا
العديد مف مشاريع التوطيف الدولية التي تيدؼ إلى رفض فكرة العودة والدعوة إلى التوطيف خارج

إسرائيؿ ،الموقؼ األمريكي تطور بعد اتفاؽ أوسمو عاـ  ،1993إلى درجة التخمي عف تأييد أمريكا

لمقرار  194عند التصويت السنوي عميو في الجمعية العامة ،ولقد تـ ترجمة ىذا الموقؼ في

المقترحات األمريكية بعد ذلؾ في تفاىمات كمينتوف في كامب ديفيد عاـ  ،2000حيث دخؿ

الفمسطينيوف في مناقشة تفاصيؿ قضية البلجئيف حيث دارت التفاىمات حوؿ إعفاء إسرائيؿ مف أي

مسؤولية قانونية أو أخبلقية عف قضية البلجئيف وأف التعويض سوؼ يكوف مف خبلؿ صندوؽ دولي،

وأف العودة إلسرائيؿ ستكوف رمزية قواميا مائة ألؼ فمسطيني عمى دفعات خبلؿ عشر سنوات
( )1محسف صالح ،الترانسفير(طرد الفمسطينييف) ،مرجع السابؽ ،ص.51

( )2ىداية شمعوف ،قراءة في الموقؼ اإلسرائيمي تجاه قضية البلجئيف الفمسطينييف ،مجمة تسامح ،العدد ،29مركز راـ اهلل
لحقوؽ اإلنساف ،راـ اهلل  ،2010 ،ص.71-69

( ) 3نصير حسف عاروري  ،أمريكا الخصـ والحكـ  ،دراسة توثيقية في "عممية السبلـ" ومناورات واشنطف منذ  ،1967مركز
الوحدة العربية ،بيروت  ، 2007 ،ص .217-216
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وبشروط ،وسيتـ استيعاب نصؼ مميوف الجئ في الدولة الفمسطينية خبلؿ  15-10عاماً وفقاً لمقدرة

االستيعابية ،أما في مفاوضات طابا عاـ  ،2001فقد أشار البياف المشترؾ إلى أف الحؿ الدائـ يستند
إلى اتفاقيات أوسمو ،وفي إطار قياـ دولتيف لشعبيف ،وافؽ الفمسطينيوف عمى المبادرة العربية التي
نصت عمى قبوؿ حؿ متفؽ عميو لبلجئيف ،وىي صيغة عامة ومبيمة لتحقيؽ المطالب الفمسطينية

بحؽ العودة ( .)1أما مستشار الرئيس األمريكي باراؾ أوباما "دنيس روس" ،المبعوث الخاص والمفاوض
الرئيسي في عممية التسوية في الشرؽ األوسط يقوؿ في كتابو "فف الحكـ" ":التأكيد عمى أف
لمفمسطينييف حؽ عودة الجئييـ إلى الدولة الفمسطينية ،وليس إلى إسرائيؿ" ،ويعتبر "التنازؿ عف حؽ

العودة أصعب نقطة عمى الفمسطينييف في التسويات ،لكنو أكثرىا ضرورة" (.)2
مفاوضات حق العودة في ظل مطمب االعتراف "بييودية الدولة";

في أي وقت سوؼ تبدأ فيو المفاوضات الخاصة بقضايا الوضع النيائي سيشيد المفاوض

الفمسطيني العديد مف التحديات في قضية البلجئيف ،لعؿ أىميا:

 .1االلتزاـ باألسس المحددة لمتفاوض في االتفاقات السابقة مثؿ الق ارريف  ،338 ،242وما تـ
التوصؿ إليو مف تفاىمات خبلؿ المفاوضات السابقة (كامب ديفيد ،طابا).

 .2االعتراؼ المسبؽ بييودية الدولة ،وىي عقبة جديدة ما زالت إسرائيؿ تطرحيا لمقبوؿ ببدء

المفاوضات ،فييودية الدولة تشكؿ تناقضاً خطي اًر لحؽ عودة البلجئيف إلى ديارىـ ،لقد جادلت

إسرائيؿ دوماً في معرض تفنيدىا لحؽ العودة ،بأف تنفيذه سيؤثر عمى ييودية الدولة ونقاؤىا،
ومف ثـ القبوؿ بيذا الشرط سيمثؿ ببل شؾ الضربة القاضية لحؽ العودة وقضية البلجئيف

بأبعادىا المختمفة (.)3

وير الباحث أ نو ال بد لممفاوض الفمسطيني مف تغيير لمنيج التفاوض وطريقة العمؿ واألداء،
وتوحيد الجيود الفمسطينية واالستناد إلى الزخـ الشعبي في دعـ قضية البلجئيف وتقوية العبلقات

العربية الدولية في خدمة ىذه القضية اإلستراتيجية ،وأف عودة البلجئيف ىي مف أىـ أدوات الحؽ

العربي في محاصرة المشروع الصييوني باعتباره مشروعاً استعمارياً توسعياً ،وأف الموقؼ الفمسطيني
مف قضية البلجئيف يعتبر مف الثوابت التي نص عمييا الميثاؽ الوطني الفمسطيني ،معتمداً في ذلؾ
عمى قرار الشرعية الدولية رقـ  194الداعي لعودة البلجئيف  ،وأف عممية التسوية ستبقى برمتيا عمى
حافة الياوية ،إذا لـ تجد قضية البلجئيف طريقيا إلى الحؿ المنشود ،فيـ يعيشوف عمى ىذا األمؿ الذي

يعيد ليـ ىذا الحؽ.

( )1مازف العجمة  ،قضية البلجئيف الفمسطينييف ...إلى أيف؟ ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية واإلستراتيجية  ،مركز
التخطيط الفمسطيني ،غزة  ، 2011 ،ص .179-175

( )2أحمد أبو شاويش ،مرجع سابؽ ،ص .78

( )3مازف العجمة ،مرجع سابؽ ،ص .187-186
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الفصل الخامس

"ييودية الدولة" وأثرىا عمى مستقبل مدينة القدس والدولة الفمسطينية ،والحدود،
واالستيطان
المبحث األول; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى مستقبؿ مدينة القدس.

المبحث الثاني; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى الموقؼ اإلسرائيمي مف:
الدولة الفمسطينية ،والحدود ،واالستيطاف.
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إف إسرائيؿ في سباؽ مع الزمف لمقياـ بتيويد مدينة القدس ،وذلؾ مف خبلؿ االستيبلء عمى األرض

والعقارات وبناء المستوطنات وشؽ الشوارع ،واف ما تتعرض لو القدس مف تيويد واضطياد وتزوير
لممعالـ الحضارية واإلسبلمية ،إنما يعبر عف التخطيط الصييوني مف أجؿ التياـ األرض الفمسطينية
مف أصحابيا الشرعييف ،وذلؾ بعد تغيير معالميا السكانية وخمؽ أغمبية ديمغرافية لمييود ،وذلؾ عف

طريؽ تشديد الخناؽ عمى المقدسييف لحمميـ إما عمى ترؾ المدينة واالنتقاؿ لمسكف في الضفة الغربية
أو حتى اليجرة خارج الببلد ،أما الموقؼ اإلسرائيمي مف الدولة الفمسطينية والحدود واالستيطاف يقوـ
عمى أساس االعتبارات الدينية والتاريخية واألمنية وال يقوـ عمى أساس مبادئ القانوف الدولي.

المبحث األول; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى مستقبل مدينة القدس;
مكانة القدس الدينية عند الييود;

تعتبر القدس مرك اًز دينياً وسياسياً لمييود نظ اًر إلدعائيـ الوعد اإلليي ليـ بالمدينة ،وبحسب التعاليـ

الييودية ،فإف قدسية "جبؿ الييكؿ" تظؿ قائمة ،عمى الرغـ مف تدميره ،وحتى بعد دماره ،بقيت القدس
ِقبمة الصبلة الييودية ،وتظير اإلشارة إلى استعادة القدس في الصبلة األساسية في الديانة الييودية،
مف المزمور " :137إف نسيتؾ يا أورشميـ تنسى يميني" ،يتموىا األب وقت ختاف ابنو ،كما إنيا جزء

مف تبلوة الشكر (.)1

وتتمثل األىداف اإلسرائيمية لعممية التيويد في القدس بما يمي ;
 .1تركيز أغمبية ييودية مطمقة في القدس تكوف العنصر الحاسـ في أي اتفاؽ مستقبمي حوؿ
المدينة.

 .2عزؿ القدس العربية عف غيرىا في مناطؽ الضفة الغربية.
 .3تطويؽ القدس العربية بمستعمرات ذات كثافة ييودية عالية.

 .4دفع سكاف القدس العرب إلى إقامة المساكف خارج حدود المدينة ).(2
 .5تغيير الطابع العربي لمدينة القدس ليحؿ مكانو طابع ييودي في ظؿ القبوؿ بسياسة األمر

الواقع الذي يفرض طابعاً عمرانياً وثقافياً وسكانياً ييودياً في مدينة القدس الموحدة ليكوف الحؿ
الحتمي لصالح الييود.

 .6تقطيع أوصاؿ سبؿ المواصبلت بيف المدف الفمسطينية مف خبلؿ زرع المستعمرات الييودية في
مناطؽ فاصمة ،لتكوف تمؾ المدف تحت سيطرة إسرائيؿ الكاممة (.)3

( )1ىالة منصور ،الرؤية اإلسرائيمية لمقدس ،مجمة صامد االقتصادي ،العدد  ،107عماف ،1997 ،ص.153-152

( ) 2عبد الرحمف أبو عرفة ،االستيطاف التطبيؽ العممي لمصييونية ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف،
ط ،1986 ،2ص.152

( )3عبد الفتاح أبو عمية ،القدس دراسات تاريخية حوؿ المسجد األقصى والقدس الشريؼ ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،2000 ،
ص.159
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اتخذت إسرائيؿ إجراءات عسكرية وتشريعية وادارية مخالفة التفاقيات جنيؼ وحقوؽ اإلنساف وق اررات

األمـ المتحدة لتيويد القدس ،فمجػأت إلى إرىاب المواطنيف وارتكاب المجازر وقتؿ وتشريد األىالي
وطردىـ لتفريغ المدينة مف سكانيا العرب ،وقد قاؿ الحاخاـ إليعازر ولدنبرج ،الحاصؿ عمى جائزة

إسرائيؿ عاـ " :1976فإنو يجب عمينا طرد جميع غير الييود مف القدس وتطييرىا تماماً ،وأف الفشؿ
في طردىـ يعد انتياكاً لمشريعة الدينية" ).(1

وقد تجسدت سياسة التيويد ىذه في جممة الق اررات واإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيؿ في الخطط

والمشاريع االستيطانية المكثفة داخؿ القدس ومحيطيا ،وفي االستيبلء المنظـ عمى األراضي والعقارات

العربية فييا ،وقد بمغ التيويد مبمغاً خطي اًر ،ليتعدى المدينة نفسيا ،ليشمؿ منطقة واسعة حوليا تعرؼ
باسـ "القدس الكبرى" (.)2

المخططات التي اتبعتيا إسرائيل لتيويد مدينة القدس لتثبيت "ييودية الدولة";

أوالً; التيويد القانوني والدستوري;

تعددت جوانب التيويد القانوني والدستوري فشممت ما يأتي:

 -1تطبيق سياسة التيويد الدستوري; مف خبلؿ العديد مف القوانيف البمدية واإلدارية والتنظيمية،
غطاء دستورياً إال في أوقات الحقة ،ومع ذلؾ فقد كاف قادة إسرائيؿ يتعامموف مع
التي لـ تأخذ
ً
القدس عمى ىذا األساس منذ البدء ،حيث جرى العرؼ السياسي مثبلً عمى اعتبار أف القدس
الموحدة عاصمة الدولة ،وىو األمر الذي ترتب عميو نقؿ مقر الحكومة ومعظـ الو ازرات مف

تؿ أبيب إلى القدس.

 -3التيويد القانوني; تمثؿ في تطبيؽ القوانيف اإلسرائيمية ،وتعقبت القضاة والمحاميف الرافضيف
ليذا التوجو ،بإنياء خدماتيـ والسجف والحرماف مف حؽ المرافعة أماـ المحاكـ اإلسرائيمية،
ورفضت االعتراؼ بق اررات المحاكـ الشرعية ،بدعوة عدـ اختصاصيا في النظر في القضايا

المدنية.

 -3التيويد االنتخابي; تأكيداً لدستورية وقانونية التيويد ،وسعياً لمحصوؿ عمى االعتراؼ الشرعي
أماـ الرأي العالمي ،ولتضع في يدىا قانوناً يؤكد قبوؿ أىالي القدس بالتبعية السياسية لسيادة
إسرائيؿ ،وتبرىف لمعالـ إنيا بمد ديمقراطي ،وأف ضميا لمقدس الشرقية أصبح حقيقة دستورية

وقانونية واقعية ال رجعة فييا عمى اإلطبلؽ ،وسجمت إسرائيؿ أسماء الفمسطينييف المقدسييف
في سجبلت الناخبيف ،واضطرت عدداً منيـ لممشاركة القسرية تحت مجموعة مف الضغوط،
في االنتخابات البمدية ،وسمحت ليـ بترشيح أنفسيـ لمحصوؿ عمى عضوية المجمس البمدي،

( ) 1ىويدا عبد الحميد مصطفى ،الجماعات الييودية المتطرفة واالتجاىات السياسية الدينية في إسرائيؿ ،مكتبة الشروؽ الدولية،
القاىرة  ،2010 ،ص . 125-124

( )2خالد غازي ،القدس ..سيرة مدينة دراسة وشيادات ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،1998،ص.169
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وزادت عدد األعضاء مف  21إلى  31عضواً ،ومع ذلؾ رفض الفمسطينيوف المشاركة في
االنتخابات بصورة جدية ،ولـ تفمح إسرائيؿ في دفع أي فمسطيني لترشيح نفسو لتمؾ

االنتخابات ،كما أنيا لـ تنجح إلجبارىـ لمتصويت (.)1

 -4تيويد القضاء; أغمقت إسرائيؿ جميع المحاكـ النظامية في القدس ،إثر احتبلليا لممدينة عاـ
 ،1967كما اتخذت عدة إجراءات تيويدية منيا:

أ -نقمت مقر محكمة االستئناؼ العميا مف القدس إلى راـ اهلل.

ب -أدمجت محاكـ البمدية والصمح في القدس بالمحاكـ اإلسرائيمية ،ونقمت إلييا جميع
سجبلتيا وأثاثيا.

ت -فصمت القضاء النظامي القائـ في القدس عف شؤوف الضفة الغربية وألحقتو بالقضاء
اإلسرائيمي.

ث -طمبت مف القضاة والموظفيف العرب تقديـ طمبات لبللتحاؽ بو ازرة العدؿ اإلسرائيمية.
ج -أوعزت إسرائيؿ إلى أجيزتيا بعدـ تنفيذ أي حكـ ،أو قرار ،صادر عف المحاكـ
اإلسبلمية ،وتجاىمت لق ارراتيا وأعماليا وعدـ االعتراؼ بشيادات الزواج ،والطبلؽ،
واإلرث ،ولموصايا ،وغيرىا مما لو عبلقة باألصوؿ الشخصية لمسكاف العرب (.)2

ثانياً; التيويد الثقافي والتعميمي;

كانت ىذه السياسة مف أخطر السياسات التي اتبعتيا إسرائيؿ ،ألنيا انعكست عمى ىوية وثقافة

اإلنساف الفمسطيني ،وقد اتبعت إسرائيؿ عدة سياسات كاف مف أخطرىا ما يمي:
-2تيويد وطمس المعالم العربية واإلسالمية;

اتخذت إسرائيؿ العديد مف اإلجراءات الرامية إلى إزالة المعالـ الحضارية والثقافية والدينية الخاصة

بالعرب والمسمميف في القدس ،أو طمسيا وتيويدىا ،مثؿ :تدمير حي المغاربة في  10يونيو 1967
وترحيؿ سكانو ،وازالة مسجد الشرؼ ،وتحويؿ مسجد النبي داود إلى كنيس ،وتحويؿ جزء مف مسجد

النبي صموئيؿ إلى كنيس ،ولجأت إسرائيؿ كذلؾ إلى طمس مقابر المسمميف وازالة عظاميـ ،كما جرى
لمقبرة باب الرحمة "األسباط" ،حيث أتت حفريات الجرافات الصييونية عمى مئات القبور وتبعثرت
عظاـ الموتى بحجة التطوير واإلعمار ،وكذلؾ ما حدث في مقبرة مأمف اهلل العريقة ،حيث توقفت

عممية دفف الموتى ،وتناقصت مساحتيا التي لـ يتبؽ منيا سوى  19دونماً وبعد أف كانت  136دونماً،

يجري العمؿ حالياً عمى إقامة ما يسمى متحؼ التسامح عمى جزء كبير مف ىذه المقبرة ).(3

( )1رياض محمود األسطؿ ،قضايا فمسطينية معاصرة .القدس-المستوطنات-الحدود ،جامعة األزىر ،غزة ،2001،ص.39-38
( )2عبد القادر ياسيف وآخروف  ،القدس معرفة في سبيؿ التحرير ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ،2010 ،ص.684

( ) 3محسف صالح وآخروف ،دراسات مف التراث الثقافي لمدينة القدس ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت،2010 ،
ص.433
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الحاخاـ عوفاديا يوسؼ فإنو يحذر مف أف "تبقى عظاميـ ،أي العرب ،في أرضنا"  ،وقد نقؿ عنو

ىذا الكبلـ أحد ُكتّاب دورية "آرش" الييودية" ،فأرض الميعاد ستكوف بحاجة إلى ألؼ عاـ مف التطيير
بالصموات مف أجؿ تنظيفيا مف رفات العرب"  ...ومف الضروري إرغاـ العرب عمى دفف موتاىـ في
أمكنة خارج "أرض إسرائيؿ" أو "إحراؽ جثثيـ لتذرو رمادىـ الرياح" (.)1

-3تيويد التعميم في القدس;
يعد احتبلؿ إسرائيؿ لمدينة القدس العربية في يونيو  1967واعبلف ضميا بشكؿ قسري ،قامت

إسرائيؿ في  28مف نفس الشير بتطبيؽ األحكاـ والقوانيف اإلسرائيمية عمى المدينة ،وألغت جميع
القوانيف األردنية التي كانت سارية المفعوؿ قبؿ احتبلليا ،بما فييا القوانيف المتعمقة بالتربية والتعميـ،

فوضعت المدارس اإلبتدائية واإلعدادية تحت سمطة و ازرة المعارؼ ،والمدارس الثانوية أتبعتيا لبمدية

القدس اإلسرائيمية ،أما المدارس األىمية الخاصة والتابعة لو ازرة األوقاؼ ولوكالة الغوث ،أصدرت

الكنيست عاـ  1969قانوف رقـ ( )564أعطى الحؽ لو ازرة المعارؼ اإلسرائيمية لمراقبة أنشطة ىذه
المدارس والتدخؿ في شؤونيا ومناىجيا ).(2

وعممت إسرائيؿ عمى تطبيؽ المنياج اإلسرائيمي ،واالستيبلء عمى متحؼ اآلثار الفمسطيني وحظر

تداوؿ اآلالؼ مف الكتب الثقافية والعممية العربية اإلسبلمية ،وبرامج التعميـ اإلسرائيمي تستبعد كؿ ما

ينتمي إلى الروح القومية العربية ليسيؿ صيرىـ في البوتقة اإلسرائيمية ).(3
-4تيويد أسماء المدن والشوارع;

إلضفاء الطابع الييودي ذي الصبغة التاريخية عمى األماكف العربية ،غيرت إسرائيؿ اسـ مدينة
القدس إلى أورشميـ إدعاء بأف ىذه التسمية عبرية ،ثـ غيرت معظـ أسماء الشوارع والساحات العامة،
ومعظـ المناطؽ التاريخية ،وكؿ المناطؽ التي تـ استيطانيا ،إلى أسماء عبرية ).(4

إف لكؿ اسـ مف األسماء العربية واإلسبلمية المستبدلة داللة وتاريخاً ،وترتبط كميا بتاريخ العرب

واإلسبلـ في القدس ،وأف إزالة ىذه األسماء تعتبر إزالة لمدالئؿ ولمتاريخ العربي واإلسبلمي ،كما تعتبر

جريمة واعتداء عمى حضارة القدس وتاريخيا وثقافتيا (.)5

( ) 1عمي حسف طو ،العنصرية الصييونية الييودية والبعد األيديولوجي الديني ،دار اليادي لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،
 ،2002ص.97

( )2صبلح الصوباني ،التعميـ الفمسطيني في القدس الماضي والحاضر ,مجمة تسامح ،العدد ,18راـ اهلل ,2007 ,ص.56

( )3أنور محمود زناتي ,سياسة تيويد القدس  :إحصائيات ودالالت  ,مجمة المستقبؿ العربي ,العدد ,366مركز دراسات الوحدة
العربية ,بيروت ,2009,ص.136

( )4رياض محمود األسطؿ ،مرجع سابؽ  ،ص . 34

( )5محسف صالح وآخروف  ،دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس  ،مرجع سابؽ  ،ص .434
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ثالثاً; التيويد الديمغرافي;

-2ىدم البيوت عمى نفقة أصحابيا;
استم ار اًر لسياسة التيويد الصييونية اليادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة ،عممت إسرائيؿ منذ عاـ

 ،1967عمى عرقمة قطاع البناء وتعطيمو في القدس الشرقية ،بيدؼ محاصرة السكاف العرب في

أماكف سكنيـ ،والضغط عمييـ بحكـ التزايد السكاني إلجبارىـ عمى الرحيؿ عف القدس ،تمييداً
لبلستيبلء عمى األراضي إلقامة المستوطنات الييودية عمييا ،إف سياسة ىدـ البيوت المقدسية التي
تمارسيا إسرائيؿ ضد المقدسييف تيدؼ إلى منع أي توسع عمراني وديمغرافي لمفمسطينييف في القدس

( .)1وتـ اقتراح قانوف عمى الكنيست باسـ "قانوف التنظيـ والبناء" مف قبؿ النائبة كيرشبناو مف حزب

إسرائيؿ بيتنا ،يقضي بدف ع صاحب البيت أو المبنى الذي يتـ إزالتو أو تفكيكو عمى نفقة مالكو ،وقد
صوت عمى ىذا االقتراح بأغمبية  52نائباً مقابؿ  21معارضاً ،األمر الذي يكشؼ مدى تعمؽ الفكر

العنصري لدى أحزاب االئتبلؼ الحكومي بقيادة نتنياىو ).(2

إف إسرائيؿ قد أقرت بناء  16,497وحدة سكنية لمييود ،معظميا في داخؿ ومحيط القدس،

وباشرت فعمياً بأعماؿ البناء في  1,300وحدة سكنية ،وصعدت إسرائيؿ مف عمميات تيويد القدس مف
خبلؿ الق اررات واإلجراءات عمى األرض ،تمثمت في مواصمة سياسة ىدـ المنازؿ الفمسطينية والتي

أسفرت خبلؿ العاـ  2010عف ىدـ  63منزالً في داخؿ ومحيط القدس منيا  15منزالً أجبر أصحابيا

عمى ىدميا بأيدييـ تحت التيديد مف قبؿ إسرائيؿ ،وتوجيو إنذارات بيدـ  1,334منزالً آخر ،خاصةً

في حي سمواف في مدينة القدس ،واالستيبلء عمى عشرات المنازؿ وطرد أصحابيا الشرعييف ،ىذا

فضبلً عف أوامر ىدـ جديدة بمغت  242مسكناً ( .)3إف تقويماً لمفترة الزمنية الممتدة بيف عامي 2003
و  ،2010يتبيف أف إسرائيؿ قامت بيدـ  729منزالً في مدينة القدس الشرقية ).(4

وكثفت إسرائيؿ مف وتيرة ىدـ البيوت في مدينة القدس الشرقية ،وذلؾ مف بداية عاـ  ،2011بؿ إف

منظمة "إيرعميـ" اإلسرائيمية قد اعتبرت في بياف أصدرتو في  4يناير  ،2011أف "العاـ الجديد بدأ

باتجاه مثير لمقمؽ ،حيث استمر االرتفاع الواضح في عمميات ىدـ البيوت ،وىو االتجاه السائد منذ
منتصؼ عاـ  ،2010وذلؾ بطريقة "مثيرة جداً لبلنتباه" (.)5

( ) 1عبد الحميد الفراني  ،إستراتيجية تيويد القدس الشرعية مف الناحية الديمغرافية  ،األعماؿ الكاممة لمؤتمر القدس الدولي الثالث،
مؤسسة القدس الدولية ،غزة ، 2009 ،ص .135

( )2ىاني حبيب ،مرجع سابؽ ،ص .86

( )3موقع وكالة معاً االخبارية  11,2 ،مميوف -عدد الفمسطينييف تضاعؼ  8مرات منذ النكبة  ،2012/5/10 ،مرجع سابؽ.

( )4عصاـ نصار وآخروف ،القدس تاريخ المستقبؿ ،دراسة في حاضر وماضي مدينة القدس ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
راـ اهلل ،2010 ،ص.290

( )5مجمة المنطار  ،ىدـ منازؿ المقدسييف سياسة اإلسرائيمية تتصاعد ،العدد  ،124المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ،غزة،
 ،2011ص.5
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وىدمت إسرائيؿ  41منزالً في مدينة القدس عاـ  ،2011كانت تؤوي  282مقدسياً ،وتـ تيديد 134

منزالً آخر وبرجيف سكنييف باليدـ (.)1

-3سحب بطاقات اإلقامة الدائمة من المقدسيين;
تشير اإلحصاءات إلى أف عدد المقدسييف الذيف سحبت بطاقات إقامتيـ الدائمة ،وبالتالي حقيـ في

"اإلقامة" بمدينة القدس ،خبلؿ الفترة  2008-1967يزيد عمى  13,000مقدسي فمسطيني ،وقد شكؿ
عاـ  2008ذروة ىذه السياسة ،إذ تـ خبلليا سحب أكثر مف  4,500بطاقة إقامة ،كما قامت إسرائيؿ
باستخداـ إجراءات وأوامر متعددة لمنع لـ شمؿ األسر الفمسطينية ،بحيث إف المقدسي أو المقدسية

الذي تزوج (أو تزوجت) شخصاً يحمؿ الجنسية األجنبية أو فمسطينياً (فمسطينية) ال يحمؿ بطاقة
اإلقامة الدائمة ،ال يحؽ لو (ليا) اإلقامة في القدس ،كما ال يتـ االعتراؼ باألوالد في ىذه الحالة ،أو

السماح ليـ بالوجود في مدينة القدس ( .)2إف تقويماً لمفترة الزمنية الممتدة بيف عامي  2009و،2010

يتبيف أف إسرائيؿ قامت بسحب بطاقات اإلقامة الدائمة مف  829مقدسي بمدينة القدس (.)3
-4مصادرة األراضي;

قامت إسرائيؿ مباشرة بعد حرب  1967بضـ أكثر مف  70,000دونـ إلى بمدية القدس التابعة
ليا ،وخبلؿ الفترة  1991-1968قامت بمصادرة أكثر مف  23,400دونـ مف أراضي المقدسييف

لمصمحة بناء المستوطنات ،بما فييا الحي الييودي داخؿ أسوار مدينة القدس ،إضافة إلى مستوطنة
جبؿ أبو غنيـ والمستوطنات األخرى خارج األسوار والتي يقارب عددىا  14مستوطنة ،وقد وصؿ عدد

المستوطنوف الذيف يقيموف فييا حتى عاـ  2009إلى ما يقارب  180,000مستوطف ،أما ما تخطط
لو إسرائيؿ حتى عاـ  2020فيو تحقيؽ األغمبية السكانية الييودية عمى حساب المقدسييف بحيث ال
يسمح ليـ بأف يشكموا أكثر مف  %30مف مجموع السكاف الكمي.

-5جدار الضم والتيويد;

بدأت إسرائيؿ ببناء الجدار في عاـ  ،2002باكتماؿ الجدار بطوؿ أكثر مف  850كـ سيكتمؿ عزؿ

المناطؽ الفمسطينية داخؿ الضفة الغربية بعضيا عف بعض ،قامت إسرائيؿ ببناء ما يسمى "حاضف
القدس" ،وىو جدار بطوؿ يتعدى  170كـ ىدفو عزؿ القدس عف بقية األراضي الفمسطينية وايجاد

( )1محسف صالح وآخروف ،الممخص التنفيذي لمتقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  2011والمسارات المتوقعة لسنة ،2012
مرجع سابؽ ،ص.23

( ) 2عماد الخطيب ،األكاديميوف المقدسيوف الفمسطينيوف :بيف التيويد وغياب الفعؿ المضاد ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،85مؤسسة الدراسات الفمسطينية  ،بيروت ،2011 ،ص.45

( )3عصاـ نصار وآخروف  ،مرجع سابؽ  ،ص .295
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حقائؽ عمى األرض أىميا تفريغ المدينة مف أكبر عدد ممكف مف المقدسييف وتيويد أكبر قدر ممكف

مف المواقع الدينية اإلسبلمية (.)1

رابعاً; التيويد العمراني;

 -2قوانين التنظيم والبناء;
لمحد مف النمو العمراني ،ومنذ بداية االحتبلؿ ،بدأت
استخدمت إسرائيؿ قوانيف التنظيـ والبناء
ّ
إسرائيؿ ،بإغبلؽ مناطؽ حوؿ البمدة القديمة بإعبلنيا مناطؽ خضراء ُيمنع البناء عمييا ،وىو ما جعؿ

 %40مف مساحة القدس الشرقية مناطؽ خضراء ،واعتبرت مناطؽ احتياط إستراتيجي لبناء
المستوطنات عمييا ،كما حدث في جبؿ أبو غنيـ ،ومنطقة الرأس في حي شعفاط ،عندما تـ تحويميا
مف مناطؽ خضراء إلى مناطؽ بناء استيطاني (ىارحوماه ،رامات شمومو) ،أما بالنسبة لمفمسطيني ،فقد

وضعت العراقيؿ الكبيرة أمامو في الحصوؿ عمى رخص البناء ،والتكاليؼ الباىظة التي تصؿ إلى 30

ألؼ دوالر لمرخصة الواحدة ،باإلضافة إلى الفترة التي تستغرقيا إصدار رخصة البناء ،مما دفع
بالسكاف إلى البناء دوف ترخيص ،أو اليجرة باتجاه المناطؽ المحاذية لبمدية القدس ،والحصوؿ عمى

رخصة بناء أسيؿ وأقؿ تكمفة مما ىو عميو داخؿ حدود البمدية (.)2
 -3زيادة وتيرة االستيطان;

منذ أف قامت إسرائيؿ باحتبلؿ مدينة القدس عاـ  ،1967ركزت جيودىا األولى في بناء
المستوطنات الييودية في شرقي القدس بيدؼ تيويدىا وتطويؽ األحياء العربية ،وتيجير سكانيا ضمف

سياسة التطيير العرقي الصامتة التي تمارسيا حكومات إسرائيؿ المتعاقبة وبمدية القدس والمنظمات

الييودية المختمفة ،واف عدد المستوطنيف قد ارتفع مف ( )172,842مستوطف عاـ  ،2000إلى نحو
( )189,708مستوطف عاـ  ،2007أي بزيادة سنوية قدرىا ( ،)%1.37واف المستوطنيف موزعوف
عمى  14مستوطنة فقط ،وبناء عميو فإف االستيطاف الييودي في القدس يتصؼ بالحجـ الكبير والكثافة

السكانية شديدة االرتفاع (.)3

إف المتابع لموضع االستيطاني يبلحظ تزايد االستيطاف بشكؿ كبير خبلؿ الفترة ،2011-2010

والذي يعني أف إسرائيؿ تيدؼ إلى إخراج القدس مف مفاوضات المرحمة النيائية عف طريؽ البناء

أعطي مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية،
االستيطاني المكثؼ ،والذي ينبع مف الضوء األخضر الذي ُ
باإلضافة إلى إقامة البنى التحتية التي تربط المستوطنات عف طريؽ إقامة الشوارع العريضة ،وعزؿ
القرى والتجمعات العربية ،وحفر األنفاؽ واقامة الجسور لضـ الكتؿ االستيطانية الواقعة خارج حدود
( )1عماد الخطيب  ،مرجع سابؽ  ،ص .46-45

( )2عصاـ نصار وآخروف  ،مرجع سابؽ  ،ص .268

( )3أحمد سعيد دحبلف ،مدينة القدس دراسة ديمغرافية ،المؤتمر الدولي حوؿ القدس (المؤتمر الرابع) ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة،
 ،2010ص.56-54
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بمدية القدس إلحداث تغيير ديمغرافي جذري لصالح إسرائيؿ ،ورسـ خارطة جديدة لممدينة يختمؼ شكميا
وحدودىا عف الوضع الحالي (.)1

 -4قانون أمالك الغائبين;

يعتبر ىذا القانوف مف أخطر القوانيف التي شرعتيا إسرائيؿ لؤلسباب اآلتية:
أ -أنو يشكؿ امتداد لقانوف الغائب لعاـ  ،1950والذي صدر في أعقاب احتبلؿ فمسطيف عاـ
 ،1948ونص عمى "أف كؿ مف تغيب خارج حدود الدولة ساعة إعبلف ىيئة األمـ المتحدة

عف إقامة "دولة إسرائيؿ" بتاريخ  29نوفمبر  ،1947فإنو يفقد حقو في أرضو وممتمكاتو".

ب-ألنو يعطي الحؽ لسمطة الحكـ في القدس بالسيطرة عمى أمبلؾ الغائبيف ويعرؼ الغائب أنو
"الشخص الذي ترؾ الضفة الغربية قبؿ  7يونيو  1967أو في نفس ذلؾ اليوـ أو ما بعده".

ت-أف ىذا القانوف اليزاؿ سيفاً مسمطاً عمى رقاب أىؿ القدس حتى اآلف ،وعمى الرغـ مف مضي

أكثر مف نصؼ قرف عمى احتبلؿ فمسطيف ،والحقيقة أف قانوف أمبلؾ الغائبيف لعاـ 1967

كاف أشد قسوة مف قانوف الغائب لعاـ  ،1950ألنو اعتبر كؿ مف كاف خارج الضفة الغربية

قبؿ االحتبلؿ غائباً بغض النظر عف مكاف وجوده ،إضافة إلى أنو شمؿ جميع أنواع

الممتمكات المنقولة وغير المنقولة ،وتـ تعييف ما أطمقت عميو إسرائيؿ حارس أمبلؾ الغائبيف،
الذي فوض باالستيبلء عمى كؿ أمبلؾ أبناء المدينة الذيف كانوا خارجيا وأجبروا عمى

مغادرتيا(.)2

خامساً; تيويد االقتصاد ;

وضعت إسرائيؿ نصب أعينيا ىدؼ تيويد اقتصاد المدينة المقدسة منذ المحظة األولى لبلحتبلؿ،

فوقع اقتصاد المدينة تحت سيطرتيا ( .)3واتبعت إسرائيؿ في ىذا المجاؿ سمسمة مف اإلجراءات

استيدفت مف ورائيا تضييؽ االقتصاد العربي الفمسطيني ،واذابتو تدريجياً في بوتقة االقتصاد اإلسرائيمي

فأغمقت البنوؾ العربية القائمة ،كما منعت إدخاؿ أي إنتاج زراعي أو صناعي مف القدس إلى أسواقيا،

وأدى ذلؾ إلى تقميص اإلنتاج وبالتالي تخفيض األيدي العاممة فيو (.)4

عممت إسرائيؿ عمى القضاء عمى النشاط االقتصادي العربي عبر إضعاؼ الحركة االقتصادية في

المدينة ،مف خبلؿ منع إقامة المشاريع الصناعية العربية ،وفرض الضرائب المرتفعة عمى المشاريع
القائمة ،وعمى السكاف إلرىاقيـ بالضرائب ،ودفعيـ لميجرة مف القدس ،ومنيا ضريبة " األرنونا" العقارية

( )1نعيـ سمماف بارود ،القدس في قضايا الحؿ النيائي ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز التخطيط
الفمسطيني ،غزة ،2011 ،ص.142

( )2عادؿ محمد العضايمة ,القدس بوابة الشرؽ األوسط لمسبلـ ,دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ,عماف ,2007 ,ص.117-116
( )3شذا جماؿ خطيب ،القدس العربية ثبلثوف عاماً مف التيديد والتحدي ،دار مجدالوي لمنشر ،عماف ،2001 ،ص.89
( )4عبد القادر ياسيف وآخروف ،القدس معرفة في سبيؿ التحرير ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ,2010 ،ص . 683
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المرتفعة ،وبالرغـ مف أف العرب يدفعوف  %25مف ميزانية البمدية ،إال أنيـ ال يحصموف إال عمى %5
مف الخدمات التي تقدميا البمدية (.)1

سادساً; مخططات ىدم المسجد األقصى;

عبر دفيد بف غوريوف ،أوؿ رئيس وزراء في إسرائيؿ بأف قاؿ" :ال قيمة إلسرائيؿ بدوف القدس ،وال

قيمة لمقدس بدوف الييكؿ" ،وأف الخطر األعظـ المحدؽ بالقدس واألقصى ىو السعي ليدمو واقامة
الييكؿ المزعوـ الذي يعدونو قبمتيـ منذ ألفي عاـ ،وأف الحفريات وصمت إلى موقع متقدـ تصؿ إلى

ضعؼ طوؿ المسجد األقصى ،كذلؾ األنفاؽ منيا ،نفؽ عيف سمواف جنوب شرؽ المسجد األقصى

يصؿ  600متر مف أسفؿ المسجد األقصى ،ويعد ليكوف نواة لمدينة سياحية أسفؿ منطقة الكاس أسفؿ
قبة الصخرة ،إضافة إلى األنفاؽ القديمة التي تـ توسيعيا واستخداميا ،باإلضافة إلى التصدعات التي
تيدد المسجد األقصى والمسجد المرواني وال يسمح بجمب مواد بناء لترميميا (.)2

توزعت الحفريات حوؿ المسجد األقصى ،وتحتو ،بحثاً عف الييكؿ ،الذي تدعي إسرائيؿ وجوده،

أسفؿ الصخرة المشرفة ،بيدؼ إنشاء مدينة ييودية تحت األرض ،ومف أىـ ىذه الحفريات حفرية الجية
الجنوبية لممسجد األقصى ،حيث تعمؿ إسرائيؿ عمى بناء ما يسمى (مدينة داود) ،وأكبر ىذه الحفريات

وأخطرىا ،عمى اإلطبلؽ ىو الطريؽ "الييرودياني" ،ويربط ساحة البراؽ بالمدخؿ الجنوبي لمدينة داود،

وثاني ىذه الحفريات ىي حفريات الجية الغربية لممسجد األقصى ،وتعد ىذه الجية العصب الرئيسي
لممدينة الييودية التي تبنييا إسرائيؿ تحت المسجد األقصى ،ومنيا حفريات ساحة البراؽ ،والتي

اشتممت عمى ىدـ الكثير مف األبنية اإلسبلمية ،أما ثالث ىذه الحفريات ،وىي بالجبية الشمالية
لممسجد ،التي تتركز في منطقة (المدرسة العمرية) ،كما تقوـ إسرائيؿ بمنع دائرة األوقاؼ اإلسبلمية مف

إجراء أي ترميـ في المسجد األقصى دوف الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف دائرة اآلثار اإلسرائيمية (.)3

وشيدت الفترة ما بيف  21أغسطس  2008وحتى  21أغسطس  ،2009الكشؼ عف خمسة

مواقع جديدة لمحفريات ،أربعة منيا جنوب المسجد األقصى وواحد منيا غرب المسجد ،ليصبح بذلؾ
عدد مواقع الحفريات تحت المسجد األقصى وفي محيطو  25موقعاً ،إف التطورات في محيط المسجد
األقصى لـ تقتصر عمى الحفريات ،بؿ امتدت إلى عدد مف اإلنشاءات في محيط المسجد ،لتحاوؿ

إسرائيؿ مف خبلليا ترجمة القداسة الييودية لممدينة إلى ٍ
مباف ومعالـ ،وأبرز النقاط التي تـ العمؿ فييا
عاـ  2009كانت جسر المغاربة ،الذي ييدؼ إلى تغيير شكؿ الجسر ووصمو بساحة صبلة الييود
وتدمير اآلثار اإلسبلمية تحتو ،أما أبرز اإلنشاءات التي شيدت تطو اًر خبلؿ العاـ  ،2009فكاف

( )1عدناف أبو عامر ,السياسة الصييونية تجاه مدينة القدس  ,مكتبة الممؾ فيد الوطنية  ,الرياض  ,2009 ,ص .53

( )2أحمد أبو حمبية ،رصد  35مميوف دوالر إلتماـ تيويد القدس خبلؿ السنوات الثمانية القادمة ،مجمة رؤية ،العدد  ،38غزة،
 ،2007ص.9-8

( )3عبد القادر ياسيف وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص .681- 680
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"كنيس الخراب (ىاحوربا)" ،وىو كنيس ضخـ يقع في حارة الشرؼ إلى الغرب مف المسجد األقصى،
ويتألؼ مف أربعة طوابؽ تعموىا قبة ضخمة توازي في ارتفاعيا قبة كنيسة القيامة ،ويعد ىذا الكنيس

أكبر معمـ ييودي يخطط إلقامتو في البمدة القديمة ،والذي انتيى العمؿ بو وتـ افتتاحو في  15مارس

.)1( 2010

سابعاً; مخططات بناء الييكل;

تعد إعادة بناء الييكؿ قضية محورية لدى الييود المتطرفيف ويولوف ىذه القضية أولوية شديدة،

بحيث جعمت المنظمات الصييونية ىدـ اآلثار اإلسبلمية الموجودة في ىذا الموقع مف أىـ أىدافيا.

وقد قامت عدة محاوالت مف جانب الجماعات الصييونية لتفجير األماكف المقدسة اإلسبلمية في

القدس ،أو حرقيا ،بؿ ضبطت محاولة إللقاء قنبمة عمييا مف الجو ،وىناؾ منظمة ييودية تسمى (أمناء
جبؿ الييكؿ) يموليا المميونير األمريكي تري نازنيوفر ،جعمت بناء الييكؿ الثالث ىدفيا األساسي ،وقد

أسست مدرستاف تمموديتاف بالغرب مف حائط البراؽ (المبكى) لتدريب مئتي طالب عمى شعائر العبادة
القربانية وىي الشعائر الخاصة بالييكؿ ،واحدى ىذه المدارس (يشيفات ىبايت) وظيفتيا األساسية

محاولة التعجيؿ ببناء الييكؿ ،وقد قامت جماعة أمناء الييكؿ بوضع حجر األساس لمييكؿ الثالث في

احتفاؿ تحت إشراؼ رئيس الجماعة المدعو جرشوف سالموف ،عاـ  ،1989وقد حاولوا الوصوؿ بحجر
األساس إلى ساحة البراؽ ،ولكف الشرطة اإلسرائيمية تصدت ليـ فحمؿ الحجر إلى مخزف الحفاريف

وأودع فيو (.)2

ويتبين لنا أف اإلجماع عمى إعادة بناء الييكؿ باعتباره أم اًر أساسياً لمعقيدة الصييونية ال تكتمؿ

بدونو ،ويرى المسيحيوف األصوليوف أف بناء الييكؿ ىو الشرط األساسي لمعودة الثانية لممسيح ،واحبلؿ
عصر جديد مع المجيء الثاني لممسيح بعد عودة الييود إلى األرض المقدسة ،تأكيداً عمى أف خطة

الرب تكتمؿ وأف النبوءات التوراتية تتحقؽ وأف نياية التاريخ أصبحت قريبة.

وال يخفي دعاة إقامة ما يسمى "الييكؿ" عمى أنقاض المسجد األقصى خططيـ ،فيـ يتحدثوف عمناً

بأنو في البداية ستتـ إقامة صموات فردية في ساحة المسجد األقصى ،تتبعيا صبلة جماعية ،ثـ بناء
ويدعوف بأف المسمميف سوؼ يسمموف بذلؾ حسب ىذه
كنيس ييودي ،وأخي اًر البيت "الييكؿ" المزعوـّ ،
الخطة ،أما طبقاً لمتصور المعتدؿ ،حسب إدعائيـ ،فسيسمح لممسمميف بالصبلة في الحرـ األقصى،
لكف التصور المتطرؼ لدى البعض يقتضي بأنو لف يتـ بناء الييكؿ إال بعد "حماـ دـ" ،سيدمر مساجد

الحرـ الشريؼ وينظؼ المكاف مف أي موقع "وثني" في الحرـ ،يعني المسجد األقصى ومسجد قبة

الصخرة ،وتصؿ ىذه الدعوة الييودية الحاقدة مداىا حيف يطمب أكثر حاخامات إسرائيؿ نفوذاً سياسياً،

( )1محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2009مرجع سابؽ  ،ص .274-273

( )2خالد عزب ،التيويد الثقافي لمدينة القدس وتراثيا المعماري  ،مجمة األمة  ،العدد  ، 32غزة  ،2001 ،ص .13-12
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وأشدىـ تطرفاً وعنصرية ،بالتطيير العرقي لمفمسطينييف ،حتى يقيـ الييود "ىيكميـ" مكاف األقصى
المبارؾ ،وقد جاءت تصريحات الحاخاـ (عوفاديا يوسؼ الزعيـ الروحي لحزب شاس الديني) ،لمتعجيؿ

بالشروع في مخطط ىدـ المسجد األقصى واقامة "الييكؿ" المزعوـ عمى أنقاضو ،أما جرشوف سالموف،
رئيس جماعة ما يسمى "أمناء جبؿ الييكؿ" يقوؿ" :جبؿ الييكؿ" ىو سبب وجود الييود ،وفي المحظة
التي يتخموف فييا عف "جبؿ الييكؿ" ال تعود ىناؾ دولة ييودية"  ...نحف نقترب مف (نياية األياـ)

عندما يتـ بناء "الييكؿ" ويضيؼ قائبلً" :إف وضع حجر األساس لمييكؿ يمثؿ بداية حقبة تاريخية

جديدة ،نريد أف نبدأ عيداً جديداً لمخبلص الييودي" ،واف الحفريات التي تجرييا إسرائيؿ في أعقاب

حرب  ،1967ىي مف أخطر االعتداءات عمى القدس ،وأىميا عمى اإلطبلؽ تمؾ الحفريات المسماة

بالحفريات األثرية حوؿ األقصى ،وىي حفريات تتعمؽ بالبحث عف "الييكؿ" ،إال أف مضمونيا ال تخرج
عف األىداؼ الحقيقية التي يبيتيا الييود لممسجد األقصى ولقبة الصخرة المشرفة ،وىي تقويض

األقصى وبناء "الييكؿ" المزعوـ عمى أنقاضو ،وازالة اآلثار اإلسبلمية ،وتيويد المدينة المقدسة (.)1

وبذلك نالحظ أف المخططات اإلسرائيمية اليادفة إلى تدمير المقدسات اإلسبلمية في مدينة القدس

وازالتيا لـ تتوقؼ ،اعتقاداً بأف كؿ ما يرتبط بالديف يقؼ عائقاً أماـ المخططات اإلسرائيمية ،مف أجؿ

بناء "الييكؿ" المزعوـ.

الموقف اإلسرائيمي من قضية القدس;
الموقؼ اإلسرائيمي المتمسؾ بالسيادة عمى مدينة القدس يرجع لما يمي:

 .1إف إسرائيؿ مصممة عمى موقفيا فيما يتعمؽ بمسألة السيادة عمى القدس ،عمى نحو ال رجعة
فيو.

 .2إف إسرائيؿ ليست عمى استعداد لمتنازؿ عف وحدة القدس.
 .3إنيا ليست عمى استعداد لمتخمي عف طموحيا السياسي اليادؼ إلى اتخاذ القدس الموحدة
عاصمة أبدية لدولة إسرائيؿ.

 .4إف إسرائيؿ عمى استعداد بقبوؿ تقاسـ وظيفي محدود لمغاية ،ال يمنح الفمسطينييف سوى القميؿ
مف الحقوؽ المدنية أو الدينية.

 .5إف الحكومات اإلسرائيمية لـ تكف عمى استعداد لمتحاور حوؿ القدس مف منطمؽ الحقوؽ
القانونية أو المكفولة بالشرعية الدولية.

 .6إف الموقؼ اإلسرائيمي يقوـ عمى مبدأ خمط األوراؽ واستغبلؿ التناقضات السياسية (.)2

( )1محمود عواد  ،إقامة "الييكؿ" المزعوـ إعبلف لمحرب الدينية  ،منشورات المجنة الممكية لشؤوف القدس  ،عماف ،2004 ،
ص.86-83

( )2رياض محمود األسطؿ  ،مرجع سابؽ  ،ص .58
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ويتبين لنا أف الموقؼ اإلسرائيمي مصمـ عمى اإلبقاء عمى مدينة القدس تحت السيادة اإلسرائيمية،
وأ ّف إصرار الموقؼ الفمسطيني عمى حقو في القدس الشريؼ يمثؿ الضامف القوي لحؿ القضية ولمحؽ
الفمسطيني في أف تكوف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية العتيدة.
مرتكزات السياسة اإلسرائيمية تجاه القدس ومستقبميا;
لقد لخص موشيو داياف في العاـ  ،1968الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية القدس ،في ثبلث نقاط،

القدس لـ تعد مجزأة ،توفير حرية الوصوؿ لؤلماكف المقدسة لجميع األدياف ،وأف تحكـ كؿ ديانة

ابتداء مف إسحاؽ رابيف ،وشمعوف بيريز
أماكنيا المقدسة ،وقد سار عمى نيج داياف جميع قادة إسرائيؿ
ً
وصوالً لبنياميف نتنياىو ،بينما قاؿ إييود أولمرت ،عندما كاف رئيساً لبمدية القدس :إف المجمس البمدي
وضع نفسو عمى قاعدة قطع الشؾ باليقيف ،عمى أف وحدة القدس والسيادة أبدية لدولة إسرائيؿ عمييا،

أما إييود باراؾ ،فقد أكد في انتخابات الكنيست عاـ " ،1999بأف الحزب سيحافظ عمى القدس موحدة

إلى األبد ،وانو لف يوافؽ أبداً عمى العودة إلى حدود  ،"1967إييود أولمرت قاؿ في  8أكتوبر ،2007
حيث كاف رئيساً لموزراء" :إف القدس عاصمة موحدة ،وغير مقسمة ،وىي عاصمة إسرائيؿ إلى األبد،
وليس مف قوة قادرة عمى تغيير ىذا الواقع" ،إف رؤية أولمرت تقوـ عمى إبقاء القدس موحدة ،وعمى أف

تكوف بمدة "أبوديس" ،القريبة مف القدس ،عاصمة لمدولة الفمسطينية العتيدة ،وبالمقابؿ يتعيد أولمرت
بأف تبقى البمدة القديمة لمقدس-مساحتيا أقؿ مف كيمو متر مربع-التي تضـ المسجد األقصى ،كنيسة
القيامة ،حائط البراؽ (المبكى) ،في متناوؿ المؤمنيف تحت السيادة اإلسرائيمية (.)1

كما أكد أولمرت في تصريحات لو يوـ  5يونيو  ،2008أف مسألة القدس لـ تطرح قط عمى بساط

البحث خبلؿ المفاوضات مع الفمسطينييف ،وبتاريخ  16أكتوبر  ،2009وقؼ أولمرت عمى منبر
جامعة تشيكاغو األمريكية وقاؿ ":إف القدس مف شرقيا إلى غربيا ىي ممؾ لمييود وال يحؽ ألحد مف

غير الييود السكف فييا" ،أما رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أعمف يوـ  6نوفمبر 2009

قائبلً" :إف سيادة إسرائيؿ عمى القدس غير قابمة لمنقاش" ،وفي  23مارس  ،2010أعمف نتنياىو أف

القدس ليست مستوطنة ،وانما ىي عاصمة إسرائيؿ ونرفض وقؼ االستيطاف فييا ،ويقوؿ أنو يتبع
سياسة أسبلفو بشأف البناء في القدس (.)2

وسمح نتنياىو بتمرير اقتراح قانوني ُدعـ مف قبؿ الحكومة ،وىو قانوف االستفتاء العاـ ،والذي
يتطمب التنازؿ عف أراض تـ فرض السيادة اإلسرائيمية (القدس الشرقية والجوالف) عمييا بتأييد 80

عضو كنيست ،أو إذا لـ يتوفر فالذىاب إلى استفتاء حوؿ ذلؾ ،بمعنى أف الكنيست ال تستطيع إقرار
َ
( )1عبد القادر ياسيف وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص .916-915

( )2نعيـ سمماف بارود ،القدس في قضايا الحؿ النيائي ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز التخطيط
الفمسطيني ،غزة ،2011 ،ص.153
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ا تفاؽ سياسي حوؿ نقؿ السيادة عمى القدس لمسمطة الوطنية الفمسطينية بموافقة أغمبية عادية في
الكنيست ،وىذا االستفتاء يؤكد أف نتنياىو يحاوؿ إدارة الصراع لكي يطمئف ائتبلفو الحكومي حوؿ

مستقبؿ المفاوضات ،وخبلصة ذلؾ أف نتنياىو لـ يجمد ولـ يفاوض ونجح في البقاء عمى موقفو (.)1
اإلصرار اإلسرائيمي عمى التمسك واالحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة;

شاؤوؿ موفاز ،رئيس األركاف السابؽ في اجتماع لمجمس الوزراء اإلسرائيمي 19 ،سبتمبر

 ،2008قاؿ" :ليس مف حؽ أحد فينا التفريط في ىذه المدينة ،فيي أقدس أقداس الييود ،وقد حررناىا
بثمف باىظ مف دماء الييود ،وال نسمح ألحد بأف يترؾ ىذه الدماء ىد اًر ،"..وبذلؾ نجد أف إسرائيؿ
تنادي بالقدس عاصمة "أبدية" لمدولة الييودية ،وتحظى في ذلؾ بالتأييد مف الحمفاء الغربييف ،وعمى
رأسيـ الواليات المتحدة ،فالواقع ،وطبيعة الدولة الصييونية ،يجزماف بأنيا لف تسمح لمفمسطينييف بدولة،
ولف تتنازؿ عف جزء مف القدس ،ألف المشروع الصييوني يستمد مشروعيتو الدينية منيا ،كما أف

الصييونية الدينية ،التي تمثؿ ركناً مف أركاف المشروع الصييوني ،ال تستطيع التخمي عف حمـ

"الييكؿ" ،الذي يد ّشف بناءه تحقيؽ الوعد التوراتي ،ونبوءات العيد القديـ ،قياـ إسرائيؿ عمى المقدسات
الدينية في المدينة ،ورعايتيا لتمؾ المقدسات يمثؿ مكسباً معنوياً كبي اًر ،ال يمكف إلسرائيؿ التخمي عنو
مختارة بحاؿ مف األحواؿ ،ناىيؾ عف المكاسب االقتصادية مف السياحة الدينية التي تتدفؽ عمى
المدينة ،وما يجاورىا مف مدف ترتبط في الوجداف الديني المسيحي بعيسى (عميو السبلـ) ،وحياتو في

فمسطيف (.)2

إف عممية االستيطاف في القدس تمقى إجماعاً قومياً في إسرائيؿ ،فيي مف جية تمقى رضى وقبوؿ

ودعـ المستوى الحزبي والسياسي ومؤسسات الدولة ،بما في ذلؾ الكنيست ومحكمة العدؿ العميا ،فعمى
الصعيد الحزبي تتصدر القدس جدوؿ أعماؿ األحزاب وبرامجيا اإلنتخابية ،وتحولت المدينة إلى مادة

لممنافسة اإلنتخابية والسياسية بيف األحزاب ،في الوقت الذي نظر المواطف اإلسرائيمي العادي إلى

المستوطنات في القدس ال عمى أنيا "مستوطنات" غير شرعية ،وانما نظر إلييا عمى أنيا مدف ييودية
خالصة ال تختمؼ عف باقي المدف اإلسرائيمية ،وىذا الموقؼ بالتأكيد يجعؿ مف تفكيؾ المستوطنات أو

وضعيا لمنقاش ،كأحد متطمبات عممية التسوية الشاممة والدائمة ،أم اًر عسي اًر إف لـ يكف مستحيبلً ،بؿ

لعميا تكوف سبباً في القضاء عمى جيود التسوية السياسية بيف أطراؼ الصراع ،وليس مقتؿ رابيف عنا
ببعيد ،حيث اتيـ بػ "الخيانة" و "التنازؿ عف أرض إسرائيؿ ألعدائيا" (.)3

( )1ىنيدة غانـ وآخروف  ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ، 2011مرجع سابؽ  ،ص .41-40
( )2عبد القادر ياسيف وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.932-931

( )3وليد المدلؿ ،االحتبلؿ اإلسرائيمي لمقدس ومستقبؿ التسوية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،70راـ اهلل ،2007 ،ص.39
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األسباب التي تدعم الموقف اإلسرائيمي عمى التمسك بالسيادة الييودية عمى القدس وتحويميا إلى

قدس ييودية خالصة وىي;

 .1تأكيداً ألطماع إسرائيؿ لمدينة القدس ،لـ تفصح عف أي نوايا حسنة تجاه العرب في القدس،
أو القبوؿ باستعادة القدس الشرقية لمعرب ،وىذا ما تعززه استطبلعات الرأي الشعبي والحزبي
وتصريحات قادة إسرائيؿ.

 .2إف الظروؼ الدولية تعمؿ لصالح المخططات اإلسرائيمية التيويدية لمدينة القدس ،وخاصة بعد
سيادة الواليات المتحدة األمريكية لما يسمى بالنظاـ الدولي الجديد.

 .3إف المفاوض الفمسطيني ال يستند إلى أية قوة ،قياساً بالقوة التي يستند إلييا المفاوض الييودي
عند الدخوؿ في مفاوضات المرحمة النيائية.

 .4الوضع العربي الممزؽ يسيـ إسياماً كبي اًر في تشجيع إسرائيؿ ،لفرض النظاـ التي تريده لمدينة
القدس ،وباالستحواذ عمييا بصبغة ييودية خالصة ال ينازعيا عمييا كائناً مف كاف.

 .5إف لعامؿ الوقت أىمية كبيرة ،فقد كاف الستمرار التأجيؿ في معالجة قضية القدس منذ عاـ
 ،1967سبب في تعقيد القضية حيث أف أي حؿ كاف يتمتع بفرصة النجاح في الماضي،

أصبح يفتقد ىذه الفرصة في ضوء التغييرات المتبلحقة عمى المدينة ،إضافة إلى أف عدداً

كبي اًر مف سكاف الدولة الييودية ،يعتقد اعتقاداً راسخاً بأف المدينة المقدسة ىي العاصمة األبدية

إلسرائيؿ (.)1

تظير استطالعات الرأي العام في إسرائيل تجاه القدس ما يمي;
 .1أف الشعب الييودي يصر عمى وضع مدينة القدس تحت السيادة الييودية المطمقة.
 .2ال يرى الشعب الييودي إدراج قضية القدس في أي مفاوضات سممية مستقببلً.

 .3العمؿ عمى استخداـ اإلجراءات الصارمة ضد سكاف القدس إذا لزـ األمر كوقؼ الخدمات
ومنع التجوؿ.

 .4يستدؿ مف سياسة الحكومات الرافضة إلعادة تجزئة القدس ثانيةً ،أنيا تستند بذلؾ عمى الرأي
العاـ الشعبي ،وأف الحكومة والشعب في ىذا التوجو متفقوف عمى إبقاء المدينة تحت السيطرة

اإلسرائيمية (.)2

ويتبين لنا أف مثؿ ىذه المواقؼ إنما تمثؿ الموقؼ الرسمي لكؿ فئات اإلسرائيمييف ،فإنيـ جميعاً

يتفقوف عمى أف القدس موحدة وعاصمة إسرائيؿ األبدية ،وليذه األسباب مجتمعة ،يصعب أف نتخيؿ أف
تتنازؿ إسرائيؿ عف القدس ،أو تقبؿ بقياـ دولة فمسطينية تتخذىا عاصمة ليا ،وحتى لو صدؽ الساسة،

( )1محمد عوض اليزايمة ،القدس في الصراع العربي اإلسرائيمي ،مكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف ،2011 ،ص.495-494
( )2محمد عوض اليزايمة ،المرجع السابؽ ،ص.178
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وقبموا بتقسيـ القدس ،فإف الجميور اإلسرائيمي في أغمبيتو ضد فكرة تقسيـ المدينة ،واختيارات

اإلسرائيمييف في االنتخابات األخيرة عاـ  2009خير دليؿ عمى ذلؾ.

اإلصرار اإلسرائيمي بعدم اال نسحاب من القدس خالل مفاوضات عممية التسوية ;
في إطار مفاوضات كامب ديفيد في العاـ  ،2000كانت النقطة الرئيسية بيف الطرؼ الفمسطيني
واإلسرائيمي ىو الفيـ المختمؼ لقرار مجمس األمف الدولي رقـ  ،242فقد كاف الفمسطينيوف يتطمعوف

إلى قياـ دولة فمسطينية مستقمة ،تستند إلى االنسحاب اإلسرائيمي إلى حدود عاـ  ،1967فيما كاف

اإلسرائيميوف ينظروف لممسألة بأنيا مجرد االنسحاب الجزئي مف بعض األراضي ،وقد مارست الواليات

المتحدة األمريكية ضغطاً شديداً عمى الجانب الفمسطيني ليقبؿ بتقسيـ ما أسمتو بالمسؤوليات القانونية

بيف الطرفيف بشأف المسجد األقصى والمدينة المقدسة ،ونتيجة لؤلفكار التي عرضيا كمينتوف حوؿ
القدس ،فإف إسرائيؿ وافقت خبلؿ المفاوضات عمى "تقسيـ المدينة" وأف تكوف المناطؽ العربية تحت

السيادة الفمسطينية ،والمناطؽ الييودية تحت السيادة اإلسرائيمية ،وتمكيف أبناء الديانات الثبلث مف
إقامة فرائضيـ الدينية مف دوف عوائؽ ،وفي اجتماع طابا في عاـ  ،2001كاف االتفاؽ عمى خطة
تقضي بتأجيؿ بحث موضوع السيادة عمى المسجد األقصى لمدة خمس سنوات ستخضع خبلليا إلدارة

مشتركة تتـ فييا المحافظة عمى الوضع القائـ (.)1

وير الباحث أف جميع جوالت المفاوضات حوؿ مدينة القدس كانت جوالت مضيعة لموقت بسبب
إصرار الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى عدـ االنسحاب مف مدينة القدس ،واف التصدي لئلجراءات
اإلسرائيمية اليادفة لتيويد مدينة القدس ىو واجب يقع عمى كاىؿ كؿ فمسطيني وعربي ومسمـ ،ويتطمب

منيـ الوقوؼ وقفة جادة لبذؿ كؿ ما يمكف بذلو مف جيود ،ضد تمؾ اإلجراءات ،بحؽ المدينة المقدسة،

وسكانيا الذيف ىـ في أحوج ما يكونوا لممساندة والدعـ .فيؿ مف مغيث قبؿ فوات األواف؟؟

( )1جياد أبو طويمة ،مدينة القدس دراسة في الصراع اإلقميمي ومقترحات التسوية ،المؤتمر الدولي حوؿ القدس (المؤتمر الرابع)،
مؤسسة القدس الدولية ،غزة ،2010 ،ص.308-306
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المبحث الثاني; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى الموقف اإلسرائيمى من;
الدولة الفمسطينية ،والحدود ،واالستيطان

أوالً; "ييودية الدولة" وأثرىا عمى الموقف اإلسرائيمى من إقامة الدولة الفمسطينية;

يقوـ الموقؼ اإلسرائيمي مف الدولة الفمسطينية عمى أساس االعتبارات الدينية والتاريخية

واإلستراتيجية واألمنية والسياسية ،فمختمؼ التيارات السياسية اإلسرائيمية ترى بأف فمسطيف جزٌء مف
أرض "إسرائيؿ" ،وعمى ىذه الخمفية يتبمور اإلجماع اإلسرائيمي الذي يدعو إلى عدـ العودة لحدود 4
يونيو  ،1967وبقاء الكتؿ االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيمية ،وعدـ السماح لقياـ دولة فمسطينية

"ذات سيادة" .

أ -مواصفات الدولة الفمسطينية المطموبة إسرائيمياً;

يعترؼ مستشار وزير الجيش لشؤوف "البنية التحتية" حغاي ألوف في حديث لصحيفة "ىآرتس"

اإلسرائيمية بتاريخ  20مايو  2007قائبلً" :إف الجيش اإلسرائيمي يعمؿ لخدمة المستوطنيف في تنفيذ
سياسة عنصرية ،تجعؿ مف إمكانية إقامة دولة فمسطينية أم اًر مستحيبلً" ،أما عف مواصفات الدولة

الفمسطينية المعمنة  -لو أقيمت – مف وجية نظرىـ ،فيي "دولة مؤقتة في القطاع" ،و "دولة عمى

مساحة  %42مف مساحة الضفة الغربية" ،أما حسب رأي آفي شبليـ ،أستاذ العبلقات الدولية في
جامعة إكسفورد ،فيي عبارة عف "كياف فمسطيني عاجز ومنزوع السبلح يقاـ عمى أقؿ مف نصؼ
الضفة الغربية مع سيطرة إسرائيمية عمى الحدود والمجاؿ الجوي والموارد المائية الفمسطينية ،وىذه

وصفة لػ "غيتو فمسطيني" وليس لدولة حرة" (.)1

ب -اشتراطات نتنياىو لقبولو بإقامة دولة فمسطينية;
لقد وضع نتنياىو مجموعة مف االشتراطات لقبولو بإقامة دولة فمسطينية ومنيا:

 .1دولة منزوعة السبلح ،ومنع إقامة جيش ليذه الدولة أو إدخاؿ سبلح إلييا.

 .2القدس الموحدة عاصمة إسرائيؿ ،لكنو لـ يذكر عدـ التنازؿ عف أجزاء منيا.
 .3االعتراؼ الفمسطيني بإسرائيؿ كدولة الشعب الييودي.
 .4سيطرة إسرائيؿ عمى أجواء وحدود الدولة الفمسطينية.

 .5عدـ االستجابة لطمب الرئيس األمريكي أوباما بوقؼ شامؿ لمبناء في المستوطنات بما فييا
الزيادة الطبيعية لممستوطنيف.

 .6حؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف خارج حدود دولة إسرائيؿ.
 .7لـ يتحدث عف حدود الدولة الفمسطينية ،ومنع إقامة تحالفات بينيا مع دوؿ أخرى.
( )1نواؼ الزرو ،قبؿ أف تصبح الدولة الفمسطينية مستحيمة ،مجمة القدس ،العدد  ،103مركز اإلعبلـ العربي ،القاىرة،2007 ،
ص.75
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 .8لـ يتطرؽ إلى خارطة الطريؽ التي قبمت بيا إسرائيؿ ،والتي تنص عمى وقؼ االستيطاف أو
البناء في المستوطنات القائمة ،كما تنص عمى إقامة الدولة الفمسطينية.

 .9أكد عمى حقوؽ الييود التاريخية عمى أرض فمسطيف ،ولـ يتعيد بوقؼ البناء في المستوطنات.

 .10طالب بضمانات أمريكية ودولية لشروطو بنزع سبلح الدولة الفمسطينية العتيدة.)1( .

ت -صورة الدولة الفمسطينية في السجال اإلسرائيمي;

باالستناد إلى االستطبلعات اإلسرائيمية ،التي تتفحص مواقؼ الرأي العاـ الييودي ،نرى أف ىناؾ
ازدياداً ممحوظاً في نسبة التأييد لمدولة الفمسطينية ،لكف يبقى األىـ مف ذلؾ ىو صورة ىذه الدولة
وكيؼ تظير في الذىنية اإلسرائيمية العامة ،وقد أظير "مؤشر العبلقات بيف المواطنيف الييود والعرب

في إسرائيؿ" عاـ  ،2004أف  %72مف السكاف الييود يؤيدوف فكرة "دولتيف لشعبيف" ،وفي القراءة
المخصصة لمعد ىذا المؤشر ،وىو أستاذ عمـ االجتماع اإلسرائيمي سامي سموحا ،فإنو يقوؿ أف

اإلسرائيمييف الييود لـ يتحولوا إلى مجتمع أكثر تطرفاً ،لكنيـ باتوا يعربوف عف مواقؼ متشددة تجاه
العرب منذ اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر عاـ  ،2000وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف "غالبيتيـ
صارت تؤيد دولة فمسطينية إلى جانب الدولة الييودية" ،مع ذلؾ فميس مف المبالغة االعتقاد أف حضور
"فكرة الدولة الفمسطينية" قد ارتبط بفكرة "الحفاظ عمى الدولة الييودية" ،مف جية وبفكرة االنفصاؿ عف

الفمسطينييف لخدمة غاية تحصيف أسوار الدولة الييودية مف جية أخرى (.)2

يذر الرماد
ويمكن القول بأف التأييد اإلسرائيمي إلقامة الدولة الفمسطينية العتيدة ،ال ينبغي بو أف ّ
في عيوف المتطمعيف إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ،وفؽ المبادئ التي نصت عمييا ق اررات

الشرعية الدولية ،وانما وفؽ الشروط اإلسرائيمية عمى أف تمبي الطموحات الوطنية ألبناء الشعب

الفمسطيني أجمع ،سواء كانوا يقيموف في الضفة الغربية وقطاع غزة أو يقيموف في مخيمات البلجئيف
في الدوؿ العربية أو يقيموف في أي مكاف أخر في العالـ.
ث -اإلستراتيجية اإلسرائيمية في المفاوضات تجاه الدولة الفمسطينية;
ارتكزت اإلستراتيجية اإلسرائيمية عمى خمط األوراؽ ،وخمؽ تداخؿ بيف قضايا الحؿ المرحمي وقضايا

الحؿ النيائي بغية التيرب مف االستحقاقات المستوجبة عف كؿ مرحمة ،ويعتبر خطاب جامعة بار
إيبلف الذي ألقاه نتنياىو في يونيو عاـ  2009التحوؿ األبرز ،كما اعتقد الكثيروف في مواقفو
السياسية ،وفي عرضو لمواصفات الدولة الفمسطينية التي يؤيد قياميا ،قاؿ إنيا دولة منزوعة السبلح،
دولة جزئية السيادة في السماء ومحدودة الحرية في توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية ،ال تسيطر عمى

حدودىا وخصوصاً غور األردف ،كؿ ذلؾ مع بقاء الكتؿ االستيطانية ،عمى األقؿ ،تحت السيادة
( )1غازي السعدي ،النظاـ اإلنتخابي اإلسرائيمي انتخابات الكنيست  ،2009مرجع سابؽ ،ص.241-240
( )2أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي :الدولة الييودية ،التسوية السياسية  ،مرجع سابؽ ،ص.55-54
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اإلسرائيمية ،العالـ لف يعارض ىذا فاألمريكيوف وفؽ نتنياىو يقبموف بذلؾ ويرونو ممكناً ،وفي المحصمة

ىذا أقصى ما قد يستطيع الفمسطينيوف الحصوؿ عميو (.)1

إف دولة نتنياىو التي يراىا لمفمسطينييف بالطبع ال تمبي الحد األدنى مف الطموحات الفمسطينية ،فيي

دولة منزوعة السبلح وال تقوـ عمى كامؿ أراضي الضفة الغربية ،كما أف مقدرتيا عمى ممارسة سيادتيا
عمى منافذىا المختمفة محدودة ،يعتقد نتنياىو أف ضماف نزع السبلح عف الدولة الفمسطينية يجب أف
يتـ تحت إشراؼ قوات األمف اإلسرائيمية ،وليس مف خبلؿ مراقبيف دولييف ،كما يرى أف تمرير السيادة

ليذه الدولة يجب أف يتـ عبر فترة زمنية طويمة تحددىا االحتياجات والتطورات األمنية عمى األرض،
وعندما يتحدث نتنياىو عف دولة فيو ال يقصد "الدولة" بحسب ما يتحدث عنيا أوباما وبالتأكيد ليس

كما يطالب بيا الفمسطينيوف ،فإف دولة نتنياىو ليس إال ىروباً إلى األماـ مف االستحقاؽ التاريخي
لمفمسطينييف بدولة مستقمة وىو محاولة مف قبمو لفرض حموؿ مرحمية تعفيو مف ثقؿ االستحقاؽ النيائي
وتتحوؿ مع الوقت إلى واقع نيائي وأبدي ،ومف ىنا فإف نتنياىو وكما شيدت مسيرتو التفاوضية خبلؿ

العاـ  2010قدـ اشتراطات جديدة تجعؿ موضوع الدولة فمسطينية صعبة التحقيؽ ،ألف إقامة دولة
بالمفيوـ المتعارؼ عميو أو كما يريده الفمسطينيوف يشمؿ سيادة كاممة ليذه الدولة ،ويمنع دوالً أخرى

مف التدخؿ فييا أو االنتقاص مف سيادتيا ومف ذلؾ حقيا في امتبلؾ السبلح والحصوؿ عميو (.)2

وير الباحث قبؿ أف تصبح الدولة الفمسطينية مستحيمة ،فإف الفمسطينييف يحتاجوف في مواجية ىذه

التيديدات اإلستراتيجية الخطيرة إلى خطاب وموقؼ ودعـ عربي وحقيقي وجاد ،في الوقت الذي
يحتاجوف فيو قبؿ كؿ شيء إلى وحدتيـ الوطنية الداخمية الصمبة ،والى برنامج سياسي واضح المعالـ

والمضاميف والخطط واألىداؼ.

ثانياً; ييودية الدولة وأثرىا عمى الموقف اإلسرائيمي من مسألة الحدود;

إف التسميـ بمبدأ إقامة الدولة الفمسطينية ،ال يمثؿ سوى جزء مف الحقيقة ،في حيف أف الجزء

األخطر فييا يتمثؿ في السعي اإلسرائيمي لمتحكـ في مضموف ىذا الحؿ ،أي في حدود الدولة،
وماىيتيا واألرض والمناطؽ التي ستتضمنيا ،وكذلؾ في سيادة ىذه الدولة ،ومدى سيطرتيا عمى
ثرواتيا وحدودىا الخارجية ،وسمائيا وبحرىا ،وأمنيا الداخمي ،باإلضافة إلى الصراع حوؿ القدس

والكتؿ االستيطانية ،والتواصؿ الجغرافي والسياسي بيف أجزاء الوطف في الضفة وغزة ،وبينما الجانب
الفمسطيني والعربي يشدداف عمى ضرورة ترسيـ الحدود أوالً ،يصر الجانب اإلسرائيمي عمى نحو شبو

إجماع عمى مناقشة الترتيبات األمنية أوالً قبؿ الحدود والقضايا الجوىرية ،وقبؿ مواصفات ومساحة
الدولة العتيدة ،إف اإلستراتيجية اإلسرائيمية لمرحمة ما بعد القبوؿ بمبدأ إقامة دولة فمسطينية مستقمة،

( )1ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2011مرجع سابؽ ،ص.29

( )2ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار اإلستراتيجي  ،2011المرجع السابؽ ،ص.38-37
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ترتكز إلى تفريغ ىذا المبدأ مف محتواه الحقيقي ،والتي كاف أكثرىا تطو اًر ما طرحو إييود باراؾ في
مفاوضات كامب ديفيد عاـ  ،2000ورفضو في حينيا الرئيس عرفات ،كما كانت تيدؼ إلى تكريس

الكتؿ االستيطانية وربطيا بإسرائيؿ تمييداً لضميا إلى األراضي المحيطة بيا ،وكذلؾ استمرار بناء
الجدار كي يشكؿ االمتداد الحدودي لمدولة الفمسطينية ،ومستقبؿ شكؿ تواصميا الجغرافي ،وعزؿ قطاع
غزة ،وخمؽ واقعيف متباينيف (.)1

أ -الموقف اإلسرائيمي من مسألة الحدود;
 .1ينطمؽ الجانب اإلسرائيمي في موقفو مف تفسيره الخاص لقرار مجمس األمف رقـ  242والذي
ينص في أصمو اإلنجميزي عمى االنسحاب مف "أرض" وليس مف "األرض" حيث يمضي القرار

ليذكر حدود آمنة وأضاؼ األمريكيوف حدود آمنة "يمكف الدفاع عنيا".

 .2ينطمؽ الموقؼ اإلسرائيمي مف أف حدود عاـ  1967ىي حدود ىدنة وليست حدوداً دولية ،وأف
ىناؾ فرؽ بيف حدود اليدنة والحدود الدولية ،حيث مف السيؿ التغيير في حدود اليدنة ألنيا
مؤقتة ،ويكمف الخطأ الفمسطيني منذ البداية في عدـ التفاوض عمى حدود الدولة حسب قرار

التقسيـ رقـ  ،181وىذا بعكس إسرائيؿ التي تفاوضت مع مصر عمى أساس قرار التقسيـ.

 .3تربط إسرائيؿ بيف الحدود الدائمة والمصالح الحيوية األساسية مف األمف والمياه والحقوؽ
التاريخية ،وحقوؽ مستوطنييا في الضفة الغربية ،وىذا ما يستمزـ التعديؿ في الحدود ،حسب

رؤيتيا(.)2

ورأت إسرائيؿ أنو مف الضروري رسـ الحدود مف جديد مف أجؿ أف تصبح آمنة ،خبلفاً لمتفسير

العربي الذي يشير إلى وضع ترتيبات حدودية آمنة كنزع السبلح وقياـ عبلقات سممية ،ولكف قادة

إسرائيؿ استخدموا مصطمحاً جديداً في وصؼ ىذه الحدود بأنيا "قابمة لمدفاع عنيا" وتكفؿ عمقاً

إستراتيجياً لمدولة الييودية ،وتحدث رابيف بعد توقيع اتفاقية إعبلف المبادئ ،عف الحدود والتسوية
الدائمة ،مبيناً أف نير األردف ىو الحدود اآلمنة لمدولة الييودية ،وىذا يعني أف نير األردف يشكؿ

حدوداً سياسية لفمسطيف وحدوداً أمنية إلسرائيؿ ( .)3أما في مفاوضات كامب ديفيد عاـ  ،2000تـ
الحديث عف تبادؿ أراضي في حدود  %6-4وتسميـ  %96-94مف أراضي الضفة الغربية إلى

السمطة الوطنية الفمسطينية إلقامة الدولة عمييا ،فكاف ىناؾ مراوغة مف الجانب اإلسرائيمي بعدـ

تضميف القدس والبحر الميت ضمف ىذه النسبة ،ومف ىنا فشمت المفاوضات لتعنت إسرائيؿ واصرارىا

( ) 1وليد المدلؿ ،استحقاؽ وحدود الدولة الفمسطينية ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز التخطيط
الفمسطيني ،غزة ،2011 ،ص .195-194

( )2عمر عاشور ،مرجع سابؽ ،ص.64-63
( )3عمر عاشور ،المرجع السابؽ ،ص.69
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عمى مواقفيا ،أما مفاوضات أنابوليس دارت في حمقة مفرغة حيف طرحت تسيبي ليفني ،عمى

الفمسطينييف أف يغيروا مف روايتيـ ويتخموا عف حؽ العودة ويعترفوا بييودية الدولة ،وبذلؾ توقفت

المفاوضات دوف التوصؿ ألي شيء يذكر (.)1

ب -الموقف اإلسرائيمي من حدود الدولة الفمسطينية في المفاوضات;
إف صيغة الدولة الفمسطينية التي يتكمـ عنيا قادة إسرائيؿ في اآلونة األخيرة ،تطرح إعادة رسـ

الحدود الحالية مف جديد ،عمى أساس "تبادؿ أراضي" باتجاه رسـ خط حدودي جديد ،ويضمف مصالح
إسرائيؿ مثؿ :األمف والمياه والموارد الطبيعية والبيئة ،وتستند فكرة تبادؿ األراضي إلى مبدأ يحافظ
بموجبو كؿ طرؼ عمى حقو في كامؿ مساحة المنطقة ولكف مع إمكانية إعادة رسـ الحدود الدقيقة

لممنطقة بناء عمى اعتبارات ديمغرافية وأمنية ،مف المحتمؿ في أعقاب المفاوضات أف يحصؿ أحد
الطرفيف عمى منطقة أكبر مقابؿ منطقة أقؿ مساحة لكنيا ذات أىمية قومية لمطرؼ اآلخر ،بينما

تطالب القيادة الفمسطينية إسرائيؿ باالنسحاب إلى حدود اليدنة التي تشكمت ما بيف عامي -1949
 ،1950تطالب الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة بمواصمة احتفاظ إسرائيؿ بأجزاء واسعة مف أراضي
القدس والضفة الغربية وغور األردف ،غير أف الصيغ المختمفة لممناطؽ التي تريد إسرائيؿ السيطرة

عمييا قد تـ التعبير عنيا في معظـ خطط التسوية السياسية ،مف ذلؾ مثبلً أُقترح أف تقوـ إسرائيؿ بضـ

كتؿ استيطانية مقابؿ أراضي "إسرائيمية" (عمى امتداد الخط األخضر) تنقؿ إلى الدولة الفمسطينية ،وقد

وجدت ىذه الفكرة تعبي اًر ليا في اقتراح رئيس الحكومة اإلسرائيمية إييود باراؾ عاـ  ،2000وفي خطة

أولمرت لمسبلـ في  7ديسمبر  ،2009وتضمنت تمك المقترحات:

 .1ضـ كتؿ استيطانية كبيرة إلى إسرائيؿ مقابؿ أراضي في منطقة حموتسا في النقب.

 .2ضـ ثبلث كتؿ استيطانية كبيرة إلى إسرائيؿ ،وىي كتمة غوش عتسيوف وكتمة معاليو أدوميـ
وكتمة أريئيؿ وضواحييا ،مقابؿ نقؿ مناطؽ مأىولة بفمسطينييف مف داخؿ حدود العاـ ،1948

تقع عمى تخوـ الخط األخضر عمى مقربة مف شماؿ الضفة الغربية ،إلى السمطة الوطنية

الفمسطينية ،وىي خطة "أـ الفحـ أوالً" ،التي طرحيا إفرايـ سنيو مف حزب العمؿ ثـ تبناىا
حزب "إسرائيؿ بيتنا" برئاسة ليبرماف ،واقامة ممر آمف بيف الضفة والقطاع ،وكاف ىدؼ ىذه

الخطة تقميص عدد العرب في إسرائيؿ (.)2

وكاف مف أبرز المشاريع واألفكار اإلسرائيمية الداعية إلى تبادؿ األراضي مع السمطة الوطنية

الفمسطينية ،خطة الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز التي نصت عمى قياـ الدولة الفمسطينية عمى

األراضي التي احتمت عاـ  ،1967ولكف مع تبادؿ مساحات مف تمؾ األراضي ،بحيث تكوف نسبة

( )1عمر عاشور ،المرجع السابؽ ،ص.80-79
( )2وليد المدلؿ ،مرجع سابؽ ،ص.203-201
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مساحة التبادؿ  %5مف مساحة الضفة وشرقي القدس ،مما يعني احتفاظ إسرائيؿ بالمستوطنات المقامة
عمى أراضي الضفة وشرقي القدس ،عمى أف ُي َع ِوض الفمسطينيوف بأرض بنفس القيمة ،بما في ذلؾ
ضـ أراضي مف التي يسكنيا عرب  1948إذا وافقوا عمى ذلؾ ،بعد ذلؾ جاءت وثيقة المبادئ
الخاصة بحاييـ راموف نائب رئيس الحكومة اإلسرائيمية مطمع سبتمبر عاـ  ،2007وجاء في نصيا "إف
إسرائيؿ قد قررت حدودىا في الضفة الغربية مف المحظة التي أقامت فييا الجدار الفاصؿ" ،وىذا يعني

أف ما بيف  %8-3مف أراضي الضفة سيضـ إلى إسرائيؿ ،بما في ذلؾ المستوطنات التي أقيمت في

سيعوضوف عف األراضي التي سيفقدونيا في الضفة
شرقي القدس ،وطرح راموف بأف الفمسطينيوف ُ
بمساحة مماثمة مف داخؿ الخط األخضر ،قاؿ راموف في خطتو بأف "سيكوف بإمكانكـ أف تقولوا إنكـ
حصمتـ عمى  %100مف األرض" ،يقوؿ راموف لمفمسطينييف" ،ونحف نستطيع القوؿ لجميورنا بأننا قد
قمنا بضـ الكتؿ االستيطانية في الضفة إلى إسرائيؿ" ،ومف جية ثانية يتخمص مف عشرات اآلالؼ مف
()1

فمسطينيي عاـ 1948

.

إف قضية الحدود المستقبمية لمدولة الفمسطينية مازاؿ مرىوناً بما تقرره إسرائيؿ عمى األرض ،فقد

عممت إسرائيؿ عمى ترسيـ حدود الدولة الفمسطينية مف جانب واحد ،فإف جدار الفصؿ العنصري عمؿ

عمى ضـ مساحات كبيرة مف أراضي الضفة الغربية وعزؿ مناطؽ أخرى ،إال أف األىـ مف ذلؾ أف

إسرائيؿ ىدفت مف إقامة الجدار بشكؿ أساسي إلى إرساء وفرض المحددات الجغرافية والسياسية التفاؽ
انتقالي طويؿ األمد ،مما يعني أف إسرائيؿ قد قضت فعمياً عمى مقومات بناء الدولة الفمسطينية
السيادية ،ولتفادي التعقيد في قضية حدود الدولة الفمسطينية ،شرعت الرباعية الدولية المكونة مف

(األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وروسيا) بإطبلؽ خارطة الطريؽ التي

مف ضمف نصوصيا إقامة دولة فمسطينية بحدود مؤقتة ،وعمى ضوء ذلؾ شرعت إسرائيؿ بإطبلؽ
مشروع الدولة الفمسطينية المؤقتة كبديؿ مرحمي عف التسوية الدائمة (.)2

ويتبين لنا أف المعاني والدالالت الكامنة وراء األفكار والمشاريع الصييونية تتمخص في تحقيؽ

اليدؼ الصييوني "أرض أكثر ،عرب أقؿ" ،أما الحديث عف تبادؿ النسب مف األراضي فيو حديث

مخادع؛ ألف عممية التيويد ابتمعت نسبة كبيرة مف أراضي الضفة الغربية والقدس ،وأف إسرائيؿ ماضية
في خططيا التوسعية وضاربة بعرض الحائط بكؿ ما يسمى بالضغوط الدولية ،وأف رؤيتيا لحؿ

المستوطنات والحدود ال تقوـ عمى مبادئ القانوف الدولي ،وانما تستند إلى مبدأ الغطرسة والقوة

العسكرية.

( )1وليد المدلؿ ،المرجع السابؽ.207-206 ،

( )2حسيف ساىر جابر ،أثر نتائج اإلنتخابات اإلسرائيمية األخيرة  2009عمى عممية التسوية السممية بيف الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،2011 ،ص.98
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ثالثاً; ييودية الدولة وأثرىا عمى الموقف اإلسرائيمي من عممية االستيطان;

يدرؾ نتنياىو حجـ القيود السياسية واأليديولوجية أماـ التوصؿ إلى حؿ دائـ لمصراع ،حيث ينظر

اليميف اإلسرائيمي الذي يمثمو نتنياىو إلى الحؿ الدائـ كتنازؿ عف "أرض إسرائيؿ" ،فإخبلء مستوطنات
يعني انييار حكومتو وانيياره شخصياً ،ليذا برع نتنياىو بابتداع جممة مف السياسات كأدوات جديدة
إلدارة الصراع بدؿ حمو ،فيو ينظر إلى المفاوضات كيدؼ بحد ذاتيا ليس بالضرورة أف تقود إلى

غاية أخرى ،مثؿ اشتراطو تجميد االستيطاف باالعتارؼ بييودية الدولة :تجميد مؤقت مقابؿ اعتراؼ
تاريخي دائـ ،ىذا المطمب يكشؼ متانة القيود األيديولوجية والسياسية المحيطة بنتنياىو ،لدرجة أف

يطمب اعترافاً فمسطينياً تاريخياً مقابؿ تجميد إسرائيمي مؤقت ،وليس حتى تفكيؾ المستوطنات ،ليذا

يحاوؿ نتنياىو أف يدير الصراع ليس أماـ الفمسطينييف فقط بؿ أماـ ائتبلفو الحكومي أيضاً ،فيو يدرؾ

جيداً أف الفمسطينييف لف يقبموا التجميد مقابؿ االعتراؼ ،لكف حقيقة األمر أنو غير قادر عمى الذىاب
بعيداً في المفاوضات ،لذا فإف الحؿ األمثؿ يكمف في إدارة لمصراع دوف االضطرار لمواجية القضايا

الحاسمة التي تتطمب "تنازالً" ،فالمطالبة باالعتراؼ بييودية الدولة والخمط المتعمد لقضايا الحؿ

المرحمي والنيائي ليست إال جزءاً مف إدارة الصراع ،كما أف التيرب مف حؿ الصراع ونقصد إدارتو
دوف حتمية تتطمب البحث عف سياسات تفاوضية متوازنة تجعؿ البحث في شكؿ المفاوضات وشروطيا
أىـ بكثير مف التفكير في مخرجاتيا ضمف سياسة وضع العربة أماـ الحصاف ،وأحد أىـ نتائج مساعي

إعادة العممية التفاوضية خبلؿ عامي  ،2010-2009ىو االجماع الدولي بأف إسرائيؿ ىي مف تعطؿ
عممية التسوية ،فالدولة التي ترفض تجميد بناء مئات البيوت السكنية ،كيؼ ستتحمؿ القياـ بتفكيؾ

عشرات اآلالؼ مف البيوت السكنية في المستوطنات التي سيكوف عمييا إخبلؤىا وفؽ ترتيبات االتفاؽ
النيائي إلقامة الدولة الفمسطينية العتيدة ،ىذا اإلجماع الدولي ليس وليد لخطة نتنياىو بؿ ىو تراكـ

ألكثر مف سبعة عشر عاماً مف المفاوضات المتعثرة ،لكنو يأتي أكثر وضوحاً في ظؿ حكومة نتنياىو
ألسباب عديدة ،أوليا :طبيعة ىذه الحكومة اليمنية المتطرفة ،وثانييما :النجاح الفمسطيني في اظيار
مخاطر االستيطاف عمى فرص إقامة الدولة الفمسطينية التي يرى العالـ ضرورة إقامتيا لتحقيؽ السبلـ،

وكاف مف أبرز تكتيكات حكومة نتنياىو ىو إعطاء االنطباع بأف نتنياىو ميتـ جداً بالسبلـ ،وأنو

مستعد لمشروع في محادثات جدية مع الفمسطينييف في حاؿ رغبوا دوف شروط مسبقة (.)1

أ -قضية االستيطان في ظل مطمب االعتراف بييودية الدولة في مفاوضات عممية التسوية;
تـ تصنيؼ االستيطاف في الضفة الغربية ،وفقاً لمتفاىمات اإلسرائيمية األمريكية إلى أربع مناطؽ

تـ التحديد مف خبلليا أيف يسمح باالستيطاف وأيف يمنع ،فالمنطقة األولى :القدس الشرقية التي رفضت

إسرائيؿ وضع أية قيود عمى تعزيز االستيطاف وتوسعو فييا ،أما المنطقة الثانية :فيي المستوطنات

( )1ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير مدار اإلستراتيجي  ،2011مرجع سابؽ ،ص.33-30
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المنعزلة التي سمح البناء في داخؿ منطقة البناء الحالية ومنع توسيع االستيطاف خارج حدود البناء
القائـ ،والمنطقة الثالثة :وتشمؿ الكتؿ االستيطانية التي يسمح البناء فييا خارج خط البناء القائـ شريطة

أف يكوف مبلصقاً لو وليس بعيداً ،أما المنطقة الرابعة :فيي البؤر االستيطانية التي ينبغي إزالتيا (.)1

يدرؾ نتنياىو القيمة الكبرى التي يولييا الفمسطينيوف لتجميد االستيطاف ،فاالستيطاف ليس مجرد وحدات

سكنية بؿ ىو "فكرة وىو ترجمة الحؽ" ،ىكذا يفيـ نتنياىو أىمية المستوطنات ،لذا فإف كؿ مناورات
نتنياىو حوؿ المستوطنات كانت تدور حوؿ "تجميد" أو "تعميؽ" ولكف ليس بشكؿ نيائي بؿ لفترات

محدودة ،فإف المناقشات حوؿ االستيطاف مع الجانب األمريكي لـ تشمؿ تجميداً كامبلً لكافة النشاطات

االستيطانية ،فإف فترة الشيور العشرة مثبلً استثنت الوحدات التي تـ إصدار تصاريح ليا قبؿ االتفاؽ،
وىو يعني أكثر مف ألفي وحدة سكنية ،وما شابو ذلؾ مف استثناءات مثؿ فكرة النمو الطبيعي أو
التطوير في المرافؽ العامة ،األساس في ذلؾ ىو عدـ التسميـ بتحديد مصير المستوطنات في "ييودا

والسامرا" قبؿ الفصؿ في مصير ىذه المناطؽ فيي متنازع عمييا رغـ كؿ شيء (.)2

لقد حافظ الفمسطينيوف عمى موقفيـ مف موضوع تجميد االستيطاف كشرط لمتفاوض ،لقد وضعوا

ثبلثة شروط قبؿ ذىابيـ إلى واشنطف إلطبلؽ المفاوضات المباشرة ،تمثؿ الشرط األوؿ :في أف يكوف
التفاوض عمى أساس حدود يونيو  1967مع تبادؿ أراضي بحدود ضيقة يتفؽ عمييا الطرفاف ،أما

الشرط الثاني :فتتمثؿ في وضع جدوؿ زمني محدود لممفاوضات ،وفي ىذا المطمب أدرؾ الفمسطينيوف
أف نتنياىو قد يجري المفاوضات إلى أجؿ غير مسمى ،أما المطمب الثالث :فكاف االستمرار بتجميد

االستيطاف حتى بعد انتياء المدة األولى في  26سبتمبر  ،2009مع بدء المفاوضات جاء الطرؼ

اإلسرائيمي بإستراتيجية واضحة ،طالب نتنياىو االنطبلؽ أوالً مف خبلؿ مسألة االعتراؼ بالدولة
الييودية ،ويمكف القوؿ أف جؿ النقاش حوؿ المفاوضات خبلؿ العاـ  ،2010تمركز حوؿ الجيود

األمريكية لتجميد االستيطاف قبؿ الشروع في أية مفاوضات ،ورأى الفمسطينيوف أف المستوطنات تشكؿ

عائقاً مادياً أماـ قياـ الدولة الفمسطينية ،وعميو ذىب الفمسطينيوف مرغميف لممفاوضات مقابؿ تعيد
أمريكي بتمديد تجميد االستيطاف وىو التمديد التي فشمت أمريكا الحصوؿ عميو مف نتنياىو ،لذلؾ قاـ

عممياً بإفشاؿ المفاوضات ،بؿ سارع إلى البناء في المستوطنات ،كما أف الحكومة اإلسرائيمية أعدت

ميزانية العاميف  ،2012-2011وشممت دعماً لممستوطنات ،وخصوصاً في القدس ،بقيمة ممياري

شيكؿ (حوالي  600مميوف دوالر) وذلؾ باإلضافة إلى بنود أخرى في الميزانية التي تظير دعماً
لممستوطنات دوف تفصيؿ فحواىا ،وحسب الميزانية الجديدة فإف الدولة ستقوـ بتسويؽ  200وحدة

استيطانية في معاليو أدوميـ كما تـ تخصيص  58مميوف شيكؿ لتطوير المستوطنة باإلضافة إلى 31

( )1حسيف ساىر جابر ،مرجع سابؽ ،ص.97

( )2ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير مدار اإلستراتيجي  ،2011مرجع سابؽ ،ص.34
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مميوناً لميدؼ نفسو في العاـ  ،2012كما يظير أف الدولة تخطط لتسويؽ  500وحدة سكنية في جبؿ

أبو غنيـ ،وتستثمر في ىذا الحي  288مميوف شيكؿ لمتطوير وخصصت و ازرة المالية مبمغ 180

مميوف شيكؿ لشارع رقـ  20الذي يربط بسغات زئيؼ مع شارع  45باتجاه موديعيف وتؿ أبيب ويعتبر

ىذا الشارع عائؽ أماـ كؿ حؿ نيائي ألنو يقسـ أحياء مف المفروض أف تكوف جزءاً مف الدولة

الفمسطينية (.)1

وعند توقيع اتفاؽ أوسمو في العاـ  1993لـ يتجاوز عدد المستوطنيف في الضفة الغربية 105ألؼ

مستوطف ونحو 150ألؼ مستوطف في القدس الشرقية ،وفي نياية عاـ  2010بمغ عدد المستوطنيف
في الضفة الغربية نحو  315ألؼ مستوطف ،أي بزيادة تتجاوز مئة بالمئة ،واذا أضيؼ إلييـ 201

ألؼ مستوطف يعيشوف في  15حِيا استيطانياً في القدس الشرقية ،يرتفع إجمالي عدد المستوطنيف في

األراضي الفمسطينية المحتمة إلى  516ألؼ مستوطف ،أي أف نسبة المستوطنيف إلى الفمسطينييف في
الضفة الغربية بدوف القدس حوالي  21مستوطناً مقابؿ  100فمسطيني ،وىي نسبة في غاية الخطورة

وتزداد خطورة ىذه النسبة بالنظر إلى الطريقة التي تنتشر فييا المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية

وتقطع أوصاليا ،أما في محافظة القدس الشرقية فإف النسبة بمغت نحو  71مستوطناً مقابؿ كؿ 100
فمسطيني وىي نسبة مخيفة ،ويرجع السبب الحتواء المحافظة عمى خمسة عشر حياً استيطانياً في
مدينة القدس الشرقية ،أما فيما يتعمؽ بجدار الفصؿ العنصري ،فإف حجـ األراضي التي تـ مصادرتيا

بإقامة ىذا الجدار تقدر بحوالي  733كـ 2أي ما نسبتو  %13مف مساحة الضفة الغربية (.)2

ويتضا لنا أف ىذه النسب المخيفة لعدد المستوطنيف مقارنة بالسكاف الفمسطينييف تمثؿ خط اًر حقيقياً

عمى إمكانية قياـ الدولة الفمسطينية في المستقبؿ المنظور ،وأف حكومة نتنياىو مستمرة في سياسة

التوسع االستيطاني لخمؽ واقع ديمغرافي جديد عمى األرض ،فبل يمكف الحديث عف مفاوضات وعممية
تسوية سياسية في ظؿ ما تقوـ بو إسرائيؿ عمى األرض ،ولـ يعد يطرح موضوع تفكيؾ المستوطنات

وازالتيا ،وانما يطرح فقط تجميد االستيطاف لفترة زمنية قصيرة ،إلقناع الفمسطينييف الستئناؼ مفاوضات
عممية التسوية ،مما يعني شرعنة االستيطاف والقبوؿ بو.

( )1ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير مدار اإلستراتيجي  ،2011المرجع السابؽ ،ص.40-39

( )2جماؿ البابا ،االستيطاف في ظؿ حكومة نتنياىو تجميد إعبلمي وتصعيد ميداني ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد ،29
غزة ،2011 ،ص.59-56
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الفصل السادس
( نحو رؤية مقترحة لمواجية تحديات مطمب "ييودية الدولة")
المبحث األول; نحو إستراتيجية فمسطينية وعربية لمواجية مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة ".

المبحث الثاني; الخاتمة والنتائج والتوصيات.
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المبحث األول; نحو إستراتيجية فمسطينية وعربية لمواجية مطمب االعتراف "بييوديةالدولة ";
إف النظاـ السياسي الفمسطيني يفتقر إلى رؤية إستراتيجية محددة ،واضحة األىداؼ واآلليات ذات

األولوية ،التي تحظى بأوسع توافؽ وطني في الداخؿ وتجمعات الشتات ،تكوف بمثابة برنامج وطني
موحدة ،فنحف
وخارطة طريؽ ترسـ مسار التغيير المنشود ،إننا بحاجة إلى بمورة إستراتيجية فمسطينية ّ
أماـ عدو مف طراز خاص ،يتمتع بكؿ عناصر القوة ،ليس بفعؿ قواه الذاتية فحسب ،بؿ بسبب الدعـ
غير المحدود مف الواليات المتحدة األمريكية والغرب عموماً ،ومف خبلؿ اإلستراتيجية الفمسطينية

الموحدة ،نستطيع مواجية مطمب االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ".
والعربية
ّ
البد مف التعجيؿ في مواجية مطمب االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،حيث مازاؿ نممؾ أدوات

يمكننا أف نواجو بيا ىذه األطروحات ،وفي مقدمتيا التمسؾ بثوابتنا الشرعية والتاريخية والقانونية،

فنحف أصحاب الحؽ في األرض والمقدسات ،فالمشروع الييودي مشروع متماسؾ متكامؿ محدد

األىداؼ ،أماـ غياب إستراتيجية فمسطينية وعربية تواجو ولو بالقميؿ عممية التيويد ألرض فمسطيف

وذلؾ عف طريؽ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وترسخييا ودعـ فمسطينيي عاـ  1948كونيـ

المستيدفي ف األساسييف مف ىذا المشروع ،فالطريؽ الذي ينبغي أف يسمؾ ،ىو التمسؾ بثوابتنا التي ال
حياد عنيا في حقنا بأرضنا ومقدساتنا ).(1

عمى القادة الفمسطينييف أف ينتبيوا أكثر لتصريحاتيـ ومواقفيـ فيما يتعمؽ بفكرة "ييودية الدولة"،

فاالعتراؼ بيا قد يكوف بو مقتميـ ومقتؿ القضية الفمسطينية ،فييودية "دولة إسرائيؿ" إف استغؿ
الفمسطينيوف الرغبة الييودية والصييونية بيا ،وشنوا ىجوميـ المعاكس عمى حقيقتيا واليدؼ منيا،
ستعيد الصورة العنصرية إلسرائيؿ باعتبارىا بؤرة اإلفساد العالمي التي تيدد األمف والسمـ العالمييف،

وأخطر شكؿ مف أشكاؿ العنصرية ،أما إذا تـ االعتراؼ بييوديتيا فستكوف بالتأكيد المحطة الثانية لقياـ

إسرائيؿ الييودية عمى حساب الحقوؽ الفمسطينية (.)2

أوالً; التصورات اآلتية لمتحرك عمى الصعيد الداخمي الفمسطيني وىي;
-2التوافق عمى اليدف;

أ -يوجد توجو دولي لحسـ الصراع في المنطقة عمى أساس حؿ الدولتيف ،فيجب أف نتوحد عمى
مفيوـ الدولة التي نريدىا ،سواء أكانت حسب قرار التقسيـ أـ دولة في الضفة وغزة  ،وحتى إف
كانت دولة عمى كامؿ فمسطيف التاريخية ،فالميـ ىو توافؽ وطني عمى ىدؼ يناضؿ كؿ

الفمسطينييف مف أجمو تحت قيادة وحدة وطنية ،آخذيف بعيف االعتبار عدـ جدية إسرائيؿ في
( )1عيسى القدومي ،ييودية الدولة ..ما بيف األىداؼ والغايات ،موقع مجمة الفرقاف الكويتية،2010/7/28 ،
http://www.al-forqan.net/articles/406.html

( )2محمود عبد المطيؼ قيسي ،ييودية دولة إسرائيؿ  ...مغزى ومعاف ودالالت  ،موقع أخبار السعيدة،2010/10/16 ،
http://www.felixnews.com/news-7615.htm
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التعامؿ مع حؿ الدولتيف ،وعدـ قدرة المجتمع الدولي اآلف عمى إجبار إسرائيؿ عمى االنسحاب

مف كؿ األراضي المحتمة عاـ  1967بما فييا القدس وعودة البلجئيف الفمسطينييف.

ب-إعادة بناء المشروع الوطني وتأسيسو كمشروع حركة تحرر وطني ،ذلؾ يعني التعامؿ مع
الشعب الفمسطيني في كؿ أماكف تواجده ،في الداخؿ والشتات ،يتطمب تفعيؿ دور نصؼ

الشعب الفمسطيني الذي ترؾ عمى الرؼ منذ توقيع اتفاقات أوسمو.

-3تطوير أداء منظمة التحرير الفمسطينية;

إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية لتستوعب الكؿ الفمسطيني ،لف تنجح أية مصالحة أو شراكة

سياسية أو مشروع وطني إذا بقي أي فصيؿ فمسطيني خارج إطار منظمة التحرير الفمسطينية؛ ألنيا
تعتبر الكيانية السياسية التي يعترؼ بيا العالـ أجمع (.)1

يجب أف تنطمؽ مف إحداث تغيير أساسي في ىيكمية منظمة التحرير الفمسطينية ،ألنيا ضرورة

أساسية لمشعب الفمسطيني ،فيي المنظمة التي تجمع الشعب بأسره وتمثمو ،ىذا التغيير الذي يجب أف
يجرى مف داخؿ المنظمة ،يستند إلى حوار وطني حقيقي ،سياسي وفكري ،بيف كؿ القوى والتيارات

والفصائؿ والشخصيات المستقمة التي تنتمي إلى الحركة الوطنية الفمسطينية ،لتطوير العمؿ الوطني
وتكثيؼ أساليبو مع التطورات الوطنية والعربية والعالمية الجديدة ،إ ّف إعادة بناء قواعد المنظمة
ومؤسساتيا ينبغي أف تتـ عمى أسس ديمقراطية ،ليكوف تمثيؿ الشعب الفمسطيني ،بمختمؼ شرائحو

ومواقفو واتجاىاتو ،تمثيبلً صحيحاً ،إف تطوير أداء منظمة التحرير الفمسطينية كإطار وطني لكؿ

الفمسطينييف ،يتطمب آلية لفؾ االرتباط بينيا وبيف السمطة الوطنية الفمسطينية ،واقامة حد فاصؿ
بينيما ،ألف المطموب ىو استعادة فكرة وطنية موحدة ،أف أي برنامج عمؿ وطني وقومي تمتزـ بو

المنظمة مستقببلً ،ينبغي أف يستفيد مف دروس إخفاقات التجربة الماضية ،وخاصة عمى صعيد العبلقة
بيف اإلستراتيجية والتكتيؾ ،األىداؼ العميا ،واألىداؼ المرحمية ،ثمة حاجة إلى صوغ برنامج وطني
سياسي يقيـ موازنة دقيقة بيف الحقوؽ التاريخية الشرعية لمشعب الفمسطيني ،وبيف ما يقع في دائرة

الممكنات السياسية مف دوف أف يضيع الجزء الباقي مقابؿ ذلؾ ).(2

منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني ،وىي الجبية الوطنية

العريضة التي تمثؿ وتعبر عف مصالح وتطمعات الشعب الفمسطيني بكؿ مكوناتو ،ويجب الحفاظ عمييا
وتطوير عمؿ مؤسساتيا وتفعيميا ،وتعزيز مكانتيا كمرجعية وطنية عميا ،فالمرحمة التي يعيشيا الشعب

الفمسطيني ىي مرحمة تحرر وطني ،وىذا يعني أف التناقض الرئيسي يجب أف يكوف مع االحتبلؿ
( )1إبراىيـ أبراش " نحو مراجعة شمولية لفكر واستراتيجية العمؿ الوطني الفمسطيني ،مجمة تسامح ،العدد  ،27راـ اهلل ،2009،
ص .24

( )2مجدي حماد ،نحو إستراتيجية وخطة عمؿ لمصراع العربي -اإلسرائيمي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2000 ،ص
.140-139
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اإلسرائيمي مف أجؿ مواجية مشروعو اإلحبللي ،وىذا يتطمب وحدة فمسطينية بيف جميع القوى
والحركات في إطار جامع وحاضنة واحدة ىي منظمة التحرير الفمسطينية ،وىذا ال يمكف لو أف يكوف

بدوف العمؿ الجاد لتطوير أداءىا وضـ كافة الفصائؿ التي ال تزاؿ خارجيا (.)1

-4التوافق فمسطينياً عمى جعل االحتالل اإلسرائيمي مكمفاً;

ببساطة لـ يعد ىناؾ ثمف تدفعو إسرائيؿ كنتاج احتبلليا ،وأفضؿ توصيؼ لبلحتبلؿ بعد اتفاقيات

أوسمو ،أطمقتو الصحافية اإلسرائيمية عميره ىيس حيف وصفتو "باالحتبلؿ سوبر ديموكس" ،فقد ألقيت
عف كاىؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي المسؤولية االقتصادية المكمفة لمسيطرة عمى الشعب الفمسطيني وبقي

متحكماً بكؿ شيء ،وىذا يتطمب مف الفمسطينييف التفكير بطبيعة العبلقة مع إسرائيؿ مف جديد ودراسة
كيفية إدارة الصراع معيا بطريقة مختمفة عما شيده العقداف الماضياف ،وفي ظؿ ىذا الواقع يجب أف

يطرح السؤاؿ وبقوة والذي يمكف أف يشكؿ البرنامج الوطني وىو كيؼ يمكف أف يصبح االحتبلؿ مكمفاً؟

فالمحتؿ ال يرحؿ إال حيف يصبح ثمف بقائو أعمى مف ثمف رحيمو ،وىكذا أثبتت تجربة التاريخ ).(2

ثانياً;مرتكزات اإلستراتيجية الفمسطينية الموحدة لمواجية "ييودية الدولة" يجب أن تستند إلى ما يمي;
 .1رفع سقؼ المطالب بالتنسيؽ مع جامعة الدوؿ العربية ،وسحب مبادرة السبلـ العربية.

 .2ضرورة التركيز في اإلعبلـ عمى الرواية التاريخية الفمسطينية لدحض الرواية اإلسرائيمية.

 .3التركيز في المناىج الدراسية (التاريخية والجغرافية) لتدعيـ الحؽ التاريخي في كؿ فمسطيف.
 .4التوافؽ عمى مشروع فمسطيني وعربي موحد لمجابية مشروع "ييودية الدولة".

 .5البدء بحممة اعتصامات في عواصـ العالـ ،تركز عمى عنصرية إسرائيؿ ،مف خبلؿ القوانيف
التي سنتيا الكنيست ،والتي تشكؿ تمييداً إلعبلف "ييودية الدولة" (.)3

 .6إعادة تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني عمى قاعدة الشراكة وفؽ أسس ديمقراطية ،وبناء

إستراتيجية وطنية توافقية موحدة عمى قاعدة القواسـ المشتركة ،تتضمف توافقاً عمى الثوابت
والمرجعية وبرامج وآليات العمؿ.

 .7تفعيؿ دور الظيير اإلستراتيجي العربي واإلسبلمي ،واستثمار التحوالت الجارية في المنطقة
العربية ،وحشد حركة التضامف الدولية ونزع الشرعية عف إسرائيؿ.

( )1طاىر تيسير المصري ،مف أجؿ النيوض بالمشروع الوطني الفمسطيني ،مجمة تسامح ،العدد  ،34مركز راـ اهلل لدراسات
حقوؽ االنساف ،2011 ،ص.95-94

( )2أكرـ عطا اهلل ،نتنياىو يتبجح فاالحتبلؿ لـ يعد مكمفاً ،...موقع وكالة سما اإلخبارية،2012/4/8 ،
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=123740

( ) 3حساـ الدجاني" ،ييودية الدولة" والخيارات المتاحة لمواجيتو ،موقع تجمع العودة الفمسطيني ،واجب،2010/10/19 ،
&http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5088
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 .8توحيد الخطاب الوطني واعتماد إستراتيجية إعبلمية موحدة ).(1

 .9العمؿ عمى استعادة األبعاد العربية والدولية لمقضية الفمسطينية واعادتيا إلى األمـ المتحدة
لكي تحؿ عمى أساس القانوف الدولي.

 .10العمؿ عمى تمكيف الشعب الفمسطيني واعادة حشد حركة التضامف الدولية.

 .11العمؿ عمى الحصوؿ عمى الدعـ الدولي واإلقميمي لئلستراتيجية الفمسطينية.
 .12العمؿ عمى ضماف أف يشكؿ الخطاب الفمسطيني أساس النقاش لممستقبؿ الفمسطيني ويستعيد
الفمسطينيوف زماـ المبادرة اإلستراتيجية (.)2

 .13التحوؿ مف مسألة حؿ الدولتيف ،إلى حؿ الدولة الواحدة ،سواء كانت ثنائية القومية ،أو

ديمقراطية موحدة ،كخيار إستراتيجي مفضؿ لدى الفمسطينييف ،مما سيشكؿ تحدياً إلسرائيؿ).(3
حيث ىناؾ إجماع في إسرائيؿ عمى رفض فكرة الدولة الواحدة التي ينادي بيا بعض الفمسطينييف

بيف الحيف واآلخر ،حيث الغالبية العظمى مف اإلسرائيمييف ،تعتبر أف ىذا الطرح مف الناحية

العممية ىو نياية إسرائيؿ ،ليست فقط كدولة ذات غالبية ييودية ،بؿ نياية لممشروع الييودي في
فمسطيف ،لذلؾ ال يوجد جدؿ في إسرائيؿ عمى الرفض المطمؽ ليذا الطرح ،ألف العامؿ

الديمغرافي ىو السبب الرئيسي الذي يجعؿ الجانب اإلسرائيمي يرفض مجرد التفكير بيذا الخيار،

واف مشروع الدولة الواحدة يتناقض بشكؿ كمي مع مشروع الدولة الييودية ،ألف إسرائيؿ تسعى

إلى ا نتزاع اعتراؼ فمسطيني ودولي بأف إسرائيؿ ىي دولة ييودية ،وىي لف تكف كذلؾ دوف
الحفاظ عمى أغمبية ييودية مطمقة ،ولذلؾ فإف إسرائيؿ تنظر ليذا الخيار عمى أنو أخطر مف
القبوؿ بحؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف والذي ترفضو الغالبية العظمى مف اإلسرائيمييف ).(4

 .14تحقيؽ المصالحة الفمسطينية والعودة إلى برامج الحد األدنى الوارد ضمف وثيقة الوفاؽ
تنصب الجيود عمى بمورة إستراتيجية إلدارة الصراع مع الجانب
الوطني ،لذلؾ يجب أف
ّ
اإلسرائيمي ومنعو مف تحقيؽ أىدافو مف مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة" .

( )1عبد الرحمف فرحانة ،ضرورة اإلستراتيجية الوطنية الفمسطينية الموحدة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات  ،بيروت،
http://www.alzaytouna.net/permalink/8611.htm ،2012/2/1

( )2تقرير مف إعداد الفريؽ الفمسطيني لمدراسات اإلستراتيجية ،الخيارات اإلستراتيجية الفمسطينية إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي ،لندف،
 ،2008ص .60-59

( )3السيد عوض عثماف ،قراءة تحميمية لتقرير "الخيارات اإلستراتيجية إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مجمة القدس ،العدد،118
مركز اإلعبلـ العربي ،القاىرة ،2008 ،ص.73

( )4سفياف أبو زايدة  ،إسرائيؿ وخيار الدولة الواحدة  ،موقع سما اإلخبارية ،2012/3/25 ،
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=122464
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 .15ال بد مف التركيز عمى أف المستيدؼ األساسي جراء طرح فكرة "ييودية الدولة" ىـ فمسطينيو
عاـ  ،1948وبالتالي ال بد مف تقديـ كؿ الدعـ لتعزيز صمودىـ وتقوية عزيمتيـ في مواجية

التمييز العنصري الممارس ضدىـ.

 .16دعوة مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني والعربي والدولي لمقياـ بدور ميـ ومحوري في
النضاؿ ضد فكرة "الدولة الييودية" ،عبر شرح مضامينيا العنصرية وتداعياتيا عمى القضية

الفمسطينية وحقوقو الوطنية المشروعة.

 .17إف لمراكز الدراسات والبحوث ووسائؿ اإلعبلـ_ أيضاً_ دورىا في التصدي لمفكرة عبر الضغط

لمنع الموافقة عمييا مطمقاً ،كما لعقد حمقات البحث والنقاش لمتحذير مف مخاطرىا السمبية ،عمى
القضية الفمسطينية وعمى العالميف العربي واإلسبلمي(.)1

ثالثاً; الخيارات المتاحة لمواجية "ييودية الدولة" ومنيا;

-2السيناريو األول; تفكيك أو حل السمطة الوطنية الفمسطينية.
إف القيادة التي ستتخذ ىذا القرار ال بد ليا مف طرح بديؿ جاىز وقابؿ لمتنفيذ ،فالسمطة الوطنية
الفمسطينية إذا ما حمت نفسيا ،سوؼ تنتقؿ مسؤولياتيا إلى المجتمع المدني الفمسطيني ،أو المنظمات

الدولية غير الحكومية ،أو إلى سمطة االحتبلؿ اإلسرائيمي.

-3السيناريو الثاني; كفاح شعبي مستديم;

ىناؾ حاجة إلدراؾ أف الحراؾ الشعبي السممي الفمسطيني سيحتؿ مكانو في ظؿ ما ىو سائد في

حالة "الصحوة العربية" ،إف ىذا الكفاح الشعبي ربما يكوف ىو الوحيد القادر عمى إحداث تغيير حقيقي

في قواعد المعبة بما يحقؽ مطالب وحقوؽ الشعب الفمسطيني ،وحتى يحقؽ ىذا الكفاح الشعبي نجاحاً

فبل بد لو مف:

أ -أف يبنى عمى إستراتيجية قائمة ومستخدمة في قرى الضفة الغربية ،ومف قبؿ لجاف المقاومة
الشعبية ،وأف يكوف كفاحاً مستديماً وممتزماً بمبدأ السمـ.

ب-أف يصبح جزءاً مف اإلستراتيجية الفمسطينية التي تركز عمى الصراع القائـ عمى الطابع
السممي ،ولفت انتباه المجتمع الدولي لردود األفعاؿ اإلسرائيمية ).(2

قاؿ الدكتور ناجي شراب أف ىناؾ العديد مف الخيارات التي يمكف تطبيقيا بواقعية عمى األرض،

في حاؿ استمر التعنت اإلسرائيمي والمطالبة "بييودية الدولة" ،وأوضح أف أحد البدائؿ التي يمكف مف
خبلليا مواجية ىذا المطمب اإلسرائيمي يتمثؿ في "الوحدة الفمسطينية وانياء االنقساـ الداخمي ،الذي

أصبح معيباً سياسياً عمى المستوى الداخمي والخارجي"  ،كما طرح أيضاً بديؿ "حؿ السمطة الوطنية
( )1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،ييودية "إسرائيؿ" :الستحقاقات والتداعيات ،التقدير اإلستراتيجي ( :)14بيروت،2009،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4325.htm

( )2مركز الجزيرة لمدراسات ،السمطة والمقاومة :الخروج مف المأزؽ الفمسطيني ،الدوحة ،2012 ،ص.10-8
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الفمسطينية ككياف مع إبقاء المؤسسات ،وىذا يستمزـ إعادة القضية الفمسطينية إلى المؤسسات الدولية
ومف بينيا األمـ المتحدة ومجمس األمف وكذلؾ جامعة الدوؿ العربية ،وفي ىذه الحالة يمكف تفعيؿ

المسؤولية الدولية واإلقميمية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه األراضي الفمسطينية التي تقع تحت

االحتبلؿ" ،أما الخيار األخير الذي يطرحو فيو يتمثؿ في تفعيؿ المقاومة الشعبية السممية ليس عمى

المستوى المحمي فقط ،وانما عمى المستوى العالمي لتحريؾ العالـ لمتعاطؼ مع الحقوؽ الفمسطينية ).(1
رابعاً; سبل المواجية عمى صعيد فمسطينيي عام ;2:59

 .1تقوية العمؿ الوحدوي الوطني بيف الجماىير العربية وأحزابيا وحركاتيا ومؤسساتيا األىمية
مف أجؿ تغميب القضايا العامة ،وخمؽ مناخ لمتعاوف والعمؿ المشترؾ ،مما يزيد مف ثقؿ

األقمية العربية في العبلقة مع األكثرية الييودية مع الدولة ومؤسساتيا ،والتأكيد عمى
ضرورة استحداث آليات نضالية جديدة لصوف حقوؽ األقمية العربية في إسرائيؿ.

 .2تكثيؼ جيود العمؿ والتواصؿ مع األطر والقيادات الييودية التي ترفض القوانيف
والمخططات العنصرية ،والتأثير عمييـ لكي يقفوا بجانب حقوؽ األقمية العربية.

 .3تكثيؼ التواصؿ مع المؤسسات الدولية واإلقميمية ،وخاصة مؤسسات األمـ المتحدة
واالتحاد األوروبي والسفارات األجنبية ،مف أجؿ شرح خطورة المشاريع المطروحة لمعمؿ

عمى منع تمريرىا.

 .4نضاؿ فمسطينيي عاـ  ،1948ىو نضاؿ لحماية الحقوؽ في وطنيـ ،وىو نضاؿ تدعمو
الشرعية الدولية قانونياً ،ىدفو الحياة الحرة والكريمة في دولة المساواة القومية والمدنية ).(2

خامساً; المطموب فمسطينياً لمتأكيد عمى حق عودة الالجئين الفمسطينيين ;

ما يزاؿ الفمسطينيوف متمسكيف بحؽ العودة ،ومستعدوف لبذؿ التضحيات الغالية مف أجمو ،وفي

سبيؿ ذلؾ انطمقت الفعاليات الشعبية الواسعة في  15مايو  ،2011مستفيدة مف أجواء الثورات
العربية ،وتحرؾ عشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف ،مف قطاع غزة ومصر واألردف وسوريا ولبناف ،في

مسيرات شعبية سممية نحو الحدود مع فمسطيف المحتمة عاـ  ،1948ورددوا جميعاً شعا اًر واحدًا قالوا

فيو" :الشعب يريد العودة إلى فمسطيف" ،وشكؿ حؽ العودة ىماً شغؿ باؿ البلجئيف الفمسطينييف عمى

مدار  63عاماً ،وكانوا يجددوف العيد عمى التمسؾ بو ،وطواؿ سنوات المجوء والشتات كانوا حريصيف
عمى تمقيف أبنائيـ وأحفادىـ حب فمسطيف والتمسؾ بالعودة إلييا ،ولذلؾ يجب الػتأكيد عمى ما يمي:

()1

ناجى شراب ،الوحدة الداخمية وحؿ السمطة خياراف لمواجية ييودية إسرائيؿ ،موقع الراصد،2010/10/14،

http://www.arrasid.com/index.php/main/index/10/81/contents

( ) 2يوسؼ جباريف ،أفكار ومبلحظات في مواجية الموجة اليمينية العكرة! ،موقع دراسات المركز العربي لمحقوؽ والسياسات،
،2012/1/2

http://www.dirasat-aclp.org/arabic/index.asp?i=747
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 .1توسيع فعاليات دعـ حؽ العودة في دوؿ الشتات ،وخصوصاً في الدوؿ الغربية وأمريكا.

 .2التمسؾ بحؽ العودة ،وتوفير الدعـ السياسي والدبموماسي عمى المستوى العربي والدولي.
 .3إعداد البرامج التي تضمف استمرار الفعاليات بوتيرة مستمرة ومتصاعدة بما يحقؽ التأثير.

 .4الوصوؿ إلى قواسـ وتفاىمات مشتركة مع الدوؿ العربية ذات الحدود مع إسرائيؿ بما يؤمف
استمرار ىذه الفعاليات وتطويرىا.

 .5تعميؽ روح الوحدة الوطنية ،واالىتماـ بالشباب ،واطبلؽ إمكاناتيـ في المبادرة واإلبداع.

 .6توثيؽ الفعاليات وخدمتيا قانونياً وسياسياً واعبلمياً ،وجعميا بمثابة مادة تعبوية لتحفيز البلجئيف
عمى المثابرة والتضحية لتحقيؽ حمـ العودة (.)1

سادساً; مواجية تيويد مدينة القدس ;

-1دعـ السكاف المقدسييف ،ليتمكنوا مف البقاء والعيش في المدينة ،ومواجية سياسات التيجير
والتضييؽ ،مع الحفاظ عمى نسبة زيادتيـ ،والتمسؾ بمدينة القدس كعاصمة لمدولة الفمسطينية.

-2الحفاظ عمى اليوية الدينية والثقافية لممدينة ،مف خبلؿ حماية المقدسات وصيانتيا ،وحماية العقارات
واألمبلؾ المقدسية ،وخاصةً في البمدة القديمة ومحيطيا.

-3تعريؼ شعوب العالميف العربي واإلسبلمي بمكانة القدس وطبيعة التيديدات التي تتعرض ليا مف
قبؿ إسرائيؿ ،ورفع مستوى التفاعؿ مع ما يحدث ليا ،بحيث تدرؾ إسرائيؿ بأف أي اعتداء عمى القدس

سوؼ يجعميا تدفع ثمناً قد ال تكوف قادرة عميو.

-4تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني ،وتقديـ المزيد مف الدعـ والمساندة لممقدسييف ،بما يمكنيـ مف
مواجية إجراءات إسرائيؿ التيويدية ،ومف أجؿ البقاء في مدينتيـ ،خصوصاً أف العنصر البشري يعد
عامبلً حاسماً في تحديد مستقبؿ المدينة وىويتيا.

-5تفعيؿ دور المرجعيات الرسمية الفمسطينية والعربية واإلسبلمية لدعـ مدينة القدس ،ورفع الدعاوي
ضد المسؤوليف في إسرائيؿ عمى ممارساتيـ العدوانية ضد القدس وأىميا ).(2

والوضع في القدس لـ يعد يحتمؿ أي مزايدات أو شعارات أو خطابات ،أو حديث عف دعـ صمود

المقدسييف ،فالقدس بحاجة إلى فعؿ وحرث جدي وحقيقي عمى أرض الواقع فالمقدسيوف يدفعوف ثمف
صمودىـ وبقائيـ في القدس دماً وتضحيات ومعاناة ،يجب عمينا أف نصحوا جميعاً :فمسطينيوف وعرب

ومسمموف بأف القدس تضيع ،وربما نحف في الفصؿ األخير مف حالة الضياع ،بأنو بدوف عمؿ وحدوي

()1

موقع الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،الفمسطينيوف وحؽ العودة  2011/5/15 ..نموذجاً ،التقدير اإلستراتيجي(،)32

بيروتhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4343.htm ،2011/6/24 ،

( )2مركز الزيتونة لمد ارسات واالستشارات ،مستقبؿ القدس في ظؿ إجراءات التيويد ،التقدير اإلستراتيجي ( :)16بيروت،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4327.html ،2009/8/19
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جاد ،وبدوف دعـ وبكؿ األشكاؿ ،يوقؼ حالة النزيؼ المقدسي ،فسنكوف أماـ كارثة حقيقية تَمحؽ
بالقدس والمقدسييف بش اًر وحج اًر وشج اًر (.)1
سابعاً; تفعيل الدور اإلقميمي والعربي لمواجية "ييودية الدولة" من خالل المرتكزات التالية;

 .1الوحدة العربية بيف األقطار العربية ،والتأكيد عمى الوحدة الداخمية لكؿ قطر عربي ،ونبذ
الخبلفات والصراعات التي تستنفذ الطاقات والجيود.

 .2القياـ باإلصبلحات الثقافية واالقتصادية واستثمار الثروات العربية لصالح األجياؿ القادمة.

 .3حؿ مشكمة األقميات لسد ذرائع اإلستقواء باألجانب وتجنب الفتف ،وتقوية وشائج التعايش
السممي وشعور الجميع بالعدؿ والمساواة.

 .4صيانة ثروات الوطف العربي ،وحفظ كياف أقطارىا ،وجعؿ اإلنساف العربي يعتز بانتمائو
وثقافتو ).(2

 .5دعـ صمود الشعب الفمسطيني في وطنو ،سياسياً وتنظيمياً واجتماعياً ،والتمسؾ بحؽ العودة.
 .6التمسؾ بالقضية الفمسطينية كقضية مركزية لؤلمة العربية.

 .7تطوير المواقؼ الشعبية والرسمية العربية واإلسبلمية وكؿ قوى الحرية في العالـ ،بما يضمف
دعـ الشعب الفمسطيني في كؿ المجاالت.

 .8اعتبار المشروع الصييوني يستيدؼ اليوية القومية بشكؿ عاـ ،واليوية الفمسطينية بشكؿ
خاص ،مما يستمزـ حشد كؿ اإلمكانيات والقدرات لخدمة فمسطيف.

 .9العمؿ عمى االرتقاء بالوضع العربي الراىف ،وحماية األمة العربية مف مخططات التجزئة أثنياً
وطائفياً ومذىبياً ،ألنو لـ يعد الحديث عف تمزيؽ األمة العربية وتجزئتيا حديثاً نظرياً ،بؿ أصبح
واقعاً معاشاً نراه ونممسو بما يجري في بعض الدوؿ العربية(.)3

 .10توجيو الرأي العاـ إلظيار الشجب واالستنكار لما يحدث داخؿ األراضي الفمسطينية مف
اعتداءات إسرائيمية متواصمة وتداعيات ذلؾ عمى االستقرار العالمي واإلقميمي.

 .11بمورة آلية لتعبئة القوى اإلقميمية المؤثرة لممشاركة في تأييد ودعـ الجانب الفمسطيني.
 .12أىمية تحديد المخاطر والتيديدات لمتوجيات األمريكية األمنية ،فيما يتعمؽ بإعادة ترتيبيا

وتشكيؿ المنطقة في ظؿ المشروعات المطروحة ،والتي سوؼ تؤدي إلى زيادة نعرات الطائفية

( )1راسـ عبيدات ،القدس  ...نزيؼ ال ينتيي ،موقع وكالة معاً اإلخبارية،2011/11/8 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=435446

( )2أحمد محمد المزعنف ،ييودية الدولة الصييونية (بيف الخرافة وأالعيب الساسة) ،موقع تورس،2009/12/25 ،
http://www.turess.com/alfajrnews/24321

( )3أبو خالد العممة ،متحارجة العبلقات األمريكية–الصييونية حوؿ مستقبؿ المشروع الصييوني ،موقع يافا اإلخباري،
http://www.yafanews.net/arabic/pages/article.php?articleID=494 ،2010/9/15
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وضياع اليوية والثوابت الدينية ونشوء مجتمعات جديدة تتصؼ بعدـ الوالء والتفكؾ االجتماعي

والثقافي وتبتعد عف االىتماـ بقضية فمسطيف.

 .13محاولة استعادة دور الجامعة العربية ،وعدـ التخمي عنيا حتى لو كاف ىذا مف قبؿ البعض،
لدعـ القضية الفمسطينية.

 .14تذكير األمـ المتحدة بأىمية دورىا في المنطقة ،حتى ال يحدث استفراد إسرائيمي كامؿ
بالفمسطينييف في ظؿ محدودية التأثير العربي ،ومع تنامي الدعـ األمريكي إلسرائيؿ.

 .15التحرؾ العربي تجاه الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية لمضغط عمى إسرائيؿ (.)1
 .16ضماف صمود وبقاء الشعب الفمسطيني في كافة أنحاء الوطف وخاصة في مناطؽ عاـ
 ،1948عمى أرض وطنيـ ،وتفادي اضطرارىـ لمغادرة الوطف ،وضماف الصمود يتطمب إيجاد
شروط حياة وعمؿ وسكف الئقة بالمواطنيف ،والسعي إلى دعـ صمود أىالي القدس وتعزيزه.

 .17العمؿ عمى استنياض كؿ أشكاؿ الدعـ العربية والدولية ،السياسية والمادية والعممية ،الممكنة
لتوفير شروط ىذا الصمود والبقاء.

 .18العمؿ عمى استعادة فعمية لوحدة الشعب الفمسطيني وتوطيدىا ،مف خبلؿ إشراؾ كؿ قطاعات
الشعب ،أينما وجد ،في صياغة اإلستراتيجية الوطنية الموحدة.

أما عممية تغيير موازيف القوى وتوفير الضغط الضروري إلحداث التحوؿ المطموب في الموقؼ

اإلسرائيمي ،فيي ينبغي أن تخاض عمى كافة المستويات االتية;

-2عمى الصعيد الفمسطيني; ىناؾ ضرورة لتطوير كافة أشكاؿ التصدي لبلحتبلؿ ،والتي برز
مف بينيا قرية بمعيف في قضاء راـ اهلل -البيرة ،وىو نموذج يتسع اآلف إلى أكثر مف قرية في الضفة

الغربية ،وفي مجمؿ ىذه الفعاليات ،ىناؾ مشاركة رمزية ،ولكنيا ميمة ومؤثرة وذات قيمة معنوية
كبيرة ،لممتضامنيف األجانب ،وىناؾ أشكاؿ نضالية أخرى يمكف أف تمعب األجياؿ الشابة دو اًر مباد اًر

ميماً في ابتداعيا ،عمى غرار إبداعات شباب الثورات في الببلد العربية .

-3عمى صعيد الدور العربي; فالثقؿ الجديد لمصر ما بعد ثورة  25يناير ،2011والخارطة الجديدة
التي يمكف أف تنشأ في المنطقة العربية بفعؿ مجمؿ الثورات والتحوالت الجارية في المنطقة ،ىذا
الوضع الجديد يمكف أف يفسح المجاؿ أماـ تحرؾ عربي واسع ومنسؽ عمى عدة مستويات لمضغط

عمى إسرائيؿ ودفعيا لمرضوخ لق اررات الشرعية الدولية.

-4عمى الصعيد الدولي; يحتاج موضوع التأثير الداخمي عمى مراكز القرار والتأثير في الواليات
المتحدة تحديداً إلى حيز واسع مف االىتماـ والتركيز ،أما آليات إحداث ىذا التغيير الداخمي في
( )1مجمة دراسات شرؽ أوسطية ،السياسات والبرامج البلزمة فمسطينياً وعربياً لتوجيو السيناريوىات المحتممة لمصراع العربي
اإلسرائيمي حتى عاـ  ،2015العدداف  ،35-34مركز دراسات الشرؽ األوسط ،عماف ،2006 ،ص.135-134
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الواليات المتحدة ،فتحتاج إلى كؿ الجيود العربية والصديقة لتغيير نظاـ تمويؿ االنتخابات ،والذي

يعطي حالياً وزناً كبي اًر لموبي الييودي ،وقدرتو في التأثير عمى العممية االنتخابية األمريكية ).(1

عمى العرب أف يسعوا بكؿ ثقميـ لدى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،إلصدار قرار يحرـ عمى

إسرائيؿ أف تطالب العرب والفمسطينييف باالعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ألف األغمبية السكانية في

فمسطيف ىي لمفمسطينييف ،وليس مف المعقوؿ أف تُعطى األقمية حقاً يؤكد ييودية "دولة إسرائيؿ" لتقوـ
األقمية بطرد األغمبية مف السكاف خصوصاً وأف الييود مغتصبوف لؤلرض ومحتموف ليا ،إذا لـ تتخذ
األسرة الدولية ىذا الموقؼ فإنيا تصبح ظالمة لمفمسطينييف واذا لـ يصدر قرار عف الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة ،يديف إسرائيؿ بطمبيا االعتراؼ "بييودية الدولة" ،فإنيا تكوف مخالفة ألحكاـ القانوف

الدولي العاـ ،وخرجت عف طبيعة وظيفتيا الرامية إلى حفظ السبلـ العالمي(.)2

وير الباحث أنو مف الضروري أف تدرؾ فصائؿ العمؿ الوطني واإلسبلمي الفمسطيني ،إنو ليس
بمقدور أي طرؼ أف يمغي اآلخر ،وبالمقابؿ ال يمكف ألي طرؼ أف يفرض أجندتو السياسية عمى

الجميع إال في ظؿ التوافؽ ،فالمصمحة العميا الفمسطينية تحتـ سرعة التوافؽ عمى القواسـ المشتركة،

والتأخير يضيع الفرصة السانحة ،ويمنح إسرائيؿ الفرصة لتدمير المشروع الوطني الفمسطيني ،واف
اإلستراتيجية الفمسطينية الموحدة ،تدفع لتحرؾ العمؿ الوطني الفمسطيني بشكؿ جاد وفاعؿ ،وأوؿ ما

يجب عمينا فعمو ،أف ننيي حالة الشقاؽ القائمة حوؿ فمسطيف ،البيت يحترؽ ،والعدو في قمب الدار،
ومالؾ البيت صريع ممقى عمى األرض ،وأىمو يختصموف عمى الميراث ،الواجب اآلف التغمب عمى

األزمة ،ورأب الصدع ،واستعادة وحدة الكممة ووحدة الصؼ واننا بحاجة ممحة إلى بمورة إستراتيجية

فمسطينية وعربية موحدة والتمسؾ بثوابتنا الوطنية لمواجية مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة".

تعزز ضرورة بمورة إستراتيجية فمسطينية جديدة ،موقع التجديد العربي،2011/7/21 ،
( )1داود تمحمي ،الثورات العربية ّ
http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/27457
( )2رضا محمد الري  ،ييودية "دولة إسرائيؿ" ،موقع صحيفة المدينة ،2011/5/9 ،
http://www.al-madina.com/node/302766
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المبحث الثاني; النتائج والتوصيات;
خطير في مسيرة إسرائيؿ باتجاه التسوية
إف مطالبة إسرائيؿ باالعتراؼ بيا كدولة ييودية يمثؿ تطو اًر
اً

السياسية ،واف الحديث عف ييودية الدولة ىو إقرار بسقوط حمـ "أرض إسرائيؿ الكبرى" ،وأف االنتقاؿ
مف ىذا الحمـ إلى فكرة "ييودية الدولة" ىو بمثابة انتقاؿ مف الجغرافيا إلى الديمغرافيا ،أي انتقاؿ مف

مبدأ التوسع العسكري إلى مبدأ الحفاظ عمى أغمبية ييودية في "دولة إسرائيؿ" ،عبر انتزاع إقرار

فمسطيني وعربي بالطابع الييودي لدولة إسرائيؿ ،واف االعتراؼ بييودية الدولة كشرط مسبؽ إلحراز

تسوية نيائية ،مف شأنو أف يجيض مسبقاً أية إمكانية لحؿ عادؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف ،وكذلؾ

وضع عبلمة استفياـ عمى الوضعية القانونية لفمسطينيي عاـ  ،1948وامكانية ترحيميـ مستقببلً إلى

مناطؽ الدولة الفمسطينية العتيدة ،ويشجع إسرائيؿ في إمعانيا في تيويد القدس وفي مخططاتيا ليدـ

المسجد األقصى وبناء الييكؿ المزعوـ ،وقد تناوؿ الباحث موضوع "ييودية دولة إسرائيؿ" وأثرىا عمى
عممية التسوية في الشرؽ األوسط خبلؿ الفترة ( 2011-2003ـ) ،وخمص إلى عدة نتائج وتوصيات.

أوالً; النتائج;

وفي ضوء ذلؾ يمكننا أف نخمص إلى النتائج التالية التي توصمت إلييا الدراسة:
.1

فكرة قياـ "الدولة الييودية" قد دعا إلييا عدد مف رواد الفكر الصييوني ،قبؿ أف يدعو

ثيودور ىرتزؿ إلى إنشاء دولة الييود بزمف بعيد.

.2

الشعب الييودي لـ يكف أبداً "شعباً عرقياً" ذا أصؿ مشترؾ ,وانما ىو خميط كبير

.3

بريطانيا قد تبنت المشروع الصييوني ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ صياغة تصريح بمفور،

ومتنوع لمجموعات بشرية.

والتي اعترفت بالييود كشعب لو الحؽ في إقامة دولة ييودية ،وبذلت الجيود الكافية لتحقيؽ

ىذا اليدؼ ودعـ الوجود الييودي في فمسطيف.

.4

الواليات المتحدة األمريكية قد لعبت دو اًر مكمبلً لبريطانيا ،حيث استغمت البعد الديني

.5

التشديد عمى مطمب "ييودية الدولة" في تصريحات قادة إسرائيؿ في ظؿ عممية

.6

جميع األحزاب اإلسرائيمية الرئيسة رغـ اختبلفاتيا الفكرية والسياسية ،وقادة إسرائيؿ

.7

إسرائيؿ ليا أىداؼ خبيثة مف وراء إصرارىا عمى مطمب االعتراؼ "بييودية الدولة"،

لخدمة البعد السياسي في دعميا إلقامة "الدولة الييودية".

التسوية يرجع لوجود ظروؼ دولية مواتية لفرضيا عمى األجندة الدولية.

يجمعوف عمى مطمب االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" .

ألف ذلؾ تجسيد لؤلىداؼ الصييونية ،ويمثؿ ىذا المطمب مدى توجو "دولة إسرائيؿ" نحو

اليميف والتطرؼ.
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.8

"ييودية الدولة" ليست مجرد شعار أو صفة أو مفارقة ,بؿ ىي أيديولوجيا صييونية

.9

كاف لمصييونية غير الييودية ،تأثير واضح في التأييد البلمحدود واالنحياز الغربي

سائدة تمنع فصؿ الديف عف الدولة.

لدعـ قياـ الدولة الييودية في فمسطيف ،وخاصة في بريطانيا والواليات المتحدة ،وىيمنة اليميف

المحافظ عمى غالبية الحكومات في أوروبا.

 .10الموقؼ األمريكي مساند ومنحاز لممطمب اإلسرائيمي ،وكذلؾ المواقؼ األوروبية تصب

في صالح ىذا المطمب.

 .11الموقؼ الفمسطيني والعربي واضح وموحد في رفضو التعاطي مع مطمب االعتراؼ
بييودية "دولة إسرائيؿ".

 .12تداعيات االعتراؼ "بإسرائيؿ كدولة ييودية" ،ال ييدد الفمسطينييف فحسب ،بؿ ييدد
منطقة الشرؽ األوسط بالفتف الطائفية والمذىبية والحروب الدينية .

 .13فمسطينيي عاـ  1948ىـ المستيدفوف بالدرجة األولى مف فكرة "ييودية الدولة" ،ولكي
تتخمص إسرائيؿ مف خطرىـ الديمغرافي الذي يتيددىا .

 .14إسرائيؿ ديمقراطية لمواطنييا الييود وال تقبؿ بدولة مواطنة اندماجية لسكانيا العرب.

 .15فكرة "ييودية الدولة" تعني رفض حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف لعاـ  ،1948والغاء
القرار الدولي رقـ  194الذى يدعو إلى عودة البلجئيف إلى أرضيـ وممتمكاتيـ .

 .16فكرة "ييودية الدولة" تعنى أف ما تتخذه إسرائيؿ مف إجراءات تيويدية في مدينة

القدس ،مف خبلؿ تكثيؼ بناء المستوطنات تيدؼ إلى سمب األراضي ،والى تغيير المعالـ

الديمغرافية والثقافية والحضارية لممدينة وطمس عروبتيا واسبلميتيا ،وانياء ىويتيا

الفمسطينية .

 .17عممية التطيير العرقي في فمسطيف التي تمارسو إسرائيؿ ىدفو تيويد الببلد.

 .18الموقؼ اإلسرائيمي مف مسألة الدولة الفمسطينية والحدود واالستيطاف ال يقوـ عمى
مبادئ القانوف الدولي ،وانما يقوـ عمى أساس االعتبارات الدينية والتاريخية.

 .19فكرة "ييودية الدولة" تمثؿ إق ار اًر إسرائيمياً بنياية حمـ "إسرائيؿ الكبرى" ،ونياية فكرة
التوسع الجغرافي ،وىي محاولة لمحاصرة تداعيات الديمغرافية الفمسطينية.

ثانياً; الـتـوصــيـات ;

عمى ضوء الدراسة ،وما تـ استخبلصو مف نتائج يوصي الباحث بما يمى :

 .1عمى العرب أف يعمموا بكؿ ثقميـ لدى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،إلصدار قرار يديف
إسرائيؿ بمطمبيا االعتراؼ "بييودية الدولة".
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 .2دعوة وسائؿ اإلعبلـ العربية والدولية ،لتسميط الضوء عمى أىداؼ ومخاطر وتداعيات
االعتراؼ "بييودية الدولة" عمى القضية الفمسطينية خاصةً والشرؽ األوسط عامةً.

 .3أف تستمر القيادة الوطنية الفمسطينية برفضيا االعتراؼ بييودية "دولة إسرائيؿ" ،باعتبارىا
تتعارض مع مبادئ القانوف الدولي ،وأسس بناء الدولة الحديثة المعاصرة.

 .4أف ترفض القيادة الوطنية الفمسطينية مشاريع التبادؿ السكاني ونقؿ مناطؽ عربية في إسرائيؿ
إلى الدولة الفمسطينية العتيدة ،ألف ذلؾ مف أىـ أساليب مواجية "ييودية الدولة".

 .5أف يتـ جمع المواد والقوانيف واألعماؿ العنصرية اإلسرائيمية ،لكشؼ إسرائيؿ أماـ الرأي العاـ
الغربي والعالمي ،ومف عمى المنابر العالمية والمؤسسات الدولية ،واعتبار إسرائيؿ دولة تمييز

عنصري والعمؿ عمى فضحيا دولياً.

 .6العمؿ عمى زيادة عدد السكاف في مناطؽ فمسطينيي عاـ  1948وفي مدينة القدس ،وتحقيؽ
أكثرية ديمغرافية مف أجؿ إفشاؿ المخطط الديمغرافي اإلسرائيمي ،ليصبح لصالح العرب عف

طريؽ تشجيع الزواج والتكاثر ورفع معدالت الخصوبة ،وذلؾ مف خبلؿ برامج الدعـ والضماف
االجتماعي.

 .7التأكيد عمى حؽ فمسطينيي عاـ  1948في أرضيـ ووطنيـ وممتمكاتيـ ،وأف يحظوا بكافة
حقوؽ المواطنة ،وتعزيز صمودىـ وتوفير الدعـ البلزـ ليـ .

 .8العمؿ عمى إحياء ذكرى صدور قرار حؽ العودة رقـ  194الصادر عف األمـ المتحدة في 11
ديسمبر  ،1948مف كؿ عاـ ،عمى األقؿ مثؿ سائر األياـ التي نحتفؿ بيا أو نحيي ذكرىا،
لتذكير العالـ بعدالة قضية البلجئيف الفمسطينييف.

 .9التمسؾ بقرار حؽ العودة والمطالبة بتطبيقو ،باعتباره حقاً أساسياً مف حقوؽ اإلنساف كما تنص
عمى ذلؾ مواثيؽ الشرعية الدولية ،وانو غير قابؿ لمتقادـ.

.10الحفاظ عمى وكالة الغوث الدولية كإطار مؤسساتي دولي يعبر عف مسؤولية المجتمع الدولي
تجاه قضية البلجئيف الفمسطينييف والنضاؿ مف أجؿ استمرار برامجيا .

 .11تعزيز صمود أىؿ القدس ،مف خبلؿ توفير الدعـ الحقيقي والمتواصؿ ليـ.

 .12تنظيـ العديد مف المؤتمرات والندوات الستعادة الوعي بأف مدينة القدس ىي جوىر الصراع ،وال
بد مف حراؾ شعبي وجماىيري مف أجؿ القدس.

 .13التواصؿ مع اإلعبلـ الغربي إلقناعو بتغطية جرائـ إسرائيؿ ،وتفعيؿ قضية القدس ،وتنوير
الرأي العاـ العربي والعالمي بأىمية دعـ المقدسييف والفمسطينييف بشكؿ عاـ.

وختاماً ،ما كاف ف ييا مف صواب فبتوفيؽ مف اهلل ،وما كاف فييا مف خطأ ونقصاف فمف نفسي

والشيطاف ،وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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أوالً; القرآن الكريم.

ثانياً; الكتب العربية;
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إبراىيـ الجندي ،البلجئوف الفمسطينيوف بيف حؽ العودة والتوطيف ،دار الشروؽ لمنشر

-3

إبراىيـ عبد الكريـ ،حزب كديما وحكومتو االئتبلفية ،دراسة حالة في الخريطة السياسية

واالستشارات ،بيروت ،ط.2011 ،2
والتوزيع ،عماف.2001 ،

اإلسرائيمية وانعكاساتيا ،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي.2007 ،

-4

أحمد زكريا فرج وآخروف ،حرب 1948ونكبتيا ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.2010،

-5

أحمد سعيد نوفؿ ،دور إسرائيؿ في تفتيت الوطف العربي ،مركز الزيتونة لمدراسات

-6

أحمد سوسة ،أبحاث في الييودية والصييونية ،دار األمؿ لمنشر والتوزيع ،عماف .2003،

-7

أحمد ظاىر ومحمود الزعبي ،بيف الفكريف :العربي والصييوني ،دار ابف رشد،

-8

أحمد قطامش ،التسوية الجارية إدارة أزمة أـ حؿ أزمة ،مركز منيؼ البرغوثي الثقافي ،راـ

-9

أحمد يوسؼ الريماوي ،المسار التاريخي لمنضاؿ الوطني الفمسطيني خبلؿ القرف العشريف،

واالستشارات ،بيروت.2007 ،

عماف.1985،
اهلل.2001 ،

مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،الرياض.2005 ،

 -10أسعد عبد الرحمف وآخروف ،دور الحركة الصييونية في اقامة إسرائيؿ ،بيت الحكمة ،بغداد،
.2001

 -11أسعد عبد الرحمف وآخروف ،مستقبؿ الحركة الصييونية والمشروع الحضاري العربي ،بيت
الحكمة ،بغداد.1999 ،

 -12أسعد عبد الرحمف ،قضية البلجئيف الفمسطينييف ،دائرة المطبوعات والنشر ،عماف.2002 ،

 -13أسعد غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2005المشيد اإلسرائيمي في العاـ ،2004
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار"  ،راـ اهلل.2005 ،

 -14أسعد غانـ وميند مصطفي ،الفمسطينيوف في إسرائيؿ .سياسات األقمية األصمية في الدولة
اإلثنية ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2009 ،
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 -15إسماعيؿ أحمد ياغي ،الجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،
.1983

 -16إكراـ لمعي ،االختراؽ الصييوني لممسيحية  ،دار الشروؽ ،القاىرة ،ط.1993 ،2
 -17أكرـ زعيتر ،القضية الفمسطينية ،دار المعارؼ ،القاىرة.1955 ،

 -18إلياس شوفاني ،الموجز في تاريخ فمسطيف السياسي(منذ فجر التاريخ حتى سنة
،)1949مؤسسة الدراسات الفمسطينية  ،بيروت ،ط.1998 ،2

 -19أميف الحسيني ،أسباب كارثة فمسطيف أسرار مجيولة ووثائؽ خطيرة ،دار الفضيمة،
القاىرة.2002،

 -20أميف عبد اهلل محمود ،التوسع االستعماري الغربي وفكرة الدولة الييودية (،)1798-1917
مجمة دراسات ،الجامعة األردنية ،العدد األوؿ.1978 ،

 -21أنطواف شمحت وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2008المشيد اإلسرائيمي لعاـ،2007
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2008،

 -22بياف الحوت ،فمسطيف .القضية .الشعب .الحضارة ،التاريخ السياسي مف عيد الكنعانييف
حتى القرف العشريف عاـ  ، 1917دار االستقبلؿ لمدراسات والنشر ،بيروت.1991 ،

 -23توفيؽ المديني ،القضية الفمسطينية أماـ خطر التصفية ،دار الفكر ،دمشؽ.2008 ،
 -24تيسير جبارة  ،تاريخ فمسطيف  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف.1998 ،

 -25جبر اليموؿ ،المواثيؽ والعيود في ممارسة الييود ،قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي
الييودي المعاصر ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت .2004 ،

 -26جماؿ عبد الناصر ،ىذه ىي الصييونية ،و ازرة التربية والتعميـ ،مطابع مجمس الخدمات،
القاىرة.1956 ،

 -27جوني منصور وآخروف  ،تقرير "مدار" ،اإلستراتيجي  ،2007المشيد اإلسرائيمي لعاـ
 ،2006المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل .2007،

 -28جوني منصور ،إسرائيؿ األخرى .رؤية مف الداخؿ ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة،
.2009

 -29حسني أدىـ جرار ،نكبة فمسطيف عاـ  (،1948-1947مؤامرات وتضحيات) ،دار الفرقاف
لمنشر والتوزيع ،عماف.1995 ،

 -30حمدي الطاىري ،الييود دولتيـ،ج،1مكتبة اآلداب ،القاىرة .2001 ،
 -31خالد عايد  ،التوسعية الصييونية واسرائيؿ الكبرى  ،الموسوعة الفمسطينية ،ؽ ،2ج،6
بيروت.1990 ،
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 -32خالد غازي ،القدس ..سيرة مدينة دراسة وشيادات ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
.1998

 -33خميؿ نخمة وآخروف ،مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ ،المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2008 ،

 -34رجا عبد الحميد عرابي ،سفر التاريخ الييودي  ،دار األوائؿ لمنشر والتوزيع ،دمشؽ،
ط.2009،3

 -35رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية اليوية في إسرائيؿ ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب،
الكويت.1997 ،

 -36رشاد عبد اهلل الشامي ،إشكالية الييودية في إسرائيؿ ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف
واآلداب ،الكويت.1997 ،

 -37رفيؽ شاكر النتشة وآخروف ،تاريخ فمسطيف الحديث والمعاصر ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت.1991 ،

 -38رمضاف بابا دجي وآخروف ،حؽ العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ تطبيقو ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،بيروت  ،ط.1997 ، 2

 -39رياض عمي العيمة  ،تطور القضية الفمسطينية ،جامعة األزىر ،غزة .2003 ،
 -40رياض محمود األسطؿ ،قضايا فمسطينية معاصرة .القدس  -المستوطنات  -الحدود ،غزة ،
.2001

 -41سامي عوض الذيب أبو ساحمية ،التمييز ضد غير الييود في إسرائيؿ ،مسيحييف كانوا أـ
مسمميف ،األوائؿ لمنشر والتوزيع والخدمات الطباعية ،دمشؽ.2003 ،

 -42سحر الينيدي ،التأسيس البريطاني لموطف القومي الييودي فترة ىربرت صامويؿ-1920 ،
 ،1925مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت .2003،

 -43سعيد تيـ ،النظاـ السياسي اإلسرائيمي ،دار الجيؿ،بيروت.1989،

 -44السمطة والمقاومة :الخروج مف المأزؽ الفمسطيني ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة.2012 ،
 -45سمماف أبو ستة ،حؽ العودة مقدس وقانوني وممكف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
بيروت.2001 ،

 -46سميح فرسوف ،فمسطيف والفمسطينيوف ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2003 ،
 -47سيد فرج راشد ،دراسات في الصييونية وجذورىا ،دار المريخ لمنشر ،الرياض .1992 ،
 -48السيد ولد أباه ،منير شفيؽ ،مستقبؿ إسرائيؿ ،دار الفكر ،دمشؽ.2001 ،

 -49شذا جماؿ خطيب ،القدس العربية ثبلثوف عاماً مف التيديد والتحدي ،دار مجدالوي لمنشر،
عماف.2001 ،
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 -50شفيؽ الرشيدات ،فمسطيف ،تاريخاً ،وعبرة ،ومصي اًر ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
. 1991

 -51صالح الرقب ،فمسطيف بيف الوعد اإلليي الحؽ والوعد اإلليي المفتري ،مكتبة آفاؽ ،غزة
. 1998،

 -52صبري جريس ،تاريخ الصييونية ،التسمؿ الصييوني إلى فمسطيف (1917_1862ـ) ،ج،1
منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز األبحاث ،بيروت .1987 ،

 -53صبلح الديف حسف ،فمسطيف وحؽ تقرير المصير ،لجنة كنج كرايف ،مكتبة دار الفكر ،ليبيا،
.1968

 -54صبلح العقاد  ،المشرؽ العربي المعاصر ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة .1998،

 -55عادؿ محمد العضايمة ،القدس بوابة الشرؽ األوسط لمسبلـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،
عماف .2007 ،

 -56عباس إسماعيؿ ،عنصرية إسرائيؿ ،فمسطينيو  48نموذجاً ،مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات ،بيروت.2008 ،

 -57عبد الرحمف أبو عرفة ،االستيطاف التطبيؽ العممي لمصييونية ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات
واألبحاث الفمسطينية ،عماف ،ط.1986 ،2

 -58عبد الفتاح أبو عمية ،القدس دراسات تاريخية حوؿ المسجد األقصى والقدس الشريؼ ،دار
المريخ لمنشر  ،الرياض .2000 ،

 -59عبد الفتاح العويسي ،جذور القضية الفمسطينية  ،1922-1719،دار الحسف لمطباعة
والنشر ،الخميؿ ،ط. 1992 ،2

 -60عبد الفتاح محمد ماضي ،الديف والسياسة في "إسرائيؿ" ،مكتبة مدبولى ،القاىرة.1999،
 -61عبد القادر ياسيف وآخروف ،القدس معرفة في سبيؿ التحرير ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة،
.2010

 -62عبد الكريـ الحسني ،الصييونية ،الغرب والمقدس والسياسة ،شمس لمنشر والتوزيع ،القاىرة،
.2010

 -63عبد اهلل عبد الدائـ ،نكبة فمسطيف عاـ  ،1948دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت،
.1998

 -64عبد المجيد حمداف ،إطبللة ( )2عمى القضية الفمسطينية ،المركز الفمسطيني لقضايا السبلـ
والديمقراطية ،راـ اهلل .2009 ،

 -65عبد الوىاب الكيالي ،تاريخ فمسطيف الحديث ،الؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت،
ط.1990 ،10
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 -66عبد الوىاب المسيري ،في الخطاب والمصطمح الصييوني ،دراسة نظرية تطبيقية ،دار
الشروؽ  ،القاىرة.2003 ،

(م ْف ُىـ الييود؟ وما ىي الييودية؟ أسئمة اليُ ِويِة وأزمة الدولة
 -67عبد الوىاب المسيريَ ،
الييودية) ،دار الشروؽ ،القاىرة .2008 ،
 -68عبد الوىاب المسيري ،التجانس الييودي ،الشخصية الييودية ،دار اليبلؿ ،القاىرة.1951،

 -69عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية( ،ثمانية أجزاء) ،دار الشروؽ،
القاىرة.1999 ،

 -70عدناف أبو عامر ،السياسة الصييونية اتجاه مدينة القدس ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية،
الرياض.2009 ،

 -71عزت طنوس  ،الفمسطينيوف ماضي مجيد ومستقبؿ باىر ،مركز األبحاث  ،منظمة التحرير
الفمسطينية ،بيروت.1982 ،

 -72عزمي بشارة( ،العرب في إسرائيؿ :رؤية مف الداخؿ) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
ط.2008 ،3

 -73عزمي بشارة ،مف ييودية الدولة حتي شاروف  ،دار الشروؽ ،القاىرة .2005 ،

 -74عزيز حيدر ،الفمسطينيوف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أوسمو ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيروت.1997 ،

 -75عصاـ نصار ،القدس تاريخ المستقبؿ ،دراسة في حاضر وماضي مدينة القدس ،مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل .2010 ،

 -76عمي حسف طو ،العنصرية الصييونية الييودية والبعد اإليديولوجي الديني ،دار اليادي
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.2002 ،

 -77عمي كاشؼ الغطاء ،المحاوالت الصييونية إلنشاء الدولة الييودية في فمسطيف والمواقؼ
الدولية منيا( ،)1947_1897دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد.2000 ،

 -78عمر رشدي ،الصييونية وربيبتيا إسرائيؿ ،دار القمـ ،الكويت.1976 ،

 -79غازي السعدي ،النظاـ االنتخابي اإلسرائيمي انتخابات الكنيست  :2009األحزاب اإلسرائيمية.
تشكيؿ الحكومة .برامجيا السياسية ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية،

عماف.2009 ،

 -80فايز صايغ ،االستعمار الصييوني في فمسطيف ،مركز البحوث بمنظمة التحرير الفمسطينية،
بيروت.1973 ،

 -81كامؿ خمة ،فمسطيف واالنتداب البريطاني ،1939-1922المنشأة العامة لمنشر والتوزيع
واإلعبلف  ،ليبيا ،ط.1982،2

176

 -82كماؿ الخالدي ،األرض في الفكر االجتماعي الصييوني  ،1973-1948اإلتحاد العاـ
لمكتاب والصحفييف الفمسطينييف ،دمشؽ.1984،

 -83كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ  ،2004مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل .2004 ،
 -84كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ العاـ  ،2011مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،راـ اهلل .2011 ،
 -85ماىر أحمد أغا ،الييود فتنة التاريخ ،دار الفكر ،دمشؽ. 2002 ،

 -86مجدي حماد ،نحو إستراتيجية وخطة عمؿ لمصراع العربي -اإلسرائيمي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.2000 ،

 -87محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2008مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت.2009،

 -88محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2006مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت.2007 ،

 -89محسف صالح وآخروف ،التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة  ،2009مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت .2010 ،

 -90محسف صالح وآخروف ،الممخص التنفيذي لمتقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة ،2011
والمسارات المتوقعة لسنة  ،2012مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.2012 ،

 -91محسف صالح وآخروف ،دراسات مف التراث الثقافي لمدينة القدس ،مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات ،بيروت.2010،

 -92محسف صالح ،الترانسفير (طرد الفمسطينييف) في الفكر والممارسات اإلسرائيمية ،مركز
الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت .2009 ،

 -93محسف صالح ،فمسطيف دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مركز اإلعبلـ العربي،
القاىرة .2003 ،

 -94محسف صالح ،وائؿ سعد ،مختارات مف الوثائؽ الفمسطينية لسنة ،2005مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت.2006 ،

 -95محمد الوكيؿ ،تاريخ الييود ،الجزء األوؿ ،مكتبة دار النيضة العربية ،القاىرة .2008 ،
 -96محمد سبلمة النحاؿ ،فمسطيف أرض وتاريخ ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف .1984،

 -97محمد عبد الحميد سيؼ ،حؽ البلجئيف الفمسطينييف في العودة والتعويض في ضوء أحكاـ
القانوف الدولي العاـ ،الدار العربية لمعموـ ،بيروت.2002،

 -98محمد عبد الرؤوؼ سميـ ،نشاط الوكالة الييودية لفمسطيف منذ إنشائيا وحتى قياـ دولة
إسرائيؿ  ،1948 – 1922المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت .1982 ،

 -99محمد عبد الرؤوؼ سميـ ،العرب وتقسيـ فمسطيف ،دار الزىراء لمنشر ،القاىرة .1994 ،
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 -100محمد عوض اليزايمة ،القدس في الصراع العربي اإلسرائيمي ،مكتبة الحامد لمنشر والتوزيع،
عماف.2011،

 -101محمود السيد ،تاريخ الييود القديـ والحديث ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية .2007،
 -102محمود شاكر ،موسوعة تاريخ الييود ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،عماف .2002 ،

 -103محمود عواد ،إقامة "الييكؿ" المزعوـ اعبلف لمحرب الدينية ،منشورات المجنة الممكية لشؤوف
القدس ،عماف.2004 ،

 -104محمود كريـ ،أوضاع البلجئيف والنازحيف الفمسطينييف وحؽ العودة ووكالة الغوث والمعاممة
الدولية لممشكمة ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.2010 ،

 -105مرواف بشارة ،فمسطيف/إسرائيؿ :سبلـ أـ فصؿ عنصري ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
.2003

 -106مصباح محجوب ،الصراع عمى اليوية وحتمية الحرب األىمية في الييكؿ "اإلس ار ييودي"،
منشورات دار ومكتبة اليبلؿ ،بيروت.1999،

 -107منشورات جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف والقضية الفمسطينية ،عماف ،ط.2008 ،3

 -108مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،فمسطيف تاريخيا وقضيتيا ،المكتبة الجامعية ،نابمس ،د.ت.
 -109ناصر بف محمد الزمؿ ،لماذا يكرىوننا ،مكتبة العبيكات ،الرياض .2004،

 -110نبيو بشير ،جدلية الديني السياسي في إسرائيؿ ،حركة شاس كحالة دراسية ،المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل .2006 ،

 -111نجيب األحمد ،فمسطيف تاريخاً ونضاالً ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف.1985 ،

 -112نرميف يوسؼ غوانمة ،حزب الميكود ودوره في السياسة اإلسرائيمية ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع ،عماف .2002 ،

 -113نصير حسف عاروري ،أمريكا الخصـ والحكـ ،دراسة توثيقية في "عممية السبلـ" ومناورات
واشنطف منذ  ،1967مركز الوحدة العربية ،بيروت.2007 ،

 -114نظاـ محمود بركات ،النخبة الحاكمة في إسرائيؿ ،منشورات فمسطيف المحتمة ،بيروت،
.1982

 -115نور الديف مصالحو ،إسرائيؿ الكبرى والفمسطينيوف ،سياسة التوسع ،2000-1967مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيروت.2001 ،

 -116نوري الجراح ،بيت بيف النير والبحر .محاورات حوؿ الفمسطينييف والعودة ،المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر  ،بيروت.2001،

 -117ىنيدة غانـ وآخروف  ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2009المشيد اإلسرائيمي لعاـ ،2008
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل .2009 ،
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 -118ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2011المشيد اإلسرائيمي لعاـ ،2010
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2011،

 -119ىنيدة غانـ وآخروف ،تقرير "مدار" اإلستراتيجي  ،2012المشيد اإلسرائيمي لمعاـ ،2011
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار ،راـ اهلل.2012 ،

 -120ىنيدة غانـ وأنطواف شمحت وآخروف ،في معنى الدولة الييودية ،المركز الفمسطيني لمدراسات
اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2011 ،

 -121ىويدا عبد الحميد مصطفى ،الجماعات الييودية المتطرفة واالتجاىات السياسية الدينية في
إسرائيؿ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة .2010 ،

 -122وليد الخالدي ،الصييونية في مئة عاـ ،مف البكاء عمى األطبلؿ إلى الييمنة عمى المشرؽ
العربي ،دار النيار لمنشر ،بيروت ،ط.2002 ،2

 -123يعقوب كامؿ الدجاني ولينا يعقوب الدجاني ،فمسطيف والييود وجريمة الصييونية والعالـ ،دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف.2001،

 -124يوسؼ أيوب حداد( ،ىؿ لمييود حؽ ديني أو تاريخي في فمسطيف؟) ج ،2+1بيساف لمنشر
والتوزيع واإلعبلـ ،بيروت .2004 ،

ثالثاً; الكتب المترجمة إلى العربية;

 -125أيبلف بابيو( ،التطيير العرقي في فمسطيف) ،ترجمة أحمد خميفة  ،مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ،بيروت ،يوليو.2007

 -126ببؿ كمينتوف ،السبلـ ممكف حوارات مع قادة عرب واسرائيمييف ،ترجمة دانياؿ أبراىاـ ،المركز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،راـ اهلل.2007 ،

 -127روجيو جارودي ،فمسطيف أرض الرساالت السماوية ،ترجمة قصي أتاميف-مشيؿ واكيـ ،دار
طبلس لمدراسات والترجمة والنشر ،دمشؽ.1991،

 -128ريجينا الشريؼ ،الصييونية غير الييودية ،جذورىا في التاريخ الغربي ،ترجمة أحمد عبد اهلل
عبد العزيز ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت.1985 ،

 -129شمومو ساند( ،اختراع الشعب الييودي) ،ترجمة سعيد عياش ،تدقيؽ أسعد الزعبي ،مراجعة
وتقديـ أنطواف شمحت ،األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف.2011 ،

 -130شمعوف بيريز ،مستقبؿ إسرائيؿ ،حوارات أجراىا معو  :روبرت ليتؿ ،ترجمة محمد نجار،
تقديـ ناجح المعموري ،األىمية لمنشر والتوزيع  ،عماف.2000 ،

 -131ميـ كماؿ أوكة ،مف الصييونية إلى صراع الحضارات ،دار نشر العرفاف،إسطنبوؿ.1990،
 -132ناتالي توسي ،اإلتحاد األوروبي واألقمية الفمسطينية العربية في إسرائيؿ ،ترجمة رينا جباريف
ومحمد زيداف ،الشبكة األورو متوسطية لحقوؽ اإلنساف ،بروكسؿ.2010 ،
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 -133ىنري كتف ،قضية فمسطيف ،ترجمة رشدي األشيب ،مطبوعات و ازرة الثقافة ،فمسطيف،
.1999

 -134يوئيؿ رفيؿ ،الصييونية ،النظرية والتطبيؽ ،ترجمة نور البواطمة ،دار الجميؿ لمنشر
والدراسات واألبحاث الفمسطينية ،عماف.2000 ،

رابعاً; رسائل الماجستير;

 -135إسبلـ مقدادي ،العبلقات الصييونية البريطانية في فمسطيف  ،1948-1936رسالة ماجستير
(غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.2009 ،

 -136حسيف ساىر جابر ،أثر نتائج االنتخابات اإلسرائيمية األخيرة  2009عمى عممية التسوية
السممية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابمس.2011 ،

 -137طارؽ محمد أبو حجاج ،الييكؿ المؤسسي لدولة فمسطيف المرتقبة ،دراسة مقارنة لؤلطروحات
اإلسرائيمية ولقواعد القانوف الدولي العاـ ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،معيد البحوث

والدراسات العربية ،القاىرة.2011 ،

 -138عماد الديف أبو رحمة :أثر عممية التسوية السياسية عمي اليوية الفمسطينية ،رسالة
ماجستير(غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة.2011 ،

خامساً; الدراسات واألبحاث والدوريات;

 -139إبراىيـ أبراش " نحو مراجعة شمولية لفكر واستراتيجية العمؿ الوطني الفمسطيني ،مجمة
تسامح ،العدد  ،27راـ اهلل .2009،

 -140إب ارىيـ عبد الكريـ ،البلجئوف الفمسطينيوف في الفكر الصييوني ،المجمة البحثية لقضايا
البلجئيف العدد الرابع ،مركز دراسات وأبحاث البلجئيف ،عماف .2007 ،

 -141أحمد أبو حمبية ،رصد  35مميوف دوالر إلتماـ تيويد القدس خبلؿ السنوات الثمانية القادمة،
مجمة رؤية ،العدد  ،38غزة.2007 ،

 -142أحمد أبو شاويش ،قضية البلجئيف بيف حؽ العودة ...ونفي األخر ،منتدى غزة الثالث
لمدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة.2010 ،

 -143أحمد سامح الخالدي ،لماذا ال يستطيع الفمسطينيوف االعتراؼ بالدولة الييودية ؟ ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد ،89راـ اهلل . 2012،

 -144أحمد سعيد دحبلف ،مدينة القدس دراسة ديمغرافية ،المؤتمر الدولي حوؿ القدس(المؤتمر
الرابع) ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة.2010 ،
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 -145أسامة محمد أبو نحؿ ،ييودية دولة إسرائيؿ :جذور المصطمح وتأثيره عمى القضية

الفمسطينية ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات ،العدد ،23المجمد األوؿ،
.2011

 -146أسامة محمد أبو نحؿ وناجي صادؽ شراب ،قراءة في أىـ مواد صؾ االنتداب البريطاني
عمى فمسطيف :رؤية تاريخية –سياسية جديدة ،مجمة كمية اآلداب ،عممية محكمة ،جامعة

اإلسكندرية ،العدد .2011 ،66

 -147أشرؼ شعباف ،الدولة العنصرية والحقائؽ التي ال نجيميا!! ،مجمة المستقبؿ اإلسبلمي ،العدد
 ،190الرياض.2007 ،

 -148إمطانس شحادة ،إحياء النكبة ومحاوالت منعيا ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،87
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت .2011 ،

 -149إمطانس شحادة ،إسرائيؿ واألقمية الفمسطينية ،تقرير "مدى الكرمؿ" الدوري الراصد السياسي،
تقرير رقـ ،14المركز العربي لمدراسات االجتماعية التطبيقية "مدى" ،حيفا.2011 ،

 -150أنطواف شمحت ،اليميف اإلسرائيمي :الدولة الييودية ،التسوية السياسية ،ومستقبؿ المواطنيف
الفمسطينييف في إسرائيؿ ،مجمة قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد ،32 -31راـ اهلل.2008،

 -151أنطواف شمحت ،عف االنتخابات اإلسرائيمية العامة  ،2009مجمة سياسات ،العدد ،7معيد
السياسات العامة ،راـ اهلل .2009 ،

 -152أنور محمود زناتي ،سياسة تيويد القدس :إحصائيات ودالالت ،مجمة المستقبؿ العربي،
العدد ،366مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2009،

 -153أنيس فوزي قاسـ ،لماذا اإلصرار عمى االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،العدد ،86بيروت.2011 ،

 -154تقرير مف إعداد الفريؽ الفمسطيني لمدراسات اإلستراتيجية ،الخيارات اإلستراتيجية الفمسطينية
إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،لندف .2008،

 -155جماؿ البابا ،الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد
الثالث والرابع ،فمسطيف.2001 ،

 -156جماؿ البابا ،االستيطاف في ظؿ حكومة نتنياىو تجميد إعبلمي وتصعيد ميداني ،مجمة مركز
التخطيط الفمسطيني ،العدد  ،29غزة.2011 ،

 -157جياد أبو طويمة ،مدينة القدس دراسة في الصراع اإلقميمي ومقترحات التسوية ،المؤتمر
الدولي حوؿ القدس ( المؤتمر الرابع) مؤسسة القدس الدولية ،غزة .2010 ،

 -158جواد الحمد ،األحزاب السياسية الييودية في إسرائيؿ ،مجمة دراسات شرؽ أوسطية فصمية
محكمة ،العدد ،17مركز دراسات الشرؽ األوسط ،عماف.2001 ،
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 -159جوني منصور ،األحزاب اإلسرائيمية عشية انتخابات الكنيست  :17مراوحة بيف األيديولوجية
والصراعات اآلنية ،مجمة قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد  ،22راـ اهلل.2006 ،

 -160خالد عزب ،التيويد الثقافي لمدينة القدس وتراثيا المعماري ،مجمة األمة ،العدد  ،32غزة،
.2001

 -161روت غابيزوف ،ىؿ يمكف تبرير وجود الدولة الييودية ،مجمة قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد
 ،9راـ اهلل.2003،

 -162سمماف أبو ستة ،الحؽ الفمسطيني في العودة  ...مقدس وقانوني وممكف  ،المجمة البحثية
لقضايا البلجئيف ،العدد الرابع  ،مركز دراسات وأبحاث البلجئيف  ،عماف .2007 ،

 -163سمماف أبو ستة ،العودة المرحمية لبلجئيف الفمسطينييف في مجمة شؤوف تنموية ،العدديف
األوؿ والثاني ،الممتقى الفكري العربي ،القدس .2000 ،

 -164سمير العيطة ،أنابولس ،ييودية الدولة ...ولبناف وسوريا ،مجمة النشرة العربية ،العدد،24
باريس.2007 ،

 -165السيد عوض عثماف ،قراءة تحميمية لتقرير "الخيارات اإلستراتيجية إلنياء االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،مجمة القدس ،العدد ،118مركز اإلعبلـ العربي ،القاىرة.2008 ،

 -166صحيفة األياـ ،سمطات االحتبلؿ تقرر بناء متحؼ وسط سمواف و'ىيكؿ توراتي' قبالة
األقصى ،العدد .2012/6/12 ،5900

ييددوف بالعصياف
 -167صحيفة فمسطيف ،رداً عمى مشروع "الخدمة المدنية" فمسطينيو الداخؿ ّ
المدني ،العدد  ،1815غزة.2012/6/9 ،
 -168صبلح الصوباني  ،التعميـ الفمسطيني في القدس الماضي والحاضر ،مجمة تسامح العدد،18
مركز راـ اهلل لحقوؽ اإلنساف ،راـ اهلل.2007 ،

 -169صبلح عبد الرحيـ محمد ،مستقبؿ إسرائيؿ كدولة ييودية ،مجمة األزىر ،العدد ،1409القاىرة
.2004،

 -170طاىر تيسير المصري ،مف أجؿ النيوض بالمشروع الوطني الفمسطيني ،مجمة تسامح ،العدد
 ،34مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ االنساف.2011 ،

 -171طبلؿ أبو ركبة ،ييودية الدولة واستيداؼ الوجود الفمسطيني ،مجمة تسامح ،العدد  ،31راـ
اهلل.2010 ،

 -172طبلؿ بيكر ،الدعوة لبلعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية ،ترجمة عمر عاشور ،مجمة مركز
التخطيط الفمسطيني ،العدد  ،31-30غزة.2011 ،

 -173عباس إسماعيؿ ،فمسطينيو:48خطر ديمغرافي عمى"ييودية الدولة" ،مجمة العودة ،العدد،25
لندف.2009 ،
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 -174عبد الحميد الفراني ،إستراتيجية تيويد القدس الشرعية مف الناحية الديمغرافية ،األعماؿ
الكاممة لمؤتمر القدس الدولي الثالث ،مؤسسة القدس الدولية ،غزة.2009 ،

 -175عبد الفتاح محمد العويسي ،دور بريطانيا في تأسيس الدولة الييودية( ،)1948-1840مجمة
شؤوف اجتماعية ،العدد  ،75الشارقة.2002 ،

 -176عدناف أبو عامر" ،ييودية الدولة" ..سيشطب حؽ العودة ويطرد مف بقي في فمسطيف ،مجمة
العودة ،العدد ،24لندف.2009،

 -177عدناف أبو عامر ،تطور الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف الفمسطينييف ،ورقة قدمت
في ندوة "البلجئوف الفمسطينيوف في الوطف العربي :الواقع واآلفاؽ" ،مركز الجزيرة لمدارسات،

الدوحة 15-14 ،أبريؿ.2012/

 -178عزمي بشارة ،دوافع إسرائيؿ االعتراؼ بيا دولة ييودية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
 ،73مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.2008 ،

 -179عزمي بشارة ،دولة ييودية وديمقراطية ،مجمة وجيات نظر ،العدد  ،55القاىرة.2003،
 -180عزيز حيدر ،إسرائيؿ بعد  60عاماً :أزمة اتخاذ القرار في مواجية ضغوط األمف
والديمغرافية ،مجمة قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد ،30راـ اهلل.2008 ،

 -181عماد الخطيب ،األكاديميوف المقدسيوف الفمسطينيوف :بيف التيويد وغياب الفعؿ المضاد،
مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،85مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.2011 ،

 -182عمر عاشور ،قراءات إستراتيجية ،حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي تعارض المفاىيـ.
والحموؿ البديمة ،مجمة مركز التخطيط الفمسطيني ،العدد السادس ،غزة.2010 ،

 -183عيسى قراقع ،قضية البلجئيف الفمسطينييف ...التصو ارت والحموؿ المطروحة ،مجمة العودة،
العدد  ،139مركز العودة الفمسطيني ،لندف.2003 ،

 -184فراس خطيب ،عامي أيالوف :ال أقبؿ بدولة فمسطينية لكؿ مواطنييا وال دولة ييودية لكؿ
مواطنييا ،مجمة قضايا إسرائيمية "مدار" ،العدد ،19راـ اهلل .2005،

 -185كمود كبليف ،دولة الييود ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،2بيروت. 1990،

 -186مازف العجمة ،قضية البلجئيف الفمسطينييف..إلى أيف؟ ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة.2011 ،

 -187مجمة الدراسات الفمسطينية ،انتخابات الكنيست الثامف عشر :الب ارمج السياسية لؤلحزاب
اإلسرائيمية ،العدد  ،77بيروت.2009 ،

 -188مجمة الدراسات الفمسطينية ،انتخابات الكنيست السابع عشر :البرامج االنتخابية ،العدد،66
بيروت.2006 ،
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 -189مجمة الدراسات الفمسطينية ،خطاب لنائب الرئيس األمريكي ،جوف بايدف ،في جامعة تؿ
أبيب ،2010/3/11 ،العدد  ،82بيروت .2010،

 -190مجمة المنطار ،ىدـ منازؿ المقدسييف سياسة اإلسرائيمية تتصاعد ،العدد  ،124المركز
الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ،غزة.2011 ،

 -191مجمة دراسات شرؽ أوسطية ،السياسات والبرامج البلزمة فمسطينياً وعربياً لتوجيو

السيناريوىات المحتممة لمصراع العربي اإلسرائيمي حتى عاـ  ،2015العدداف ،35-34

مركز دراسات الشرؽ األوسط ،عماف.2006 ،

 -192محسف صالح ،حزب كديما ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،تقرير معمومات (،)9
بيروت.2009 ،

 -193مركز الجزيرة لمدراسات ،السمطة والمقاومة :الخروج مف المأزؽ الفمسطيني،الدوحة.2012،

 -194مرواف دويري ،الديمقراطية وييودية الدولة :أيف التناقض؟ ،مجمة قضايا إسرائيمية "،مدار"،
العدد ،10راـ اهلل.2003،

 -195ميند مصطفى ،اقتراحات التبايف السكاني لمفمسطينييف في الداخؿ  ..بيف مفاىيـ الترانسفير
والضـ والسياسات المطموبة ،مجمة سياسات ،العدد ،15معيد السياسات العامة ،راـ اهلل،

.2011

 -196نديـ روحانا ،اليوية الوطنية الفمسطينية والحموؿ السياسية ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
العدد ،89راـ اهلل .2012،

 -197نعيـ سمماف بارود ،القدس في قضايا الحؿ النيائي ،منتدى غزة الرابع لمدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،غزة.2011 ،
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